
  

انرژی 4
معاون اول رئیس جمهوری:

وزیر نفت در خط مقدم مقابله با جنگ تمام عیار 
اقتصادی دشمن است

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید فضا را برای تالش و ابتکار 
عمل مدیران کشور در جبهه مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمن 
ناامن کنیم، گفت: امروز وزیر نفت و کارکنان این وزارتخانه در خط مقدم 
مقابله با تحریم ها قرار دارند و نباید آنها را عالوه بر جبهه مقابله با فشار 

اقتصادی دشمن در جبهه های داخلی درگیر کنیم.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، 
اسحاق جهانگیری، امروز )دوشنبه، ۲۰ خردادماه( پس از بازدید از کارخانه 
واگن سازی تهران در نشستی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
رئیس شورای شهر تهران، شهردار و استاندار تهران به منظور بررسی 
راه های کمک دولت به توسعه فعالیت های این کارخانه و توسعه قطار 
شهری برگزار شده بود، گفت: درست است که با شرایط تحریم روبه رو 
هستیم، اما هنر مدیریت این است که از دل محدودیت ها فرصت خلق 

کند.
وی افزود: در شرایط جنگ اقتصادی و فشار همه جانبه دشمن نباید 
از توانمندی های داخل  مسئوالنی را که به دنبال بهره گیری حداکثری 
کشور هستند افزون بر مقابله با دشمن خارجی، در جبهه های مختلف 
داخلی نیز درگیر کنیم و فضا را برای ابتکار عمل آنها محدود و ناامنی کاری 

برایشان ایجاد کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: امروز وزیر نفت و کارکنان این 
وزارتخانه در خط مقدم مقابله در جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارند و 
باید برای تالش هایشان احساس آرامش داشته باشند تا بتوانند حتی یک 

بشکه بیشتر نفت تولید و صادر کنند.
جهانگیری با بیان اینکه باید فضا را برای فعالیت های سازنده در مسیر 
مقابله با تحریم ها آرام و امن کنیم، عنوان کرد: یا باید در برابر مردم و 
ملت ایران سر تعظیم فرود بیاوریم تا همه ظرفیت ها را در جبهه مقابله با 
جنگ اقتصادی پای کار بیاوریم، یا اینکه در برابر دشمنان سر تعظیم فرود 
بیاوریم. هر عقل سلیمی تایید می کند که کار منطقی تعظیم و تکریم در 
برابر مردم خودمان است. وی ادامه داد: امروز هر تصمیمی برای مقابله 
با شرایط سخت اقتصادی گرفته می شود باید با حمایت همگانی اجرا شود، 
نه اینکه در مسیر اجرای آن اخالل شود یا حتی همان طور که گاه مشاهده 
کرده ایم در مسیر اتخاذ این تصمیم ها اخالل ایجاد یا مشکل تراشی شود. 
می شود از دل همین شرایط سخت نیازمندی های توسعه کشور و معیشت 
بهتر مردم را تامین کرد. معاون اول رئیس جمهوری گفت: حمل ونقل 
عمومی از جمله حوزه های پیشران تولید است که نوسازی و توسعه آن 
ده ها مشکل کشور از جمله مصرف باالی سوخت و آلودگی هوا را حل می 
کند، اگر کامیون های فرسوده فعلی کشور نوسازی شوند می توانیم حدود 

نیمی از تولید کنونی بنزین و گازوئیل کشور را صادر کنیم.
جهانگیری افزود: یکی دیگر از محورهای مهم مورد توجه دولت های 
یازدهم و دوازدهم در عرصه حمل ونقل عمومی توسعه ریلی بوده که خوب 
هم پیش رفته است و امروز تعداد زیادی از استان های کشور به شبکه 
ریلی سراسری متصل شده اند. حمل ونقل عمومی حومه ای نیز مورد توجه 
جدی دولت قرار دارد و توسعه قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر 
دیگر نیز از موضوع های مورد توجه در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده 

که در حد توان به حل مشکالت و توسعه آنها کمک شده است.

