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چهار سکو بارگیری می شوند؛
حركت شتابان در مسیر توسعه ی پارس جنوبی

میدان پارس جنوب��ی یکی از بزرگ ترین منابع گازی 
مستقل جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران 
و قطر در خلیج فارس قرار دارد. این میدان مش��ترک 
ب��ا دارا بودن 14/2 هزار میلی��ارد مترمکعب گاز درجا 
)مع��ادل 8 درصد کل ذخای��ر گاز جهان و 47 درصد 
ذخایر گاز ش��ناخته شده در کشور(، 19 میلیارد بشکه 
میعانات گازی، 7/5 میلیارد بشکه نفت خام در الیه های 
نفتی و بزرگ ترین منبع هلیوم، از نظرارزش اقتصادی 
جایگاه��ی بی  نظیر و منحصر به فرد در اقتصاد کش��ور 
دارد. توس��عه در پارس جنویی ادام��ه دارد مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز پارس در جدیدترین اظهار نظر از 
انجام تمهیدات الزم برای انتخاب پیمانکاران عملیات 
بارگیری، حم��ل، نصب و راه اندازی چهار س��کوی 
جدید در یارد صدرا خبر داد و گفت: این س��کوها با 
توجه به پیشرفت بیش از 90 درصدی عملیات ساخت، 
آماده ی بارگیری و ارس��ال به موقعیت دریا هس��تند. 
 ،B13 ،C14 مش��کین فام پیشرفت ساخت س��کوهای
D13 و A24 را بیش از 90 درصد اعالم کرد و افزود: 
از مجموع ده س��کو در قرارداد همکاری با ش��رکت 
صدرا، یک سکو نصب و سکوی دوم جهت نصب در 

موقعیت دریا آماده ی بارگیری شده است.
وی با اش��اره به اینکه با احتس��اب سه سکوی دیگر، 
تا پایان ش��هریور امسال پنج س��کو از مجموع این ده 
سکو نصب می ش��ود یادآور شد: س��کوی A14 نیز 
که مراحل ساخت آن در یارد ایزوایکوی بندرعباس 
انجام شده بود اردیبهش��ت ماه سال جاری وارد مدار 
تولید ش��د. به گفته ی مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس با بهره برداری از ش��ش سکوی گازی جدید تا 
پایان سال، سه میلیارد فوت مکعب در روز به ظرفیت 

تولید گاز پارس جنوبی اضافه خواهد شد.
مش��کین فام به پیشرفت مناس��ب عملیات ساخت این 
س��کوها در ی��ارد صدرا اش��اره و اظهار ک��رد: طبق 
تصمیمات عملیاتی شده، برای جلوگیری از هدررفت 
زم��ان، افزایش هزینه و موانع کار در دریا، بیش��ترین 
فعالیت های اجرایی در بخش خشکی و یارد سکوساز 
در حال انجام اس��ت .نصب و راه اندازی س��کوهای 
یادش��ده بر اس��اس برنامه ریزی کارفرما ب��ا توجه به 

پیش��رفت کار در مراحل س��اخت، پیش راه اندازی و 
راه اندازی سکوهای موجود در یارد صدرا و همچنین 
اقدامات انجام شده در بخش حفاری و خطوط لوله ی 

این سکوها در دریا صورت می گیرد.
مدیرعامل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس اظهار کرد: 
 B14 در ص��ورت تکمیل عملیات حفاری، س��کوی
که یارد ایزوایکو از پیش��رفت س��اخت مناس��بی در 
برخوردار است نیز تا پایان سال عملیاتی می شود. وی 
آماده سازی واحدهای مرتبط با ورود گاز، فرآوری، 
ذخیره س��ازی و صادرات میعانات گازی را همزمان با 
دریافت گاز ترش از بخش دریا الزام آور دانست و با 
اشاره به بازدید انجام شده گفت : تمرکز بر واحدهای 
مرتب��ط با میعانات گازی، با هدف حصول اطمینان از 
اقدامات انجام شده در زمینه ی تکمیل زنجیره ی تولید 

