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معارفه رئیس حراست 
پژوهشگاه صنعت نفت

امضاء قرارداد فى مابین پژوهشگاه 
و شرکت شیمیایى بهداش

رونمایى از اسناد 
تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره

رونمایى از اسناد 
تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره

در شرکت پاالیش نفت بندرعباس



با حضور وزير نفت؛
اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره رونمایی شد

اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره در پاالیشگاه نفت بندرعباس با حضور علی  آقامحمدی، رئیس دفتر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، 
جواد اوجی، وزیر نفت و جمعی از مدیران و نمایندگان مجلس رونمایی شد.

آیین رونمایی از اسناد تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره با استفاده از دانش فنی بومی روز )سه شنبه، ۲۴ اسفندماه( در ساختمان مرکزی وزارت 
نفت برگزار شد و بر اساس آن، زنجیره  ارزش نفت کوره پاالیشگاه بندرعباس برای نخستین بار با استفاده از دانش فنی پژوهشگاه صنعت تکمیل 

می شود.
این طرح به منظور ارتقای کیفی فرآورده های نفتی سنگین مانند نفت کوره و با توجه به ظرفیت های موجود و اعتماد به دانش و فناوری داخلی 
اجرایی شده است تا در واحدهای پاالیشی کاهش تولید، بهبود کیفیت نفت کوره و تبدیل آن به محصوالتی با ارزش افزوده در فرآیند عملیاتی 

شدن قرار گیرد.
گفتني است در این مراسم، دکتر جعفر توفیقي، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت، مهندس جلیل ساالري، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملي 

پاالیش و پخش، دکتر هاشم نامور، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس حضور داشتند.
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با دستیابی به دانش فنی تکمیل زنجیره ارزش نفت کوره محقق شد
رقابت پژوهشگاه صنعت نفت با شرکت های آمریکایی و اروپایی

ــاد  ــت اعتم ــت نف ــس پژوهشــگاه صنع رئی
ــز را  ــن مرک ــه ای ــت ب ــت نف ــران صنع مدی
ــز علمــی  ــن مرک ــی ای از ســرمایه های اصل
ــل  ــی تکمی ــش فن ــت: دان ــت و گف دانس
زنجیــره ارزش نفــت کــوره هم اکنــون تنهــا 
در اختیــار شــرکت های معــدود آمریکایــی 
و اروپایــی اســت کــه خوشــبختانه مــا 

ــم. ــت یافته ای ــه آن دس ــروز ب ام
روز  صبــح  توفیقــی  جعفــر  دکتــر 
آییــن  در  اســفندماه(   ۲۴ )سه شــنبه، 
رونمایــی از اســناد تکمیــل زنجیــره ارزش 
ــی  ــش فن ــتفاده از دان ــا اس ــوره ب ــت ک نف
در  نفــت(  صنعــت  )پژوهشــگاه  بومــی 
شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس بــا 
ــگاه  ــون پژوهش ــه هم اکن ــر اینک ــد ب تأکی

صنعــت نفــت بزرگ تریــن ســد مقابــل تحریم هــای کشــورهای غربــی در پروژه هــای پاالیشــی و پتروپاالیشــی اســت، گفــت: ایــن مرکــز در همــه 
ــی ام در  ــی پ ــر ۵۰ پ ــان زی ــی از مرکاپت ــروژه گوگردزدای ــه پ ــرای نمون ــاوری اثبات شــده، ب ــای پاالیشــگاهی و پتروپاالیشــگاهی دارای فن فرآینده

فازهــای دو و ســه پــارس جنوبــی به دســت متخصصــان ایــن مرکــز انجــام شــده اســت.
وی اعتمــاد مدیــران صنعــت نفــت بــه پژوهشــگاه را از ســرمایه های اصلــی ایــن مرکــز علمــی خوانــد و گفــت: دانــش فنــی تکمیــل زنجیــره ارزش 

نفــت کــوره هم اکنــون تنهــا در اختیــار شــرکت های معــدود آمریکایــی و اروپایــی اســت کــه خوشــبختانه مــا امــروز بــه آن دســت یافته ایــم.
ــا شــبکه ای از دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی و پارک هــای فنــاوری  ــا بیــان اینکــه ایــن مجموعــه ب رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
کشــور ارتبــاط مســتقیم برقــرار کــرده اســت، گفــت: مدیــران صنعــت نفــت بایــد بداننــد کــه مــا همــواره در تمــام مراحــل پشــت آنهــا ایســتاده ایم 

ــا بتوانیــم فناوری هــای روزآمــد دنیــا را در ایــران بومی ســازی کنیــم. ت
توفیقــی دربــاره تکمیــل زنجیــره ارزش نفــت کــوره در پاالیشــگاه بندرعبــاس گفــت: بــرای تکمیــل پژوهــش در ایــن زمینــه ۲۳۵ نفــر بــا مــدارک 
دکتــرا بیــش از ۱۲۰ هزارنفــر ســاعت کار انجــام داده انــد، ضمــن آنکــه از هشــت پایلــوت نیمه صنعتــی در پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن زمینــه 

داده بــرداری شــده اســت.
وی گفــت: در طــرح پژوهشــی تکمیــل زنجیــره ارزش نفــت کــوره در پاالیشــگاه بندرعبــاس بیــش از ۲ هــزار و ۱۵۰ مــدرک مهندســی تولیــد 
شــده، از ایــن رو در ایــن زمینــه ۱۵ هــزار پارامتــر بــرای دســتیابی بــه محصــول نهایــی اندازه گیــری شــده، شــرکت سوئیســی »آر انــدی کربــن«، 

معتبرتریــن شــرکت در ایــن زمینــه، کیفیــت محصــول نهایــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت را تأییــد کــرده اســت.
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مديرعامل شرکت ملی پااليش و پخش تاکید کرد:
منابع حاصل از واگذاری ها صرف توسعه پاالیشگاه ها شود/ ایجاد زنجیره ارزش افزوده در صنایع پاالیشی

ــش  ــی پاالی ــرکت مل ــل ش مدیرعام
و پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا 
ــره  ــاد زنجی ــرد ایج ــر رویک ــد ب تأکی
ــی  ــع پاالیش ــزوده در صنای ارزش اف
حــوزه  در  امیدواریــم  گفــت: 
واگذاری هــا در صنعــت پاالیش،نــگاه 
ــع  ــد و مناب ــاق بیفت ــگاه داری اتف بن
صرفــه  واگذاری هــا،  از  حاصــل 
پاالیشــگاه ها  اجــرای  و  توســعه 

ــود. ش
ــگار شــانا، جلیــل  ــه گــزارش خبرن ب
 ۲۴ )سه شــنبه،  ســاالری روز 
اســفندماه( در آییــن رونمایــی از 
اســناد تکمیــل زنجیــره ارزش نفــت 
ــی  ــش فن ــتفاده از دان ــا اس ــوره ب ک
بومــی در محــل ســاختمان مرکــزی 
ــرایط  ــرد: ش ــار ک ــت اظه وزارت نف
کشــور بــه گونــه ای اســت کــه نــوع 
نفــت  خــام مرتــب در حــال ســنگین 

شــدن بــوده و درصــد انــواع نفــت  خــام  ســبک بســیار محــدود اســت، 
ــت  ــژه نف ــی به وی ــای کیف ــث ارتق ــرورت دارد بح ــن ض ــت: بنابرای گف
کــوره، کــه مزایــای محیــط زیســتی دارد و ســبب ایجــاد زنجیــره ارزش 
افــزوده در صنایــع پاالیشــی می شــود، توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم.