واکنش معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به تحریم های اخیر 
آمریکا

تحریم های صنعت پتروشیمی یک نمایش سیاسی است
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی تحریم های اعمال شده ازسوی 
آمریکا علیه صنعت پتروشیمی ایران را نمایشی سیاسی دانست که اثری 

بر تولید و صادرات محصوالت این صنعت نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار شانا، بهزاد محمدی امروز )دوشنبه، ۲۰ خردادماه( 
در حاشیه امضای دومین تفاهم نامه همکاری توسعه منطقه اقتصادی 
انرژی بر پارسیان در جمع خبرنگاران گفت: با امضای این تفاهم نامه بین 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو، در آینده شاهد توسعه صنایع 

پتروشیمی و فلزی در این منطقه خواهیم بود.
وی با اشاره به طرح جامع توسعه منطقه افزود: ۱۴ طرح پتروشیمی در 
این منطقه احداث خواهد شد که ۱۵ میلیون تن محصول پتروشیمی برای 
ما تولید خواهد کرد و حجم سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالر خواهد بود که 

در فازهای مختلف انجام خواهد شد.
صنعت  تحریم های  درباره  پتروشیمی  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
صنعت  برای  جدیدی  موضوع  تحریم  بحث  داد:  ادامه  پتروشیمی 
پتروشیمی نیست و از سال ۹۲ ما درگیر این مسائل هستیم و اتفاقا در 

همین شرایط توانستیم تولید و فروش متناسبی داشته باشیم.
محمدی تاکید کرد: تحریم های اعمال شده برای صنعت پتروشیمی اثری 
بر بخش تولید و صادرات ما نخواهد داشت و ما بدون توجه به تحریم به 

دنبال توسعه و تولید در این صنعت هستیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد 
برنامه ای را که برای تأمین ارز داشتیم تأمین کردیم، تصریح کرد: پیش بینی 
می شود در فاز ساخت هاب پارسیان حداقل تا ۱۵ هزار نفر درگیر اجرای 

این پروژه ها باشند.
وی با اشاره به اینکه سه طرح پتروشیمی متانول کاوه، بوشهر و الفین 
ایالم امسال به بهره برداری خواهد رسید که در مجموع ۵ میلیون تن به 
ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور اضافه خواهند کرد، گفت: ۱۵ طرح دیگر 

نیز در سال ۹۹ افتتاح خواهند شد.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه در تأمین کاتالیست های مورد نیاز 
صنعت پتروشیمی با وجود تحریم ها مشکلی وجود ندارد و ما هم تولید و 
هم تأمین الزم را داریم، افزود: بحث تحریم ها از سوی آمریکا بیشتر یک 

نمایش سیاسی است تا موضوعی که بتواند تأثیری داشته باشد.
دومین تفاهم نامه همکاری توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر 
پارسیان امروز )دوشنبه، ۲۰ خردادماه( با هدف ساماندهی و تسریع در 
عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی این منطقه میان بهزاد محمدی، 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و خداداد غریب پور، رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو )سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( 

امضا شد.
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با اجرای 14 طرح پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

ظرفیتتولیدمحصوالتپتروشیمیکشور۱۵میلیونتنافزایشمییابد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به اینکه 
اجرای ۱۴ طرح پتروشیمی در فاز نخست توسعه منطقه 
ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان پیش بینی شده است، 
میلیون  این طرح ها حدود ۱۵  از  بهره برداری  با  گفت: 
تن به ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور اضافه 

می شود.
به گزارش خبرنگار شانا، بهزاد محمدی امروز )دوشنبه، 
۲۰ خردادماه( در آیین امضای دومین تفاهم نامه همکاری 
توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان که 
با هدف ساماندهی و تسریع در عملیات اجرایی طرح های 
پتروشیمی این منطقه در دستور کار قرار گرفت، گفت: 
در  بزرگ  برای یک حرکت  می تواند شروعی  اقدام  این 

