درکاهش اجرای طرحها موضوع نقدینگی بو د که خوشبختانه
از نیمه دوم امسال ،تامین منابع مالی ازسوی شرکت ملی نفت
ایران برای اجرای طرحها رون د مطلوبی یافته ونقدینگی مورد
نیاز به موقع تامین شده است.
انتظارمی رود این روند درســالهای آینده نیزتداوم یابد
ومشــکل نقدینگی نداشــته باشیم .اگرمشــکلی درتامین
نقدینگی ایجا د نشــود ،اجرای طرحها نیزشتاب بیشتری به
خو د خواهند گرفت.

نفتی آن را انجام میدهند .این فهرست بها ،پیش ازاین وجو د
نداشــته وبرای نخستین باراســت که به صورت تخصصی به
منظورتعمیرات مخازن واسکلهها تدوین میشود.
    این فهرست بها چه مزیت یا مزیتهایی دارد؟
این فهرســت بها عالوه برشــرکت پایانههای نفتی ایران
برای دیگر شرکتها و پاالیشگاههایی که تعمیرات مخازن را
در دستور کار دارند ،قابل استفاده و بهرهبردار ی خواهد بود.
    از برنامههای آینده شــرکت پایانههای نفتی
بگویید.
برنامههای آتی این مدیریت در دو فازمناقصات و شرح کار
در دست اقدام است.
    در بخش مناقصات چند طرح و چه طرحهایی در
دست اقدام است؟
دراین بخش هفت طرح به ارزش تقریبــی 117میلیارد
تومان و  14/5میلیــون دالر درمرحله برگــزاری مناقصه و
انتخاب پیمانکار است.
    به چند مورد از این طرحها اشارهکنید.
ترمیم آبشســتگیهای خطوط لوله زیردریایی شــرکت
پایانههای نفتی ایران ،ح د فاصل گنــاوه وخارک .طراحی و
نصب سیستم کشف واعالم حریق اسکلههای شرقی وغربی
جزیره خارک .تامین ونصب تجهیزات سیستم اطفای حریق
سیستم اندازهگیری وچند راهه در پایانه عسلویه.
همچنین تعمیراساسی اســکله غربی (آذرپاد)درجزیره
خارک که با پایان تعمیرات آن روزآم د نیزخواهد شد.
    آیا طرحهای جدید دیگری هم درمرحله تهیه
وتدوین شرح کار دردستور کار دارید؟
هفت طرح جدی د بــه ارزش تقریبــی  27میلیارد تومان
درمرحله تهیه وتدوین شرح کارقرار دارد که تاسال آینده به
مناقصه خواهند رفت؛ تکمیل یک باب ساختمان 72واحدی
درجزیره خارک که به دلیل کمبو د اعتبارات درسال  90متوقف
مانده بود ،نصب سیســتم حفاظت الکترونیک بان د فرودگاه
خارک ،همچنین بازنگری طراحی حوضچههای شرقی وغربی
مخازن خارک ومطالعات سیستم پسمان د نفتی مخازن خارک
ازجمله این طرحها هستند.
    چه طرحهایی درمرحله طراحی قرار دارند؟
پنج پروژه درمرحله طراحی اســت که با پایان فازطراحی
وتعیین پیمانکار اجراخواهن د شــد .طراحی وساخت ونصب
سیســتم اختالط نفت خــام ،طراحی ،مهندســی واحداث
اسکله وتاسیســات حوضچه فراگیرنفت خام درشمال کشور
ازجمله این طرحهاســت.حوضچه فراگیرنفت خام درشمال
کشــور،طرحی بزرگ که حوضچه آن ســاخته شده است و
احداث 13پهلوگاه آن نیز درمرحله طراحی قرار دارد.
    امسال چه پروژههایی فعال یا تحویل شدهاند؟
مدیریت مهندسی وساختمان شــرکت پایانههای نفتی
ایران هماکنون 15طرح فعال صنعتی را به ارزش  64میلیارد
تومان دردســت اجرا دار د که بیش از  6میلیــون یورو ارزش
پروژههای مذکور ارزی است.
پیشرفت فیزیکی آنها در چه مرحلهای است؟

پیشــرفت فیزیکی این طرحها به طورمیانگین به بیش از
 75درصد رسیده است و تعداد قابل توجهی از آنها نیزتا پایان
امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
ازطرحهای در دســت اجرای این مدیریــت میتوان به
تعمیرات اساسی مخازن شمال وخارک اشاره کرد.
با اتمام تعمیرات مخازن 106و  109درشمال و مخازن  6و
 35درخارک حدو د دومیلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی
نفت خام درپایانههای نفتی خارک و نکا اضافه خواه د شــد.
ظرفیت اسمی پایانه نفتی خارک  28میلیون بشکه است.

    روی توان داخلی چقدر حساب شده است؟
به جز ابزاردقیق (تجهیزات با فناوری باال) ،در دیگر بخشها
روی توان داخلی حســاب باز شده اســت .البته درخصوص
تجهیزاتی بــا فناوریهای بــاال نیزبا بخشهای پژوهشــی
دانشگاهی ومراکز دانش بنیان فعالیت میشو د تا اتکا به بیرون
از کشــور در این حوزه نیز نیزبه کمترین سطح ممکن برسد
وازطریق مهندســی معکوس توانسته ایم فعالیتهای خوبی
انجام دهیم .به طورکل دربخشهای مهندســی مشــکالت
خود را با اتکا بــه توان داخل حل کردهایــم وبا تکیه برهمین
توانمن دیها این شرکت توانسته است ماموریتهای خو د را به
ویژه دربخش صادرات نفت خام انجام دهد.

