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منشأ یابی آلودگی های هیدروکربنی در سواحل بوشهر و گناوه با استفاده از اثر انگشت نگاری نفت

ــر انگشــت نگاري نفــت کــه متقاضــی آن شــرکت  ــا اســتفاده از تكنيــك اث ــاوه ب ــروژه تعييــن منشــأ آلودگي هــاي نفتــي ســواحل بوشــهر و گن پ
نفــت فــات قــاره ایــران اســت، روز ســه شــنبه 21 تيرمــاه در جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه تصویــب رســيد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، از مهمتریــن اهــداف ایــن پــروژه می تــوان بــه بررســي منشــاء آلودگي هــاي نفتــي ســواحل 
بوشــهر و گنــاوه )Tarballs( بــا اســتفاده از آناليزهــاي دقيــق ژئوشــيميایي اشــاره کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، علــم ژئوشــيمی حقوقــی )Forensic Geochemistry( یــا ژئوشــيمی زیســت محيطــی یكــی از شــاخه های علــم ژئوشــيمی 
ــه طبــع آن مســائل حقوقــی ناشــی از آن می پــردازد. از ایــن رو در ایــن مطالعــه نيــز  ــه مباحــث زیســت محيطــی و ب ــا ب آلــی اســت کــه عمدت
قــرار اســت کــه پــس از نمونــه بــرداری سيســتماتيك از نفــت آلــوده کننــده ســواحل ) طبــق پروتــكل زیســت محيطــی 2016 اروپــا( و همچنيــن 
نمونــه گيــری از خــط لوله هــای فــروزان، دورود و ابــوذر بــه عنــوان منشــأ احتمالــی بــرای ایــن آلودگی هــا، بــا اســتفاده از تكنيــك اثــر انگشــت 

نــگاری نفــت نتيجــه ارتبــاط یــا عــدم ارتبــاط آلودگی هــا بــا نفــت خــط لوله هــای مذکــور مــورد بررســی دقيــق ژئوشــيميایی قــرار گيــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در ایــن مطالعــه از یــك ســو بــا اســتفاده از روش هــای دقيــق GC ،CCMS و FTIR آزمایشــات مــورد نيــاز انجــام گرفتــه 
اســت و بــا اســتفاده از نــرم افزار+PIGI،نتایــج و پارامترهــای بــه دســت آمــده مــورد بررســی، تعبيــر و تفســير قــرار خواهنــد گرفــت و در نهایــت بــا 

ترســيم نمودارهــای دو بعــدی، ســه بعــدی و مطالعــات آمــاری نتيجــه نهایــی در اختيــار کارفرمــا قــرار خواهــد گرفــت.
گفتنــی اســت ایــن مطالعــه می توانــد بــه عنــوان الگــوی مناســبی جهــت مــوارد مشــابهی باشــد کــه در حــال حاضــر در حــال انجــام بــوده و یــا 

در آینــده قــرار اســت عملياتــی شــود.
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 مطالعات آزمایشگاهی سنگ و سیال مخزن میدان گازی یلدا در دستور کار پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفت

مدیــر گــروه پژوهــش و فناوری هــای ســنگ و ســيال مخــزن پژوهشــگاه صنعــت نفــت از مطالعــات آزمایشــگاهی ســنگ و ســيال مخــزن در ميــدان 
گازی یلــدا خبــر داد.

مهنــدس حســام بختيــاری، بــا اشــاره بــه این کــه ميــدان گازی یلــدا در ۳0 کيلومتــری شــرق ميــدان پــارس جنوبــی قــرار دارد گفــت: اکتشــاف 
و توصيــف الیه هــای نفتــی مخــازن گازی کنــگان و داالن یكــی از اهــداف اجــرای عمليــات حفــاری ایــن چــاه مــی باشــد.

وی در هميــن زمينــه تصریــح کــرد: شــرکت نفــت و گاز پــارس بــه عنــوان توســعه دهنــده ميــدان و کارفرمــای پــروژه در طــی عمليــات حفــاری؛ 
نمونــه بــرداری ســيال از پنــج الیــه توليــدي را در دســتور کار قــرار داد کــه تنهــا در دوالیــه منجــر بــه نمونــه هــاي معتبــر گردیــد. نمونــه گيــري 
بــه دو روش ســرچاهي و تــه چاهــي انجــام پذیرفــت کــه بــه دليــل ماهيــت ســيال  هــاي توليــدي، نمونــه  هــاي تــه چاهــي بــراي آناليــز ســيال 

نفتــي و نمونــه ســرچاهي بــراي آناليــز مخــزن گازي در نظــر گرفتــه شــد.
ــه   ــن نمون ــداف ای ــه اه ــان ب و ایش کــرد  اشــاره  نيــز  برداری هــا 
و  ســنگ  هــای  نمونــه   ــدان گفــت:  ــن مي ســيال اخــذ شــده از ای
ــات آزمایشــگاهی  ــدف مطالع ــا ه و ب ژئومكانيــك  زميــن  شناســی، 
پژوهشــگاه واگــذار شــد. در بخــش آناليــز ســنگ و ســيال مخــزن بــه 
ســيال  آزمایشــگاهی  ــي مطالعــات  ــواص فيزیك ــن خ ــزن، تعيي مخ
ــي ســيال مخــزن، فشــار شــبنم ،  ــا بررس ــراه ب ــاب هم ــار حب فش
ــي تغييــرات حجــم نســبت بــه فشــار  ــورد ارزیاب ــزن م ــاي مخ در دم
ــبت  ــن نس ــد. همچني ــرار گرفتن گاز بــه نفــت توليــدي، ویســكوزیته ق
توليــدي تحــت دمــا و فشــار از و دانســيته ســيال مخــزن و ســيال 
ــدازه گيــري  ــت.دیگــر مــوارد مــورد ان ــوده اس ب
منظــور بررســي عوامــل ســاختاري بختيــاری بــا بيــان این کــه بــه 
بــر  موثــر  شناســي  رســوب  فرایند هــای و  مخزنــي  کيفيــت 
قــرار  کار  دســتور  در  ــایي متعــددی  ــرد: شناس ــح ک ــت، تصری گرف
ــي  ریســك زون هــاي داراي پتانســيل مخزن کاهــش  نهایــت  در  و 

اکتشــاف و حفاري-هــاي آتــي در ایــن ميــدان، مطالعــات زميــن  شناســی مخــزن، چينــه نگاري سكانســي، فســيل شناســي و بررســی شكســتگي ها 
، تعييــن زون هــای مخزنــی و دســته بنــدي انــواع ســنگ مخــزن از مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه در راســتای مطالعــه ميــدان گازی یلــدا در 

برنامه هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت قــرار گرفتــه اســت.
وی انــدازه گيــری پارامترهــای ژئومكانيكــی در شــرایط دمــا و فشــار محيــط و مخــزن را از اهــداف تكميــل بانــك جامــع اطاعاتــی ژئومكانيــك 
ــای  ــائی واحده ــی و شناس ــای پتروفيزیك ــی الگ ه ــس از بررس ــزود: پ ــمرد و اف ــش  )Mechanical Earth Model( برش ــدان تن ــازی مي و مدلس
ــای  ــری شــده و آزمایش ه ــی اســكن، غربالگ ــر ســی ت ــز تصاوی ــج آنالي ــا اســتفاده از نتای ــزه ب ــاگ منتخــب از مغ ــای پ ــه  ه ژئومكانيكــی نمون
ــك  ــاری ت ــی و فش ــت کشش ــای مقاوم ــزن ، آزمایش ه ــط و مخ ــرایط محي ــی در ش ــواج صوت ــرعت ام ــری س ــامل: اندازه گي ــنگ ش ــك س مكاني
محــوره و ســه محــوره در شــرایط محيــط و در شــرایط مخــزن، آزمایــش شكســت هيدروليكــی، ضریــب بایــوت و چقرمگــی بــر روی نمونــه هــا 
انجــام گرفــت. همچنيــن بــا اســتفاده از داده هــای آزمایــش چكــش اشــميت کــه بــر روی توالــی مغــزه انجــام گرفتــه اســت ميــزان تطابــق بيــن 

ــا داده هــای حاصــل از نمودارهــای پتروفيزیكــی بررســی شــد. داده هــای آزمایشــگاه )مقاومــت تراکمــی و کششــی( ب
وی بــه دیگــر اقداماتــی کــه از ســوی محققــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت در زمينــه مطالعــات ميــدان یلــدا صــورت گرفتــه اســت، اشــاره کــرد 
ــا اســتفاده از الگ  هــای گامــای طبيعــی چــاه و مغــزه، انــدازه گيــری خــواص  و گفــت: در بخــش آناليــز مغــزه، پــس از انجــام تطابــق عمــق ب
پتروفيزیكــی ســنگ مخــزن بــا هــدف شناســائی واحدهــای جریــان هيدروليكــی انجــام شــد کــه بــر اســاس آن، نمونــه  هــای منتخــب جهــت 
ــدازه حفــرات فضــای  ــع ان ــج آناليــز ســی تی اســكن، مطالعــات توزی ــد و پــس از غربالگــری بر اســاس نتای ــژه مغــزه تعييــن گردی آزمایشــات وی

متخلخــل و تراوایــی مطلــق صــورت گرفــت.
وی بــه آخریــن فعاليت هایــی کــه در راســتای ميــدان یلــدا از ســوی پژوهشــگاه در حــال انجــام اســت اشــاره کــرد و گفــت: هم اکنــون مطالعــات 
ــت- آب و  ــات فشــار موئينگــی در دو سيســتم نف ــن مطالع ــا اســتفاده از اشــعه ایكــس و همچني ــا ب ــه روش پای ــی نســبی ب آزمایشــگاهی تراوائ

گاز – نفــت در دســت انجــام مــی  باشــد.       
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مسئول مطالعات زمین شناسی میدان مشترک آزادگان مطرح کرد:

توسعه جامع میدان آزادگان کاهش ریسک و هزینه حفاری را در پی دارد

مســئول مطالعــات زمين شناســی طــرح توســعه جامــع ميــدان مشــترک آزادگان در پژوهشــگاه صنعــت نفــت متذکــر شــد کــه انجــام مطالعــات 
جامــع زميــن شناســی ایــن ميــدان ســبب کاهــش ریســك حفــاری در طــرح توســعه ایــن ميــدان مشــترک می شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، نــواب خدایــی، مســئول مطالعــات زمين شناســی طــرح توســعه جامــع ميــدان مشــترک 
آزادگان در پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بيــان اینكــه ميــدان نفتــی آزادگان چنــد افــق نفتــی همچــون ســازند ســروک و ایــام دارد، گفــت: یكــی از 

چالش هــای اصلــی زمين شناســی در ایــن ميــدان، ســازند ســروک بــه لحــاظ پيچيدگــی و تغييــرات رخســاره ای اســت.
ــادان به عنــوان یــك طــرح ملــی از ســوی پژوهشــگاه  ــر اینكــه پيــش از ایــن انجــام مدل ســازی یكپارچــه مخزنــی در دشــت آب ــا تأکيــد ب وی ب
صنعــت نفــت انجــام شــده اســت،گفت: بعــد از مشــخص شــدن ابعــاد مختلــف ایــن مطالعــات، شــرکت ملــی نفــت ایــران تصميــم گرفتــه اســت 

