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مدل جدید قراردادهای نفتی به فاز  11پارسجنوبی رسید /تکنولوژی روز در اختیار ایرانیها
رضا میرمحرابی   شرکت ملی نفت ایران

قرارداد طرح توسعه فاز  ۱۱پارسجنوبی میان
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل
از شرکتهای توتال فرانسه ،شرکت ملی نفت
چین (سیانپیسی) و شرکت پتروپارس 12
تیرماه امسال امضا شد .بر اساس این قرارداد
سهم شرکتها در اجرای این پروژه شامل
توتال  ،۵۰/۱سیانپیسی  ۳۰و پتروپارس
 ۱۹/۹درصد میشود.
موافقتنامه اصولی ( )HOAاین طرح نیز به
ارزش  ۴میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر بین این
شرکتها در آبان ماه  ۹۵به امضا رسیده بود.
این قرارداد اولین قرارداد رسمی منعقد شده
در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم
به  IPCاست .طرح توسعه فاز  ۱۱پارسجنوبی
با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲
میلیارد فوت مکعب(برابر با حدود  ۵۶میلیون
مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش
فراساحل این فاز و انتقال آن به خشکی اجرا
میشود .با اجرای این طرح برآورد میشود
در طول  ۲۰سال دوره قرارداد ۳۳۵ ،میلیارد
مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان
مشترک تولید شود که از این گاز غنی میتوان
حدود  ۲۹۰میلیون بشکه میعانات گازی۱۴ ،
میلیون تن گاز مایع ۱۲ ،میلیون تن اتان و ۲
میلیون تن گوگرد به همراه  ۳۱۵میلیارد متر
مکعب گاز سبک شیرین تولید نمود.
بر این اساس با فرض قیمت حدود  ۵۰دالر
برای هر بشکه نفتخام بدون احتساب ارزش
گاز سبک شیرین ،ارزش سایر محصوالت
قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر
 ۲۳میلیارد دالر میشود .ارزش گاز سبک
شیرین تولیدی نیز به فرض هر متر مکعب ۱۰
سنت بالغ بر  ۳۱میلیارد دالر میشود که در
مجموع ،بر اساس قیمتهای فعلیِ حاملهای
انرژی در بازار بینالمللی ،ارزش محصوالت
این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴
میلیارد دالر امریکاست.
البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای
این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و

برآورد میشود که ارزش تولیدات این میدان
پس از پایان قرارداد (با قیمتهای فرض شده
حدود  ۵۰دالر) بالغ بر  ۳۰میلیارد دالر شود که
در نتیجه ،درآمد کشور از اجرای این طرح،
جمعاً از مبلغ  ۸۴میلیارد دالر با قیمتهای
کنونی نفتخام فراتر خواهد رفت.
 ۱۳۰میلیارد دالر برای بخش باالدستی
صنعت نفت نیاز است

وزیر نفت در آیین امضای قرارداد طرح
توسعه فاز  ۱۱پارسجنوبی با اشاره به اینکه
در برنامه پنجساله ششم توسعه به  ۲۰۰میلیارد
دالر سرمایهگذاری در صنعت نفت نیاز داریم،
گفت :از این میزان  ۱۳۰میلیارد دالر برای
بخش باالدستی و بقیه برای بخش پایین دستی
است .بیژن زنگنه در ادامه با بیان اینکه از این
مبلغ میتوان به جرأت گفت بیش از  ۷۰درصد
آن را میتوان از منابع خارجی تأمین کرد،
تصریح کرد :ما به سرمایهگذاری خارجی نیاز
داریم و دورنمایی که برای صنعت نفت ترسیم
شده ،رسیدن به تولید قریب به  ۶میلیون بشکه
نفتخام و میعانات گازی در پایان برنامه ششم
است .وی با اشاره به اینکه ما راه طوالنی و
فرسایندهای را تا به امروز طی کردهایم ،افزود:
این نخستین قراردادی است که در قالب
الگوی جدید امضا میشود و همه مراحلی که

