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 استفاده از ماژول ماده آلی نرم افزار مدل سازي چینه اي دایناسوس

رونمایی از پایلوت پژوهشی سبک سازي نفت خام فوق سنگین در پژوهشگاه صنعت نفت 

تشریح اقدامات پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعی

تشکیل دومین کمیته راهبري پروژه بین الملی تولید محصول پاك
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رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

پژوهشگاه جهت رفع نیازهای فناورانه و آموزش های تخصصی
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران اعالم آمادگی می کند

ــا هــدف توســعه ی  روز ســه شــنبه ۸ شــهریورماه، نشســت مشــترکی میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران ب
ــا حضــور رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران و  همــکاری  آموزش هــای تخصصــی و پژوهشــی، ب

هیــات همــراه ایشــان در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
ــف  ــای مختل ــه توانمندی ه ــه ب ــن جلس ــیه ای ــل در حاش ــری اص ــم کالنت ــر عظی ــت، دکت ــت نف ــگاه صنع ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پژوهشــگاه صنعــت نفــت اشــاره کــرد و گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت یــک مجموعــه توانمنــدی اســت کــه در مباحــث آموزش هــای تخصصــی، 
فنــی و اشــتراک تجــارب در ســه حــوزه باالدســت، پاییــن دســت و انــرژی و محیــط زیســت آمادگــی تامیــن نیازهــای تخصصــی و فناورانــه شــرکت 

نفــت مناطــق مرکــزی ایــران را دارد.
ایشــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت را یــک مجموعــه فرابخشــی دانســت و گفــت: ایــن مجموعــه آمادگــی توســعه ارتبــاط بــا دانشــگاه ها،  شــرکت های 
ــا نیازهــای  دانــش بنیــان و شــرکت های توانمنــد را دارد؛ و همچنیــن در مباحــث اجــرا، مجــری گــری فنــاوری و مدیریــت فنــاوری متناســب ب

کشــور بــه خصــوص شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران ایــن آمادگــی همــکاری وجــود دارد.
در ادامــه ایــن نشســت، مهنــدس مهــدی حیــدری، مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران ضمــن اشــاره بــه طــرح تحــول شــرکت نفــت 
مناطــق مرکــزی ایــران گفــت: امیــدوار هســتیم در آینــده نزدیــک همــکاری میــان دو مجموعــه براســاس توانمندی هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت 

و نیازهــای ایــن شــرکت روز بــه روز افزایــش یابــد.
ایشــان در ادامــه افــزود: نــگاه تحولــی کــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران وجــود دارد قطعــا می توانــد بــه دو 

شــرکت کمــک کنــد تــا صنعــت و علــم کنــار یکدیگــر  قــرار گرفتــه و بــه اهــداف خــود در صنعــت عظیــم نفــت و گاز کشــور برســند.
ــی،  ــد در جهــت حــل مشــکالت فرآینــدی، عملیات ــا پتانســیل هــای علمــی ارزشــمند مــی توان ــا بیــان اینکــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب وی ب
باالدســتی و پاییــن دســتی گام هــای موثــری بــردارد تصریــح کــرد: ایــن مجموعــه می توانــد بــه رفــع نیازهــای آموزش هــای تخصصــی شــرکت 

نفــت مناطــق مرکــزی ایــران کمــک شــایانی کنــد.
گفتنــی اســت رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مدیرعامــل شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران، از رونــد برگــزاری دوره آموزشــی تخصصــی 

ویــژه مســئولین دفاتــر شــرکت ملــی مناطــق مرکــزی ایــران در پژوهشــگاه صنعــت نفــت بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
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با هدف گسترش همکاری های پژوهشی و فناورانه 
                                                                                                          

 پژوهشگاه صنعت نفت، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و انجمن اپنا تفاهم نامه همکاری منعقد کردند 

روز یکشــنبه ۱۳ شــهریورماه، تفاهــم نامــه ســه جانبــه ای میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت، قــرارگاه اقتصــادی وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح و انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکت ها و موسســات پژوهشــی و دانــش بنیــان صنایــع نفــت،گاز، پاالیــش و پتروشــیمی)اپنا(، بــا هــدف 

