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 چکيده

شمالی در خط مرز آبی ایران و قطر در خلیج فارس و  گنبد ـ ك پارس جنوبیمیدان فوق عظیم مشتر

درصد  40که امروزه بیش از این میدان کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار گرفته است.  115در فاصله 

درصد از تولید گاز کشور را داراست، بعد از انقالب اسالمی کشف  53از ذخایر گازی ایران و نزدیک به 

آبان  20آغاز و سپس در  3و  2برداری از فازهای با بهره 1381بهمن  26لید از پارس جنوبی از شد. تو

ماه و روند توسعه فازهای دیگر تا به امروز ادامه دارد تا اواخر دی شدشروع  1برداری از فاز بهره 1383

( و 18و  17) (،16 و 15) ،12 (،10و 9) (،8 و 7، 6) ،(5و 4(، )3و 2) ،(1)، تولید از فازهای 1395

شود. میمیلیون مترمکعب در روز وارد مدار گاز کشور  490گیرد و جمعاً حدود انجام می 19باالخره فاز 

نیاز به سرمایه  های خارجی ودلیل بدعهدی شرکتبهبرگزاری مناقصات متعدد، رغم بهاین میدان  11فاز 

وزارت نفت و شرکت ملی  هایتصمیمکان در انتظار کماآن دشوار است،  تأمینزیاد که در شرایط تحریم 

گاز  دیتول مینوسالکیشود که بعد از یم ینیبشیپعالوه هاست. بنفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس 

آن در  یبه دستگاه فشارافزا وجود دارد که تکنولوژ ازیرو ننیاازرو خواهد شد و فاز، با افت فشار روبه نیا

و با اعمال . در حال حاضر وجود ندارد رانیدر ا یفناور نیواقع ادراست و  یالمللنیدست چند شرکت ب

سناریوی اول؛ استفاده از توان و ظرفیت وجود دارد.  11دو سناریو برای توسعه فاز ها مجدد تحریم

در های خارجی دلیل همکاری با شرکتبههای مختلف است که در سالها و پیمانکاران داخلی شرکت

سناریوی دوم؛ منتظر ماندن برای  اند.ای کسب کردهراه توسعه پارس جنوبی توانمند شده و تجارب ارزنده

های خارجی در پارس جنوبی نمادی از بدعهدی شرکت 11فاز . ستهای بزرگ نفتی دنیاعقد قرارداد با شرکت

ها و قراردادهای مختلف با نامههمامضای تفایند افرسال درگیر  19صنعت نفت و گاز ایران است این فاز حدود 

با این توصیفات سناریو مرجع و  کدام هم ثمری برای آن نداشته است.هیچهای بزرگ نفتی بوده که شرکت

و پیمانکاران ها های شرکتمنتخب در این پژوهش سناریو اول است یعنی استفاده از توان و ظرفیت

مصارف ریالی پروژه حداکثر که صورتیدرنیز  11عه فاز مالی طرح توس تأمینبرای داخلی و بومی کشور. 

های ق مشارکت و صندوقیه مثل صکوك استصناع، منفعت، اورااستفاده از ابزارهای متنوع بازار سرما شود،

 .پذیر استراحتی امکانبههای ریالی مردم گذاری پروژه جهت استفاده از سرمایهسرمایه
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 توسعه ميدان پارس جنوبيها و روند ويژگيفصل اول ـ 

 پارس جنوبيگازي  دانيم يژگيو. 1-1

شمالی در خط مرز آبی ایران و قطر در خلیج فارس و  گنبد ـ میدان فوق عظیم مشترك پارس جنوبی

گنبد شمالی  ـ کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار گرفته است. میدان گازی پارس جنوبی 115در فاصله 

دهد که از مایل مربع( را پوشش می 3700کیلومترمربع ) 9700تی حدود االرضی مساحصورت سطحبه

قطر واقع  هایآبمربع آن در  کیلومتر 6000ایران و  هایآبمربع آن در  کیلومتر 3700این میزان، 

شناسی و فنی خاصی های زمینگنبد شمالی از ویژگی ـ شده است. میدان مشترك پارس جنوبی

کیلومتر  75کیلومتر طول،  155قرار دارد. این میدان جمعاً  1میعانی مخازن گاز برخوردار بوده و در گروه

متری از زیر دریا  3000ای با عمق متوسط متر ضخامت دارد و در پهنه 435طور متوسط بهعرض و 

  .عرض دارد کیلومتر 60کیلومتر طول و  80گسترده شده است. بخش ایرانی میدان حدود 

 شناختي ميدان پارس جنوبيينزمهاي ويژگي. 1-1-1

شود. یکی شناسی مخزنی کربناته محسوب میپارس جنوبی دارای چهار الیه گازی است و از نظر زمین

هایی را در زمینه خاص مخازن کربناته، ناهمگونی سنگ مخزن است که پیچیدگیهای از ویژگی

توسعه آن را با مشکالتی مواجه  برایریزی کند و در نتیجه برنامهسازی صحیح مخزن ایجاد میمدل

 عمدتاً از دولومیت )سنگ آهک منیزیم( و انیدریت )سنگ گچ متبلور( تشکیل 3kو  1kالیه  .سازدمی

گازی را تشکیل  هک و دولومیت هستند که مخازن عمدهاز جنس سنگ آ  4kو  2kکه حالیدرشده است، 

درصد برآورد شده و بازیافت نهایی  65کثر دهند. ضریب بازیافت نهایی گاز در پارس جنوبی حدامی

گاز مخزن از نوع  بینانه است.که بسیار خوش استدرصد  88ها حدود میعانات گازی در برخی گزارش

 .کندحجمی تغییر می (PPM) 3300-7300ترش و میزان نسبت هیدروژن سولفور آن در محدوده 

های . سنگاستبناته )آهک و دولومیت( کرهای شمالی از نوع سنگ گنبد -سنگ مخزن پارس جنوبی

این مخزن محلی بوده و تشکیل شبکه های دار( نیست و ترك)شکاف دارعظیم، ترك فوقاین مخزن 

های دِهرَم وجود دارد که به ترتیب پس از آسماری و بنگستان، گروهبهشناسی، دهند. از نظر زمینینم

کنگان و داالن قرار دارد که پارس ای هوه دهرم، سازندهای فارس یا کازرون نیز معروفند. در گرگروه

حاصل آنکه با توجه به ماهیت سنگ و سیال،  .ها متمرکز شده استهجنوبی نیز عمدتاً در همین سازند

خاصی برخوردار است که همواره الزم است تمایزات این مخزن با سایر های مخزن پارس جنوبی از ویژگی

سازی و سایر مسائل مرتبط با مدیریت مخزن مورد شبیههای به لحاظ مدل انواع مخازن گازی و نفتی

 گیرد.توجه قرار می

                                                 

1. Gas Condensate Reservoir 
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 ويژگي ميعاني پارس جنوبي و سازوكار افت ميعانات. 2-1-2

شوند. تقسیم می 2و مخازن گازی نامتعارف 1کلی به دو دسته مخازن گازی متعارفطوربهمخازن گازی 

مخازن گازی  .و نامتعارف به مالحظات اقتصادی و فناوری مرتبط استوجه تمایز مخازن گازی متعارف 

شمالی نیز در این گروه قرار دارد، شامل سه دسته مخازن گاز  گنبد ـ متعارف که میدان پارس جنوبی

جمله مخازن سبک گاز میعانی گنبد شمالی از ـ گاز مرطوب و گاز میعانی است. پارس جنوبی 3،خشک

است. با  STB/MMSCF 34-40 آن حدود (CGR)نسبت میعانات به گاز شود زیرا محسوب می

 ـ گاز میعانی پارس جنوبی وجود این، در مخازن گازی موجود در کشورهای حوزه خلیج فارس، مخزن

شود، زیرا عموم مخازن مخازن غنی محسوب می ازشمالی در مقایسه با سایر مخازن این منطقه،  گنبد

پارس جنوبی  کمتری برخوردارند. در مخازن گاز میعانی ایران، مخزن CGR میعانی این منطقه از گاز

 .شودترین مخازن گاز میعانی محسوب میغنی از

در اثر افت  با توجه به اینکه میدان پارس جنوبی از نوع مخازن گاز میعانی است، باید افت تولید

ولید گاز در تمربوط به های ریزیبرنامهفشار و ایجاد پوسته و همچنین کاهش تولید میعانات گازی را در 

رای نیل به بریزی جامع توسعه میدان و همچنین مدیریت مخزن رو، برنامهازاین .داد آینده مدنظر قرار

الل زمان تولید در خیند افروری در پارس جنوبی بسیار ضروری است. کاهش حجم تولید در حداکثر بهره

جود نشان ه تاکنون از سوی ایران انجام نشده است. اطالعات موریزی پارس جنوبی متأسفاندر برنامه

به ساختار  توجهیبیدهد که قطر نیز به احتمال زیاد این مطالعه را انجام نداده است. بدیهی است می

یعانات گازی، از و ممیدان و نحوه رفتار آن در بلندمدت و همچنین نادیده انگاشتن برآورد افت تولید گ

 .های آماری در طول مدت و میزان تولید از این میدان خواهد بودخطا خود منشأ

ون پای ازای هر میلیبشکه به 40حجم میعانات موجود در این میدان، بسیار قابل توجه و حدود 

