نگاهی به دستاوردهای شرکت ملی نفت در پارسجنوبی؛

کلید گشایش دروازههای تمدن صنعتی در قلب عسلویه است

منیژه احیایی  

از زمانـی کـه نـام پارسجنوبـی بهعنـوان
پرآوازهتریـن میـدان مسـتقل گازی جهـان و
سـرمایهی سـترگ ملـی کشـورمان همهگیـر
شـد نزدیـک بـه بیسـت سـال میگـذرد؛ بنایی
کـه خشـت اول آن توسـط بیژن نامـدار زنگنه؛
وزیـر وقـت دولـت اصالحـات بنیـان گذاشـته
شـد و در مسـیر بالندگـی خـود در سـال پایانی
دولـت تدبیـر و امیـد بـا افتتـاح پنـج فاز اسـمی
بـه بخش مهمی از رسـالت خود در سـازندگی
ایـران اسلامی جامـهی عمـل پوشـانید.
پارسجنوبـی شـاید مهمتریـن بـرگ برنـدهی
دولـت یازدهـم باشـد؛ افتتـاح فـاز( 12 -کـه
معـادل سـه فـاز اسـتاندارد اسـت) در اسـفند
 1393و فازهـای15-و 16در دیمـاه 1394
نـام نیکـی از دولـت یازدهـم بهجـای گـذارد؛
امسـال امـا در واپسـین ماههـای حیـات دولـت
یازدهـم یکـی از بزرگتریـن دسـتاوردهای
صنعـت نفـت کشـورمان رونمایی شـد؛ نيمهی
دوم فرورديـن سـال جـاری فازهـای17-و،18
 20 ،19و  21پارسجنوبـی بهطـور رسـمی بـا
حضور حسـن روحانـی؛ رئیس جمهـور افتتاح
شـد و بـرگ زریـن دیگـری بـر افتخـارات
دولـت یازدهـم افـزود.
روند توسـعهی میادیـن گازی پارسجنوبی در
دولـت یازدهـم در راسـتای تحقـق برنامهریزی
بـرای بهرهبـرداری از تمامـی فازهـا (بهجـز
فـاز )11-در سـال  96خواهـد بـود کـه از ایـن
دیـدگاه بهسـطح رقـم تولیـدی گاز رقیـب
دیرینهیمـان یعنـی قطر دسـت خواهیـم یافت؛
تولیـد روزانـهی  600میلیـون مترمکعب گاز از
بزرگتریـن سـرمایهی گازی صنعـت نفـت
کشـورمان کـه در سـپهر اقتصاد ایـران ماندگار
خواهـد بود.
بـه اعتقـاد کارشناسـان اقتصـادی تولیـد هر فاز
پارسجنوبـی یـک درصـد بـه تولیـد ناخالـص
داخلـی ( )GDPکشـور اضافه میکنـد .با یک
حسـاب سرانگشـتی میتـوان نتیجـه گرفت که
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بـا بهرهبـرداری رسـمی از پنـج فـاز  19تـا 21
پارسجنوبـی کـه معـادل شـش فـاز اسـتاندارد
اسـت  6درصـد بـه تولیـد ناخالـص داخلـی
کشـور اضافـه خواهـد شـد؛ ایـن در حالـی
اسـت کـه بـه گفتـهی صاحبنظـران حـوزهی
باالدسـت صنعـت نفـت ،ارزش کل تولیـدات
خـام ایـن میـدان برابـر بـا  4400میلیـارد دالر
اسـت که در صورت تبدیـل آن به محصوالت
میانـی ارزش آن بـه  8800میلیـارد دالر بالـغ
میگـردد .در عیـن حـال گفتـه میشـود کـه
پارسجنوبـی گنجینـهای معـادل  ١٥٥هـزار
و  ٩٩٢تـن طلا را در خـود جـای داده و از
همینرو از بیسـت سـال گذشـته ،شتاببخشـی
بـه فعالیتهـای توسـعهای در مسـیر دسـتیابی
بـه سـهم کشـورمان از ایـن میـدان مشـترک
از اولویتهـای صنعـت نفـت ایـران بـوده
اسـت؛ اولویتـی کـه در دولـت یازدهـم بسـیار
پررنگتـر از گذشـته بـود و بـه نتایـج مطلوبی
نیـز ختـم گردیـد.
سازندگی کشور؛ وامدار پارسجنوبی

