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هیوندای مشتری میعانات گازی ایران شد
رشکت هیوندای کمیکال برای تأمین
خوراک یک واحد پاالیشی جدید ،نخستین
محموله های میعانات گازی خود را از ایران
خرید.
به گزارش ایسنا ،خربگزاری رویرتز از سئول به
نقل از دو منبع صنعتی اعالم کرد که رشکت
هیوندای کمیکال که کوچکرتین پاالیشگر
کره جنوبی به شامر می آید ،برای آغاز
فعالیت آزمایشی یک واحد پاالیشی جدید،
دو محموله میعانات گازی از ایران خریداری

کرده است.طبق اعالم منابع یاد شده ،دو
محموله یاد شده با مجموع حجم یک میلیون
و  ١٠٠هزار بشکه و با زمان بارگیری در
ماه های ژوئن و اوت سال جاری میالدی
خریداری شده اند.
این منابع همچنین اعالم کرده اند که نخستین
محموله از میعانات گازی خریداری شده
از ایران در ماه گذشته میالدی (ژوئن) به
کره جنوبی رسیده است و دومین محموله نیز
همراه با یک محموله میعانات گازی خریداری

شده از قطر ،در روزهای نخست ماه سپتامرب
به مقصد می رسد.سخنگوی رشکت هیوندای
کمیکال اعالم کرد این رشکت تولید آزمایشی
واحد پاالیشی خود با ظرفیت فرآوری روزانه
 ١٣٠هزار بشکه را در شهر دائسان کره
جنوبی ،در ماه های اوت و سپتامرب سال جاری
میالدی و تولید تجاری این مجموعه را در سه
ماه چهارم سال جاری میالدی آغاز می کند.
با این همه ،این سخنگو از اظهار نظر درباره
محموله های خریداری شده میعانات گازی،

خودداری کرد.
یکی از منابع یاد شده اعالم کرد پس از آغاز
فعالیت واحدهای پاالیشی یاد شده ،هیوندای
کمیکال قصد دارد ماهانه حدود چهار میلیون
بشکه میعانات گازی از ایران ،قطر و اسرتالیا
خریداری کند.
این منابع صنعتی اعالم کردند رشکت هیوندای
کمیکال برای قرارداد بلند مدت واردات
میعانات گازی ،همچنان به مذاکره با رشکت
ملی نفت ایران ادامه می دهد.

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت
قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین
خوراک برای صنایع پرتوشیمی را در
تیر ماه  ٢هزار و  ٧٩٠ریال اعالم کرد.
به گزارش مهر ،معاونت
برنامه ریزی وزارت نفت پیشرت قیمت
هر مرتمکعب استاندارد گاز طبیعی را
در فروردینماه امسال  ٢هزار و ٣١٣
ریال ،اردیبهشت ماه  ٢هزار و ٤٦٤
ریال و خرداد ماه  ٢هزار و  ٧٠٢ریال
تعیین و اعالم کرد.
اعامل تعرفهها ،عوارض ،مالیات و
حقوق قانونی دولت و همچنین
مفاد ماده ( )٣ابالغیه یاد شده در
قبضهای گاز مرصفی انجام میشود.
در منت کامل ابالغیه شامره -٥٠٣٢٨٠
 ٢/٢٠وزیر نفت در تاریخ  ٢٦دیامه

 ١٣٩٤درباره خوراک گاز طبیعی
واحدهای پرتوشیمی آمده است:
به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از
بند  ٤ماده  ١قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( )٢و پیرو موافقت
معاون اول ریاست جمهوری،
بدینوسیله قیمت گازطبیعی سبک و
شیرین تحویلی از شبکه رسارسی گاز
به عنوان خوراک واحدهای پرتوشیمی
به ترتیب زیر تعیین و جهت اجرا
ابالغ میشود:
ماده  -١فرمول پایه محاسبه قیمت
گاز سبک و شیرین تحویلی از
شبکه رسارسی گاز به عنوان خوراک
واحدهای پرتوشیمی به ترتیب زیر
خواهد بود:

قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین
شده *  + ٠,٥معدل وزنی قیمت
داخلی ،صادراتی و وارداتی * =٠.٥
قیمت گازطبیعی
الف -فرمول قیمت خوراک
پرت و شیمی ها
تبرصه -منظور از معدل وزنی قیمت
داخلی ،صادراتی و وارداتی ،حاصل
رضب کل گاز فروخته شده منهای
مقدار گاز وارداتی در متوسط قیمت
فروش سایر مصارف داخلی(خانگی،
تجاری ،دولتی ،عمومی ،حمل و نقل
و صنعت بدون احتساب فروش به
پرتوشیمی ها به عنوان خوراک) به
عالوه کل درآمد حاصل از صادرات
گاز و نیز کل پرداختی برای واردات
گاز ،تقسیم بر مقدار گاز فروخته شده

هلند.
ماده  -٢برای حفظ رقابت پذیری
صنایع پرتوشیمی متوسط قیمت
گازطبیعی خوراک این صنایع در
هیچ حالتی از نود درصد قیمتی که
براساس بند ب ماده یک این ابالغیه
محاسبه می شود ،بیشرت نخواهد
شد.ماده  -٣قیمت گازطبیعی
موضوع این ابالغیه از ابتدای
فروردین تا انتهای شهریور  ١٠درصد
کمرت از قیمتهای محاسبه شده در
ماده  ١و از ابتدای مهرماه تا انتهای
اسفندماه  ١٠درصد بیشرت از قیمتهای
محاسبه شده در ماده  ١است.
ماده  -٤این فرمول قیمت از ابتدای
سال  ١٣٩٥تا ابتدای سال  ١٤٠٥معترب
است.

با برداشته شدن محدودیتهای مالی پارس جنوبی

همه فازهای پارس جنوبی اولویت دار شدند
با رفع محدودیت منابع مالی میدان گازی پارس جنوبی که از
اردیبهشت ماه امسال صورت گرفت ،همه فازهای توسعه ای
این میدان در اولویت توسعه قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا ،علی اکرب شعبانپور ،مدیرعامل رشکت نفت وگاز
پارس اظهار کرد :اولویت بندی توسعه فازهای پارس جنوبی
که از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم انجام شد به دلیل
محدودیت منابع مالی بود که اینک این محدودیت برداشته
شده و همه فازها در اولویت توسعه قرار گرفته اند.
وی با بیان این که اجرای این سیاست در سه سال گذشته
سبب افزایش  ١,٥برابری در برداشت از میدان مشرتک گازی
پارس جنوبی شده است ،اعالم کرد :تا پایان امسال نیز پنج فاز
پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار می گیرند تا برداشت

ایران از این میدان گازی روزانه  ١٠٠میلیون مرتمکعب دیگر
افزایش یابد.
مدیرعامل رشکت نفت وگاز پارس ترصیح کرد :چنانچه در
سه سال گذشته به اولویت بندی منابع برای اجرای فازهای
پارس جنوبی منی پرداختیم قطعا شاهد افزایش ظرفیت برداشت
ایران از این میدان و کاهش فاصله با قطریها منی شدیم.
شعبانپور همچنین درباره مذاکره با هندیهای برای توسعه میدان
فرزاد بی نیز گفت :اواخر این هفته یک هیئت هندی برای
مذاکره درباره مدل مالی رسمایه گذاری این میدان به ایران
می آیند که انتظار داریم مذاکرات تا سپتامرب نهایی شود.
کنرسسیومی به رهربی رشکت او ان جی سی ویدش،
بخش رسمایه گذاری خارجی رشکت ملی نفت و گاز هند

(او ان جی سی) در سال  ٢٠٠٨میالدی میدان گازی فرزاد بی
را در بلوک فراساحلی فارسی (بینالود) در خلیج فارس کشف
کردند؛ این کنرسسیوم که رشکتهای اویل ایندیا و ایندین اویل نیز
در آن حضور داشتند ،هم اکنون خواستار توسعه میدان گازی
فرزاد بی هستند.
وزارت نفت هند امیدوار است ایران را متقاعد کند تا امتیاز
توسعه میدان گازی فرزاد بی را به رشکت هندی او ان جی سی
گ ترین میدانهای
ودیش واگذار کند ،این میدان ،یکی از بزر 
گازی است که تاکنون هند در خارج از این کشور کشف کرده
است.بر اساس برآوردهای موجود ،بلوک فارسی  ٢١,٦٨تریلیون
فوت مکعب ذخایر درجا شامل  ١٢.٨تریلیون فوت مکعب گاز
طبیعی و  ٢١٢میلیون بشکه میعانات گازی قابل برداشت دارد.

