گزارش

یکشنبه  19بهمن ماه 1399
شماره 757
پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

11

مدیرعامل پترول خبر داد:

اجرای ۷طرحجدیدصنایعتکمیلیپتروشیمیدردستورکارپترول

دیرعامـل شـرکت گروه پتروشـیمی سـرمایهگذاری
ایرانیـان (پتـرول) از اجـرای هفـت طـرحجدیـد صنایـع
تکمیلـی پتروشـیمی بـا مجمـوع ظرفیـت  ۴۶۱هـزار تن
و بـرآورد سـرمایهگذاری  ۷۵۷میلیـون یـورو خبـر داد و
گفـت :ایـن طرحهـا محصـوالت بـا ارزش افـزوده باالیی
را تولیـد خواهنـد کرد.

مهنـدس رسـول اشـرفزاده ،روز چهارشـنبه۱۵ ،
بهمنمـاه در نشسـت خبـری کـه بـه مناسـبت دهمیـن
سـالروز تأسـیس ایـن شـرکت برگزار شـد ،یـاد مهندس
حسـن بیگـی از فعـاالن صنعـت پتروشـیمی را گرامـی
داشـت و در تشـریح دسـتاوردها و برنامههـای ایـن
شـرکت اظهـار کـرد :امسـال در اوج تحریمهـا ،تمـام
بدهـی ارزی ایـن شـرکت بـه مبلـغ  ۲۴۸میلیـون یـورو
تسـویه و بیـش از  ۸۶میلیـون یـورو فاینانـس خارجـی

دریافـت و در پروژههـا هزینـه شـد.
وی بـه بهرهبـرداری از پتروشـیمی لـردگان،
سـولفات پتاسـیم ارومیه و فـاز دوم پتروشـیمی ایالم در
سـال  ۹۹اشـاره کـرد و افـزود :بـا افتتـاح ایـن طرحهـا
بیـش از  ۲۵۹۰هـزار تـن بـه ظرفیـت تولیـد صنعـت
پتروشـیمی افـزوده شـد و بـا تکمیـل ظرفیـت اسـمی
درآمـدی بالـغ بـر  ۷۰۰میلیون دالر برای کشـور خواهند
داشـت.مدیرعامل پترول ادامه داد :پتروشـیمی لردگان و
فـاز دوم پتروشـیمی ایالم در شـرایط سـخت کرونایی و
محدودیتهـای بینالمللـی ،بـدون حضـور کارشناسـان
خارجی و بهدسـت متخصصـان داخلی راهاندازی شـدند.
اشـرفزاده بـا بیـان اینکـه شـرکت پتـرول
هماکنـون هفت طـرح پتروشـیمی؛ صـدف ،پلیپروپیلن

مهندس رسول اشرفزاده:
پتروشیمی لردگان و فاز
دوم پتروشیمی ایالم در

شرایط سخت کرونایی و

محدودیتهایبینالمللی،
بدون حضور کارشناسان

خارجی و بهدست متخصصان
داخلی راهاندازی شدند

ایلام ،متیـل آمیـن ،سـود پـرک ،کریسـتال مالمیـن و
پلیآلومینیـوم کلریـد را در مناطـق کمتـر توسـعهیافته
در حـال اجـرا دارد ،تصریـح کـرد :ایـن شـرکت
بهدنبـال ظرفیتسـازی نیسـت و نـگاه ارزشسـازی
دارد و ظرفیـت مجمـوع ایـن طرحهـا  ۴۵۶هـزار تـن
بـا حجـم سـرمایهگذاری  ۵۶۳میلیـون دالر اسـت کـه
سـبب اشـتغالزایی  ۸۴۵نفـر بهصـورت مسـتقیم و
 ۲۹۲۷نفـر بهطـور غیرمسـتقیم میشـوند.وی بـه آغـاز
اجـرای سـه پـارک پاییندسـتی؛ پـارک پلیپروپیلـن
ایلام ،پـارک کریسـتال مالمیـن ارومیـه و پـارک اوره
رزینـی لـردگان از سـوی بخـش خصوصـی بهمنظـور
تکمیـل زنجیـره ارزش اشـاره کرد و گفـت :کل ظرفیت
ایجادشـده در ایـن سـه پـارک  ۱۴۳هـزار تن اسـت که

 ۵۵محصـول مختلـف تولیـد خواهـد شـد و اجـرای این
پارکهـا سـبب اشـتغال  ۸۶۳۰نفـر بهطـور مسـتقیم و
 ۱۷۱۰۰نفـر بهصـورت غیرمسـتقیم میشـود .تکمیـل
زنجیـره ارزش ،اشـتغالزایی باالتر ،جلوگیـری از واردات
برخـی محصـوالت و اسـتفاده از بخـش خصوصـی از
ویژگیهـای اجـرای ایـن پروژههاسـت.
مدیرعامـل پتـرول با اشـاره بـه اینکـه هفت طرح
صنایـع تکمیلـی بـا مجمـوع ظرفیـت  ۴۶۱هـزار تـن و
بـرآورد سـرمایه  ۷۵۷میلیـون یورو نیز در دسـت مطالعه
اسـت ،اظهـار کـرد :مطالعـات اقتصـادی ایـن طرحهـا
انجـام شـده و محصوالت بـا ارزش افـزوده باالیی تولید
خواهنـد کـرد کـه پـس از دریافـت مصوبههـای الزم
اعلام میشـود.

