دوره آموزشي مشترك پژوهشگاه صنعت نفت و شركت  LR-Senergyبرگزار شد
سه شنبه  40اسفند 4930

به گزارش واحد خبر ارتباطات پژوهشگاه صنعت نفتت اارگتاه وزشي تش زشتترس تشژته پژوهشتگاه صتنعت نفتت و ترات
 LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهتشاي ترات زلتش زنتاطت نفتت خيتز
جنشب و برخش اي ژايزانهاي فعال در يزينه نفت و گاي برگزار د.
بر همين اژاس  2اارگاه وزشي ش با زشضشعات زديريت پروژههاي چاه زحشر و زديريت پتروژههتاي ززتزن زحتشر و تاژي تات
ژطحاالرضش طش يك روي براي  53نفر به زدت هر اارگاه  8ژاعت در پژوهشگاه تشژه اژاتيد بينالمللش تشكيل د.
داتر ارازتش رييس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت در حا يه اين اارگتاه بته برگتزاري دو
دوره ز تقل ا اره ارد و افزود :پژوهشگاه صنعت نفتت ز تلشل پتروژه تشژتعه پتژوهش زحتشر زيتدان اهتشاي اژتت اي ايتن رو
پروژههاي زتعددي را براي تشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان را زشرد ارييابش قرار دادهايم.
وي افزود :در همين راژتا بكه بينالمللش اي راتها زرااز تحقيقاتش و دانشگاههاي بينالمللش را ناژايش اردهايم اه يكش اي اين راتهتا  LR-Senergyاژتت اته قترار اژتت ايتن
راتها در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي امك انند.
ارازتش با بيان ايناه همشاره اجراي پروژههاي بزرگ نيايزند تجربههاي خاصش اژت گفت :با تشجه به پروژه بزرگ زيدان اهشاي اته پتروژهاي  01ژتاله خشاهتد بتشد و در هتر يتك اي فتايهتا
چالشهاي زشزصش را دارد قرار اژت اي راتهاي بزرگ نظير  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رييس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه با تاايد بر اينكه اين دوره اولين دورهاي بشد اه زا با زبانش زهم زربشط به زديريت پروژههاي بزرگ و نا تديم اههتار دا تت:
در اين دوره افرادي اي پژوهشگاه و ديگر راتهايش اه در پروژه زيدان اهشاي همكار زا ه تند حضشر دا تند و بحث و تبادل نظر و زشارات فعال اي زهتمتترين ويژگتش هتاي ايتن دوره بته
ح اب زش ويد.
وي در خاتمه گفت :ازيدواريم اه در وينده دورههاي زشابه به اين دوره در پژوهشگاه در ارتباط با پروژه بزرگ اهشاي برگزار انيم.گفتنش اژت اين دوره با همكاري پرديس باالدژتش
پژوهشگاه واحد وزشيش و ازشر بينالملل اين زراز برگزار د.

سه شنبه  40اسفند 4930

دوره آموزشي مشترك پژوهشگاه صنعت نفت و شركتLR-Senergy ...

به گزارش واحد خبر ارتباطات پژوهشگاه صنعت نفت اارگاه وزشي ش زشترس تشژه پژوهشگاه صنعت نفت و ترات  LR-Senergyانگلتيس و بتا حضتشر نماينتدگانش اي طترح تشژتعه
پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زلش زناطت نفت خيز جنشب و برخش اي ژايزانهاي فعال در يزينه نفت و گاي برگزار د.
بر همين اژاس  2اارگاه وزشي ش با زشضشعات زديريت پروژههاي چاه زحشر و زديريت پروژههتاي ززتزن زحتشر و تاژي تات
ژطحاالرضش طش يك روي براي  53نفر به زدت هر اارگاه  8ژاعت در پژوهشگاه تشژه اژاتيد بينالمللش تشكيل د.
داتر ارازتش رييس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت در حا يه اين اارگتاه بته برگتزاري دو
دوره ز تقل ا اره ارد و افزود :پژوهشگاه صنعت نفت ز تلشل پتروژه تشژتعه پتژوهش زحتشر زيتدان اهتشاي اژتت اي ايتن رو
پروژههاي زتعددي را براي تشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان را زشرد ارييابش قرار دادهايم.
وي افزود :در همين راژتا بكه بينالمللش اي راتها زرااز تحقيقاتش و دانشگاههاي بينالمللش را ناژايش اردهايم اه يكش
اي اين راتها  LR-Senergyاژت اه قرار اژت اين راتها در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي امك انند.
ارازتش با بيان ايناه همشاره اجراي پروژههاي بزرگ نيايزند تجربههاي خاصش اژت گفت :با تشجه به پروژه بزرگ زيدان اهشاي
اه پروژهاي  01ژاله خشاهد بشد و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد قرار اژت اي راتهتاي بتزرگ نظيتر LR-
 Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.
رييس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه با تاايد بر اينكه اين دوره اولين دورهاي بشد اه زا با زبانش زهم زربشط به زديريت پروژههاي بزرگ و نا تديم اههتار دا تت:
در اين دوره افرادي اي پژوهشگاه و ديگر راتهايش اه در پروژه زيدان اهشاي همكار زا ه تند حضشر دا تند و بحث و تبادل نظر و زشارات فعال اي زهتمتترين ويژگتش هتاي ايتن دوره بته
ح اب زش ويد.
وي در خاتمه گفت :ازيدواريم اه در وينده دورههاي زشابه به اين دوره در پژوهشگاه در ارتباط با پروژه بزرگ اهشاي برگزار انيم.
گفتنش اژت اين دوره با همكاري پرديس باالدژتش پژوهشگاه واحد وزشيش و ازشر بينالملل اين زراز برگزار د.