گســترش همــکاری هــای حوزه هــای پژوهشــی، دانــش بنیــان و فناورانــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه امضــاء رســید.
ــی پاالیشــگاهی و  ــای صنعت ــه ه ــاوری مجموع ــی و فن ــی، تحقیقات ــای علم ــه نیازه ــت، ارائ ــت نف ــی پژوهشــگاه صنع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پتروشــیمی زیرمجموعــه قــرارگاه اقتصــادی ودجــا از طریــق شــتابدهی و بــه هــم رســانی در مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــا مشــارکت 
ــی،  ــز تحقیقات ــایر مراک ــت و گاز و س ــت نف ــا صنع ــط ب ــرکت های مرتب ــاور، ش ــای فن ــا، هســته ه ــان عضــو اپن ــش بنی ــاور و دان ــرکت های فن ش

ــد. ــه حســاب می آی ــه ب ــن تفاهــم نام دانشــگاهی و پژوهشــی کشــور از اهــداف ای
ــه  ــه طراحــی واحدهــای فرآینــدی صنعــت پاالیشــگاهی و پتروشــیمی ب ــوان ب ــر اســاس ایــن گــزارش، از موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه مــی ت ب
همــراه ارزیابــی فنــی و اقتصــادی، فرموالســیون، تولیــد و تجــاری ســازی مــواد شــیمیایی و پتروشــیمیایی، همــکاری در اســتفاده از امکانــات و 

ــرد. ــدل ســازی اشــاره ک ــات پژوهشــی و م ــزات آزمایشــگاهی و کارگاهــی در پیاده ســازی مطالع تجهی
ایــن گــزارش مــی افزایــد، اســتفاده از تــوان فنــی و علمــی هــر ســه مجموعــه در تعریــف و انجــام پروژه هــای مشــترک، بهره گیــری از متخصصیــن، 
ــع  ــاز صنای ــورد نی ــتگاه های م ــزات و دس ــاخت تجهی ــی، س ــای تحقیقات ــج پروژه ه ــی نتای ــارت و بررس ــت نظ ــگران جه ــان و پژوهش کارشناس
پاالیشــگاهی و پتروشــیمی و همچنیــن بررســی و تهیــه فهرســت عناویــن طــرح  هــای پژوهشــی و فنــاوری مرتبــط بــا نیازهــای نظــری و کاربــردی 

مشــترک و تعییــن اولویــت هــای  همــکاری در ایــن زمینــه از دیگــر مفــاد ایــن تفاهــم نامــه ســه جانبــه اســت.
گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه کــه مــدت زمــان آن ۵ ســال اســت میــان دکتــر عظیــم کالنتــری اصــل، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ســردار 
مصطفــی محمــد نجــار، رئیــس قــرارگاه اقتصــادی وزارت نفــت و دکتــر فــرزان نیکپــور، رئیــس هیــات مدیــره انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکت 

هــا و موسســات پژوهشــی و دانــش بنیــان صنایــع نفــت،گاز، پاالیــش و پتروشــیمی در پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه امضــاء رســید.
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رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

تجاری سازی و توسعه یافته های علمی اصلی ترین رسالت پژوهشگاه نفت است  
ــن  ــون اصلی تری ــت هم اکن ــت نف ــگاه صنع ــی پژوهش ــای علم ــعه یافته ه ــازی و توس ــه تجاری س ــان اینک ــا بی ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش رئی
ــه مــا در رســیدن  ــد ب ــا دیگــر پژوهشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور می توان ــه ب رســالت و رویکــرد اســت، گفــت: مکتوب ســازی و اشــتراک تجرب

