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عبورازمرزتولید

مشعل -بعد از انجام اکتشافات اولیه روی میدان مشترک پارس جنوبی
و تأیید نهایی وجود ذخایر غنی نفت و گاز در میانه مرزهای آبی ایران و
قطر ،اراده سیاستگذاران صنعت نفت معطوف به تأسیس نهادی در
زیرمجموعه «شرکت ملی نفت ایران» بود که بتواند با همکاری
شرکتهایخارجیتوسعهوبهرهبرداریازمنابعموجوددرمیدانمزبور
را به سرانجام برساند .در ابتدای راه ،توسعه و بهره برداری از این میدان
دراختیارمدیریتیباعنوان«مدیریتتولیدمناطقدریایی»قرارگرفت
و پس از مدتی به «شرکت نفت فالت قاره» واگذار شد .در ادامه ،مدیران
وقت وزارت نفت تصمیم بر واگذاری توسعه این میدان به «شرکت متن»
گرفتند که نتیجه آن ،انعقاد قرارداد فازهای نخستین (یک ،دو و سه) با
شرکتهای ایرانی و خارجی بود .در نهایت شرکت نفت و گاز پارس ،با
توجه به گستردگی و وسعت عملیات اجرایی توسعه میدان پارس
جنوبی ،اهمیت تسریع در بهرهبرداری از میدان مشترک پارس جنوبی
به عنوان بزرگترین مخزن گازی کشور و جهان که به تنهایی نیمی از
ذخایر گاز طبیعی ایران را در خود جای داده است ،با مسئولیت توسعه
تمامی فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه میادین گازی پارس
شمالی ،گلشن و فردوسی در اول دی سال 1377تأسیس شد که مقارن
با انعقاد اولین قراردادهای توسعه این میدان مشترک ،یعنی فاز اول تا
سوم در سال  1376بود.

میدان گازی پارس جنوبی ،با فاصله 105کیلومتری از آبهای جنوبی ایران،
بزرگترین میدان گازی مستقل جهان است که به صورت مشترک ،بین کشور
ایرانوقطرقراردارد.ازمجموع 9700کیلومترمربعمساحتاینمیدان،حدود
یک سوم آن در آبهای ایران و مابقی در حوزه کشور قطر واقع شده است.
این میدان گازی ،حدود 40تریلیون مترمکعب گاز دارد که بیش از 21درصد
گاز دنیا را شامل میشود .بنابراین پیشبینی میشود که ذخایر گاز این بخش
ازمیدانپارسجنوبی،بابتسهمایرانمعادل 14.2تریلیونمترمکعببههمراه
 19میلیارد بشکه میعانات گازی باشد که حدود 8درصد از کل گاز دنیا و حدود
 47درصدازذخایرگازکشوررابهخوداختصاصدادهویکیازاصلیترینمنابع
انرژی کشور به شمار میآید.
چشمانداز شرکت نفت و گاز پارس ،به عنوان متولی توسعه طرحهای میدان
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میلیونمترمکعبگازدر

گازی پارس جنوبی ،تولید روزانه بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و
یکمیلیونبشکهمیعاناتگازی(درمجموعمعادل 7.5میلیونبشکهنفتخام
) است .بر اساس پیش بینیهای صورت گرفته ،با توسعه کامل فازهای پارس
جنوبی و تحقق راه اندازی  14پاالیشگاه (در مجموع  29فاز متعارف)600 ،
میلیونمترمکعبگازشیرین 100،میلیونمترمکعبگازترش،یکمیلیون
بشکه میعانات گازی و  5هزار تن گوگرد در روز 10.5 ،میلیون تن اتان و 12
میلیون تن گاز مایع در سال تولید میشود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با راه اندازی هر فاز پارس جنوبی ،یک
درصد به تولید ناخالص داخلی ( )GDPکشور افزوده میشود.