در این فازها صورت می گیرد.
مش��کین فام ش��رکت نف��ت و گاز پارس، ب��ه تولید 
آزمایش��ی از دو ردیف شیرین سازی گاز در فاز-13 
و ی��ک ردی��ف از فازه��ای-22 تا 24 اش��اره کرد و 
گف��ت ردیف دوم ف��رآورش گاز فازهای-22 تا 24 
نیز تا نیمه ی م��رداد ماه آماده ی راه اندازی می ش��ود. 
وی ب��ا بیان اینکه تا پایان س��ال 97 س��ایر ردیف های 
شیرین سازی پاالیشگاه فازهای-13 و 22 تا 24 پارس 
جنوبی نیز به بهره برداری می رسد آمادگی واحدهای 
فرآین��دی برای دریافت گاز ترش از س��کوهای این 
فازها را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تا پایان آبان ماه 
پاالیشگاه فازهای مذکور با دریافت گاز از سکوهای 

تولیدی خود عملیاتی می شوند.
رئیس س��ازمان صدا و س��یما نی��ز در رأس هیأتی از 
مدیران ارش��د این س��ازمان و با همراهی مشکین فام، 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از طرح های در 
حال توس��عه ی این منطقه بازدید کرد. علی عسگری 
در این بازدید پ��ارس جنوبی را نماد اقتدار و عظمت 
متخصصان ایرانی در به ثمر رس��اندن طرح های عظیم 
صنعت نفت عنوان کرد و توس��عه ی پ��ارس جنوبی 
نتیج��ه ی را افزایش س��طوح دانش فنی و مهندس��ی 
متخصصان داخلی دانس��ت. وی گفت: رسانه ی ملی 
باید تالش ها و دستاوردهای عظیم متخصصان ایرانی 

صنعت نفت در پارس جنوبی را بیش از گذشته برای 
ملت ایران به نمایش بگذارد. رئیس س��ازمان صدا و 
سیما در بازدید از طرح توسعه ی فاز-13 پارس جنوبی 
و جلس��ه با مجری و پیمانکاران این طرح اظهار کرد: 
خوش��بختانه فعالیت های اجرایی پیمانکاران داخلی با 
راهبری کالن وزارت نفت، دس��تاوردهای خوبی را 
در پارس جنوبی به همراه داش��ته اس��ت. وی با تأکید 
بر اینکه باید قدردان توانمندی های ملت ایران باش��یم 
خاطرنش��ان کرد: دستاوردهای عظیم این مجموعه ی 
بزرگ صنعتی باید موجب اعتماد به نفس ملی شده و با 
همراهی مردم گام های بلندی در پیشرفت و توسعه ی 

اقتصادی برداشته شود.
علی عسگری توسعه ی فازهای پارس جنوبی را با وجود 
تحریم ها و دسیس��ه ی دشمنان با هدف عقب ماندگی 
اقتصادی کشور، نتیجه ی افزایش سطوح دانش فنی و 
مهندس��ی متخصصان داخلی عنوان و ابراز امیدواری 
کرد رس��انه ی ملی بیش از گذش��ته بتواند در راستای 

حمایت همه جانبه از صنعت داخلی اهتمام ورزد.
وی ادام��ه داد: امیدواریم رس��انه ی مل��ی تالش های 
کارکنان طرح های در حال توس��عه در شرایط دشوار 
آب و هوای��ی منطقه ی پارس جنوب��ی را که مصداق 
بارز غیرت و عزت ملی است به خوبی و بهترین شکل 
برای مردم به نمایش بگذارد؛ اگرچه عظمت این کار 
بزرگ را تنها به طور عینی و ملموس می توان احساس 
کرد و زبان هر رس��انه ای در براب��ر این موفقیت های 
بزرگ قاصر اس��ت. اگر مردم با چگونگی و شرایط 
دشوار تحقق این دستاوردها آش��نا شوند در راستای 
مصرف بهینه ی منابع ملی و مشارکت مطلوب جهت 

ارتقاء بهره وری تولیدات داخلی گام برمی دارند.
علی عس��گری در ادامه، مشارکت حداکثری پیمانکاران 
داخلی در اجرای طرح های پاالیش��گاهی و فراساحل را 
مایه ی افتخار و مباهات توصیف کرد و افزود: خوشبختانه 
اکن��ون در نقط��ه ای ایس��تاده ایم که بخ��ش عظیمی از 
تأسیسات س��احلی و س��کوهای فراس��احل، حفاری و 
خطوط لوله  بدون نیاز به نیروهای خارجی و با باور و توان 
داخلی انجام می شود. البته صنعت نفت ایران توان بسیاری 

دارد و باید روند روبه جلوی خود را ادامه دهد.