ــع انجــام شــود. ــن دشــت همچــون آزادگان به صــورت جام ــای موجــود در ای توســعه ميدان ه
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــی ب ــمالی و جنوب ــای ش ــدان  آزادگان در بخش ه ــی در مي ــات زمين شناس ــن مطالع ــش از ای ــرد: پي ــح ک ــی تصری خدای
ــدان از ســوی شــرکت های  ــن مي ــع ای ــا توســعه جام ــا ب ــی انجــام می شــد، ام ــای حفاری شــده به صــورت نقطــه ای و محل به دســت آمده از چاه ه
 E & Pداخلــی، مطالعــات زمين شناســی در ایــن ميــدان نيــز به صــورت جامــع خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر، تمامــی اطاعــات به دســت آمده از 
ــم. ــدان به دســت آوری ــن مي ــری از ای ــات دقيق ت ــا اطاع ــا یكدیگــر و چاه هــای قدیمــی مقایســه خواهــد شــد ت ــد حفاری شــده ب چاه هــای جدی
مســئول مطالعــات زمين شناســی طــرح توســعه جامــع ميــدان مشــترک آزادگان در پژوهشــگاه صنعــت نفــت اظهــار کــرد: پيــش از ایــن به دليــل 
ــدان  ــن مي ــع ای ــعه جام ــا توس ــيد، ب ــت نمی رس ــه نف ــده ب ــای حفاری ش ــی چاه ه ــدان آزادگان برخ ــی در مي ــع زمين شناس ــات جام ــود مطالع نب

عمــًا پيمانــكاران بــا دیــد بازتــری چاه هــای جدیــد را حفــاری کــرده و بــه ایــن ترتيــب شــانس موفقيــت حفــاری افزایــش خواهــد یافــت.
وی از مهم تریــن نتایــج ایــن پــروژه بــه کاهــش هزینــه حفــاری و مدت زمــان تصميم گيــری بــرای حفــاری چاه هــای نفــت در ميــدان مشــترک 
آزادگان اشــاره کــرد و گفــت: بــا کاهــش ریســك های مربــوط بــه حفــاری، شــاهد کاهــش هزینه هــا خواهيــم بــود. از ســوی دیگــر بــا شــناخت 
ــی  ــای تزریق ــاری چاه ه ــرای حف ــری را ب ــای بهت ــوان محل ه ــی می ت ــای نفت ــود در الیه ه ــی و زمين شناســی موج ــل طبيع ــر مخــزن و عوام بهت

پيشــنهاد داد.
ــی  ــود دارای پيچيدگ ــون آزادگان می ش ــور همچ ــزرگ کش ــی ب ــدان نفت ــد مي ــامل چن ــه ش ــادان ک ــت آب ــی دش ــور کل ــت: به ط ــی گف خدای
ــه ایجــاد می کنــد تغييــرات رخســاره ای به صــورت جانبــی در  ــن زمين ــی را در ای ــا آنچــه گاهــی چالش های زمين شناســی ســاختمانی نيســت، ام

مخــزن اســت.
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 مسئول پروژه طرح هیدرات گازي در پنجمین جلسه کمیته راهبري؛

 از پیشرفت 62 درصدي این طرح ملي خبر داد

پنجميــن جلســه کميتــه راهبــري طــرح هيــدرات گازي بــا هــدف بررســي پيشــرفت ایــن طــرح، بــا حضــور مدیــر پژوهــش و فنــاوري شــرکت ملــي 
نفــت ایــران، مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــي نفــت ایــران، رئيــس پژوهشــگاه ملــي اقيانــوس شناســي و علــوم جــوي و رئيــس پژوهشــگاه صنعــت 

نفــت برگــزار شــد.
در حاشــيه ایــن نشســت کــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد، دکتــر ناصــر کشــاورز، مســئول ایــن طــرح بــا بيــان این کــه ایــن پــروژه 
در قالــب 48 مــاه تعریــف شــده اســت، تصریــح کــرد: هم اکنــون ۳9 مــاه از اجرایــي شــدن ایــن پــروژه مي گــذرد و خوشــبختانه شــاهد پيشــرفت 

ــيم. ــدي آن مي باش 62 درص
وي ادامــه داد: در حــال حاضــر 7 فــاز فنــی طــرح هيــدرات گازي فعــال اســت و 2 فــاز فنــی نيــز خاتمــه یافتــه اســت کــه گــزارش فعاليت هــا ی 
مربوطــه بــه کارفرمــاي طــرح ) مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران( ارســال شــده و مــورد تایيــد قــرار گرفتــه اســت و تكميــل مابقــي 

فعاليت هــاي فنــي تــا پایــان پــروژه ادامــه خواهــد داشــت.
کشــاورز بــه تایيــد رونــد اجرایــي ایــن طــرح از ســوي کارفرمــا نيــز اشــاره کــرد و گفــت: گزارش هــا و داده هــاي متعــددي از ســوي پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت بــه کارفرمــاي ایــن طــرح کــه ناظــر حرفــه ای فعاليت هــاي فنــي نيــز محســوب مي شــود ارســال شــده اســت و تایيــد نتایــج حاکــي 

از آن اســت کــه ایــن فعاليت هــا بــا کيفيــت باالیــي انجــام شــده اســت.
مســئول ایــن طــرح در ادامــه بــه نتایــج حاصــل از آن اشــاره کــرد و گفــت: در طــول اجرایــي شــدن طــرح هيــدرات گازي چندیــن فعاليــت عمــده 
صــورت پذیرفتــه اســت کــه بازپــردازش داده هــاي لــرزه اي یكــي از آن هــا اســت. بــا توجــه بــه وجــود داده هــای لــرزه نــگاری در سرتاســر گســتره 
بخــش ایرانــی دریــای عمــان و بهبــود کيفيــت داده  هــای پــردازش شــده در قالــب ایــن طــرح، نتایــج عــاوه بــر اســتفاده در مطالعــات لــرزه ای ایــن 

طــرح، در آتــی بــه مقاصــد متنــوع قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
وی تاميــن تجهيــزات مولتــی بيــم اکوســاندر کــه منجــر بــه کســب دارایی هــای ملــی شــده اســت را از دیگــر نتایــج حاصــل از ایــن طــرح برشــمرد 
ــرزه اي  ــاختماني ل ــاي س ــن مدل ه ــن و پيچيده تری ــي از بزرگ تری ــتيم یك ــه توانس ــي منطق ــاي زمين شناس ــه پيچيدگي ه ــه ب ــا توج ــزود: ب و اف
ــر الگوریتم هــای  ــی ب ــرزه ای مبتن ــداول ســاخت چاه هــای مجــازی ل ــاوری مت ــود فن ــت، بهب ــم. در نهای ــه کني ــن طــرح تهي ــب ای ــران را در قال ای

ــن طــرح برشــمرد. ــم ای ــوان از دیگــر دســتاوردهای عظي بهينه ســازی عــددی را می ت
ــت در  ــی نف ــاوری شــرکت مل ــت پژوهــش و فن ــت اکتشــاف و مدیری ــت، شــرکت مدیری ــت نف ــه همــكاري ســه جانبه پژوهشــگاه صنع ایشــان ب
پيشــبرد ایــن طــرح ملــي اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه تعامــل مناســبي ميــان مجــري، کارفرمــا و پيمانــكار از جملــه پژوهشــگاه ملــی اقيانوس 
شناســی و علــوم جــوی در حــال حاضــر در طــرح هيــدرات وجــود دارد کــه تاثيــر اصلــی ایــن تعامــل را عــاوه بــر نيــل بــه اهــداف طــرح هيــدرات 
ــاد  ــا ایج ــن همكاری ه ــب ای ــه در قال ــددی ک ــيل های متع ــود پتانس ــا وج ــه ب ــرد چراک ــاهده ک ــرح مش ــن ط ــان ای ــس از پای ــوان پ گازی، می ت

ــه انجــام رســاند. ــا ب ــن مجموعه ه ــدی ای ــا توانمن ــوع بســياری را ب ــوان همــكاری  هــای متن ــده می ت می شــود، در آین
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 با هدف ارزیابی کمی و کیفی نمونه های سنگ و سیال هیدروکربنی؛

مطالعات ژئوشیمیایی در نواحی اکتشافی ایران، در برنامه کاری پردیس باالدستی پژوهشگاه صنعت نفت قرار 
گرفت

ــورد  ــای م ــی نمونه ه ــدف بررس ــا ه ــران” ب ــافي ای ــي اکتش ــي در نواح ــيال هيدروکربن ــنگ و س ــاي س ــيميایي نمونه ه ــات ژئوش ــروژه “مطالع  پ
ــت. ــرار گرف مطالعــه در دســتور کار پژوهشــگاه صنعــت نفــت ق

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، از اهــداف کيفــی و کمــی ایــن پــروژه می تــوان بــه ارزیابــي اوليــه کميــت، کيفيــت و بلــوغ 
مــواد آلــي نمونــه هــاي مــورد مطالعــه و شناســایي بلــوغ بــر مبنــاي پارامترهــاي مختلــف ژئوشــيميایي در نمونــه هــاي مــورد نظــر اشــاره کــرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، نتایــج و داده هــاي بدســت آمــده از ایــن پــروژه شــامل داده هــاي راک اول، پتروگرافــي آلــي و بيومارکــري اســت کــه بــراي 
مطالعــه ژئوشــيميایي جامــع در هــر منطقــه الزم و ضــروري بــه حســاب می آیــد.

ــن  ــاه از مهمتری ــات مدلســازي حوضــه و چ ــتفاده در مطالع ــت اس ــاي ژئوشــيمي جه ــي داده ه ــك اطاعات ــه بان ــد، ارای ــی  افزای ــزارش م ــن گ ای
ــود. ــوب می ش ــروژه محس ــن پ ــاي ای کاربرده

همچنيــن انجــام پيروليــز راک اول بمنظــور تعييــن کيفيــت، کميــت و تــوان هيدروکربــن زایــی مــاده آلــی، انجــام تخليــص کــروژن بــه منظــور 
انــدازه  گيــری پارامترهــای مختلــف پختگــی مــاده آلــی ماننــد انعــكاس ویترینيــت، شــاخص دگرســانی حرارتــی و شــاخص رنگــی ُکنودونــت از 

جملــه روش  هــا و تكنيــك هــای مــورد اســتفاده در ایــن پــروژه می باشــد.
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با عبور از سد تحریم 

 اورینگ های مکانیکال سیل پمپ های انتقال مایعات گازی تنگ بیجار بومی سازی شد 

ــن شــرکت و  ــا همــكاری مهندســان ای ــگ بيجــار )O-RING( ب ــات گازی تن ــال ميعان ــای انتق ــكال ســيل پمپ ه ــه مكاني ــوط ب ــای مرب اورینگ ه
ــكا شــد. ــت آمری ــرز ســاخت شــرکت دوپون ــای کال ــن اورینگ ه ــا انجــام مهندســی معكــوس، بومی ســازی و جایگزی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب

بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران، ميرحســين کاظمــی، معــاون مدیرعامــل در عمليــات شــرکت بهره بــرداری 
نفــت و گاز غــرب بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط عملياتــی بهره بــرداری از ميعانــات گازی و خطــرات بســيار بــاالی آن و لــزوم 
رعایــت کامــل الزامــات ایمنــی در منطقــه عملياتــی تنگ بيجــار، همچنيــن اهميــت پمپ هــای مایعــات گازی در انتقــال ایمــن ميعانــات گازی و 

