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خلق ارزش افزوده ی قابل توجه برای صنعت نفت با راه اندازی مجتمع 
فرآورش گاز هنگام

مجتمع ف��رآورش گاز هن��گام با ظرفیت 
ف��رآورش 80 میلی��ون فوت مکعب گاز در 
روز ش��امگاه نهم اس��فند ماه 1396 توسط 
رئیس جمه��ور به صورت ویدئ��و کنفرانس 
و با حض��ور مرتضی بانک، مش��اور رئیس 
جمه��ور در امور مناطق آزاد و حمید بورد، 
مدیر عامل شرکت نفت فالت قاره ی ایران، 

به طور رسمی به بهره برداری رسید.
با بهره برداری از این تأسیسات که همه ی 
مراحل طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی 
و بهره ب��رداری از آن توس��ط پیمان��کاران، 
س��ازندگان و مش��اوران ایرانی انجام شده، 
در م��دت زمانی کمتر از یک س��ال تمامی 
هزینه های س��رمایه گذاری بازگش��ت داده 
می شود و دستاوردهای متعدد زیست محیطی 
نیز ب��رای بزرگ ترین جزیره ی خلیج فارس 

درپی خواهد داشت.
از آذر م��اه امس��ال ب��ا پای��ان عملی��ات 
س��اختمان و نص��ب، مراح��ل راه ان��دازی 
تأسیس��ات ف��رآورش گاز می��دان هن��گام 
آغاز ش��ده بود و در ط��ول 70 روز همه ی 
واحدهای فرآیندی، زیرساختی و یوتیلیتی 
ش��امل واحدهای نم زدایی، شیرین س��ازی، 
خطوط لوله، مخازن، بویلرها، کمپرس��ورها 
و ... با رعایت ضوابط PSSR برای نخستین 
ب��ار در ش��رکت نفت فالت ق��اره ی ایران، 
ب��دون کوچک ترین حادثه ای در مدار قرار 
گرفتند. مطالعات و عملیات بازنگری ایمنی 
 Pre Start-up Safety( قب��ل از راه ان��دازی
Review(، تأسیس��ات فرآورش گاز میدان 

هنگام بهمن ماه امسال انجام و این تأسیسات 
آماده ی راه اندازی شد. بدین ترتیب از اوایل 
همین  ماه با تزریق گاز ترش��ی با حدود 18 

هزار پی پی ام گوگرد به تأسیسات فرآورش، 
امکان پاالیش و تولید گاز با استانداردهای 
ش��رکت ملی گاز ایران فراهم ش��د و از آن 
پس به طور میانگین روزانه حدود 70 میلیون 
فوت مکع��ب گازهای هم��راه نفت به جای 
س��وختن ب��رای تأمین س��وخت و خوراک 
صنای��ع و نیروگاه ها، تحویل ش��رکت ملی 
گاز شده اس��ت. جزیره ی قشم با در اختیار 
داش��تن 17 می��دان هیدروکربن��ی از جمله 
هرمز، هنگام، توسن، گورزین، سلخ، تفتان 
و ...، پتانس��یل هیدروکربنی بس��یار مطلوبی 

دارد.
معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران، 
راه اندازی مجتمع ف��رآورش گاز هنگام را 
به عنوان حلقه ی تکمیلی توسعه ی این میدان، 
منشأ خلق ارزش افزوده ی قابل توجهی برای 
صنعت نفت و اقدامی مؤثر در مسیر حفاظت 
از محی��ط زیس��ت جزی��ره ی قش��م عنوان 
کرد. محس��ن پاک نژاد با اش��اره ب��ه افتتاح 
مجتمع ف��رآورش گاز هنگام عنوان کرد: با 
راه اندازی این مجتمع که ش��امل واحدهای 

