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امضای قرارداد 1.7 میلیارد دالری توسعه ی میدان گازی فرزاد 

قرارداد توســعه ی میدان گازی فرزاد "ب" به 
ارزش یک میلیــارد و ۷80 میلیون دالر میان 
شــرکت ملی نفت ایران به  عنــوان کارفرما و 

گروه پتروپارس به  عنوان پیمانکار امضا شد.
این قرارداد، 2۷ اردیبهشــت ماه با حضور بیژن 
زنگنه، وزیر نفت، مسعود کرباسیان، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران و محمد مشکین فام، 
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس به امضای 
رضا دهقان، معاون امور توســعه و مهندســی 
شــرکت ملی نفت به نمایندگی از شرکت ملی 
نفت ایران و حمیدرضا مســعودی، مدیرعامل 

گروه پتروپارس رسید.
وزیر نفت در این مراســم ضمن یادآوری اینکه 
قرار بود هندی ها این میدان را توســعه دهند 
و پس از تبدیــل گاز به ال ان جی )گاز طبیعی 
مایع شــده( آن را ببرند، گفت: »شرکت ملی 
نفت ایران سناریوهای زیادی را برای توسعه ی 
این میدان بررســی کرده، هزینه ی این میدان 

کــه اندازه اش با یک فــاز پارس جنوبی برابری 
می کند، حدود 2 میلیارد دالر و بسیار باالست. 
میعانــات گازی میدان فرزاد نیز یک هشــتم 
پارس جنوبی اســت، در واقع بیــن دریافت و 
پرداخت، تعادل وجود ندارد و بازپرداخت این 

طرح کار بسیار سختی است.«
بیژن زنگنه تصریح کــرد: »برنامه ی هندی ها 
این بــود که گاز میدان فــرزاد را به ال ان جی 
تبدیل کنند، اما در تحریم نخست از توسعه ی 
این میدان کنار کشــیدند و دوباره پس از لغو 
تحریم برگشتند. شــخصا دوبار با وزیر نفت و 
گاز و مقام های هند برای توسعه ی این میدان 
صحبت کردم، اما حاضر نبودند بیایند، شرایط 
آنها از جملــه تولید نکــردن ال ان جی را هم 
پذیرفتیم، اما باز هم به دلیل تحریم و مســائل 

دیگر نیامدند.«
وی بــا بیان اینکه وقت و هزینه ی زیادی برای 
توصیــف میدان فــرزاد صرف و ســناریوهای 

مختلفی برای توســعه ی این میدان بررســی 
شــد تا بتوانیم هزینه ی  توسعه ی آن را کاهش 
دهیم، افــزود: »هزینه ی این طــرح با وجود 
کاهش، اکنون نزدیک 1.8 میلیارد دالر اســت 
که پرسش اساسی اینجاست: این منبع چگونه 
می خواهد تامین شود؟ به  طوری که بتوان بعدا 

آن را بازپرداخت کرد. 
اگر ســراغ فروش اوراق مشارکت برویم، مردم 
اوراق را در قالب زمانی یک ســاله و دوساله و 
حداکثر سه ســاله می خرند، در حالی که طرح 
توســعه ی این میدان حداقل پنج ســال زمان 
نیاز دارد و پس از تکمیل نیز چند ســال طول 
می کشد تا هزینه ی طرح برگردد، بنابراین شما 
می بینید کــه تامین مالی این طــرح نیازمند 

روش های دقیقی در مدیریت مالی است.«
وزیر نفت بــا بیان اینکه برای توســعه ی این 
میدان نزدیک به 30 سناریو بررسی شده است، 
توضیح داد: »ســرانجام با بررسی سناریوهای 
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مروری

مختلف این تصمیم گرفته شد که گاز تولیدی 
در این میدان به سایت 2 پارس جنوبی انتقال 
یابد تــا از امکانــات و تاسیســات موجود در 

پارس جنوبی استفاده شود. 
اکنون پارس جنوبی ظرفیت بسیار باالیی برای 
دریافت گاز دارد. مطالعه ای با عنوان "استفاده 
از پاالیشــگاه های غرب خلیج فــارس" انجام و 
در آن مشخص شــده که چه گازهایی به این 
پاالیشگاه ها منتقل شــوند. گاز میدان بالل و 

کیش به این پاالیشگاه ها می آیند.«
وی با اشــاره به اینکه توســعه ی میدان فرزاد 
در قالب قرارداد بیع متقابل انجام می شــود، با 
یادآوری اینکه در طول این مدت با مشــکالت 
تحریم، فاینانس و صندوق توســعه ی ملی به 
دلیــل اینکه پولی برای پرداخــت ندارد روبرو 
بودیم، اظهار کرد: »شــیوه ی تامین مالی این 
طرح )فرزاد( بــه  صورت تلفیقی از منابع مالی 
صندوق توسعه ی ملی و اوراق مشارکت است.«

وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد توسعه ی میدان 
گازی فرزاد "ب" آخریــن کار وزارت نفت در 
توسعه ی میدان های گازی مشترک است، ادامه 
داد: »البته میدان گاز "الف" نیز است، اما تولید 
گاز از این میدان وابســته به توسعه ی میدان 
"فرزاد ب" است. برای توسعه ی میدان "فرزاد 
ب" نیز الزم است پیچیدگی های این میدان به 
 صورت دقیق شــناخته شود. ابزار توسعه فقط 
هزینه کردن پول نیست، عاقالنه و با تدبیر فکر 

کردن مهم است.«
مســعود کرباســیان، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران نیز در این مراســم امضای قرارداد، 
توســعه ی میدان فرزاد را نقطه ی پایان بخش 
تعیین تکلیف میدان های مشترک گازی کشور 
خواند و گفت: »با دریافت مجوز شورای اقتصاد 
برای دو میــدان در آینده ی نزدیک، پرونده ی 
تعیین تکلیف میدان های مشترک نفتی نیز به 

 زودی بسته می شود.«
فــاز  اخیــر، 1۷  افــزود: »در 8 ســال  وی 
پارس جنوبی به بهره برداری رســیده و ظرفیت 
تولید این میدان مشــترک با رشد حدودا 2.5 
برابری، از 285 میلیون مترمکعب در سال 92 

به بیــش از ۷20 میلیــون مترمکعب افزایش 
یافته است. ظرفیت تولید میدان های مشترک 
نفتی با محوریت غرب کارون نیز در این مدت 
5.۷ برابر شده و با دریافت مجوز شورای اقتصاد 
برای توســعه ی دو میدان، تمامی میدان های 

مشترک نفتی نیز تعیین تکلیف می شوند.«
مدیرعامــل گــروه پتروپارس نیز از بررســی 
برای توســعه ی میدان  ســناریوهای مختلف 
گازی فرزاد "ب" خبر داد و گفت: »این شرکت 
با شــناخت کامل، توســعه ی این میدان را به 

 عهده گرفته است.«
حمیدرضا مسعودی اظهار کرد: »میدان گازی 
فــرزاد "ب" در فاصله ی 85 کیلومتری شــرق 
بوشــهر و 35 کیلومتری میــدان "فرزاد الف" 
واقع شده است. این میدان دارای فشار باالیی 
است و ساختار زمین شناسی بسیار پیچیده ای 
دارد. حجــم گاز درجای میدان فــرزاد "ب"، 
29.3 تریلیون فوت مکعب )TCF( است که 23 
تریلیون فوت مکعب این میدان در سمت ایران 
و 6.3 تریلیون فوت مکعب در سمت عربستان 

قرار دارد. 
شرکت پتروپارس در گذشته تحت کارفرمایی 
مدیریت اکتشــاف شــرکت ملــی نفت ایران 
و شــرکت نفت فــالت قاره ایــران قراردادی 
اکتشــافی  انجام مطالعات  بــرای  را   )HOA(
و توســعه ی ایــن میدان امضا کــرده بود که 
کارهای آن را منطبق بر قرارداد انجام داد، اما 
در ادامــه کارهای مهم دیگری از جمله انجام 
به این شرکت  مطالعات ژئومکانیک سه بُعدی 

سپرده شد.
برای نخســتین بار انجام مطالعات ژئومکانیک 
ســه بُعدی در شرکت پتروپارس در این میدان 
با همکاری دانشــگاه های کشور انجام شد که 
جای تبریک به صنعت نفت و گاز کشور دارد. 
حاصل ایــن مطالعات این بود کــه ما متوجه 
شــدیم در هر کجای این میدان کار حفاری را 
به چه صورتی انجام دهیم و بهینه ترین مسیر 
حفاری را با کمترین مخاطرات با اســتفاده از 

این مطالعات مشخص کردیم.«
بر اســاس این گزارش، هدف از این قرارداد که 

به  صورت بیع متقابل اجرا می شود، دستیابی به 
تولید روزانــه 28 میلیون مترمکعب گاز ترش 
طی پنج ســال اســت. گاز تولیدی این میدان 
برای فرآورش به تاسیســات خشکی منطقه ی 

پارس 2 کنگان منتقل می شود. 
در تاسیسات خشــکی ابتدا میعانات گازی از 
گاز ترش تفکیک و ســپس بــه  منظور تثبیت 
به پاالیشــگاه فازهای 12 و 19 پارس جنوبی 
منتقل خواهد شــد. گاز خروجی از تاسیسات 
خشــکی طرح فرزاد "ب" نیز بــرای فرآورش 
میــان پنج پاالیشــگاه موجــود در منطقه ی 

پارس-2 توزیع می شود. 
میدان مشترک گازی فرزاد "ب" در محدوده ی 
بلوک فارســی در نوار مرزی ایران و عربستان 
و در فاصله ی نزدیک 20 کیلومتری جزیره ی 
فارسی واقع شــده که بر اساس اعالم شرکت 
نفت و گاز پارس، مقدار گاز درجای آن حدود 
23 هزار میلیارد فوت مکعب برآورد شده است 
و مقدار میعانات گازی آن حدود 5 هزار بشکه 
در ازای هر میلیــارد فوت مکعب گاز تخمین 

زده می شود.
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