رقابت ژاپن و کره برای پاالیشگاهسازی در ایران
نفت ارزان و افزایش تولید نفت کوره درحالی سودآوری پاالیشگاههای کشور را در سایه قرار
داده که مسابقه جدیدی بین رشکتهای ژاپن و کرهجنوبی برای پاالیشگاهسازی در ایران پس
از برجام شکل گرفته است.
به گزارش مهر ،شوک سقوط آزاد قیمت جهانی نفت به بشکهای کمرت از  ۴۰دالر این روزها
دامن اکرث پاالیشگاههای نفت ایران را گرفته به طوریکه به استثنای پاالیشگاه شازند اراک و
تاحدودی بندرعباس و اصفهان سایر پاالیشگاههای نفت کشور همچون آبادان ،شیراز ،تربیز،
کرمانشاه ،تهران و الوان اگر زیانده نباشند قطعا فعالیتهای آنها سودآور هم نیست.
در رشایط فعلی مهمرتین عامل افزایش حاشیه سود پاالیشگاههای نفت در جهان باال بودن
ظرفیت تولید محصوالتی با ارزش افزوده همچون بنزین ،گازوئیل و تا حدودی انواع سوخت
هواپیام بوده و این درحالی است که هم اکنون ایران به دلیل باال بودن ظرفیت تولید نفت
کوره به بزرگرتین صادرکننده این محصول میان تقطیر و البته کم ارزش در مقایسه با بنزین و
گازوئیل تبدیل شده است.
آمارهای رسمی رشکت ملی نفت ایران نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تاکنون رکورد
صادرات نفت کوره کشور شکسته شده و به طور متوسط ماهانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰
هزار تن نفت کوره توسط ایران به بازارهای منطقهای و جهانی صادر میشود.
به عبارت دیگر درحالی ایران با صادرات روزانه حدود  ۴۴میلیون لیرت نفت کوره به بزرگرتین
صادرکننده این محصول نفتی تبدیل شده که در کنار صادرات این محصول کم ارزش نفتی ،با
واردات به طور متوسط روزانه  ۱۲تا  ۱۴میلیون لیرت بنزین ،عمال چند برابر ارز حاصل از فروش
نفت کوره رصف خرید و واردات بنزین میشود.
بر اساس گزارشهای ترازنامه انرژی کشور در رشایط فعلی سهم تولید نفت کوره در سبد
پاالیش نفت کشور حدود  ۳۳تا  ۳۴درصد بوده و این درحالی است که در پاالیشگاههای
پیرشفته جهان این سهم بین صفر تا پنج درصد است و ایران هم قصد دارد با استفاده از
فرصت لغو تحریمها ،سهم تولید نفت کوره در پاالیشگاههای کشور را به کمرت از  ۱۰درصد
کاهش دهد.
از این رو همزمان با ثبت رکوردهای جدید افزایش تولید و صادرات نفت کوره ،یکی از مهمرتین
سیاستهای صنعت پاالیش نفت ایران در دوران پسا برجام امضای قرارداد با رشکتهای
صاحب دانش به منظور کاهش ظرفیت تولید نفت کوره و کاهش سهم این فرآورده نفتی به
 ۱۰درصد سبد محصوالت نفتی کشور است.
یک دالر؛ سود پاالیش یک بشکه نفت در ایران
نکته قابل توجه دیگر در صنعت پاالیش نفت کشور ان است که با وجود تخصیص خوراک
نفت خام با حدود  ۵تا  ۱۰درصد تخفیف نسبت به قیمتهای فوب خلیج فارس هم اکنون