جم��ع آوری، شیرین س��ازی، تنظیم نقطه ی 
ش��بنم و تقویت فشار گاز است و با ظرفیت 
ف��رآورش روزانه 80 میلی��ون فوت مکعب 
عملیاتی ش��ده گاز تولی��دی برای مصارف 
جزیره ی قشم یا انتقال به شبکه ی توزیع گاز 
کشور استفاده می شود. وی سرمایه گذاری 
انجام ش��ده برای این پ��روژه را حدود 100 
میلیون دالر عنوان ک��رد و افزود: پیش بینی 
می ش��ود با ارزش افزوده ی ایجاد ش��ده از 
طریق فرآورش و مصرف گاز تولیدی، این 
میزان س��رمایه گذاری در کمتر از یک سال 
بازگردانده ش��ود. پاک نژاد ادام��ه داد: در 
آینده با توس��عه ی دیگ��ر میادین گازی در 
منطق��ه ی قش��م نی��ز می ت��وان از ظرفی��ت 
فرآورشی این مجتمع استفاده کرد؛ اقدامی 
که کاهش هزینه ی تمام ش��ده ی توس��عه و 
تولی��د میدان های جدی��د را به دنبال خواهد 
داشت. معاون امور تولید شرکت ملی نفت 
ایران به نق��ش تمام عیار متخصصان داخلی 
در طراحی، س��اخت و راه ان��دازی مجتمع 
ف��رآورش گاز هنگام اش��اره کرد و گفت: 

گزارش
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این موضوع می تواند ب��رگ زرین دیگری 
در پرون��ده ی اراده و ت��وان ملی در صنعت 

نفت باشد.
پاک نژاد در تکمیل صحبت های خود به 
میدان هنگام اش��اره کرد و افزود: توسعه ی 
این میدان مش��ترک توس��ط ش��رکت نفت 
فالت قاره ایران در دو بخش دریا و خشکی 
برنامه ریزی و اجرا ش��ده که در بخش دریا 
شامل سه سکوی سرچاهی، ده حلقه چاه و 
خط لوله ی انتقال نفت تا جزیره ی قشم و در 
بخش خشکی ش��امل کارخانه ی فرآورش 
نفت و خط��وط انتق��ال نفت از س��احل به 
تأسیسات فرآورشی و پاالیشگاه بندرعباس 
می ش��ود. وی خ��اص بودن نوع س��نگ و 
س��یال مخزن و همچنین تولید س��بک ترین 
از  را  کش��ور  نفت خ��ام  مرغوب تری��ن  و 
منحصربه فردترین ویژگی میدان مش��ترک 

هنگام عنوان کرد.

به گفته ی معاون امور تولید ش��رکت ملی 
نفت ایران، احداث مجتم��ع فرآورش گاز 
هنگام با ه��دف خلق ارزش افزوده، اجرای 
سیاس��ت های به صف��ر رس��اندن س��وزاندن 
گازهای ارس��الی ب��ه مش��عل و حفاظت از 
محیط زیست جزیره ی قشم در دستور کار 
قرار گرفت و به ویژه از اواخر سال 94 با رفع 
موانع و مش��کالت پیشین، اجرای آن شتاب 

بیشتری پیدا کرد.
مدیر عامل ش��رکت نفت ف��الت قاره ی 
ایران نیز گفت: صرف��ه ی اقتصادی فعالیت 
مجتمع ف��رآورش گاز هنگام، بیش از 700 
ه��زار دالر در روز و ح��دود 300 میلی��ون 
دالر در س��ال خواهد بود. حمید بورد پس 
از آیین گشایش رس��می مجتمع فرآورش 
گاز هنگام قش��م گفت: بهره برداری از این 
مجتمع افزون بر آنکه از س��وختن گازهای 
همراه نفت میدان هنگام جلوگیری می کند 

و دس��تاوردهای زیست محیطی قابل توجهی 
به همراه دارد امکان استفاده از گاز فرآوری 
ش��ده را در ش��بکه ی گاز کش��ور فراه��م 

می کند.
 14 مع��ادل  گازی  روزان��ه  اف��زود:  وی 
ه��زار بش��که نف��ت در می��دان هن��گام در 
مشعل س��وزانده می ش��د که با بهره برداری 
از مجتمع فرآورش گاز هنگام از س��وختن 
آن جلوگی��ری می ش��ود و روزان��ه بیش از 
700 ه��زار دالر صرفه ی اقتص��ادی به دنبال 
دارد. مدیر عامل شرکت نفت فالت قاره ی 
ای��ران ادام��ه داد: بدی��ن ترتی��ب، مجموع 
س��رمایه گذاری انجام شده در این طرح که 
ح��دود 70 میلیون یورو ب��وده، در کمتر از 
یک س��ال بازگردانده می شود. وی به انجام 
 )PSSR( مطالعات و عملیات بازنگری ایمنی
برای نخس��تین بار در مجتمع فرآورش گاز 

هنگام نیز اشاره کرد.
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