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افتتاح دو پروژهی شرکت ملی نفت در غرب کارون و پارسجنوبی با دستور
رئیسجمهوری

دو پــروژهی شــرکت ملــی نفت ایــران در
مراســمی با دســتور رئیسجمهوری از طریق
ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
نخستین واحد پیشســاختهی فرآورش نفت
در غرب کارون و مخازن متمرکز ذخیرهسازی
پارسجنوبــی بــه ارزش  ۲۹.۲میلیون یورو
و  ۲۲۰میلیــارد تومــان ،پنجــم آذرمــاه با
حضور رئیسجمهوری و وزیــر نفت از طریق
ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسمی رسید.
واحــد پیشســاختهی فــرآورش نفــت
()Skid-Mountedکــه بهطور رســمی
به بهرهبرداری رســید ،به عنــوان اولین واحد
فرآورش نفت ســیار در كشــور اســت كه
به صــورت قرارداد اجاره به مدت  ۲ســال
(قابل تمدید تا  ۳ســال) و با سرمایهگذاری
بخــش خصوصــی منعقــد شــده و تمامی
عملیات مربوط به طراحی ،ســاخت و تامین
تجهیزات ،به همراه اجرا ،تست و راهاندازی و

بهرهبرداری در دورهی قرارداد از سوی پیمانكار
پروژه انجام میشود.
ارزش قرارداد امضا شــده حــدود  ۴۷میلیون
دالر ،محل ســاخت ،ضلع جنوبی میدان نفتی
آزادگانجنوبــی (غرب کارون) ،تعداد چاههای
تغذیهکننــده  ۳۵حلقه و ظرفیت فرآورش آن
روزانه  ۵۰هزار بشــکه نفت اســت که قابلیت
توسعه تا  ۸۰هزار بشکه نیز وجود دارد .روش
فــرآورش نفــت در این تاسیســات بر مبنای
اســتفاده از بخار آب سوپرهیت با هدف تغییر
و تبادل دما بــوده و قابلیت انتقال و جابجایی
کارخانه به مکان دیگــر در صورت نیاز وجود
خواهد داشت.
پروژهی احــداث تاسیســات ذخیرهســازی و
ایســتگاههای اندازهگیری میعانــات گازی نیز
بهمنظور ذخیرهسازی میعانات گازی تعدادی از
پاالیشگاههای پارسجنوبی با ظرفیت اسمی ۶۴۰
هزار مترمکعب معادل  ۴میلیون بشکه اجرا شد.