بــه اهــدف کمــک شــایانی کنــد.
ــگار شــانا، عظیــم کالنتری اصــل بعدازظهــر یکشــنبه )۱۳ شــهریورماه( در نشســت هم اندیشــی تأســیس شــرکت های زایشــی  ــه گــزارش خبرن ب
دانش بنیــان در زیســت بوم فنــاوری نفــت کــه بــا حضــور مســئوالن و پژوهشــگران پژوهشــگاه های نیــرو و پلیمــر و پتروشــیمی کشــور در محــل 
ــاد  ــه ایج ــع مشــکالت در زمین ــا و رف ــتراک گذاری تجربه ه ــی را به اش ــن گردهمای ــزاری ای ــدف از برگ ــد، ه ــزار ش ــت برگ ــت نف پژوهشــگاه صنع
ــان در  ــی دانش بنی ــرکت های زایش ــرد: ش ــار ک ــت و اظه ــر دانس ــرو و پلیم ــگاه های نی ــکاری پژوهش ــا هم ــان ب ــی دانش بنی ــرکت های زایش ش
حقیقــت شــکاف میــان مراکــز تولیــد علــم و تجاری ســازی محصــوالت را پــر می کننــد کــه بــا توجــه بــه تعریــف نشــدن آنهــا در بدنــه صنعــت 

ــاز کنیــم. ــژه حســاب ب ــرای تشــکیل آنهــا روی همــکاری قانون گــذاران و نهادهــای نظارتــی به صــورت وی ــد ب نفــت بای
ــورت  ــت به ص ــاوری نف ــت بوم فن ــان در زیس ــی دانش بنی ــرکت های زایش ــیس ش ــی تأس ــل هم اندیش ــم حاص ــه امیدواری ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرکت های  ــکیل ش ــرای تش ــا ب ــر وزارتخانه ه ــای دیگ ــم از تجربه ه ــا بتوانی ــرد ت ــرار گی ــت ق ــت نف ــگاه صنع ــران پژوهش ــار مدی ــوب در اختی مکت
ــم، گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت به عنــوان یکــی از قطب هــای علمــی صنعــت نفــت تاکنــون توانســته اســت  زایشــی دانش بنیــان بهــره ببری

ــکند. ــتی را بش ــتی و پایین دس ــای باالدس ــف در بخش ه ــنس های مختل ــی در الیس ــرکت های خارج ــیاری از ش ــار بس انحص
بــر اســاس ایــن گــزارش، مجیــد عمیدپــور، رئیــس پژوهشــگاه نیــرو نیــز در ایــن نشســت هم اندیشــی بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو در تــالش اســت 
اقتصــاد دانش بنیــان را در فضــای داخلــی خــود و زیرمجموعه هایــش حاکــم کنــد، گفــت: متأســفانه هم اکنــون در زیســت بوم درونــی پژوهشــگاه 

نیــرو تفکــر دانش بنیــان جــاری و ســاری نیســت، از ایــن رو در حــال بررســی و بازآرایــی در بخش هــای پژوهشــی وزارت نیــرو هســتیم.
ــا تمرکــز بیشــتر روی پــارک علــم و فنــاوری و تســهیل گری بــرای پژوهشــگران و شــرکت های دانش بنیــان در مســیر  وی افــزود: قصــد داریــم ب

زنجیــره اقتصــاد دانش بنیــان گام برداریــم.
ــره ای عمــل  ــر اینکــه هم اکنــون جزی ــا تأکیــد ب ــا مشــایخی، مشــاور رئیــس پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی ب در ایــن نشســت هم اندیشــی روی
کــردن در حــوزه پژوهــش بــه هیــچ عنــوان پاســخگوی نیازهــای کشــور نیســت، گفــت: پژوهشــگاه پلیمــر و پتروشــیمی هم اکنــون آمادگــی الزم 

را بــرای همــکاری دوجانبــه بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت دارد.
ــات  ــرای انجــام تحقیق ــای ســازمانی ب ــاد دانســت و گفــت: وجــود تعهده ــان در کشــور را زی ــع موفقیــت شــرکت های زایشــی دانش بنی وی موان
ــور  ــب وکار، حض ــانی و کس ــوم انس ــان عل ــری از متخصص ــت در بهره گی ــن، مقاوم ــک پذیری پایی ــب وکار، ریس ــوزه کس ــا در ح ــوازات تعهده به م