بر شود زیرا عالوهچندان میدورو، ارزش اقتصادی این میدان فوق عظیم مکعب گاز تولیدی است. ازاین

 لیدی، درآمد عظیمی از جانب تولید میعانات عاید کشور خواهد شد. ارزش اقتصادی گاز تو

 

 پارس جنوبيگازي ميدان  روند توسعه. 2-1

درصد از تولید  53درصد از ذخایر گازی ایران و نزدیک به  40که امروزه بیش از میدان پارس جنوبی 

و  1366در سال ین میدان، در راستای توسعه ابعد از انقالب اسالمی کشف شد. گاز کشور را داراست، 

 .شدمیلیون دالر با شرکت نفت دِلف هلند منعقد  3منظور مطالعات اکتشافی، قراردادی به ارزش به

مربع اقدام به  کیلومتر 3000ای به مساحت منطقهبراساس مفاد این قرارداد شرکت دِلف مکلف شد در 

                                                 

1. Conventional Gas Reservoir 

2. Unconventional Gas Reservoir 

3. Dry Gas 
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( وجود ذخایر گازی به اثبات رسید. 1989س مار 6) 1367. در اسفند ماه کندنگاری اجرای عملیات لرزه

ایران ادامه دارد  هایآبکیلومتر در  20اعالم شد که مخزن گنبد شمالی قطر حداقل تا  1368در بهار 

نگاری منظور اجرای کامل عملیات لرزهشود. بهدرصد از کل ذخایر میدان )بخش قطری( را شامل می 20و 

ای در کشور که به علت جنگ تحمیلی ایجاد شده بود، ای بودجههمحدودیت با وجوددر خلیج فارس، 

های شمالی با شرکت شمالی میدان گنبد هایآبنگاری در منظور عملیات لرزهقرارداد دیگری به شدمقرر 

 کیلومتر 17000حدود  1369و  1368های منعقد شود. بنابراین طی سال 2و وسترن جیکو 1جیکوپراکال

 40هایی ادامه طاقدیس میدان گنبد شمالی تا نتیجه با ارائه گزارشدرجام شد و ان نگاریلرزهمربع 

ید رسید. برنامه حفاری نخستین أیایران به ت هایآبشمال خط مرزی در  حجم ذخایر احتمالی کیلومتری

تنظیم و با اختصاص دکل دریایی شهید رجایی، حفاری این  1چاه اکتشافی به نام پارس جنوبی شماره 

های شناسی دورهطبقات زمین همهآغاز شد. حفاری این چاه در  1369ه اکتشافی در نهم اسفندماه چا

داالن ادامه یافت و نویدبخش کشف منابع  ـ کرتاسه، ژوراسیک، تریاسیک و باالخره پرمین سازند کنگان

از ذخیره میدان،  دهی گاز و اطمینانهای مختلف بهرهعظیم گاز در این میدان شد. پس از اتمام آزمایش

در ادامه، با اجاره یک دکل دریایی روسی،  .شدرسماً وجود یکی از ذخایر عظیم گازی در ایران اعالم 

اکتشافی و های شروع شد. در حین حفاری چاه 1370/ 2/7در تاریخ شماره  2حفر چاه پارس جنوبی 

های گزارش همهتقریباً در های نفتی طبقات کرتاسه کشف شد و توصیفی میدان پارس جنوبی، الیه

. توسعه الیه نفتی و لزوم تولید از آن مورد تأکید جدی قرار گرفت 1371و  1370های مربوط به سال

برنامه توسعه پارس جنوبی تصریح شد و در سال  ،(1378-1374) در الیحه برنامه پنجساله دوم توسعه

ای اولین فاز پارس جنوبی در چارچوب که اجر شدکه این برنامه به تصویب مجلس رسید مقرر  1373

و توسعه سایر  دهدشرکت ملی نفت انجام  را EPC(3 («تجهیزات و ساخت تأمینمهندسی، » قرارداد

قانون برنامه دوم و امکان  «22»تبصره  «م»بر مجوز بند مبتنیو متقابل بیعچارچوب قرارداد  فازها در

  .نفتی خارجی صورت پذیردهای استفاده از شرکت

آبان  20ر دآغاز و سپس  3و  2برداری از فازهای با بهره 1381بهمن  26تولید از پارس جنوبی از 

ماه تا اواخر دی و روند توسعه فازهای دیگر تا به امروز ادامه دارد شدشروع  1برداری از فاز بهره 1383

( و 18و  17) (،16 و 15) ،12 (،10 و 9) (،8 و 7 ،6) ،(5و 4(، )3و 2) ،(1)، تولید از فازهای 1395

 شود. میکشور  میلیون مترمکعب در روز وارد مدار گاز 490گیرد و جمعاً حدود انجام می 19باالخره فاز 

رس های مختلف میدان عظیم پاتوسعه فازطور خالصه اطالعات مهم در زمینه بهدر جدول زیر 

 ده است.نشان داده شجنوبی 

                                                 

1. Geco-Pracla 

2. Western Geco 

3. EPC: Engineering, Procurement and Construction 
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 ون دالر(میلی)     يافتهتوسعهمشخصات فازهاي  .2جدول 

 نوع قرارداد پيمانکار فاز
 مدت قرارداد دستمزد هزينه بانکي ايهزينه سرمايه

 يافتهتحقق مصوب يافتهتحقق مصوب يافتهتحقق مصوب يافتهتحقق مصوب

 ماه60 ماه 46 130 130 80 80 780 730 متقابلبیع پتروپارس 1فاز

 ماه82 ماه 72 1422 1400 496 807 1975 2012 متقابلبیع توتال 3و  2فاز 

 ماه82 ماه 72 1074 1074 500 925 2461 1928 متقابلبیع انی/پتروپارس 5و  4فاز 

 فاز

 8و  7و  6
 ماه 66  907  616  1964 متقابلبیع پتروپارس

ماه به رغم 99

فقدان واحد 

 سازیشیرین

 IOEC/OIEC/LG 10و  9فاز 
فاینانس 

 خودگردان
 ماه 114 ماه 52  0   4149 1598

 ماه 125 ماه 66  2223  1593 7300 3450 متقابلبیع پتروپارس 12فاز 

 فاز

 16و  15

کنسرسیومی متشکل از 

های آریا نفت، شهاب، شرکت

مهندسی و ساخت تأسیسات 

دریایی، صف، ایزوایکو و حفاری 

 دانا کیش

فاینانس 

 خودگردان
 ماه 108 ماه 52  0   6000 2096

 فاز

 18و  17

گسترش و نوسازی  سازمان

صنایع ایران، مهندسی و 

ساخت تأسیسات دریایی 

ایران، شرکت ملی حفاری 

ایران، مهندسی و ساختمان 

 صنایع نفت و صدرا

مهندسی کاال 

 و اجرا

(EPC) 

 ماه 130 ماه 52     6300 2500

 19فاز 

پتروپارس و مهندسی و 

ساخت تأسیسات دریایی 

 ایران

مهندسی کاال 

و اجرا 

(EPC) 

 ماه 82 ماه 40      5688

 فاز

 21و  20

مهندسی و ساختمان 

 صنایع نفت

مهندسی کاال 

و اجرا 

(EPC) 

 ماه82 ماه40      5200

 

 نقدي بر عملکرد ايران در توسعه پارس جنوبي. 3-1

 عدم تجانس در طراحي فازها. 1-3-1

های جای موجود در الیهمیدان پارس جنوبی در نقاط مرکزی از عمق بیشتری برخوردار بوده و گاز در

ای میدان است. به فراخور همین ویژگی، در مراتب بیش از مناطق حاشیهگازی آن در این مناطق به

تر از مراتب سریعهای تولیدی بهگرفتگی در چاهای، حجم گاز درجا محدود بوده و آبهای حاشیهبخش

و « بخش مرغوب» های مرکزی میدان راخشتوان برو، میافتد. ازاینهای مرکزی میدان اتفاق میبخش

. چنانچه در فازبندی میدان پارس جنوبی دکرتلقی « بخش نامرغوب»اصطالح های مجاور را بهبخش

توانستیم از دو مزیت بود، آنگاه میهای مرغوب و نامرغوب مینحوی اقدام شد که هر فاز شامل بخشبه

ای یشتر در توسعه پارس جنوبی و ثانیاً، تولید از مناطق حاشیهاستفاده کنیم: اوالً، عملکرد بهتر و سرعت ب

ای نیز شده برای مناطق حاشیه ترتیب اهداف طراحیبدینزمان با تولید از مناطق مرکزی. میدان هم
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توان ادعا کرد که در صورت اتخاذ این تدبیر، توسعه یکنواخت و پایدار از میدان، . میشدمیمحقق 

گونه که در . هماندکرتوان به مسئله مهم دیگری نیز اشاره از منظر همین نقد، می .دبوپذیر میامکان

بندی و میزان سطوح اختصاصی هریک از فازهای پارس جنوبی اجمال بیان شد، تقسیماین فصل به

حدود شده است. هر فاز استاندارد در میدان پارس جنوبی برای تولید روزانه  برمبنای فاز استاندارد تعریف

های مرکزی شده است. با توجه به عدم تجانس میدان در بخش میلیون مترمکعب گاز در نظر گرفته 28

میلیون  28توان گفت که برای تولید مقدار معینی گاز از هر فاز )ای، میهای حاشیهدر مقایسه با بخش

