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به عنـوان  پارس جنوبـی  نـام  کـه  زمانـی  از 
و  جهـان  گازی  مسـتقل  میـدان  پرآوازه تریـن 
همه گیـر  کشـورمان  ملـی  سـترگ  سـرمایه ی 
شـد نزدیـک بـه بیسـت سـال می گـذرد؛ 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 اسـالمی جامـه ی عمـل پوشـانید.
پارس جنوبـی شـاید مهم تریـن بـرگ برنـده ی 
)کـه  فـاز- 12  افتتـاح  باشـد؛  یازدهـم  دولـت 
اسـفند  در  اسـت(  اسـتاندارد  فـاز  سـه  معـادل 
 13۹4 دی مـاه  در  فازهـای-1۵و1۶  و   13۹3
نـام نیکـی از دولـت یازدهـم به جـای گـذارد؛ 
امسـال امـا در واپسـین ماه هـای حیـات دولـت 
دسـتاوردهای  بزرگ تریـن  از  یکـی  یازدهـم 
صنعـت نفـت کشـورمان رونمایی شـد؛ نیمه ی 
دوم فروردیـن سـال جـاری فازهـای-17و18، 
1۹، 2۰ و 21 پارس جنوبـی به طـور رسـمی بـا 
حضور حسـن روحانـی؛ رئیس جمهـور افتتاح 
افتخـارات  بـر  دیگـری  زریـن  بـرگ  و  شـد 

دولـت یازدهـم افـزود.
روند توسـعه ی میادیـن گازی پارس جنوبی در 
دولـت یازدهـم در راسـتای تحقـق برنامه ریزی 
)به جـز  فازهـا  تمامـی  از  بهره بـرداری  بـرای 
فـاز-11( در سـال ۹۶ خواهـد بـود کـه از ایـن 
رقیـب  گاز  تولیـدی  رقـم  به سـطح  دیـدگاه 
دیرینه ی مـان یعنـی قطر دسـت خواهیـم یافت؛ 
تولیـد روزانـه ی ۶۰۰ میلیـون مترمکعب گاز از 
نفـت  صنعـت  گازی  سـرمایه ی  بزرگ تریـن 
کشـورمان کـه در سـپهر اقتصاد ایـران ماندگار 

بود. خواهـد 
بـه اعتقـاد کارشناسـان اقتصـادی تولیـد هر فاز 
پارس جنوبـی یـک درصـد بـه تولیـد ناخالـص 
داخلـی )GDP( کشـور اضافه می کنـد. با یک 
حسـاب سرانگشـتی می تـوان نتیجـه گرفت که 

بـا بهره بـرداری رسـمی از پنـج فـاز 1۹ تـا 21 
پارس جنوبـی کـه معـادل شـش فـاز اسـتاندارد 
داخلـی  ناخالـص  تولیـد  بـه  درصـد   ۶ اسـت 
حالـی  در  ایـن  شـد؛  خواهـد  اضافـه  کشـور 
اسـت کـه بـه گفتـه ی صاحب نظـران حـوزه ی 
باالدسـت صنعـت نفـت، ارزش کل تولیـدات 
خـام ایـن میـدان برابـر بـا 44۰۰ میلیـارد دالر 
اسـت که در صورت تبدیـل آن به محصوالت 
بالـغ  بـه 88۰۰ میلیـارد دالر  میانـی ارزش آن 
می گـردد. در عیـن حـال گفتـه می شـود کـه 
هـزار   1۵۵ معـادل  گنجینـه ا ی  پارس جنوبـی 
از  را در خـود جـای داده و  تـن طـال  و ۹۹2 
همین رو از بیسـت سـال گذشـته، شتاب بخشـی 
مسـیر دسـتیابی  توسـعه ای در  فعالیت هـای  بـه 
مشـترک  میـدان  ایـن  از  سـهم کشـورمان  بـه 
بـوده  ایـران  نفـت  صنعـت  اولویت هـای  از 
اسـت؛ اولویتـی کـه در دولـت یازدهـم بسـیار 
پررنگ تـر از گذشـته بـود و بـه نتایـج مطلوبی 

نیـز ختـم گردیـد.

