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فاز 11 پارس جنوبی در مسیر توسعه

بــود که خبر  اردیبهشــت ماه ســال جاری 
بارگیری پایه ی )جکت( نخستین سکوی فاز 

11 پارس جنوبی در رسانه ها منتشر شد. 
طــرح توســعه ی فــاز 11 پارس جنوبی به 
کارفرمایــی شــرکت نفــت و گاز پــارس، 
پس از خروج شــرکت های توتال فرانســه و 
شــاخه ی بین المللی شرکت ملی نفت چین 
)سی ان پی ســی آی( به طور کامل به شرکت 
پتروپارس سپرده شــد. هدف از اجرای این 
طرح، تولیــد 2میلیارد فوت مکعب گاز غنی، 
انتقال به پاالیشگاه های موجود پارس جنوبی 
ایــن  فرآورشــی  ظرفیــت  از  اســتفاده  و 

پاالیشگاه ها است.
جکت ســرچاهی سکوی SPD11B به همراه 
متعلقــات، وزنی معــادل 2200تن دارد که 
PUSH- عملیــات بارگیــری آن بــه روش

PULL انجام شد. ارتفاع این سازه ی دریایی 

76متر اســت که در عمــق حدود 71متری 
آب در موقعیــت مخزنــی بلــوکB فاز 11 
پارس جنوبــی در خلیج فارس بــه روش به 
آب اندازی، نصب می شــود. جکت سرچاهی 
ســکوی SPD11B یکی از دو جکت فاز 11 
پارس جنوبی اســت که پس از نصب، امکان 
حفاری 12حلقه چاه تولیدی را در موقعیت 
نخســتین عرشــه ی گازی این طرح در مرز 
مشترک ایران و قطر در آب های خلیج فارس 

فراهم می کند.
اما پنج شــنبه، اول خردادماه عملیات نصب 
جکت نخستین ســکوی طرح توسعه ی فاز 
11 پارس جنوبــی در موقعیت مخزنی بلوک

B با دستور حسن روحانی، رئیس جمهور، از 
طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد.

دکتــر روحانی در آیین آغاز مراحل عملیات 
نصب پایه ی نخستین عرشه ی طرح توسعه ی 
فــاز 11 پارس جنوبی با اشــاره بــه اینکه 
توسعه ی میدان پارس جنوبی در ابتدای این 
دولت با توجه به مشــترک بــودن آن برای 
ما بســیار مهم بود، تصریــح کرد: »پیش از 
آغاز بــه کار این دولت، 10فاز از این میدان 
مشترک افتتاح شده بود و خیلی خوشحالم 
کــه در این دولت یعنی دولت های یازدهم و 

دوازدهم 17فاز، تکمیل و افتتاح شد.«
وی با بیــان اینکه در واقع می توانیم بگوییم 
در پارس جنوبــی کاری کــه بنا بــود انجام 
دهیم، انجام شــده اســت و تنهــا فازی که 
مقداری به دلیل حضور شــرکت های خارجی 
در آن معطل شــدیم طرح توسعه ی فاز11 
بوده اســت، تصریح کــرد: »البته دلیل مهم 
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همکاری با شــرکت های خارجی در این فاز 
مربوط به ســکوی فشارافزایی بوده است که 
بنا داشــتیم با مشــارکت شرکت های بزرگ 
فرانســوی و چینــی راحت تر به آن دســت 

یابیم.«
رئیس جمهور بر ضرورت حفظ فشــار گاز در 
میدان مشــترک پارس جنوبی تاکید کرد و 
گفت: »فشــارافزایی جــزو طرح های مهمی 
اســت که باید آن را دنبــال کنیم. به آقای 
مهندس زنگنه عرض می کنم که این موضوع 
جزو مواردی اســت که تا پایان دولت باید با 
همه ی تــوان  خود برای آن تــالش کنیم و 
حداقــل گام های اولیه آن را به ثمر و نتیجه 

برسانیم.«
روحانی با اشاره به اینکه مقدار برداشت گاز 
از میدان مشــترک پارس جنوبی در ابتدای 
ایــن دولت، روزانه 280میلیــون مترمکعب 

بوده
 که اکنون به 700 میلیون مترمکعب رسیده 
اســت، گفــت: »امیدواریم تا پایان ســال، 
50میلیــون مترمکعب به ایــن رقم افزوده 

شود.«
وی با قدردانی از کارکنان و مدیریت صنعت 
نفت، به کشــف نفت در این دولت هم اشاره 
کرد و افزود: »پارســال ذخیــره ای جدید با 
53میلیارد بشکه ذخیره ی نفت درجا کشف 

