برســاند ،امــا در طی دولــت دهم باوجــود ســرمایهگذاری هنگفتی
کــه انجام گرفــت ،هیچ فازی بــه بهرهبرداری نرســید .در آن دولت
ســوء مدیریــت در یــک میدان مشــترک و مهــم به حدی بــود که در
اوج تحریــم چندین فاز را ب ه عنوان فازهــای  35ماهه تعریف کرده
بودنــد و عقیده داشــتند کــه تمام این فازهــا باید همزمــان و پس از
35ماه وارد مدار شــود .اما پول و پیمانکار زبردســت وجود نداشت
کهبتواندفازهایباقیماندهراطی 35ماههمزمانواردمدارتولید
کند .این اتفاق افتاد و 35ماه از خردادماه ســال 89گذشــت اما این
فازهــا به تولیــد نرســید .در نهایت دولــت یازدهــم روی کار آمد و با
سیاســتهایی که در پیش گرفت ،توانســت فازهای 15،12و 16را به
طور رســمی افتتاح و فازهــای  17و  20 ،19 ،18و  21را نیز تا حد زیادی
تکمیلکند.
میدان گازی پارس جنوبی ،بزرگترین میدان گازی جهان اســت
که در خلیج فارس و در آبهای ســرزمینی ایران و قطر قرار دارد .این
میدان بین ایران و قطر مشــترک است و در کشور قطر ،میدان گازی
گنبد شــمالی نام دارد .این ویژگی مخزن گازی پارس جنوبی یعنی
مشترک بودن آن میان دو کشور سال هاست که شرایطی رقابتی در
برداشت از منابع هیدروکربنی این میدان رقم زده که در این رقابت
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عراقی ،مدیرعامل شرکت ملی گاز دولت یازدهم :در این سه سال با افزایش ارسال گاز به نیروگاهها  14میلیارد دالر صرفهجویی کردیم

عطیهلباف/طیسهسالگذشتهتقریباًبه6روستادرهرروزگازرسانیشدواینسوختخدادادیهزارانخانهراگرمکرد.
اقدامیبیسابقهکهخوابراازچشمانمدیرعاملشرکتملیگازگرفت؛امااکنوناوخوشحالاستکهتوانستهعدالت
درگازرســانیراگســترشواعتمادجامعهرابهدولتجلبکند.حمیدرضاعراقیدراینسهسالکاریکردکهدرتاریخ50
سالهاینصنعترخندادهبود.بهخاطراینحجمازفعالیتهابارهامقاماتکشورازجملهرئیسجمهوریونمایندگان
مجلسشــورایاسالمیازاینشرکتتشکرکردند.گازرســانیبهدورافتادهترینروستاهایکشــور،افزایشتحویلگازبه
توگوبامابهبیان
نیروگاهها،ایجادپایداریدرشبکهوورودبهتجارتجهانیگازازایندستاقداماتاستکهعراقیدرگف 
توگویمعاونوزیرنفتدرامورگازرسانیراباروزنامهایرانبخوانید:
جزئیاتآنپرداخت.درادامهگف 
مهمتریناقدامیکهدریکســالاخیروبهطورکلیاز
سال92تاکنونانجامدادیدچهبود؟
کارهای فوقالعاده مهمی در دولت یازدهم انجام شد.
از دیــدگاه مــن مهمترین اقدام شــرکت ملــی گاز در دولت
یازدهــم جلــب اطمینــان و اعتمــاد جامعــه بــه عملکــرد
شــرکت ملــی گاز بــود .همین کــه در این دولت مشــکلی در
گازرســانی رخ نداد ،باعث شــد تــا مردم احســاس امنیت و
بــه دولت اعتماد کننــد .البته در بابل و آمل آن هم به خاطر
غیــر مترقبه بودن کاهش دمای هوا در آذرماه امســال کمتر
از یــک روز گاز قطع شــد .به جــز این مورد که حتــی باغبانان
شــمال کشــور را هــم غافلگیــر کــرد و میوههــای آنــان روی
درختهــا یــخ زدنــد ،هیــچ حادثــه دیگــری رخ نــداد و در
ایــن دولــت گاز مصرفی مشــترکان به صورت پایــدار تأمین
شــد.این اتفاق در تاریخ  50ساله شــرکت ملی گاز بیسابقه
بــود .اینکه زمســتان شــود اما حتی یــک بار گاز اســتانهایی
نظیر کردســتان و کرمانشاه قطع نشود.
مــا در ایــن ســه ســال ســعی کردیــم کــه پایــداری شــبکه،
ایســتگاههای تقویــت فشــار و
پاالیشــگاهها را ارتقــا ببخشــیم
و تــابآوری شــبکه را تــا جــای
ممکن باال ببریم ،تــا گاز به تمام
نقاط کشــور برسد .هر سال وضع
گازرســانی بهتر از ســال قبل شد
و حتی امســال مالحظــه کردیم
کــه بــا وجــود قطــع گاز وارداتــی
از ترکمنســتان هیــچ مشــکلی
در کشــور رخ نــداد .آن هــم در
شــرایطی کــه ســرمای زمســتان
امسالبیسابقهبود.
