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سخن نخست

قرارداد توســعه ی میدان گازی »فرزاد ب« روز 
دوشنبه )2۷ اردیبهشــت ماه 1400( با حضور 
وزیــر محترم نفــت و مســئولین عالی رتبه ی 
شرکت ملی نفت با شرکت پتروپارس امضا شد.

هدف از این قرارداد که به  صورت بیع متقابل اجرا 
می شود، دســتیابی به تولید روزانه 28 میلیون 

مترمکعب گاز ترش طی پنج سال است.
طبــق فرمایشــات وزیر محترم نفــت، قرار بود 
هندی هــا این میدان را توســعه دهند و پس از 
تبدیل گاز به ال ان جی )گاز طبیعی مایع شــده( 
آن را صادر کنند، اما در تحریم نخست، هندی ها 
از توسعه ی این میدان کنار کشیدند و دوباره پس 

از لغو تحریم برگشتند. 
با وجود چندیــن مرحله مذاکره بــا مقام های 
هند برای توســعه ی میدان، در نهایت به دلیل 
تحریم های یک جانبه ی آمریکا و مســائل دیگر، 

مجددا از اجرای کار امتناع کردند.
بــا نگاه بــه تاریخچه ی کشــف ایــن میدان 
چنین مشــخص است که شــرکت ملی نفت 
ایران و کنسرســیومی متشکل از سه شرکت 
هنــدی »او.ان.جی.ســی«، »ایندین اویل« و 
به منظور  اکتشــافی  قرارداد  »اویل ایندیــا«، 
حفاری چاه های اکتشــافی در بلوک فارســی 
را در ســال 2002 میــالدی امضا کردند و در 

نهایت ســال 200۷ میالدی با حفاری 2 حلقه 
چاه، کشــف ذخایــر تجــاری گاز در میدان 

»فرزاد« به اثبات رسید.
بر این اساس، پس از اثبات ذخایر تجاری گاز در 
میدان »فرزاد«، مذاکرات شرکت ملی نفت ایران 
با کنسرسیوم هندی به رهبری »او.ان.جی.سی« 

آغاز شد. 
اما در کنار مسئله ی تحریم ها، یکی از مهمترین 
موانع برای توافق ایران و هند بر ســر توسعه ی 
این میدان مشــترک گازی با عربستان، نحوه ی 
استفاده از گاز تولیدی این میدان بود. جهت رفع 
این مشکل، سناریوهای مختلفی برای استفاده 
از ذخایر گاز میدان فرزاد مطرح شــد از جمله 
تولیــد و تبدیل گاز به »ال.ان.جی«، تبدیل گاز 
بــه برق و حتی انتقال گاز به تاسیســات گازی 
عســلویه که همگی پیشنهادهایی برای نحوه ی 

مصرف گاز این میدان مشترک بود. 
اما دســت آخر، ایران و هند برای توسعه ی این 
میدان بــه توافق دســت نیافتند و بــا افزایش 
تحریم های غیرقانونی آمریکا، طرف هندی عطای 

توسعه ی این میدان را به لقایش واگذار کرد.
به عبارت ســاده تر، پس از انجام بیش از 13 
ســال گفتگو بین شــرکت ملی نفت ایران و 
شــرکت »او.ان.جی.ســی« و بالتکلیفــی در 

توســعه ی این میدان، باالخره در یک ســال 
گذشــته وزیر نفت با هندی هــا اتمام حجت 
کــرده که زمــان زیادی بــرای تصمیم گیری 
ندارنــد و اگــر تا چنــد ماه دیگــر پیش قدم 

نشوند، استارت کار زده خواهد شد. 
در نهایت با بررسی 30 ســناریو برای توسعه ی 
میدان گازی فرزاد بــه منظور کاهش هزینه ی 
اجــرا، باالخره با هزینه ی نزدیک به 1.8 میلیارد 
دالر به شــرکت داخلی پتروپارس واگذار شد. 
البته توســعه ی ایــن میدان در قالــب قرارداد 
بیع متقابل انجام می شود و برای تامین مالی به 
 صورت تلفیقی از منابع مالی صندوق توسعه ی 

ملی و اوراق مشارکت استفاده خواهد شد.
میدان گازی فرزاد ب، یکی از میدان های گازی 
مشــترک ایران و عربســتان اســت که در نوار 
مرزی بلوک فارسی و در 15 کیلومتری جزیره ی 
فارسی واقع شده اســت و تولید گاز طبیعی و 
میعانات گازی آن از سال 2013 توسط عربستان 

آغاز شده است. 
با امضای این قرارداد تقریبا تکلیف توســعه ی 
گازی مشــترک مشــخص  میدان های  تمامی 
می شود و آخرین کارنامه ی وزارت نفت در این 

دوره رقم خواهد خورد.

سردبیر 

نگاه به داخل با تعیین تکلیف میدان مشترک "فرزاد ب"، هر چند با تاخیر
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