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با درآمدزایی ساالنه  ۱۰میلیارد دالری فاز ۱۲؛

عظیمترین پروژهی تاریخ صنعت نفت ایران طی چند روز
آینده بهثمر مینشیند

تهیه و تنظیم :شيرين يزداني

هفتهی نخس��ت اس��فند ماه  ،١٣٩٣ش��اهد
راهان��دازی ایرانیتری��ن ف��از پارسجنوبی و
یکی از عظیمتری��ن پروژههای تاریخ صنعت
نفت ایران خواهیم بود تا برگ زرین دیگری
در تاریخ این صنعت ورق خورده باشد.
در وص��ف اهمی��ت ف��از  ۱۲پارسجنوبی
همی��ن بس که با راهان��دازی آن ۲ ،درصد به
تولید ناخالص ملی کشور افزوده خواهد شد
و در واق��ع میتوان این ف��از را نماد عزم ملی
در تحقق حماسهی اقتصادی کشور نامید .از
اینرو روز افتتاح این مگاپروژه را باید جشن
ملی ایرانیان اعالم کرد.
بیگمان تراز مثب��ت گاز ،مانع از واردات
فرآوردهه��ای نفت��ی و س��بب صرفهجوی��ی
ارزی قابلتوجهی میش��ود که این امر یکی
از محوره��ای سیاس��ت اقتص��اد مقاومتی در
حوزهی گاز را به بهترین شکل رقم میزند.

رتبهی نخست کشورهای دارندهی ذخایر
گاز طبیعی ،این حامل انرژی را به عمدهترین
س��وخت مزیتدار کشور تبدیل کرده است.
افزون بر اینکه جایگزین��ی این حامل انرژی
با فرآوردههای نفتی به لحاظ فنی امکانپذیر
ب��وده و از لح��اظ اقتص��ادی نی��ز صرف��هی
قابلمالحظهای را برای کشور بههمراه دارد.
افزای�ش تولید گاز؛ گامی در راس�تای تحقق
اقتصاد مقاومتی

افزایش تولید گاز گامی مثبت در راس��تای
اجرای اقتصاد مقاومتی است.
فاز  ۱۲با تالش و همت نیروهای متخصص
داخلی توس��عه یافته و بدون حضور نیروهای
خارجی و با سرمایهگذاری بیش از  ۷میلیارد
دالر طی چند روز آین��ده راهاندازی خواهد
ش��د .از همی��نرو اس��ت ک��ه این ف��از لقب

ایرانیترین فاز را یدک میکشد.
به گفتهی بس��یاری از کارشناسان خبرهی
نف��ت و گاز ،راهاندازی ش��ش ردیف گازی
پاالیش��گاه فاز  ١٢پارسجنوبی در طول یک
سال شبیه معجزه است؛ در حقيقت بايد گفت
حماسهسازان اقتصادی بار دیگر مهر تأییدی
بر بياثر بودن تحریمها زدند.
فاز  12که بر اساس برآوردهای انجام شده
معادل سه فاز استاندارد تلقی میشود ،با تولید
 ۲۵میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از هر
فاز استاندارد آن ،حدود  ۸میلیارد مترمکعب
گاز طبیعی در سال حاصل میشود که ارزش
آن با احتساب هر مترمکعب  ۲۵سنت ،برابر با
 ۲میلیارد دالر در سال خواهد بود.
بنابرای��ن ب��ا راه ان��دازی کام��ل ف��از ۱۲
پارسجنوبی ،بهاندازهی س��ه فاز اس��تاندارد؛
یعنی ح��دود  ۶میلیارد دالر در س��ال تنها از
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گزارش

تولید گاز عاید کشور خواهد شد.
راهان��دازی کامل ف��از  ۱۲با تم��ام فراز و
نشیبهایی که در مسیر توسعه داشت ،اوایل
اس��فند ماه محقق میش��ود .فازی که ساالنه
ب��ا مجم��وع تولیدات��ش ح��دود  ١٠میلیارد
دالر درآمد نصیب کش��ور میکن��د و زمان
بازگش��ت س��رمایهای کمت��ر از س��ه س��ال
خواهد داشت.
فاز  ۱۲در صدر برنامههای دولت تدبیر و امید

