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افتتاح دو مگاپروژهی  ۱۰میلیارد دالری در پارسجنوبی و دیدگاه رئیس جمهور:

افتتاح فازهای پارسجنوبی؛ اعتماد میان متخصصان ،مدیران و کارگران ایرانی
رضا میر محرابی ،شرکت ملی نفت ایران

پاالیش��گاه ف��از ۱۳-و فازه��ای 22-۲۴
پارسجنوبی در روزهای پایانی اس��فند ماه
 1397ب��ا حضور حس��ن روحان��ی ،رئیس
جمه��ور ،بی��ژن زنگنه ،وزیر نف��ت و برخی
مقامات کشوری و لشگری بهصورت رسمی
افتتاح ش��د .هدف از توس��عهی هر کدام از
این فازها تولید روزانه  ۵۶میلیون مترمکعب
گاز ترش ۷۵ ،هزار بش��که میعانات گازی و
 ۴۰۰تن گوگرد و تولید ساالنه یک میلیون
و  ۵۰هزار تن گاز مایع یا الپیجی (پروپان
و بوتان) و یک میلیون تن اتان جهت تأمین
خوراک واحدهای پتروش��یمی است .ارزش
اقتصادی حاصل از بهرهبرداری و دس��تیابی
به تولی��دات این طرحها ح��دود  ۵میلیارد
دالر در سال برآورد شده است.
مجموع سرمایهگذاری انجام شده در این
دو مگاپ��روژه ۱۰ ،میلی��ارد دالر بوده که با
توجه به مقدار تولید ناخالص داخلی ()GDP
کشور در ( ۱۳۹۶معادل  ۴۲۷میلیارد دالر)،
ارزشآفرین��ی محص��والت ای��ن دو ط��رح
فرات��ر از  ۲درص��د تولید ناخال��ص داخلی
کش��ور اس��ت .ایران با بهرهب��رداری از این
فازها ،برای نخس��تین بار در برداشت گاز از
میدان مش��ترک پارسجنوبی از قطر پیشی
می گیرد.
رئیس جمهوری در آئین افتتاح پاالیشگاه
ف��از ۱۳-و فازه��ای  22-۲۴پارسجنوبی،
ب��ا قدردانی از وزارت نفت ،ق��رارگاه خاتم و
همهی مدیران ،مهندس��ان و کارکنان بابت
ای��ن افتخارآفرین��ی اظهار ک��رد :در پارس
جنوب��ی از  ۱۰فاز اولیه ب��ه فعالیت  ۲۵فاز
رسیدیم و با این  ۴فاز ،روزانه  ۱۰۰میلیون
مترمکعب به تولید گاز افزوده شد.
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روحانی با بیان اینکه دستیابی به موفقیت
عالوه بر س��رمایه و ف��نآوری نیاز به اعتماد
دارد گف��ت :افتت��اح فازه��ای پارسجنوبی
بهمعنای اعتماد می��ان متخصصان ،مدیران
و کارگران ماس��ت و این اعتماد س��رمایهی
بزرگی در راس��تای پیش��رفت کشور خواهد
بود.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از این فازها
برای ملت ایران مبارک و خوش��حالکننده
است گفت :این بهرهبرداری ضربهی محکمی
به دشمنان این مرز و بوم بهویژه آمریکاست
ک��ه ب��ا اعم��ال تحریمه��ای غیرانس��انی و
غیرقانون��ی تصور میکردن��د تمامی طرحها
و پیش��رفتهای ملت ایران متوقف میشود.
آنها فک��ر میکردند با اعم��ال تحریم مردم
ای��ران را چن��ان در فش��ار اقتص��ادی قرار
میدهن��د که عجز خود را نش��ان دهند .اما

ملت ب��زرگ ،تاریخس��از ،ف��داکار و ایثارگر
ایران در همهی مقاط��ع تاریخی بهویژه در
سالجاری ایس��تادگی و مقاومت خود را در
برابر زیادهخواهی دش��منان بهخوبی نش��ان
داد.
رئی��س جمهور ب��ا بیان اینک��ه در طول
دولته��ای یازده��م و دوازده��م پن��ج بار
ب��رای بهرهب��رداری از فازه��ای مختل��ف
پارسجنوبی ب��ه این منطقه س��فر کردهام
گف��ت :بهرهب��رداری از فازهای گس��ترهی
پارسجنوبی نشاندهندهی اینست که ملت
ایران به حول و قوهی الهی بهخوبی مس��یر
پیش��رفت و تعالی خود را طی کرده و ادامه
خواهد داد.
روحانی افزایش واحدهای پاالیش��گاهی و
دریای��ی در پارسجنوبی از  ۱۰فاز در س��ال
 ۹۲به  ۲۵فاز در حال حاضر را اقدامی بزرگ