ــن اســت کــه مــواد نیمــه خــام  ــا ای ــزود: سیاســت و رویکــرد م وی اف
ــهید  ــگاه ش ــم و پتروپاالیش ــوق دهی ــره ارزش س ــمت زنجی ــه س را ب

ــرد. ــرار می گی ــره ارزش ق ــن زنجی ــز در همی ــلیمانی نی س
ــم  ــت: امیدواری ــش گف ــش و پخ ــور پاالی ــت در ام ــر نف ــاون وزی مع
ــز در  ــی نی ــش فن ــه دان ــا، در عرص ــر حوزه ه ــون دیگ ــم همچ بتوانی

برون مــرزی ورود کنیــم. حــوزه 
ســاالری بــا تأکیــد بــر اینکــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت در گذشــته در 
ــرح ایزومریزاســیون  ــر ط ــای مهمــی نظی ــی پروژه ه ــش فن ــن دان تأمی
ــور  ــگاه در کش ــک پاالیش ــازند و ی ــی )ره( ش ــام خمین ــگاه ام پاالیش
ــرد:  ــت، تأکیدک ــته اس ــکاری داش ــش هم ــت پاالی ــا صنع ــوریه ب س
ــه  ــت در عرص ــت نف ــگاه صنع ــا پژوهش ــکاری ب ــرح هم ــومین ط س
پاالیــش نیــز در پاالیشــگاه بندرعبــاس انجــام شــد کــه امیدواریــم ایــن 
ــه تجاری ســازی رســیده  ــه مرحل ــه پایلــوت ب دانــش هــم کــه از مرحل

اســت، نتیجــه بخــش باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک پــروژه همــکاری بــا پژوهشــگاه صنعــت 

ــت:  ــت، گف ــده اس ــی ش ــز پیش بین ــتان نی ــگاه خوزس ــت در پاالیش نف
ــت  ــز در اولوی ــروژه را نی ــن پ ــت ای ــت نف ــگاه صنع ــم پژوهش امیدواری

ــد. ــرار ده کاری خــود ق
مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی تاکیــد 
ــز نفــت  ــزار بشــکه ای خوزســتان نی ــرد: خــوراک پاالیشــگاه ۱۸۰ ه ک
ــا پژوهشــگاه در  خــام ســنگین اســت کــه امیدواریــم ایــن همــکاری ب
ــا ارزش افــزوده نیــز انجــام  ــا محصــوالت ب حــوزه تبدیــل فرآورده هــا ب

شــود.
ســاالری تصریــح کــرد: الگویــی کــه در زمینــه تولیــد محصوالت ســبک 
ــه  ــوی ب ــک الگ ــزی شــده اســت، ی ــاس برنامه ری در پاالیشــگاه بندرعب

صرفــه در زمینــه تولیــد کک اســفنجی اســت.
وی گفــت: یکــی از مهمتریــن مشــکالت مــا در حــوزه توســعه صنایــع 
پاالیشــی بحــث تأمیــن لیســانس بــوده کــه خوشــبختانه بــا همــکاری 
ــن  ــه ای ــم ک ــم افتخــار کنی ــع شــده اســت و می توانی پژوهشــگاه مرتف

ــل تامیــن اســت. دانــش صددرصــد در داخــل کشــور قاب
ــت  ــای مثب ــرد و اقدام ه ــا رویک ــبختانه ب ــرد: خوش ــان ک ــاالری بی س
ــای طــرح  ــا اســتفاده از مزای ــع ب دولــت محتــرم، ظرفیــت تأمیــن مناب
تنفــس خــوراک و منابــع بانکــی در داخــل کشــور فراهــم شــده اســت.
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 دکتر توفیقی در مراسم معارفه سرپرست حراست پژوهشگاه صنعت نفت:
دانش بنیان شدن صنعت نفت را از ماموریت های این پژوهشگاه دانست

ــد  ــه سرپرســت جدی ــاه، مراســم معارف ــن م روز ســه شــنبه ۱6 فرودی
حراســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه صنعت 
ــان،  نفــت، رئیــس ســازمان حراســت صنعــت نفــت و جمعــی از معاون

مدیــران و کارکنان 
واحــد حراســت 
پژوهشــگاه  در 
نفــت  صنعــت 

ــد. ــزار ش برگ
دکتــر توفیقــی، 

رئیس 
پژوهشگاه 

نفــت  صنعــت 
در ابتــدای ایــن 
دانــش  مراســم 
کــردن  بنیــان 
ــت را  ــت نف صنع
ماموریت هــای  از 
اصلــی پژوهشــگاه 
نفــت  صنعــت 
ــت:  دانســت و گف
بــه  توجــه  بــا 
ســال  شــعار 

۱۴۰۱ کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری انتخــاب شــده اســت 
خوشــبختانه ایــن ســازمان بــه راحتــی توانســته بــا تامیــن فناوری هــای 
مــورد نیــاز صنعــت نفــت بــه خصــوص در شــرایط تحریــم جایگزیــن 

شــود. خارجــی  شــرکت های 
ــی ســال  ــح کــرد : مراســمی کــه در روزهــای پایان وی در ادامــه تصری
ــت  ــره ارزش نف ــل زنجی ــی از اســناد تکمی ــه مناســبت رونمای ۱۴۰۰ ب
کــوره بــا دانــش فنــی محققــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد را 
مــی تــوان یــک پایــان کار مناســب بــرای ایــن ســازمان به حســاب آورد 
کــه خوشــبختانه وزیــر نفــت و معاونیــن ایشــان نیــز در ایــن جلســه از 

ایــن پــروژه بــه خوبــی یــاد کردنــد.
ــد  ــروژه می توان ــن پ ــم ای ــور حت ــه ط ــزود: ب ــتا اف ــن راس وی در همی
پاالیشــگاه بندرعبــاس را بــه یــک پاالیشــگاه دانــش بنیــان بــا 
ــا مطــرح اســت  ــه در دنی ــای پاالیشــگاه هایی ک مشــخصات و ویژگی ه

ــد. ــل  کن تبدی
ــرای  ــی ب ــک دارای ــت ی ــت نف ــگاه صنع ــی پژوهش ــه توفیق ــه گفت ب
ــش  ــن نق ــد و مهمتری ــه حســاب می آی ــت ب ــت نف ــت و صنع وزارت نف
ــدن  ــان ش ــش بنی را در دان
صنعــت نفــت ایفــا خواهــد 

کــرد.
ایشــان بــر حفــظ آرامــش 
پژوهشــگاه  در  پرســنل 
از  کــه  نفــت  صنعــت 
نیازهــای  مهمتریــن 
بــرای  ســازمان  ایــن 
ــا در  ــی آن ه ــش آفرین نق
عملیاتــی  فعالیت هــای 
محســوب  اجرایــی  و 
می شــود تاکیــد کــرد و 
در  کــه  افــرادی  گفــت: 
ایــن مجموعــه فعالیــت 
نیروهــای  می کننــد، 
بســیار بــا ارزش از نظــر 
فنــی  و  علمــی  تــوان 
ــه  ــواره ب ــه هم ــتند ک هس
دنبــال آخریــن دانــش و 
فناوری هــای روز دنیــا هســتند از ایــن رو مهمتریــن خواســته و تــالش 
مــا در ایــن مجموعــه حفــظ محیطــی آرام بــرای ایــن افــراد اســت تــا 
ــای  ــه فعالیت ه ــته تری ب ــور شایس ــه ط ــد ب ــگران بتوانن ــن پژوهش ای

