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با حضور معاونان وزیر نفت؛

آیین تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

آییــن تکریــم و معارفــه رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا حضــور معاونــان امــور مهندســی و پژوهــش و فنــاوری، پتروشــیمی، نظــارت بــر منابــع 
هیدروکربــوری و منابــع انســانی وزیــر نفــت برگــزار شــد.

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، وحیدرضــا زیدی فــرد، معــاون امــور مهندســی و پژوهــش و فنــاوری وزیــر نفــت بعدازظهــر سه شــنبه )۲۴ خردادمــاه( 
در آییــن تکریــم جعفــر توفیقــی و معارفــه عظیــم کالنتری اصــل رؤســای پیشــین و تــازه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه حضــور توفیقــی 
به عنــوان فــردی بــا اخــالق و باتجربــه در بزرگ تریــن مرکــز پژوهشــی صنعــت نفــت ارزشــمند اســت، گفــت: بنــده از طــرف همــه همکارانــم در 

واحدهــای پژوهــش و فنــاوری زیرمجموعــه وزارت نفــت بابــت زحمــات و تالش هایشــان از ایشــان تشــکر می کنــم.
وی دربــاره رئیــس جدیــد پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز اظهــار کــرد: نخســتین بــار اســت کــه شــاهد انتصــاب فــردی جــوان بــا مــدرک تحصیلــی 
ــه  ــردی ک ــن رو ف ــت از ای ــرد اس ــی منحصربه ف ــز علم ــن مرک ــتیم. ای ــگاه هس ــن پژوهش ــت ای ــرای مدیری ــت ب ــت نف ــت صنع ــوزه باالدس در ح

ــد. ــژه باش ــای وی ــد دارای توانایی ه ــرد بای ــده گی ــت آن را به عه ــد مدیری می خواه
ــه اینکــه به کارگیــری دســتاوردهای علمــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در  ــا اشــاره ب ــر نفــت ب ــاوری وزی ــور مهندســی و پژوهــش و فن ــاون ام مع
پروژه هــای شــرکت های تابــع وزارت نفــت در اقتصــاد کشــور نمــود پیــدا می کنــد، تصریــح کــرد: امیدواریــم حضــور کالنتری اصــل در ایــن مرکــز 

ــد. ــان در صنعــت نفــت را تســریع کن ــد فناوری هــای دانش بنی ــد تولی ــد رون بتوان
بــر اســاس ایــن گــزارش، رئیــس پیشــین پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن آییــن بــا بیــان اینکــه از اوایــل دهــه ۷۰ بــا ایــن مرکــز علمــی همــکاری 
ــا خبــر هســتم، گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت امــروز بزرگ تریــن قطــب فنــاوری در صنعــت  داشــته ام و از توانایی هــای ســرمایه انســانی آن ب

نفــت کشــور به شــمار می آیــد و بایــد بیــش از پیــش از آن حمایــت شــود.
ــگاه  ــچ گاه بن ــن مرکــز هی ــد، گفــت: ای ــه صنعــت نفــت را برطــرف کن ــی نیازهــای فناوران ــد به راحت ــه اینکــه پژوهشــگاه می توان ــا اشــاره ب وی ب
اقتصــادی صنعــت نفــت نبــوده اســت، بلکــه همــواره تــالش کــرده بــرای بنگاه هــای اقتصــادی صنعــت نفــت همچــون شــرکت ملــی نفــت ایــران 

خلــق ثــروت کنــد.
در ادامــه ایــن آییــن، رئیــس جدیــد پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه تــالش خــود را بــرای اعتــالی ایــن مرکــز بــزرگ علمــی 
صنعــت نفــت و کشــور انجــام خواهــد داد، گفــت: ایــن مرکــز بــازوی متصــل تحقیــق و توســعه )R&D( صنعــت نفــت اســت و همــواره به عنــوان 

ــوده اســت. ــا صنعــت نفــت مطــرح ب کانــون شــرکت ها و مراکــز دانش بنیــان کشــور ب
ــا  ــن پروژه ه ــل ای ــال تکمی ــون به دنب ــت: هم اکن ــت، گف ــت نف ــگاه صنع ــام پژوهش ــای نیمه تم ــق و پروژه ه ــای موف ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش وی ب
هســتیم، ایــن مرکــز علمــی رصدخانــه چالش هــای فنــاوری صنعــت نفــت اســت و در ســال های اخیــر توانســته نیازهــای فناورانــه ایــن صنعــت 

ــد. ــرف کن ــی برط را به خوب



شماره ۵ خرداد ماه ۱۴۰۱

3

 رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

وزیــر نفــت بــا صــدور حکمــي عظیــم کالنتــري اصــل را بــه عنــوان رئیــس جدیــد پژوهشــگاه صنعــت نفــت منصــوب کرد.بــه گــزارش شــانا، در 
متــن حکــم جــواد اوجــي آمــده اســت :

بــا عنایــت بــه مراتــب علمــي، تعهــد و ســوابق جنابعالــي و بــه اســتناد مــاده )6( اساســنامه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و تأئیــد وزیــر محتــرم علــوم 
تحقیقــات و فنــاوري، بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت منصــوب مــي شــوید. بــا توجــه بــه مفــاد باالدســتي انتظار 

مــي رود بــا اســتعانت از خداونــد متعــال نســبت بــه مــوارد ذیــل اهتمــام ورزیــد:
-     بهبــود بهــره وري و تعالــي ســازماني پژوهشــگاه از طریــق تعامــل فعــال بــا ســایر نهادهــاي زیســت بــوم نــوآوري صنعــت نفــت و هماهنگــي 

بــا معاونــت مهندســي، پژوهــش و فنــاوري وزارت نفــت
ــك ســازي و بهــره گیــري حداکثــري از  ــه منظــور چاب ــا رویکــرد مدیریــت جهــادي، ب -    اصــالح ســاختار و فرآیندهــاي داخلــي پژوهشــگاه ب

ــي آن پژوهشــگاه ــع انســاني متخصــص و تجهیزات ظرفیــت مناب
-    مشــارکت فعــال در تهیــه ســند تلفیقــي برنامــه راهبــردي توســعه فنــاوري وزارت نفــت بــر اســاس نظــام نامــه پژوهــش، فنــاوري و تجــاري 

ســازي وزارت نفــت
-     مشــارکت فعــال در فرآینــد توســعه فنــاوري تــا مرحلــه توســعه نمونــه اولیــه و طراحــي پایلــوت از طریــق تشــکیل شــبکه مجریــان بــا نظــارت 

و هماهنگــي مدیریــت پژوهــش و فنــاوري چهــار شــرکت اصلــي
-    همکاري با پارک نوآوري و فناوري صنعت نفت در توسعه مراکز رشد فناوري و شتاب دهنده هاي تخصصي

-    برگزاري دوره هاي آموزشي به منظور افزایش توانمندي هاي فناورانه در زیرمجموعه هاي وزارت نفت
-    تعامل با مراکز پژوهشي ملي و بین المللي در حوزه هاي علوم و فناوري هاي مرتبط با صنعت نفت

ــروري در  ــر اســاس شایســته ســاالري و جانشــین پ ــد، متعهــد و فسادســتیز ب ــي توانمن ــگان و نیروهــاي انقالب ــي، جــذب نخب -     جــوان گرای
ــه گام دوم انقــالب ــم و پژوهــش در بیانی ــق عل راســتاي تحق

وزیر نفت همچنین طي نامه اي جداگانه از تالش هاي جعفر توفیقي در مدت زمان مسؤلیتش قدرداني کرد.
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با همکاری واحد آموزش پژوهشگاه صنعت نفت؛

دومین دوره تخصصی تحول دیجیتال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد

دوره آموزشــی تحــول دیجیتــال ویــژه مدیــران ارشــد صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی در تاریــخ  ۲9 الــی 3۰ اردیبهشــت مــاه در مرکــز آمــوزش 
محمــود آبــاد برگــزار شــد.