چهارشنبه  ۵اسفند 4930

میدان اهواز؛ محور كارگاه آموزشي پژوهشگاه صنعت نفت
اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه صنعت نفت و رات انگلي ش  LR-Senergyبا زحشريت تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي برگزار د.
به گزارش انا اارگاه وزشي ش زشتراش با همكاري پژوهشگاه صنعت نفت و رات  LR-Senergyانگليس با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پتژوهش زحتشر زيتدان اهتشاي اي ترات
زلش زناطت نفتزيز جنشب و برخش اي راتهاي فعال در يزينه نفت و گاي برگزار د.
بر اژاس اين گزارش  2اارگاه وزشي ش با حضشر اژاتيد بين المللش با زشضشعهاي زديريت پروژههاي چاه زحشر و زديريت پروژههاي زززن زحشر و تاژي ات ژطحاالرضش طش يك روي بتراي
 53نفر برگزار د.
زحمد ارازتش رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت در حا يه اين اارگاه عنشان ارد :پژوهشگاه صنعت نفت ز لشل پروژه تشژعه پژوهش زحتشر زيتدان
اهشاي اژت و اي اين رو پروژههاي زتعددي را براي تشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان زشرد ارييابش قرار داده اژت.
وي افزود :بكه اي اي راتها زرااز تحقيقاتش و دانشگاههاي بينالمللش ناژايش ده انداه يكش اي اين راتها  LR-Senergyاژت و قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژتعه زيتدان
اهشاي همكاري اند.
ارازتش با بيان ايناه همشاره اجراي پروژههاي بزرگ نيايزند تجربههاي خاصش اژت گفت :با تشجه به پروژه بزرگ زيدان اهشاي اه پروژهاي  01ژاله اژت و در هر يتك اي فتايهتا چالشتهاي

زشزصش دارد قرار اژت اي راتهاي بزرگ نظير  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

چهارشنبه  ۵اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسي ها در ایران آغاز شد
به گزارش زهر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر ارده اند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژتت ترات هتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعتدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن

اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

چهارشنبه  ۵اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسيها در ایران آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.به گزارش زهر تشژعه پژوهش زحشر زيتدان نفتتش اهتشاي بتا زشتارات ترات
 LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي تش زشتترس پژوهشتگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن اتازرون ليبريتا
نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي ايتن زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

یکشنبه  3اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسيها در ایران آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
به گزارش زهر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعتدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن

اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي ايتن زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

یکشنبه  3اسفند 4930

آغاز مشاركت جدید نفتي انگلیسيها در ایران
تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند.
پشلنيشي -يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د .تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات راتLR-
Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن اازرون ليبريا

نازيبيا اجرا ارده اژت .در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان
زعادل  5۰زيليارد بشكه اژت.

یکشنبه  3اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسيها در ایران آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
به گزارش خبرنگار زهر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي ايتن ترات نفتتش اروپتايش بته تهتران و اهتشاي ژتفر
اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعتدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي ايتن زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

یکشنبه  3اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسيها در ایران آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
به گزارش خبرنگار زهر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر

اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.
به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعتدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت.