جلوگيــری از قطــع توليــد، تعميــر و بهســازی قطعــه مذکــور در دســتور کار قــرار گرفــت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه ســطح بــاالی فنــاوری و انحصــار خارجــی در ســاخت ایــن اورینگ هــا و محدودیــت در واردات ایــن نــوع کاالی صنعــت 
نفــت، به منظــور افزایــش ضریــب اطمينــان از تجهيــزات فرآینــدی، صيانــت از ســرمایه های ملــی و حفــظ تــوان توليــد گاز در غــرب کشــور تعميــر 

و بومی ســازی آنهــا به عنــوان راه کار جایگزیــن انتخــاب شــد.
معــاون مدیرعامــل در عمليــات شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب ادامــه داد: بــا دانــش و همــت بلنــد مهندســان شــرکت بهره بــرداری نفــت 
و گاز غــرب و پژوهشــگاه صنعــت نفــت و در حداقــل زمــان ممكــن 6 مــاه بــا موفقيــت کامــل بــه انجــام رســيد و افــزون بــر صرفه جویــی مالــی 

گامــی مهــم در جهــت اقتصــاد مقاومتــی و بــاور بــه دانــش مهندســان داخلــی کشــور برداشــته شــد.
ــرداری نفــت و گاز غــرب در جلوگيــری از  ــی شــرکت بهره ب ــاز عمليات ــح کــرد: حســب ني ــروژه تصری ــن پ ــا تشــریح مراحــل انجــام ای کاظمــی ب
نشــت مــواد در زمــان کارکــرد پمــپ، انتقــال ایمــن ســيال و در نهایــت جلوگيــری از آلودگی هــای زیســت محيطی، بــا طراحــی مجــدد منطبــق 

ــم. ــور کردی ــن خصــوص عب ــه غــرب در ای ــه تنگ بيجــار از ســد تحریم هــای ظالمان ــی منطق ــا شــرایط عمليات ب
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با هدف توسعه و بومی سازی فناوری های مورد نیاز صنعت؛

مدیران پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ایرانول نشست مشترک برگزار کردند

ــا هــدف توســعه همكاری هــا نشســت مشــترکی را در ایــن مجموعــه  ــول و پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب ــران دو مجموعــه شــرکت نفــت ایران مدی
برگــزار کردنــد.

ــا تدابيــری  ــه همــكاری طرفيــن اشــاره کــرد و گفــت: اميدواریــم ب دکتــر کانتــری اصــل، رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در ایــن نشســت ب
کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت می اندیشــد و حمایت هایــی کــه از ســوی صنعــت بــه خصــوص شــرکت نفــت ایرانــول صــورت می پذیــرد بتوانيــم 

حرکتــی را آغــاز نمایيــم کــه بــرای کشــور منفعــت خوبــی را بــه همــراه داشــته باشــد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه بــا حضــور محققــان و متخصصــان شایســته در کشــور می تــوان اذعــان کــرد کــه توانایــی انجــام بســياری از کار هــا در 

کشــور وجــود دارد کــه اجرایــی شــدن تمامــی آن هــا نيــاز بــه یــك برنامه ریــزی مــدون و مناســب دارد.
ایشــان بــه ظرفيت هــای موجــود در پژوهشــگاه صنعــت نفــت اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مجموعــه از پژوهشــكده های متعــددی برخــوردار اســت 
و  هــر یــك از ایــن پژوهشــكده ها ماموریــت دارنــد کــه چندیــن محصــول مشــخص و معيــن را توليــد کننــد، از ایــن رو ایــن ســازمان آمادگــی 

ــا بخــش خصوصــی، دانشــگاه ها و مراکــز دانــش بنيــان همــكاری نمایــد. دارد تــا بــرای توســعه فعاليت هــای خــود ب
رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ضمــن اشــاره بــه همــكاری دوجانبــه پژوهشــگاه و شــرکت ایرانــول، تصریــح کــرد: پژوهشــگاه صنعــت نفــت قــادر 
اســت در حــوزه روغــن گروهــی را بــرای توســعه فعاليت هــای ایــن حــوزه در نظــر گيــرد چــرا کــه بــا عملياتــی شــدن فعاليت هــای ایــن حــوزه 

می تــوان ارزش افــزوده بســياری را بــرای کشــور ایجــاد کــرد.
ــه  ــه ب ــن مجموع ــزود: ای ــال فعاليت هــای تكــراری در حــوزه پژوهــش نمی باشــد، اف ــه دنب ــر این کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب ــد ب ــا تاکي وی ب
دنبــال آن اســت کــه فعاليت هــای خــود را بــا بخــش خصوصــی و غيرحاکميتــی گســترش بخشــد از ایــن رو شــرکت های دانــش بنيــان بــزرگ و 

صاحــب ایــده می تواننــد بــه عنــوان همــكار ایــن مجموعــه در نظــر گرفتــه شــوند.
گفتنــی اســت قــرار اســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت ایرانــول بــا هــدف ارتقــاء گریــد روغن هــای پایــه 2 و۳ و توليــد افزودنی هــای مــورد 

نيــاز صنعــت همكاری هــای خــود را گســترش بخشــند.
خاطــر نشــان می شــود ایــن دو مجموعــه در بيســت و ششــمين نمایشــگاه نفــت تهــران بــا هــدف توليــد انــواع روانكار هــای صنعتــی، موتــوری و 

محصــوالت وابســته و همچنيــن رفــع نيازهــای فناورانــه شــرکت ایرانــول تفاهم  نامــه همــكاری منعقــد کرده انــد.
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 دکتر زمانیان، رئیس پردیس پایین دستی:

از تولید روغن های پایه 2 و ۳ با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد

بــا هــدف توســعه همكاری هــای مشــترک نشســتی ميــان مدیــران و محققــان پردیــس پایيــن دســتی پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت 
ایرانــول برگــزار شــد.

ــه فعاليــت هــای پردیــس پایيــن  دکتــر اکبــر زمانيــان ، رئيــس پردیــس پایيــن دســتی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن نشســت دو جانبــه ب
دســتی اشــاره کــرد و گفــت: توســعه دانــش فنــی فرآینــدی کــه مــورد نيــاز صنعــت پاالیــش نفــت، گاز و پتروشــيمی اســت یكــی از مهمتریــن 

وظایف این پردیس است.
صنعــت را جــزو فعاليت هــای ایــن پردیــس وی توســعه دانــش و ارائــه آن بــه 
ــم برشــمرد و گفــت: دانــش فنــی از  ــه بتواني ــود ک ــث می ش ــو باع ــك س ی
و بــه نگهداشــت آن واحــد کمــك نمایيــم واحدهــای متفاوتــی را طراحــی کنيــم 
شــرکت های خارجــی بــرای تاميــن دانــش و از ســوی دیگــر نيــاز کشــور بــه 

فنی را به حداقل می رساند.
ــد  ــان اینكــه ســاخت و تولي ــا بي ــم وی ب ــات مه ــی از ملزوم ــيمایی یك ــواد ش م
ــد  ــاب می آی ــه حس ــت ب ــت نف منــع صنع بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح 
ــن ورود برخــی از مــواد شــيميایی در  ــه ای ــت ب ــاز صنع ــم و ني دوران تحری
و مــواد، توليــد مــوادی نظيــر نانــو،  روغن هــا  جاذب هــا،  کاتاليســت ها، 
ــگاه  ــتور کار پژوهش ــا در دس ــت.گریس ه ــرار گرف ــت ق ــت نف صنع
ــه  ــه ب ــات فناوران ــه خدم ــان ارائ صنعــت را ســومين وظيفــه پردیــس پایيــن زماني

دســتی خوانــد و گفــت: بســياری از مجموعه هــای صنعــت نفــت و حتــی بخــش هــای خصوصــی، پژوهشــگاه صنعــت نفــت را بــه عنــوان مرجــع 
و تایيــد کننــده محصــوالت بــه حســاب می آورنــد بــه طــور نمونــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت در زمينــه کاتاليســت، ارزیابــی نفــت خــام، روغــن و 

ــه عنــوان مرجــع در صنعــت شــناخته شــده اســت. گریس هــا ب
وی بــا بيــان اینكــه هــم اکنــون روغــن پایــه 1 در شــرکت نفــت ایرانــول توليــد مــی شــود تصریــح کــرد: اســتفاده از روغن هــای گــروه 2 و ۳ در 
کشــور بســيار زیــاد اســت امــا متاســفانه توليــدی در ایــن زمينــه وجــود نــدارد، برهميــن اســاس چناچــه توليــد ایــن روغــن هــا در دســتور کار 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت قــرار گيــرد می توانــد ارزش افــزوده چشــمگيری را بــرای کشــور بــه همــراه داشــته باشــد.
ــن گــروه از روغن هــا  ــد ای ــزود: تولي ــد، اف ــه 2 و ۳ اعــام آمادگــی می نمای ــه توليــد روغن هــای پای ــان اینكــه پژوهشــگاه در زمين ــا بي ــان ب زماني
در ســه مرحلــه نمونه گيــری، طراحــی فرآیندهــا و تســت پایلوتــی قابــل انجــام اســت و در نهایــت می تــوان بــر اســاس روغــن موجــود در شــرکت 

نفــت ایرانــول و ایجــاد تغييــرات الزم بــر روی آن، روغن هــای گــروه 2 و ۳ را توليــد کــرد.
 رئيــس پردیــس پایيــن دســتی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا تاکيــد بــر اینكــه طــرح توســعه چندیــن پاالیشــگاه در کشــور توســط ایــن مجموعــه 
انجــام شــده اســت، گفــت: در شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس توليــد کك اســفنجی بــا دانــش فنــی پژوهشــگاه صــورت گرفتــه اســت و در ایــن 

پاالیشــگاه 14 واحــد فرآینــدی جدیــد طراحــی شــده اســت کــه از ایــن ميــان 7 واحــد تحــت الیســنس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــوده اســت.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون پردیــس پایيــن دســتی پــروژه جــاری بــا شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمينــی )ره( شــازند در دســت اجــرا دارد کــه 
قــرار اســت در ایــن همــكاری بــا دانــش فنــی پژوهشــگاه کك ســوزنی کــه یكــی از پيچيــده تریــن محصــوالت پاالیشــگاهی اســت توليــد شــود.