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 164
ماهنامه 

و موجب افتخار دانس��ت و گف��ت :با افتتاح
فازه��ای پارسجنوبی ،ظرفیت تولید گاز در
کشور  ۱۰۰میلیون مترمکعب افزایش یافته
که این نش��ان قدرت ملی ماس��ت .امروز از
لح��اظ منابع خدادادی ،در س��طح اول و در
زمینهی تولید در س��طح چن��دم جهان قرار
داریم؛ این در حالی است که قدرت نظامی در
کنار ق��درت فرهنگی ،تاریخی و تأثیرگذاری
در منطقه و جهان معنا پیدا میکند.
رئی��س جمهور ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در
منطق��هی پارسجنوب��ی اقدام��ات بس��یار
خوبی در زمینهی محیط زیست انجام شده
گفت :همانطور ک��ه در جمع مردم کنگان
عنوان کردم باید کمیتهای متش��کل از وزرا
و مس��ؤالن مربوطه ایجاد شده و طرح خود
برای کمک به حفظ محیط زیس��ت در این
منطقه را به دولت ارائه کند.
روحانی با بیان اینکه دستیابی به موفقیت
عالوه بر س��رمایه و فنآوری نیازمند اعتماد
اس��ت گفت :باید ضمن انجام کار ،انضباطی
بهوج��ود آی��د ک��ه کارگ��ر ایران��ی برتر از
کارگرهای دیگر کش��ورها باش��د و باید در
کیفیت ،س��اعت و نحوهی انجام کار برتر از
دیگران شویم.
وزیر نفت نیز در این مراسم با بیان اینکه
هماکن��ون یک ف��از دریایی ف��از ۱۴-پارس
جنوبی (یک میلیارد فوتمکعب) در دس��ت
بهرهب��رداری اس��ت اظهار کرد :ب��ا تکمیل
طرحه��ای در حال اج��را تا میانهی س��ال
آینده ،برداش��ت گاز ای��ران از میدان گازی
پ��ارس جنوبی (بهغیر از ف��از )۱۱-به ۷۵۰
میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
وی با اش��اره به اینکه در  ۱۳۷۶نخستین
قرارداد توسعهی میدان گازی پارسجنوبی
امضاء و تا مرداد ماه  ۸۴بهرهبرداری فازهای
 1-5این میدان مشترک انجام شد افزود :از
سال  ۸۴تا سال  ۹۲نیز پنج فاز نیمهتمامی

که تحویل دولت ش��ده بوده یعنی فازهای-
8و7و 6و فازهای۱۰-و 9تکمیل ش��د .وزیر
نفت با بی��ان اینکه ف��از ۱۲-پارسجنوبی
(معادل س��ه فاز اس��تاندارد) در پایان سال
 ۹۳و فازهای۱۶-و 15نیز در پایان سال ۹۴
توس��ط رئیس جمهور افتتاح شد ادامه داد:
در  ۲۵فرودین  ،۹۶شش فاز متعارف افتتاح
ش��د و امروز چهار فاز دیگر افتتاح میشود
که در مجموع تا به امروز از نظر پاالیش��گاه
پانزده فاز افتتاح شده است.
بهگفتهی زنگنه تنها فاز ۱۴-پارسجنوبی
ک��ه مع��ادل دو فاز اس��تاندارد اس��ت باقی
میمان��د ک��ه تالش می کنیم که مش��کالت
این فاز نیز برطرف ش��ده و تا س��ال  ۹۹به
بهرهبرداری برس��د .اما تا میانهی سال آینده
انش��اءاهلل س��ه فاز دریایی یعن��ی فازهای
 ،۲2-24فاز ۱۳-و ف��از ۱۴-به بهرهبرداری
میرسند.
وزیر نفت میانگین تولید واقعی س��االنهی
گاز در سال  ۹۱را  ۶۲۲میلیون مترمکعب و
میانگین ده ماهه ی نخست سال  97را ۸۴۱
میلیون مترمکعب عن��وان و تصریح کرد :با
توجه به تقاضا ،مجموع تولید گاز کش��ور در

س��ال  ۹۸به  ۸۸۰میلی��ون مترمکعب و در
س��ال  ۹۹به  ۹۵۰میلیون مترمکعب در روز
خواهد رس��ید .ضمن اینک��ه تولید روزانهی
گاز ایران بهزودی به هزار میلیون مترمکعب
خواهد رسید.
زنگنه با بیان اینکه تولید در پارسجنوبی
در پای��ان س��ال  ۹۱و ابت��دای س��ال ،۹۲
حدود  ۲۸۰میلی��ون مترمکعب بوده گفت:
هماکن��ون میانگی��ن برداش��ت گاز از ای��ن
میدان مش��ترک به  ۶۱۰میلیون مترمکعب
رس��یده که ظرفیت آن حدود  ۶۶۰میلیون
مترمکعب اس��ت .وی کاهش سهم سوخت
مای��ع نیروگاهه��ا را از آث��ار افزای��ش تولید
گاز در پارسجنوبی دانس��ت و افزود :سهم
سوخت مایع نیروگاهها از  ۴۳درصد در سال
 ۹۲به  ۱۰درصد در س��ال  ۹۷کاهش یافته
است .بهگفتهی وزیر نفت :از پارسال تاکنون
نه گاز صنایع کم شد ،نه محدودیت بود و نه
حتی فشار گاز افت کرد .در هیچ نقطهای از
کش��ور گزارشی مبنی بر افت فشار نداشتیم
و ب��دون محدودی��ت ع�لاوه ب��ر تأمین گاز
نیروگاهها ،صنایع و پتروش��یمیها ،سال 97
رکوردی جدیدی در صادرات نیز ثبت شد.
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