یکشنبه  3اسفند 4930

مشاركت جدید انگلیسيها در ایران در حوزه نفت آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجش»؛ تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين ترات نفتتش اروپتايش بته
تهران و اهشاي ژفر اردهاند.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي تش زشتترس پژوهشتگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن اتازرون ليبريتا
نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

یکشنبه  3اسفند 4930

مشاركت جدید انگلیسيها در ایران در حوزه نفت آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجش»؛ تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين ترات نفتتش اروپتايش بته
تهران و اهشاي ژفر اردهاند.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن اتازرون ليبريتا
نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

یکشنبه  3اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسیها در ایران آغاز شد
تعديل  02زيليشن تنش تشليد زتانشل و اوره اششر گروه انرژي :يك زقام ز تتلشل اعالم ارد :تشژتتعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشتتارات يك تترات انگلي ش وغاي د.تشژتتتعه
پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند .زحمد ارازتتش در تشتتتريح
جزئيات همكاري و زشتتارات پژوهشش تترات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژتتعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه صنعت نفتت و LR-
Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار تتد.رئتيس پژوهشتتتكده زطالعتات ززتاين و تشژتعه زيتدان
پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژتتش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش در دژتتشر اتار قترار دارد تصتريح اترد :اي ايتن رو
تترات  LR-Senergyانگليس قرار اژتتت در تعدادي اي زحشرهاي تشژتتعه زيدان اهشاي همكاري اند.اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه بته پتروژه بتزرگ زيتدان نفتتش اهتشاي

پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي بزرگش همچتشن  LR-Senergyبته دليتل دا تتن تجربته اتافش در ايتن يزينته
اژتفاده انيم .رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهته گذ تته تعتدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.

دوشنبه  44اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسيها در ایران آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.

به گزارش قدس ونالين به نقل اي زهر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين ترات نفتتش اروپتايش بته تهتران و
اهشاي ژفر اردهاند.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي تش زشتترس پژوهشتگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ تته تعتدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي ايتن زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

دوشنبه  44اسفند 4930

خبرگزاری میزان -یک مقام مسئول اعالم كرد :توسعه پژوهش محور میدان نفتي اهواز با مشاركت یک شركت انگلیسي آغاز شد.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاري زيزان تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به
تهران و اهشاي ژفر اردهاند .

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي

بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت .
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت.

دوشنبه  44اسفند 4930

انگلیس وارد حوزه نفتي ایران شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د .اولين ها :زهر نش ت :يك زقام ز تلشل اعتالم اترد :تشژتعه پتژوهش زحتشر

زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.

تشژتعه پتژوهش زحتشر زيتدان نفتتش اهتشاي بتا زشتارات ترات  LR-Senergyانگلتيس وغتاي تد و نماينتدگانش اي ايتن ترات نفتتش اروپتايش بته تهتران و اهتشاي ژتفر اتردهانتد.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه

صتتنعت نفتتت و  LR-Senergyانگلتتيس و بتتا حضتتشر نماينتتدگانش اي طتترح تشژتتعه پتتژوهش زحتتشر زيتتدان اهتتشاي تترات زنتتاطت نفتتت خيتتز جنتتشب برگتتزار تتد.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتتتشر اتتار قتترار دارد تصتتريح اتترد :اي ايتتن رو تترات  LR-Senergyانگلتتيس قتترار اژتتت در تعتتدادي اي زحتتشرهتتاي تشژتتعه زيتتدان اهتتشاي همكتتاري انتتد.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن اتازرون ليبريتا

نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي ايتن زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه

اژت .

دوشنبه  44اسفند 4930

مشاركت جدید نفتي انگلیسي ها در ایران
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
نيك نيشي :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند .
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .

رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .
رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن اازرون ليبريا

نازيبيا اجرا ارده اژت .

در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت.

دوشنبه  44اسفند 4930

ورود انگلیسي ها به بازار نفتي ایران
واضتتح ور تتيش وب فارژتتش:تتتراي :تتتراي :يتتك زقتتام ز تتلشل اعتتالم اتترد :تشژتتعه پتتژوهش زحتتشر زيتتدان نفتتتش اهتتشاي بتتا زشتتارات يتتك تترات انگلي تتش وغتتاي تتد .
به گزارش تراي تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتتش اروپتايش بته تهتران و اهتشاي ژتفر اتردهانتد.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه
صتتنعت نفتتت و  LR-Senergyانگلتتيس و بتتا حضتتشر نماينتتدگانش اي طتترح تشژتتعه پتتژوهش ز حتتشر زيتتدان اهتتشاي تترات زنتتاطت نفتتت خيتتز جنتتشب برگتتزار تتد.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتتتشر اتتار قتترار دارد تصتتريح اتترد :اي ايتتن رو تترات  LR-Senergyانگلتتيس قتترار اژتتت در تعتتدادي اي زحتتشرهتتاي تشژتتعه زيتتدان اهتتشاي همكتتاري انتتد.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههتار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گتاي اژتت اته
در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي ايتن زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه

اژت .