 166مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده شد
وزارت نیرو اعالم کرد :بهره برداری از واحد نخست بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در استان کرمان
به ظرفیت  166مگاوات موجب شد تا ظرفیت تولید برق از واحدهای نیروگاهی سنکرون شده در سال جاری
به یکهزار و  314مگاوات برسد.
به گزارش ایرنا ،سنکرون ،اتصال دو شبکه کامال مجزا به طریقی است که هیچ نوع شدت جریان رضبه ای قابل
مالحظه ایجاد نشود.
وزارت نیرو به نقل از رشکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعالم کرد :نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان
که در قالب دو واحد گازی و یک واحد بخاری در استان کرمان با رسمایه گذاری رشکت های قدس نیرو ،کرمان
تابلو و کانی مس در حال ساخت است ،هفتاد و یکمین واحد نیروگاهی است که توسط بخش خصوصی در
کشور ساخته می شود.
برپایه این گزارش ،براساس پیش بینی های صورت گرفته ،با بهره برداری از واحد دوم بخش گاز این نیروگاه در
شهریورماه امسال و واحد بخار آن به ظرفیت  160مگاوات در مرداد ماه سال آینده ،مجموع ظرفیت تولید برق
آن به  492مگاوات خواهد رسید.
پست انتقال دهنده برق نیروگاه به شبکه  230کیلوولت است که توسط رسمایه گذاران ساخت نیروگاه ساخته
شده و در نیمه خرداد ماه جاری برقدار شده است.

افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمیها
برای سایر مصارف داخلی (خانگی،
تجاری ،دولتی ،عمومی ،حمل و نقل
و صنعت غیر خوراک پرتوشیمی ها)
به عالوه مقدار صادرات گاز است
(برابر با فرمول ذیل) .این معدل
در هر نیمه سال شمسی بر مبنای
عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه و
مالک عمل قرار خواهد گرفت.
ب -منظور از قیمت گاز طبیعی
در بازار تعیین شده عبارت است
از متوسط قیمت گاز در هر ماه
در هابهای تعیین شده به عنوان
نشانگر قیمتهای عمده فروشی
گازطبیعی در مناطق رقیب در توسعه
صنعت پرتوشیمی ایران ،شامل
هرنی هاب آمریکا ،هاب آلربتا کانادا
و هابهای  NBPانگلیس و FFT
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سود پاالیش یک بشکه نفت در کشور به زحمت به یک دالر می رسد.
از این رو برخی از پاالیشگاههای قدیمی نفت کشور به منظور افزایش حاشیه سود پاالیشی
طرحها و برنامههایی به منظور کاهش هزینههای تولید و افزایش سود پاالیش هر بشکه
نفت به  ۴تا  ۵دالر را تدوین و اجرای آن را با مشارکت رشکتهای خارجی در دستور کار
قرار داده اند.
بر اساس برآوردهای انجام گرفته اجرای طرحهای کاهش تولید نفت کوره و بهبود کیفیت تولید
فرآوردههای جایگزین در هر یک از پاالیشگاههای نفت کشور به حدود  ۱.۵تا  ۲میلیارد دالر
رسمایه گذاری نیاز دارد که بر خالف بخش باالدستی ،در صنایع پاالیش نفت ایران به جای
رشکتهای بزرگ اروپایی همچون شل ،برتیش پرتولیوم و توتال ،رقابت بیشرت بین رشکتهای
نفتی کره جنوبی و ژاپن است.
در همین حال عباس کاظمی معاون وزیر نفت پیشرت در گفتگو با مهر با اعالم اینکه اگر قیمت
نفت کاهش پیدا کند در واقع برای پاالیشگاهها باید مناسب باشد که خوراک آنها ارزان شود
ولی مشکل تولید مازوت یا نفت کوره زیاد است ،گفته است :بنابراین در رشایط فعلی اجرای
پروژههای تبدیل مازوت به فرآوردههای ارزشمند از نان شب واجب تر است.
مسابقه جدید پاالیشگاه سازی کره و ژاپن در ایران
در راستای سیاست کالن کاهش ظرفیت تولید نفت کوره در پاالیشگاهها ،با ورود به دوره
پسابرجام ،ایران پنج قرارداد و تفاهم نامه با رشکتهای نفتی کره جنوبی و ژاپن به منظور
کاهش ظرفیت تولید نفت کوره ،بهبود فرآیندهای تولید و در نهایت افزایش سودآوری در
پاالیشگاههای موجود نفت کشور امضا کرده است.
در این بین تاکنون تفاهم نامهای با رشکت «ای کی» کره جنوبی به منظور انجام مطالعات
و امکان سنجی اجرای طرح بهبود کیفیت پاالیشگاه نفت تربیز به ارزش  ۲۰میلیون دالر،
تفاهم نامهای با رشکت «جی اس نیپتون» ژاپن برای اجرای طرح کاهش ظرفیت تولید نفت
کوره پاالیشگاه تربیز ،تفاهم نامهای با «دایلم» کره جنوبی برای اجرای طرح بهینه سازی و
بهبود فرآیند کیفیت در پاالیشگاه اصفهان ،تفاهم نامهای با «نیپون اویل» ژاپن برای اجرای
طرح ادغام فرآیند پاالیشگاه و پرتوشیمی تربیز و اجرای اولین طرح پرتوپاالیشگاه کشور و در
نهایت مذاکراتی با «جی جی سی پی» ژاپن به منظور اجرای طرح کاهش تولید نفت کوره در
پاالیشگاه نفت تهران انجام شده است.
از سوی دیگر تاکنون مذاکرات دیگری با چندین رشکت آسیایی و اروپایی به ویژه از کشورهای
چین ،کره جنوبی و ژاپن برای اجرای طرح های مشابه در پاالیشگاه های آبادان ،بندرعباس و
الوان آغاز شده که این مذاکرات تاکنون منجر به امضای تفاهم نامه و یا قراردادهای جدید
نفتی نشده است.