گازرســانی به نیروگاهها
در زمســتان ،یکــی از چالشهای هر ســال ایــران بوده
است .در ســه ســال اخیر وضعیت این بخش چگونه
بود؟
نیروگاههــای کشــور بــرای آنکــه بتواننــد بــرق مــورد نیــاز
مشــترکان را تأمیــن کنند ســاالنه بــه  70میلیــارد متر مکعب
گاز طبیعــی نیاز دارنــد .اگر این نیاز بــرآورده نشــود نیروگاهها
مجبور به اســتفاده از سوخت جایگزین هستند .طی سالهای
گذشــته نیز با افزایش مصرف گاز بخش خانگی در زمســتان،
نیروگاهها بیشتر از سوخت دوم استفاده میکردند .سال  92به
نیروگاههای کشور  35میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تحویل
داده شــد کــه معنــای آن اســتفاده از 35میلیــارد متر مکعب
ســوخت مایع در سال  92است .سال  93شرایط بهبود یافت و
میزان مصرف گاز نیروگاهها به 50میلیارد متر مکعب رســید.
امــا روند گازرســانی بــه نیروگاهها در ســال بعد نیز بــا افزایش
برداشــت گاز از میدان پارس جنوبی بهبود یافت؛ به طوری که
سال  94حدود 57میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاهها ارسال
شــد .امســال نیز این رقــم به باالتــر از 62میلیــارد متر مکعب
رسید .یعنی با افزایش تولید و پاالیش گاز در این دولت ،حجم
گاز بیشــتری در شــبکه وجود داشــت و فقــط  7الــی  8میلیارد
مترمکعب ســوخت مایع بــه نیروگاهها داده شــد .پیشبینی
میکنیــم که بــا اقدامات در حال اجرا ســال آینده ایــن رقم باز
هــم بهبود بیابــد .بنابراین افزایش گازرســانی بــه نیروگاهها و
جلوگیــری از ســوختن ســوختهای میان تقطیری دســتاورد
دیگر دولت یازدهم است.
اینموضوعازچهنظراهمیتدارد؟
بــه دو دلیل مهم اســت .یکــی آنکه ایران در ســایه افزایش

تولید گاز و کاهش مصرف ســوخت مایع توانست از واردکننده
فرآوردهــای نفتــی به صادرکننده تبدیل شــود و این ســوخت
گران را کمتر بســوزاند .دولت یازدهم تا کنون توانســته است با
افزایــش ارســال گاز به نیروگاهها 14میلیــارد دالر صرفهجویی
کند .دوم آنکه آلودگی ناشی از مصرف سوخت مایع را کاهش
دهد .مســألهای کــه تبدیل به یــک تعهد جهانی شــده و برای
سالمتجامعهبسیارمهماست.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در ســه سال اخیر
بارهــابابترویکردوعملکرددولتدرامرگازرســانی
تشکرکردند.آیادرگذشتهاینکارانجامنمیشد؟
بلــه امــا نه بــه ایــن گســتردگی .کار بینظیری کــه در این
دولــت انجــام شــد توجــه بــه عدالــت اجتماعــی در زمینــه
برخــورداری از نعمــت گاز بود .ما با گازرســانی به روســتاها
توانســتیم به برقــراری توازن کمــک کنیم .تا کنــون به بیش
از  8هزار روســتا گازرسانی شــده و تا پایان دولت این رقم به
 10تــا  11هزار روســتا خواهد رســید که در تاریــخ این صنعت
بیســابقه اســت .آن هم گازرســانی بــه روســتاهای صعب
العبور و در فواصل دورتر از خط
لولههای اصلی.
دیگــر ویژگــی ممتــاز دولــت
یازدهــم گازرســانی بــه زاهــدان
اســت .در چنــد دولــت بحــث
گازرسانیبهسیستانوبلوچستان
مطرحبوداماهیچگاهعملینشد
تــا آنکه آقــای روحانی عــزم خود
بــرای اجرای پــروژه گازرســانی به
سیســتان و بلوچســتان را نشــان
داد و مــا بــا دیدن جدیــت رئیس
جمهــوری بــرای تحقــق ایــن امر
تــاش کردیم و این آرزوی دیرینه
در آخرین ماه ســال  1395محقق شــد .این پروژه بسیار دشوار
بــود .کشــیدن 2تــا 3هــزار کیلومتر خطــوط لوله از عســلویه تا
زاهدان کار آسانی نبود که انجام شد.
قرار بود دولت یازدهم نقطه عطف تاریخ صنعت گاز
شود .به این ترتیب که پرونده گازرسانی را ببندد و وارد
بحثهایکیفیوهمینطورصادراتگازشــود.آیااین
هدفکهطراحآننیزخودتانبودید،محققشد؟
بحث ســوآپ گازی در این دولت برای نخستین بار مطرح
شــد و ســوآپ گاز را با ترکمنســتان و آذربایجان باالخره شروع
کردیــم .صادرات گاز بــه عراق نیــز در این دولت کلیــد خورد.