توسعه استان هرمزگان باشد.
از ۵۵ مجتمع تولیدی صنعت  اینکه  با اشاره به  وی 
عسلویه  منطقه  در  مجتمع   ۱۶ کشور،  در  پتروشیمی 
متمرکز و فعال است، افزود: ۳۰ طرح پتروشیمی در فاز 
۲ عسلویه، کنگان و دیّر تعریف شده که ۱۷ طرح در 
حال پیشرفت و ۱۳ طرح در مرحله تأمین مالی و دانش 

فنی است.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با اشاره به افتتاح 
تاکنون  یازدهم  دولت  ابتدای  از  جنوبی  پارس  فاز   ۱۵
ادامه داد: با افتتاح این فازها خوراک قابل توجهی برای 
مجتمع های پتروشیمی تأمین می شود که این موضوع 
سبب توسعه هرچه بیشتر و سریع تر صنعت پتروشیمی 

خواهد شد.
صنایع  ملی  شرکت  همکاری  اینکه  بیان  با  محمدی 
ایمیدرو می تواند سبب پیشرفت صنعت  پتروشیمی و 
کرد:  اظهار  شود،  پارسیان  منطقه  در  پتروشیمی 
زیرساخت های بسیار مناسبی در عسلویه فراهم است که 
به تناسب آن صنعت پتروشیمی هم می تواند در منطقه 

پارسیان گسترش یابد.
وی با اشاره به اینکه ۱۴ طرح پتروشیمی در فاز نخست 
برای منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان پیش بینی 
کرده ایم، گفت: با ساخت این طرح ها حدود ۱۵ میلیون 

کشور  پتروشیمی  محصوالت  تولید  ظرفیت  به  تن 
اضافه خواهد شد که حدود ۱۹ میلیارد دالر نیز حجم 

سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح ها است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به 
جدیت این شرکت در توسعه منطقه پارسیان تأکید کرد: 
امیدواریم با گسترش صنعت پتروشیمی، توسعه، رونق 

و اشتغال زایی را در این منطقه شاهد باشیم.
پیشرفت ۴۰ درصدی فاز نخست طرح توسعه منطقه 

پارسیان
خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در 
این آیین گفت: بیش از ۲ هزار هکتار زمین از منطقه 
پارسیان به طرح های صنعت پتروشیمی اختصاص داده 
شده که تاکنون در این زمینه دو موافقتنامه اصولی صادر 

شده است.
وی با اشاره به اینکه مقرر است زمینه فعالیت صنایع 
صنایع  ویژه  منطقه  در  آلومینیوم  و  پتروشیمی  فوالد، 

اسکله  پست  افزود: ۱۵  شود،  فراهم  پارسیان  انرژی بر 
نخست،  فاز  در  که  شده  پیش بینی  منطقه  این  برای 

احداث چهار پست اسکله در حال انجام است.
فاز  پیشرفت  ایمیدرو،  عامل  هیئت  رئیس  گفته  به 
نخست توسعه منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان ۴۰ 

درصد است.
غریب پور تأکید کرد: امیدواریم در سال رونق تولید، 
شاهد سرمایه گذاری الزم در منطقه پارسیان باشیم تا این 
منطقه نیز مانند منطقه عسلویه نقش خود را در تولید، 

اشتغال و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
بهره برداری از فاز نخست بندر منطقه پارسیان در 

آینده ای نزدیک
آیین  این  در  نیز  هرمزگان  استاندار  همتی،  فریدون 
اظهار کرد: ظرفیت های باالیی برای توسعه کشور در این 
استان وجود دارد که استفاده از این ظرفیت ها در دستور 

کار قرار گرفته  است.

