ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ۱۲ﻣﯿﺪان
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﻣـﺪﯾﺮ اﮐﺘﺸـﺎف ﻧﻔـﺖ ﻓﻼت ﻗـﺎره از
ـﺮای
ـﺮان ﺑـ
ـﺎﻣﻪ اﯾـ
ـﺎت ﺑﺮﻧـ
ﺟﺰﺋﯿـ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ۱۲ﻣﯿﺪان و ﻣﺨﺰن اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺧﻠﯿـﺞ ﻓـﺎرس ﺷﺎﻣـﻞ  ۸ﻣﯿـﺪان
ـﺎ
ـﺘﻘﻞ ﺑـ
ـﺪان ﻣﺴـ
ـﺮک و  ۴ﻣﯿـ
ﻣﺸﺘـ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﯾـﻮرو
ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس،
ﺳﯿﺪﻣﻨﺼﻮر ﻏﯿﺒﯽ ﺣﯿﺎت درﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ  12ﻣﯿﺪان
و ﻣﺨﺰن ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :از  12ﻣﯿﺪان و ﻣﺨﺰن

ﺟﺪﯾﺪ  8ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺮی
 Eﺑﻌﻀﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻣﺨﺎزن دﺳﺖ
ﻧﺨﻮردهای وﺟﻮد دارد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺰن واﻗﻊ ﺷﺪه در
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﯿﺪان رﺷﺎدت ﮐﻪ از ﻻﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺷﺎدت ﺟﺪا اﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪای اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ اﮐﺘﺸﺎف ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره اﻓﺰود :ﺳﯿﺮی ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﯿﺪان
رﺷﺎدت و ﻻﯾﻪﮐﻨﮕﺎن داﻻن ﻣﯿﺪان ﻓﺮوزان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻔﺎری و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ  MDFآﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮏ ﻣﯿﺪان در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺪان ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﯾﮏ
ﻣﯿﺪان ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺮی و ﺳﻠﻤﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
*ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﯾﺮ  12ﻣﯿﺪان ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﯿﺒﯽ ﺣﯿﺎت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ  12ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ و ﮔﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز
ﺑﺮآورد دﻗﯿﻘﯽ از ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎری
دو ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻟﺮزهﻧﮕﺎری 3
ﺑﻌﺪی ﮐﻪ اﻣﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ
از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺘﺮو اﯾﺮان ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﺑﺮآورد
اوﻟﯿﻪ  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺣﻔﺎری  12ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه و ﺗﻬﯿﻪ  MDFدر اﯾﻦ
 12ﻣﺨﺰن اﻣﻀﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎرس ﻣﺤﻤﻮد زﯾﺮﮐﭽﯿﺎنزاده ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻓﺎرس ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »:ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺪاری
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﻗﺮارداد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری 12ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه
در ﻣﺨﺎزن و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﯾﻢ«.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از
آﻧﻬﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ  8ﺣﻠﻘﻪ از اﯾﻦ ﭼﺎهﻫﺎ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺣﻔﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺮزهﻧﮕﺎری ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺨﺰن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ
ﺣﻔﺎریﻫﺎ در ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺪان ﺳﺎﺗﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺪان ﻓﺮزام و

اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﺣﻔﺎری اﯾﻦ 12
ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه 100در ﺻﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮو اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ
ﻃﺮف اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ.
زﯾﺮﮐﭽﯿﺎنزاده ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻔﺎریﻫﺎ و ﻟﺮزهﻧﮕﺎری  3ﺑﻌﺪی ) MDPﻃﺮح
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ(  12ﻣﺨﺰن و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ در ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد
و در واﻗﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺨﺎزن
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