دیگر، در عبارتبهیاز است. های متفاوتی نمترمکعب در روز( بسته به محل قرار گرفتن فازها، به مساحت

های تولیدی کمتر به تبع آن تعداد چاهتوان با تخصص مساحت کمتر و بههای مرکزی میدان، میبخش

ای برای حصول تولید استاندارد، حفر های حاشیهیافت. برعکس، در بخش حجم تولید استاندارد دست

 .ضروری است چاه و تخصیص مساحت بیشتری نسبت به مناطق مرکزی میدان

 كارشناسي در تعيين مساحت هر فازشركت توتال و فقدان دقت . 2-3-1

برداری از میادین شرکت ملی نفت ایران در ابتدای برنامه توسعه پارس جنوبی، تجربه چندانی در بهره

لیه رو، فازهای اومقایسه با پارس جنوبی نداشت. ازاین فراساحلی مستقل گازی با ابعاد و مقیاسی قابل

 1این، متأسفانه در فاز  وجود با .المللی انجام گرفتهای نفتی بیناین میدان بعضاً با عاملیت شرکت

مربع در نظر گرفته شد. اگر به  کیلومتر 100برداری حدود میدان پارس جنوبی، مساحت مورد بهره

ت کنیم، مالحظه مربعی آن دق کیلومتر 100های این فاز در مقایسه با سطح اشغال پراکندگی چاه

با عنایت به  .شود که ناحیه تخلیه هر چاه نتوانسته است درصد مطلوبی از این فاز را پوشش دهدمی

شمالی و لزوم پیشگیری از آثار  برداری از میدان گنبدحضور گسترده شرکت نفت توتال در توسعه و بهره

توان رد کرد که عملکرد آن شرکت ضیه را نمیبرداری ایران بر تولید گاز قطر، این فرو تبعات ناشی از بهره

حد متعارف به منافع قطر بوده که در موارد  از در طراحی فازبندی پارس جنوبی، با توجه کامل و بیش

شده در فازهای  کار گرفتهمتعددی احتماالً منافع کشور ما را به خطر انداخته است. انتخاب مساحت به

شده  مربع تعیین کیلومتر 140سازد. در این دو فاز مساحتی حدود یان میمشابهی را نمانتایج  نیز 3و  2

یا  10با الگوی حفر ده کر که توتال طراحی 3و  2حلقه چاه در فازهای  10الگوی  زیر شکلاست. در 

توان به بعد را می 9حلقه چاه در فازهای از  12یا  11و الگوی حفر  8تا  4 حلقه چاه در فازهای 12

 .درکمالحظه 
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 يپارس جنوب يفازها يبرخ يحفار يالگو .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندي نامناسب در توسعه فازهااولويت. 3-3-1

بندی توسعه فازهای پذیری مهاجرت گاز به کشور قطر، نقش مهمی در اولویترفت که مسئله امکانانتظار می

شمالی لحاظ  ای است که طرف قطری در توسعه میدان گنبدنکتهمیدان پارس جنوبی ایفا کند. این همان 

زنجیره تولید گاز طبیعی  3شمالی، شامل  های توسعه میدان گنبدجز پروژه آلفا، سایر طرحکرده است. به

مجموعاً به ظرفیت  2و رأس گاز  1شده رأس گاز  و چهار زنجیره تولید گاز طبیعی مایع 1شده قطر گاز  مایع

جوار مرز به انجام رسیده جهت توسعه فازهای هم 2005تا  1997های ون مترمکعب، بین سالمیلی 168

کیفیت انتخاب توسعه فازها در میدان پارس جنوبی مقایسه کنیم، تفاوت  بندی را بااست. اگر این مدل اولویت

 دهد.میبرداری از این میدان نشان شود که زیان ایران را از نحوه بهرهآشکاری مالحظه می

گرفته بودند، با مرز  ای که نخست در اولویت توسعه قرارگانهدهسایر فازهای  ،3و  2، 1فازهای از رغیبه

دارند که عمالً تأثیر  فاز از مرز مشترك فاصله 2اندازه حداقل به 10و  9 ،8، 7، 6، 5. فازهای دارند فاصله

 ،12،13این مشخص شد، فازهای  از ه که پیشگونبسیار اندکی برداشت طرف قطری خواهند داشت. همان

اند. از سوی یافته آخرین فازهایی هستند که توسعه ازاند شده که در مرز مشترك دو کشور واقع 19و  18، 17

با توتال و شرکت  1395آبان ماه سال  18د در ردا که در مرز مشترك قرار 11نامه توسعه فاز دیگر، تفاهم

یک هرهای توسعه رسد اگر طرحنظر میبهارس )به رهبری توتال( به امضا رسیده است. ملی نفت چین و پتروپ

جوار مرز هستند متمرکز که هم 19و  18، 17، 13، 12، 11، بر فازهای 3، 2، 1بر فازهای  از فازها عالوه

 دادی ازتع .شد، آنگاه این امکان وجود داشت که از مهاجرت گاز ایران به سمت قطر جلوگیری شودمی

 که دانندیم نیاجوار مرز مشترك را متأثر از فازهای هم یاز برخ یبرداردر توسعه و بهره ریکارشناسان، تأخ

 یاندازراهال ان جی یخارج مانکارانیپ یگذارهیسرما اختصاص جادیا یهاتیمحدود و میتحر طیشرا به توجه با

با  ال ان جی واحدهای  یاندازاست که موضوع راه یدر حال نی. اشدمتوقف  ران،یدر ا ال ان جی واحدهای 

رقابت با کشور قطر در بازار بستر  نبود نینپذیری صادرات گاز کشور از طریق خط لوله و همچتوجه به امکان
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بندی شده در سطح های اعمالاساساً فاقد توجیه اقتصادی است. با توجه به ویژگی ال ان جی،ال ان جی جهانی

منظور جلوگیری از مهاجرت بیشتر گاز از ناحیه ایران به قطر الزم است پارس جنوبی و به فازهای میدان

ریزی دقیق با نصب سکوهای مناسب در بین فازها انجام شود. از سوی دیگر هر کشوری که فازهای برنامه

شتر از مخزن، از مهاجرت تواند عالوه بر برداشت بیداده است می برداری قرارتر به مرز را در اولویت بهرهنزدیک

تنها مهاجرت گاز به گاز خود به کشور همسایه جلوگیری کند. متأسفانه در این امر، کشور ما موفق نبوده و نه

قطر خسارات زیادی را متوجه کشور ما کرده است بلکه برداشت سریع قطر از فازهای مجاور، موجب باال آمدن 

 منفی در تولیدات ما خواهد داشت. ر شده است که قطعاً تأثیرجوار ما با آن کشوسطح آب در فازهای هم

 

 پارس جنوبي11تحليل و بررسي توسعه فاز  ـ دومفصل 

 11روند تاريخي توسعه فاز . 1-2

میلیون مترمکعب  55پارس جنوبی نخست در قالب یک پروژه واحد و برای تولید روزانه  12و  11فازهای 

 هزار بشکه میعانات گازی )برای صادرات( تعریف 80ال ان جی( و  ترش )برای تحویل به واحدهای گاز

کماکان در  11برگزاری مناقصات متعدد، فاز رغم بهشده و  بعدها این دو فاز از هم جدااما شده بود، 

 .وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پارس بود هایتصمیمانتظار 

(، در اواخر دهه هفتاد شمسی، شرکت ملی نفت 1394تیرماه  3به گزارش خبرگزاری نفت نیوز )

پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه  11ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش باالدستی فاز 

ای نامهتفاهم 1379به توافق رسیدند و نهایتاً در سال  ال ان جیال ان جی  میلیون تنی تولید 10حدود 

پتروناس مالزی هم برای توسعه این فاز وارد مذاکره شد و با توافقی  ید. شرکتبین دو طرف به امضا رس

از سهام  درصد 10و پتروناس  درصد 40شرکت توتال ، درصد 50انبه بین شرکت ملی نفت ایران جسه

و پس از مطالعات  1385 دار شدند. در سالرا عهده 11دستی فاز توسعه بخش باالدستی و پایین

 .ای کند شدآمیز هستههای صلحدلیل حساسیت روی فعالیتبهپیشرفت مهندسی، روند 

، توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فوالد و باال رفتن هزینه، 1387تا  1385های در خالل سال

میلیارد دالر مطرح کرد که با مخالفت شرکت ملی نفت ایران  11تا  10پیشنهاد جدید خود را در سطح 

ها وارد مذاکره شدند. طرح توسعه این ترتیب توتال کنار رفت. با خروج توتال، چینینبدیرو شد و هروب

 واگذار شد. شرکت سی.ان.پی.سی چین موظف شد نهابا هزینه چهار میلیارد دالر به آ 1388فاز در سال 

کت تکمیل کند. شرکت چینی، هیچ اقدام جدی نکرد تا باالخره شر ماه 52توسعه این فاز را در مدت 

 .فسخ کرد 1391ها را در پاییز ماه، قرارداد با چینی 50ملی نفت ایران بعد از 

چنین  1395مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در حاشیه نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در سال 

میدان پارس جنوبی از اولویت خاص برخوردار است و سال گذشته روی توسعه  11فاز » کند: بیان می
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11از سهام توسعه بخش باالدستی و پایین دستی فاز % 10و پتروناس % 40، شرکت توتال % 50شرکت ملی نفت ایران 1379در سال 
.را طی تفاهمنامه ای عهده دار شدند