ــا واحــد روابــط عمومــی  اعظــم اســدالهی، رئیــس آمــوزش و تجهیــز نیــروی انســانی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در گفتگــوی اختصاصــی خــود ب
پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه رونــد ســریع تحــوالت دنیــا و فناوری هــای جدیــد اشــاره کــرد و گفــت: ســازمان های پژوهشــی و دانشــگاه  هــا بایــد 

باتوجــه بــه ســرعت پیشــرفت تکنولــوژی روز دنیــا دانــش خــود را بــه طــور مســتمر و بــا ســرعت بیشــتری بــه روزرســانی نماینــد.
وی در ادامــه افــزود: هــوش مصنوعــی و تحــول دیجیتــال یکــی از تکنولوژی هــای نوظهــوری اســت کــه امــروزه مزیــت رقابتــی کشــورها نیــز بــه 
حســاب می آیــد و از ایــن رو پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن زمینــه نیــز بــا شــرکت جمعــی از مدیــران ارشــد دوره آموزشــی تحــول دیجیتــال 

را در مرکــز آمــوزش محمــود آبــاد برگــزار کــرده اســت.
ــا موضوعاتــی  ــه دســتاوردهای ایــن دوره اشــاره کــرد و گفــت: آشــنایی ب رئیــس آمــوزش و تجهیــز نیــروی انســانی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
نظیــر آمادگــی ســازمانی و صنعــت نفــت جهــت پیــاده ســازی تحــول دیجیتــال، ره نگاشــت تحــول دیجیتــال، هــوش مصنوعــی، یادگیــری عمیــق، 

پاالیــش داده هــا، واقعیــت مجــازی و افــزوده و کاربردهــای آنهــا در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی از دســتاوردهای ایــن دوره آموزشــی اســت.
وی در ادامــه بیــان کــرد: حــذف خطاهــا و مدل ســازی داده محــور، زیرســاختهای الزم جهــت پیــاده ســازی تحــول دیجیتــال و دوقلــوی دیجیتــال 
در مقابــل شــبیه ســازی ســنتی از دیگــر دســتاوردهای ایــن دوره محســوب می شــود کــه توســط اســاتید مجــرب و خبــره در زمینه هــای مختلــف 

در حــوزه تحــول دیجیتــال در ســطح کشــور ارائــه شــده اســت.
گفتنــی اســت ایــن دوره آموزشــی بــه همــت معاونــت فنــاوری و واحــد آمــوزش و تجهیــز نیــروی انســانی پژوهشــگاه بــا همــکاری هلدینــگ دانیــال 
مــوج و دانشــگاه آزاد علــوم و تحقیقــات ویــژه مدیــران ارشــد شــرکت های پتروشــیمی مــارون، نفــت فــالت قــاره، اداره کل نظــارت بــر صــادرات 

و مبــادالت مــواد نفتــی و شــرکت ملــی گاز برگــزار شــده اســت.
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با هدف توسعه همکاري هاي دوجانبه ؛

مدیران پژوهشگاه صنعت نفت و ادره كل نظارت، ارزیابي و آمایش آموزش عالي استان تهران نشست مشترك برگزار 
كردند

روز شـنبه ۷ خردادمـاه مدیر کل نظارت، ارزیابـي و آمایش آموزش عالي 
اسـتان تهـران و هیـات همراه نشسـت مشـترکي را بـا رئیـس و مدیران 

پژوهشـگاه صنعت نفت برگـزار کردند.
دکتـر توفیقـي، رئیـس پژوهشـگاه صنعـت نفـت در ایـن نشسـت بـه 
پروژه هایـي کـه در این مجموعه اجرا مي شـود، اشـاره کـرد و گفت: تمام 
پروژه هایـي کـه در برنامه هـاي ایـن سـازمان قـرار مي گیرنـد معطوف به 
یك قرارداد صنعتي اسـت و تمامي دانش هاي فني موجود در پژوهشـگاه 

صنعـت نفـت در نهایت بـه توسـعه تکنولوژي منجر مي شـود.
وي در همیـن راسـتا تصریـح کـرد: چنانچـه پروژه ها به مرحلـه عملیاتي 
برسـند و مورد تایید کارفرما قرار گیرند مي توان از آن ها به نحو مناسـبي 

در صنعـت اسـتفاده کرد و 
علي رغـم آن که پژوهشـگاه 
صنعـت نفـت یك سـازمان 
محسـوب  گـرا  ماموریـت 
مي شـود و بایـد بـه صنعت 
ارائـه  فناورانـه  خدمـات 
کنـد ولـي بـر فناوري هـاي 
نوظهـور نیـز همـواره توجه 

دارد. ویـژه اي 
ایشـان به رصد فناوري هاي 
کـرد  اشـاره  نیـز  نوظهـور 
پژوهشـگاه  گفـت:  و 
صنعـت نفـت براي توسـعه 
در  جدیـد  فناوري هـاي 
کشور همواره از درآمد هاي 
اختصاصـي خـود اسـتفاده 

مي کنـد و قبـل از آن کـه در صنعـت نفـت کشـور نیـازي مطرح شـود به 
دنبـال آن هسـتیم کـه فناوري مورد نیاز آن مسـئله را شناسـایي کرده و 

کنیـم. ارائـه  را  مناسـبي  راه حل هـاي 
وي بـه همـکاري پژوهشـگاه صنعـت نفت بـا دانشـگاه ها نیز اشـاره کرد 
و گفـت: همـواره بـر ایـن موضـوع تاکید داشـته ام کـه مراکـزي همچون 
پژوهشـگاه صنعـت نفـت نباید به صورت دانشـگاه عمل کننـد و پذیرش 
دانشـجو را در دسـتور کار خـود قـرار دهنـد بلکـه بایـد بسـتري آمـاده 
شـود کـه دانشـجویان پایان نامه هـا و رسـاله هاي خـود را بـا اسـتفاده از 

ظرفیت هـاي ایـن مراکـز به نحـو شایسـته اي انجـام دهند.
رئیـس پژوهشـگاه ادامـه داد: بـر همیـن اسـاس پژوهشـگاه صنعت نفت 
طـرح میزبانـي از دانشـجویان تحصیـالت تکمیلي را در دسـتور کار خود 
قـرار داده اسـت و هم اکنون 1۲۰ دانشـجو در این مجموعـه فعالیت هاي 

پژوهشـي خـود را دنبـال مي کنند.

در ادامـه این نشسـت دکتـر محمد علي شاه حسـیني، مدیـر کل نظارت 
ارزیابـي و آمایـش آموزش عالي اسـتان تهران به بخش هـاي مختلف این 
مجموعـه اشـاره کـرد و گفت: مجموعه مـا از ترکیب دو هیات و یا شـورا 
تشـکیل شـده اسـت که هیات نظـارت اولین بخـش را تشـکیل مي دهد 

کـه وظیفـه آن نظـارت، ارزیابي و تضمین کیفیت اسـت.
وي بـه دومیـن بخـش از ایـن هیات نیز اشـاره کـرد و گفـت: هیات دوم 
فعالیـت خـود را از دو سـال قبـل آغاز کرده اسـت و هدف از تشـکیل آن 
تفویـض اختیـار فعالیت هـاي وزارت علـوم بـه اسـتان ها مي باشـد و در 
همیـن راسـتا برخي از اختیارات وزارت علـوم در حوزه آموزش، پژوهش، 
اداري و مالـي و گرفتـن مجـوز بـراي راه اندازي پارک هاي علـم و فناوري 
و مجـوز رشـته ها به اسـتان ها 
بـراي سـهولت کار هـا واگـذار 

. مي شود
شاه حسـیني تصریـح کـرد: با 
تشـکیل این گونـه هیات هـا و 
شـورا ها درصـدد آن هسـتیم 
علـوم  وزارت  بروکراسـي  کـه 
ایـن  و  دهیـم  کاهـش  را 
مرجـع  صرفـاً  را  وزارت خانـه 
ابـالغ و تصمیمـات نهایي قرار 

دهیـم.
هیـات  این کـه  بیـان  بـا  وي 
نظارت از ۷ زیر نظام تشـکیل 
یافتـه اسـت، گفـت: یکـي از 
هیـات،  ایـن  هـاي  زیر نظـام 
اسـت  فنـاوري  و  پژوهـش 
کـه بـه حـوزه فعالیت هـاي پارک هاي علـم و فنـاوري و شـتاب دهنده ها 
مي پـردازد و داراي کارگـروه تخصصي ویژه اي نیز اسـت کـه این کارگروه 
از اعضـاء هیـات علمـي دانشـگاه ها و همچنین مدیران اداره کل تشـکیل 
یافتـه اسـت و تـالش مي کنند کـه به امـور مختلف در زمینـه پژوهش و 

فنـاوري کمـك نماینـد.
ایشـان همچنیـن افـزود: همواره مـا کنتـرل موضوعات را بـه عنوان یك 
مانـع نـگاه نمي کنیـم بلکه نگاهي تسـهیل گر به موضوعـات داریم و خود 
را بخشـي از آمـوزش عالـي مي دانیـم و همـواره در تـالش هسـتیم کـه 

موسسـات را بـه اسـتاندارد هاي حـوزه آمـوزش عالي نزدیـك نماییم.
گفتني اســـت در پایان ایـــن نشســـت مدیـــران ادره کل نظارت، 
ارزیابي و آمایش آموزش عالي اســـتان تهران از برخي دســـتاوردهاي 
پژوهشـــگران پژوهشـــگاه صنعت نفـــت در پردیس هاي ســـه گانه 

بازدیدکردند.
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 با هدف ارتقاء و نشر دانش در حوزه تولید غشاهای الترافیلتراسیون نوزدهمین ژورنال كالب در پژوهشگاه صنعت نفت 
برگزار شد

ــن دســتاوردهای روز  ــن پیشــرفت های علمــی و جدیدتری ــه منظــور اطــالع از آخری ــش و ب ــت دان ــات علمــی و مدیری ــا همــکاری واحــد اطالع ب
ــاه  ــی عملکــرد غشــاهای الترافیلتراســیون« یکشــنبه 1 خــرداد م ــد و ارزیاب ــد تولی ــوان »بررســی فرآین ــا عن ــال کالب ب جهــان، نوزدهمیــن ژورن
ــا حضــور جمعــی از محققیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت های همــکار  ــوکل مقــدم ب ــم ت توســط دکتــر مجیــد اســماعیلی و دکتــر مری

برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، تکنولــوژی غشــایی الترافیلتراســیون در صنایــع شــیرین ســازی آب دریــا، صنایــع تصفیــه 
 ،UF صنایــع غذایــی و آشــامیدنی ماننــد شــفاف ســازی آب میــوه و تولیــد آب معدنــی، صنایــع لبنــی ماننــد تولیــد پنیــر ،MBR پســاب ماننــد
ــد رشــد و توســعه ایــن  ــه رون ــا توجــه ب ــرد پیــدا کــرده اســت و ب خالــص ســازی و تغلیــظ پروتئیــن شــیر و همچنیــن صنایــع داروســازی کارب

تکنولــوژی در جهــان، ایــن بخــش از تکنولــوژی غشــایی در پژوهشــگاه نیــز توســعه یافتــه اســت.
گفتنــی اســت در ایــن نشســت، موضوعاتــی نظیــر اهمیــت جایــگاه موضــوع تصفیــه آب و پســاب در اســناد باالدســتی، بررســی آخریــن مقــاالت 
و تکنیك هــای ســاخت و شناســایی غشــاهای الترافیلتراســیون، بررســی کاربردهــای تکنولــوژی غشــایی الترافیلتراســیون، بررســی رونــد رشــد و 

چالــش هــای پیــش رو در توســعه ایــن فنــاوری مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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 از سوی محققان پژوهشگاه صنعت نفت؛

توسعه نرم افزار بومی ساخت چاه مجازی صورت خواهد گرفت

هیدرات هــای گازی بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن منابــع انــرژی 
جهــان طــی دهه هــای آینــده در نظــر گرفتــه می شــود و علــی 
ــا  ــش آنه ــرژی، پیدای ــن ان ــع در تامی ــن منب ــاالی ای ــیل ب ــم پتانس رغ
ــای  ــه آب ه ــب از جمل ــی مناس ــرایط ترمودینامیک ــا ش ــی ب در مناطق
عمیــق موجــب شــده تــا حفــاری رســوبات ایــن منابــع در مقایســه بــا 
مخــازن متعــارف پیچیــده تــر شــده و بــا افزایــش قابــل توجــه زمــان و 

ــود. ــراه ش ــاری هم ــای حف هزینه ه
ــك پژوهشــگاه  ــروه پژوهــش ژئوفیزی ــس گ ــادری، رئی ــدس اصغرن مهن
صنعــت نفــت، در مصاحبــه اختصاصــی خــود بــا واحــد روابــط عمومــی 
ــی  ــم ارزیاب ــای مه ــگاری را از ابزاره ــرزه ن ــت ل ــت نف ــگاه صنع پژوهش
ــرزه ای و  ــای ل ــواره داده ه ــت: هم ــدرات گازی دانســت و گف ــع هی مناب

ــه  ــازی آن، ب ــزار وارونس اب
عنــوان ورودی هــای اصلــی 
جهــت شناســایی و ارزیابی 
منابــع هیــدرات گازی در 
می شــوند،  گرفتــه  نظــر 
ــدرات  ــور هی ــه حض چراک
لــرزه ای  خــواص  گازی 
رســوبات را تغییــر داده و 
ایــن تغییــرات تابعــی از 
درصــد اشــباع هیــدرات 
توزیــع  نــوع  آزاد،  گاز  و 
هیــدرات،  کریســتال های 
جنــس رســوبات و تخلخــل 

ــت. ــنگ اس س
وی در ادامــه تصریــح کــرد: 

ــل از  ــه حاص ــدل اولی ــد م ــرزه ای نیازمن ــازی ل ــه وارونس ــی ک از آنجای
داده هــای چاهــی می باشــد، در نبــود اطالعــات چــاه، از تکنیــك ســاخت 

ــن اســتفاده می شــود. ــك روش جایگزی ــوان ی ــه عن چــاه مجــازی ب
ایشــان بــه اهــداف ســاخت چــاه مجــازی اشــاره کــرد و گفــت: هــدف از 
ســاخت چــاه مجــازی تخمیــن نگارهــای بهینــه ســرعت مــوج فشــاری، 
ــف  ــای مختل ــك الگوریتم ه ــا کم ــی ب ــی و چگال ــوج کشش ــرعت م س

بهینــه ســازی از داده هــای لــرزه ای اســت.
ــای  ــا، مدل ه ــن نگاره ــی ای ــن نهای ــرای تخمی ــزود: ب ــه اف وی در ادام
ــرزه ای  ــن مدل هــا از داده هــای ل ــاز اســت کــه ای ــورد نی ــه آنهــا م اولی
پیــش برانبارشــو یــا روش هــای وارونســازی در محــل رد لــرزه )تریــس 
لــرزه ای( بــه دســت می آینــد؛ نامگــذاری ایــن روش بــه چــاه مجــازی 
ــه  ــن شناســی ورودی ب ــدل زمی ــودن م ــدی ب ــك بع ــل ی ــه دلی ــز ب نی

ــد. ــتقیم می باش ــازی مس ــم مدلس الگوریت

ــای  ــدرات گازی دری ــه هی ــورد مطالع ــدوده م ــرد: در مح ــان ک وی بی
ــاری،  ــره در حف ــتن مخاط ــودن و داش ــه ب ــل پرهزین ــه دالی ــان ب عم
چاهــی وجــود نداشــته و تنهــا داده موجــود بــرای مطالعــه، داده لــرزه ای 
دو بعــدی اســت. بنابرایــن مطالعــات کمــی هیــدرات گازی بــه کمــك 
ــات  ــه مطالع ــی ک ــوده و از آنجای ــروری ب ــری ض ــود ام ــای موج داده ه
ــه همیــن  ــد ب ــه داده هــای موجــود در چــاه دارن ــرزه ای نیــاز ب کمــی ل
منظــور تکنیــك ســاخت چــاه مجــازی بــرای جبــران کمبــود داده هــا 

امــری ضــروری اســت.
ــزار صنعتــی Gmax کــه  ــرم اف ــا ن ــه ســاخت چــاه مجــازی ب ــادری ب ن
ــرد  ــاره ک ــه، اش ــعه یافت ــی LandOcean   توس ــرکت چین ــط ش توس
ــددی  ــکالت متع ــت مش ــه عل ــزار ب ــرم اف ــن ن ــتفاده از ای ــزود: اس و اف
نظیــر عــدم دسترســی بــه آمــوزش 
و مــدارک الزم جهــت یادگیــری 
ــت  ــر نیس ــکان پذی ــی ام ــه راحت ب
ــا در  ــد ت ــب ش ــت موج ــن عل و ای
ــا اســتفاده  ــدرات گازی، ب طــرح هی
دانــش  انتخــاب  و  گزینــش  از 
آموختــگان ممتــاز دانشــگاهی در 
رشــته برنامــه نویســی در کنــار 
ــروه  ــك، گ ــروه ژئوفیزی ــان گ محقق
کــد نویســِی چــاه مجــازی تشــکیل 
ــه و بررســی  ــس از مطالع شــود و پ
ســازی،  بهینــه  الگوریتم هــای 
الگوریتــم مناســب ســاخت چــاه 
ــبت  ــده و نس ــاب ش ــازی انتخ مج
ــدام  ــری اق ــد کامپیوت ــه ک ــه تهی ب

ــت. ــورت گرف ص
ایشــان در همیــن راســتا ادامــه داد: پــس از دســتیابی بــه کــد اولیــه، 
بــر روی داده لــرزه ای مصنوعــی و واقعــی )داده لــرزه ای دریــای عمــان( 
ــه دســت  ــج ب ــه شــده اســت و نتای ــن کــد تســت و بهین هم اکنــون ای
آمــده نشــان از آن دارد کــه خروجی هــای کــد توســعه یافتــه در 
برخــی مــوارد، نســبت بــه نــرم افــزار صنعتــی از قابلیــت مناســب تــری 

برخــوردار اســت.
نــادری در خاتمــه تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه نتایــج 
رضایــت بخــش ســاخت چــاه مجــازی لــرزه ای کــه بــه تاییــد کارفرمــای 
طــرح هیــدرات گازی )مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران( 
رســیده اســت؛ مقــرر گردیــد کــد نــرم افــزاری توســعه یافتــه در ادامــه 
 Gmax ــی ــزار خارج ــرم اف ــن ن ــدرات گازی جایگزی ــرح هی ــرای ط اج

شــود.
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 با مشارکت پژوهشگاه صنعت نفت؛
بهبود عملیات اسیدكاری و تضمین جریان نفت و گاز در میدان مشترك آذر انجام شد