دهنــد. ادامــه  تحقیقاتــی خــود  و  علمــی 
وی در خاتمــه افــزود: خوشــبختانه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا ۱6۰۰ 
ــن محیط هــا و نهادهــای کشــور از نظــر  نفــر نیــرو یکــی از ســالم تری
اخالقــی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی بــه حســاب می آیــد و همیشــه 

باعــث افتخــار بنــده اســت کــه در جمــع ایــن همــکاران حضــور دارم.
گفتنــی اســت در پایــان مراســم نیــز رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
ــات  ــر از زحم ــن تقدی ــت ضم ــت نف ــازمان حراســت صنع ــس س و ریی
رئیــس پیشــین واحــد حراســت بــرای آقــای حامــد جغتانــی بــه عنــوان 
ــت آرزوی  ــت نف ــگاه صنع ــت پژوهش ــد حراس ــد واح ــت جدی سرپرس
موفقیــت کــرده و حکــم جدیــد ایشــان را نیــز بــه وی اعطــاء کردنــد.
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 در مراسم معارفه سرپرست جديد حراست پژوهشگاه صنعت نفت/رئیس سازمان حراست صنعت نفت:
بر نقش فاخر و ارزشمند پژوهشگاه صنعت نفت در دانش بنیان شدن این صنعت تاکید کرد

ــه سرپرســت  ــع و معارف ــاه مراســم تودی ــن م روز سه شــنبه ۱6 فروردی
جدیــد حراســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا حضــور رئیس پژوهشــگاه، 
رئیــس ســازمان حراســت صنعــت نفــت و جمعــي از کارکنــان حراســت 

ایــن مجموعــه برگــزار شــد.
جنــاب آقــای شــیراوند، رئیــس ســازمان حراســت صنعــت نفــت در ایــن 

مراســم ضمــن تبریــک 
ــول  ــبت حل ــه مناس ب
ــان  ــارک رمض ــاه مب م
پژوهشــگاه  گفــت: 
ــد  صنعــت نفــت را بای
علمــي  پشــتیبان 
صنعــت نفــت دانســت 
نقــش  نیــز  مــا  و 
پشــتیباني از محققــان 
انســاني را  نیــروي  و 

مي دهیــم. انجــام 
ســخنان  بــه  وي 
مقــام معظــم رهبــري 
کــه  ســال  شــعار  و 
در  ایشــان  ســوي  از 
ــان  ــش بنی ــه دان زمین
شــدن صنعــت مطــرح 
اشــاره  اســت  شــده 

ــود ،  ــان مطــرح مي ش ــش بنی ــه موضــوع دان ــي ک ــزود: زمان ــرد و اف ک
همــواره اذهــان بــه ســمت دو نهــاد دانشــگاه صنعــت نفــت و پژوهشــگاه 

مي شــود. داده  ســوق  نفــت  صنعــت 
ــد نوعــي تمــدن دانشــي در  ــا بیــان این کــه پژوهشــگاه را بای ایشــان ب
صنعــت نفــت محســوب کــرد، گفــت: از آنجــا کــه پژوهشــگاه علــم را 
ــردي در صنعــت نفــت اجــرا مي کنــد و داراي ســبقه  ــه صــورت کارب ب
ــن مجموعــه  ــن امــر منجــر مي شــود کــه ای ــز مي باشــد ای ــي نی طوالن

از جایــگاه ویــژه اي در صنعــت برخــوردار باشــد.
آقــای شــیراوند در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: موضــوع دانــش بنیــان، 
مســئله جدیــدي نیســت و از گذشــته و بــه دفعــات بــدان اشــاره شــده 
ــري  ــم رهب ــام معظ ــوي مق ــوع از س ــن موض ــه ای ــي زماني ک ــت ول اس
مــورد تاکیــد قــرار مي گیــرد و دانــش بنیــان شــدن صنعــت را محــور 
اصلــي مي داننــد نشــان از اهمیــت و جایــگاه ایــن موضــوع مهــم دارد.

ایشــان بــا بیــان این کــه در شــرایط کنونــي یکــي از مســیر هاي 
رهایــي از بنــد وابســتگي، دانــش بنیــان شــدن صنعــت اســت، تصریــح 
کــرد: پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان یــک نهــاد علمــي مي توانــد 
نقــش فاخــر و ارزشــمندي را در بهتریــن و بزرگ تریــن نهــاد اقتصــادي 

کشــور ایفــا نمایــد.
ــل و تنگاتنگــي میــان  ــم در آینــده درک متقاب ــزود: امیدواری ایشــان اف
مجموعــه حراســت, مدیــران و کارکنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه 
عنــوان یــک نهــاد علمــي و پژوهشــي برقــرار باشــد و بــر همیــن اســاس 
تــالش شــد تــا از بدنــه علمــي و دانشــگاهي رئیــس جدیــد حراســت را 

انتخــاب کنیــم.
ــه  ــر این ک ــد ب ــا تاکی وي ب
ســازمان  هــر  رئیــس 
پاســخگوي تمــام مســائل 
ــه  ــکالت آن مجموع و مش
اســت، گفــت: همانطــور 
کــه روســاي ســازمان ها 
مشــاوراني  و  مدیــران 
امــور  بــراي تســهیل  را 
کنــار  در  ســازمان 
خــود دارنــد، از ایــن رو 
مدیــران بایــد برخــي از 
مربــوط  مســئولیت هاي 
را  حراســت  حــوزه  بــه 
بــه فــرد دیگــري تفویــض 
نماینــد ولــي در نهایــت 
مي تــوان اذعــان داشــت 
کــه دغدغه هــاي اصلــي 

هــر ســازمان بــر عهــده رئیــس آن مجموعــه اســت.
ــگاه حراســت اشــاره  ــه جای رئیــس ســازمان حراســت صنعــت نفــت ب
ــان  ــر کارکن ــار دیگ ــواره در کن ــت هم ــان حراس ــت: کارکن ــرد و گف ک
قــرار دارنــد و مــا نــگاه پایــش نســبت بــه دیگــران نداریــم و حتــي در 
مــواردي نیروهــاي حراســتي نیــاز بــه کمــک دیگــر کارکنــان حاضــر در 

ســازمان دارنــد.
ــارت و  ــه از مه ــاري ک ــم رفت ــک عل ــد ی ــه داد: حراســت را بای وي ادام
ــا  ــه ب ــا ک ــت و از آن ج ــر گرف ــت در نظ ــوردار اس ــف برخ ــون مختل فن
علــوم روان شناســي و علــوم اجتماعــي ارتبــاط مســتقیم دارد آن را بایــد 
یــک علــم میــان رشــته اي محســوب کــرد؛ از ایــن رو همــواره مــا بــه 
کمــک دیگــران بــراي پیشــبرد اهدافمــان و توانمند ســازي نیروهایمــان 