عملکرد 20ساله

محمدمشکینفام،درآیینبزرگداشتبیستمینسالگردتأسیسشرکتنفت
و گاز پارس که روز شنبه (اول آذر) برگزار شد ،ضمن تشریح عملکرد 20ساله،
از عزم مدیران این شرکت برای بهبود مدیریت پروژه در سالهای آتی خبر داد.
مدیرعاملشرکتنفتوگازپارسبابیاناینکهدر 20سالگذشته،تالشهمه
کارکنان شرکت برای اجرای اهداف و مأموریتهای شرکت بوده است ،گفت:
در این سالها در کنار رشد و ارتقای شرکت ،تعداد زیادی از پیمانکاران و
سازندگانداخلیکهدرپروژههایپارسجنوبیحضورداشت هاند،ارتقاپیداکرده
اند و اکنون در عرصه داخلی و بینالمللی حرفی برای گفتن دارند.
وی با اشاره به اینکه 20سال پیش ،اجرای پروژه خط لوله ،نصب سکو و دیگر
پروژهها آرزویی برای پیمانکاران به شمار میرفت ،افزود :هم اکنون بیش از3
هزار کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.
مشکین فام ادامه داد :در میدان گازی پارس جنوبی ،یک طرف ما هستیم و
پیمانکارانی که همراه ما رشد کرده اند و در طرف دیگر قطر واقع شده که
دوشادوششرکتهایبرجستهبینالمللیکارمیکندوبااینوجود،هماکنون
هر دو طرف در یک نقطه ایستاده ایم و در برداشت از میادین برابر شده ایم.
وی در توضیح فعالیتهای 20ساله این شرکت گفت :تا کنون در مجموع26
سکوی بهره برداری از میدان نصب شده که 6سکو بین سالهای 80تا 83و5
سکوازسال 84تا 91و 15سکونیزازآنزمانتاکنوننصبشدهاست.مشکین
فام در مورد تعداد چاههای حفاری شده نیز گفت :بین سالهای 80تا56،83
حلقه چاه ،از سال  84تا  54 ،91حلقه چاه و  142حلقه چاه نیز از سال  92تا

کنون حفر شده است.
وی میزان لوله گذاریهای دریایی را نیز تشریح کرد و گفت:بین سالهای80
تا 525،83کیلومتر ،از سال 84تا 515،91کیلومتر و از 92تا کنون نیز هزار
و 752کیلومتر لوله گذاری دریایی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مورد تعداد ردیفهای پاالیشگاهی راه
اندازی شده در  20سال فعالیت این شرکت نیز گفت :در دوره  80تا 10 ،83
ردیف ،از 84تا 8،91ردیف و از سال 91تا 96نیز 22ردیف پاالیشگاهی وارد
مدار شده است.
وی افزایش تولید گاز در دوره 91تا 96را بیشترین میزان افزایش تولید گاز در
 20سال اخیر بر شمرد و گفت :در مقایسه با 288.4میلیون مترمکعب گازی
که در این دوره به تولید افزوده شده ،در سالهای  80تا  141.5 ،83میلیون
مترمکعب و در دوره 83تا 91نیز همین مقدار به تولید گاز کشور افزوده شده
است.

افزایشدوبرابریتولیدنسبتبهسال92

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در ادامه با بیان این که ظرفیت تولید گاز از
میدان گازی پارس جنوبی ،از  ۲۸۵میلیون مترمکعب در سال  92به ۶۰۰
میلیون مترمکعب در آذر امسال رسیده است ،افزود :برداشت تجمعی گاز از
میدان گاز پارس جنوبی ،هم اکنون به یک میلیارد و ۳۴۸میلیون مترمکعب
رسیده که نسبت به سال ،92دو برابر شده است.
به گفته وی ،در حال حاضر ،ایران از میدان مشترک پارس جنوبی ،روزانه580
میلیونمترمکعبگازبرداشتمیکند.

بهرهبرداریاز 4مخزنمیعاناتگازی

مشکین فام افزود :تا اواسط بهمن ماه ظرفیت تولید پارس جنوبی ،روزانه۸۵
میلیونمترمکعبافزایشمییابد.
وی ادامه داد :چهار مخزن میعانات گازی پارس جنوبی با ظرفیت  ۲میلیون
بشکه روز شنبه (یکم دیماه) به بهرهبرداری رسید.
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس گفت :با بهرهبرداری از هر یک از فازهای
پارسجنوبی،تولیدناخالصداخلیبهمیزانیکدرصدافزایشمییابد،ایندر
حالی است که هیچ یک از حوزههای اقتصادی در سطح ملی ،چنین تاثیری را
بربهبودشاخصاقتصادیکشورندارند.