ــد. ــمار می آی ــع به ش ــن موان ــی بخشــی از ای ــود نقدینگ ــای آموزشــی تخصصــی و کســب وکار و کمب ــا و کارگاه ه نداشــتن در دوره ه
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 بهره برداری از واحد DMC  پارس جنوبی  با دانش فنی پژوهشگاه صنعت نفت؛
 

ارزش افزوده باالیی را برای کشور به همراه خواهد داشت

واحــد مرکاپتان زدایــی از میعانــات گازی فازهــای ۲ و ۳ پــارس جنوبــی 
بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ۷۴ میلیــون یورویــی صبــح روز دوشــنبه، 
ــمی  ــرداری رس ــره ب ــه به ــت ب ــور وزیرنف ــا حض ــهریورماه ب ــم ش هفت

رســید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه نقــل از شــانا، 
ــرداری رســمی از واحــد شیرین ســازی  جــواد اوجــی در آییــن بهــره ب
ــا  ــی، ب ــارس جنوب ــای ۲ و ۳ پ ــات گازی فازه ــی میعان و مرکاپتان زدای
ــن  ــا ای ــات گازی کشــور ب بیــان اینکــه ظرفیــت شــیرین ســازی میعان

ــکه  ــزار بش ــرح ۸۰ ه ط
ــت:  ــت، گف ــش یاف افزای
ــن  ــت ای ــن مزی بزرگتری
ســازی  بومــی  طــرح 
دانــش مرکاپتــان زدایــی 
میعانــات گازی در کشــور 
در  ان شــاءاهلل  و  اســت 
خودکفــا  زمینــه  ایــن 

می  شــویم.
بیــان  بــا  نفــت  وزیــر 
ــرارگاه ســازندگی  اینکه ق
در  االنبیــاء  خاتــم 
ــیرین  ــرح ش ــل ط تکمی
مرکاپتــان  و  ســازی 
گازی  میعانــات  زدایــی 
فازهــای ۲  و ۳ پــارس 

جنوبــی نقــش کلیــدی داشــت، گفــت: بــه همــت پژوهشــگاه صنعــت 
ــات گازی در کشــور بومــی شــد. نفــت دانــش مرکاپتــان زدایــی میعان

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران نیــز در تشــریح ایــن طــرح گفــت: 
بهــره  بــرداری از طــرح شــیرین ســازی و  مرکاپتــان زدایــی میعانــات 
گازی فــاز ۲ و ۳ پــارس جنوبــی، یکــی از طرح هــای بــه بهــره  بــرداری 
ــش فنــی آن از ســوی پژوهشــگاه صنعــت نفــت  ــود کــه دان رســیده ب

ایجــاد شــده، بنابرایــن وجــه آن دانــش  بنیــان اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران افــزود: ایــن طــرح تــداوم افزایــش 
صــادرات میعانــات گازی را در کشــور بــه دنبــال داشــت و تــوان اجرایــی 
ــن  ــاء )ص( در ای ــم االنبی ــرارگاه ســازندگی خات ــی را از ســوی ق مطلوب

طــرح شــاهد بودیــم.
خجســته مهــر بــا بیــان اینکــه ســرمایه  گــذاری انجــام شــده در ایــن 
ــح  ــردد، تصری ــاز می  گ ــور ب ــه کش ــاه ب ــار م ــا چه ــه ت ــی س ــرح ط ط

ــکه  ــون بش ــون ۱۰ میلی ــرح تاکن ــن ط ــدازی ای ــان راه ان ــرد: از زم ک
ــا  ــات گازی شــیرین ســازی و صــادر شــده اســت و حــدود ۴۵ ت میعان
ــی  ــه اتفاق ــتیم ک ــرمایه داش ــت س ــون دالر ارزآوری و بازگش ۴۶ میلی