دکتــر صابــر محمــدي، مجــري طــرح تضمیــن جریــان و بهبــود تولیــد 
در میــدان نفتــي مشــترک آذر در مصاحبــه اختصاصــی خــود بــا واحــد 
ــا بیــان اینکــه میــدان آذر  روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
یکــی از پیچیــده تریــن میدان هــای نفتــی در ســطح کشــور و منطقــه 
ــا بیــش از ۴ میلیــارد بشــکه ذخیــره نفــت  اســت گفــت: میــدان آذر ب
درجــا و تولیــد نفــت ســبك و همچنیــن ســاختار زمین شناســی ویــژه 
ــدان را  ــن می ــاری در ای ــار، حف ــم فش ــار و ک ــای پرفش ــی الیه ه و توال
ــرده  ــل ک ــا تبدی ــن حفاری ه ــخت ترین و پرچالش تری ــی از س ــه یک ب

اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه ایــن امــر کــه ترکیــب ســیال میــدان آذر حــاوی 
درصــد باالیــی گاز ســولفید هیــدروژن و دی اکســیدکربن اســت تصریــح 
ــاد  ــده ای را ایج ــدت خورن ــه  ش ــرایط ب ــا، ش ــن گازه ــود ای ــرد: وج ک
می کنــد کــه از یــك ســو اســتفاده از آلیاژهــای خــاص مقــاوم در برابــر 

خوردگــی را در تجهیــزات درون چاهــی، خطــوط لولــه و تأسیســات 
سرچاهی و فرآورش اجتناب ناپذیر کرده است و از سوی دیگر 

ــای  ــیدکاری در چاه ه ــات اس ــیال، عملی ــاالی س ــی ب ــل خورندگ بدلی
ــراه اســت. ــده ای هم ــش و مشــکالت عدی ــا چال ــدان ب ــن می ای

بــه گفتــه محمــدی در اوایــل شــروع اکتشــاف و توســعه ایــن میــدان 
مشــترک قــرار بــر ایــن امــر بــود کــه از توانمنــدی و تجربه شــرکت های 
بیــن  المللــی بــزرگ در توســعه ایــن میــدان عظیــم و پیچیــده اســتفاده 
شــود کــه بــه دلیــل شــرایط تحریمــی وارده بــر کشــورمان ایــن مهــم 
ــن راســتا بخــش مهمــی از فعالیــت  هــا طــی  میســر نشــد کــه در ای
ــه  ــون ب ــال 1398 تاکن ــته از س ــم پیوس ــه ه ــروژه ب ــرارداد و پ ــه ق س

پژوهشــگاه صنعــت نفــت واگــذار شــد.
وی در ادامــه بــه پــروژه اول کــه بــا همــکاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
و شــرکت ســروک آذر صــورت گرفتــه اســت اشــاره کــرد و گفــت: هدف 
اصلــی در پــروژه اول نیــز بررســی رفتــار ترمودینامیکــی ســیال پیچیــده 
ــی  ــوبات آل ــکیل رس ــرایط تش ــن ش ــدان، تعیی ــتره می ــزن در گس مخ
آســفالتین و وکــس و انتخــاب بازدارنــده مناســب رســوبات آســفالتین-

وکــس بــوده اســت کــه در بخــش پایانــی ایــن پــروژه بازدارنــده  هــای 
مختلــف خوردگــی بــه منظــور کنتــرل خوردگــی در تجهیــزات و ادوات 

تولیــدی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
محمــدی شــناخت ســیال و تعییــن شــرایط عملیاتــي و بحرانــي 
ــژه  ــدان را از دســتاوردهای وی ــاي می ــي در چاه ه تشــکیل رســوبات آل
ایــن پــروژه دانســت و عنــوان کــرد: در ایــن پــروژه کــه 6 مــاه اســت 
ــه اتمــام رســیده اســت، بازدارنده هــاي بهینــه رســوبات آســفالتین و  ب
واکــس در ایــن میــدان تعییــن شــد و مکانیســم هاي اصلــي تاثیر گــذار 
مابیــن رســوبات و بازدارنــده  هــا شــناخته شــد و در نهایــت نیز مناســب  

تریــن بازدارنــده خوردگــی بــا تعییــن شــرایط بهینــه تزریــق جهــت 
استفاده در فرایند تولید از میدان تعیین شد.

بــه گفتــه محمــدی درحــال حاضــر در چــاه  هــای تولیــدی ایــن میدان 
تزریــق پیوســته بازدارنــده رســوب آســفالتین و بازدارنــده خوردگــی بــا 

نظــارت پیوســته پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال انجــام اســت.
ــف  ــاه 1۴۰1 تعری ــان خردادم ــا پای ــروژه دوم کــه ت ــه پ ــه ب وی در ادام
شــده اســت اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن پــروژه از یــك ســو آســیب  
ــدان آذر و بهینه ســازی  ــای می ــات اســیدکاری در چاه ه شناســی عملی
ــی  ــای آت ــات اســیدکاری چــاه  ه ــج اســید در عملی فرموالســیون پکی
ــرار گرفــت و از ســوی دیگــر نیــز مطالعــه و بررســی  در دســتور کار ق
پتانســیل آســیب ســازندی ناشــی از ســیال حفــاری گالیکولــی از بخش  

ــروژه محســوب می شــود. ــن پ هــای مهــم ای
ایشــان افــزود: در فــاز آخــر این پــروژه مطالعــه آزمایشــگاهی فرآیندهای 
ازدیــاد برداشــت پایــه آبــی بــا تکیــه بــر ســیاالت نویــن در ایــن حــوزه 
انجــام خواهــد شــد و در ایــن بخــش عملکــرد ســناریوهای مختلــف در 
تولیــد از میــدان بررســی شــده و محدودیــت  هــا و مزایــای هــر روش 

مــورد مطالعــه و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
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ــای  ــاه  ه ــیدکاری در چ ــای اس ــج ه ــازی پکی ــه  س ــدی بهین محم
ــروژه دانســت  ــن پ ــتاوردهای ای ــن دس ــدان آذر از مهمتری ــف می مختل
ــای اســیدکاری  ــج  ه ــران، پکی ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ــار ک و اظه
قبــل از تزریــق و اســتفاده در میــدان عملکــرد آنهــا توســط آزمایشــگاه 
انگیــزش چــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت مــورد مطالعــه بررســی قــرار 

ــد شــد. ــه  ســازی خواه ــاز بهین ــت و در صــورت نی ــد گرف خواه
ایشــان در همیــن راســتا ادامــه داد: در ســالهای گذشــته، در عملیــات 
ــدون بررســی  اســیدکاری در میادیــن مختلــف، ســیاالت اســیدکاری ب
دقیــق در میــدان اســتفاده شــده اســت کــه نتایــج آن نیــز بــا شکســت 
در عملیــات و مشــکالت عدیــده ای در فراینــد تولیــد از میــدان مواجــه 

شــده اســت.
ــه  ــه گفتــه ایشــان پروتــکل بررســی پکیج هــای اســیدکاری در مرحل ب
ســنتز مــواد و ماقبــل از اســتفاده در میــدان، بــرای اولیــن بــار در میدان 
آذر و بــا مشــارکت موثــر پژوهشــگاه انجــام گرفتــه اســت کــه ایــن امــر 

منجــر بــه تولیــدی ایمــن و صرفــه اقتصــادی باالیــی خواهــد شــد.
ــت  ــی نف ــکده مهندس ــه پژوهش ــن زمین ــرد: در ای ــح ک ــان تصری ایش
ــگاه   ــا و آزمایش ــتگاه  ه ــتفاده از دس ــا اس ــت ب ــت نف ــگاه صنع پژوهش
هــای منحصــر بــه فــرد شــرایط الیه هــاي مــورد نظــر مخــزن از لحــاظ 
ــات  ــر در عملی ــاي موث ــرده و پارامتر ه ــازي ک ــار را شبیه س ــا و فش دم
ــاه 13  ــه چ ــال در مطالع ــوان مث ــه عن ــود؛ ب ــیدکاری را بررســي نم اس
ــن  ــان ممک ــن زم ــیدي در کمتری ــج اس ــازي پکی ــدان آذر بهینه س می
ــفالتینی و  ــای آس ــذف لجن ه ــید کاري، ح ــات اس ــاء عملی ــبب ارتق س

ــت. ــده اس ــد ش ــدار تولی ــه م ــي ب ــاي مخزن ــي از زیر الیه ه ورود یک

محمــدی افــزود: تمامــی بخــش  هــای ایــن پــروژه بــا موفقیــت و تاییــد 
کامــل کارفرمــا بــه اتمــام رســیده و تنهــا بخــش باقــی مانــده و در حــال 
ــت  ــاد برداش ــف ازدی ــناریوهای مختل ــگاهی س ــی آزمایش ــام بررس انج
ــر بروزتریــن ســناریوهای ممکــن در  ــا تکیــه ب ــی اســت کــه ب ــه آب پای