.کند شد11توسعه فاز روند پیشرفتبه دلیل حساسیت روی فعالیت های صلح آمیز هسته ای

تا  10، توتال به بهانه افزایش قیمت جهانی فوالد و باال رفتن هزینه، پیشنهاد جدید خود را در سطح1387تا 1385در خالل سال های 
.ار می رودکه با مخالفت شرکت ملی نفت ایران روبرو می شود و به همین دلیل توتال از این تفاهم نامه کنمیلیارد دالر مطرح کرد11

.ماه  تکمیل کند52سی چین موظف شد توسعه این فاز را در مدت .پی.ان.با هزینه چهار میلیارد دالر  شرکت سی1388در سال 

فسخ کرد1391ماه، قرارداد با چینی ها را در پاییز 50شرکت ملی نفت ایران بعد از به دلیل کوتاهی طرف چینی 

رس برای و پتروپا( سی. پی. ان. سی)کنسرسیومی متشکل از توتال، شرکت ملی نفت چین در HOA، به صورت 1395آبان 18در تاریخ 
، 1/51به ترتیب 11سهم توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس در توسعه فاز .پارس جنوبی به امضاء رسید11توسعه فاز 

.درصد است19و30

فسخ کرد1391ماه، قرارداد با چینی ها را در پاییز 50شرکت ملی نفت ایران بعد از به دلیل کوتاهی طرف چینی 

ارس برای و پتروپ( سی. پی. ان. سی)کنسرسیومی متشکل از توتال، شرکت ملی نفت چین درHOA، به صورت 1395آبان 18در تاریخ 
، 1/51به ترتیب 11سهم توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس در توسعه فاز .پارس جنوبی به امضاء رسید11توسعه فاز 

.درصد است19و 30

شده بود از سوی  حال پیشنهادی که از سوی سه شرکت ایرانی متقاضی داده این ز شد، باآن تمرک

شده برای توسعه این فاز  شده و منابع در نظر گرفته گذاری شرکت ملی نفت بررسیمعاونت سرمایه

ذب هایی است که شرکت ملی نفت ایران برای جمیدان پارس جنوبی یکی از پروژه 11فاز  پذیرفته نشد.

 .«کندمی گذار خارجی در قراردادهای جدید نفتی معرفیسرمایه

صورت برجام بهپساالمللی در صنعت نفت در بین قنامه، نخستین تواف1395آبان  18در تاریخ 

 HOA 1  در کنسرسیومی متشکل از توتال، شرکت ملی نفت چین )سی. ان. پی. سی( و پتروپارس برای

 11عهده توتال قرار دارد. توسعه فاز ا رسید. رهبری توسعه این فاز بره امضپارس جنوبی ب 11توسعه فاز 

شود. سهم توتال، مانده از پارس جنوبی محسوب می، آخرین فاز باقیاست دفاز استاندار 2 که معادل

 درصد است.  19 و 30، 1/51ترتیب به 11شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس در توسعه فاز 

 

 11تاريخي توسعه فاز  روند .2شکل 
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سعه میان پیوست آن و نیز جزئیات طرح تو 14، مذاکرات مربوط به متن قرارداد و HOA پس از امضای

راردادهای قاین نخستین قراردادی است که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی . طرفین صورت پذیرفت

 پردازیم:مفاد آن می داد وردر زیر به جزئیات این قرا .رسدوزیران به امضا میهیئتنفتی مصوب 

 اهداف و رئوس شرح عمليات 

میلیون  56میلیارد فوت مکعب )برابر با حدود  2هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه  این طرح با

تقال میدان گازی مشترك پارس جنوبی و ان 11ترش از منابع بخش فراساحل فاز مترمکعب( گاز غنی

میلیارد  335سال دوره قرارداد  20شود در طول با اجرای این طرح برآورد می. شودآن به خشکی اجرا می

توان ترش میمترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترك تولید شود که از این گاز غنی

یلیون تن م 2و  میلیون تن اتان 12میلیون تن گاز مایع،  14میلیون بشکه میعانات گازی،  290حدود 

 .میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد 315گوگرد به همراه 

  حاكميت ملي بر منبع و نحوه مالکيت همه تأسيسات 

ی از ابتدا شده و تأسیسات، همگ شده است که مالکیت مخزن، هیدروکربورها استخراج در قرارداد تصریح

 .رف جمهوری اسالمی ایران( استتا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران )از ط

 درآمدهاي طرح 

ایر سدالر برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش  50با فرض قیمت حدود 

بک شیرین سشود. ارزش گاز میلیارد دالر می 23بر محصوالت قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ

راساس بشود و درمجموع میلیارد دالر می 31بر الر بالغسنت د 10تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 

رارداد قالمللی، ارزش محصوالت این طرح در طول دوره های انرژی در بازار بینهای فعلی حاملقیمت

ن طرح منحصر به البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای ای. میلیارد دالر آمریکاست 54برابر با 

های قیمت )با شود که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداده و برآورد میدوران قرارداد نبود

ین طرح، امیلیارد دالر شود که درنتیجه درآمد کشور از اجرای  30بر دالر( بالغ 50فرض شده حدود 

 .های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفتقیمت میلیارد دالر با 84جمعاً از مبلغ 

 محيطيتتوجه به نکات زيس 

ا انواع محیطی، با استفاده از گاز طبیعی حاصل از اجرای این طرح و جایگزینی آن باز منظر زیست

کسید تن مونو 1380اکسید کربن و میلیون تن دی 21شود سالیانه حدود های مایع، برآورد میسوخت

تانداردهای رعایت همه اساین های فسیلی کاهش یابد. عالوه بر کربن ناشی از احتراق سوخت

 .استبرداری از طرح منظور شده بهرهمحیطی در اجرا و زیست

 هاي اصلي طرحبخش 

 ت:سبخش ادو این طرح دارای 
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سکوی  2ای( حلقه توسعه 28حلقه توصیفی و  2حلقه چاه ) 30بخش اول طرح شامل حفاری 

عب( در میلیون مترمک 56 میلیارد فوت مکعب گاز )حدود 2حلقه چاه جهت تولید  15یک با هرتولیدی 

 .کیلومتر است 270اینچ جمعاً به طول  32روز و تأسیسات مربوط و دو رشته خط لوله 

ز جافزایی برای حفظ تولید از این میدان است که ضمن آنکه فشاربخش دوم طرح شامل سکوی 

تقریباً  ت وفرد در منطقه است، دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی اسهای پیچیده و منحصربهفناوری

 .شده در بند قبل، از عملکرد این فناوری حاصل شود رود نیمی از تولیدات بیانانتظار می

انه انجام ترین بخش این پروژه است و برای اولین بار در کشور خاورمیعملیات فاز دوم که کلیدی

د فوت میلیار 2خواهد شد، شامل یک یا دو سکوی )حسب نتایج مطالعات آتی( فشارافزایی با ظرفیت 

مخزن در  پس از افت فشار 11مکعب استاندارد در روز جهت تقویت فشار سیال تولیدی از سکوهای فاز 

ع کاهش هزار تن است. با شرو 20 شده دارای وزنی حدود های آتی است. سکوی فشارافزایی اشارهسال

ایر فازهای شارافزایی برای ستولید از سایر فازهای پارس جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای ف

دانش  خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش از طرح در کشور و کسب یپارس جنوبی نیز ضرور

 .فنی ساخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توسعه آتی میدان پارس جنوبی است

 بندي اجراي طرحزمان 

شود. با از میماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغ 40شده،  بینیبندی پیشمطابق زمان

سازی و ادهماه زمان برای مطالعه و آم 36توجه به پیچیدگی ساخت تأسیسات فشارافزایی در فاز دوم، 

 .شده است ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته 60

 مالي موردنياز اجراي طرحمنابع  تأمينگذاري و نحوه برآورد ميزان سرمايه 

توتال و  . در این قرارداد طرف دوم )مشارکتمیلیون دالر است 4879برآورد هزینه مستقیم این طرح 

ی اجرای پروژه )اعم از مستقیم و غیرمستقیم( برا نیاز کلیه منابع مالی مورد تأمینهمکاران( موظف به 

خت نخواهد طرف دوم پردا میدان هیچ مبلغی به است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از

 .ز تولید آن استاکرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی 

  نحوه بازپرداخت 

ردادهای ساله خواهد بود که در مقایسه با قرا 10بازپرداخت اصل هزینه سرمایه مستقیم طرف دوم، 

رداخت دستمزد پساله( یک دستاورد مهم خواهد بود. میزان  6تا  4)با دوره بازپرداخت قابل متبیعپیشین 

برداری و هزینه سال، وابسته به مقدار تولید از میدان است. پرداخت هزینه بهره به پیمانکار در هر

 و امهبرن الذکر بایستی براساسهای فوقهزینه همهصورت جاری خواهد بود. ای غیرمستقیم بهسرمایه

رکت ملی نفت شهای الزم از شده و بازپرداخت آنها منوط به اخذ تأییدیه ودجه عملیاتی سالیانه انجامب

 .ایران است
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 انتقال فناوري و ساخت داخل 

خل همراه ذکر است براساس تعهدات پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت دا شایان

