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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اوﯾﻞ ﭘﺮاﯾﺲ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻی دو ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﺮان ،ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ زﯾﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻬﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻣﺘﺤﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ
دوی آن ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﺮداد ﻋﻤﺎدی ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ »:ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ دو ﻋﻀﻮ داﺋﻢ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ
از اﯾﺮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺮان در آﺑﺎدان اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻋﻘﯿﺪه دارد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ
ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﺮاه آن ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ
اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در آﺑﺎدان ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻨﻮﭘﮏ ﭼﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﺖ اﯾﺮان )  (NIOECدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  420,000ﺑﺸﮑﻪ در روز ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ وﺿﻊ دوﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﯿﻨﻮﭘﮏ ﻗﺮارداد ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ 210
ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم را ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﺣﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ  3واﺣﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽ  70ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻞ  250ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در
روز ﺷﻮد .ﻓﺎز دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان  18ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﯽ  4ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن اﻫﻮاز ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ .روﺳﯿﻪ از  2006ﺗﺎ ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮواﯾﺮان از ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از زﻣﺎن اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم در  2015ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ
ﻓﺮدوﺳﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﺷﺪ  ،اﻣﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد و
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود  37ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ  ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان
ﻧﻔﺘﯽ  10ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز در ﻓﺎز اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺎز ﺳﻮم ﺑﻪ  300ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻃﯽ  5ﺗﺎ  7ﺳﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.
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