بازده فعلی نیروگاه  49.5درصد است و برای تامین سوخت این نیروگاه در ایام کمبود گاز ،دو مخزن هر یک
به ظرفیت  20هزار مرتمکعب برای ذخیره گازوییل تعبیه و طراحی شده اند که تا  45روز می توانند سوخت
نیروگاه را تامین کنند.
عملیات اجرایی ساخت این نیروگاه براساس تامین اکرث تجهیزات از فناوری های ساخت داخل توسط رشکت مپنا
صورت گرفته و رشکت قدس نیرو مشاور این طرح نیروگاهی بوده و تاکنون دو تریلیون و  200میلیارد ریال برای
ساخت نیروگاه و پست آن هزینه شده است.
این نیروگاه در چارچوب سیاست توسعه تولید برق کشور و پاسخگویی به رشد مرصف منطقه و استفاده از
حداکرث توان مهندسی داخل کشور در کیلومرت  10جاده سیرجان به کرمان در زمینی به مساحت  64هکتار
واقع شده است.
این گزراش می افزاید :تاکنون  251واحد نیروگاه حرارتی در مجموع به ظرفیت  37هزار و  508مگاوات در
شکور ( از سال  ) 1375به بهره برداری رسیده که از این مقدار  11هزار و  459مگاوات (معادل  30.55درصد)
توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