یکشنبه 4930/41/3

مشاركت جدید انگلیسيها در ایران در حوزه نفت آغاز شد
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
به گزارش گروه اقتصادي« خبرگزاري دانشجش»؛ تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپتايش بته
تهران و اهشاي ژفر اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشتترس پژوهشتگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطال عات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيتدان نفتتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا تت :قترار اژتت تراتهتاي

بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن اتازرون ليبريتا
نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي ايتن زيتدان زعتادل  5۰زيليتارد بشتكه
اژت.

یکشنبه 4930/41/3

ورود انگلیسي ها به بازار نفتي ایران
يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت .

یکشنبه 4930/41/3

انگلیس وارد حوزه نفتي ایران شد
انديمشك جشان ؛ يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.

صراط :زهر نش ت :يك زقام ز لشل اعالم ارد :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات يك رات انگلي ش وغاي د.
تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه

صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزا تش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن اازرون ليبريا
نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت.
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مشاركت جدید نفتي انگلیسيها در ایران آغاز شد
به گزارش خبرنگار زهر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر

اردهاند.

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن

اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت
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یک مقام مسئول اعالم كرد :توسعه پژوهش محور میدان نفتي اهواز با مشاركت یک شركت انگلیسي آغاز شد.
به گزارش صنعت زا تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر اردهاند.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژههاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوريهاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشرهاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژهاي  01ژاله بشده و در هر يك اي فايها چالشهاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت راتهاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.
به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن

اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه

اژت .

شنبه 4930/41/4۵

مشاركت شركت  LR-Senergyانگلیس برای توسعه میدان نفتي اهواز
خبرگزاري ب تان:نفتش اهشاي اي زيادين نفتش ايران اژت اه در اژتان خشيژتان در زحدوده هرژتان اهشاي واقع ده و تشژعه اين زيدان نفتش در دژتشر اار زتشليان ازر قرار گرفته اژتت
و خبرها حااش اي ون اژت اه اين اار با زشارات رات  LR-Senergyانگليس انجام زش شد.
خبرگزاري ب تان  -گروه ژياژش :زيدان نفتش اهشاي اي زيادين نفتش ايران اژت اه در اژتان خشيژتان در زحدوده هرژتان اهشاي در جنشب غربش ايران واقع زتش با تد .در حتال حاضتر
هرفيت تشليد زيدان اهشاي بطشر زيانگين زعادل  ۰31هزار بشكه در روي زش با د .زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه اژت .طشل ايتن زيتدان  7۰ايلتشزتر و عترآ ون 7
ايلشزتر اژت اه اي مال با زيدان نفتش رازين اي رق با زيدان نفتش زارون اي جنشب با زيدان نفتش ادگان و زيدان نفتش زنصشري و اي غرب با زيتدان نفتتش وب تيمتشر و زيتدان نفتتش
ژشژنگرد زجاور اژت .زيدان نفتش اهشاي اي زيادين تحت زديريت رات زلش زناطت نفت خيز جنشب اژت اه عمليات تشليد اي ون تشژه رات بهتره بترداري نفتت و گتاي اتارون انجتام
زش گيرد .
بنابراين گزارش اولين چاه ااتشافش در زيدان نفتش اهشاي در زرداد  0220تا عمت  0011زتري حفاري د و در پش اقتصادي نبشدن تشليد اي ون عمليات ااتشاف زتشقف د .چتاه تماره2
اهشاي نز تين چاهش بشد اه به ژايند وژماري رژيد اين چاه تا االهك گايي حفاري د ازا بار ديگر عمليات حفاري در اين زيدان زتشقف د .بين ژال هاي  0528تا  0557ژته حلقته
چاه ديگر نيز در زيدان نفتش اهشاي حفاري د .زززن وژماري زيدان نفتش اهشاي در ژال  055۰با حفر چاه ماره 7اهشاي تشژه رات ژهازش ااتشاف و اژتزراج نفت اشف گرديتد .يتك
ژال بعد در ژال  0558تشليد اي زيدان نفتش اهشاي با زيزان  53هزار بشكه در روي وغاي د .
تشليد اي زززن بنگ تان زيدان نفتش اهشاي در ژال  0531وغاي گرديد .حجم ذخيره درجاي نفت خام زززن بنگ تان زيدان اهشاي در حدود  50زيليارد بشكه بروورد زش تشد .تتاانشن بتيش
اي  071حلقه چاه نفت در زيدان اهشاي حفاري ده اژت .زيدان نفتش اهشاي اي زيادين تحت زديريت رات زلش زناطت نفت خيتز جنتشب اژتت اته عمليتات تشليتد اي ون تشژته ترات
بهره برداري نفت و گاي اارون انجام زش گيرد .