پس از بروز چند مرحله تأخیر در عملیات
اجرایی بخشهای مختلف توس��عهای فاز 12
که بزرگترین ،فش��ردهترین و بیسابقهترین
پروژه در تاریخ صنعت گاز کشور محسوب
میشود ،س��رانجام این فاز بهدلیل حجم گاز
تولی��دی در صدر اولویتهای دولت تدبیر و
امید قرار گرفت.
ف��از  12روزانه  ۸۴میلی��ون مترمکعب گاز
ت��رش تولید میکن��د که منجر ب��ه تولید ۷۵
میلیون مترمکعب گاز ش��یرین و تزریق آن به
شبکه سراسری خواهد شد.
میدان مش��ترک پارسجنوبی ب��ا رویکرد
متف��اوت در مدیریت پروژهه��ا ،بازدیدهای
دورهای و اختصاص منابع مالی به ش��یوههای
مختلف ،از یک س��ال پیش تا کنون ش��اهد
رویدادهای امیدبخشی بوده است.
ب��ا تولید  ۵۰۰هزار ت��ن گاز مایع از هر فاز
پارسجنوبی در سال (با احتساب هر تن ۷۰۰
دالر) ،رقم��ي مع��ادل  ۳۵۰میلی��ون دالر و با
تولید س��االنه  ۵۰۰هزار تن اتان از هر فاز این
میدان (با احتس��اب هر تن  ۳۵۰دالر) ،رقمي
براب��ر ۱۷۵میلی��ون دالر درآمد عاید کش��ور
میشود که این میزان برای فاز  ۱۲به سه برابر
میرسد.
همچنین با تولید روزانه  37/5هزار بش��که
میعانات گازی از هر فاز استاندارد نيز درآمد
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قابلتوجهی نصیب کشور میشود.
اگر به نقش و اهمیت اقتصادی و اجتماعی
تولی��دات می��دان پارسجنوب��ی و موض��وع
ایجاد فرصتهای اش��تغال و کارآفرینی آن،
دیپلماس��ی نف��ت ،افزایش ق��درت چانهزنی
کش��ور در مب��ادالت و مناس��بات بینالمللی
و افزای��ش نقش و اقتدار ای��ران در بازارهای
تولید و تج��ارت انرژی را نی��ز اضافه کنیم،
ارزش این میدان بیش از پیش آشکار خواهد
شد.
پارسجنوب�ی کارگاه ب�زرگ توانمندس�ازی
پیمانکاران داخلی

بر اس��اس قرارداد ،پیمانکار پ��روژهی فاز
 ۱۲پارسجنوب��ی باید در اين پ��روژه تا حد
 ٥١درص��د از توان داخلی اس��تفاده میکرد؛
در حالی ک��ه هماکنون این رق��م از مرز ٧١
درصد نيز گذشته است .این موضوع حکایت
از آن دارد ک��ه پارسجنوبی اف��زون بر تمام
منافع يادشدهي ملي ،به کارگاه بزرگی برای
توانمندس��ازی نیروها و پیمان��کاران داخلی
تبدیل شده است.
افزایش سهم مش��ارکت داخلی در اجرای
پروژهها و ساخت صدها قلم کاال و تجهیزات
فازهای جدید توسط صنایع داخلی و افزایش
ساخت داخل و تولید حدود  ۶۵تا  ۷۰درصد
کاال و تجهی��زات مورد نیاز طرحها توس��ط
س��ازندگان داخل��ی از جمله دس��تاوردهای
توس��عهی فازه��ای پارسجنوبی محس��وب
میشود.
بر اس��اس ای��ن گ��زارش ،ش��اخصترین
روی��داد دول��ت یازده��م در پارسجنوبی،
ش��کل دادن سیستم مدیریت جدید ،تفکیک
مسئولیتها ،ایجاد ارتباط ساختاری ،مقرراتی
و قراردادی بین کارفرما و پیمانکار با هدف و
اولویت تولیدمحوری و شفافسازی سیستم

مالی پروژهها بوده است.
بنابراین با توجه به اینکه انرژی از مهمترین
زیرس��اختهای م��ورد نیاز برای اس��تقرار و
تداوم فعالی��ت واحدهای صنعتی محس��وب
میشود ،توسعهی فازهای پارسجنوبی روند
صنعتی ش��دن اقتصاد ملی را تس��ریع کرده و
گاز ،سرچش��مهی ش��کلگیری و فعالی��ت
بس��یاری از صنای��ع دیگر خواهد ب��ود .روند
توس��عه در این منطقه همچن��ان ادامه دارد و
بر اس��اس اعالم مدیران ارش��د صنعت نفت،
ب��ا وجود اضافه ش��دن بی��ش از  ۱۰۰میلیون
مترمکعب گاز به تولید کشور در سال جاری،
در سال آینده نیز  ۱۰۰میلیون مترمکعب گاز
دیگر به ظرفیت تولیدی کشور افزوده خواهد
شد.
پس از راهان��دازی کامل ف��از  ۱۲با تدبیر
و مدیری��ت کارآمد ،ابتدا ش��اهد راهاندازی
فازهای اولویتدار ( 15-16و  ،)17-18یکی
پ��س از دیگری درآین��دهای نهچندان دور و
سپس فازهای در اولویت دوم خواهیم بود.
بر اساس این گزارش ،میدان گازی فاز ۱۲
واقع در بلوک جنوبش��رقی حوزهی گازی
پارسجنوبی و حاشیهی خط مرزی با کشور
قط��ر با مس��احتی ح��دود  ۲۰۶کیلومتر مربع
اس��ت که گاز طبیعی خشک آن  ۲۱تریلیون
فوتمکعب برآورد میشود.
تأسیس��ات فراس��احل در ح��دود ۱۵۰
کیلومتری نوار ساحل قرار داشته و تأسیسات
خش��کی ای��ن ف��از در منطق��هی تمبک (۶۵
کیلومتری شرق عسلویه) قرار دارد.
میعان��ات گازی جداش��ده ،پ��س از
شیرینسازی در پاالیشگاه ،توسط خطلولهی
زیردریایی و  SBMصادر میشوند .همچنین
ام��کان انتقال  ۲میلی��ارد فوتمکعب در روز
گاز ترش به تأسیسات ایران ال.ان.جی مجاور
نیز فراهم خواهد شد.