ادامه توقف واردات بنزین از ترکمنستان
مدیرعامل رشکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با ترشیح جزئیات سقوط آزاد مرصف گازوئیل و جهش مرصف
بنزین از ابتدای سالجاری تاکنون ،گفت :واردات بنزین از ترکمنستان کامکان متوقف است.
سیدنارص سجادی در گفت و گو با مهر درباره آخرین وضعیت مرصف فرآوردههای نفتی از ابتدای سال جاری
تاکنون ،گفت :از ابتدای امسال تاکنون متوسط مرصف بنزین کشور حدود  ۷۳.۹میلیون لیرت در روز بوده که در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  ۳.۲درصد افزایش مرصف داشته است.
مدیرعامل رشکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعالم اینکه در طول  ۱۴۷روز نخست سال جاری متوسط
مرصف گاز مایع حدود  ۵هزار و  ۳۷۰تن در روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مرصف این
فرآورده نفتی با  ۱.۵درصد کاهش همراه بوده است ،ترصیح کرد :عالوه بر این در طول این مدت متوسط
مرصف روزانه گازوئیل حدود  ۷۲.۵میلیون لیرت در روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۹.۱درصد
کاهش مرصف همراه شده است.
این مقام مسئول با اشاره به طور متوسط روزانه  ۳.۵میلیون لیرت نفت سفید از ابتدای سال جاری تاکنون،
اظهار داشت :مرصف نفت سفید هم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهشی حدود  ۷.۴درصدی را
تجربه میکند.
وی با بیان اینکه در طول  ۱۴۷روز نخست امسال به طور متوسط  ۹.۱میلیون لیرت نفت کوره در کشور مرصف
شده است ،بیان کرد :متوسط مرصف نفت کوره از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال
گذشته کاهشی بیش از  ۶۵درصدی داشته است.
سجادی با یادآوری اینکه جهش و رشد مرصف بنزین کشور در نیمه نخست سال جاری و به ویژه پس از پایان
ماه مبارک رمضان طبیعی و عادی است ،تاکید کرد :از ابتدای سال جاری رشد مرصف بنزین  ۳.۲درصد بوده اما
پیشبینی میشود تا پایان سال جاری رشد مرصف بنزین در نهایت حدود دو درصد افزایش یابد.
مدیرعامل رشکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعالم اینکه در مدت مشابه سال گذشته رشد مرصف
بنزین  ۳.۴درصد بوده ،اما در نهایت تا پایان سال گذشته رشد مرصف ساالنه بنزین به کمرت از دو درصد کاهش
یافته است ،یادآور شد :پیشبینی میشود تا  ۱۵مهرماه رشد مرصف بنزین ادامه یابد و پس از آن به تدریج با
کاهش مرصف این فرآورده نفتی در کشور مواجه شویم.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به توقف واردات بنزین از ترکمنستان و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر
از ابتدای سال جاری تاکنون تاکید کرد :از ابتدای امسال تاکنون هیچ گونه محموله بنزینی از ترکمنستان و سایر
کشورهای حاشیه دریای خزر وارد کشور نشده است.
وی علت توقف واردات بنزین از کشورهای حاشیه دریای خزر را عدم تطابق استاندارد بنزین این کشورها با
استاندارد یورو ۴اتحادیه اروپا عنوان کرد و خاطرنشان ساخت :در رشایط فعلی باید متامی محمولههای بنزین
دارای استاندارد یورو ۴باشند و محمولهای که این استاندارد را نداشته باشد ،وارد کشور نخواهد شد.
تا پایان پاییز محقق می شود؛

تولید زودهنگام  ٣٠هزار بشکه ای از میدان آذر
مجری طرح توسعه میدان مشرتک آذر گفت :براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان پاییز تولید زودهنگام از
این میدان با ظرفیت برداشت  ٣٠هزار بشکه در روز محقق می شود.
به گزارش ایسنا ،کیوان یاراحمدی با اشاره به این که میدان نفتی آذر یکی از پیچیده ترین ساختارهای
زمین شناسی ایران را داراست و همین امر روند اجرای عملیات در آن را دشوار کرده بود ،افزود :با توجه به
مشرتک بودن این میدان با کشور عراق ،تولید زودهنگام از آن در دستور کار قرار گرفت که تا پایان آذرماه این
امر محقق خواهد شد.
مجری طرح توسعه میدان آذر با اشاره به «شکافت اسیدی» انجام شده در این میدان نفتی تاکید کرد :با اجرای
موفق عملیات شکافت اسیدی که اوایل خردادماه امسال به طور موازی در دو الیه رسوک باالیی و پایینی انجام
شد ،انتظار داریم میزان برداشت نفت از این میدان افزایش یابد.
یاراحمدی اعالم کرد :چنانچه عملیات شکافت اسیدی انجام منی شد قطعا میزان برداشت نفت از میدان آذر
کمرت از برآوردهایامن می شد.
میدان نفتی آذر از پرچالشترین میدانهای ایران از نظر حفاری است ،به نحوی که عمق باالی مخزن
هیدروکربوری و نیاز به حفاری در سازندهای مختلف نفتی ،عملیات حفاری آن را بسیار پیچیده کرده است .از
سوی دیگر نیاز به عملیات شکافت هیدرولیکی از دیگر مشکالت حفاری در میدان آذر بشامر می رود که برای
حل این مشکل از عملیات شکافت اسیدی ،یکی از روشهای متداول و موثر افزایش تولید (IOR (Improved
 Oil Recoveryدر میدانهای نفت و گاز ،استفاده شد.
میدان نفتی آذر با  ٢,٥میلیارد بشکه نفت درجا یکی از میدانهای هیدروکربوری مشرتک با کشور عراق است که
در بلوک اناران در دماغه کوههای زاگرس و در امتداد مرز ایران و عراق (در قسمت جنوب غربی ایالم) بین دو
شهر مهران و دهلران واقع شده است.