برای دریافت مجوزهای امضای این قرارداد
الزم بوده ،از سوی شرکت ملی نفت ایران و
وزارت نفت دریافت گردیده است.
زنگنه انتقال فناوری در سطوح مختلف را
از مهمترین اولویتها اعالم و تصریح کرد:
تقویت ساخت داخل بسیار مهم است و ما از
امروز ،هم از پتروپارس و هم از شرکتهای
دیگر ایرانی انتظار داریم از فرصتی که این
قرارداد برای آنها ایجاد میکند ،استفاده کنند.
شرکتهای کنسرسیوم برای انتقال
تکنولوژی به داخل کشور همکاری میکنند

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در
آیین امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱
پارسجنوبی با بیان اینکه برای شکلگیری
این قرارداد همکاری خوبی بین مدیران توتال
و نیروهای جوان وزارت نفت شکل گرفت،
گفت :این همکاری به انگیزش نیروهای
جوان و تربیت مدیران آینده میانجامد و همه
شرکتهای کنسرسیوم برای انتقال تکنولوژی
به داخل کشور همکاری میکنند.
علی کاردر گفت :پیش از امضای این قرارداد،
ما یک تفاهمنامه در قالب  HOAبه امضا
رساندیم که نزدیک به یک سال از آن زمان
میگذرد .اما در این فاصله ضمن مذاکرات
جدی که با شرکت توتال ،سیانپیسی
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و پتروپارس در زمینه مالی ،قراردادی،
سرمایهگذاری و حقوقی داشتیم ،کارهای اولیه
اجرای قرارداد را به سرانجام رساندیم .پاتریک
پویانه ،مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال در
جریان امضای قرارداد بخش فراساحل فاز
 ۱۱پارسجنوبی با بیان اینکه امیدوار است
این قرارداد شرایطی برای حضور این شرکت
در قراردادهای آتی نفتی ایران باشد ،گفت:
شرکت توتال از انعقاد این قرارداد بسیار
خرسند است .وی همچنین پس از امضای
این قرارداد در جمع خبرنگاران گفت :توتال
این افتخار را دارد که نخستین شرکت بزرگ
بینالمللی نفت و گاز باشد که پس از برنامه
جامع اقدام مشترک (برجام) با صنعت نفت
ایران قرارداد امضا میکند.
پویانه افزود :در این طرح ،توتال در دو مرحله
حدود پنج میلیارد دالر سرمایهگذاری میکند.
لو یوئژن  ،مدیرعامل شرکت سیانپیسی چین
در آیین امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل
فاز  ۱۱پارسجنوبی ،نسبت به همکاریهای
آتی با شرکت ملی نفت ایران ابراز امیدواری
کرد و افزود :سیانپیسی اطمینان دارد که
در همکاری با توتال و پتروپارس میتواند به
نتایج خوبی در پارسجنوبی دست یابد که در
نهایت مزایای فراوانی را برای همه به همراه
خواهد داشت .وی از این قرارداد به عنوان
یک همکاری بیسابقه در زمینه فناوری یاد
کرد و گفت :سیانپیسی در کنار همکاران
قوی و صاحبنام خود ،تمام تالشش را برای
دستیابی به بهترین نتیجه به کار خواهد گرفت.
آغـاز مطالعـه اِنـی ایتالیـا بـرای توسـعه
میدانهـای کیـش و دارخویـن