ــود. ــردی ب راهب
همچنیــن ســاخت واحــد مرکاپتــان زدایــی از میعانات  گازی پاالیشــگاه 
فازهــای ۲ و ۳ پــارس جنوبــی )DMC( بــا ظرفیــت فــرآورش روزانــه ۸۰ 
هــزار بشــکه بــه منظور تکمیــل زنجیــره ایجــاد ارزش افزوده پاالیشــگاه، 
کاهــش آثــار خوردگــی ترکیبــات مضــر موجــود بــر تاسیســات 
پاالیشــگاهی،  تجهیــزات  و 
زیســت  آالینده هــای  کاهــش 
محیطــی، ارتقــا و بهبــود کیفیــت 
در  ســهولت  میعانــات  گازی، 
ــاد  ــادرات و… ایج ــی، ص بازاریاب

ــت. ــده اس ش
می شــود  نشــان  خاطــر 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  تحقــق 
ــد  ــق تولی ــم و رون ــرایط تحری ش
ملی،کاهــش اثــرات خورندگی در 
تجهیــزات پاالیشــگاهی، کاهــش 
ترکیبــات مرکاپتــان از میعانــات  
ــق  ــد محصــول مطاب گازی و تولی
اســتاندار روز جهانــی و…  بــا 
ــن  ــی ای ــداف اصل ــی از اه بخش

ــت. ــروژه اس پ
گفتنــی اســت، ایــن پــروژه بــر پایــه دانــش فنــی )لیســانس( و خدمــات 
ــد کاال،  ــل خری ــی و مراح ــت طراح ــت نف ــگاه صنع ــی پژوهش مهندس
ســاخت، نصــب و راه  انــدازی آن توســط مجموعــه قــرارگاه ســازندگی 

خاتــم االنبیــاء )ص( انجــام شــده اســت.
ــه  ــرارداد EPCC ب ــب ق ــروژه در قال ــن پ ــزارش، ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــیوم  ــط کنسرس ــان توس ــارد توم ــورو و ۲۶۱ میلی ــون ی ارزش ۷۴ میلی
ــده  ــرا ش ــاء)ص( اج ــم االنبی ــرارگاه خات ــت و ق ــت نف ــگاه صنع پژوهش

اســت.
ــد،  ــن واح ــدازی ای ــرا و راه ان ــل از اج ــزوده حاص ــن ارزش اف همچنی
بیــش از ۴ دالر بــه ازای هــر بشــکه اســت کــه ســاالنه درآمــدی بیــش 
ــرای ۱۷۴  ــن طــرح ب ــد داشــت. ای ــی خواه ــون دالر در پ از ۱۱۰ میلی
نفــر بــه صــورت مســتقیم و ۱۲۹ نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم شــغل 

ایجــاد کــرده اســت.
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 اوجی در آیین بهره برداری از نخستین واحد شیرین سازی و مرکاپتان زدایی میعانات گازی:       
                   

دانش مرکاپتان زدایی از میعانات گازی به همت متخصصان ایرانی بومی شد

ــای ۲ و ۳  ــات گازی فازه ــی میعان ــازی و مرکاپتان زدای ــرح شیرین س ــل ط ــا در تکمی ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــه ق ــان اینک ــا بی ــت ب ــر نف وزی
ــرح،  ــکار ط ــوان پیمان ــا به عن ــازندگی خاتم االنبی ــرارگاه س ــت و ق ــت نف ــگاه صنع ــت پژوهش ــت: به هم ــت، گف ــدی داش ــش کلی ــی نق پارس جنوب

ــی شــد. ــات گازی در کشــور بوم ــی میعان ــش مرکاپتان زدای دان
بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی شــانا بــه عســلویه، جــواد اوجــی در آییــن بهره بــرداری رســمی از واحــد شیرین ســازی و مرکاپتان زدایــی میعانــات 
گازی فازهــای ۲ و ۳ پارس جنوبــی کــه بــا حضــور وزیــر نفــت )هفتــم شــهریورماه( در عســلویه انجــام شــد، بــا بیــان اینکــه ظرفیــت شیرین ســازی 
میعانــات گازی کشــور بــا ایــن طــرح ۸۰ هــزار بشــکه افزایــش یافــت، گفــت: بزرگ تریــن مزیــت ایــن طــرح بومی ســازی دانــش مرکاپتان زدایــی 