، وی موظف د شریک ایرانی )پتروپارس( در سازمان اجرایی طرف دوم قراردادچراکه عالوه بر وجو ؛است

قویت آنها در نیازهای کشور و ت تأمینحداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در »به اجرای قانون 

ام تحقیق و است و بیشتر از این موارد، پیمانکار موظف به انج 1391شهریورماه  6مصوب « امر صادرات

 .های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران استزمینه فناوری مشترك در توسعه

 :ستبه انتقال فناوری در چهار سطح امشارکت طرف قرارداد، موظف 

 JVA رارتقای توان شریک داخلی مشارکت طرح قرارداد پتروپارس که اصول و چگونگی آن د (الف

 اند درخواهد شد. اعضای مشارکت موظف شدهید شرکت ملی نفت ایران مشخص أیمیان طرفین با ت

JVA  رکت های طرف ایرانی )شها و قابلیتنیاز برای ارتقای ظرفیت میان خود، راهکارهای مورد

مدیریت  های بزرگ گازی وهای مربوط به مهندسی و مدیریت مخزن، مدیریت پروژهپتروپارس( در زمینه

ای مفاد قرارداد شرکت ملی نفت ایران نیز بر اجر .تکلیف کنندروشنی تعیین مالی را به تأمینها و دارایی

 .میان اعضای مشارکت، نظارت کامل خواهد داشت

فت( های تحقیقاتی و دانشگاهی پژوهشکده ازدیاد برداشت )وابسته به وزارت نرشد ظرفیت ب(

های رای پروژهای، اجهای آموزشی حرفهمنظور برگزاری دورهتحت نظارت شرکت ملی نفت ایران و به

 .ندهای تحقیقاتی و تبادل نیرو، قرارداد همکاری منعقد کتحقیقاتی مشترك، توسعه آزمایشگاه

 .های داخلیگیری از حداکثر توان پیمانکاران و شرکتبهره ج(

 .ارتقای توان تکنولوژیک و مدیریتی شرکت ملی نفت ایران د(

 :شده است دهدوم به شرح ذیل دیا به پیمانکاران دستاهم موارد انتقال تکنولوژی در بخش واگذاری کاره

رداد های داخلی، کنسرسیوم طرف قراگیری از حداکثر توان پیمانکاران و شرکتدر زمینه بهره

ر و تقویت نیازهای کشو تأمینحداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در » موظف به اجرای قانون

 .است 1391ر شهریو 6مصوب « آنها در امر صادرات

 ت:سرداد موظف به رعایت موارد ذیل اافزون بر این مشارکت طرف قرا

کنند موظف به استفاده که در مناقصات شرکت می  GC، EPC،OSC دومهمه پیمانکاران دست

کاالها و خدمات ایرانی هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد  حداقل درصداز 

شده از سوی مشارکت طرف قرارداد، قیمت  منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزاربه .شده است تعیین

از کاالها  نهاکنندگان در مناقصات، براساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده آاعالمی شرکت

 یداخل شده در صورت تحقق نیافتن حداقل میزان کاال و خدمات خریداری .شودو خدمات ایرانی، تراز می

منظور بهکاران موظف به پرداخت جریمه هستند. از سوی پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمان
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و  هاتدر زمان انجام مطالعات مفهومی، ظرفی بایدساخت ایستگاه تقویت فشار، مشارکت طرف قرارداد 

یاردها را برای ارتقا و امکان  ساخت سکو در کشور را ارزیابی کرده و نیازهای این اردی چهارهای قابلیت

پس از انجام مطالعات مفهومی نیز، مشارکت طرف  .ساخت ایستگاه تقویت فشار مشخص و تهیه کنند

نیاز برای ارتقای این یاردها را  بایست با ارتباط مستمر با این چهار یارد ایرانی، موارد موردقرارداد می

هزار تن وزن  20)این سکو چنانچه یکی باشد( حدود  ندشده، توصیه ک براساس مطالعات مفهومی انجام

هزار تن بوده است. تمام فازهای پارس  5شده در ایران  ترین سازه دریایی ساختهحال بزرگ به دارد. تا

جنوبی برای جلوگیری از کاهش تولید به این تکنولوژی نیاز دارند و در حال حاضر ایران این تکنولوژی 

خت این سکو برای اولین بار در ایران، این تکنولوژی بسیار ضروری برای توسعه آینده را ندارد لذا با سا

  .گیردهای ایرانی قرار میپارس جنوبی، در اختیار شرکت

 مراحل قانوني براي عملياتي كردن قرارداد 

ماه ردیبهشتا 19قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب  (11)عقد این قرارداد به استناد ماده  .1

رکت ملی نامه معامالت شمجلس شورای اسالمی، با کسب مجوز از وزیر نفت، فقط با رعایت آیین 1391

 .نفت ایران صورت گرفته است

درخصوص  1396ه تیرما 3قانون رفع موانع تولید، مصوبه شورای اقتصاد در تاریخ  (12)مستند به ماده   .2

بندی ین سقف تعهد دولت و جدول زمانچنمحیطی و همـ اقتصادی و زیست ید توجیه فنیأیت

 .شده است ها و پرداخت دستمزد در طرح اخذگذاری اجرا و بازپرداخت تمام هزینهسرمایه

وزیران هیئتمصوبه هیئت تطبیق قراردادهای نفتی درخصوص عدم مغایرت قرارداد با مصوبه   .3

صوبه شماره م «6»برپایه بند  گازدرخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و 

 .شده است وزیران اخذهیئت 1395 شهریورماه 10مورخ ه  53421ت /69975

به استناد  تأییدیه وزیر نفت نیز درخصوص کلیات قرارداد )شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی( .4

 53367ت /57222مصوبه شماره  «1»قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند  (39)تبصره ماده 

 .شده است وزیران اخذهیئت 1395مردادماه  16مورخ ه 

ر دو که در ه 3و  2و فاز  11های موجود در چارچوب قرارداد فاز ترین تفاوتمهم 3 در جدول

 قرارداد شرکت توتال رهبری کنسرسیوم مجری پروژه را برعهده داشته مشخص شده است. 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 11و فاز  3 ،2چارچوب قراردادهاي توسعه فاز  .3جدول 

 شرح 3و  2فاز    11 فاز

IPC نوع قرارداد متقابلبیع 

 )سال( طول دوره قرارداد 6 20

 56ترش با ظرفیت  تولید گاز غنی

 میلیون مترمکعب

میلیون  50تولید گاز سبک با ظرفیت 

هزار بشکه میعانات  80مترمکعب و 

 ن گوگرد در روزت 400گازی در روز و 

 اهداف طرح و شرح کار

 )میلیون دالر( ایهزینه سرمایه 2012 2228

 )میلیون دالر( هزینه بانکی 807 328

 )میلیون دالر( دستمزد 1400 6761

 )درصد( اینسبت هزینه بانکی به هزینه سرمایه 1/401 7/14

 )درصد( ایسرمایه نسبت دستمزد به هزینه 6/69 5/303

2/15 6/11 
انه به هزینه ینسبت دستمزد سال

 )درصد( ایسرمایه

 )سال( ایهای سرمایهبازپرداخت هزینه 7-5 10

 

برابر با  1376متقابل منعقد شده در مهرماه سال در قرارداد بیع 3و  2ای توسعه فاز هزینه سرمایه

ربوط بوده مث پاالیشگاه میلیون دالر به هزینه احدا 1084میلیون دالر بوده که از این میان،  2012

فتن فاز دوم که فاقد پاالیشگاه است )بدون در نظر گر 11است. این در حالی است که هزینه توسعه فاز 

در سال  هزار تنی است( در قرارداد منعقد شده 20طرح که مربوط به ساخت و نصب سکوی فشارافزایی 

 میلیون دالر در نظر گرفته شده است. 22/2برابر با  1396

 

 11فاز  آخرين وضعيت توسعه. 2-2

از این  اًمجدد هم توتال ،های مجدد علیه جمهوری اسالمی ایرانبا خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم

پارس  11آی رهبر کنسرسیوم طرح توسعه فاز سیپیانگیری توتال، سیپس از کناره قرارداد خارج شد.