شرکت ملی نفت ایران و شرکت اِنی ایتالیا با
هدف مطالعات توسعهای میدان گازی کیش
و فاز سوم میدان دارخوین تفاهمنامه همکاری
امضا کردند .غالمرضا منوچهری ،معاون
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور
مهندسی و توسعه و آنتونیو وال ،رئیس بخش
باالدستی شرکت اِنی ایتالیا 30 ،خردادماه با
هدف مطالعه میدان گازی کیش و فاز سوم
توسعه میدان دارخوین تفاهمنامه همکاری
امضا کردند.
طرح توسعه میدان گازی کیش با هدف انتقال
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گاز تولیدی از این میدان به وسیله خطوط
لوله زیرزمینی و دریایی و انتقال گاز ترش به
پاالیشگاه گاز (واقع در منطقه گرزه) ،همچنین
فرآورش گاز ترش در پاالیشگاه بهمنظور تولید
گاز سبک برای صادرات و یا مصارف داخلی
در دستور کار شرکت مهندسی و توسعه نفت
قرار دارد .میدان گازی کیش در  ٣٠کیلومتری
شرق جزیره الوان قرار دارد و پس از میدان
پارسجنوبی ،بزرگترین میدان گازی خلیج
فارس بهشمار میرود .حجم گاز در جای
میدان کیش بیش از  ۵۰تریلیون فوتمکعب و
حجم میعانات گازی در جای آن  ۵۱۴میلیون
بشکه برآورده شده است .وجود مخزن گازی
در عمق چهار هزار متری از سطح زمین در
جزیره کیش در سال  ١٣٨٣با حفاری یک
حلقه چاه به وسیله دستگاه حفاری  ٦٧فتح
شرکت ملی حفاری ایران از سوی مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ثبت و اعالم
و توسعه میدان از سال  ١٣٨٦با استفاده از منابع
داخلی شرکت ملی نفت ایران آغاز شده است.
میدان دارخوین نیز در  ۳۰کیلومتری شمال
خرمشهر و  ۱۰۰کیلومتری جنوبغربی اهواز،
در امتداد جاده اهواز – خرمشهر واقع شده
است .هماکنون از محل فازهای نخست و
دوم توسعه میدان دارخوین در مجموع ١٦٠
هزار بشکه در روز تولید میشود؛ مساحت این
میدان حدود  ٢٠٠کیلومتر مربع و نفت درجای
آن حدود  ۸میلیارد بشکه است.
همچنیـن غالمرضـا منوچهـری ،معـاون
مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران در امـور
مهندسـی و توسـعه در ایـن نشسـت با اشـاره به
اینکـه اعلام روش ازدیـاد برداشـت مناسـب

میدانهـای نفـت و گاز و ظرفیـت نهایـی تولید
در طرحهـای مطالعاتـی ارائـه شـده ضـروری
اسـت ،اظهـار امیـدواری کـرد که شـرکت اِنی
ایتالیـا بتوانـد در مدتزمـان  ۶ماه تعیین شـده،
طـرح جامـع توسـعهای مناسـب و قابلقبولـی
ارائـه دهـد تـا بتواند مبنـای کارهای توسـعهای
بعدی باشـد.
وی در اختیـار داشـتن مطالعـات متنـوع
از میدانهـای نفـت و گاز را حاصـل
تفاهمنامههـای امضـا شـده خوانـد و گفـت:
ایـن امـر ضمـن فراهمسـازی قابلیـت مقایسـه،
میتوانـد در مراحـل برگـزاری مناقصه و انجام
مذاکـرات آتـی مفیـد و مناسـب واقـع شـود.
منوچهـری ذخایـر نفتـی و گازی را ثـروت
انباشـته کشـور خوانـد و گفت :اگر با اسـتفاده
از روشهـای جدیـد ایـن ذخایـر بازیافـت
نشـوند ،طـی سـالهای دور از دسـت خواهنـد
رفـت؛ از ایـن رو توجـه بـه افزایـش حداکثری
ضریـب بازیافـت نفـت جـز اولویتهـای
شـرکت ملـی نفـت ایـران اسـت.
وی افـزود :همـکاری با شـرکتهای تـراز اول
نفتـی و بینالمللـی بـرای شـرکت ملـی نفـت
ایـران اهمیـت دارد .ایـن امـر میتوانـد ضمـن
افزایـش ضریـب بازیافت ،انتقـال تکنولوژی به
شـرکتهای ایرانـی را بـه همـراه داشـته باشـد.
منوچهـری افـزود :بـا توجـه بـه اینکـه ماهیـت
قراردادهـای جدیـد نفتـی بلندمـدت و بیسـت
سـاله اسـت ،انتظـار مـیرود کـه در طرحهـای
ارائـه شـدهی مطالعاتـی ،ظرفیـت نهایـی
میـدان یـا نزدیـک بـه ظرفیـت نهایـی اعلام و
روشهـای بازیافـت ( IORو  )EORبا اسـتفاده
از آخریـن تکتولوژیهـای روز مطـرح شـود.