میعانــات گازی در کشــور اســت و ان شــاءاهلل در ایــن زمینــه خودکفــا می شــویم.
ــش نقــش کلیــدی داشــت، گفــت:  ــن دان ــکار طــرح در بومی ســازی ای ــوان پیمان ــا )ص( به عن ــرارگاه ســازندگی خاتم االنبی ــان اینکــه ق ــا بی وی ب

ــر اســت. ــل راحت ت ــازار بین المل ــری دارد و فروشــش در داخــل و ب ــزوده باالت ــات گازی شــیرین ارزش اف میعان
وزیــر نفــت افــزود: بــه همــت شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت نفــت و گاز پــارس و قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیــا به عنــوان پیمانــکار ایــن 

طــرح به دســت توانمنــد ایرانــی ســاخته شــد.
اوجــی در پایــان گفــت: حمایت هــای نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی اجــرای ایــن طــرح را ســرعت بخشــید کــه جــای قدردانــی و تشــکر 

دارد.
وزیــر نفــت صبــح روز دوشــنبه در رأس هیئتــی بــرای ســفری یــک روزه به منظــور بهره بــرداری رســمی از بلــوک نخســت نیــروگاه ۴۸۰ مگاواتــی 
ــات کازی فــاز ۲ و ۳ پــارس جنوبــی، دســتور آغــاز عملیــات اجرایــی و  ــرداری از طــرح مرکاپتــان زدایــی میعان ســیکل ترکیبــی عســلویه، بهره ب

افتتــاح چنــد طــرح عمرانــی دیگــر وارد عســلویه شــد.
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 با سرمایه گذاری بیش از ۷۴ میلیون یورو

واحد مرکاپتان زدایی از میعانات گازی پاالیشگاه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی افتتاح شد  
                               

ــح روز  ــی صب ــون یوروی ــش از ۷۴ میلی ــرمایه گذاری بی ــا س ــی ب ــارس جنوب ــای ۲ و ۳ پ ــات گازی پاالیشــگاه فازه ــی از میعان واحــد مرکاپتان زدای
ــرداری رســمی رســید. ــه بهره ب ــر نفــت ب ــا حضــور وزی )دوشــنبه، هفتــم شــهریورماه( ب

ــی  ــارس جنوب ــای ۲ و ۳ پ ــات گازی پاالیشــگاه فازه ــی از میعان ــه عســلویه، ســاخت واحــد مرکاپتان زدای ــانا ب ــی ش ــگار اعزام ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی  ــار خوردگ ــش آث ــگاه، کاه ــزوده پاالیش ــاد ارزش اف ــره ایج ــل زنجی ــور تکمی ــکه به منظ ــزار بش ــه ۸۰ ه ــرآورش روزان ــت ف ــا ظرفی )DMC( ب
ــر تأسیســات و تجهیــزات پاالیشــگاهی، کاهــش آالینده هــای زیســت محیطی، ارتقــا و بهبــود کیفیــت میعانــات گازی،  ترکیبــات مضــر موجــود ب

ــی، صــادرات و ایجــاد شــده اســت. ســهولت در بازاریاب
ایــن پــروژه بــر پایــه دانــش فنــی و لیســانس پژوهشــگاه صنعــت نفــت طراحــی و مراحــل خریــد کاال، ســاخت، نصــب و راه انــدازی آن در قالــب 
قــرارداد )EPCC( بــه ارزش ۷۴ میلیــون یــورو و ۲۶۱ میلیــارد تومــان از ســوی مجموعــه قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء )ص( اجــرا شــده اســت.

ارزش افــزوده حاصــل از اجــرا و راه انــدازی ایــن واحــد، بیــش از ۴ دالر بــه ازای هــر بشــکه اســت کــه ســاالنه درآمــدی بیــش از ۱۱۰ میلیــون 
دالر در پــی خواهــد داشــت.