سازندگی کشور؛ وام دار پارس جنوبی
بــا توســعه ی کامــل پارس جنوبــی ســاالنه 112 
ــود  ــور می ش ــد کش ــد عای ــارد دالر درآم میلی
کــه ایــن رقــم بــا تولیــدی شــدن الیــه ی نفتــی 

ــکه در  ــزار بش ــزان 18۰ ه ــی )به می پارس جنوب
ــال  ــارد دالر در س ــش از 12۰ میلی ــه بی روز( ب

خواهــد رســید.
به گفتــه ی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
طــی  گاز  صنعــت  توســعه ی  کارشناســان، 
ــارد دالر  ــه 2۰ میلی ــاله ب ــه ی پنج س ــک برنام ی
ــی  ــدان معن ــن ب ــاز دارد؛ ای ــرمایه گذاری نی س
اســت کــه تنهــا بــا درآمــد یــک  ســال مجتمــع 
کشــور  گاز  صنعــت  پارس جنوبــی،  گازی 
توســعه ای عظیــم کــه تابه حــال دســت نیافتنــی 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــوده را تجرب ب
در نگاهـی کلی به دسـتاوردهای پارس جنوبی، 
عـالوه بـر منافـع قابل توجـه اقتصـادی کـه بـا 
بهره بـرداری کامـل از فازهای تعریف شـده در 
ایـن میـدان بـزرگ گازی حاصـل خواهد شـد 
)کـه ایـن امـر به خـودی خـود می توانـد حیات 
اقتصـادی کشـورمان را متحول کنـد(، می توان 
بـه موارد دیگری نیز اشـاره کـرد؛ گاز تولیدی 
عـالوه بـر اینکـه مشـکل کمبـود گاز کشـور 
)به ویـژه در زمسـتان( را رفـع می کنـد، امـکان 
صـادرات و تأمیـن گاز دیگـر کشـورها را نیـز 
فراهـم می کند کـه این موضوع بـرگ برنده ی 
بین المللـی  در عرصـه ی  بـرای حضـور  ایـران 

است.

نگاهی به دستاوردهای شرکت ملی نفت در پارس جنوبی؛
 کلید گشایش دروازه های تمدن صنعتی در قلب عسلویه است
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عـالوه بـر آن، در راسـتای صیانـت از میادینـی 
کـه نیمـه ی دوم عمـر خـود را سـپری می کنند 
امـکان  میادیـن،  ایـن  بهـره وری  افزایـش  و 
تزریـق گاز، دسـتاورد بـزرگ دیگـری اسـت 
تولیـدات  ارزش  غیرمسـتقیم  به طـور  کـه 
هیدروکربوری کشـور را افزایـش خواهد داد.
بـرای  گاز  ذخیره سـازی  حـال،  عیـن  در 
مصـرف نسـل های آتـی )به عنـوان یکـی دیگر 
از نـکات برجسـته در بهره بـرداری از فازهـای 
پارس جنوبـی( و همچنیـن صـدور محصوالت 
بـا ارزش دیگـر بـه بازارهـای جهانـی، عـالوه 
به طـرز  را  ملـی  ناخالـص  تولیـد  اینکـه  بـر 
تـراز  در  می دهـد،  افزایـش  چشـم گیری 

اسـت. اثرگـذار  نیـز  کشـور  بازرگانـی 
پتانســیل  از  بهره منــدی  دیگــر،  نگاهــی  در 
ــن و  ــی از بهتری ــوان یک ــاک به عن ــوخت پ س
مهم تریــن منابــع ســوختی، محیــط زیســت 
ــد  ــود خواه ــون خ ــادی مره ــدود زی ــا ح را ت
گاز  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  ســاخت؛ 
ــور  ــرژی کش ــبد ان ــد س ــه 7۰ درص ــک ب نزدی
را تشــکیل می دهــد؛ حــال آنکــه تأمیــن نیمــی 
پاالیشــگاه های گازی  را  ســبد  ایــن  بــار  از 

می کشــند. دوش  بــر  عســلویه 
فـاز  هـر  از  بهره بـرداری  دیگـر،  سـوی  از 
پارس جنوبـی باعـث ایجـاد صدهـا شـغل جدید 
و  جوانـان  از  چشـم گیری  تعـداد  اشـتغال  و 
متخصصـان کشـور در این حوزه شـده که نه تنها 
تأثیـر محسوسـی بـر اقتصـاد خانوارهـا خواهـد 
داشـت بلکه فضـای روانی و اجتماعـی جامعه را 

نیـز تـا حـدود زیـادی تلطیـف خواهـد کـرد.