مذاکرات زیادی برای صادرات گاز به کشورهای همجوار نظیر
عمان شروع کردیم که پیشــرفت خوبی نیز دارد .صادرات گاز
را از طریق خط لوله CNG،و LNGدر دستور کار قراردادیم و به
این ترتیب ما توانســتیم مقدمــه ورود ایران به تجارت جهانی
گاز را فراهــم کنیــم .از طــرف دیگر بهینهســازی مصــرف گاز و
صرفهجوییراشروعکردیم.اکنونفکرمیکنمکهاگرچههنوز
دولت یازدهم تمام نشــده اما ما به رسالت تعریف شده برای
شرکت ملی گاز در این دولت دست یافتیم.
بهنظرشــمامأموریتدولتبعددرشــرکتملیگاز
چهبایدباشد؟
بهینهســازی مصرف ســوخت را دولــت دوازدهــم باید در
کنارتوسعهتجارتجهانیگازوارتقایکیفیتخدماتدنبال
کند .فکر میکنم مهمترین مأموریت شــرکت ملی گاز دولت
دوازدهم همین مدیریت مصرف باشــد .مــردم و دولت باید
عزم خود را جزم کنند تا ســوخت گاز به صــورت پایدار و بهینه
تأمین و مصرف شود.
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تاکنون قطر پیروز میدان بوده است .قطر طرح توسعه این میدان را
زمانیآغازکردکهایرانمشغولجنگتحمیلیعراقبود.آنزمان
ایران حتی به توســعه پارس جنوبی فکر هم نمیکرد ،چرا که وقت
و پول توســعه این میدان را نداشــت .روزها با ســرعت ســپری شد تا
آنکهدردولتهفتمبیژنزنگنهوزیرنفتایرانشد.اوکهازاهمیت
توسعه این میدان خبر داشت ،طرح توسعه آن را پایهریزی کرد .اما
در حالی که ایران تازه وارد میدان شده بود؛ قطر طرح توسعهاش را
تقریبــاًتمام کرده بود و با تمام توانش به برداشــت گاز از این میدان
مشــترک میپرداخت .متأســفانه شــیب این میدان هم به سمت
کشــور قطر اســت و هر روز وقت کشــی در توســعه این میدان منافع
ایرانرابیشترتهدیدمیکرد.
مجری میدان مشــترک پارس جنوبی در این باره اظهار کرد :هر
فاز اســتاندارد پارس جنوبی با قیمتهای کنونی هر روز حدود 2.5
میلیون دالر عایدی دارد .لذا در ســادهترین حالت عدم النفع ما در
هر روز برابر با 2.5میلیون دالر است.
البتــه بــا برنامهریزیهــای انجــام شــده از فروردین ســال 96
تولیــد روزانــه ایــران با قطــر برابــر خواهد شــد .هرچند کــه تولید
تجمعی قطر بیشــتر از ایران است .مشکین فام میگوید« :تولید
قطــر حــدود 600میلیــون متــر مکعــب در هــر روز اســت .مــا در
انتهای ســال  95به این رقم دســت خواهیم یافــت و در مجموع
دولت یازدهم به حجم برداشــت گاز از ایــن میدان  300میلیون
متر مکعب اضافه خواهد کرد».
ســال  95ســال پرکاری در پارس جنوبی بود .به طوری که نصب
ســکوهای  19B ،20 ،18B ،21 ،19Aو  17Bطــی یــک ســال کار بســیار
بزرگیمحسوبمیشود.
مدیرعامل شــرکت نفــت و گاز پــارس در این زمینــه اظهار کرد:
در نظر بگیرید که هر ســکوی پارس جنوبی به طور متوســط گاز یک
اســتان را میتواند تأمین کند .بنابراین گام بزرگی در مســیر توسعه
پارس جنوبی و تأمین گاز مصرفی کشور برداشته شد.
همزمــان با توســعه پــارس جنوبی در ســه ســال اخیر بــرای گاز
تولیدی از این میدان طرحهای گازرســانی به شــهرها و روســتاهای
کشــور در دســتور کار قرار گرفــت تا گاز برداشــت شــده از این میدان
پاسخگوینیازکشورباشد.
بیژن زنگنه وزیر نفت بارها تأکید کرده اســت که پرونده توســعه
اولیــه پــارس جنوبی بــدون در نظر گرفتن فاز  11در ســال  97بســته
خواهــد شــد .اما بــا توجه بــه افــت فشــار گاز در این میــدان مرحله
جدیــدی از توســعه در آن اجرا میشــود که به آن فشــارافزایی گفته
میشــود .فــاز 11که اخیراًتوســعه آن به توتال فرانســه ســپرده شــد
نخســتین فازی اســت که به این امــکان مجهز خواهد شــد .کاهش
فشار وارده به مخزن و افزایش فشار برداشت گاز نیازمند میلیاردها
دالر ســرمایه و تکنولوژیهای روز اســت که در ایران وجود ندارد .اما
قــرار اســت بعد از تجربه فــاز 11و انتقــال تکنولوژی طرح از شــرکت
توتال به شــریک ایرانی آن یعنی «پتروپارس» این کار بدون نیاز به
شرکتهای خارجی در فازهای 24گانه پارس جنوبی اجرایی شود.
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