کاری در این شارهای آمریکا نظر صریح خود را درباره ادامه همدلیل فبهجنوبی شد اما از همان ابتدا 

طور رسمی خبر بههای فراوان وقوسانجام پس از کشصورت شفاف اعالم نکرده بود که سربهپروژه 

 .اعالم شد 11گیری این شرکت چینی از طرح توسعه فاز کناره

کت پتروپارس داده شده است. طور کامل به شربهکشورمان، این طرح توسعه  هایمقامبه گفته 

المللی شرکت این شرکت متعلق به شرکت نیکو است که در حقیقت بازوی بازرگانی بین سهامصددرصد 

ت شرکت ملی نفت حقیقت شرکتی است که با یک واسطه در مالکیدرملی نفت است. بنابراین پتروپارس 

 د.مان کارفرمای این پروژه قرار داریعنی ه

 

https://khabar-fouri.com/tag/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://khabar-fouri.com/tag/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
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 پارس جنوبي 11توسعه فاز داليل عدم توفيق در . 3-2

 مشکلو دهای خارجی و عدم پایبندی به تعهدات، در راستای توسعه این پروژه عالوه بر بدعهدی طرف

 دیگر نیز وجود دارد:

  ارد که در میلیارد دالر سرمایه الزم د 5ک به پارس جنوبی نزدی 11نخست اینکه طرح توسعه فاز

یلیارد دالر م 4/2آن کار دشواری است. تاکنون زنگنه برای  تأمینشرایط تحریم و محدودیت منابع مالی، 

ن مبلغ را از این مبلغ به سراغ شورای هماهنگی سران قوا رفته و قرار است از صندوق توسعه ملی ای

 .کند تأمین

 ه بعد از ها این است کبینیت که این فاز در مرز ایران و قطر دارد و پیشمشکل دوم هم این اس

تگاه فشارافزا وجود رو نیاز به دساینرو خواهد شد و ازیک سال و نیم تولید گاز این فاز، با افت فشار روبه

 .نداردجود المللی است و درواقع این فناوری در ایران ودارد که تکنولوژی آن در دست چند شرکت بین

حلقه چاه است و بخش دوم طرح شامل یک سکوی  30بخش نخست طرح شامل یک سکوی تولیدی با 

یازمند هزار تنی ن 20های که این سکو گردانی گاز و حفظ فشار میدان استفشارافزایی با هدف باز

 ت و تقریباًفرد در منطقه بوده و دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی اسهای پیچیده و منحصربهفناوری

صل شود که ساله از عملکرد این فناوری حاچنداز تولیدات بعد از یک دوره کوتاه رود نیمیانتظار می

 گذاری نیاز دارد.میلیارد دالر سرمایه 6/2البته این بخش از طرح، حدود 

 

 پارس جنوبي 11داليل عدم توفيق در توسعه فاز  .3 شکل

بدعهدی شرکت های خارجی

سال و پیش بینی می شود که بعد از یک
ار نیم تولید گاز این فاز، با افت فش

روبه رو خواهد شد و از این رو نیاز به 
دستگاه فشارافزا وجود دارد که 

تکنولوژی آن در دست چند شرکت 
ری بین المللی است و در واقع این فناو

در ایران وجود ندارد

پارس 11طرح توسعه فاز 
میلیارد 5جنوبی نزدیک به 

دالر سرمایه الزم دارد که در 
شرایط تحریم و محدودیت 
منابع مالی، تامین آن کار  

دشواری است
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شارافزایی ای پارس جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای فبا شروع کاهش تولید از سایر فازه

ز طرح در برای سایر فازهای پارس جنوبی هم یک ضرورت خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش ا

ارس پکشور و کسب دانش فنی ساخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توسعه آینده میدان 

های گذشته حاکی غم وجود توان فنی مهندسی کافی در داخل، تجربه سالربهکلی طوربه  .استجنوبی 

ازسوی  های بزرگ مواجه است وسو با ضعف مدیریت پروژهاز آن است که صنعت نفت و گاز کشور از یک

ا مشکل بهای ظالمانه دلیل وجود تحریمبهدیگر در تأمین برخی تجهیزات کلیدی و تأمین مالی کالن 

ابری های داخلی و افزایش چند بروالنی شدن توسعه فازهای انجام شده توسط شرکتط .رو استهروب

  ت.سسعه پارس جنوبی نتیجه آن بوده اهای توهزینه تمام شده طرح

 

 پارس جنوبي در دوران تحريم 11سناريوهاي توسعه فاز  ـ مسوفصل 

 هان تحريمبررسي راهبردهاي توسعه فازهاي پارس جنوبي در دوران قبل و حي. 1-3

های مختلف میدان عظیم پارس جنوبی در شرایط تحریم استفاده ترین راهبرد کشور در توسعه فازهمم

  1ها و پیمانکاران داخلی برای توسعه این میدان عظیم است.از ظرفیت و توانایی شرکت

این های ایرانی توان توسعه شرکت 1376آغاز شد. در سال  3و  2توسعه پارس جنوبی از فاز 

رو این مگاپروژه را از نظر توان فنی، طراحی و مهندسی و همچنین مدیریت کالن پروژه نداشتند؛ ازاین

های توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی با رهبری کنسرسیوم توتال فرانسه پروژه به شرکت

 واگذار شد.

های ایرانی با الگوبرداری از کار ها تصمیم بر آن شد که شرکتدر مجموعه وزارت نفت در آن سال

رو کار توسعه فاز یک پارس های گازی را آغاز کنند، ازاینهای خارجی، حضور خود در مگاپروژهشرکت

میدان گازی پارس جنوبی  1تأسیس پتروپارس واگذار شد. طرح توسعه فاز جنوبی به شرکت ایرانی تازه

 Buyمتقابل )بیعو در قالب یک قرارداد  (POGC)توسط شرکت نفت و گاز پارس  1377در دی ماه 

Backشده برای  های تهیه( به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار شد. این شرکت با دراختیار گرفتن نقشه

و با مهندسی معکوس  نسرسیوم توتال، گازپروم، پتروناسبرداری از کو شروع به کپی 3و  2توسعه فازهای 

 .و کسب تجربه، شروع به کار کرد

که توسعه این حالیدرگذشت و پس از آنکه سه سال از تجربه کار شرکت پتروپارس در فاز اول می

به کنسرسیوم متشکل از  5و  4عملیات توسعه فازهای  1379فاز به نیمه راه رسیده بود، در میانه سال 

 های انی ایتالیا، پتروپارس ایران و نیکوی ایران واگذار شد.شرکت

                                                 
کنم توسعه این میدان با افتخار اعالم می»کند: ن فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بیان می. در این زمینه آقای مشکی1

 «.طی بیست سال گذشته نمونه کم نظیری از خودباوری و خود اتکایی داخلی است
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تند ای این فاز داشدرصدی در قرارداد توسعه 40پارس و نیکو در مجموع سهمی های پتروشرکت

های شرکت های ایرانی با حضور کنارداد که نیاز است شرکتاما تجارب پتروپارس در فاز اول نشان می

 های الزم را از طراحی تا اجرا فرا گیرند.کاریبزرگ نفتی، برخی ریزه

میدان گازی پارس جنوبی در همان سال به شرکت ایرانی پتروپارس  8و  7، 6همچنین توسعه فازهای 

، آغاز 1طور همزمان ادامه توسعه فاز ، به1واگذار شد. شرکت ایرانی پتروپارس با تجارب اندوخته از توسعه فاز 

 را پی گرفت. 8و  7و  6کنار شرکت انی ایتالیا و آغاز توسعه فازهای  5و  4توسعه فازهای 

های دیگر شرکت ایرانی بود که کنار شرکت پتروپارس ایران، کسب تجربه در مگاپروژهشرکت نیکو، 

های ایرانی بیشتری بتوانند به کسب تجربه در آغاز کرد. این رویه که شرکت 5و  4گازی را در فازهای 

پارس  شده، توسعه های آینده بتوانند با اتکا به دانش کسبهای گازی اقدام کرده و در سالمگاپروژه

، 1381که در سال طوریبهجنوبی را خود در دست بگیرند، سرلوحه توسعه فازهای بعدی قرار گرفت 

کره جنوبی، شرکت مهندسی و ساختمان   GSبه کنسرسیومی متشکل از شرکت  10و  9توسعه فازهای 

 رسید. IOECو شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران  OIECصنایع نفت 

منظور ایجاد ظرفیت برداشت روزانه معادل سه فاز استاندارد از مخزن پارس به 12از طرح توسعه ف

به شرکت پتروپارس واگذار شد. این شرکت ایرانی متقابل بیعروش به 1384جنوبی طراحی و در سال 

 های قبلی را به این پروژه مهم آورد و کار توسعه را آغاز کرد.تجارب خود از پروژه

و پروژه توسعه فازهای  16و  15آغاز توسعه دو پروژه مهم شامل پروژه توسعه فازهای  شاهد 1385سال 

های رفته شرکترفتهپارس جنوبی با تکیه بر توان داخلی و اعتماد به توان پیمانکاران ایرانی بودیم و  18و  17

های بزرگ صنعتی در ژهتری چون پتروپارس با تجاربی که از سایر پروهای قدیمیایرانی جدیدی کنار شرکت

 های پارس جنوبی پیوستند.های فعال ایرانی در مگاپروژهکشور داشتند به جمع شرکت

های آریا نفت شهاب، مهندسی و ساخت کنسرسیومی متشکل از شرکت 16و  15در پروژه فازهای 

)ص(  االنبیاخاتم تأسیسات دریایی ایران، صف و ایزوایکو کار را در دست گرفت و بعدها قرارگاه سازندگی

نیز  18و  17عهده گرفت. در پروژه فازهای نیز به این پروژه اضافه شد و رهبری کنسرسیوم را به

کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 

شرکت صنعتی  دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت و

 دریایی ایران )صدرا( کار توسعه را در دست گرفتند.