در ایــن پــروژه به کارفرمایی شــرکت نفت و
گاز پارس ،هشــت دســتگاه مخــزن هر یک
به ظرفیــت  ۸۰هزار مترمکعــب ( ۵۰۰هزار
بشــکه) و در مجمــوع با ظرفیــت  ۶۴۰هزار
مترمکعب بهصورت سقف شناور و دو دستگاه
مخزن آتشنشــانی و مخازن سوخت ،شبکهی
لولهکشــی و سیســتمهای برق و ابزار دقیق،
سیســتمهای اندازهگیری و بوسترهای انتقال
میعانات و پمپهای مربوطه و ســاختمانهای
صنعتی و اداری ،ساخته شده است.
این مخازن ظرفیت تامین خوراک روزانه ۴۸۰
هزار بشــکه میعانات گازی پاالیشــگاه ستاره
خلیجفــارس را از طریق ایســتگاههای پمپاژ
این پاالیشــگاه در ضلع غربی تاسیسات و نیز
ارســال میعانات گازی به ســمت گوی شناور
( )SPMشــماره  ۱و  ۲از طریق خطوط ۳۰
اینچ ورودیـخروجی تا سقف  ۶۰۰هزار بشکه
در روز را دارند.
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پروژهی ســاخت تاسیســات ذخیرهســازی و
ایســتگاههای اندازهگیری میعانــات گازی در
قالب ســه پروژهی ۳EPC ،۲EPC ،۱EPC
(مهندســی ،تامین تجهیزات و اجرا) از سوی
پیمانکاران و مشاوران ناردیس طرحهای انرژی،
شرکت ماشینسازی اراک و شرکت مهندسین
مشــاور پارس اجرا و با تامین سرمایه از منابع
داخلی شــرکت ملی نفت ایران و تســهیالت
صندوق توســعهی ملی (مادهی  ۱۲قانون رفع
موانع تولید) اجرا شده است.
رئیسجمهور در این مراســم ،پارسجنوبی را
کارگاه توســعهی ایران دانســت و عنوان کرد:
« ۱۵طــرح پارسجنوبی در این دولت تکمیل
شــد که در دولتهای گذشــته تنهــا  ۱۰فاز
تکمیل شــده بود ،این مهم نشــانهی تحوالت
بزرگ و عظیم در این بخش است».
وی بــا بیان اینکه اقتصاد ایران نشــان داد که
بزرگ و مقاوم اســت ،افزود« :هیچ کشوری در
منطقه دارای چنین قدرتی نیســت که بتواند
در جنگ سه سالهی اقتصادی بایستد و پیروز
شــود و این نشــاندهندهی عظمــت ،قدرت
و تابآوری ملت ایران اســت که در ســایهی
خوداتکایی مردم ،درونزایی و موقعیت ویژهی
ژئوپلیتیک ایران حاصل شده است».
روحانی با بیان اینکه اگر میخواهیم در صنعت،
جهش و توسعه را تجربه کنیم باید چهار رکن
سرمایهی داخلی و خارجی ،مواد اولیه ،فناوری
و بازار را مــورد توجه قرار دهیم ،گفت« :یکی
از ارکان جهــش در صنعــت ،برخــورداری از
سرمایهی داخلی و خارجی است ،این مهم در
کنار هم میتواند تحوالت بزرگی را در صنعت
ایجاد کند».
رئیسجمهــوری تصریح کــرد :در بحث مواد
اولیه خوشبختانه در حوزهی پتروشیمی ،گاز،
نفــت و غیره مواد اولیه در اختیار ماســت که
این نکتهی مهمی است ،همچنین در مقولهی
فناوری هم پیشــرفتهای خوبی داشــتهایم،
شــرکتهای دانشبنیــان در مقولهی فناوری
کمکهای بســیاری کردهاند .فناوری هم وارد
کشور شــده و هیچگاه آمریکا و دیگر دشمنان
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ما نتوانستند مانع ورود فناوری به کشور شوند،
هرچند تحریم ممکن است باعث گرانتر شدن
ورود فناوری به کشور شود».
وزیــر نفــت نیــز در ایــن مراســم مجموع
سرمایهگذاری در ســه طرح ملی وزارت نفت
در لردگان ،خوزســتان و بوشهر را بیش از یک
میلیارد دالر عنوان کــرد و گفت« :طرحهایی
که امروز افتتاح میشوند ،همسو با برنامههای
اقتصــاد مقاومتی هســتند کــه درونزایی و
برونگرایی دو مولفهی اصلی آنهاست».
به گفتــهی زنگنه ظرفیت برداشــت ایران از
میدانهای مشــترک غرب کارون از  ۷۰هزار
بشکه در ســال  ۹۲با افزایش حدود  ۶برابری
به  ۴۰۰هزار بشکه در سال  ۹۹رسیده است.
زنگنــه اســتفاده از ظرفیتهای فرآورشــی
پیشســاختهی سریعاالحداث را یکی از کارها
در میدانهای غرب کارون با هدف شتاببخشی
به عملیات و کاهش تصدی دولت برشــمرد و
گفت« :این طــرح در میدان آزادگان در قالب
اجاره با یک شرکت اروپایی و با استفاده از ۵۰
میلیون دالر سرمایهگذاری ساخته شد».
وی اجــرای ســریع کار و ســرمایهگذاری و
بهرهبــرداری از ســوی بخــش خصوصــی را
بهعنوان دو هدف اجرای این طرح عنوان کرد
و گفت« :نخســتین بار در تاریخ صنعت نفت
پس از ملی شــدن این صنعت است که واحد
فرآورشی از سوی بخش خصوصی ساخته شده
و به بهرهبرداری رسیده اســت .دولت تنها به
ازای هر بشــکه نفت فرآوری شده ۱.۲۸ ،دالر
هزینهی فرآورش پرداخت میکند».
وزیر نفت با بیــان اینکه انجام چنین کارهایی
جزو سیاســتهای ماســت کــه آن را دنبال
میکنیم و ظرفیتهای داخلی هم برای ساخت
این کارخانهها بســیار فراهم اســت از مخازن
متمرکــز ذخیرهســازی پارسجنوبی بهعنوان
سومین طرح نام برد و گفت« :مخازن متمرکز
ذخیرهســازی میعانات گازی پارسجنوبی که
خوراک پاالیشــگاه ســتاره خلیجفارس را هم
تامین میکند ظرفیت ذخیرهسازی  ۴میلیون
بشک ه را دارا است».

زنگنــه گفت« :مخازن متمرکز ذخیرهســازی
میعانــات گازی میــدان پارسجنوبی کمک
میکند ظرفیت مازاد میعانات گازی این میدان
را  ۴۵روز مدیریت کنیم که کاری بسیار مهم
است».
وزیر نفت همچنین با اشــاره به دیدار اعضای
شــورایعالی هماهنگی اقتصــادی دولت در
چنــد روز گذشــته بــا رهبر معظــم انقالب
اسالمی و تاکید ایشــان بر تحقق اهداف سال
جهش تولید و بهویــژه صنعت نفت با تکیه بر
شــرکتهای دانشبنیان افزود« :صنعت نفت
همانطور کــه میدانید یکی از عوامل محرک
و پیشــران اقتصاد است و بدون شک توجه به
طرحهــای اولویتدار این صنعت ،زمینهســاز
پویایی زنجیرهای از فعالیتهای وابسته به این
صنعت در پیمانکاران ،ســازندگان تجهیزات و
ارائهدهندگان خدمات فنی خواهد بود».
وی تصریح کرد« :طرحهای جهش تولید صنعت
نفت با تکیه بر توان شــرکتهای دانشبنیان
داخلی تهیه شده است و برای عملیاتی شدن،
هرچه سریعتر خدمت رئیسجمهوری و رهبر
معظم انقالب اسالمی ارائه میشود .دانشبنیان
کــردن صنعت نفــت امروز مســئلهای جدی
اســت و طرحهایی که امروز افتتاح میشــوند
همســو با برنامههای اقتصاد مقاومتی هستند
و درونزایی و برونگرایــی دو مولفهی اصلی
آنهاست .طرحهای زیادی در صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی در حال اجراست که بهزودی افتتاح
میشوند».