نیــاز داریــم.
ــان را توانمند ســازي  ــي موضــوع دانش بنی ایشــان یکــي از اهــداف اصل
نیرو هــاي انســاني دانســت و گفــت: آمــوزش نیــرو ي انســاني و 
توانمند ســازي  آن هــا در زمینه هــاي علمــي، تجربــي و فنــي از اهــداف 
ــران  ــواره از مدی ــن رو هم ــت از ای ــان اس ــش بنی ــئله دان ــي مس اصل
مي خواهیــم کــه در ایــن زمینــه بــه نیروهــاي حراســت کمــک نماینــد 
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ــي از  ــت یک ــت نف ــگاه صنع ــرد: پژوهش ــح ک ــه تصری ــان در خاتم .ایش
ــي  ــه خوب ــود را ب ــي خ ــف ذات ــت و وظای ــز اس ــیه ترین مراک بي حاش
انجــام مي دهــد و خوشــبختانه وزیــر نفــت نیــز نــگاه مثبــت و خوبــي را 
بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت دارنــد و جایــگاه پژوهشــگاه را بــه خوبــي 

کرده انــد. درک 

گفتنــي اســت در پایــان ایــن مراســم آقــای حامــد جغتایــي بــه 
ــد حراســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت معرفــي  عنــوان سرپرســت جدی
ــازمان  ــس س ــت و رئی ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش ــوي رئی ــد و از س ش

حراســت صنعــت نفــت حکمــي بــه ایشــان اعطــاء شــد.

دکتر توفیقي در مراسم آغاز سال کاري 1401:
پژوهشگاه صنعت نفت مي تواند نقش بزرگي در دانش بنیان کردن صنعت عظیم نفت ایفا کند

بــه مناســبت آغــاز ســال کاري ۱۴۰۱، مراســمي بــا حضــور رییــس، معاونــان، روســاي پردیس هــا و جمعــي از کارکنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
بــا رعایــت پروتکل هــاي بهداشــتي در ســالن مرکــز همایش هــاي ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

دکتــر توفیقــي، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ضمــن تبریــک ســال جدیــد و حلــول مــاه مبــارک رمضــان از زحمــات تمامــي کارکنــان ایــن 
مجموعــه در ســال ۱۴۰۰قدردانــي کــرد و گفــت: گــزارش عملکــرد پژوهشــگاه در ســال ۱۴۰۰ در حــال نهایــي شــدن اســت کــه خوشــبختانه 
ــزارش  ــن گ ــوان در ای ــتاد را مي ت ــه گانه و س ــاي س ــکاران در پردیس ه ــي هم ــاي تمام ــیم و رد پ ــزارش مي باش ــن گ ــي در ای ــج خوب ــاهد نتای ش

مشــاهده کــرد.
وي بــا تاکیــد بــر این کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت روز هــاي پایانــي ســال ۱۴۰۰ را بــا یــک رویــداد بســیار خــوب بــه پایــان بــرده اســت، تصریــح 
کــرد: بــه مناســبت رونمایــي از اســناد تکمیــل زنجیــره ارزش نفــت کــوره کــه قــرار اســت بــا دانــش فنــي محققــان پژوهشــگاه اجرایــي شــود، 
مراســمي بــا حضــور وزیــر نفــت، نماینــدگان مجلــس و رئیــس گــروه اقتصــادي دفتــر مقــام معظــم رهبــري در وزارت  نفــت تشــکیل شــد کــه 

حضــور ایــن افــراد نشــان از اهمیــت ایــن پــروژه و بــه ثمــر نشســتن تــالش محققــان پژوهشــگاه داشــت.
ایشــان تصریــح کــرد: در مراســم رونمایــي کــه در ســال گذشــته برگــزار شــد، وزیــر نفــت و دیگــر حاضریــن بــا تعابیــر مناســبي از زحمــات تمامــي 

کارکنــان ایــن مجموعــه یــاد کردنــد و از آینــده اي نویــد مي دادنــد کــه پژوهشــگاه نقش آفرینــي بیشــتري بــراي صنعــت نفــت خواهــد داشــت.
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه شــعار ســال نیــز اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه شــعار ســال ۱۴۰۱ کــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري 
انتخــاب شــده اســت مســیر جدیــد و بزرگــي بــراي پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان یــک ســازمان پژوهــش و فنــاوري و دانــش بنیــان بــاز 
ــا انجــام فعالیت هــاي فناورانــه خــود نقــش جدي تــري در دانش بنیــان کــردن صنعــت نفــت نســبت بــه گذشــته  خواهــد شــد و مــا مي توانیــم ب

داشــته باشــیم.
ایشــان در ادامــه تصریــح کــرد: در دیــداري کــه چنــد مــاه گذشــته مقــام معظــم رهبــري بــا فعــاالن اقتصــادي داشــتند بــر موضــوع دانــش بنیــان 
شــدن صنعــت بــه ویــژه صنعــت نفــت تاکیــد داشــتند و همچنیــن وزیــر نفــت و معاونــان ایشــان نیــز راهبرد هایــي را بــراي اجرایــي شــدن ایــن 
امــر بــه کار برده انــد و بــه طــور حتــم پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان بزرگ تریــن و مهم تریــن نهــاد پژوهشــي مي توانــد تکیــه گاه صنعــت 

نفــت باشــد و بــراي دانش بنیــان کــردن ایــن صنعــت عظیــم ایفــاي نقــش نمایــد.
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با هدف بهینه سازی مصرف انرژی؛
قرارداد همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت روشنایی رساشید منعقد شد

ــت  ــت نف ــگاه صنع ــان پژوهش ــکاری می ــرارداد هم ق
و شــرکت روشــنایی رساشــید، از شــرکت های زیــر 
ــوآوری  ــز ن ــه در مرک ــک ک ــتابدهنده آیت ــه ش مجموع
ــدف  ــا ه ــت ب ــتقر اس ــت مس ــت نف ــگاه صنع پژوهش
کاهــش مصــرف بــرق بــا اســتفاده از محصــوالت 
 ۲۳ دوشــنبه  روز  مصــرف،  کــم  فــوق  روشــنایی 
ــر )ع( و  ــی اکب ــرت عل ــا والدت حض ــه ب ــفندماه ک اس
ــود در پژوهشــگاه صنعــت نفــت  روز جــوان همزمــان ب

ــد. ــد ش منعق
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، 
شــرکت رساشــید یــک برنــد ایرانــی در حــوزه صنایــع 
روشــنایی اســت کــه بــا تکیــه بــر نیروهــای متخصــص 
و بــا محــور قــراردادن فرآینــد تحقیــق و توســعه بــرای 

ــد. ــه می ده ــل ارائ ــنایی راه ح ــت روش ــای صنع چالش ه
براســاس ایــن گــزارش، شــرکت روشــنایی رساشــید محصوالتــی را تولیــد کــرده اســت کــه می توانــد عــالوه بــر بهبــود کیفیــت روشــنایی، مصــرف 
ــه صــورت پایلــوت ایــن طــرح در ســاختمان مرکــزی  ــا 9۰ درصــد کاهــش دهــد کــه در همیــن راســتا ب ــرژی بــرق در بخــش روشــنایی را ت ان

پژوهشــگاه صنعــت نفــت انجــام شــد و نتایــج آن منجــر بــه عقــد قــرارداد جهــت انجــام طــرح بــرای کل پژوهشــگاه گردیــد.
الزم به ذکر است که هزینه های اجرای این طرح از محل انرژی صرفه جویی شده به مدت ۴ سال پرداخت می گردد.