زززن وژماري زيدان نفتش اهشاي در ژال  055۰با حفر چاه ماره  7اهشاي اشف گرديد .اولين چاه اين زززن در زترداد  0220تتا عمتت  0011زتتري حفتاري تد .چتاه تماره  2اهتشاي
نز تين چاهش اژت اه به ژايند وژماري رژيد اين چاه تا االهك گايي حفاري گرديد ازا ادازه حفاري ون زتشقف د .بين ژال هاي  0528تا  0557ژه حلقه چاه ديگر حفاري گرديتد
ازا حفاري چاه ماره 7اهشاي نشيد تشليد اي زززن وژماري را به دنبال دا ت .حفاري اين چاه در هريشر  0557وغاي و در حين حفتاري ق تمت فشقتانش وژتماري در فتروردين  055۰دچتار
فشران د ازا ژرانجام در ژال  0558بعنشان چاه نفت وژماري تكميل گرديد و تشليد اي ون تا زيزان  53هزار بشكه در روي افزايش يافت .در ابتداي تشليد فتروورش نفتت در زجمشعته هتاي
تفكيك ژرچاهش به طشر زشقت صشرت زش گرفت اه با اژتمرار تشليد واحدهاي بهره برداري پنج گانه فعلش به زرور احداث و در زدار فروورش نفت و گاي قرار گرفتند .ايتن ززتزن در حتال
حاضر با تعتداد  2۰1حلقته چتاه تشليتدي تزريقتش و زشتاهده اي و تشليتد  771هتزار بشتكه در روي يكتش اي قتديمش تترين و در عتين حتال بزرگتترين ززتاين نفتتش ايتران زتش با تد .
زززن بنگ تان زيدان نفتش اهشاي با ترايبش اي ژايندهاي تشليدي ايالم و ژروس داراي حدود  50زيليارد بشكه نفت درجاي اوليه اژت اه بهره برداري اي ون در ژال  0531وغاي گرديد .بتا
تشجه به نقش اين زززن در زجمشعه ززاين رات زلش زناطت نفتزيز جنشب پس اي پايان جنگ ايران و عراق حجم ب يار بااليش اي فعاليت هاي حفاري چاه ها بر روي اين زززن زتمراتز
د و اي ژال  0538تاانشن با حفاري  27حلقه چاه جديد زجمشع چاه هاي تكميلش در اين زيدان به  031حلقه و ال تشليد ون به حتدود  001هتزار بشتكه در روي افتزايش يافتته اژتت .

اين گزارش اش افزايد :تشژعه اين زيدان نفتش در دژتشر اار زتشليان ازر قرار گرفته اژت و خبرها حااش اي ون اژت اه تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتتش اهتشاي بتا زشتارات تراتLR-

Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر ارده اند .زهر در اين رابطه به نقل اي زحمد ارازتش رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه
زيدان پژوهشگاه صنعت در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي نش ته اژت'' :بتر ايتن اژتاس اارگتاه وزشي تش

زشترس پژوهشگاه صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .هتم اانتشن بررژتش
پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش در دژتشر اار قرار دارد اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعتدادي اي زحتشر هتاي
تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد .قرار اژت رات هاي بزرگش همچشن
LR-Senergyه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .

يادوور زش شد :رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعتدادي پتروژه در اشتشرهاي وفريقتايش همچتشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت .در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجتاي
اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه اژت.
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ورود انگلیسي ها به بازار نفتي ایران
به گزارش خبرگزاري ب يج؛ تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران
و اهشاي ژفر ارده اند.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش

زشترس پژوهشگاه صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در
اين زيدان نفتش در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار

اژت رات هاي بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي
وفريقايش همچشن اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل 5۰
زيليارد بشكه اژت.