و به مردم اعالم شد.«
رئیس جمهور از توســعه ی میدان های غرب 
کارون، خــط انتقــال نفت گوره ـ جاســک، 
به عنوان  پایانه ی جاســک و پارس جنوبــی 
طرح های عظیم نفت یاد کرد که فعالیت های 
آنهــا در حال تکمیل و اجرا اســت و افزود: 
»نکته ای که می خواهم بگویم این اســت که 
ملت عزیز ما بدانند تحریم و فشــار شدید و 
بی ســابقه بر حرکت ملت ما نمی تواند تاثیر 

بگذارد. آمریکا نمی توانــد ملت ما را به زانو 
دربیــاورد، دلیلش طرح هایی اســت که در 
سال99 پس از دو ســال و چند ماه تحریم 

شدید اجرا و پیاده می کنیم.«
روحانی ادامــه داد: »کرونا و مشــکالتی از 
قبیــل آن هم نمی توانــد تولید ما را متوقف 
کنــد. البته هر یــک از اینها ممکن اســت 

تاثیرگذار باشد، 
هم ویروس آمریکایی هم ویروس کرونا، هر 
دو ویروس بی تاثیر نیســتند، اما هیچ یک از 
این ویروس ها مــا را متوقف نمی کند، ما به 
تولید خود ادامه می دهیــم، با همه ی توان 
خــود تالش می کنیم آن هدفی که امســال 
مقــام معظم رهبــری برای جهــش تولید 

تعریف کردند، اجرایی و عملیاتی کنیم.«
وزیر نفت نیز در این نشست از طرح توسعه ی 
فــاز 11 پارس جنوبی به عنــوان آخرین فاز 
این میدان مشــترک نام برد و یادآور شــد: 
»قرارداد توســعه ی این میدان ســال96 با 
توتال  از  متشــکل  بین المللی  کنسرســیوم 
فرانســه، شــاخه ی بین المللی شرکت ملی 
نفت چین )سی ان پی ســی آی( و پتروپارس 
ایران امضا شــد و این کنسرســیوم پیش از 
ترک ایران 100میلیــون دالر در این طرح 

هزینه کردند.«
زنگنه با بیان اینکه با بازگشت تحریم ایران، 
ابتدا توتال و سپس سی ان پی سی آی چین از 
این پروژه خارج شدند، گفت: »با خروج این 
شرکت ها توسعه ی این پروژه به طور کامل به 

شرکت پتروپارس سپرده شد.«
وی هدف از اجرای طرح توســعه ی فاز 11 
پارس جنوبــی به ارزش بیــش از 4میلیارد 
دالر را افزون بر برداشــت روزانه 56میلیون 
ایــن میدان مشــترک،  از  مترمکعــب گاز 
استفاده از فناوری فشارافزایی عنوان کرد و 

افزود: »برداشــت گاز از میدان پارس جنوبی 
در آینده با افت تولید همراه می شود بنابراین 
قرار بود در این فاز از این فناوری اســتفاده 
کنیــم. 2میلیارد و 400میلیون دالر از مبلغ 
بیش از 4میلیارد دالری این قرارداد مربوط 

به سکوی فشارافزایی بوده است.«
وزیر نفــت با بیــان اینکه عملیــات نصب 
جکت ســکوی B11 طرح توسعه ی فاز 11 
پارس جنوبــی امروز در موقعیت خود )بلوک

B( که در مرز هم قرار دارد آغاز می شــود، 
افزود: »بــا نصب این جکت کــه ارزش آن 
25میلیارد دالر است امکان حفاری 12حلقه 
چــاه تولیدی فراهم می شــود کــه حفاری 
5حلقه چاه در مرحله ی نخست، برنامه ریزی 

شده است.«
وی با بیان اینکه با تمهیداتی که اندیشــیده 
شــده برای این جکت ســکوی بهره برداری 
ساخته نمی شود، تصریح کرد: »با نصب این 
جکت و حفاری 5حلقه چاه، امکان برداشت 
روزانه 14میلیون مترمکعب از این فاز ظرف 

14ماه آینده میسر می شود.«
زنگنــه با بیان اینکه موضوع فشــارافزایی از 
دو مســیر دریایی و خشکی در حال بررسی 
اســت، ادامــه داد: »نتیجه ی این بررســی 
احتمال دارد مهر یا آبان ماه مشخص شود و 
می توانیم در این زمینه تصمیم گیری کنیم. 
آنچه در این شــرایط مهم است اینکه ما در 
شــرایط تحریم متوقف نمی شویم، با همه ی 
این تحریم هــا کارمان را پیــش می بریم و 
همه ی پروژه ها اعم از میدان های مشــترک، 
توسعه ی  پروژه ی گوره ـ جاســک، طرح های 
میدان های غرب کارون و پتروشــیمی فعال 

است.«