، در عزمی از سوی دولت وقت پروژه کالنی در پارس جنوبی آغاز شد که معروف 1389در میانه سال 

با واگذاری به کنسرسیومی  14فاز  ماهه پارس جنوبی شد. در این طرح، اجرای پروژه35به توسعه فازهای 

های صنعتی ایران، گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، شرکت مدیریت طرحمتشکل از سازمان 

سازی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، شرکت ملی حفاری ایران، شرکت مجتمع کشتی

های نیروگاهی ایران )مپنا(، شرکت پایندان و شرکت و صنایع فراساحل ایران، شرکت مدیریت پروژه
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با واگذاری به کنسرسیومی متشکل از شرکت پتروپایدار ایرانیان،  13اك، اجرای پروژه فاز سازی ارماشین

های نیروگاهی ایران )گروه مپنا(، اجرای شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( و شرکت مدیریت پروژه

ت های پتروپارس، پتروپارس ایران و مهندسی و ساخبا واگذاری به کنسرسیوم شرکت 19پروژه فاز 

با واگذاری به کنسرسیومی متشکل از شرکت  21و  20تأسیسات دریایی ایران، اجرای پروژه فازهای 

و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران و  OIECمهندسی و ساختمان صنایع نفت ایران 

یران با واگذاری به شرکت پتروسینا آریا و شرکت صنعتی دریایی ا 24و  23، 22اجرای پروژه فازهای 

های ماهه نشدند اما با درصد35ها موفق به تکمیل در زمان )صدرا( آغاز شد. اگرچه هیچ کدام از این پروژه

 برداری را طی کردند.های بعد مسیر تکمیل شدن و رسیدن به بهرهمختلف پیشرفت، در سال

های پروژه با روی کار آمدن تیم جدید مدیریتی وزارت نفت، تصمیم بر آن شد تا 1392در سال 

بندی شود و براساس میزان پیشرفت فیزیکی هر فاز و نوع قرارگیری بلوك آن در پارس جنوبی اولویت

های مرزی( فازها با تمرکزدهی سرمایه و توان فنی و مهندسی پهنه پارس جنوبی )اولویت دادن به بلوك

 برداری برسند.های ایرانی به بهرهو با استفاده از توانمندی شرکت

 1395برداری وارد شدند و در سال به مدار بهره 16و  15و  12رفته فازهای رفتهر این راستا، د

 میلیون مترمکعب رسید. 453ظرفیت تولید گاز ایران از میدان مشترك پارس جنوبی به 

 21و  20و  19، 18و  17برداری از فازهای توسعه در پارس جنوبی با سرعت ادامه یافت و با بهره

 1392سال )از سال  چهارمیلیون مترمکعب در روز رسیدیم و طی  570به رکورد تولید  1396ل در سا

برداری در ادامه با بهره ( با تکمیل این فازها، ظرفیت تولید گاز کشور از پارس جنوبی دو برابر شد.1396تا 

میلیون  610ك به در سال جاری ظرفیت تولید گاز ایران از این مخزن مشتر 14فاز  Cو  Aاز سکوهای 

پس از طی این  مترمکعب در روز رسید و موفق شدیم در میزان تولید روزانه، قطر را پشت سر بگذاریم.

هایی در ایران تشکیل شده و فعالیت آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، شرکت 1376مسیر که از سال 

، اکنون پیمانکارانی توانمند در های مختلف پارس جنوبیاند که با کسب تجارب ارزنده در پروژهکرده

های گازی هستند. مشکین فام با بیان اینکه سهم مشارکت عرصه طراحی، مهندسی و اجرای مگاپروژه

درصد افزایش یافته  64حال حاضر به بیش از  درصد بوده و در 30داخلی در توسعه فازهای ابتدایی 

هزار  3ها مشغول به کار بوده و ساخت این طرح هزار نفر در دوران 20طور میانگین حدود بهاست، گفت: 

 .عهده خواهند داشتبهبرداری از آن را نفر نیز عملیات بهره

های عظیم صنایع هژجمله پروازمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه پارس جنوبی 

ای در تاریخ سابقهسه بیرود، گفت: در رابطه با توسعه پارس جنوبی حماشمار میهنفت و گاز جهان ب

 .ی جهان استترین میدان گازایران ثبت شده است که از لحاظ ابعاد مدیریتی و مالی برازنده نام بزرگ

این مقام مسئول به نقش مهم کارکنان شرکت ملی نفت ایران، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و 

کند که: این تالشگران بی اشاره کرده و بیان میبرداری از فازهای پارس جنوگان داخلی در بهرهدکننتأمین
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های  واگذاری پروژه های توسعه به شرکت. 1
خارجی به منظور توانمندسازی شرکت های  
داخلی از نظر فنی، طراحی و مهندسی و 

مدیریت کالن پروژه  

واگذاری بخشی از توسعه میدان به  . 2
 ها  شرکت های داخلی و آغاز به کار این شرکت
با الگوبرداری از کار شرکت های خارجی و 

مهندسی معکوس نقشه های موجود

به کنسرسیوم  5و 4واگذاری فازهای . 3
ارس  های انی ایتالیا، پتروپمتشکل از شرکت

و 7، 6ایران و نیکوی ایران و توسعه فازهای 
میدان گازی پارس جنوبی توسط شرکت8

1379ایرانی پتروپارس در سال 

آغاز پروژه های جدید با تکیه بر توان  . 4
داخلی و اعتماد به پیمانکار ایرانی

ورود شرکت های جدید داخلی در کنار  . 5
ه  شرکت های قدیمی تر و کسب مهارت و تجرب

وبی  توسعه گسترده و سریع پارس جن. 6
ی از  با تکیه بر توان داخلی با بهره بردار

در 21و 20و 19، 18و 17فازهای 
570و دستیابی به رکورد تولید96سال 

میلیون مترمکعب در روز 

تا  22و  13برداری از فازهای میلیارد دالر، کشور عزیزمان را به افتخار بهره 11گذاری بالغ بر با سرمایه

ایشان در  .اندمیلیون متر مکعب در روز گاز غنی رسانده 112پارس جنوبی با ظرفیت تولید بیش از  24

داخلی به این ن امتخصصدست بهپارس جنوبی  24تا  22و  13جرایی فازهای تشریح وسعت عملیات ا

کیلومتری ساحل با مجموع متراژ حفاری  100دود ححلقه چاه در فاصله  76حفر  :کنندنکات اشاره می

هزار تن شامل عرشه، پایه سکو  160سکوی دریایی با مجموع وزن  8کیلومتر، ساخت و نصب 250حدود 

اینچ زیر دریا، احداث دو پاالیشگاه عظیم  32کیلومتر خط لوله  380گذاری بیش از لولهو متعلقات آن، 

جمله بخش خشکی و فراساحل ازردیف پاالیشی همراه با واحدهای متعدد فرایندی و جانبی  8گازی با 

 .شودها را شامل میاین طرح

ن و مانکاران، سازندگاکید شرکت ملی نفت ایران بر استفاده از پیأبه گفته مشکین فام، ت

تر، موجب رونق ها و همچنین در ابعاد بزرگکار در این بخشوکسبکنندگان داخلی باعث رونق تأمین

 .اقتصاد کشور طی سالیان گذشته شده است

نوبی جهای مختلف میدان پارس صنعت نفت ایران در توسعه فازن مسئوالهای در شکل زیر راهبرد

 ها آورده شده است:های داخلی در توسعه این فازرشد و توانمند شدن شرکت کنون و روندتااز ابتدا 

 

 در توسعه فازهاي پارس جنوبي يداخل يهاروند رشد و توانمند شدن شركت. 4شکل 
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 (2018ها )بعد از سال پارس جنوبي با اعمال مجدد تحريم 11سناريوهاي توسعه فاز . 2-3

وسعه فاز های میدان پارس جنوبی پیداست دو سناریو اصلی برای تیخچه توسعه فازطور که از تارمانه

 وجود دارد: 11

 

 11سناريوهاي توسعه فاز  .5شکل 

 

 ارزيابي و انتخاب سناريوي مرجع. 1-2-3

 پيمانکاران داخلي  ها وسناريوي اول؛ استفاده از توان و ظرفيت شركت

توانند اند امروز میای کسب کردهس جنوبی توانمند شده و تجارب ارزندههای ایرانی که در راه توسعه پارشرکت

های نفتی و گازی کشور استفاده کرده های خود در طراحی، مهندسی و اجرای مگاپروژهاز تجارب و توانمندی

ی هاهای ایرانی با شرکتهای خارج از مرزهای ایران فعالیت داشته باشند. همکاری شرکتو حتی در پروژه

های تحریم های اولیه توسعه پارس جنوبی و سپس اعتماد به پیمانکاران داخلی در سالخارجی در سال

شک برای ادامه مسیر توسعه شد و بدونمنجر های ایرانی مسیری بود که به رشد توان علمی و فنی شرکت

 صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این توان، برگ برنده کشور است.

