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هزار   1۵ زودهنگام  تولید  نخست  مرحله ی 
بشکه ای نفت از میدان مشترک آذر با حضور 
وزیر نفت به طور رسمی به بهره برداری رسید. 
با  ماه  اسفند   24 میدان  این  توسعه ی  طرح 
حضور بیژن زنگنه؛ وزیر نفت، سید نورالدین 
و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  شهنازی زاده؛ 
توسعه ی نفت، استاندار ایالم، برخی نمایندگان 

مجلس و مدیران نفتی افتتاح رسمی شد.
نفت تولیدی از فاز نخست تولید زودهنگام این 
میدان مشترک با استفاده از 12۹ کیلومتر خط 
لوله ی 1۶ اینچ به تأسیسات بهره برداری دهلران 
برنامه ریزی های  اساس  بر  می شود.  منتقل 
زودهنگام  تولید  برنامه ی  دوم  فاز  انجام شده، 
اردیبهشت   3۰ آذر،  نفتی  میدان  پروژه ی 
افزایش  و  تولیدی شدن 8 حلقه چاه  با   13۹۶
تولید به 3۰ هزار بشکه نفت در روز عملیاتی 
شرکت  هماهنگی های  با  هم اکنون  می شود. 
)به عنوان  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  و  متن 
دریافت کننده ی نفت تولیدی( انتقال نفت آذر 
از  و  انجام  دهلران  بهره برداری  تأسیسات  به 
آنجا به مبادی صادراتی کشور منتقل می شود.

میدان آذر از پرچالش ترین میادین نفتی ایران 
زیاد  عمق  که  به نحوی  است؛  حفاری  نظر  از 
مخزن و نیاز به حفاری در سازندهای مختلف 
نفتی، عملیات حفاری آن را بسیار پیچیده کرده 
است. از دیگر مشکالت حفاری در میدان آذر 
به عنوان  اسیدی  شکاف  عملیات  انجام  به  نیاز 
یکی از روش های متداول و مؤثر افزایش تولید 

)IOR( در میادین نفت و گاز است.
این میدان با 2/۵ میلیارد بشکه نفت درجا یکی 
از میادین مشترک با عراق است که در بلوک 
اناران در دماغه ی کوه های زاگرس و در امتداد 
مرز ایران و عراق )در جنوب غربی ایالم( بین 

دو شهر مهران و دهلران واقع شده است.
مهندسی  نظر شرکت  زیر  میدان  این  توسعه ی 
کارفرما  به عنوان  )متن(  نفت  توسعه ی  و 
شرکت  از  متشکل  داخلی  کنسرسیومی  و 
صنعت  بازنشستگی  صندوق  سرمایه گذاری 
در   )OIEC( اویک  شرکت  و   )OPIC( نفت 

حال اجراست.
نفت  صنعت  عزم  بر  آئین،  این  در  نفت  وزیر 
در انجام فعالیت های توسعه ای در استان ایالم 
باید  آذر  میدان  تولید  گفت:  و  کرد  تأکید 
حداقل تا 1۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد.

بیژن زنگنه ضمن ابراز خرسندی از اینکه استان 
شد:  یادآور  گرفته  قرار  توسعه  مسیر  در  ایالم 
زنجیره ی  حفظ  و  مشترک  میادین  توسعه ی 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  مسیر  در  تولید 

مقاومتی در ایالم با جدیت دنبال می شود.
توسعه ای  فعالیت های  تداوم  ضرورت  بر  وی 
توسعه ی  گفت:  و  کرد  تأکید  استان  این  در 
دانان،  چشمه خوش،  چنگوله،  آذر،  میادین 
حائز  بسیار  تنگ بیجار  به ویژه  و  غرب  پایدار 

اهمیت است.
وزیر نفت با اعالم اینکه استان ایالم از ذخایر 
است گفت:  برخوردار  گاز  و  نفت  قابل توجه 
مناسب  بهره برداری  برای  توسعه ای  برنامه های 
بر همین  این ذخایر در دستور کار است و  از 
تا  حداقل  نیز  آذر  مشترک  میدان  تولید  مبنا 
1۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

کنونی  بازیافت  ضریب  به  اشاره  با  زنگنه 
میدان آذر )حدود 1۶ درصد( تصریح کرد: با 
درجای  نفت  ذخایر  بشکه  میلیارد   4 احتساب 
ضریب  درصدی  یک  افزایش  آذر،  میدان 

و  درآمدزایی  دالر  میلیارد  دو  به  بازیافت 
به  بازیافت  ضریب  درصدی  چهار  افزایش 
هشت میلیارد دالر درآمدزایی منتهی می شود. 
همراه  گازهای   31۰۰ ان جی ال  راه اندازی  با 
نفت میدان آذر به این کارخانه ارسال می شود 
با  دهلران  بزرگ  پتروشیمی  آن،  تکمیل  با  و 
تکیه بر خوراک ان جی ال فعالیت خواهد کرد.

مشاوران  از  استفاده  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
بین المللی در طرح توسعه ی میدان آذر گفت: 
در ادامه ی فرآیند توسعه ی این میدان نیز باید 
ضریب  به  دستیابی  و  بهینه  عملکرد  جهت 
مجرب  مشاوران  تجارب  از  مناسب  بازیافت 
بر  نفت  وزارت  عزم  همچنین  شد.  بهره مند 
استان  این  در  توسعه ای  فعالیت های  انجام 

خواهد بود.
مدیرعامل شـرکت مهندسـی و توسـعه ی نفت 
نیـز در این مراسـم گفـت: رقم برآورد شـده ی 
نفـت درجـای میـدان مشـترک آذر 2 میلیـارد 
و 44۰ میلیـون بشـکه نفـت اسـت کـه از طریق 
بازیافـت،  افزایـش ضریـب  برنامه هـای  انجـام 
امـکان افزایـش ایـن رقـم بـه حـدود 4 میلیـارد 
بشـکه وجـود دارد. تولیـد از ایـن میـدان کـه 
تـا  اسـت  روز  در  بشـکه  هـزار   1۵ هم اکنـون 
پایـان اردیبهشـت مـاه سـال آینـده بـه 3۰ هزار 

بشـکه افزایـش می یابـد.
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