بــا توســعهی کامــل پارسجنوبــی ســاالنه 112
میلیــارد دالر درآمــد عایــد کشــور میشــود
کــه ایــن رقــم بــا تولیــدی شــدن الیـهی نفتــی

پارسجنوبــی (بهمیــزان  ١٨٠هــزار بشــکه در
روز) بــه بیــش از  ١٢٠میلیــارد دالر در ســال
خواهــد رســید.
ایــن در حالــی اســت کــه بهگفتــهی
کارشناســان ،توســعهی صنعــت گاز طــی
یــک برنامــهی پنجســاله بــه  20میلیــارد دالر
ســرمایهگذاری نیــاز دارد؛ ایــن بــدان معنــی
اســت کــه تنهــا بــا درآمــد یــکســال مجتمــع
گازی پارسجنوبــی ،صنعــت گاز کشــور
توســعهای عظیــم کــه تابهحــال دســت نیافتنــی
بــوده را تجربــه خواهــد کــرد.
در نگاهـی کلی به دسـتاوردهای پارسجنوبی،
علاوه بـر منافـع قابلتوجـه اقتصـادی کـه بـا
بهرهبـرداری کامـل از فازهای تعریف شـده در
ایـن میـدان بـزرگ گازی حاصـل خواهد شـد
(کـه ایـن امـر بهخـودی خـود میتوانـد حیات
اقتصـادی کشـورمان را متحول کنـد) ،میتوان
بـه موارد دیگری نیز اشـاره کـرد؛ گاز تولیدی
علاوه بـر اینکـه مشـکل کمبـود گاز کشـور
(بهویـژه در زمسـتان) را رفـع میکنـد ،امـکان
صـادرات و تأمیـن گاز دیگـر کشـورها را نیـز
فراهـم میکند کـه این موضوع بـرگ برندهی
ایـران بـرای حضـور در عرصـهی بینالمللـی
است.
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علاوه بـر آن ،در راسـتای صیانـت از میادینـی
کـه نیمـهی دوم عمـر خـود را سـپری میکنند
و افزایـش بهـرهوری ایـن میادیـن ،امـکان
تزریـق گاز ،دسـتاورد بـزرگ دیگـری اسـت
کـه بهطـور غیرمسـتقیم ارزش تولیـدات
هیدروکربوری کشـور را افزایـش خواهد داد.
در عیـن حـال ،ذخیرهسـازی گاز بـرای
مصـرف نسـلهای آتـی (بهعنـوان یکـی دیگر
از نـکات برجسـته در بهرهبـرداری از فازهـای
پارسجنوبـی) و همچنیـن صـدور محصوالت
بـا ارزش دیگـر بـه بازارهـای جهانـی ،علاوه
بـر اینکـه تولیـد ناخالـص ملـی را بهطـرز
چشـمگیری افزایـش میدهـد ،در تـراز
بازرگانـی کشـور نیـز اثرگـذار اسـت.
در نگاهــی دیگــر ،بهرهمنــدی از پتانســیل
ســوخت پــاک بهعنــوان یکــی از بهتریــن و
مهمتریــن منابــع ســوختی ،محیــط زیســت
را تــا حــدود زیــادی مرهــون خــود خواهــد
ســاخت؛ ایــن در حالــی اســت کــه گاز
نزدیــک بــه  70درصــد ســبد انــرژی کشــور
را تشــکیل میدهــد؛ حــال آنکــه تأميــن نیمــی
از بــار ایــن ســبد را پاالیشــگاههای گازی
عســلویه بــر دوش میکشــند.
از سـوی دیگـر ،بهرهبـرداری از هـر فـاز
پارسجنوبـی باعـث ایجـاد صدهـا شـغل جدید
و اشـتغال تعـداد چشـمگیری از جوانـان و
متخصصـان کشـور در این حوزه شـده که نهتنها
تأثیـر محسوسـی بـر اقتصـاد خانوارهـا خواهـد
داشـت بلکه فضـای روانی و اجتماعـی جامعه را
نیـز تـا حـدود زیـادی تلطیـف خواهـد کـرد.
نگاهــی بــه طــرح توســعهی فازهــای17-
تــا  21پارسجنوبــی