حــال پیگیــری اســت.
ــر حاصــل از دو  ــده و موث ــج ارزن ــه نتای ــا توجــه ب ــه داد: ب ایشــان ادام
پــروژه اول، قــرارداد ســومی در راســتای بهبــود تولیــد در میــدان آذر و 
بــا تمرکــز بــر بهینــه  ســازی ســیاالت پیــش  تزریــق و پــس  تزریــق و 
همچنیــن رویکــرد جدیــد امــکان  اســتفاده از اســیدهای هیبریــدی بــه 
جــای ســیاالت قدیمــی و معمــول در عملیــات اســیدکاری تعریف شــده 

اســت.
محمــدی در خاتمــه گفــت: در بخــش مهمــی از ایــن پــروژه عملکــرد 
مــواد شــیمیایی مختلــف مــورد اســتفاده در میــدان ماننــد بازدارنــده/

دیسپرســنت/حالل رســوب آســفالتین، آنتــی فــوم، دمولســیفایر و 
بازدارنــده خوردگــی قبــل از اســتفاده در میــدان بررســی شــده اســت و 
دوز بهینــه و مشــکالت احتمالــی در تزریــق هــر مــاده تعییــن خواهــد 

شــد.
ــان و بهبــود تولیــد در میــدان  ــه گفتــه مجــري طــرح تضمیــن جری ب
نفتــي مشــترک آذر بــه منظــور انجــام رســالت پژوهشــگاه در راســتای 
ــق شــرکت مهندســی و توســعه  ــا تواف ــت و دانشــگاه و ب ــاط صنع ارتب
ســروک آذر تعــدادی از فعالیــت  هــای نویــن در ایــن پــروژه بــه صــورت 
پایــان  نامــه  هــای کارشناســی ارشــد و دکتــرا و بــا همــکاری دانشــگاه  

هــای معتبــر کشــور در حــال انجــام اســت.  

 اجرای مدل سازی یکپارچه افق های مخزنی توسط پژوهشگاه صنعت نفت؛

گامی مستحکم در راستای اكتشاف منابع هیدروكربنی

تشـریح  از  زمیـن  علـوم  پژوهشـکده  رئیـس  بیرانونـد،  بیـژن  دکتـر 
در  هیدروکربنـی  منابـع  اکتشـافات  بـا  مرتبـط  علمـی  دسـتاوردهای 

داد. خبـر  نفـت  صنعـت  پژوهشـگاه 
بـه گفتـه بیرانونـد اکتشـاف منابـع هیدروکربنـی متعـارف مبتنـی بـر 
روش هـای اکتشـافی زمین شناسـی، ژئوشـیمیایی و ژئوفیزیکـی از زمان 
گذشـته در تمـام دنیـا مرسـوم بـوده اسـت و ایـن امـر در پژوهشـگاه 
صنعـت نفـت نیـز بیش از یك دهه در شناسـایی و کشـف پتانسـیل های 
هیدروکربنـی حوضـه های نفتـی ایران مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

منابـع  اکتشـافی  دسـتاوردهای  آنچـه  افـزود:  راسـتا  همیـن  در  وی 
از  گذشـته  دهـه  یـك  در  را  نفـت  صنعـت  پژوهشـگاه  هیدروکربنـی 
شـکوفایی  مدیـون  می نمایـد  متمایـز  خـود  همتـای  سـازمان های 
فناوری هـای اکتشـافی در سـه حـوزه دانشـی ژئوفیزیك، زمین شناسـی 

اسـت. زمیـن  علـوم  پژوهشـکده  در  آنهـا  تلفیـق  و  ژئوشـیمی  نفـت، 
ایشـان بـا بیـان اینکـه دهـه شـکوفایی فناوری هـای اکتشـافات منابـع 
هیدروکربنـی در پژوهشـکده علـوم زمیـن پژوهشـگاه صنعـت نفـت بـا 

مدلسـازی دینامیـك حوضـه و سیسـتم های هیدروکربنـی آغـاز شـده 
اسـت گفـت: ایـن حـوزه دانشـی و تکنولوژی هـای مرتبـط بـا آن پایـه و 
اسـاس اکتشـافات هیدروکربنـی بـوده و بیـش از سـه دهـه اسـت که در 
دنیـا به عنـوان فـاز اول فرآیند اکتشـافات منابـع هیدروکربنی شـناخته 

شـده و در قاعـده هـرم اکتشـافات هیدروکربنـی قـرار گرفتـه اسـت.
وی در ادامـه از انجـام بزرگتریـن طـرح پژوهشـی صنعـت نفـت )طـرح 
مرواریـد خلیـج فـارس( در حـوزه اکتشـاف منابـع هیدروکربنـی خبـر 
داد و افـزود: ایـن طـرح در یکـی از پیچیـده تریـن حوضه هـای رسـوبی 
خاورمیانـه انجـام شـده و جـزو پنـج طـرح برتـر مشـابه خـود در دنیـا 
اسـت کـه از یـك سـو نقطـه عطـف فناوری هـای اکتشـافی در صنعـت 
نفـت ایـران بـه حسـاب می آیـد و از سـوی دیگـر ایـن صنعـت را عـالوه 
بـر دسـتاورهای اکتشـافی مجهـز به ایـن دانش و فنـاوری نموده اسـت.

بـا  اکتشـافی  فناوری هـای  شـکوفایی  تـداوم  کـرد:  تصریـح  بیرانونـد 
اجـرای مدلسـازی یکپارچـه افق هـای مخزنی گروه بنگسـتان در دشـت 
آبـادان بـا هـدف ارزیابـی و محاسـبه حجـم نفت درجـای ایـن مخازن و 
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شناسـایی پتانسـیل های عظیـم نفتی در یکـی از غنی تریـن حوضه های 
هیدروکربنـی دنیـا را بایـد دومیـن قـدم مسـتحکم در اکتشـاف منابـع 

هیدروکربنـی در پژوهشـگاه صنعـت نفت دانسـت.
ایشـان در همیـن راسـتا افـزود: اگرچـه طـرح مروایـد و دشـت آبـادان 
از مهمتریـن فناوری هـای اکتشـافی منابـع متعـارف هیدروکربنـی یـك 
دهـه اخیـر صنعـت نفـت ایـران بـوده و بـرای اولیـن بـار در ایـران بـه 

عطـف  نقطـه  امـا  رسـیده اند  انجـام 
منابـع  اکتشـافی  فناوری هـای 
کسـب  و  شناسـایی  در  هیدروکربنـی 
دانـش و تجربـه الزم جهـت اکتشـاف 
منابـع نامتعـارف هیدروکربنـی اسـت.

بیرانونـد کسـب فناوری های اکتشـافی 
از  را  هیدروکربنـی  نامتعـارف  منابـع 
مهمتریـن رخدادهـای دهـه اخیـر در 
و  دانسـت  بشـر  انـرژی  منابـع  تامیـن 
ارزش  و  اهمیـت  بـا  متناسـب  گفـت: 
بـر جوامـع  آنهـا  تاثیرگـذار  اقتصـادی 
بشـری می تـوان به شناسـایی و کشـف 
منابـع هیدرات گازی، شـیل های گازی، 

گاز محبـوث در الیـه هـای زغـال سـنگی و افق هـای ماسـه سـنگی کم 
تـراوا اشـاره نمـود.

وی یادآور شـد: خوشـبختانه پژوهشـکده علوم زمین پژوهشـگاه صنعت 
نفـت در ایـن امـر در ایـران پیشـتاز بـوده و عـالوه بـر کسـب دانـش و 
حـوزه  چهـار  ایـن  در  ارزشـمند  تجـارب  دارای  مربوطـه  فناوری هـای 
فنـاوری اکتشـافی منابـع نامتعـارف هیدروکربنـی اسـت؛ ایـن موفقیـت 
چشـمگیر کـه حاصـل تـالش بـی وقفـه همـکاران ایـن پژوهشـکده در 

دهـه اخیر اسـت عـالوه بر ورود شـرکت ملی نفـت ایران به حـوزه منابع 
نامتعـارف و دسـتیابی به منابع عظیم گازی، آورده بسـیار ارزشـمندتری 
بـرای پژوهشـگاه صنعـت نفـت داشـته کـه همـان کسـب فناوری هـای 

مرتبـط جهـت شناسـایی ایـن پتانسـیل های هیدروکربنـی اسـت.
ایشـان در ادامـه به مهمترین تجارب پژوهشـکده علوم زمین پژوهشـگاه 
صنعـت نفت اشـاره کرد و گفت: پروژه های اسـتراتژیکی نظیر شناسـایی 
دریـای  گازی  هیـدرات  منابـع 
شـیل  منابـع  شناسـایی  عمـان، 
گازی و پتانسـیل های گازی ناشـی 
از آن در ناحیه لرسـتان، شناسایی 
منابـع گازی محبـوث در افق هـای 
پـرورده  ناحیـه  سـنگی  زغـال 
محبـوث  گازی  منابـع  و  طبـس 
در ماسـه سـنگ های کـم تـراوای 
مهمتریـن  ازجملـه  مغـان  دشـت 
تجـارب ایـن پژوهشـکده در حوزه 

منابـع نامتعـارف مـی باشـند.
کسـب  بیرانونـد  گفتـه  بـه 
فناوری هـای مذکـور در یـك دهه 
اخیـر را بایـد مهمتریـن دسـتاوردهای پژوهشـگاه صنعت نفـت در حوزه 
اکتشـاف منابـع هیدروکربنـی دانسـت. بـا توجه بـه اینکه تمامـی ارکان 
وزارت نفـت از مدیـران ارشـد تـا شـرکت های تابعه تا به امروز در کسـب 
ایـن موفقیـت سـهیم بوده انـد بـدون شـك از ایـن پـس نیـز در تـداوم، 
رشـد و شـکوفایی فناوری هـای کسـب شـده بازیگـران اصلی ایـن حوزه 

خواهنـد بـود.