گفتنــی اســت ایــن قــرارداد میــان دکتــر جعفرتوفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دکتــر حســین پورصبــاغ، نایــب رئیــس هیئــت مدیــره 
شــرکت روشــنایی رساشــید بــه امضــاء رســید.

از سوي واحد اطالعات علمي و مديريت دانش پژوهشگاه صنعت نفت؛
اولین جلسه پرسش و پاسخ تخصصي با خبرگان در شرف بازنشستگي برگزار شد

در راســتای کســب دانــش خبــرگان در شــرف بازنشســتگي، اولیــن جلســه 
پرســش و پاســخ تخصصــی روز شــنبه ۲۱ اســفند مــاه در پژوهشــگاه برگــزار 

گردیــد.
بــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، درابتــدای ایــن نشســت 
مهنــدس محمــود خاکپــور بــه شــرح خالصــه ای از فعالیت هــا و بیــان تجارب 
حرفــه ای خــود پرداختــه و ســپس بــه ســواالت شــرکت کننــدگان در ایــن 

حــوزه پاســخ داد.
از موضوعاتــی کــه در ایــن جلســه مطــرح شــد، می تــوان بــه لــزوم پایبنــدی 
بــه ســازمان پــروژه، تبعیــت از فرآینــد مصــوب جهــت اخــذ پــروژه و عقــد 
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قرارداد، انجام تعامل موثر با ذینفعان پروژه، اشاره نمود.
ارتبــاط موثــر بیــن کارشناســان فرآینــدی و غیــر فرآینــدی بــه خصــوص در پروژه هــای EPC، وجــود   WBSدقیــق بــرای پــروژه بــا مشــخص بــودن 
متولیــان و منابــع مــورد نظــر هــر فعالیــت و همچنیــن متناســب بــودن اختیــارات مســئول پــروژه بــا مســئولیت های وی از دیگــر موضوعاتــی بــود 

کــه از ســوی ایــن خبــره مــورد تاکیــد قــرار گرفــت.
گفتني است این نشست از سوي واحد اطالعات علمي و مدیریت دانش در مرکز همایش هاي پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

در پژوهشگاه صنعت نفت؛
اولین دوره تحول دیجیتال در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی کشور برگزار شد

ــا  ــت، گاز و پتروشــیمی ب ــع نف ــال در صنای ــن دوره تحــول دیجیت اولی
مشــارکت ســه جانبــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت، هلدینــگ دانش بنیــان 
دانیــال مــوج و دانشــگاه علــوم و تحقیقــات بــراي مدیــران ارشــد ایــن 
صنایــع در روز هــاي ۱9 و ۲۰ اســفند ماه در مرکــز همایش هــاي 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــي پژوهش بین الملل
عمومــي  روابــط  گــزارش  بــه 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــا 
فناوري هــاي  ورود  بــه  توجــه 
ــوالت  ــریِع تح ــد س ــد و رون جدی
 ، دنیــا  در  فناور ي هــا  ایــن 
و  پژوهشــی  ســازمان های 
دانشــگاه ها بایــد دانــش خــود 
را بــه طــور مســتمر و بــا ســرعت 
ــن  ــر همی ــد ب ــه روز نماین ــاال ب ب
ــی از تکنولوژی هــای  ــاس یک اس
و  مصنوعــی  هــوش  نوظهــور، 
کــه  اســت  دیجیتــال  تحــول 
ــی کشــورها  ــت رقابت ــروزه مزی ام

می شــود. محســوب 
ــر پژوهشــگاه  ــن ام در راســتای ای

ــت  ــت نف ــگام در صنع ــی پیش ــازمان پژوهش ــوان س ــت بعن ــت نف صنع
بــا مشــارکت یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه هلدینــگ دانــش 
بنیــان دانیــال مــوج و بــا همراهــی دانشــگاه علــوم و تحقیقــات ضمــن 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــی، اق ــن بوم ــاالی متخصصی ــوان ب ــری از ت بهره گی
ــا  ــیمی ب ــت،گاز و پتروش ــت نف ــال در صنع ــول دیجیت ــن دوره تح اولی

ــود. ــت نم ــن صنع ــه ای ــی رتب ــران عال مشــارکت مدی
هــدف از برگــزاری ایــن دوره بهره گیــری از جدیدتریــن و کاربردی ترین 
محتــوای علــم هــوش مصنوعــی و تحــول دیجیتــال و دانــش برتریــن 
متخصصــان کشــور اســت، بطوریکــه بخش هــای مختلــف ایــن صنعــت 
ــی  ــوش مصنوع ــال و ه ــول دیجیت ــای تح ــه فرآینده ــز ب ــم مجه عظی

ــع  ــا دیگــر صنای ــد همــگام ب ــت صنعــت نفــت بتوان ــا در نهای شــوند ت
دیجیتــال دنیــا حرکــت کنــد.

ایــن گــزارش مي افزایــد پژوهشــگاه صنعــت نفــت در راســتای ماموریــت 
آینــده پژوهــی و آینــده نگــری خــود بــا همــکاری دانشــگاه آزاد علــوم 
ــه برگــزاری »کارگــروه  ــدام ب ــال مــوج اق و تحقیقــات و هلدینــگ دانی
ــوده اســت  ــال« نم تحــول دیجیت
تــا از ایــن طریــق بتوانــد بــه 
فناوری هــای  ســازی  پیــاده 
هــوش مصنوعــی، اینترنت اشــیاء 
مجــازی  واقعیــت  و  صنعتــی 

شــتاب بیشــتری ببخشــد.
از  مي افزایــد  گــزارش  ایــن 
محورهــای اصلــی ارائــه شــده در 
ایــن دوره مي تــوان بــه موضوعاتي 
ــال  ــاي دیجیت ــر » فناوري ه نظی
در صنعــت نفــت و گاز، آمادگــي 
ــت جهــت  ــت نف ســازمان و صنع
پیاده ســازي تحــول دیجیتــال، 
بازار یابــي  دیجیتــال،  اقتصــاد 
ــب  ــمندي کس ــال و هوش دیجیت
ــت  ــي در صنع ــوش مصنوع ــین و ه ــوزش ماش ــاي آم و کار، تکنیک ه
نفــت و گاز و پتروشــیمي، اینترنــت اشــیاء صنعتــي و ســامانه هاي 
ــازي  ــا و مدل س ــذف خطاه ــا، ح ــش  داده ه ــا، پاالی ــري، کالن داده ه اب

ــرد. ــاره ک ــور« اش داده مح
ــالن  ــل س ــه در مح ــن دوره دو روزه ک ــود در ای ــان مي ش ــر نش خاط
ــر از  ــد، ۲7 نف ــزار ش ــت برگ ــت نف ــگاه صنع ــای پژوهش ــش ه همای
مدیــران صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی از سراســر کشــور حضــور بهــم 
رســاندند و بــا جدیدتریــن تکنولــوژی هــای دنیــا بــرای تحقــق تحــول 