ــا بيــان اینكــه 4 واحــد ایــن پاالیشــگاه تحــت الیســنس پژوهشــگاه اســت گفــت: متاســفانه در زمــان تحریــم واردات کك ســوزنی در  ایشــان ب
ــون شــاهد  ــد و خوشــبختانه هــم اکن ــق آم ــن مشــكل فائ ــر ای ــوان ب ــش فنــی پژوهشــگاه می ت ــا دان ــی ب کشــور دچــار مشــكل شــده اســت ول

ــروژه مــی باشــيم. پيشــرفت 40 درصــدی ایــن پ
زمانيــان بــا تاکيــد بــر اینكــه طــرح توســعه شــرکت پاالیــش نفــت کرمانشــاه نيــز از چنــدی پيــش در دســتور کار پژوهشــگاه صنعــت نفــت قــرار 
گرفتــه اســت، بيــان داشــت: بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده توانســتيم ظرفيــت ایــن پاالیشــگاه را از 20 هــزار بشــكه در روز بــه 40 هــزار 

برســانيم و از 12 واحــد طراحــی شــده در ایــن پاالیشــگاه 9 واحــد تحــت الیســنس پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســت.
وی در خاتمــه تصریــح کــرد در ســال هــای اخيــر پژوهشــگاه صنعــت نفــت 44 الیســنس و 1۵ کاتاليســت و جــاذب را بــه صنعــت ارائــه کــرده 
اســت و توانســته دانــش فنــی خــود را در زمينــه ی گریس هــا و روغن هــای صنعتــی بــه بخــش خصوصــی بــرای توســعه و تجاری ســازی واگــذار 

کنــد.
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با استفاده از مدل هوش مصنوعی و توسعه شبکه های عصبی؛

مدلسازی و بهینه سازی فرآیند تصفیه هیدروژنی نفتا در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند صورت 
می گیرد

پــروژه ” مدلســازی و بهينــه ســازی فرآینــد تصفيــه هيدروژنــی نفتــا بــا اســتفاده از روش شــبكه هــای عصبــی در شــرکت پاالیــش نفــت امــام 
خمينــی )ره( شــازند” کــه از اول خردادمــاه ســال جــاری آغــاز شــده اســت در جلســه شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه تصویــب 

رســيد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، مدلســازِی یــك فرآینــد، اوليــن گام بــرای بهينــه ســازی آن محســوب مــی شــود کــه هــدف 
از ایــن امــر نگهــداری فرآینــد موردنظــر در حالــت بهينــه بــا گذشــت زمــان اســت. از ایــن رو بــا برخــورداری از یــك مــدل مطمئــن از فرآینــد و 
بــا اســتفاده از ابزارهــای هــوش مصنوعــی می تــوان بــه مزایایــی نظيــر کاهــش هزینــه جــاری، تعييــن ميــزان افــت فعاليــت کاتاليســت بــه مــرور 
ــر کاهــش خطاهــای انســانی، حــذف و اصــاح خطاهــای تصادفــی و افزایــش توانایــی سيســتم در حــذف  زمــان، افزایــش ایمنــی فرآینــد در اث

اغتشــاش دســت یافــت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در پــروژه ” مدلســازی و بهينــه ســازی فرآینــد تصفيــه هيدروژنــی نفتــا بــا اســتفاده از روش شــبكه هــای عصبــی در 
شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمينــی )ره( شــازند” بعــد از جمــع آوری و داده بــرداری اطاعــات فرآینــدی واحــد مــورد نظــر، ابتــدا بــر اســاس 
اصــول موازنــه جــرم و انــرژی، داده هــا تصحيــح و سازگارســازی می شــوند. ســپس یــك مــدل هــوش مصنوعــی و دســتيار هوشــمند فرآینــدی 
بــا اســتفاده از روش شــبكه هــای عصبــی بــرای فرآینــد تصفيــه هيدروژنــی نفتــا بــه صــورت غيــر برخــط توســعه یافتــه و بــا تعریــف یــك تابــع 

هــدف، متغيرهــای عملياتــی در فرآینــد تصفيــه نفتــا بهينــه ســازی خواهنــد شــد.
در نهایــت، پياده ســازی ســامانه اینترنــت اشــيا )IOT( بــه منظــور جمــع آوری داده هــای فرآینــدی و پــردازش اطاعــات توســط دســتيار هوشــمند 
ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــكان ســنجی ق ــورد ام ــا در پاالیشــگاه شــازند م ــی نفت ــه هيدروژن ــی واحــد تصفي ــه سيســتم فعل ــدی و اتصــال آن ب فرآین
همچنيــن بــرای بــرآورد هزینــه و امــكان ســنجی پيــاده ســازی اینترنــت اشــيا نيــز از شــرکت دانيــال مــوج بــه عنــوان مشــاور، اســتفاده خواهــد 

شــد.
ــر  ــی، دیگ ــات عمليات ــتفاده از اطاع ــا اس ــازی ب ــرای مدلس ــی ب ــوش مصنوع ــدی ه ــات توانمن ــروژه و اثب ــت پ ــورت موفقي ــت در ص ــی اس گفتن
ــن  ــی گازوئيــل نيــز می تواننــد از ای ــه ریفرمينــگ کاتاليســتی، هيدروکراکينــگ گازوئيــل خــا و تصفيــه هيدروژن واحدهــای کاتاليســتی از جمل

ــرداری نماینــد. فنــاوری بهــره ب
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با استفاده از دانش فنی و اقدامات فناورانه پژوهشگاه صنعت نفت؛

عملیات کنترل و مدیریت آفات صنعتی و بهداشتی منطقه خلیج فارس )بندرعباس( انجام شد

عمليات کنترل و مدیریت آفات صنعتی و بهداشتی منطقه خليج فارس با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت اجرا شد.
ــا  بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه نقــل از شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران، پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
اســتفاده از روش هــای علمــی و ســموم مناســب طــی مــدت 16 روز توانســت عمليــات کنتــرل آفــات در منطقــه خليــج فــارس را انجــام دهــد.

براســاس ایــن گــزارش بــا توجــه بــه فصــل گرمــا، ازدیــاد حشــرات و جانــواران مــوذی از جملــه مــوش، مــار و عقــرب، شــرکت خطــوط لولــه و 
مخابــرات نفــت ایــران بــا اســتفاده از دانــش فنــی و اقدامــات فناورانــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت درصــدد کنتــرل آفــات در ایــن منطقــه برآمــد.

ایــن گــزارش می افزایــد در ایــن عمليــات ســاختمان های اداری مرکــز منطقــه، مراکــز انتقــال نفــت و شــهرک های مســكونی مراکــز انتقــال نفــت، 
منــازل شــهرک مرواریــد و ایســتگاه های مخابراتــی از جملــه مكان هــای اصلــی اجــرای عمليــات کنتــرل آفــات بودنــد.

بــه گفتــه رئيــس HSE ایــن منطقــه تعــدادی از موجــودات مــوذی بــه طــور مســتقيم موجــب بيمــاری می شــوند و تعــدادی از آنهــا بيمــاری را 
از منبــع آلودگــی بــه انســان منتقــل می کننــد کــه مهم تریــن راه پيشــگيری، رعایــت اصــول بهداشــت فــردی و اجــرای عمليــات کنتــرل آفــات 

مكان هایــی اســت کــه امــكان رشــد ایــن موجــودات در آنهــا وجــود دارد.
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با دانش فني محققان پژوهشگاه صنعت نفت؛

تست میداني آناالیزر تشخیص و اندازه گیري ادورانت مصرفي شرکت ملي گاز استان هرمزگان با موفقیت 
انجام شد

مراســم راه انــدازي، نصــب و ارزیابــي ميدانــي اوليــه آناالیــزر تشــخيص و اندازه گيــري ترکيبــات ادورانــت مصرفــي در شــرکت ملــي گاز ایــران بــا 
حضــور مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان هرمــزگان، مســئول پــروژه از پژوهشــگاه صنعــت نفــت و گروهــي از محققــان مرتبــط بــا ایــن پــروژه در 

منطقــه پایلــوت بــا موفقيــت انجــام شــد.
ــردار HSE شــرکت گاز  ــاوری و بهــره ب ــت پژوهــش و فن ــا مدیری ــان این کــه کارفرم ــا بي ــروژه ب ــن پ ــده ثمــري جهرمــي، مســئول ای ــر حمي دکت
اســتان هرمــزگان مــی باشــند تصریــح کــرد: در پایــان ســال 1۳99 قــرارداد ســاخت آناالیــزر بــراي انــدازه گيــري ترکيبــات مرکاپتــان موجــود در 

ادورانــت  تجــاري مصرفــي )Spotleak1007( شــرکت گاز اســتان هرمــزگان منعقــد گردیــد.
وي ادامــه داد: پــس از پيشــرفت ۵0 درصــدي ایــن پــروژه ، شــرکت ملــي گاز پيشــنهاد داد آناالیــزر ســاخته شــده عــاوه بــر تشــخيص ادورانــت 
مصرفــي شــرکت گاز اســتان هرمــزگان قابليــت تشــخيص و انــدازه گيــری دیگــر ادورانت هــاي شــرکت ملــي گاز را در مناطــق مختلــف داشــته 

باشــد.
ــر  ــرارداد جدیــدي مبنــي ب ــر اســاس مذاکــرات صــورت گرفتــه مقــرر شــد ق ــروژه نيــز اشــاره کــرد و گفــت: ب ــاز تكميلــي ایــن پ ــه ف ایشــان ب
ــرم در  ــای محت ــه کارفرم ــت همــه جانب ــا حمای ــر ب ــن ام ــه ای ــرد ک ــزگان صــورت پذی ــا شــرکت گاز اســتان هرم ــر ب ــت دیگ تشــخيص 4 ادوران

ــران انجــام شــد. ــت ته ــاه ســال 1401 در حاشــيه نمایشــگاه نف اردیبهشــت م
مســئول ایــن پــروژه بــه ســاخت و تكميــل دســتگاه آناالیــزر از ســوي محققــان پژوهشــكده محيــط زیســت و بيوتكنولــوژی پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت اشــاره کــرد و گفــت: کار ایــن دســتگاه بــر پایــه فنــاوري اپتيــك (Optic UV) اســت و خوشــبختانه طراحــي و ســاخت آن نيــز بــه انجــام 
رســيده اســت و بــه منظــور جلوگيــري از مــوازي کاري در ایــن زمينــه بــا شــرکت دانــش بنيــان پتروفــرزان آپادانــا در اجرایــي شــدن ایــن پــروژه 
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همــكاري صــورت گرفتــه اســت.
 وي بــا بيــان اینكــه تســت ميدانــي ایــن دســتگاه در اواخــر مردادمــاه بــه درخواســت کارفرمــا در شــرکت گاز اســتان هرمــزگان صــورت گرفــت، 
افــزود: خوشــبختانه نتایــج حاصــل از تســت ایــن دســتگاه، رضایــت کارفرمــا را نيــز بــه همــراه داشــت بــه طــوري کــه دســتگاه مــورد نظــر توانســت 

عــاوه بــر انــدازه گيــري ميــزان کل ادورانــت  تزریقــي  اجــزاي تشــكيل دهنــده را بــه خوبــي تشــخيص و آناليــز نمایــد.
جهرمــي بــا اشــاره بــه این کــه در حــال حاضــر ۵0 ایســتگاه تقليــل فشــار در اســتان هرمــزگان وجــود دارد، گفــت: بــا توجــه بــه تعــداد بــاالي 
ــا  ــراي ایــن منطقــه در نظــر گرفتــه شــود و خوشــبختانه ب ایســتگاه هاي تقليــل فشــار در ایــن اســتان نيــاز اســت کــه آناالیزر هــاي بيشــتري ب

ــري اســت. ــي در حــال پيگي ــه خوب ــز ب ــن دســتگاه ني ــران تجاري ســازي ای ــي گاز ای حمایت هــاي شــرکت مل
ــه  ــا توجــه ب ــراي ســاخت آن از فناوري هــاي بســيار جدیــدي اســتفاده شــده اســت و ب ــي اســت و ب ــه ایران وي افــزود: ایــن دســتگاه فاقــد نمون
نتایــج بدســت آمــده آزمایشــگاهی و ميدانــی مي تــوان بــه جــرات ادعــا کــرد کــه دســتگاه مــورد نظــر از کيفيــت منحصــر بــه فــردي نســبت بــه 