پتروشـیمی و همچنیـن تولیـد روزانـه 1200
تـن گوگـرد اسـت کـه ارزآوری قابلتوجهـی
بـرای کشـورمان در پـی خواهـد داشـت.
کل هزینــهی انجــام شــده بــرای راهانــدازی
ایــن فازهــا حــدود  17/15میلیــارد دالر اســت
کــه  5/42میلیــارد دالر آن از محــل منابــع
داخلــی شــرکت ملــی نفــت ایــران تأمیــن
اعتبــار شــده اســت.
ایـن فازهـا در دو بخـش تأسیسـات دریایـی
و سـاحلی برنامهریـزی شـدهاند و بـرای
راهانـدازی آنهـا از حداکثـر تـوان سـاخت
داخـل اسـتفاده شـده اسـت.
بـدون شـک تدبی ِر بهجـای دولت تدبیـر و امید
در شتاببخشـی بـه بهرهبـرداری از فازهـای
پارسجنوبـی ،گام بـزرگ دولـت یازدهـم در
ارتقـاء جایـگاه صنعـت نفـت کشـور بهشـمار
مـیرود و نـام نیکـی را برای دولـت یازدهم به
یـادگار خواهد گذاشـت.
فرازهایی از بیانات رئیس جمهور در مراسم
افتتاح فازهای پنج گانه ی پارس جنوبی

رئیس جمهور در روز افتتاح فازهای پنج گانه ی
پارس جنوبی با اشاره به اینکه عزت ما در
اجرای اقتصاد مقاومتی محقق میشود ،گفت:
افتتاح فازهای مختلف پارس جنوبی روزی
پرافتخار و به یادماندنی برای تاریخ صنعت
نفت ایران است .وی افزود :من در دولت
یازدهم چهارمین نوبت است که به منطقه ی
پارس جنوبی آمدهام و هر بار با افتخار بیشتری
به مهندسان ،کارگران و مدیران عزیز کشور
که موجب افتخار و فخر من است نگاه کردم،

هر بار که ما این جا آمدیم شاهد یک قدم بلند
در پیشرفت و توسعه ی ایران بودیم.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد :امــروز ،روز
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ایــران اســت .صنعــت
نفــت و مدیــران ایــن صنعــت در ســال های ٩٥
و  ٩٦تاکنــون بــرای مــا روزهــای پرافتخــاری
را آفریدنــد ،آنهــا توانســتند ظــرف چندمــاه
صــادرات فرآوردههــای نفتــی را بــه دو برابــر
افزایــش دهنــد.
وی عنوان کرد :روزی که مدیران نفتی و وزیر
نفت ما در اوپک توانستند حق غصب شده ی
چند ساله ی ملت ایران را بازپس بگیرند تا ما
بتوانیم تولید نفت را در بازار جهانی همزمان
با کاهش دیگر تولیدکنندگان به مرز قبل از
تحریم برسانیم ،روز افتخار ملی بود .امروز ٢٧
فروردین ماه سال  ١٣٩٦نیز روزی ماندگار در
صنعت نفت و گاز کشور است .ما توانستیم در
یک روز پنج فاز که یک فازآن معادل دو فاز
است که در واقع شش فاز به حساب می آید
را بهرهبرداری و افتتاح کنیم و همزمان با آن
بهرهبرداری از الیه ی نفتی پارس جنوبی را
نیز آغاز نماییم .همچنین چند طرح پتروشیمی
این منطقه نیز عصر امروز افتتاح خواهد شد.
روحانی عنوان کرد" :امروز که ایران قدرتمند
ما در یک روز پروژه هایی با سرمایه گذاری
بیش از  ٢٠میلیارد دالر را افتتاح و بهرهبرداری
میکند به عنوان روزی به یادماندنی در تاریخ
صنعت نفت کشور ثبت خواهد شد ،عزت ما
از همین جا نشأت میگیرد ،عزت ما در سایه ی
اقتصاد مقاومتی است .عزت ما در سایه ی
موفقیت در صحنههای مختلف است".

افتتـاح فازهـای 17-تـا  21پـارس جنوبـی در
فروردین امسـال نقطـه ی عطفـی در کارنامه ی
شـرکت ملـی نفـت ایـران و دولـت یازدهم به
شـمار مـی رود .بـا بهرهبـرداری رسـمي از ایـن
فازهـا در مجمـوع  169/8میلیـون مترمکعـب
بـه تولیـد گاز کشـور اضافـه می شـود .در عین
حـال بهرهبـرداری از ایـن فازها بهمعنـای تولید
روزانه  225هزار بشـکه میعانـات گازی3/15 ،
تـن گازمایـع بـا هـدف صـادرات 3 ،میلیـون
تـن اتـان جهـت تأمیـن خـوراک واحدهـای
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