ــال آشــنا شــدند . دیجیت
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رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در روز درختکاری عنوان کرد:

حفاظت از محیط زیست از وظایف همه  افراد به حساب می آید

بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه منابــع طبیعــی، روز یکشــنبه ۱۵ اســفند مــاه آییــن نهــال کاری بــا حضــور رئیــس، معاونیــن، روســای پردیــس 
و مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

دکتــر توفیقــی در ایــن روز، ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه بــه مســئله مهــم محیــط زیســت اشــاره کــرد و گفــت: حفاظــت از محیــط زیســت و 
ــراد می باشــد. ــدی در کــره زمیــن مهــم تریــن وظیفــه ی اف همچنیــن حفاظــت از نعمت هــای خداون

وی ادامــه داد: یکــی از مهــم تریــن نعمت هــای خداونــد را بایــد محیــط زیســت و فضــای ســبز دانســت و برهمیــن اســاس بایــد از محیــط زیســت 
کشــور بــه طــور مناســبی حفاظــت نماییــم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از نماد هــای حفاظــت از محیــط زیســت، کاشــت درخــت می باشــد تصریــح کــرد: خوشــبختانه در پژوهشــگاه نیــز 
هــر ســاله مراســم درختــکاری در روزی کــه بــه نــام درختــکاری نــام گــذاری شــده اســت صــورت میگیــرد.

ــکاری و ایجــاد فضــای ســبز از ســوی  ــرد و گفــت موضــوع درخت ــز اشــاره ک ــگ اســالمی نی ــکاری در فرهن ــت موضــوع درخت ــه اهمی ایشــان ب
ــد اهمیــت ایــن موضــوع را نشــان دهــد. ــن امــر میتوان ــوده اســت و ای پیامبر گرامــی  )ص( و همچنیــن امامــان معصــوم همــواره مــورد تاکیــد ب

ــا ابعــاد بســیار گســترده و همچنیــن  توفیقــی حفاظــت از محیــط زیســت را یــک مســئولیت اجتماعــی برشــمرد و افــزود ایجــاد فضــای ســبز ب
ــتای  ــات در راس ــن اقدام ــم تری ــی از مه ــد یک ــر دانســت و آن را بای ــد بی نظی ــز پژوهشــی همچــون پژوهشــگاه را بای ــدد در مرک ــای متع گونه ه

حفــظ محیــط زیســت برشــمرد.
ــیاری را در  ــای بس ــگاه پروژه ه ــت پژوهش ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــت نی ــط زیس ــظ محی ــتای حف ــگاه در راس ــای پژوهش ــه پروژه ه ــه ب وی در خاتم
راســتای توســعه پایــدار و نگهداشــت محیــط زیســت انجــام می دهــد کــه از آن میــان میتــوان بــه رفــع آلودگــی از آب، خــاک و هــوا اشــاره کــرد 

و در بســیای از مناطــق بــا برطــرف کــردن آلودگی هــا و ایجــاد فضــای ســبز بــه محیــط زیســت کشــور کمــک کــرده اســت.
گفتنی است هریک از حاضرین در این مراسم نهالی را در بخشی از محوطه پژوهشگاه به رسم هرساله غرس کردند.
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پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت شیمیايي بهداش
با هدف واگذاري دانش فني و تجاري سازي پودر زئولیت χ 13 قرار داد همکاري منعقد کردند

 ۱۳ χ ــت ــودر زئولی ــازی پ ــی و تجاری س ــش فن ــذاری دان ــرارداد واگ ق
میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت شــیمیایی بهــداش بــا هــدف 
ــاوري روز  ــن فن ــازی ای ــاری س ــترک و تج ــای مش ــعه همکاری ه توس

ــد. ــد ش ــفند ماه منعق ــنبه ۱۴ اس ش
نفــت،  صنعــت  پژوهشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
 ۱۳ χزئولیــت پــودر  تجاری ســازی  و  دانش فنــی  واگــذاری 
در  اســتفاده  مــورد  مولکولــی  غربــال  و   )MSX و LSX گرید هــای(
ــگاه و  ــی پژوهش ــش فن ــیون و دان ــاس فرموالس واحدهای MRU براس
زیرســاخت های تولیــدی و ظرفیت هــای ســرمایه گذاری، بازاریابــی، 
مالــی و بازرگانــی توســعه دهنده از مفــاد ایــن قــرارداد محســوب 

. د مي شــو
بــر اســاس ایــن گــزارش شــرکت شــیمیایي بهــداش بــه عنــوان یکــي از 
ــواد شــیمیایي  ــده کاتالیســت و م ــد کنن ــن شــرکت هاي تولی بزرگ تری
الزم  زیر ســاخت هاي  داراي  کشــور  شــوینده  صنایــع  نیــاز  مــورد 
ــواع  ــد ان ــکل دهي و تولی ــي، ش ــاي زئولیت ــواع پودر ه ــد ان ــراي تولی ب
ــاز )  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــراوري م ــي و ف ــي، زئولیت ــاي مولکول غربال ه

ــود. ــوب مي ش ــدیم( محس ــات س ــیکلیکات و آلومین س
ــاء  ــیه امض ــت در حاش ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش ــی، رئی ــر توفیق دکت
ایــن قــرارداد بــه نقــش پژوهشــگاه در توســعه تکنولــوژی اشــاره کــرد 
ــز  ــک مرک ــوان ی ــه عن ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــواره پژوهش ــت: هم و گف
تحقیقاتــي، توســعه تکنولــوژي را بــر عهــده دارد ولــي از ســوي دیگــر 
ــر  ــي ب ــي و خارج ــاي داخل ــه بازار ه ــاوري ب ــازي و ورود فن تجاري س

ــد. ــزرگ مي باش ــع ب ــده صنای عه

ــابقه در  ــا س ــاي ب ــي از مجموعه ه ــداش یک ــرکت به ــه داد: ش وي ادام
ــا  ــته ب ــه توانس ــود ک ــوب مي ش ــور محس ــیمیایي در کش ــت ش صنع
ــت  ــي را در جه ــش مهم ــد نق ــه مي کن ــور ارائ ــه کش ــه ب ــي ک خدمات

ــد. ــا نمای قطــع وابســتگي کشــور ایف
ــاره  ــز اش ــداش نی ــرکت به ــد ش ــاي جدی ــوزه فعالیت ه ــه ح ــان ب ایش
کــرد و گفــت: اخیــراً ایــن مجموعــه در زمینــه تولیــد برخــي از 
ــري را انجــام  ــات موث ــواد شــیمیایي اقدام ــا و م کاتالیســت ها، جاذب ه
داده اســت و امیدواریــم تعامــل مشــترکي کــه میــان پژوهشــگاه صنعت 
ــه  ــاوري شــکل گرفت ــن شــرکت در جهــت تجاري ســازي فن نفــت و ای
اســت مقدمــه اي بــراي اســتفاده گســترده از امکانــات شــرکت بهــداش 