ــاي خارجــي برخــوردار اســت. نمونه ه
ــه خارجــي آن اشــاره کــرد و گفــت: دســتگاهي کــه توســط شــرکت هاي خارجــي ســاخته  ــه تفــاوت دســتگاه ســاخت داخــل و نمون جهرمــي ب
شــده اســت بــه دليــل آن کــه بخــش مانيتورینــگ و واکنــش آن در یــك محفظــه قــرار دارنــد از ایمنــي بســيار پایينــي برخــوردار اســت در حالــي 
کــه در نمونــه ســاخت داخــل ایــن دو بخــش مجــزا مي باشــند و تمــام ارتباطــات بــا اســتفاده از فيبــر نــوري انجــام مي شــود و برهميــن اســاس 

داراي ســطح امنيتــي باالتــري نســبت بــه نمونــه خارجــي اســت.
مســئول ایــن پــروژه بــه ارزش افــزوده اي کــه ایــن دســتگاه فراهــم مي کنــد نيــز اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه نمونه هــاي وارداتــي متناســب 
بــا شــرایط بومــي منطقــه مــورد نظــر نمي باشــند ولــي بــا ایــن وجــود اســتفاده از آن هــا مبلــغ باالیــي را بــراي مصــرف کننــده در بــر دارد و ایــن 

درحالــي اســت که بــا داشــتن دانــش فنــي ســاخت ایــن دســتگاه مي تــوان از خــروج قابــل توجهــی ارز از کشــور بــه خوبــي جلوگيــري کــرد.
وي قابليــت انتخــاب گزینــي ميــان ترکيبــات مرکپاتــان موجــود در ادورانــت را از دیگــر مزایــاي ایــن دســتگاه بومــي دانســت و گفــت: نــرم افــزار 

ایــن دســتگاه بصــورت بومــی طراحــي شــده اســت و از قابليــت پشــتيباني بســيار باالیــي نيــز برخــوردار اســت.
ــرکت گاز   ــت، ش ــته اس ــود نداش ــت وج ــري ادوران ــتگاه اندازه گي ــته دس ــه در گذش ــه آنك ــه ب ــا توج ــرد:  ب ــح ک ــتا تصری ــن راس ــان در همي ایش
مي بایســت ادورانــت زیــادي را بــراي بــودار کــردن گاز مصرفــي تزریــق نمایــد و ایــن امــر درحالــي اســت کــه بــا طراحــي ایــن دســتگاه از تزریــق 

ــه همــراه خواهــد داشــت. ــز ب ــرژي را ني ــر بهينه ســازي مصــرف ان ــن ام ــرد و ای ــري ک ــوان جلوگي ــت مي ت بيــش از حــد ادوران
ــودن از گارانتــي معتبــري برخــوردار اســت، تصریــح کــرد: بســياري از نمونه هــاي  ــه دليــل بومــي ب ــا بيــان ایــن  کــه ایــن دســتگاه ب جهرمــي ب
خارجــي در ایســتگاه هاي تقليــل فشــار هم اکنــون نصــب شــده اند ولــي بــه دليــل خرابــي و مشــكات پيــش آمــده از ســرویس خــارج شــده اند 
ــود از  ــاخته مي ش ــت س ــت نف ــگاه صنع ــط پژوهش ــه توس ــي ک ــي نمونه های ــد ول ــده نمي گيرن ــر عه ــا  را ب ــرات آن ه ــازنده تعمي ــرکت هاي س و ش

پشــتيبانی فنــی کامــل برخــوردار اســت.
ایشــان قابليــت اســتفاده از راه دور را یكــي دیگــر از مزایــاي ایــن دســتگاه برشــمرد و گفــت: ایــن دســتگاه را مي تــوان در ایســتگاه تقليــل فشــار 

نصــب کــرد و کاربــران از محــل کار خــود و یــا حتــي در منــزل بــه صــورت راه دور و برخــط فعاليــت آن را رصــد نماینــد.
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 شانزدهمین نشست دانشي کارکنان کلیدی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

ــره در  ــای خب ــارب نيروه ــذاری تج ــتراک گ ــه اش ــرداری و ب ــب، بهره ب ــتای کس ــش در راس ــت دان ــد مدیری ــوری واح ــای مح ــی از فعاليت ه یك
ســازمان ها، برگــزاری متنــاوب و دوره ای جلســات نشســت دانشــی بــا کارکنــان کليــدی ایــن ســازمان اســت. هــدف از برگــزاری ایــن نشســت ها، 
ــه ســایر کارکنــان مرتبــط و عاقمنــد اســت. در هميــن راســتا شــانزدهمين نشســت دانشــي کارکنــان  ــرد خبــره و کليــدی ب ــش ف انتقــال دان

ــران ارشــد ایــن مجموعــه برگــزار شــد. ــا حضــور رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و جمعــي از مدی کليــدي روز دوشــنبه 10 مرداد مــاه ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت دکتــر کانتــری اصــل، رئيــس پژوهشــگاه، در ایــن مراســم بــه اهميــت مستند ســازی دانــش 
افــراد اشــاره کــرد و گفــت: عصــر جدیــد عصــر دانــش تجربــی اســت، چــرا کــه مــا دانــش تئــوری را در دنيــا در ســال های گذشــته بــه مراحــل 
ــه گســترش شــبكه های موجــود بســيار تســهيل  ــا توجــه ب ــوارد ب ــن م ــه  ای ــی رســانده ایم و همگــی آن هــا مســتند شــده اند و دسترســی ب خوب
ــش  ــد دان ــگاه ها بای ــه دانش ــد بلك ــش ببرن ــی پي ــوزه تجرب ــان را در ح ــد فعاليت هایش ــگاه ها بای ــا پژوهش ــه  تنه ــروزه ن ــن ام ــت. بنابرای ــده اس ش

تجربــی خــود را مســتند کننــد.
ــد  ــا بای ــه فعاليت ه ــت: این گون ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــازمان ها ني ــش در س ــت دان ــت مدیری ــه اهمي ــن ب ــت همچني ــت نف ــس پژوهشــگاه صنع رئي
ــراد خــارج ســازمان  ــش اف ــا صنعــت و همچنيــن اســتفاده از دان ــات ب ــد، چــرا کــه اشــتراک تجربي در ســازمان های پژوهــش محــور توســعه یاب

ــود. ــی ش ــای پژوهش ــای مجموعه ه ــود فعاليت ه ــث بهب ــد باع می توان
ــر اهميــت فعاليت هــاي گروهــي و نتایــج حاصــل  دکتــر عزت الــه کاظــم  زاده بــه عنــوان یكــی از کارکنــان کليــدی ســازمان در ایــن نشســت، ب
ــوده ام ، در  ــات بســيار ارزشــمندی ب از آن اشــاره کــرد و گفــت: طــی ســاليانی کــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت حضــور داشــته ام شــاهد اتفاق
هميــن راســتا طرح هــای کان و اثــر بخــش در حــوزه هــای مختلــف باالدســتی شــامل علــوم زميــن، توليــد، حفــاری، ازیــاد برداشــت و تحقيقــات 
آزمایشــگاهی ســنگ و ســيال انجــام شــده اســت و یــا در حــال انجــام می باشــد کــه تمــام ایــن موفقيت هــا نتيجــه کار گروهــی و تيمــی نيــروی 

انســانی بــا تجربــه و متخصــص داخــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســت.
وی ادامــه داد: همچنيــن آزمایشــگاه های باالدســتی کــه بــا همــت و تــاش همــكاران پردیــس باالدســتی راه انــدازی شــده اســت مجموعــه منحصــر 
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بفــردی در داخــل کشــور ایجــاد کــرده و جــزء محــدود آزمایشــگاه های باالدســتی در دنيــا محســوب می شــود بطوریكــه بــا اســتفاده از ظرفيــت 
هــای ایجــاد شــده حــدود هشــتاد درصــد داده هــای اساســی ســنگ و ســيال مخــازن کشــور توســط همــكاران ایــن پردیــس در ایــن آزمایشــگاهها 
گــزارش می شــود کــه ایــن داده هــا عــاوه بــر اینكــه بــرای توليــد بهينــه از مخــازن بســيار حياتــی و ضــروری می باشــند منجــر بــه صرفــه جویــی 

ارزی و اشــتغال زایــی در کشــور نيــز می   شــوند
ایشــان بــه اقداماتــي نظيــر ارائــه بيــش از ۵0 خدمــات فناورانــه در ليســت ســرویس هاي فناورانــه مغــزه بــه عنــوان یــك از اقدامــات اساســی در 
دوره فعاليــت خویــش اشــاره و تاکيــد نمــود کــه هــر کــدام از ایــن خدمــات بــرای اوليــن بــار در کشــور توســط پژوهشــگاه بــه صنعــت نفــت ارائــه 

شــده اســت.
ــه ای، ارتقــائ انگيــزه  ــا انگيــزه ، آمــوزش هــای هدفمنــد، شایســته ســاالری، اخــاق حرف ایشــان ادامــه داد: جــذب نيــروی انســانی نخبــه و ب
پرســنل، انجــام طــرح هــای کان پژوهــش محــور در جهــت رفــع مشــكات صنعــت و ارائــه فنــاوری هــای نویــن، بــه روز رســانی آزمایشــگاه هاي 
ازدیــاد برداشــت، توليــد و حفــاري، ژئومكانيــك، برگــزاري کار گاه هــاي یــك روزه نظيــر ســنگ و ســيال، آســفالتين و تزریــق آب و همچنيــن تقویــت 
ــد  ــاف و تولي ــان و اکتش ــش بني ــای دان ــرکت ه ــگاه ها، ش ــا دانش ــا ب ــبكه همكاري  ه ــعه ش ــت و توس ــا صنع ــترک ب ــي مش ــاي تخصص کارگروه ه
و شــرکت هــای خصوصــی فعــال در حــوزه باالدســتی و انجــام پــروژه هــای آینــده پژوهشــی و چابــك ســازی سيســتم در انجــام پــروژه هــا از 

بــر ضــرورت اجــراي آن هــا در پردیــس جملــه مــواردي بــوده اســت کــه 
ایــن   طــول  در  ــت.باالدســتي  ــده اس ــد ش ــواره تاکي ــال ها هم س
ــد فعاليت هــاي کاظــم زاده در ادامه پيشــنهاداتي  در خصــوص بهبــود رون
و  داد  ارائــه  مجموعــه  ــرفت هایي ایــن  ــه پيش ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــت  ــت نف ــگاه صنع ــه پژوهش در زمينــه مغزه هــاي نفتــي داشــته ک
ــت گذار اســت بایــد تــاش شــود کــه در  ــوان سياس ــه عن ــه ب ــن زمين ای
صنعــت  ســطح  در  متولــی  نفــت ایفــای نقــش نمایيــم و از ســوي و 
حــوزه دیگــر بــا توجــه بــه ســاخت  در  ارزشــمند  دســتگاه های 
ــده و باالدســت، درج لوگــو پژوهشــگاه  ــاخته ش ــتگاه هاي س ــر روي دس ب
ایــن ارائــه آن بــه عنــوان محصــوالت  می تــوان  پژوهــش  از  حاصــل 
از توانمنــدي ایــن ســازمان بــه صنعــت دســتگاه ها را بــه عنــوان بخشــی 