عضوکمیته راهبردی کنسرسیوم سازه جهان پارس ،در گفتگو با دانش نفت مطرح کرد:

صفر تا صد پروژه پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

گفتگو :گلناز پرتوی مهر

پروژه پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با هدف ایجاد
ارزش افــزوده از تصفیه و تفکیــک گازهای همراه تولیدی
از میادین نفت توســط وزارت نفت تعریف و جهت اجرا به
شرکت ملی گاز واگذار گردید .در چند سال اخیر و با افزایش
نگرانی ها از تغییرات اقلیمی ،جمع آوری گاز مشــعل های
تاسیســات ســرچاهی نیز به هدف اولیه در راستای حفظ
محیط زیست افزوده شد.
این طرح شــامل تاسیس پاالیشــگاه ،اجرای خطوط
انتقال خــوراک از کارخانجات گاز و گاز-مایع ،1000 ،900
 1200و  1300بــه پاالیشــگاه و اجــرای خطــوط انتقال
محصــوالت از پاالیشــگاه تا مجتمع های پتروشــیمی و
تاسیسات ذخیره سازی ماهشهر است.
محمــود بــادوام ،عضوکمیته راهبردی کنسرســیوم
ســازه جهان پارس ،در گفتگو با خبرنگار دانش نفت اظهار
کرد :تاســیس پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس بعنوان
بزرگترین بخش طرح ،پس از انجام مهندســی پایه توسط
شــرکت  SNC-Lavalineطی یک مناقصه بین المللی و
در قالب یک قرارداد  EPCCدر سال  1385به کنسرسیومی
متشــکل از چهار شرکت  ،Costainمهندسان مشاور سازه،
 Dragadosو شرکت مهندسی و ساخت جهانپارس واگذار
گردید.
وی تصریــح کرد :با توجه به آغــاز تحریم های بین
المللی دو شــریک خارجــی در ســال  1386از انجام کار
انصــراف داده ولی بــا اعالم آمادگی شــرکت های ایرانی
مهندسان مشاور ســازه و مهندسی و ســاخت جهانپارس
جهــت انجام کامل کار ،این طرح قالبی تمام ایرانی به خود
گرفته و با اعتماد مدیران ارشد کشور به توانایی شرکت های
خصوصی ،پروژه به کنسرسیوم ســازه و جهانپارس واگذار
گردید.
بــه گفته بادوام ،عدم تأمین مالــی کافی پروژه باعث
شــد که میزان پیشــرفت پروژه در طی  9سال اولیه حدود
 %18باشد ولی با تأســیس شرکت گاز بیدبلند خلیج فارس
و تحــت مدیریت کارفرمای پروژه آقای مهندس امین نژاد،
دو فقره اســناد اعتباری گشایش شد؛ همچنین با استفاده از

منابع فاینانس خارجی ،با وجود مشــکالت ناشی از رعایت
الزامات اقتصاد مقاومتی ،تحریم های ناشی از خروج آمریکا
از برجام ،تحریم بانک هــا ،تغییر مقررات گمرکی و ارزی،
اســتفاده حداکثر از توان ســازندگان داخلی و انجام تغییر
کارهای متنوع ،ظرف چهار سال پیشرفت پروژه به باالتر از
 %99رسید.
وی افزود :پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس با دارا
بودن  38واحد فرآینــدی و جانبی ،قابلیت دریافت دو هزار
میلیون اســتاندارد فوت مکعب گاز ترش و شــیرین در روز
را دارد.
وی با اشــاره به اینکه خوراک به صورت یک هزار
و هفتصد میلیون استاندارد فوت مکعب در روز گاز ترش
از محــل کارخانجات گاز  -گاز مایــع  900و  1000و
ســیصد میلیون اســتاندارد فوت مکعب گاز شــیرین از
کارخانجــات گاز  -گاز مایــع  1200و  1300تامین می
گردد گفت :مدیریــت تأمین کاال با تدوین اســتراتژی