در راســتاي اهــداف پژوهشــگاه باشــد.
ــز از  ــت نی ــت نف ــگاه صنع ــه پژوهش ــان  اینک ــا بی ــگاه ب ــس پژوهش رئی
ــوده  ــال ب ــیمیایي فع ــواد ش ــا و م ــد جاذب ه ــه تولی ــته در زمین گذش
اســت، تصریــح کــرد: خوشــبختانه پژوهشــگاه صنعــت نفــت توانســته 
ــد و  ــد نمای ــددي را تولی ــي متع ــاي فن ــه دانش ه ــن زمین ــت در ای اس
همــکاري بــا شــرکت بهــداش جــزو اولیــن تعامــالت ایــن دو مجموعــه 
ــازي  ــکاري تجاري س ــن هم ــت در ای ــرار اس ــه ق ــود ک ــوب مي ش محس
زئولیــت χ ۱۳ کــه کاربــرد بســیار زیــادي در صنعــت گاز دارد در 

ــرد. ــرار گی دســتور کار ق
گفتنــي اســت ایــن قــرارداد میــان جعفــر توفیقــي، رئیــس پژوهشــگاه 
ــرکت  ــره ش ــات مدی ــس هی ــي، رئی ــدي آمل ــت، داود عاب ــت نف صنع
ــیمیایي  ــرکت ش ــل ش ــاه علي مدیرعام ــام ش ــداش، پی ــیمیایي به ش

ــه امضــاء رســید. ــداش ب به
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 با هدف شناسايي و پیش بیني اثرات زيست محیطي ناشي از اجراي طرح؛

مطالعات ارزیابي اثرات زیست محیطي طرح تولید کک پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند 
در دستور کار قرار گرفت

ــی  ــه متقاض ــازند " ک ــي )ره( ش ــام خمین ــت ام ــگاه نف ــد کک پاالیش ــرح تولی ــه گزارشEIA   ط ــت محیطي و تهی ــرات زیس ــي اث ــروژه " ارزیاب پ
آن شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــي )ره( شــازند اســت،در شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت تصویــب شــد. ایــن پــروژه یکــي از 
زیرپروژه هــاي طــرح " انجــام مطالعــات، تهیــه مــدارک مهندســي پایــه و واگــذاري حــق بهره بــرداري از دانــش فنــي طــرح تولیــد کک ســوزني 

ــي )ره( شــازند" محســوب می شــود. ــام خمین ــش نفــت ام شــرکت پاالی
ــرات زیســت  ــي اث ــه شناســایي مخاطــرات و پیش بین ــوان ب ــروژه می ت ــن پ ــداف ای ــت، از اه ــی پژوهشــگاه صنعــت نف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
محیطــي ناشــي از اجــراي طــرح تولیــد کک در پاالیشــگاه نفــت امــام خمینــي )ره( شــازند، کمــک بــه کاهــش اثــرات ســوء محیــط زیســتي طــرح 
قبــل از احــداث و بهــره بــرداري طــرح، ارائــه راه کارهــاي کاهــش و حــذف اثــرات ســوء محیط زیســتي، اخــذ مجــوز زیســت محیطــي بــراي شــروع 

بــه فعالیــت واحــد تولیــد کک و حصــول اطمینــان از اجــراي پــروژه بــا رعایــت مالحظــات زیســت محیطي محیطــي اشــاره کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن مطالعــات بــر اســاس چارچــوب مصــوب ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــراي تهیــه گزارش هــاي ارزیابــي اثــرات 
ــه وضعیــت موجــود  ــوط ب ــه فصــل اســت کــه پــس از شناســایي آیتم هــاي مرب ــر ن زیســت محیطي انجــام مي شــوند. ایــن چارچــوب مشــتمل ب
ــت و  ــرات مثب ــي اث ــي و ارزیاب ــایي، پیش بین ــه شناس ــرداري ب ــاختماني و بهره ب ــاز س ــور در دو ف ــرح مزب ــاي ط ــز ریزفعالیت ه محیط زیســت و نی
منفــي طــرح مي پــردازد. در نهایــت بــا اســتفاده از ماتریــس ارزیابــي اثــرات محیط زیســتي و کمي ســازي و امتیازدهــي اثــرات پیش بینــي شــده، 
ــار ســوء محیط زیســتي و  ــاي کاهــش و حــذف آث ــن راه کاره ــري مي شــود. همچنی در خصــوص اجــراي طــرح از نظــر محیط زیســتي تصمیم گی

نیــز روش هــاي جبرانــي مناســب بــراي کاهــش آثــار ســوء بــه کارفرمــاي طــرح پیشــنهاد خواهــد شــد.
ــع  ــت مناب ــظ کیفی ــه، حف ــوز مربوط ــذ مج ــت اراک و اخ ــت محیط زیس ــه اداره کل حفاظ ــتي( ب ــرات محیط زیس ــي اث ــه گزارش EIA )ارزیاب ارائ
محیط زیســتي و بهره بــرداري از آنهــا بــا بیشــترین بــازده، فراهــم آوري زندگــي ســالم و فعــال بــراي جامعــه و تأمیــن رفــاه افــراد جامعــه همــگام 
ــای  ــه کاربرده ــدت توســعه و ضــرورت حفاظــت از محیط زیســت از جمل ــداف بلندم ــن اه ــادل بی ــاد تع ــت محیط زیســت و ایج ــظ کیفی ــا حف ب

ــد. ــه حســاب می آی ــروژه ب ــن پ حاصــل از ای
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مراسم گرامیداشت روز جانباز در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

همزمان با اعیاد شعبانیه و روز جانباز مراسمی با حضور رئیس پژوهشگاه 
صنعت نفت و مدیران و معاونین این مجموعه، روز دوشنبه ۱6 اسفند ماه در 

پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
دکتر جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در این مراسم ضمن 

تبریک این ایام گفت: برای بنده همیشه باعث افتخار است که در جمع 
عزیزان جانباز که یادگار ۸ سال دفاع مقدس هستند حضور دارم و بسیار 

خرسندیم که از برکات حضور این افراد در پژوهشگاه صنعت نفت بهره مند 
می شویم.

وی ادامه داد: خوشبختانه افرادی همچون جانبازان در جمع ما حاضر 
هستند تا رشادت ها و فداکاری رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس را بازگو کنند 

و همواره ما قدردان ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی این افراد در طول ۸ سال جنگ تحمیلی هستیم.
گفتنی است در پایان این مراسم که با همت شورای فرهنگی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شده بود با اهدای لوح تقدیر از جانبازان پژوهشگاه 

صنعت نفت تقدیر به عمل آمد.