معرفي کرد.
دانشــگاه ها، ایشــان در ادامــه افــزود: توســعه  بــا  همــكاري  شــبكه 
هــای دانــش بنيــان، شــرکت هــای موسســات پژوهشــی، شــرکت 
گســترش  توليــد  و  تكنولــوژي اکتشــاف  حــوزه  در  فعاليت هــا 
و  ســرمایه گذاري  آزمایشــگاه هاي حفــاري،  بــه  بيشــتر  توجــه 
توليــد،  و  برداشــت  آمــوزش پرســنل، تقویــت کار هــاي ازدیــاد 
تــداوم  پردیس هــا،  ــك مشــترک  ــي ی ــاي آموزش ــزاري کارگاه ه برگ

ــویم. ــور ش ــریع ام ــا و تس ــرفت کار ه ــث پيش ــا باع ــدن آن ه ــي ش ــا اجرای ــد ب ــه مي توان ــت ک ــي اس ــتي از موضوعات ــمينار هاي باالدس روزه و س
ــاالي  ــزه ب ــدار، انگي ــروي انســاني دانشــي و متخصــص و اخاق م ــت: ني ــرد و گف ــك ســازمان اشــاره ک ــاي ی ــر در موفقيت ه ــل موث ــه عوام وي ب
ــط کار  ــاش در جهــت ایجــاد محي ــزاري جلســات هم اندیشــي و ت ــا مشــتري، برگ ــاط ب ــی، ارتب ــن الملل ــات بي پرســنل، شایسته ســاالري، تعام
ــه  ــراي آن مجموع ــي ب ــج مثبت ــت نتای ــاند و در نهای ــت برس ــه موفقي ــك ســازمان را ب ــد ی ــه مي توان ــي هســتند ک صميمــي و دوســتانه از عوامل

حاصــل شــود.
ــه فعاليــت  پردیــس باالدســتي در حــوزه حفــاري نيــز اشــاره کــرد و گفــت: خوشــبختانه پژوهشــگاه صنعــت نفــت توانســته اســت  کاظــم زاده ب
چندیــن قلــم افزایــه حفــاري را بومي ســازي کنــد ولــي تاکنــون موفــق بــه تجاري ســازي آن هــا نشــده ایــم کــه بایــد در ایــن زمينــه راهكار هــاي 

مناســب بررســي شــود تــا بتوانيــم بــه تجاري ســازي ایــن محصــوالت نيــز دســت یابيــم.
ــه حجــم زیــاد داده هــای توليــد شــده در پردیــس باالدســتي،  ــا توجــه ب ــه موضــوع تحــول دیجيتــال ب ایشــان در ادامــه تصریــح کــرد: توجــه ب
تعييــن جایــگاه ایــن پردیــس در زیســت بــوم فنــاوري شــرکت ملــي نفــت ایــران، برگــزاري دوره هــاي آموزشــي هدفمنــد، پيــاده ســازی مدیریــت 
ــا ایجــاد  ــه ایــن فنــاوری هــا و عملياتــی نمــودن آن ب پــروژه چابــك و همچنيــن رصــد فناوري هــاي نوظهــور و اقــدام عملــی جهــت رســيدن ب
ــن مجموعــه نقــش  ــد در پيشــبرد اهــداف ای ــر انجــام پروژه هــاي متقاضــي دار و اثر بخــش مي توان سياســت هــای تشــویقی و انگيزشــی عــاوه ب

بســزایي را ایفــا کنــد.
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در مراسم معارفه سرپرست جدید حراست پژوهشگاه صنعت نفت؛

 بر ایجاد و حفظ محیطی آرام برای پژوهشگران و محققان تاکید شد

روز ســه شــنبه 11 مردادمــاه مراســم معارفــه سرپرســت جدیــد حراســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا حضــور جمعــي از مدیــران حراســت وزارت 
نفــت، رئيــس پژوهشــگاه و مدیــران ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

دکتــر کانتــري اصــل، رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در مراســم معارفــه سرپرســت جدیــد حراســت پژوهشــگاه ضمــن تشــكر از سرپرســت 
محتــرم قبلــی بــا اشــاره بــه جایــگاه بــا اهميــت ایــن واحــد گفــت: حراســت لحظــه اي نبایــد بــدون متولــِي متخصــص باشــد؛ از ایــن رو از رئيــس 
ســازمان حراســت درخواســت شــد کــه بــراي بزرگ تریــن مجموعــه پژوهشــي خاورميانــه فــردي متخصــص کــه آشــنا بــا مســائل ایــن مجموعــه 

نيــز باشــد را انتخــاب نماینــد.
ــه  ــرد: در این گون ــح ک ــود، تصری ــال ش ــي دنب ــورت تخصص ــه ص ــد ب ــواره بای ــا هم ــي فعاليت ه ــاي پژوهش ــه در مجموعه ه ــان این ک ــا بي وي ب
ــگاه  ــت پژوهش ــد حراس ــت جدی ــبختانه سرپرس ــود، خوش ــال مي ش ــياري دنب ــت بس ــا ظراف ــت و ب ــاس اس ــيار حس ــا بس ــا فعاليت ه مجموعه ه
صنعــت نفــت از دانش آموختــگان و متخصصــان بــا دانــش حــوزه نفــت مي باشــند کــه بــا موضــوع بــا اهميــت دانــش بنيــان نيــز بــه خوبــي آشــنا 
هســتند و در ایــن زمينــه از ســابقه درخشــاني نيــز برخوردارنــد و ایــن امــر مي توانــد بــراي ســازماني همچــون پژوهشــگاه صنعــت نفــت مزیــت 

اساســي محســوب شــود.
ــه  ــد بلك ــاري کنن ــا را ی ــتي م ــث حراس ــد در مباح ــا مي توانن ــه تنه ــد ن ــي برخوردارن ــش باالی ــان از دان ــه ایش ــا ک ــه داد: از آن ج ــري ادام کانت

ــد. ــك نماین ــت کم ــت نف ــه پژوهشــگاه صنع ــاوري ب ــا فن ــط ب ــائل و مشــكات مرتب ــاور در مس ــك مش ــوان ی ــه عن ــد ب مي توانن
ــا تاکيــد بــر این کــه وجــود آرامــش در مراکــز تحقيقاتــي از اولویت هــاي بســيار مهــم محســوب مي شــود، گفــت: بــدون آرامــش هيــچ  ایشــان ب
ــه  ــه پژوهشــگران از روحي ــرد؛ چــرا ک ــه نحــو مناســبي پيــش بب ــاي خــود را ب ــد فعاليت ه ــز پژوهشــي نمي توان ــه خصــوص مراک ــه اي ب مجموع
خاصــي برخــوردار هســتند و اميدواریــم بــا حضــور سرپرســت جدیــد حراســت پژوهشــگاه ایــن رویــه ادامــه یابــد و محققــان و پژوهشــگران ایــن 

ــي خــود ادامــه دهنــد. ــه فعاليت هــاي علمــي و تحقيقات ــه طــور شایســته تري ب مرکــز بتواننــد ب
ــي  ــي و مهارت ــي، فن ــاي علم ــري از ظرفيت ه ــكاري، بهره گي ــاي پيمان ــات و قرارداد ه ــي معام ــر تمام ــر ب ــرل موث ــارت و کنت ــت نظ ــي اس گفتن
شــرکت هاي دانــش بنيــان، افزایــش ســطح کيفــي حراســتي، حفاظتــي و صيانتــي در حوزه هــاي پرســنلي برخــي از مــواردي اســت کــه در حكــم 

سرپرســت جدیــد حراســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت آمــده اســت.
خاطــر نشــان مي شــود در پایــان مراســم نيــز رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ضمــن تقدیــر از زحمــات سرپرســت پيشــين واحــد حراســت، بــراي 
دکتــر رضــا اميــري بــه عنــوان سرپرســت جدیــد واحــد حراســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت آرزوي موفقيــت کــرده و حكــم جدیــد ایشــان را نيــز 

بــه وي اعطــاء کردنــد.
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دکتر کالنتري اصل، در مراسم معارفه رئیس پردیس باالدستي پژوهشگاه صنعت نفت:

پژوهشگاه صنعت نفت از نیروهاي توانمند بسیاري برخوردار است

روز شــنبه،  بيســت و نهــم مردادمــاه مراســم معارفــه دکتــر تــورج بهــروز، رئيــس جدیــد پردیــس باالدســتي پژوهشــگاه بــا حضــور دکتــر عظيــم 
کانتــري اصــل، ریيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و جمعــي از مدیــران و کارکنــان در ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

در ایــن مراســم رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ضمــن قدردانــي از زحمــات رئيــس پيشــين پردیــس باالدســتي در دوران تصــدي ایــن پردیــس 
گفــت: پردیــس باالدســتي بــه همــراه بخش هایــي از پردیــس پایيــن دســتي را مي تــوان عقبــه پژوهشــگاه دانســت؛ بــه طــوري کــه زایــش ایــن 
مجموعــه بــا قســمت هاي آزمایشــگاهي پردیــس باالدســتي صــورت گرفتــه اســت، از ایــن رو مي تــوان اذعــان داشــت کــه ایــن پردیــس از اهميــت 

باالیــي بــراي شــرکت ملــي نفــت ایــران و پژوهشــگاه برخــوردار اســت.
ــرد: همــواره پژوهشــگاه  ــار ک ــه اســت، اظه ــر صــورت گرفت ــه در وزارت نفــت خصوصي ســازي در حــوزه باالدســت کم  ت ــر این ک ــد ب ــا تاکي وي ب
صنعــت نفــت بایــد تــاش کنــد تــا ارتبــاط خــود را بــا شــرکت ملــي نفــت ایــران در زمينــه ارائــه خدمــات آزمایشــگاهي، فنــاوري و مطالعاتــي از 
طریــق پردیــس باالدســتي تقویــت کنــد و از ســوي دیگــر همــكاري خــود را بــا شــرکت هاي دانــش بنيــان و E&P توســعه بخشــد تــا در نهایــت 

شــاهد رشــد متوازنــي در تمــام زمينه هــا باشــيم.
ــع انســاني بســيار غنــي مي باشــد، تصریــح کــرد: پژوهشــگاه  ــا بيــان ایــن  کــه ایــن مجموعــه در حــوزه مناب رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب

توانمنــد  نيرو هــاي  بســياري برخــوردار اســت کــه این از 
ــف افــراد مي تواننــد تصــدي  ــمت هاي مختل ــياري از س بس
رو در وزارت خانــه و پژوهشــگاه  ایــن  از  گيرنــد؛  برعهــده  را 
ــد مدیــران ایــن ســازمان بایــد  ــراي رش ــبي را ب ــه مناس برنام
تمامــي  توانمند ســازي  محققيــن ایــن مجموعــه در نظــر و 
ــه گيرنــد بــه طــوري کــه  ــان و تجرب ــوان جوان ــوان از ت بت
تمامــي  در  شــد.پيشكســوتان  بهره منــد  زمينه هــا 
ســوابق  بــه  ــد پردیــس کانتــري  ــس جدی ــي رئي علم
ــز  ــگاه ني ــتي پژوهش ــان را باالدس ــت: ایش ــرد و گف ــاره ک اش
بــه  توجــه  بــا  کارنامــه درخشــاني کــه دارنــد مي تــوان 
و  نفــت  صنعــت  پژوهشــگاه خوانــد و از ایــن رو بــا فرزنــد 
پردیــس بررســي هاي انجــام شــده  مدیریــت  توانســتيم 
را بــه ایشــان واگــذار نمایيــم.کليــدي هماننــد باالدســتي 
تصریــح کــرد: پردیــس باالدســتي ایشــان در هميــن راســتا 
ــه فعاليت هایــي  ــا توجــه ب ــت ب ــد از اهمي ــام مي ده ــه انج ک