از محققین و دست اندكاران پروژه ارتقاء كیفیت محصوالت سنگین با محوریت واحد كک تاخیری شركت پاالیش نفت 
بندرعباس تقدیر شد

مراســم تجلیــل از مســئولین پــروژه طــرح ملــی و اســتراتژیك » ارتقــاء 
کیفیــت محصــوالت ســنگین بــا محوریــت واحــد کك تاخیــری شــرکت 
پاالیــش نفــت بندرعبــاس« بــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفت، 
رییــس پردیــس پاییــن دســتی، معاونیــن و مدیــران ایــن ســازمان در 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در ایــن مراســم 
دکتــر زمانیــان، رئیــس پردیــس پاییــن دســتی ضمــن تقدیر و تشــکر از 
زحمــات محققیــن و دســت انــدرکاران ایــن پــروژه گفــت: طــرح توســعه 
دانــش فنــی کك کــه بــا حمایــت شــرکت ایمیــدرو در ســال 9۲ آغــاز 
ــن  ــد ای ــث ش ــه باع ــود ک ــی ب ــای مختلف ــه ه ــود، دارای جنب ــده ب ش
دانــش بــه مرحلــه ای از بلــوغ برســد کــه در ســال 9۷ اســتفاده از ایــن 

تکنولــوژی مــورد توجــه بســیاری از کارفرمایــان قــرار گیــرد.
ــا پاالیشــگاه بندرعبــاس اشــاره  ــه ســابقه همــکاری پژوهشــگاه ب وی ب
ــا پیــش از قــرارداد رســمی  کــرد و افــزود: پژوهشــگاه صنعــت نفــت ت

بــا پاالیشــگاه بندرعبــاس، بررســی موضوعاتــی نظیــر مطالعــات بــازار، 
بــا شــرکت  پایلوتــی  اقتصــادی و تســت های  مطالعــات بررســی 
ــن  ــت و در ای ــته اس ــکاری داش ــز هم ــاس نی ــت بندرعب ــش نف پاالی
ــه  ــد اینگون ــه می توانن ــتند ک ــا داش ــیاری ادع ــرکت های بس ــه ش زمین
فعالیت هــا را اجرایــی کننــد ولــی در نهایــت پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
ــا  ــاد کارفرم ــب اعتم ــن جل ــود و همچنی ــی خ ــش فن ــات دان ــا اثب ب
ــروژه را  ــن پ ــب نمــوده و اجــرای ای توانســت اعتمــاد پاالیشــگاه را جل

ــرد. ــر عهــده گی ب
ایشــان قــرارداد میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و پاالیشــگاه بندرعباس 
کــه بــه ارزش  3/5 میلیــون یــورو اســت را جــزو بزرگتریــن قراردادهــای 
پژوهشــگاه دانســت و گفــت: بــر اســاس ایــن قــرارداد 1۰۰ هــزار بشــکه 
ــی قــرار گرفــت کــه ماحصــل آن نیــز  خــوراک مــورد بررســی و ارزیاب
تولیــد 16 محصــول بــا کیفیــت و بــا ارزش افــزوده خواهــد شــد کــه از 
ــه میــزان  ــه گازوئیــل یــورو 5 و کك اســفنجی ب ــوان ب آن جملــه می ت
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۲3۰ هزار تن در سال اشاره کرد.
ــامل 1۴  ــاس ش ــگاه بندرعب ــعه پاالیش ــرح توس ــرد: ط ــح ک وی تصری
واحــد فرآینــدی اســت کــه از ایــن میــان ، 8 واحــد آن تحــت الیســنس 
ــورد از آن  ــه الیســنس دو م ــوده اســت ک ــت ب ــت نف ــگاه صنع پژوهش

بــرای نخســتین بــار توســط 
شــده  ارائــه  مجموعــه  ایــن 
اســت و در ایــن پــروژه 6 واحــد 
الیســنس  تحــت  فرآینــدی 

می باشــد. پژوهشــگاه 
ــرد  ــوه ی عملک ــه نح ــان ب زمانی
پژوهشــگاه صنعــت نفــت در 
و  کــرد  اشــاره  پــروژه  ایــن 
افــزود: خوشــبختانه پژوهشــگاه 
ــرح  ــن ط ــت در ای ــت نف صنع
ــه  اعتمــاد کارفرمــای خــود را ب
نحــو شایســته ای جلــب کــرده 
اســت بــه طــوری کــه کارفرمــا 
در هیــچ یــك از مــوارد بــه غیــر 

ــدا نکــرده اســت و  ــازی پی ــه مجموعــه هــای دیگــر نی از پژوهشــگاه ب
ــا کــرد کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت جــزو  ــوان ادع ــی می ت ــه عبارت ب
الیسنســورهای درجــه اول در دنیــا اســت کــه قــادر اســت ایــن گونــه 

ــد. ــه ده ــات را ارائ خدم
رئیــس پردیــس پاییــن دســتی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بیــان کــرد: 
ــش و انجــام طراحــی مهندســی،  ــات دان ــرداری، اثب ــه منظــور داده ب ب
ــدازی  ــس راه ان ــن پردی ــان ای ــی توســط محقق ــوت نیمــه صنعت 8 پایل
ــه  ــوت DAOT ک ــه پایل ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن ــه ب شــده اســت ک

ــه شــکل شــبانه روزی و پیوســته کار کــرده  حــدود ۲ هــزار ســاعت ب
اســت اشــاره کــرد.

ــات  ــی میعان ــان زدای ــروژه احــداث واحــد مرکاپت ــان پ ــه زمانی ــه گفت ب
گازی) DMC( را کــه از جنــس دانــش فنــی و طراحــی مهندســی 
را  شــود  مــی  محســوب 
می تــوان بــه همــراه پــروژه 
ــوالت  ــت محص ــاء کیفی » ارتق
ــد  ــت واح ــا محوری ــنگین ب س
کك تاخیــری شــرکت پاالیــش 
جــزو   « بندرعبــاس  نفــت 
قراردادهــای بــزرگ پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت بــه حســاب آورد.

وی در خاتمــه عنــوان کــرد: 
امیــدوارم بــا تــداوم ایــن گونــه 
کارهــا از یك ســو شــاهد رشــد 
و شــکوفایی پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت و از ســوی دیگــر شــاهد 
اســتقالل  و  وابســتگی  رفــع 
کشــورمان باشــیم و بــر خــود الزم می دانــم کــه از زحمــات همکارانــم 
ــرژی و محیــط زیســت و باالدســتی کــه در اجــرای  در پردیس هــای ان

ــی کنــم. ــد قدردان ــا مــا همــکاری کردن ــد ایــن طــرح ملــی ب رون
ــور  ــه منظ ــری ب ــوح تقدی ــم، ل ــن مراس ــه ای ــت در خاتم ــی اس گفتن
قدردانــی از مســئوالن و دســت انــدرکاران ایــن پــروژه از ســوی رییــس 

ــه آنهــا اهــدا شــد. پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب

 از سوی پژوهشگاه صنعت نفت؛

پیاده سازی و اجرای طرح مدیریت خوردگی در شركت ملی گاز ایران صورت گرفت

ــی،  ــت خوردگ ــت مدیری ــا محوری ــی ب ــی خوردگ ــگاه تخصص نمایش
ــرداد  ــخ  ۲۴ و ۲5 خ ــدت دو روز در تاری ــه م ــی ب ــی، ایمن ــی فن بازرس
ــن  ــای بی ــز همایش ه ــران در مرک ــی ای ــن خوردگ ــط انجم ــاه توس م

ــت  ــت نف ــگاه صنع ــی پژوهش الملل
ــد. ــزار ش برگ

رئیــس  نشــاطی،  جابــر  دکتــر 
پردیــس و توســعه انــرژی و محیــط 
زیســت پژوهشــگاه صنعــت نفت در 
ــی  ــه ســابقه طوالن ــش ب ــن همای ای
مدیریــت  موضــوع  و  پژوهشــگاه 
خوردگــی اشــاره کــرد و گفــت: 
خوشــبختانه پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت بــا بیــش از 5۰ ســال تجربــه 
خوردگــی  مدیریــت  زمینــه  در 

ــن  ــت و در ای ــوده اس ــرو ب پیش
راســتا بــا انجــام طــرح مدیریــت خوردگــی همــواره بــه دنبــال تدویــن، 

بومــی ســازی و در نهایــت اجــرای موضــوع مدیریــت خوردگــی 
در کل صنعت نفت بوده است.