آخرین اقدامات صورت گرفته در پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت به نقل از رئیس این پردیس:

ــری  ــت ســیزدهم پیگی ــی و دول ــه طــور جــدی در وزارت نفــت فعل ــه ب ــاز کشــور اســت ک ــات مهــم و موردنی ۱-موضــوع LNG یکــی از موضوع
ــد. ــد ورود نمای ــاوری LNG  بتوان ــوژی و فن ــدگان تکنول ــه دارن ــه عرص ــران ب ــه ای ــود ک ــالش مي ش ــواره ت ــتا هم ــن راس ــود و در ای می ش

ــا  ــا مدیــران ارشــد وزارت نفــت ب ــر همیــن اســاس در هفته هــاي اخیــر جلســاتي را مدیــران پردیــس پایین دســتي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب ب
هــدف بررســي موضــوع LNG برگــزار کردنــد کــه طــي ایــن جلســات قــرار اســت احــداث یــک واحــد LNG بــا ظرفیــت نیــم میلیــون تــن در ســال 

بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت واگــذار شــود.
بــا ایــن روش، عــالوه بــر این کــه پژوهشــگاه صاحــب فنــاوری در زمینــه LNG می شــود یکــی از مســائل و مشــکالت اساســی کشــور کــه همــان 

موضــوع تولیــد هلیــوم اســت حــل خواهــد شــد. 
۲- طراحــي و احــداث پتروپاالیشــگاه ها یکــي از موضوعــات مهــم حــوزه انــرژي محســوب مي شــود. بــر همیــن اســاس یکــی از پتروپاالیشــگاهی 
کــه بــه صــورت جــدی در برنامــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ مصــوب شــده طراحــي و احــداث پتــرو پاالیشــگاه شــهید ســلیمانی اســت کــه خوشــبختانه 
مــورد موافقــت دولــت نیــز قــرار گرفتــه اســت و در بودجــه ســال ۱۴۰۱ نیــز مصــوب شــده اســت کــه وزرات نفــت متولــی آن محســوب مي شــود.
بــر همیــن اســاس،  در ایــن زمینــه مکاتبــات و جلســات متعــددي بــا وزیــر نفــت و معاونیــن ایشــان صــورت گرفتــه اســت کــه خوشــبختانه ایــن 

موضــوع از ســوي مدیــران ارشــد وزارت نفــت مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
در ایــن راســتا، در اوایــل ســال کاري ۱۴۰۱، نامــه اي خطــاب بــه وزیــر نفــت و معاونــان ایشــان بــا هــدف اعــالم آمادگــي پژوهشــگاه در زمینــه 
ارائــه دانــش فنــي، انجــام فــاز مطالعاتــي و طراحــي ایــن پتــرو پاالیشــگاه ارســال شــد کــه خوشــبختانه وزیــر محتــرم نفــت و معاونیــن ایشــان نظــر 

مســاعدي نســبت بــه اجــراي ایــن پــروژه توســط پژوهشــگاه صنعــت نفــت دارنــد.
۳- پــروژه تولیــد ۳۰ تــن گریــس آب بنــد ســرچاهی بــرای شــرکت نفــت و گاز پــارس جنوبــی در هفتــه گذشــته در شــورای پردیــس پژوهشــگاه 

صنعــت نفــت بــه تصویــب رســید. 
در گذشــته، توســعه دانــش فنــی ایــن پــروژه توســط پژوهشــگاه صنعــت نفــت انجــام گرفــت و بــا هــدف تجــاري ســازي و تولیــد انبــوه، ایــن دانــش 

بــه شــرکت ســیل صنعــت رگا واگذار شــده اســت.
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بــر همیــن اســاس در ســال گذشــته اولیــن محمولــه بــه میــزان ۱۰ تــن از گریــس تولیــد شــده بــراي شــرکت نفــت و گاز پــارس جنوبــی 
ارســال شــد . از ســوي دیگــر بــا توجــه بــه قــرارداد منعقــد شــده میــان ســه مجموعــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه عنــوان دارنــده دانــش فنــي 
و نظــارت بــر تولیــد، شــرکت ســیل صنعــت رگا بــه عنــوان تولیدکننــده تجــاری و نفــت و گاز پــارس بــه عنــوان مصــرف کننــده ۳۰ تــن دیگــر 
ــاالي آن و کاهــش  ــه ارزش افــزوده ب ــوان ب ــکات مهــم در اجــراي ایــن پــروژه مي ت ــراي آن هــا در حــال تولیــد می باشــد. از ن از ایــن محصــول ب

هزینه هــا بــا توجــه بــه شــرایط تحریــم اشــاره کــرد. 
۴-بــا توجــه بــه موضــوع بــا اهمیــت ریز گرد هــا، طــرح اولیــه اي از ســوي پردیــس پاییــن دســتی در حــال مطالعــه و بررســی اســت کــه بتوانیــم 

بــا توســعه دانــش فنــي بومــي میــزان آالینده هــاي ناشــي از ریزگردهــا را در ســطح کشــور کاهــش دهیــم.

اقدامات اخیر در پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه صنعت نفت به نقل از رئیس این پردیس:

۱- در اواخــر اســفند مــاه ســال ۱۴۰۰ مذاکراتــي درخصــوص پاکســازی خــاک هــای آلــوده در منطقــه گندمــکار بــه صــورت درجــا صــورت گرفــت 
و بــر همیــن اســاس قــراردادي میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و  شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات اصفهــان منعقــد شــد کــه در راســتاي ایــن 

قــرارداد قــرار اســت بخشــي از خاک هــاي ایــن منطقــه بــه صــورت درجــا پاک ســازي شــود. 
ــرار اســت  ــه طــي آن ق ــد ک ــزار کردن ــارون برگ ــا پتروشــیمي م ــاي گذشــته جلســاتي را ب ــي در ماه ه ــان پژوهشــکده حفاظــت صنعت ۲- محقق
مکانیــزم و کنتــرل خوردگــي در واحــد گالیــکل مــورد بررســي قــرار گیــرد کــه خوشــبختانه ایــن پتروشــیمي موافقــت خــود را مبنــي بــر اجــراي 

ایــن پــروژه توســط پژوهشــگاه صنعــت نفــت ابــالغ کــرده اســت.
۳- مدیــران پردیــس انــرژي و محیــط زیســت جلســاتي را بــا شــرکت گاز اســتان هرمــزگان مبنــي بــر ســاخت سنســور اندازه گیــري و شناســایي 

یکســری جدیــد از مرکاپتــان هــا برگــزار کردنــد کــه در نهایــت ایــن جلســات منجــر بــه عقــد قــرارداد گردیــد. 
۴-پژوهشــکده خوردگــي و حفاظــت صنعتــي پژوهشــگاه اخیــرا مذاکراتــي را بــا پاالیشــگاه آبــادان انجــام داده انــد. قــرار اســت موضــوع خوردگــي 

در مخــازن پنتــان ایــن پاالیشــگاه از ســوي پژوهشــگاه مــورد بررســي قــرار گیــرد.
۵- پایــش و بازرســي تله هــاي بخــار پتروشــیمي مهابــاد از دیگــر موضوعاتــي اســت کــه در هفته هــاي اخیــر از ســوي ایــن پردیــس دنبــال شــده 

اســت کــه ایــن پــروژه قــرار اســت بــه مــدت ۴ مــاه توســط محققــان ایــن پردیــس انجــام شــود.
ــا پاالیشــگاه شــازند  6- در پژوهشــکده انــرژي و واحــد ســوخت و احتــراق  پژوهشــگاه صنعــت نفــت، اخیــرا پــروژه اي در هیتــر مبــدل H۲۰۱ ب
اراک در حــال بررســي اســت. در ایــن راســتا قــرار اســت موضــوع تنظیــم مکــش اکســیژن در ایــن کــوره  ایــن پاالیشــگاه مــورد واکاوي قــرار گیــرد.

7- در اواخــر ســال ۱۴۰۰ جلســاتي را بــا مدیــران پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس برگــزار کردیــم و توانمندي هــاي ایــن پردیــس در ایــن جلســات 
ارائــه شــد و قــرار اســت کــه در آینــده از ظرفیت هــاي طرفیــن اســتفاده شــود.
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