دوشنبه 4930/41/44

ورود انگلیسي ها به بازار نفتي ایران
به گزارش صبحانه تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر ارده اند .
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت رات هاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن

اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت .
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت

یکشنبه 4930/41/44

آغاز مشاركت جدید نفتي انگلیسي ها در ایران
عصرخبر به نقل اي خبرگزاري زهر :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي
ژفر ارده اند .
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت رات هاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن اازرون ليبريا

نازيبيا اجرا ارده اژت .
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت.

یکشنبه 4930/41/44

مشاركت جدید نفتي انگلیسي ها در ایران آغاز شد
تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر ارده اند .
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت رات هاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .
به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت .
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت.

یکشنبه 4930/41/44

آغاز مشاركت جدید نفتي انگلیسي ها در ایران
به گزارش افكارخبر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر ارده اند .
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس پژوهشگاه
صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين زيدان نفتش
در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت رات هاي
بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .
به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن
اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت .
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه
اژت.

یکشنبه 4930/41/44

ورود انگلیسي ها به بازار نفتي ایران
به گزارش تراي تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي
ژفر ارده اند.
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس

پژوهشگاه صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د.
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين
زيدان نفتش در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند.
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت
رات هاي بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم.

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن اازرون
ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت.
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد
بشكه اژت.

یکشنبه 4930/41/44

مشاركت جدید نفتي انگلیسي ها در ایران آغاز شد
به گزارش زهر تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر

ارده اند  .زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش
زشترس پژوهشگاه صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين
زيدان نفتش در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت
رات هاي بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش
همچشن اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت .
در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد
بشكه اژت.

یکشنبه 4930/41/44

ورود انگلیسي ها به بازار نفتي ایران
به گزارش عصرازروي تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر

ارده اند .

زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس
پژوهشگاه صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با بيان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين
زيدان نفتش در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت
رات هاي بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .

به گزارش زهر رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش
همچشن اازرون ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت  .در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه
زيزان نفت درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه اژت.
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خبرگزاري زهر :تشژعه پژوهش زحشر زيدان نفتش اهشاي با زشارات رات  LR-Senergyانگليس وغاي د و نمايندگانش اي اين رات نفتش اروپايش به تهران و اهشاي ژفر ارده
اند .
زحمد ارازتش در تشريح جزئيات همكاري و زشارات پژوهشش رات نفتش  LR-Senergyانگليس در تشژعه زيدان نفتش اهشاي گفت :بر اين اژاس اارگاه وزشي ش زشترس

پژوهشگاه صنعت نفت و  LR-Senergyانگليس و با حضشر نمايندگانش اي طرح تشژعه پژوهش زحشر زيدان اهشاي رات زناطت نفت خيز جنشب برگزار د .
رئيس پژوهشكده زطالعات ززاين و تشژعه زيدان پژوهشگاه صنعت نفت با ب يان اينكه هم اانشن بررژش پروژه هاي زتعددي به زنظشرتشژعه فناوري هاي ايدياد بردا ت در اين
زيدان نفتش در دژتشر اار قرار دارد تصريح ارد :اي اين رو رات  LR-Senergyانگليس قرار اژت در تعدادي اي زحشر هاي تشژعه زيدان اهشاي همكاري اند .
اين زقام ز لشل با يادووري اينكه با تشجه به پروژه بزرگ زيدان نفتش اهشاي پروژه اي  01ژاله بشده و در هر يك اي فاي ها چالش هاي زشزصش را دارد اههار دا ت :قرار اژت
رات هاي بزرگش همچشن  LR-Senergyبه دليل دا تن تجربه اافش در اين يزينه اژتفاده انيم .

رات انگلي ش  LR-Senergyيك رات خدزاتش و پژوهشش در صنايع نفت و گاي اژت اه در طشل يك دهه گذ ته تعدادي پروژه در اششرهاي وفريقايش همچشن اازرون
ليبريا نازيبيا اجرا ارده اژت  .در حال حاضر هرفيت تشليد زيدان اهشاي به طشر زتشژه رويانه حدود  ۰11تا  ۰31هزار بشكه در روي بروورد زش شد ضمن ونكه زيزان نفت
درجاي اين زيدان زعادل  5۰زيليارد بشكه اژت.
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