    امسال چند طرح انجام شده وپایان یافته است؟
درهشت ماه امسال ،عالوه بر پروژههای جاری ،هفت طرح
دیگر به ارزش  12میلیارد تومان به بهرهبردار ان تحویل شده
    درباره جذب سرمایهگذار خارجی درحوزه کاری
است که ازآن جمله میتوان به تعمیرات اساسی مخازن  500خود اقدامی خاصی انجام شده است؟
هزاربشکه ای  19و 21درپایانه نفتی جزیره خارک (افزایش
در این حوزه ،شــرکت پایانههای نفتی بــرای اجرای یک
یک میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره ســازی) و رنگ آمیزی یا چن د طرح به عنوان پیشــنها د به شــرکت ملی نفت ایران
سازههای اسکله غربی (ســی آی لند) در جزیره خارک اشاره عمل میکن د واین شرکت ملی نفت است که تصمیم نهایی را
کرد.
میگیرد .البته درحال حاضرهیچ سرمایهگذاری درطرحهای
 14پــروژه بــه مبلــغ  40میلیارد
شــرکت پایانههاحضور ندارد وتامیــن مالی طرحها
تومان نیز درحال تسویه حساب نهایی
ازمنابع داخلی شــرکت ملی نفت انجام شــده
قراردار د که عملیات اجرایی آنها مربوط
است .شــرکتهای خارجی نگرانیهایی
به سالهای قبل است.
دارند که بیشتر به بانک برای انتقال پول
مدیریتمهندسیوساختمانشرکت
 9پــروژه نیــز درمرحلــه دریافت
مربوط می شو د و هنوز مشکل دارد .از
پایانههاینفتیایرانهماکنون15طرح
اعتبارازبرنامــه ریــزی تلفیقی هیئت
ســوی دیگر ،غالب طرحهای شرکت
فعالصنعتیرابهارزش64میلیار د
مدیره شرکت ملی نفت ایران است که با
پایانههــا مربــوط به روزآمــ د کردن
توماندردستاجرادار دکهبیشاز6
میلیونیوروارزشپروژههایمذکور
تامین اعتبار ومنابع مالی شروع خواهند
تاسیسات است.
ارزیاست
شــد.ارزش این طرحهــا  514میلیارد
تومان و  33میلیون دالر است.
    از طرح ساخت حوضچه فراگیر
نکا بگویید.
    درمسئولیتهایی که به عهده مدیریت
حوضچه فراگیرنکا ،مگاپروژهای است که بخشی
مهندسی وساختمان شرکت پایانههای نفتی است ،ازآن درحد ســاخت یک حوضچه  305هکتاری با  45هکتار
چند نفر با شما همکاری میکنند؟
استحصال زمین به عهده شرکت پایانههای نفتی بود .دراین
دراین بخش ازشرکت پایانهها  30نفرنیروی انسانی رسمی مگا پروژه بای د اسکله ،مخزن (به ظرفیت  5میلیون بشکه)ویک
با متوسط سن  40سال وسابقه  13/5سال فعالیت میکنند.
خط لوله از نکا تا پایانه جاسک احداث وبا ساخت پایانه جاسک،
ازاین  30نفر یک نفر مــدرک دکتــرا دارد 10 ،نفر فوق نفت کشورهای آسیای میانه سوآپ میشد ،اما این طرح بنا به
لیسانس 17 ،نفر لیســانس ،یک نفر فوق دیپلم و یک نفر هم دالیلی متوقف ماند.
دیپلم است.
 15نفر  25تا  35سال دارن د و  9نفر نیز  35تا  45سال دارند
     این طرح هماکنون در چه وضعی است؟
در مجموع نیروهای جوانی با ما همکاری میکنند.
اعتبار مربوط به ساخت حوضچه به شرکت پایانههای نفتی
داده شده وطراحی اسکلهها نیزدر دست انجام است ودرساخت
    مهم ترین مانع شما دراجرای طرحها چیست و با مخازن نیز بنا به تکلیف ودرصورت دستورشرکت ملی نفت به
چه راهکار یا راهکارهایی از آن عبور کردهاید؟
ساخت آن اقدام خواهد شد.
درچن د سالی که بحث تحریمها بو د شرکت پایانههای نفتی
نیز برای عبور از موانع ،تغییر رویکر د داد وتوجه خو د را بیش
    گفتهای ناگفته ...
ازپیش به سمت شــرکتهای داخلی تغییرداد؛ به طوری که
همیشــه روی داشــتهها و توانمندیهای خود حساب
کاالهایی را که هماکنون ازآنها استفاده میکند ،داخلی سازی میکنیم وبا اعتقاد واطمینانی به این داشــتهها داریم ،تالش
شده است.عمدهترین مشکل و یکی از مهمترین دالیل مهم میکنیم ازموانع سر راهمان گذر کنیم.
شماره  ،815شنبه  11دی 1395
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