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افتتاح فازهای  13و  22تا  24پارسجنوبی ،نمایش توانمندی متخصصان ایرانی
رضا میر محرابی ،شرکت ملی نفت ایران  

فازه��ای  13و  22ت��ا  24پارسجنوب��ی بهعنوان
بخشی مهم از دستاوردهای صنعت نفت آماده افتتاح
رسمی شدند.
طرح توس��عه فاز  ١٣ب��ا هدف تولی��د روزانه ۵۶
میلیون مترمکعب گاز غنی ۷۵ ،هزار بش��که میعانات
گازی ٤٠٠ ،تن گوگرد و س��االنه یک میلیون و ۱۰۰
هزارت��ن گاز مای��ع و ی��ک میلیون ت��ن گاز اتان در
دست اجراس��ت .همچنین طرح توسعه فازهای -٢٤
 ٢٢پارسجنوبی برای تولی��د روزانه  ۵۶میلیون متر
مکعب گاز ترش از میدان مشترک و تولید روزانه ۵۰
میلیون متر مکعب گاز متان ۲۹۰۰ ،تن گاز مایع(ال
پی ج��ی)۲۷۵٠ ،تن اتان ۷۵ ،هزار بش��که میعانات
گازی و  ۴۰۰تن گوگرد طراحی ش��ده است .معاون
امور توس��عه و مهندسی ش��رکت ملی نفت ایران که
در روزهای آغازین اس��فندماه امسال از فازهای  ۱۳و
 ۲۲تا  ۲۴پارس جنوبی بازدید کرد ،میگوید« :انتظار
میرود این فازها پیش از تعطیالت نوروز سال  ٩٨به
بهرهبرداری رسمی برسند».
رضا دهقان به عملیاتی ش��دن س��کوها و آمادگی
کامل ردیفه��ای شیرینس��ازی و واحدهای جانبی
پاالیش��گاههای این دو طرح اش��اره میکن��د و ادامه
میدهد« :ب��ا توجه به مراحل پایانی توس��عه ،انتظار
م��یرود این فازها پی��ش از تعطیالت ن��وروز  ٩٨به
بهرهبرداری رسمی برسند».
اما در همین روزهای آغازین اس��فند ،مجری طرح
توس��عه فاز  ۱۳پارسجنوبی از تولید پایدار گاز مایع
در پاالیش��گاه این طرح خبر میدهد و میگوید« :با
بهرهب��رداری از واحده��ای تولید گاز مای��ع ،زنجیره
محصوالت پاالیش��گاه ف��از  ۱۳پارسجنوبی تکمیل
شد ».پیام معتمد به راهاندازی واحدهای ،۱۱۴ ،۱۱۳
 ۱۱۵در  30بهمنماه امس��ال اش��اره میکند و ادامه
میدهد« :تولید محصوالت ب��ا ارزش پروپان و بوتان
( )LPGبهطور مستمر در پاالیشگاه طرح توسعه فاز
 ۱۳پارسجنوبی آغاز ش��ده است .هماکنون همزمان
چهار ردیف شیرینس��ازی گاز ،واحدهای تولید اتان،
میعانات گازی و گوگرد دانهبندی شده در مدار تولید
ق��رار دارند و ب��ا بهرهبرداری از واحدهای یادش��ده و
همچنین تولید گاز مایع ،زنجیره محصوالت پاالیشگاه