های مختلف بــرای خرید اقالم با زمان تحویل طوالنی
نظیر کمپرســورها ،توربو اکسپندرها ،پمپ ها ،برج های
ســنگین پروژه ،مخازن کروی ،شیرهای کنترل ،هیترها،
 HRSGو نیز با تدوین اســتراتژی انتقال تکنولوژی به
ســازندگان ایرانی نظیر ساخت پکیج های ویژه ،فیلترها،
 ،Flareاســترینر و شــیرهای کنترل در قالب استراتژی
خرید حداکثری از داخل موفق شــد با وجود محدودیت
های فراوان و تحریم ها ،کاالی مورد نیاز پروژه را تأمین
نماید.
عضوکمیته راهبردی کنسرســیوم سازه جهان پارس
تصریح کــرد :در مبحث لجســتیک پروژه بــا بکارگیری
فورواردرهای بنام ،هماهنگی با گمرک و بانک و ســازمان
کشتیرانی و وزارت راه جهت اقالم سنگین و ترافیکی پروژه،
کاال از مبادی مختلف به سایت با موفقیت انتقال یافت.
به گفته وی ،اجرای پروژه بیدبلند خلیج فارس با توجه
بزرگــی و حجم پروژه که در زمینــی در حدود  200هکتار

انجــام گرفت معادل حدوداً  2فاز اســتاندارد پارس جنوبی
است با چالش های گوناگون و جدی مواجه بود ،لیکن پس
از تأمین مالی پروژه ،عم ً
ال از بهمن ماه  1395تا شــهریور
 1399به مرز راه اندازی صد در صد رسیده است.
وی بــا بیان اینکه تعداد نفــرات پروژه در اوج فعالیت
هــای اجرایی در ســایت به حدود  12هزار نفر رســید که
مســتلزم ایجاد سیســتم خدمات پشــتیبانی ،کمپ بسیار
گســترده و عظیمی بود که باعث گردید در کنار پاالیشگاه،
شهرک مســکونی با ظرفیت  5000نفر نیروی غیربومی با
کلیه امکانات تأســیس گردد تصریح کــرد :جهت عملیات
پیــش راه اندازی و راه اندازی پــروژه در ابتدا تیمی بالغ بر
 100نفر در بخش های مختلف فرآیند ،مکانیک ،برق ،ابزار
دقیق ،لوله کشــی وسیستم کنترل تجهیز و با تقسیم بندی
پروژه به  68سیســتم و  800زیر سیستم متنوع پروسسی،
ســاختار  ICAPSدر پروژه تعریف و بیش از  137هزار فرم
در پروژه ثبت گردید و با اولویت بندی سیســتمها براساس

ترتیــب راه انــدازی عملیات پیش راه انــدازی آغاز گردید
و در نتیجه در اســفتد سال  97شــبکه آب خنک کننده و
سیستمهای جانبی آب ،هوا ،نیتروژن عملیاتی و در سرویس
قرار گرفتند.
بــادوام عنوان کرد :با تالش مجموعه کنسرســیوم و
حمایت کارفرما شــرایط بــرای ورود گاز ترش از -NGL
 900در شــهریور  99فراهم شــد که برای حصول به این
دستاورد مهم حدود  10هزار لوپ چک تجهیزات ابزاردقیق
و باکس آپ بیش از  350تجهیز مکانیکی و تســت نشتی
حدود  3میلیون اینچ متر لوله کشــی و همطرازی بیش از
 240تجهیز مکانیکی دوار (پمپ و کمپرسور) در بخش راه
اندازی کنسرسیوم به انجام رسید.
وی خاطرنشــان کرد :حضور بخش خصوصی در این
ابرپروژه در کنار کســب موفقیت های جهانی نظیر کســب
رتبه ســوم مدیریت پروژه در میان ابر پــروژه های دنیا در
سال  ،2020تحقق مسئولیت های اجتماعی متعددی را هم
برای توســعه بومی منطقه به دنبال داشــته است .در طی
ســالهای اجراء پروژه بیش از  70درصد نیروی انسانی مورد
نیاز از ساکنان بومی منطقه انتخاب شده است که خود نقش
بســزائی در آموزش و ارتقاء کیفیت زندگی مردم شــریف
منطقه داشت .کنسرسیوم ســازه  -جهانپارس برای تحقق
مسئولیت های اجتماعی ،مشارکت در بازسازی تصفیه خانه
آب شهر بهبهان و بهبود کیفیت آب آشامیدنی مردم بهبهان،
کمک به اقشــار آسیب پذیر ،آموزش فنی ،ساخت مدرسه ،
بهســازی و تامین روشنایی روستاهای نزدیک پاالیشگاه و
پشتیبانی از مراکز درمانی بهبهان از زمان شیوع کرونا را در
اجرای پروژه لحاظ کرده است.
وی در پایان عنوان کرد :در بخش ایمنی ما توانستیم
به رکورد کارکرد بدون حادثه منجر به مرگ به میزان بیش
از  56ملیون نفر ســاعت دســت یابیم که کم نظیر است.
در مجمــوع جایگاه بخش خصوصی در اجرای ابر پروژه ها
بایستی تقویت شــود  ،بار اصلی مقابله با مشکالت اجرای
چنین پروژه هایی را ایــن پیمانکاران بخش خصوصی به
دوش گرفتنــد که با ابتــکار و خالقیت و صرف منابع مالی
توانستند بر این مشکل غلبه نمایند.