ــه  ــد ک ــاش کن ــد و ت ــاء آن کمــك کن ــه رشــد و اعت ــس ب ــن پردی ــد ای ــس جدی ــه رئي ــي رود ک ــن رو انتظــار م ــي برخــوردار اســت از ای باالی
ــرد. ــورت گي ــي ص ــه خوب ــه ب ــب در آن مجموع ــازي مناس ظرفيت س

وي بــا بيــان این کــه همــواره بایــد شــاهد همكاري هــاي مناســب ميــان پردیس هــا باشــيم، تصریــح کــرد: اگــر چــه ســاختار هاي مجزایــي بــراي 
پژوهشــگاه بــه منظــور تســریع فرایند هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت ولــي بایــد ایــن مجموعــه را یــك کل در نظــر گرفــت کــه تمــام پردیس هــا 

و بخــش ســتاد بایــد بــه خوبــي بــا یكدیگــر در تعامــل باشــند.
رئيــس پژوهشــگاه بــر موضــوع بــا اهميــت ازدیــاد برداشــت در کشــور تاکيــد کــرد و گفــت: مســئله بــا اهميــت چــاه محــور و ازدیــاد برداشــت را 
مي تــوان بــا توجــه بــه توانمنــدي  محققــان ایــن مجموعــه و ظرفيت هــاي موجــود در پژوهشــگاه پيــش بــرد از ایــن رو همــواره بایــد بــراي توســعه 

ایــن پردیــس و توانمند ســازي آن تــاش کــرد.
وي بــه فضــاي رقابتــي کــه در کشــور ایجــاد شــده اســت نيــز اشــاره کــرد و گفــت: در راســتاي حرکــت بــه ســوي مدل هــاي کســب و کار جدیــد 
در فضــاي رقابتــي ایجــاد شــده بایــد مراقــب برنــد پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــود و بایــد تــاش کنيــم کــه ایــن مجموعــه بتوانــد هماننــد گذشــته 

بــه فعاليت هــاي خــود ادامــه دهــد و چنانچــه در ایــن زیســت بــوم نيــاز بــه اصــاح و یــا تغييراتــي دارد درصــدد آن برآیيــم.
گفتنــي اســت در پایــان ایــن مراســم از ســوي رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، حكــم دکتــر تــورج بهــروز بــه عنــوان رئيــس جدیــد پردیــس 

باالدســتي بــه ایشــان اعطــاء شــد.
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با هدف ارتقاء سطح آمادگی واکنش در شرایط اضطراری؛

مانور واکنش در شرایط اضطراری و اطفاء حریق در موتورخانه مرکزی پژوهشگاه صنعت نفت اجرا شد

روز یكشــنبه، 26 تيرمــاه عمليــات مانــور واکنــش در شــرایط اضطــراری و اطفــاء حریــق توســط واحــد HSE و پدافنــد غيرعامــل بــا همــكاری واحــد 
مهندســی و خدمــات فنــی، حراســت و مرکــز ســامت کار در موتورخانــه مرکــزی پژوهشــگاه صنعــت نفــت اجــرا شــد.

ــه آزمــون ميــزان ســرعت عمــل و  بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، از مهمتریــن اهــداف برگــزاری ایــن مانــور می تــوان ب
مهــارت تيــم واکنــش در شــرایط اضطــراری پژوهشــگاه، شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت واحدهــای ذیربــط در صــورت بــروز حریــق و حادثــه در 

تاسيســات پژوهشــگاه اشــاره کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ســناریوی ایــن مانــور در خصــوص آتــش ســوزی یكــی از مشــعل های دیــگ مســتقر در موتورخانــه مرکــزی بــوده کــه 

در طــی ایــن مانــور چگونگــی عملكــرد تيــم واکنــش در شــرایط اضطــراری مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
ایــن گــزارش می افزایــد، در ایــن عمليــات آتــش نشــانان پــس از حضــور در محــل حادثــه و خــارج نمــودن تمــام افــراد موتورخانــه، بــه صــورت 

همزمــان اقــدام بــه اطفــاء حریــق کــرده و پــس از اطفــاء کامــل حریــق، نســبت بــه ایمــن ســازی محيــط اقــدام کردنــد.
همچنيــن در کليــه مراحــل اطفــاء حریــق از اگزاســت فــن قابــل حمــل آتــش نشــانی جهــت تخليــه دود و مشــتقات حریــق اســتفاده شــده و در 

نهایــت پــس از تجزیــه، تحليــل و ارزیابــی مانــور، علــت حادثــه و راهكارهــای اصاحــی و پيشــگيرانه مــورد بررســی قــرار گيــرد
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 با حضور رئیس پژوهشگاه صنعت نفت؛

مراسم جشن عید غدیر در پژوهشگاه برگزار شد

ــا  ــر ب ــد غدی ــبت عي ــه مناس ــت، ب ــن والی ــاه جش ــنبه 2۵ تير م روز ش
ــت در  ــت نف ــگاه صنع ــان پژوهش ــي از کارکن ــران و جمع ــور مدی حض

مرکــز همایش هــاي بين المللــي ایــن مجموعــه برگــزار شــد.
ــت در  ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش ــل،  رئي ــري اص ــم کانت ــر عظي دکت
ــت  ــگاه صنع ــت در پژوهش ــن والی ــبت جش ــه مناس ــه ب ــمي ک مراس
ــدوارم  ــت: امي ــر گف ــان و غدی ــاد قرب ــك اعي ــن تبری ــزار شــد، ضم برگ
ــن  ــل از ای ــرژي حاص ــم و ان ــي ببری ــره کاف ــام به ــن ای ــم از ای بتواني
اعيــاد برکتــي شــود تــا بتوانيــم فعاليت هــاي علمــي خــود را بــه نحــو 

ــم. ــام دهي ــورمان انج ــراي کش ــته اي ب شایس
ــد  ــي را عي ــواره مراســم مذهب ــا هم ــه در کشــور م ــان این ک ــا بي وي ب
ــرژي  ــراي افــراد حامــل ان مي ناميــم، تصریــح کــرد: جشــن و شــادي ب
ــه داشــته  ــراد و جامع ــر زندگــي اف ــر بســزایي ب ــد تاثي اســت و مي توان
ــي  ــز اهميت ــيار حای ــوع بس ــز موض ــر ني ــد غدی ــن رو عي ــد؛ از ای باش
اســت چــرا کــه نگاهــي بــه یــك امتحــان اجتماعــي دارد و آن امتحــان 

اجتماعــي بحثــي اســت تحــت عنــوان والیــت.
ــرد و  ــاره ک ــز اش ــي )ع( ني ــام عل ــل ام ــه فضائ ــگاه ب ــس پژوهش رئي
ــي  ــي )ع( از طيف ــب عل ــي طال ــن اب ــي اب ــه، عل ــان ائم ــزود: در مي اف
ــخصي،  ــائل ش ــامل مس ــه ش ــد ک ــد بوده ان ــاص بهره من ــرایط خ از ش
قضــاوت، حكومــت و موضوعــات اجتماعــي مي شــود، از ایــن رو ایشــان 

ــمرد. ــل برش ــاني کام ــد انس ــواره بای را هم
ــا زمــان  وي ادامــه داد: عملكــرد و رویكــرد مــوال علــي )ع( متناســب ب
و ظــرف جامعــه بــوده اســت و بــه گفتــه مهندســان امــروزي مي تــوان 
ــار و  ــوان رفت ــي کــرد و همــواره مي ت ــار ایشــان را ماتریســي ارزیاب رفت

کــردار ایشــان را دنبالــه رو روش و ســيره پيامبــر اســام دانســت.
ــي )ع(  ــرت عل ــوي حض ــه از س ــه آنچ ــر این ک ــد ب ــا تاکي ــري ب کانت
همــواره مطــرح مي شــود در واقــع ترســيم یــك جامعــه آرمانــي اســت، 
ــرادي  ــده اســت اف ــول اعصــار مشــاهده ش ــواره در ط ــرد: هم ــان ک بي
از آیيــن و مذاهــب دیگــر نيــز بــه توصيــف ویژگي هــاي ایشــان 
ــان  ــت موالیم ــا اهمي ــگاه ب ــر جای ــدي ب ــر تایي ــن ام ــد و ای پرداخته ان

علــي )ع( دارد.
ــد  ــز بای ــروزي ني ــردان ام ــان و دولتم ــه حاکم ــر این ک ــد ب ــا تاکي وي ب
ــد،  ــرار دهن ــود ق ــاي خ ــرلوحه فعاليت ه ــان را س ــبك ایش ــيوه و س ش

تصریــح کــرد: همــواره افــرادي کــه مســئوليتي را بــر عهــده مي گيرنــد 
ــي از  ــر یك ــن ام ــه ای ــرا ک ــند؛ چ ــخگو باش ــدان پاس ــبت ب ــد نس بای

ــت. ــوده اس ــان ب ــر مومن ــارز امي ــاي ب ویژگي ه
کانتــري در ادامــه بــه نصایــح اميرالمومنيــن بــه یكــي از یــاران وفــادار 
ــواره  ــن هم ــت: اميرالمومني ــرد و گف ــاره ک ــتر، اش ــك اش ــان، مال ایش
ــي  ــا خوش روی ــي ب ــا مي کن ــه عط ــه را ک ــه آنچ ــته اند ک ــد داش تاکي
عطــا کــن و اگــر از کمــك کــردن نيــز معــذور مي باشــي ایــن فراینــد 

ــد. ــام دهي ــي انج ــي و عذر خواه ــا مهربان را ب
ــد  ــته مي دانن ــواره دو دس ــراد را هم ــن اف ــه داد: اميرالمومني وي ادام
انســان ها یــا بــرادر ایمانــي مــا هســتند و یــا نظيــر مــا در آفرینــش. از 
ایــن رو ممكــن اســت از آن هــا لغزشــي و یــا خطایــي صــورت گيــرد، بــر 
هميــن اســاس ایشــان توصيــه مي کننــد همانگونــه کــه انتظــار مــي رود 
خداونــد مــا را مــورد بخشــش خــود قــرار دهــد، بهتــر اســت مــا نيــز 
بــه عنــوان بنــده او گناهــان و خطــاي دیگــران را نادیــده بگيریــم و بــر 

ــم. ــا چشم پوشــي کني ــان آن ه گناه
ــرد و  ــاره ک ــن اش ــر از ســخنان اميرالمومني ــده اي دیگ ــه گزی ایشــان ب
ــراي  ــر نفــس خــود در آنچــه ب گفــت: ایشــان تاکيــد داشــته اند کــه ب
تــو حــال نيســت همــواره بخــل بــورز و بــه طــور حتــم ایــن ویژگــي 
مي توانــد یكــي از شــاه کليد هاي مســئوليت دولتمــردان محســوب 
ــل  ــه عم ــوع جام ــن موض ــه ای ــد ب ــان بتوانن ــه حاکم ــود و چنانچ ش