توسعه  برای  الزم  زیرساخت های  اینکه  بیان  با  وی 
منطقه پارسیان فراهم شده است، ادامه داد: فاز نخست 
بندر این منطقه در آینده ای نزدیک با حضور مقامات 

ارشد کشور آماده بهره برداری و افتتاح خواهد شد.
همتی با اشاره به اینکه همه شرایط برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در منطقه پارسیان مهیاست، تصریح 
کرد: ۲۰ میلیون مترمکعب سهمیه خوراک در این منطقه 

وجود دارد که قابلیت توسعه نیز دارد.
صندوق  با  نیز  مذاکراتی  گفت:  هرمزگان  استاندار 
توسعه ملی برای مشارکت و حمایت از متقاضیان بخش 
خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه پارسیان انجام 

شده است.
آب های  به  دسترسی  محیطی،  ظرفیت های  وی 
از  را  دسترس  در  خوراک  و  کار  نیروی  بین المللی، 
کشور  جنوبی  سواحل  در  سرمایه گذاری  مزیت های 

برشمرد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عنوان کردند
معدل باالی وزارت نفت در بخش مسئولیت های اجتماعی و گازرسانی

با امضای تفاهم نامه  بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو

عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی منطقه پارسیان تسریع می شود

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه وزارت نفت در 
بخش مسئولیت های اجتماعی فعالیت های بزرگی انجام داده است، عنوان کردند: 
شخص وزیر نفت را فردی توانمند می دانیم و معتقدیم وی به مسئولیت  خود 

اشراف کامل دارد.
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرنگار شانا با بیان اینکه عملکرد وزارت نفت در بسیاری از حوزه ها مطلوب 
ارزیابی می شود، گفت: عملکرد وزارت نفت در حوزه گازرسانی بسیار درخشان 
است. خط انتقال گاز دامغان - کیاسر - ساری - نکا یکی از کارهای ماندگار این 
وزارتخانه است که کمبود گاز در شهرهای شمالی کشور به ویژه فصل زمستان را 

برطرف کرد.
اینکه مشکالت  با اشاره به  نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی 
جایگاه های عرضه سوخت در استان مازندران و شهرهای شمالی کشور برطرف 
شده است، افزود: از عملکرد سازمان ها و زیرمجموعه های وزارت نفت در حوزه 
خدمت رسانی  زمینه  در  وزارتخانه  این  معتقدم  و  می کنم  دفاع  خود  انتخابی 

فعالیت های گسترده ای داشته است.
قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسالمی نیز 
با بیان اینکه وزارت نفت در بخش مسئولیت های اجتماعی اقدام های گسترده ای 
انجام داده است، گفت: وزارت نفت در مناطق نفت خیز جنوب فعالیت های 
بسیاری در عرصه مسئولیت های اجتماعی انجام داده که ساخت بیمارستان 

شهدای دشت آزادگان در سوسنگرد تنها بخشی از این گونه فعالیت هاست.
وی ادامه داد: وزارت نفت در بخش تعمیر جاده های روستایی، ساخت مدرسه، 
آبرسانی روستایی، برگزاری دوره های آموزشی برای داوطلبان ورود به دانشگاه و 

... فعالیت های مختلفی انجام داده که بدون شک در توسعه این مناطق و رفع 
محرومیت ها تاثیرگذار بوده است.

نمره قبولی وزارت نفت در بخش مسئولیت های اجتماعی
فرج الله رجبی، نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی نیز با تاکید بر اینکه 
شخص وزیر نفت را فردی توانمند می دانم و معتقدم وی به مسئولیت  خود اشراف 
کامل دارد، عنوان کرد: هم اکنون وزارت نفت غیر از مسئولیت هایی که در حوزه 
نفت، گاز، پاالیش و پخش و پتروشیمی برعهده دارد در بخش هایی دیگر که 
دولت و مردم نیاز به کمک دارند ورود کرده و در این زمینه کارهای بزرگی نیز 
انجام داده است. به نظرم وزارت نفت در این بخش نمره قبولی دریافت می کند.

