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سخن نخست

امسال آغاز ســال نو با خبرهاي بسيارخوب 
و اميدواركننــده اي همــراه بود كــه بي گمان، 
فــاز-12  افتتــاح   را  آن  مهمتريــِن  مي تــوان 
پارس جنوبي دانســت تا به آنجاكه مقام معظم 
رهبري در بياناتشــان به مناســبت تحويل سال 
جديد كه به ســال "دولت و ملــت، همدلي و 
هم زبانــي" نام گذاري شــده، از افتتاح فاز-12 
ميــدان گازي پارس جنوبــي به عنــوان "يــك 
طرح صنعتي بســيار بــزرگ و پيچيده و يكي 
از پيشــرفت هاي علمــي در دوران تحريم" ياد 
كردند كه "مي توانــد محصول تالش عمومي 
كشــور را افزايش دهد" و به گفته ي ايشــان، 
"اين هــا همــه در دورانــي روي داده اســت 
كه بدخواهــان به گمان خود، ايــران را تحت 

تحريم هاي فلج كننده قرار داده اند".
دكتــر روحانــي، رئيس جمهــور محترم نيز 
در مراســم افتتاحيه فــاز-12 پارس جنوبي در 
26 اســفند اشــاره كردندكــه "فاز-12 نشــان 
مي دهد تحريم ها، فشارها و اقدامات غيرقانوني 

نمي تواند اين ملت را به عقب برگرداند".
ازجملــه وعده هايــي كه در ســال 92 و در 
اوايل شــروع بــه كار دولت يازدهم، توســط 
رئيس جمهور به مردم داده شد، افتتاح فاز-12 
پــارس جنوبي تا پايان ســال 93 بود كه تحقق 
آن در موعد مقرر نشــان داد دولت عزم خود 
را جزم كرده تا با تالش و كوشــش مســتمر و 
درسايه ي همدلي و همزباني با ملت، به تمامي 
وعده هاي خود جامه ي عمل بپوشاند و در اين 

راه كامًال جدي، متعهد و مصّمم است.
تاكنون در فاز-12 پارس جنوبي 7/5 ميليارد 
دالر سرمايه گذاري شده كه با بهره برداري اين 
طرح، روزانه 80 ميليون مترمكعب گاز و 120 

هزاربشــكه ميعانات ارزشمند گازي به ظرفيت 
توليد كشور اضافه خواهد شد.

وزير محتــرم نفت در زمــان افتتاح فاز-12 
پارس جنوبي با اشــاره به اينكه توسعه فازهاي 
در  پارس جنوبــي  نيــز17و18  و  15و16   ،12
اولويت وزارت نفت قرارداده شده است، اعالم 
كرد:"با اين تصميم بزرگ، در زمســتان امسال 
شــاهد افزايش بيــش از 100 ميليون مترمكعبي 
گاز در كشــور بوديم درحالي كه كمتر كسي 
آن را بــاور مي كــرد اما با عزم ملــي و همت 
كاركنــان صنعت نفت، امســال اين امر محقق 
شــد". وي فاز-12 را "نمادي از خودباوري و 
ملي شدن صنعت نفت دانست كه به ملت ايران 

تقديم مي شود."
نكتــه قابل توجهي كــه درخصوص اهميت 
توسعه ي فازهاي پارس جنوبي بايد به آن اشاره 
كــرد و در زمــان افتتاح فاز-12 مــورد تأكيد 
مديرعامل محترم شــركت ملي نفت ايران نيز 
قــرار گرفت آن اســت كه: " بــا بهره برداري 
توليــدات  ارزش  پارس جنوبــي،  از  كامــل 
ايــن ميــدان، روزانه معادل 5/8 ميليون بشــكه 
نفت خام خواهد شــد و اين درحالي است كه 
برنامه هاي توليــد نفت خام در بهترين حالت به 

5 ميليون بشكه خواهد رسيد". 
راه اندازي 6 رديف گازي پااليشگاه فاز-12 
پارس جنوبي در ظرف تنها يك ســال، اقدامي 
بي نظير و كم ســابقه اســت كــه از توان مندي 
متخصصان ايراني و شكوفايي قابليت هاي آنان 
به ويــژه در دوران تحريم حكايــت دارد زيرا 
درحالي كه براســاس قــرار داد، تنها قرار بوده 
51 درصــد از توان داخلي در توســعه فاز-12 
استفاده شود، ولي درعمل، اين رقم به بيش از 

70 درصد رســيده كه اين مهم تنها در سايه ي 
حمايــت و اعتماد به پيمانكاران و ســازندگان 

ايراني تحقق يافته است.
همانگونه كه مهندس جوادي اعالم كردند: 
"طراحــي، مهندســي، تأمين كاال، ســاخت و 
راه انــدازي فــاز-12 به طــور كامل از ســوي 
متخصصــان ايراني انجام شــده و بيش از 145 
ميليون-نفر ســاعت كار مستقيم در بخش هاي 
مختلف اين طرح عظيم صورت گرفته است". 
درواقــع، پيــام اصلــي و درس مهمي كه از 
افتتاح فاز-12 و شرايط دشوار و خاص رسيدن 
به اين دســتاورد، بايد فراگرفت اين اســت كه 
هر زمــان كه در عمل-و نه در حد شــعار- از 
سازندگاِن داخلي و پيمانكاران ايراني حمايت 
گرديده و مهم تر از همه، به آنان اعتماد شــده 
است، نتايج اين حمايت و اعتماد به خوبي خود 

را نشان داده است.
صنعت نفت كشور كه در بزنگاه هاي حساس 
تاريــخ معاصــر اين ســرزمين، همــواره نقِش 
برجســته ي خود را به خوبي نشــان داده است، 
اين بار و در توسعه فازهاي جديد پارس جنوبي 
نيز به همگان ثابت نمود نهال باورپذيري كه در 
اين چندساله و در شرايط تحريم پرورش داده 
بوده، چگونه امروز بــه درختي جوان و بارور 
تبديل شده كه در حال شكوفايي و ثمره دادن 
است؛ فاز-12 پارس  جنوبي شيرين ترين ميوه ي 
درخت خودباوري صنعت نفت است و انشاءا... 
همچنانكه وزيرمحترم نيز وعده داده اند، همين 
امسال شاهد ثمره هاي جديد اين درخِت جوان 
و بــارور، يعني فازهــاي 15 و 16 و نيز 17 و 18 

پارس جنوبي باشيم.
سردبير

افتتاح  فاز-12 پارس جنوبى، تجلى خود باورى در سال 
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