گزارش

توسعهی مکران و بهبود فرآیندهای صادرات نفت با امضای قرارداد
ساخت مخازن ذخیرهسازی نفتخام جاسک
رضا میر محرابی ،شرکت ملی نفت ایران

قرارداد س��اخت مخازن ذخیرهس��ازی
نفتخ��ام و تأسیس��ات جانب��ی در بندر
جاس��ک ب��ا ظرفیت  ۱۰میلیون بش��که،
در قال��ب روش س��اخت ،بهرهب��رداری و
واگ��ذاری ( )BOTمی��ان ش��رکت متن
و ش��رکتهای پت��رو امید آس��یا و گروه
مدیریت سرمایهگذاری امید امضاء شد.
قرارداد فاز نخست طرح ساخت مخازن
ذخیرهس��ازی نفتخ��ام بن��در جاس��ک
بهعن��وان بخش��ی از برنام��هی راهبردی
وزارت نف��ت در توس��عهی ای��ن بن��در و
انتقال نفتخام از گوره به جاس��ک ،عصر
یکشنبه  8مهر  1397بین تورج دهقانی،
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعهی
نف��ت (متن) و اصغر گرزی��ن ،مدیرعامل
شرکت پترو امید آسیا و احمد ابراهیمی،
مدیرعام��ل ش��رکت گ��روه مدیری��ت
سرمایهگذاری امید امضاء شد.
این قرارداد ک��ه در قالب روش (BOT
 )Build-Operate-Transferامضاء شده با
 ۲۰۰میلیون یورو سرمایهگذاری اولیه در
مدت سه س��ال اجرا بهمدت پانزده سال
بهرهبرداری خواهد شد.
ش��رکت ملی نفت ایران حدود 5000
هکت��ار از اراضی س��احلی واق��ع در ۶۵
کیلومتری غرب ش��هر جاس��ک ،نزدیکی
کوه مب��ارک را جهت اح��داث طرحهای
ویژهی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی
تحصیل و جانمایی کرده اس��ت .با توجه
ب��ه تصوی��ب اح��داث خطلول��هی "۴۲
انتقال نفتخام گوره/جاس��ک ،بخش��ی
از اراضی تحصیلش��دهی غرب جاس��ک
جهت احداث پایان��هی صادرات نفتخام
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و احداث مخازن ذخیرهس��ازی نفتخام
در بندر جاس��ک تخصیصیافته و ساخت
مخزن گاه یادش��ده در دس��تور کار قرار
گرفته است.
ای��ن مخ��ازن ذخیرهس��ازی نفتخام
دارای ظرفیت  ۱۰میلیون بشکه نفتخام
سبک و سنگین و شامل  ۲۰مخزن فلزی
س��قف ش��ناور ،هر کدام بهظرفیت ۵۰۰
هزار بشکه خواهد بود .مخزنگاه یادشده،
نفتخام ارسالی از خطلولهی " ۴۲انتقال
نفتخام گوره/جاس��ک را در انتهای خط
دریافت و ضمن ذخیرهسازی و نگهداری
نف��ت صادراتی ،آن��را ب��ه خطوطلولهی
دریایی و گویهای شناور نفتخام پمپاژ
میکند.
مخزنگاه در زمینی به مساحت تقریبی
 ۶۰۰هکت��ار اح��داث میش��ود و قابلیت
توس��عهی ظرفی��ت ذخیرهس��ازی تا ۳۰
میلیون بشکه نفتخام را خواهد داشت.
طبق مفاد و شرایط پیمان امضاء شده،

سرمایهگذار باید در مدت سه سال تأمین
سرمایه ،طراحی ،تأمین کاال و تجهیزات،
س��اخت و راهاندازی مخزنگاه و در مدت
پانزده سال تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری
از آن��را انجام ده��د .مالکیت مجموعه در
پایان سال هجدهم (پایان دورهی پانزده
سالهی بهرهبرداری) به شرکت ملی نفت
ایران منتقل میشود.
در اجرای ط��رح انتقال نفتخام گوره/
جاس��ک و احداث پایانهه��ای صادراتی،
احداث  1000کیلومت��ر خطلولهی "۴۲
مخازن ذخیرهسازی و اسکلهی صادراتی
در دس��تور کار اس��ت که لولههای مورد
نیاز از محل تولیدات سه شرکت لولهساز
ایران��ی تأمین خواهد ش��د .با اجرای این
طرح روزانه یک میلیون بش��که نفتخام
از پایانهی نفتی گوره در استان بوشهر به
منطقهی جاسک در ساحل دریای عمان
منتقل میشود و جاسک بهعنوان دومین
پایانهی صادراتی نفتخام کشور ،اهمیت
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راهبردی مییابد.
دریاف��ت روزان ه ی��ک میلیون بش��که
نفتخام س��بک و س��نگین از خطلولهی
" ۴۲گوره/جاس��ک و ارس��ال به پایانهی
صادرات��ی جاس��ک ،ذخیرهس��ازی ۱۰
میلیون بش��که ان��واع نفتخ��ام ،قابلیت
گس��ترش ظرفیت نگهداری و صادرات با
توجه به نیازهای آینده ،قابلیت دریافت و
ذخیرهی انواع نفتخام از طریق گویهای
ش��ناور دریایی ،ایجاد شرایط الزم جهت
احداث پایانهی صادراتی جدید جاسک و
تضمین استمرار صادرات نفتخام کشور،
متن��وع کردن مناب��ع صادراتی نفتخام،
ام��کان تأمین خ��وراک پاالیش��گاههای
برنامهری��زی ش��ده ب��رای اح��داث در
بندر جاس��ک با ه��دف حض��ور در بازار
جهانی فرآوردهه��ای نفتی و مهیا کردن
زیرس��اختهای الزم در منطق��ه جه��ت
ایجاد صنایع وابسته از دستاوردهای طرح
توسعهی مکران است .همچنین دسترسی
به آبهای اقیانوسی و بینالمللی ،نزدیکی
به کش��ورهای شبهقارهی هند و بازارهای
بزرگ هندوچین ،نقطهی اتصال کریدور
ش��مال و جنوب که کش��ورهای آسیای
میانه ،روس��یه و افغانس��تان را به آبهای
آزاد و اقیان��وس هن��د متص��ل میکند،
برخ��ورداری از دری��ا ب��ا عمق مناس��ب
و س��واحل زیب��ا و متنوع ،برخ��ورداری
از موقعی��ت راهب��ردی و منحصربهف��رد
ژئوپلیتی��ک ،برخ��ورداری از جذابی��ت و
ظرفیت الزم برای سرمایهگذاری ،اجرای
طرحهای اقتصادی و توسعهای و نزدیکی
به خلیجفارس بهعنوان منبع بزرگ تولید
نف��ت و گاز از ویژگیه��ای منحصربهفرد
سواحل مکران است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران طرح
توس��عهی منطقهی مکران را مورد تأکید