ــد شــد. ــه نحــو مناســبي اداره خواه ــه ب ــانند شــرایط جامع بپوش
ــر  ــي ب ــي )ع( مبن ــروف حضــرت عل ــه مع ــه جمل ــس پژوهشــگاه ب رئي
آنچــه بــراي خــود مي پســندي بــراي دیگــران هــم بپســند اشــاره کــرد 
و افــزود: ایــن عبــارت را مي تــوان منشــور زندگــي اجتماعــي، منشــور 
ــه  ــد ب ــزرگ شــدن اجتمــاع دانســت، از ایــن رو همــواره بای ــي و ب تعال

ســخنان ایشــان در زندگــي شــخصي و کاري خــود توجــه کــرد.
ــران  ــا، مدی ــاي پردیس ه ــا حضــور روس ــم ب ــن مراس ــي اســت ای گفتن
ــزاري مراســم  ــا برگ ــت ب ــان پژوهشــگاه صنعــت نف ــي از کارکن و جمع
مختلــف نظيــر، ســخنراني، اجــراي موســيقي مذهبــي و چندیــن کليــپ 
ــت در روز  ــت نف ــگاه صنع ــي پژوهش ــاي بين الملل ــز همایش ه در مرک

شــنبه 2۵ تيرمــاه برگــزار شــد.
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با هدف صرفه جویی انرژی؛ 

طرح هوشمند سازی سیستم گرمایش مجموعه ورزشی آبی پژوهشگاه صنعت نفت اجرایی شد

طــرح هوشمندســازی سيســتم گرمایــش مجموعــه ورزشــی آبــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت توســط واحــد مهندســی و خدمــات فنــی ایــن مجموعــه 
ــد. اجرایی ش

ســيد مســعود ميــر کریــم پــور رئيــس گــروه اتوماســيون و سيســتم های هوشــمند پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بيــان ایــن مطلــب تصریــح کــرد: 
در اجــرای ایــن طــرح، بخش هــای مختلــف مجموعــه آبــی تحــت کنتــرل ســامانه های هوشــمند دقيــق قرارگرفتــه و دمــای ایــن بخش هــا قابــل 

کنتــرل می باشــد.
ــه اســتخر، دمــاي آب اســتخر و جكــوزي، دمــاي سيســتم گرمایــش از کــف، دمــاي محيــط، رطوبــت ســوناي بخــار،  وی ادامــه داد: موتــور خان
دمــاي ســوناي خشــك، دمــاي آب حوضچــه یــخ، دمــاي آب دوش هــا تحــت کنتــرل ســامانه هــاي هوشــمند دقيــق قــرار گرفتــه و بــه ســاختار

BMS )مدیریــت هوشــمند ســاختمان( موجــود اضافــه شــد.
رئيــس گــروه اتوماســيون و سيســتم های هوشــمند پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ادامــه بيــان کــرد: در راســتای ایــن طــرح دمــای نقــاط هــدف 
بــه صــورت لحظــه ای در مانيتــور نصــب شــده در مجموعــه ورزشــی نمایــش داده شــده و توســط کارشناســان واحــد مهندســی و خدمــات فنــی 

ــد. ــرل می باش ــل کنت قاب
ميــر کریــم پــور همچنيــن افــزود: ایــن طــرح بــا تكيــه بــر تــوان داخلــی واحــد مهندســی و خدمــات فنــی و توســط متخصصــان گــروه اتوماســيون 

و سيســتم های هوشــمند و بــدون تحميــل هزینــه بــا بهره گيــری از سنســورها و تجهيــزات موجــود، اجرایــی و عملياتــی شــده اســت.
ــت متمرکــز و یكپارچــه    ــه مدیری ــوان ب ــن طــرح مــی ت ــن طــرح اشــاره کــرد و گفــت: در ای ــی شــدن ای ــای عمليات ــن مزای ــه مهمتری ایشــان ب
ــط پرنشــاط و  ــرژی، ایجــاد محي ــی در مصــرف ســوخت و ان ــه جوی ــروی انســانی، صرف ــان، کاهــش ني ــش راندم ــزات، افزای ــرداری از تجهي بهره ب
مطبــوع بــرای ورزشــكاران، صرفــه جویــی در هزینــه هــای نگهــداری تجهيــزات ، امــكان دریافــت گــزارش هــای متعــدد از وضعيــت سيســتم در 
طــول شــبانه روز جهــت تحليــل و برنامــه ریــزی هــای آتــی و در یــك کام افزایــش ضریــب اطمينــان عملكــرد صحيــح تجهيــزات اشــاره کــرد.
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با همکاری واحد آموزش و تجهیز نیروی انسانی پژوهشگاه صنعت نفت؛

سومین دوره تخصصی تحول دیجیتال در منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس ) عسلویه( برگزار شد

ســومين دوره تخصصــی تحــول دیجيتــال در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــيمی در تاریــخ  هــای ۳0 و ۳1 خردادمــاه در منطقــه ویــژه  ی اقتصــادی 
انــرژی پــارس) عســلویه( برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــا توجــه بــه رونــد ســریع تحــوالت دنيــا و ورود فناوری هــای جدیــد، ســازمان های پژوهشــی 
و دانشــگاه ها بایــد دانــش خــود را بــه طــور مســتمر و بــا ســرعت بــاال بــه روز نماینــد. از ایــن رو بــا همــت معاونــت فنــاوری و اموربيــن  الملــل و 
آمــوزش و تجهيــز نيــروی انســانی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بنــا بــه تقاضــا و نيــاز صنعــت و در گام نخســت اعــام نيــاز منطقــه ویــژه  ی اقتصــادی 

انــرژی پارس)عســلویه(، اوليــن دوره نيــاز محــور را بطــور اختصاصــی در محــل آن ســازمان) عســلویه( برگــزار شــد.
همچنيــن عــاوه بــر برنامــه آموزشــی، نشســت  هــا ی تخصصــی در خصــوص اخــذ پــروژه  هــا ی عملياتــی در حــوزه  هــا ی هــوش مصنوعــی و 

تحــول دیجيتــال نيــز برگــزار شــد کــه ایــن نشســت ها در مراحــل مذاکــره و عقــد قــرارداد مــی  باشــد.
ــه نيــاز ســایر بخش هــای صنعــت نفــت،  ــه ذکــر اســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت درصــدد اســت فرهنگ ســازی تحــول دیجيتــال را بنــا ب الزم ب
ــر اخــذ پروژه هــای صنعتــی  ــه منظــور توســعه دانــش و ایجــاد زیرســاخت های الزم و در گامــی فرات گاز و پتروشــيمی در محــل آن ســازمان ها ب

مشــترک برگــزار نمایــد.
گفتنــی اســت ایــن دوره تخصصــی بــا همــكاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت، هلدینــگ دانــش بنيــان دانيــال مــوج و دانشــگاه آزاد علــوم و تحقيقــات 

و بــا حضــور جمــع کثيــری از مدیــران ارشــد منطقــه ویــژه و پتروشــيمی های مســتقر در منطقــه برگــزار شــد.
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در راستای توانمند سازی ناجیان و کارکنان امور ورزش؛

دوره احیا )CPR( در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

دوره آموزشــی تنفــس مصنوعــی و ماســاژ قلبــی)CPR( ویــژه ناجيــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه همــت واحــد امــور ورزش پژوهشــگاه صنعــت و 
بــا حضــور مــدرس ایــن دوره دکتــر حاجــی محمــدی، متخصــص طــب اورژانــس در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ایــن دوره آموزشــی کــه مخاطبيــن آن 8 نفــر از ناجيــان اســتخر پژوهشــگاه صنعــت نفــت و 
کارکنــان امــور ورزش بــوده اســت، بــا هــدف آمــوزش و یــادآوری مراحــل ســی پــی ار)CPR(   و همچنيــن نحــوه اســتفاده از دســتگاه شــوکر بــه 

شــرکت کننــدگان برگــزار شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ســی پــی ار)CPR( ، روشــی جهــت جلوگيــری از " مــرگ ناگهانــی" اســت کــه نتایــج مطالعــات بــه دســت آمــده توســط 
محققــان بالتيمــور حاکــی از آن اســت کــه بــا ایــن روش فــرد احياگــر بــا ایجــاد فشــار بــر روی قفســه ســينه و تنفــس مصنوعــی حتــی در زمانــی 

کــه تنفــس و نبــض وی از کار افتــاده باشــد می توانــد جــان فــرد را تــا زمــان رســيدن کمك هــای پزشــكی تخصصــی نجــات دهــد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد عملكــرد ســی پــی ار ترکيــب تنفــس مصنوعــی و ایجــاد فشــار خارجــی بــر روی ســينه اســت کــه دارای ســه بخــش 

نظيــر ورودی جریــان هــوا، تنفــس مصنوعــی و همچنيــن گــردش هــوا اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش در دقایــق اوليــه مــرگ طبيعــی، بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان مــرگ بيولوژیكــی را بــه تعویــق انداخــت و بــه طــوری 
کــه انجمــن قلــب آمریــكا معتقــد اســت کــه چنانچــه در عــرض 4 دقيقــه، ســی پــی ار انجــام شــود، شــانس زنــده مانــدن قربانــی 4 برابــر زمانــی 

اســت کــه ســی پــی ار بعــد از گذشــت آن 4 دقيقــه انجــام می شــود.
الزم بــه ذکــر اســت مربيــان ورزشــی کــه بــه صــورت ویــژه بــا افــراد ورزشــكار ســر و کار دارنــد ایــن موضــوع بــرای آنهــا از اهميــت بيشــتری 
برخــوردار اســت چراکــه تجربــه نشــان داده اســت افــراد حيــن ورزش نيــز بيشــتر دچــار ســانحه شــده و در ایــن مــوارد تجربــه و دانــش مربــی 

بســيار موثــر اســت.
همچنيــن طــی تحقيقــات انجــام شــده اگــر مراحــل CPR بــه درســتی و قبــل از مــرگ بيولوژیكــی انجــام شــود احتمــال زنــده مانــدن فــرد بــاال 

مــی رود چراکــه بایــدCPR بــه روش صحيحــی انجــام شــود تــا نتيجــه آن مثمــر ثمــر واقــع شــود.
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 برگزاری مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در پژوهشگاه صنعت نفت

ــا عبدا...الحســين)ع(، مراســم معنــوی و پرفيــض زیــارت عاشــورا در دهــه اول  ــه مناســبت ایــام ســوگواری ســرور ســاالر شــهيدان حضــرت  اب ب
مــاه محــرم  باحضــور رئيــس پژوهشــگاه، مدیــران، معاونــان و جمعــی از کارکنــان ایــن مجموعــه در فضــای بــاز پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال 

برگــزاری اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در ایــن مراســم معنــوی دوســتداران اهــل بيــت بــا زمزمــه دعــا پرفيــض زیــارت عاشــورا و 

ــراز  می نماینــد. مداحــی، ارادت خــود را بــه خانــدان عصمــت و طهــارت )ع( اب
ــاز  ــت کامــل پروتكل هــای بهداشــتی در محوطــه ب ــا رعای ــاه ب ــرداد م ــی 1۵ م ــه همــت شــورای فرهنگــی از 8 ال ــن مراســم ب ــی اســت ای گفتن

ــود. ــزار می ش ــت برگ ــت نف ــگاه صنع پژوهش
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