های پارس جنوبی بود که حفاری اکتشافی و تولیدی یرانی برای نخستین بار در پروژههای اشرکت

های اروپایی انجام دادند و بعد از آن با تکیه بر توان داخلی به حفاری در اعماق دریا را کنار شرکت

 گذاریهای مختلف پارس جنوبی پرداختند. لولههای جدید اکتشافی، توصیفی و تولیدی در بخشچاه

های اروپایی انجام شد اما امروزه شاهد شرکت ازسویای پارس جنوبی دریایی فازهای نخست توسعه

های ایرانی انجام شده گذاری دریایی آن توسط شرکتبرداری از فازهایی هستیم که صفر تا صد لولهبهره

 ست.ثبت رسیده اهای ایرانی بهها رکوردهایی جدید با نام شرکتو حتی در این پروژه

های ایرانی تا پیش از توسعه پارس جنوبی، تجربه و فعالیتی در زمینه ساخت هیچ کدام از شرکت

11سناريوهاي توسعه فاز 

منتظر ماندن براي عقد قرارداد( ب
با شركت هاي بزرگ نفتي دنيا

استفاده از توان و ظرفيت ( الف
شركت ها و پيمانکاران داخلي
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سناريوهاي توسعه 
11فاز 

منتظر ماندن براي( ب
عقد قرارداد با 

شركت هاي بزرگ  
نفتي دنيا

پارس جنوبی نمادی از بدعهدی شرکت های خارجی 11فاز 
سال 19در صنعت نفت و گاز ایران است این فاز حدود 

ا درگیر فرآیند امضای تفاهم نامه ها و قراردادهای مختلف ب
رای شرکت های بزرگ نفتی بوده که هیچ کدام هم ثمری ب

آن نداشته است

و استفاده از توان( الف
ظرفيت شركت ها و 
پيمانکاران داخلي

همکاری شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی در 
سال های اولیه توسعه پارس جنوبی و سپس اعتماد به  

نجر  پیمانکاران داخلی در سال های تحریم مسیری بود که م
به رشد توان علمی و فنی شرکت های ایرانی شد و بدون
، شک برای ادامه مسیر توسعه صنعت نفت و گاز کشور

.استفاده از این توان، برگ برنده کشور است

... نداشتند و در جریان  ، جداکننده ویندیافرهای گازی و تجهیزات پیچیده آن اعم از تجهیزات دوار، پاالیشگاه

های مختلفی چون نیروگاه، شکدام در بخهرهای مختلف ایرانی توسعه این میدان گازی بود که شرکت

که امروز طوریبه... ورود و فعالیت کردند  یوتیلیتی، طراحی و مدیریت پروژه، طراحی و ساخت تجهیزات و

 های بزرگ گازی در ایران داریم.هایی باتجربه در بخش طراحی، ساخت و اجرای پاالیشگاهشرکت

بود،  های مسیر توسعه پارس جنوبیدغهخطوط لوله گاز ترش در شرایط تحریمی یکی از دغ تأمین

شد و یا یمهای اروپایی خریداری ای بیشتر از شرکتهای ثالث و با هزینههایی که با داللی شرکتلوله

ای بود غهشد، مسیر پردغدهای آسیایی خریداری شده و با چالش کیفیت مواجه میهایی که از کشورلوله

 نی به تولید خطوط لوله گاز ترش ورود کردند.های ایراکه طی شد تا باالخره شرکت

الدستی نفت های کالن در بخش باهای ایرانی در مدیریت پروژهساله موجب شد تا امروز شرکت20طی این راه 

استفاده در  و گاز، ساخت و نصب سکوهای دریایی، تجهیزات سرچاهی، تجهیزات دوار پاالیشگاهی، تجهیزات مورد

وند و از این ش... توانمند  ها وگذاری دریایی، انجام حفاریوط لوله گاز در خشکی، لولهحفاری، ساخت و نصب خط

 از بهره گیریم.گهای نفتی ایران در مسیر توسعه صنعت نفت و عنوان برگ برنده تحریمتوانمندی امروز بتوانیم به

 هاي بزرگ نفتي دنياشركتسناريوي دوم؛ منتظر ماندن براي عقد قرارداد با 

سال  19ود های خارجی در صنعت نفت و گاز ایران است این فاز حدپارس جنوبی نمادی از بدعهدی شرکت 11فاز 

م هم ثمری برای های بزرگ نفتی بوده که هیچ کداها و قراردادهای مختلف با شرکتنامهامضای تفاهمیند افردرگیر 

 .دکرجعه مرا 11توان به تاریخچه توسعه فاز این سناریو میمدی آناکاربرای پی بردن به  آن نداشته است.

ز توان و با این توصیفات سناریو مرجع و منتخب در این پژوهش سناریو اول است یعنی استفاده ا

 و پیمانکاران داخلی و بومی کشور.ها های شرکتظرفیت

 

 11هاي توسعه فاز ارزيابي سناريو .6شکل 
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 پيشنهاد سياستي. 2-2-3

توانند اجرای بخش قابل توجهی االنبیا )ص( میجمله مپنا و قرارگاه سازندگی خاتمازهای داخلی یلپتانس

عهده بگیرند، کما اینکه در دوران تحریم، فازهای های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال بهاز برنامه

نها وجود داشت. در دوره پارس جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم و پیشرفت بسیار خوبی هم در آ

 1.دکرهای موجود استفاده ظرفیتاز این  11توان برای توسعه فاز اخیر هم می

ست، نیز ا 1396طبق قرارداد سال  11از سوی دیگر شرکت پتروپارس که خود یکی از شرکای توسعه فاز 

د بیش از این وزارت نفت نبای رسدنظر میبهرو اینآمادگی دارد حداقل بخشی از این پروژه را توسعه دهد. از

از  های نسیه و پرهای نقد ایرانی را به غولها بماند و بهتر است غول CNPCوها کشی توتالمنتظر وقت

 .لید بزندکپارس جنوبی را با توان داخلی  11تر توسعه فاز های پوچ خارجی ترجیح داده و هرچه سریعوعده

 ود،که مصارف ریالی پروژه حداکثر شصورتی در 11ز مالی طرح توسعه فا تأمینهمچنین برای 

های دوقمشارکت و صناق ورااستفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه مثل صکوك استصناع، منفعت، 

 .پذیر استراحتی امکانبههای ریالی مردم استفاده از سرمایه برایگذاری پروژه سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
توانند جمله مپنا میهای داخلی ازکنم پتانسیلآبادی مدیرعامل شرکت مپنا تیرماه سال گذشته اظهار داشت: فکر میعباس علی .1

عهده بگیرند، کما اینکه در دوران تحریم، فازهای پارس های وزارت نفت را در این اوضاع و احوال بهاز برنامه چشمگیرياجرای بخش 
ی با آبادعلی .جنوبی را با توان داخلی توسعه دادیم، پیشرفت بسیار خوبی هم در آنها بود و در دوره اخیر هم این فازها تکمیل شد

پارس  11، گفت: فاز «های داخلی، صنعت نفت را توسعه دهیمنباید فرصت را از دست دهیم و باید با اتکای به ظرفیت»بیان اینکه 
ای با ( ما دیگر مذاکره1397جنوبی اولین پیشنهاد مپنا به وزارت نفت بود، البته بعد از آنکه این پروژه به مپنا واگذار نشد، تا اآلن )تیر 

آیا این شرکت توانایی تأمین »مدیرعامل شرکت گروه مپنا در پاسخ به اینکه  .پارس جنوبی نداشتیم 11ت نفت درخصوص فاز وزار
وی ادامه داد: ما  .نداریم 11، گفت: ما مشکل تأمین سرمایه برای توسعه فاز «پارس جنوبی را دارد؟ 11مالی سهم توتال در فاز 

هزار مگاوات نیروگاه داریم که  10گذاری کرده و االن بیش از ها سرمایها تاکنون میلیاردها دالر در پروژهتوانیم؛ مپنایم که میثابت کرده
کنیم و هم امکان آبادی تصریح کرد: ما هم از منابع داخلی استفاده میعلی .ایمگذاری خودمان این ظرفیت را ایجاد کردهبا سرمایه

توان با صورت نقدینگی در جامعه وجود دارد میهای سرگردان کشور را که بهرد؛ حتی پولهای خارجی وجود دااستفاده از سرمایه
االنبیا )ص( اعالم کرد: اعالم سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم .ها سوق دادسمت توسعه پروژهریزی درست، بهبرنامه
وی در این خصوص بیان کرده  .سازی کنیمانیم این پروژه را کامالً داخلیتورا داریم و هم می 11ایم امکان تأمین مالی توسعه فاز کرده

که در حال حاضر تکنولوژی آن در ایران موجود نیست در صورتی که مجموعه وزارت  11است که: در بخش سکوهای تقویت فشار فاز 
گیریم این تکنولوژی مربوطه در خارج از کشور می هایتوانیم با ارتباطی که با بخشنفت به ما برای توسعه این فاز اعتماد کند ما می

 .را به داخل کشور وارد کرده و نیازهای این پروژه را در راه توسعه برطرف کنیم
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 منابع و مآخذ 

های تابعه که رسمی منتشر نشده توسط شرکت ملی نفت و برخی شرکتعات رسمی و یا غیرآمار و اطال  .1

البته با توجه به آخرین رویدادها و اخبار و تحوالت، توسط پژوهشگران این طرح پژوهشی در بسیاری موارد 

 اصالح شده است. نظر و تعدیل و بعضاًتجدید

  .ترازنامه انرژی .2

  .ترازنامه هیدروکربوری .3

 .(2016 انداز انرژی جهانی )اداره اطالعات انرژی آمریکا،شمچ  .4

مالی در  تأمینبررسی الگوهای قراردادی مناسب برای »(، 1385درخشان، مسعود و علی محمد سعیدی ) .5

 های فناوری ریاست جمهوری.دفتر همکاری -، طرح پژوهشی، معاونت انرژی «بخش باالدستی نفت و گاز

سنجی تولید و ازدیاد بررسی مخازن نفتی کشور و امکان»(، 1385مد سعیدی )درخشان، مسعود و علی مح .6

دفتر  –، طرح پژوهشی، معاونت انرژی «ه. ش( 1404انداز )برداشت از طریق تزریق گاز در افق چشم
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