وی با بیان اینکه در سیالب فروردین ماه و با همکاری وزارت نفت، سوخت رسانی 
به مناطق سیل زده استان فارس بی وقفه تداوم داشت، افزود: با توزیع بنزین و 
گازوئیل یورو ۴ و ۵ در کالنشهر شیراز، شاهد کاهش آلودگی هوای این شهر 

هستیم که در این خصوص نیز از مسئوالن وزارت نفت تشکر می کنیم.
سکینه الماسی، نماینده کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه انجام مسئولیت های اجتماعی ازسوی وزارت نفت همچون برگزاری 
کالس های کنکور برای دانش آموزان تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
در جنوب کشور و مناطق نفت خیز، کار شایسته  و ستودنی بود، گفت: رویکرد 
وزارت نفت تولیدمحوری است. در گذشته این وزارتخانه به مباحث مسئولیت های 
اجتماعی ورود نمی کرد، اما در سال های اخیر وزارت نفت در کنار اهداف توسعه، 
تولید و صادرات، به مقوله مسئولیت اجتماعی نیز وارد شده و موفقیت های بزرگی 

نیز کسب کرده است. معتقدم این گونه فعالیت ها باید افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در بخش 
مسئولیت های اجتماعی، وزارت نفت فعالیت های خوبی انجام داده است، گفت: 
بسیار خوشحالیم که دانش آموزان استان بوشهر با تالش و پشتکار خود و با حضور 

فعاالنه در فعالیت های آموزشی، رتبه های برتر کنکور را به دست آورده اند.
عملکرد فوق العاده  وزارت نفت در بخش گازرسانی روستایی و شهری

سید احسن علوی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای 
اسالمی نیز با اشاره به اینکه وزارت نفت در بخش گازرسانی روستایی و شهری 
عملکرد مطلوبی داشت که جای تشکر دارد، گفت: خوشبختانه وزارت نفت در 
بخش گازرسانی عملکرد مناسبی داشت و معتقدم معدل خوبی در این زمینه 

کسب کرده است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو دومین تفاهم نامه همکاری توسعه 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان را با هدف ساماندهی و تسریع در 

عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی این منطقه امضا کردند.
به گزارش خبرنگار شانا، دومین تفاهم نامه همکاری توسعه منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان امروز )دوشنبه ۲۰ خردادماه( با هدف ساماندهی و تسریع 
در عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی این منطقه میان بهزاد محمدی، معاون 
وزیر نفت در امور پتروشیمی و خداداد غریب پور، رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
)سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( و با حضور فریدون همتی، 
استاندار هرمزگان امضا شد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه تعیین صالحیت 
واحدهای پتروشیمی را که بخواهند در منطقه یادشده مستقر شوند، به عهده دارد. 
این یادداشت تفاهم ضمن تسهیل استقرار شرکت های پتروشیمی در منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، سبب شتاب بخشیدن به عملیات اجرایی پنج 

طرح پتروشیمی این منطقه می شود که هر یک از این طرح های پتروشیمی قابلیت 
اشتغال ۵ تا ۷ هزار نفر را خواهند داشت. قرار است در منطقه ویژه صنایع انرژی بر 
پارسیان امکان تولید ۴میلیون تن فوالد، ۱۸ میلیون تن محصوالت پتروشیمی و 
۱.۲ میلیون تن آلومینیوم فراهم شود. افزون بر این تأمین ۶ هزار مگاوات برق 
در سال و احداث بندر پارسیان با ظرفیت تخلیه و بارگیری ساالنه ۴۰ میلیون 
تن و ساخت تاسیسات آب شیرین کن  از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای 
این منطقه است. ساماندهی طرح های پتروشیمی منطقه ویژه انرژی بر پارسیان با 
امضای نخستین تفاهم نامه همکاری بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو  
خردادماه ۹۶ کلید خورده بود. امضای تفاهم نامه طرح بزرگ احداث آبگیر و آب 
شیرین کن منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان نیز در این مراسم میان 
ظهیرامامی، مدیرعامل فرا آب رسان سرزمین و حسن شاهرخی، مدیرعامل منطقه 

ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان انجام شد.

