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آخرینوضعیتفازهایپارسجنوبی

مشکینفام،روندپیشرفتتوسعهفازهای 13و 22-24پارسجنوبیدربخش
پاالیشگاهی را مطلوب توصیف کرد و گفت :در حال حاضر سه ردیف
شیرینسازی گاز ترش از هر یک از پاالیشگاههای این فازها در مدار تولید قرار
دارد و پیشبینی میشود ردیف چهارم شیرینسازی فاز 13نیز تا پایان آذرماه
به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به تعهد بهرهبرداری از سه زنجیره یک میلیارد فوت مکعبی هر یک
از فازهای در حال توسعه پارس جنوبی تا پایان سال جاری اظهار کرد :با
بهرهبرداری از دو سکوی گازی فاز 14پارس جنوبی ،نخستین زنجیره تولید از
این فاز ،با برداشت روزانه 28میلیون مترمکعب گاز ترش عملیاتی شده است.
مدیرعاملشرکتنفتوگازپارس،دستیابیبهدومینزنجیرهیکمیلیاردفوت
مکعبی را نیازمند تکمیل عملیات راهاندازی دو سکوی دریایی فاز  13پارس
جنوبی عنوان کرد و افزود :سکوی 13Bهفته پایانی آذرماه در موقعیت مخزنی
خود در خلیج فارس نصب شد و تا یک ماه آینده عملیات هوکآپ و راهاندازی
آنبهپایانخواهدرسید،همچنیندرصورتمساعدبودنشرایطآبوهوایی،
دومین عرشه دریایی این فاز بزودی نصب می شود و بر اساس برنامه زمانبندی
پیشبینی میشود همزمان با تکمیل عملیات اتصال خطوط لوله فرعی این
سکوی اقماری به سکوی اصلی ،عرشه دریایی 13Dنیز تا پایان دیماه در مدار
بهرهبرداری قرار گیرد ،به این ترتیب تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز
ترش از فاز 13پارس جنوبی تا پایان دیماه محقق خواهد شد.
مشکینفام به آخرین وضعیت توسعه بخش دریایی فاز 22-24نیز اشاره کرد
وگفت:عرشهدریایی 22اینفازپسازپایانعملیاتحفاریچاههایموقعیت
خود ،نصب شده و در حال راهاندازی است و پیشبینی میشود درصورت فراهم
بودن شرایط پایدار جوی ،تا اواسط دیماه با برداشت روزانه  500میلیون
فوتمکعب گاز ترش و ارسال آن به پاالیشگاه فاز 22-24به بهرهبرداری برسد.
بهگفتهمدیرعاملشرکتنفتوگازپارس،سکوی،24Aآخرینعرشهدریایی
استکهباهدفتکمیلزنجیرهتولیدیکمیلیاردفوتمکعبیگازدرفاز22-24
پارس جنوبی تا پایان سال جاری نصب شده و به بهرهبرداری خواهد رسید.
اینعرشهدریاییهماکنونآمادهبارگیریاستوپسازانتقالشناورهاینصاب
از موقعیت سکوهای دریایی فاز 13به یارد صنعتی صدرا در بوشهر ،عملیات
انتقال و بارگیری آن آغاز خواهد شد.

پارسجنوبیدرمسیرتوسعه

مشکین فام در تشریح فعالیتهای انجام شده در الیه نفتی پارس جنوبی
گفت:هم اکنون  FPSOروی الیه نفتی مستقر است و با یک سکوی نصب
شده سر چاهی و حفر 7حلقه چاه روزانه 25هزار بشکه نفت از این الیه تولید
میشود که قرار است با برنامه توسعه آتی ،این میزان به 150هزار بشکه در روز
برسد.ویدرموردمحصوالتتولیدیپارسجنوبیگفت:ازمجموعطرحهای
تکمیلشدهپارسجنوبیهماکنونروزانه 456میلیونمترمکعبگازسبک
بهشبکهسراسریتحویلمیشود.همچنینروزانه 45میلیونمترمکعبگاز
ترش برای تزریق به میادین نفتی عرضه میشود و اتان ،به عنوان مهمترین
محصولپاالیشگاهکهارزشافزوده 200برابرینسبتبهگازدارد،به 5میلیون
تن در سال رسیده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه از مجموع  87میلیارد دالر
سرمایهگذاریتعیینشدهبرایتوسعهمیدانگازیپارسجنوبیتاکنون72
میلیارد دالر تأمین شده است ،گفت :همه دستگاههای کشور در این مدت20
سال برای تأمین این اعتبار همکاری کردند و یک همکاری ملی برای توسعه
پارس جنوبی انجام شد.
وی میزان گاز تجمعی تولید شده از میدان پارس جنوبی را هزار و 162میلیارد
مترمکعبعنوانکردوگفت:بادرنظرگرفتننرخ 18سنتبرایهرمترمکعب
گاز ،ارزش محصوالت تولید شده به بیش از 200میلیارد دالر میرسد.

عملکرد 9ماههپارسجنوبی

مشکینفامدرتشریحفعالیتهایانجامشده،گفت:درفروردینماهسالجاری
 3طرح عظیم (فازهای  17و  20 ،19 ،18و  )21افتتاح شد و از خردادماه تا
کنون بیش از 400کیلومتر لولهگذاری شامل 2خط فاز ،14خط اول فاز13
و خط اول فاز 22انجام شده است.
وی از ساخت و بارگیری  4سکو در سه ماهه چهارم سال و همچنین
راهاندازیآزمایشیچندردیفپاالیشگاهیدراینمدتخبردادوگفت:
سکوی 14Aکه در یارد ایزوایکو (بندرعباس) ساخته شده ،دی ماه به
سمت موقعیت حمل میشود و در تاریخ  22بهمن نیز راهاندازی
آزمایشی ردیف اول پاالیشگاه فازهای 23،22و 24را در برنامه داریم،
همچنین در اسفند ماه 3سکوی ساخته شده در یارد صدرا (بوشهر) به

سمت موقعیت حمل میشود و تا پایان امسال نیز ردیف اول پاالیشگاه فاز13
بهصورتآزمایشیبهمدارمیرود.مدیرعاملشرکتنفتوگازپارسدرتشریح
پیشرفت فاز  13پارس جنوبی گفت :اولین سکوی این فاز که در یارد صدرا
ساخته شده ،اسفند ماه بارگیری و پس از نصب در نیمه اول سال 98راهاندازی
میشود.ویدرتشریحپیشرفتفاز 14نیزگفت:اولینسکویآندیماهحمل
و بهمن ماه نصب و انشاءاهلل در اسفند ماه راه اندازی میشود و اولین سکوی این
فازها نیز اسفند ماه به موقعیت حمل و پس از نصب در نیمه اول سال 98
راهاندازی میشود.

ظرفیت تولید گاز از میدان گازی پارس
جنوبی ،از ۲۸۵میلیون مترمکعب در سال
 92به  ۶۰۰میلیون مترمکعب در آذر امسال
رسیدهاست
با بهرهبرداری از هر یک از فازهای پارس
جنوبی ،تولید ناخالص داخلی به میزان یک
د ر صد ا فز ا یش
مییابد،ایندرحالیاست
که هیچ یک از حوزههای
اقتصادی در سطح ملی،
چنینتاثیریبربهبود
شاخصاقتصادی
کشورندارند
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