ایشــان در ادامــه افــزود: در ایــن طــرح 
مدیریــت  مــدل  نــوع   1۰ از  بیــش 
ــرح  ــز مط ــا نی ــه در دنی ــی ک خوردگ
اســت از ســوی متخصصیــن خوردگــی 
مــورد  نفــت  صنعــت  پژوهشــگاه 
بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت بعــد 
از بررســی  های انجــام شــده، مــدل 
ــه شــرکت  ــی توســط پژوهشــگاه ب بوم
ملــی گاز بــا هــدف اجــرا و پیــاده 

ــد. ــه ش ــازی ارائ س
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ــه  ــح کــرد: افزایــش ایمنــی در ســازمان، بهین نشــاطی در ادامــه تصری
ســازی فرآیندهــای بازرســی، بهینــه کــردن فرآینــد تعمیــرات و کاهــش 
نشــتی ها و همچنیــن بهینــه ســازی تزریــق مــواد شــیمیایی از جملــه 

ــد. ــی می باش ــت خوردگ ــی های مدیری اثربخش

وی بحــث ارتقــاء وضعیــت اســتفاده از بازدارند هــای خوردگــی در بخــش 
باالدســت نفــت و گاز را از دیگــر اقدامــات پژوهشــگاه صنعــت نفــت در 
ــود در  ــای موج ــی از چالش ه ــت: یک ــت و گف ــی دانس ــوزه خوردگ ح
صنعــت نفــت و گاز میــزان مصــرف شــیمیایی در حوزه هــای باالدســتی 
ــر  ــی از نظ ــدان نفت ــدود ۲۰ می ــروژه ح ــن پ ــن رو و در ای ــت از ای اس
مصــرف مــواد شــیمیایی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و در نهایــت 
بــا نتایــج بــه دســت آمــده توانســتیم ارزیابــی دقیقــی از مصــرف مــواد 

شــیمیایی در هــر میــدان را انجــام دهیــم.
نشــاطی در همیــن راســتا افــزود: امیــدوارم بــا اجــرای دســتورالعمل ها 
ــرای شــرکت های تابعــه نفــت ابــالغ شــده اســت  و فرآیندهایــی کــه ب

ــی  ــرمایه مل ــن س ــظ ای ــت حف ــی در جه ــوزه خوردگ ــم در ح بتوانی
ــذار باشــیم. اثرگ

ــمند  ــات ارزش ــی از اقدام ــد: یک ــادآور ش ــخنرانی ی ــن س ــان در ای ایش
ــوع  ــال 1۴۰۰ موض ــت در س ــت نف ــگاه صنع ــه پژوهش ــورت گرفت ص
تدویــن و نظــارت بــر راکتــور آیزوماکــس پاالیشــگاه شــازند اراک 
اســت کــه خوشــبختانه بــا اســتفاده از متخصصیــن داخلــی پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت توانســتند دســتورالعمل بازرســی و تعمیــر ایــن راکتــور را 
ــه  ــه شــرکت های خارجــی ارائ ــا صــرف هزینــه بســیارکمتر نســبت ب ب

ــد. دهن
رئیــس پردیــس و توســعه انــرژی و محیــط زیســت پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت در خاتمــه اظهــار کــرد: یکــی از مشــکالت اخیــری کــه در زمینــه 
میادیــن تولیــد نفــت و گاز وجــود دارد موضــوع رســوب گــذاری خطوط 
ــا  ــن موضــوع ب ــه ای ــی اســت ک ــال نفــت در مناطــق عملیات ــه انتق لول
هــدف پیــش بینــی و ارزیابــی میــزان رســوب گــذاری آب هــای تولیــدی 

در دســتور کار پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســت.

 نمایشگاه خوردگی در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

نمایشگاه تخصصی خوردگی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 24 و 25 خرداد  ماه توسط انجمن خوردگی ایران 
در مركز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
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ــی از  ــت خوردگ ــل و نقشــه راه مدیری ــی در عرصــه بین المل ــت خوردگ ــت، تحــوالت مدیری ــت نف ــی پژوهشــگاه صنع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرار گرفــت. ــن مراســم مــورد بحــث و تبــادل نظــر ق ــی اســت کــه در اولیــن روز از ای موضوعات

ــی در  ــی فن ــش بازرس ــت و نق ــت نف ــگاه صنع ــی در پژوهش ــی میکروب ــوص خوردگ ــده در خص ــام ش ــای انج ــزارش، پژوهش ه ــن گ ــه ای ــر پای ب
ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق ــن نشســت تخصصــی م ــه در ای ــواردی اســت ک ــر م ــی از دیگ ــت خوردگ مدیری

همچنیــن بررســی عملکــرد انــواع عایق هــای حرارتــی بــا رویکــرد مقاومــت بــه خوردگــی و بازدارنده هــای فــاز بخــار و کاربــرد آنهــا در حفاظــت 
ورق کــف مخــازن رو زمینــی از مهــم تریــن موضوعــات کارگاه هــای ایــن نمایشــگاه اســت.

براســاس ایــن گــزارش، کارگاه تعمیــرات و پوشــش دهــی خطــوط لولــه و تجهیــزات بــا اســتفاده از مــواد کامپوزیتــی و بررســی آنالیــز خوردگــی 
در صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی توســط نــرم افــزار sonogrid از دیگــر موضوعــات کارگاه هــای ایــن مراســم می باشــد.

گفتنی است این نمایشگاه طی دو روز باحضور مدیران حوزه خوردگی و برگزاری چندین کارگاه در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

مطالعات ژئوشیمی ماهواره ای دریای عمان؛

با هدف شناسایی مناطق نشت نفت و گاز در برنامه كاری حوزه باالدست پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفت

ــا هــدف شناســایی مناطــق حــاوی  مطالعــات ژئوشــیمی ماهــواره ای ب
لکه هــای نفــت و گاز در محــدوده وســیع آب هــای بخــش ایرانــی 
ــط  ــی مرتب ــن شناس ــای زمی ــا پدیده ه ــق آن ب ــان و تطاب ــای عم دری
بــا خــروج گاز از بســتر دریــای عمــان در دســتور کار محققــان حــوزه 

ــت.  ــرار گرف ــت ق ــت نف باالدســت پژوهشــگاه صنع
دکتــر ناصــر کشــاورز، معاون 
زمیــن  علــوم  پژوهشــکده 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــا 
بیــان این کــه متقاضــی ایــن 
طــرح مدیریــت اکتشــاف 
ــران  ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــن  ــج ای ــت: نتای ــت، گف اس
پژوهــش قــرار اســت بــه 
بهتــر  شناســایی  منظــور 
نقــاط نمونــه بــرداری بســتر 
ســوی  از  عمــان  دریــای 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .

وی بــه اقدامــات انجام شــده 
از ســوی پژوهشــگاه صنعــت 

نفــت نیــز اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن تحقیــق در ابتــدا نســبت بــه 
تهیــه داده هــای ماهــواره ای  SAR sentinel-1AوSAR Sentinel-1B  در 
محــدوده زمانــی موجــود )۲۰1۷ تــا ۲۰19( اقــدام الزم صــورت گرفــت  
ــد و  ــس گردی ــه ژئورفرن ــدوده مطالع ــا در مح ــن داده ه ــه، ای و در ادام
شــبکه بنــدی )Gridding( متناظــر بــر روی تمامــی آنهــا انجــام شــد.

کشــاورز، تصحیحــات داده هــای فــوق بر اســاس ابعــاد و امتــداد یافتگی 
بــه منظــور شناســایی لکــه هــای هیدروکربنــی مرتبــط بــا آالیندگــِی 
ــن  ــتی ها را از مهم تری ــت کش ــی حرک ــی از آالیندگ ــز ناش ــد و نی تولی

اقدامــات در ایــن طــرح برشــمرد و گفــت: بــه دنبــال حــذف لکه هــای 
ــای  ــب داده ه ــا ترکی ــی؛ ب ــر طبیع ــا منشــاء غی ــی ب ــا آلودگ ــط ب مرتب
پاالیــش شــده مرتبــط بــا ســال های ۲۰1۷ تــا ۲۰19 در قالــب محیــط 
ــتر  ــروج گاز از بس ــا خ ــط ب ــی مرتب ــای هیدروکربن ــه لکه ه GIS، نقش
ــا  ــط ب ــاط مرتب ــی از نق ــور تنوع ــه حض ــد ک ــه ش ــان تهی ــای عم دری
هیدروکربنــی  آلودگــی 
طبیعــی،  منشــاء  بــا 
خــروج  دهنــده  نشــان 
بســتر  از  هیدروکربــن 
دریــای عمــان و پتانســیل 
در  هیدروکربــن  حضــور 
بســتر  زیــر  الیه هــای 