رهب��ر انقالب و رئیسجمهور دانس��ت و
اظه��ار کرد :توس��عهی مک��ران میتواند
بهدلیل نزدیکی به بازارهای ش��رق آسیا
به بهبود فرآیندهای صادرات نفت کشور
کمک کند.
عل��ی کاردر در آئی��ن امض��ای قرارداد
ساخت مخازن ذخیرهس��ازی نفتخام و
تأسیس��ات جانبی آن در بندر جاسک با
ظرفی��ت  ۱۰میلیون بش��که اظهار کرد:
ش��رکت مل��ی نفت ای��ران از س��ال ۹۳
راهبرد برونس��پاری فعالیتهای بزرگی
را در دس��تور کار قرار داد که از جملهی
آن میت��وان ب��ه واگ��ذاری بهرهبرداری
ی��ک میدان نفت��ی ،واگ��ذاری طرحهای
انج��یال و همچنین نیروگاهها به بخش
خصوصی اش��اره کرد .وی افزود :در این
پروژه و توس��عهی منطقهی مکران بحث
محرومیتزدای��ی و توس��عهی منطقهی
جنوبشرق کشور نیز مدنظر است.
مع��اون وزی��ر نفت ب��ه اج��رای طرح
س��اخت مخازن ذخیرهس��ازی نفتخام
در بندر جاس��ک در قال��بقرارداد روش
س��اخت ،بهرهبرداری و واگذاری ()BOT
بهعن��وان یکی از نمونهها اش��اره و اظهار
کرد :امیدوارم ش��رکت پترو امید آسیا و
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
ای��ن طرح را مطاب��ق برنام��ه و در زمان
تعیینش��ده اجرایی کنند .کاردر با بیان
اینکه برای اج��رای طرح انتقال نفتخام
گوره/جاسک باید زنجیرهای از فعالیتها
عملیاتی ش��ود تأکید کرد :ضروری است
پیمان��کاران هری��ک از بخشه��ای این
زنجیره ،کار را مطابق برنامهی زمانبندی
پیش ببرند تا اه��داف کل طرح با تأخیر
روبهرو نشود .وی ادامه داد :ساخت مخازن
ذخیرهسازی با ظرفیت  ۱۰میلیون بشکه،
هدف تعیین ش��ده در فاز نخست است و

در فاز بعدی ای��ن ظرفیت تا  ۲۰میلیون
بشکه افزایش مییابد.
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت ایران
ظرفی��ت تولی��د روزانه  ۶میلیون بش��که
نفت را قابلدستیابی دانست و گفت :اگر
مطابق برنامههای آینده بتوانیم روزانه تا
 ۳میلیون بشکه نفت را به پاالیشگاههای
داخل��ی اختص��اص دهی��م ،توس��عهی
منطق��هی مک��ران (بهدلی��ل نزدیکی به
ش��رق آس��یا) میتواند در کنار خارک و
نقاط دیگر صادراتی به بهبود فرآیندهای
صادرات نفت در کشور کمک کند.
همچنین ت��ورج دهقان��ی ،مدیرعامل
ش��رکت مهندسی و توس��عه نفت در این
مراس��م گف��ت :ط��رح س��اخت مخازن
ذخیرهسازی نفت در بندر جاسک بخشی
از پروژهی انتقال نفت گوره/جاسک است؛
پروژهای که با تأکید رهبر انقالب و دولت
با جدیت پیگیری میش��ود و به توسعهی
کش��ور در بخش جنوبشرقی میانجامد.
وی افزود :افزون بر توس��عهی این بخش،
تنوعبخش��ی به نق��اط ص��ادرات نفت و
تأمین خوراک واحدهای پاییندستی نیز
در ای��ن طرح هدفگذاری ش��ده اس��ت.
دهقانی س��رمایهی کل طرح انتقال نفت
گوره/جاسک و تأسیس��ات جانبی آنرا ۲
میلیارد دالر اعالم کرد و افزود :این طرح
مشتمل بر احداث حدود  1000کیلومتر
خطلول��هی " ،۴۲پن��ج ایس��تگاه پمپاژ
درونراه��ی ،تجهی��زات اندازهگی��ری و
مکانیکال ،احداث مخازن ذخیرهسازی و
س��اخت اس��کلهی صادراتی است .وی با
توجه به اهداف اجرای این طرح راهبردی
ابراز امیدواری کرد ط��رح در زمانبندی
تعیینش��ده ب��ه س��رانجام برس��د و
بهبهرهگی��ری حداکث��ری از ت��وان و
ظرفیتهای داخلی کشور کمک کند.
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