معاون وزیر نفت در امور گاز تاکید کرد
لزوم تعیین موضوع های پژوهشی نوین در شرکت ملی گاز ایران

معاون وزیر نفت در امور گاز بر لزوم مرور پژوهش های شرکت ملی گاز در سال های اخیر تاکید کرد و گفت: باید 
موضوع های پژوهشی نوین در این شرکت مشخص شوند.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی در دهمین گردهمایی پژوهش و فناوری این شرکت 
با تاکید بر لزوم تسریع و تسهیل در امر پژوهش گفت: پژوهش، موضوع گسترده ای است که گاهی با ابهام هایی نظیر 

فعالیت های قابل انجام در حوزه پژوهش همراه می شود، اما دغدغه اصلی این حوزه، تفکیک موضوع پژوهشی است.
وی با بیان اینکه برنامه پژوهشی سال های اخیر در شرکت ملی گاز ایران باید مرور شود، اظهار کرد: تعیین موضوع های 
پژوهشی مزایای مهمی از جمله تعیین هدف و جلوگیری از اتالف زمان و هزینه برای موضوعات تکراری را به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اهمیت اجرای روان سازی فرآیندهای پژوهشی، یادآور شد: این اقدام از تکرار 
و هدررفت بودجه جلوگیری می کند.

وی با اشاره به نقش مثبت پارک های فناوری و استارت آپ ها در حوزه پژوهش تصریح کرد: هدف از تشکیل استارت آپ ها، 
تعیین تکلیف تجاری سازی و ایده های ریسک پذیر است تا بدون دغدغه تامین سرمایه آغازین، ایده خود را به محصول 

تبدیل کنند. 
به گفته تربتی، دغدغه مهم پارک های فناوری و استارت آپ ها، موضوع اشتغال زایی و تبدیل ایده به محصول است، 
بنابراین باید روی موضوعات و ایده های محتملی که به یک فرآیند منجر می شود تا طرح ها در مدت زمان کوتاه تری به 

سرانجام برسند، تمرکز شود.

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران:
عرشه ۹۴۰ تنی سکوی F18 میدان مشترک فروزان نصب شد

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره ایران از پایان موفقیت آمیز عملیات نصب عرشه ۹۴۰ تنی سکوی F۱۸ میدان مشترک 
فروزان خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت نفت فالت قاره ایران، حمید بورد گفت: با تالش بی وقفه عوامل اجرایی پروژه ساخت و 
نصب سکوی F۱۸، عرشه این سکو امروز )دوشنبه، ۲۰ خردادماه( در میدان فروزان نصب شد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، عملیات بارگیری، مهاربندی و حمل عرشه در یک ماه گذشته انجام شد و 
صبح امروز عرشه سکو روی جکت مربوطه نصب  شد. پس از تکمیل عملیات نصب عرشه، سکوی F۱۸ آماده حفاری هفت 

چاه تولیدی در قالب پروژه های EPC/EPD خواهد بود.
به گفته وی، هزینه تمام شده این پروژه حدود ۴۳ میلیون یورو بوده است که با توجه به ابعاد سکو و حجم کار انجام شده، 

همچنین شرایط موجود و تحریم ها علیه کشورمان، این رقم به صرفه  است.
بورد ادامه داد: شرکت نفت فالت قاره ایران اهتمام ویژه ای به توانمندسازی شرکت های داخلی دارد و به همین دلیل همه 
مراحل طراحی، خرید، ساخت، حمل و نصب جکت، عرشه، خطوط لوله و کابل زیردریایی سکوی F۱۸ توسط متخصصان و 

پیمانکاران داخلی اجرا شده است.
بر اساس اعالم شرکت نفت فالت قاره ایران، در انجام این پروژه، مدیران، کارشناسان و عوامل اجرایی شرکت IGC و سایر 
پیمانکاران فرعی، همچنین همکاران مدیریت مهندسی و ساختمان، بازرسی فنی، حفاظت فنی، منطقه خارک، سکوی فروزان 

و ... ایفای نقش کرده اند.

روزنامه صبح ایران