نگاهــی بــه طــرح توســعه ی فازهــای-17 
ــی ــا 21 پارس جنوب ت

افتتـاح فازهـای-17 تـا 21 پـارس جنوبـی در 
فروردین امسـال نقطـه ی عطفـی در کارنامه ی 
شـرکت ملـی نفـت ایـران و دولـت یازدهم  به 
شـمار مـی رود. بـا بهره بـرداری رسـمي از ایـن 
میلیـون مترمکعـب  فازهـا در مجمـوع 1۶۹/8 
بـه تولیـد گاز کشـور اضافـه می شـود. در عین 
حـال بهره بـرداری از ایـن فازها به معنـای تولید 
روزانه 22۵ هزار بشـکه میعانـات گازی، 3/1۵ 
میلیـون  بـا هـدف صـادرات، 3  تـن گازمایـع 
واحدهـای  تأمیـن خـوراک  اتـان جهـت  تـن 

 12۰۰ روزانـه  تولیـد  همچنیـن  و  پتروشـیمی 
تـن گوگـرد اسـت کـه ارزآوری قابل توجهـی 

بـرای کشـورمان در پـی خواهـد داشـت.
ــدازی  ــرای راه ان ــده ب ــام ش ــه ی انج کل هزین
ایــن فازهــا حــدود 17/1۵ میلیــارد دالر اســت 
کــه ۵/42 میلیــارد دالر آن از محــل منابــع 
داخلــی شــرکت ملــی نفــت ایــران تأمیــن 

ــت. ــده اس ــار ش اعتب
دریایـی  تأسیسـات  بخـش  دو  در  فازهـا  ایـن 
بـرای  و  شـده اند  برنامه ریـزی  سـاحلی  و 
سـاخت  تـوان  حداکثـر  از  آنهـا  راه انـدازی 

اسـت. شـده  اسـتفاده  داخـل 
بـدون شـک تدبیِر به جـای دولت تدبیـر و امید 
فازهـای  از  بهره بـرداری  بـه  شتاب بخشـی  در 
پارس جنوبـی، گام بـزرگ دولـت یازدهـم در 
ارتقـاء جایـگاه صنعـت نفـت کشـور به شـمار 
مـی رود 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 
در  ما  عزت  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  پارس 
اجرای اقتصاد مقاومتی محقق می شود، گفت: 
روزی  جنوبی  پارس  مختلف  فازهای  افتتاح 
صنعت  تاریخ  برای  یادماندنی  به  و  پرافتخار 
دولت  در  من  افزود:  وی  است.  ایران  نفت 
منطقه ی  به  که  است  نوبت  چهارمین  یازدهم 
پارس جنوبی آمده ام و هر بار با افتخار بیشتری 
عزیز کشور  مدیران  و  کارگران  مهندسان،  به 
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.

ــروز، روز  ــرد: ام ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ایــران اســت. صنعــت 
نفــت و مدیــران ایــن صنعــت در ســال های ۹۵ 
ــرای مــا روزهــای پرافتخــاری  ــون ب و ۹۶ تاکن
ــاه  ــرف چندم ــتند ظ ــا توانس ــد، آنه را آفریدن
ــر  ــه دو براب صــادرات فرآورده هــای نفتــی را ب

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 
بازار جهانی همزمان  در  را  نفت  تولید  بتوانیم 
از  قبل  مرز  به  تولیدکنندگان  دیگر  کاهش  با 
تحریم برسانیم، روز افتخار ملی بود. امروز 27 
فروردین ماه سال 13۹۶ نیز روزی ماندگار در 
صنعت نفت و گاز کشور است. ما توانستیم در 
یک روز پنج فاز که یک فازآن معادل دو فاز 
می آید  به حساب  فاز  شش  واقع  در  که  است 
با آن  افتتاح کنیم و همزمان  بهره برداری و  را 
را  جنوبی  پارس  نفتی  الیه ی  از  بهره برداری 
نیز آغاز نماییم. همچنین چند طرح پتروشیمی 
شد.  خواهد  افتتاح  امروز  عصر  نیز  منطقه  این 
روحانی عنوان کرد: "امروز که ایران قدرتمند 
سرمایه گذاری  با  پروژه هایی  روز  یک  در  ما 
بیش از 2۰ میلیارد دالر را افتتاح و بهره برداری 
می کند به عنوان روزی به یادماندنی در تاریخ 
صنعت نفت کشور ثبت خواهد شد، عزت ما 
از همین جا نشأت می گیرد، عزت ما در سایه ی 
سایه ی  در  ما  عزت  است.  مقاومتی  اقتصاد 

موفقیت در صحنه های مختلف است."