فاز  ۱۳پارسجنوبی تکمیل شده است .هماکنون نیز
تولید فرآوردههای گازی این طرح از مرحله نخس��ت
فاز )A(۱۳بهطور کامل محقق شده است».
در آخرین روزهای بهمن امسال نیز دومین سکوی
فازه��ای  ٢٢ت��ا  ٢٤پارسجنوبی پ��س از بارگیری
و انتق��ال به دریا ،در موقعیت خ��ود در خلیج فارس
نصب شد .ش��ناور  HL۵۰۰۰عملیات نصب سکوی
اقم��اری  ۲۴Aبا وزنی مع��ادل  ٢٣٠٠تن را در دریا
تکمیل کرد .با بهرهبرداری از این س��کو ،روزانه 14/2
میلیون مترمکعب معادل یک دوم یک فاز استاندارد
گازی پارسجنوب��ی به توان تولید گاز کش��ور افزوده
شد .ماه گذشته نیز سکوی اصلی فاز  ٢٢پارسجنوبی
با همین میزان ظرفیت ،به تولید رس��ید و گاز آن به
پاالیشگاه این طرح گازی ارسال شد.
مجری طرح توسعه فازهای  ٢٢تا  ٢٤پارسجنوبی
در ای��ن ب��اره میگوی��د« :س��کوی  ۲۴Aدر بخش
راهاندازی دارای بیش��ترین مقدار پیش��رفت در بین
س��کوهایی اس��ت که تاکنون برای نص��ب در میدان
پارسجنوبی به دریا منتقل شده است».
فرهاد ایزدجو با اشاره به انجام بیش از دو میلیون و
 ٧٠٠هزار نفر ساعت کار اجرایی در عملیات ساخت،
درباره مشخصات فنی سکوی  ۲۴Aاینگونه توضیح
میدهد« :در این س��کو ح��دود  ٣١هزار اینچ  -قطر
عملیات لولهکشی ،بالغ بر  ٩٠کیلومتر کابلکشی برق
و اب��زار دقیق و  ٣٠٧٧متر عملی��ات تیوبینگ انجام
ش��ده است .همه مراحل مهندس��ی ،ساخت ،نصب و
راهاندازی س��کوی  ،٢٤ Aاز سوی متخصصان ایرانی
انج��ام ش��ده و بخش عمدهای از کااله��ا و تجهیزات

مورد نیاز این سازه از منابع تولیدکننده داخلی تأمین
شده اس��ت .همچنین رعایت موارد ایمنی در مرحله
اج��را و راهاندازی در بخ��ش کارفرما و پیمانکار حوزه
فراساحل در قالب دس��تورعملهای ایمنی ابالغی از
سوی شرکت ملی نفت ایران ،انجام میشود».
ام��ا پارسجنوب��ی که هر هفت��ه میزب��ان بازدید
مس��ئوالن صنعت نفت برای پیگیری و بررسی دقیق
پیش��رفت پروژه اس��ت ،در ماه پایانی س��ال میزبان
رئیس امور انرژی س��ازمان برنامه و بودجه بود .احمد
کفاشی در رأس هیأتی از کارشناسان سازمان برنامه
و بودجه کش��ور و با همراهی مدیرعامل شرکت نفت
و گاز پارس از طرحهای درحال توس��عه فازهای ١٣
و  ٢٢ت��ا  ٢٤پارسجنوبی بازدید کرد .او در حاش��یه
این بازدید با بیان اینکه از هر فاز پارسجنوبی روزانه
یک میلیارد فوت مکعب گاز ٤٠ ،هزار بشکه میعانات
گازی و دیگ��ر فراوردههای جانبی ش��امل اتان و گاز
مایع تولید میشود ،گفت« :گاز نقش مهمی در رونق
اقتصاد کش��ور دارد و اگر نس��بت به توس��عه فازهای
پارسجنوبی اقدام نمیشد ،برای تأمین انرژی کشور
باید از نفت اس��تفاده میکردیم ،درحالی که امروز ،با
بهرهگیری و استفاده از روشهای اقتصادی جایگزین
در مص��رف ان��رژی ،گاز وارد چرخه مصرف ش��ده و
جایگزی��ن فراوردههای نفتی میش��ود ».رئیس امور
انرژی س��ازمان برنامه و بودجه به نقش پارسجنوبی
در توسعه سایر بخشهای اقتصادی کشور اشاره کرد
و اف��زود« :گاز محور توس��عه اس��ت و هرچه میادین
گازی بیشتر توسعه پیدا کنند ،اقتصادی توسعه یافته
خواهیم داشت».
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