ــت. ــان اس ــای عم دری
ایشــان بــه اثربخشــی و 
ــز  ــرح نی ــن ط ــوآوری ای ن
گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
لکه هــای  شناســایی 
در ســطح  هیدروکربنــی 
عنــوان  بــه  دریــا  آب 
ــی  ــی در پ ــاهد مقدمات ش
جویــی منابــع نفــت و گاز مــورد اســتفاده مــی باشــد و همچنیــن بــه 
ــی، کــه در آب هــای  ــرداری دریای ــه ب ــزی دقیــق نمون منظــور برنامه ری
عمیــق بــا مخاطــرات و هزینــه باالیــی انجــام می شــود، اجــرای چنیــن 
ــز  ــت آمی ــتفاده موفقی ــر اس ــوی دیگ ــت از س ــروری اس ــی ض مطالعات
ــای  ــد در بررســی آالینده ه ــات می توان ــن مطالع ــاوری حاصــل از ای فن
زیســت محیطــی هیدروکربنــی و شناســایی نشــتی احتمالــی لوله هــای 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــال هیدروکرب انتق
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مراسم میالد حضرت معصومه )س( در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

به مناسبت والدت كریمه اهل بیت، حضرت معصومه )س( مراسمی با حضور مدیران، معاونان و برخی از كاركنان 
پژوهشگاه صنعت نفت، روز چهارشنبه 11 خردادماه در مسجد این مجموعه برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ســخنران ایــن مراســم ضمــن تبریــك والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه معصومــه )س( 
بــه مقــام واال ایــن بانــو بزرگــوار اشــاره کــرد و گفــت: ایــن بانــو برجســته از امــام زاده هــای واجــب التعظیــم محســوب می شــوند و امــام رضــا )ع( 

همــواره بــر جایــگاه ایــن بانــو واال مقــام در ســخنان خــود تاکیــد داشــته اند.
ــه ســعادتمندی و خوشــبختی  ــوی را دســتیابی ب ــادی و معن ــات م ــای انســان در حی ــن و اساســی ترین نیازه ــی از مهمتری ــه یک ایشــان در ادام
دانســت و گفــت: تمــام مکاتــب و ادیان هــا و همچنیــن انســان ها بــا تمســك بــه موضوعــات مختلــف بــه دنبــال خوشــبختی هســتند و همــه افــراد 
ــوان بســیاری از خوبی هــا و مســتحبات  ــه دلیــل شــرایط زندگــی نمی ت ــا ب ــه تمــام خوبی هــا دســت پیــدا کننــد ام ــی آن می باشــند کــه ب در پ

را بــه طــور کامــل انجــام داد و از ایــن رو بهتــر اســت کــه همــواره واجبــات را در اولویــت کارهــای خــود قــرار دهیــم.
وی در همیــن راســتا بــه توصیه  هــای حضــرت آیــت اهلل بهجــت اشــاره کــرد و افــزود: همــواره ایشــان انجــام واجبــات و تــرک محرمــات را جــزو 
ــد انجــام  ــراد می توانن ــن رو اف ــه ســعادت برســاند و از ای ــد انســان ها را ب ــل  می توان ــن عوام ــد ای ــد می کن ــد و تاکی ــت می دان ــز اهمی ــل حائ عوام

ــرار دهنــد. مســتحبات را در برنامه هــای آتــی خــود ق
ایشــان در خاتمــه بــا تاکیــد بــر انجــام واجبــات و اشــاره بــه روایــات متعــدد از امامــان معصــوم تصریــح کــرد: براســاس ســخنان پیامبــر )ص( و 
امامــان همــواره تاکیــد شــده اســت کــه هــر کــس بــه آنچــه می دانــد، عمــل کنــد، خداونــد دانــش آنچــه را نمی دانــد بــه او ارزانــی مــی دارد، از 

ــد اجــرای واجبــات را در اولویت هــای کاری خــود قــرار دهنــد. ــراد بای ایــن رو اف
گفتنــی اســت ایــن مراســم بــه همــت اعضــای شــورای فرهنگــی و پایــگاه علمــی و تخصصــی بســیج دکتــر چمــران در پژوهشــگاه صنعــت نفــت 

برگــزار شــد.
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مراسم بزرگداشت حماسه آزادسازی خرمشهر در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

ــان  ــگ و راوی ــان جن ــا ســخنرانی ســردار حســین کاجــی از فرمانده ــح خرمشــهر ب ــدس و حماســه فت ــت المق ــات بی مراســم بزرگداشــت عملی
ــان و جمعــی از کارکنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت، روز ســه شــنبه 3 خردادمــاه در مســجد ایــن  ــران، معاون ــا حضــور مدی برجســته کشــور و ب

مجموعــه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، دفــاع و فتــح خرمشــهر را بایــد دو مقولــه بســیار مهــم بــه حســاب آورد چراکــه مــردم ایــن 
شــهر بــا غیــرت خــود توانســتند 3۴ روز از ایــن شــهر دفــاع کننــد و از ســوی دیگــر پــس از ۲۴ روز تــالش، جوانــان ایــن مــرز و بــوم توانســتند 

ایــن شــهر را آزاد کننــد.
وی ادامــه داد: در ایــن حماســه، شــهدا و رزمنــدگان بــا اســتقامت، ایثــار و از خودگذشــتگی بــرای کشــور جنگیدنــد و از ایــن رو ایــن اتفــاق یکــی 

از روزهــای مهــم و بــه  یادماندنــی در تاریــخ انقــالب اســالمی بــه حســاب مــی آیــد کــه هرگــز از اذهــان ملــت ایــران پــاک نخواهــد شــد.
ایشــان در ادامــه افــزود: در آن دوران می تــوان بــه خوبــی شــاهد ایمــان بــاال و روحیــه شــهادت طلبــی در جوانــان کشــور بــود بــه طــوری کــه 
ایــن انگیــزه و روحیــه توانســت سرنوشــت و پیــروزی مــردم ایــران را در جنــگ حــق علیــه باطــل تعییــن کنــد و فتــح خرمشــهر موجــب اعتمــاد 

و غــرور ملــی مــردم ایــران در طــول تاریــخ شــده اســت.
وی در خاتمــه بــه بیانــات امــام راحــل در رابطــه بــا ســالروز خرمشــهر اشــاره کــرد و افــزود: طبــق فرمایشــات امــام خمینــی)ره(« فتــح خرمشــهر 
یــك مســئله عــادی نیســت، بلکــه مــا فــوق طبیعــت اســت و خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد« و از همیــن رو فتــح خرمشــهر همــواره موجــب اعتمــاد 

و غــرور ملــی مــردم ایــران در طــول تاریــخ شــده اســت.
خاطرنشــان می شــود مدیــران و کارکنــان حاضــر درایــن مراســم بــا حضــور در مــزار شــهید جاویــد، بــا قرائــت فاتحــه بــه مقــام شــامخ شــهدای 

عظیــم الشــان هشــت ســال دفــاع مقــدس ادای احتــرام کردنــد.
ــه همــت شــواری فرهنگــی و پایــگاه علمــی و تخصصــی بســیج دکتــر چمــران در پژوهشــگاه صنعــت نفــت  گفتنــی ایــن اســت ایــن مراســم ب

برگــزار شــد.
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 همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر؛

شهردار منطقه 22 از پژوهشگاه صنعت نفت بازدید كرد

ــات  ــا ســالروز آزاد ســازي خرمشــهر شــهردار منطقــه ۲۲، مهنــدس وحیدرضــا محمــدي و هی ــان ب ــاه، همزم ــح روز سه شــنبه ســوم خردادم صب
ــد. ــد کردن ــف پژوهشــگاه صنعــت نفــت بازدی ــای مختل همــراه ایشــان از بخش ه

بــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــهردار منطقــه ۲۲ برگــزار 
شــد، موضوعــات عمرانــي، فنــی و همچنیــن مســائل حقوقــی میــان ایــن دو مجموعــه مــورد بررســي قــرار گرفــت.

همچنیــن در ایــن نشســت گزارشــي از امکانــات و پتانســیل پژوهشــگاه صنعــت نفــت ارائــه شــد و در خصــوص چگونگــي اســتفاده و بکارگیــري از 
توانمندي هــاي موجــود بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت.

ــش  ــت از شــرکت هاي دان ــي پژوهشــگاه و حمای ــاي عمران ــاي مشــارکت شــهرداري در پروژه ه ــن جلســه راهکار ه ــد در ای ــزارش می افزای ــن گ ای
بنیــان مطــرح شــد و قــرار شــد طرفیــن در ایــن زمینــه همکاري هــاي خــود را توســعه بخشــند.

در ادامــه شــهردار منطقــه ۲۲ از برخــي پایلوت هــا و آزمایشــگاه هاي پردیس هــاي ســه گانه نظیــر ریپــي بــالک، کك، مغزه هــاي نفتــي، تصفیــه 
خانــه و مرکــز همایش هــاي بین المللــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت بازدیــد کــرد.

در خاتمــه مدیــران پژوهشــگاه و شــهردار ایــن منطقــه بــر ســر مــزار شــهید گمنــام پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز حضــور یافتنــد و بــا قرائــت 
فاتحــه بــه مقــام شــامخ شــهدا اداي احتــرام کردنــد.



شماره ۵ خرداد ماه ۱۴۰۱

17
بازتابها