این طرح  برای ۱۷۴ نفر به صورت مستقیم و ۱۲۹ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است.
ــات  ــش ترکیب ــگاهی، کاه ــزات پاالیش ــی در تجهی ــرات خورندگ ــش اث ــی، کاه ــد مل ــق تولی ــم و رون ــرایط تحری ــی در ش ــاد مقاومت ــق اقتص تحق

ــت. ــروژه اس ــن پ ــی ای ــداف اصل ــش از اه ــی و بخ ــتاندار روز جهان ــا اس ــق ب ــول مطاب ــد محص ــات گازی و تولی ــان از میعان مرکاپت
بــه گــزارش شــانا، جــواد اوجــی، وزیــر نفــت صبــح روز )دوشــنبه، هفتــم شــهریورماه( در رأس هیئتــی و در یــک ســفر یــک روزه بــرای افتتــاح و 

دســتور آغــاز عملیــات اجرایــی چنــد طــرح وارد عســلویه شــد.
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افزایش ۸۰ هزار بشکه ای ظرفیت شیرین سازی میعانات گازی کشور  

ــزار بشــکه ای  ــش ۸۰ ه ــی ضمــن افزای ــای ۲ و ۳ پارس جنوب ــی در فازه ــات و مرکاپتان زدای ــرداری از نخســتین واحــد شیرین ســازی میعان بهره ب
ــد. ــت می کن ــن محصــول را تقوی ــات گازی، زیرســاخت های صــادرات ای ــت شیرین ســازی میعان ظرفی

بــه گــزارش خبرنــگار اعزامــی شــانا بــه عســلویه، جــواد اوجــی روز )دوشــنبه، هفتــم شــهریورماه( در حاشــیه ســفری یــک روزه بــه اســتان بوشــهر 
بــا بیــان اینکــه میعانــات شــیرین مشــتری و قیمــت باالتــری را در بــازار دارد، گفــت: بی شــک اســتفاده از میعانــات گازی شــیرین در داخــل کشــور 

بســیار ســودمند اســت، ضمــن آنکــه صــادرات میعانــات گازی شــیرین به دلیــل تقاضــای باالتــر، ارزآوری بیشــتری بــرای کشــور دارد.
افزایش صادرات میعانات به دلیل تقاضای بیشتر برای میعانات شیرین

محســن خجســته مهر، مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران نیــز در همیــن بــاره بــا اشــاره بــه ســرمایه گذاری ۷۴ میلیــون یورویــی بــرای اجــرای 
ــی گفــت: نتیجــه اجــرای ایــن طــرح افزایــش ۸۰  ــارس جنوب ــات گازی و مرکاپتان زدایــی فازهــای ۲ و ۳ پ نخســتین واحــد شیرین ســازی میعان

هــزار بشــکه ای ظرفیــت شیرین ســازی میعانــات در کشــور اســت.
وی یکــی از دالیــل افزایــش صــادرات میعانــات گازی کشــور را تقاضــای بیشــتر جهانــی بــرای میعانــات گازی شــیرین دانســت و گفــت: ایــن پــروژه 

می توانــد بــه تقویــت صــادرات میعانــات گازی کشــور کمــک کنــد.
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در آستانه هفته دولت؛      
                                                                                                                                             
اقدامات پژوهشگاه صنعت نفت در حوزه مسئولیت اجتماعي 

تشریح شد

بــا  مرتبــط  اولویت هــاي  اجــراي  و  زیســت  محیــط  جامعــه،  بــه  تعهــد 
ــت  ــت نف ــگاه صنع ــدي در پژوهش ــاي کلی ــي از اولویت ه ــئولیت هاي اجتماع مس
ــه ی  ــک مجموع ــگاه ی ــه در جای ــن مجموع ــواره ای ــد و هم ــاب مي آی ــه حس ب
تحقیقاتــي پیشــرو، در توســعه ی کســب و کار بــه مســئولیت های اجتماعــی  نیــز 

ــت. ــته اس ــژه اي داش ــه وی توج
ــه  ــن مجموع ــت، ای ــت نف ــگاه صنع ــي پژوهش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــتي،  ــاي باالدس ــود در حوزه ه ــاي خ ــه فعالیت ه ــه ب ــر توج ــالوه ب ع
ــرژي و محیــط زیســت، مســئولیت اجتماعــي را نیــز  پایین دســتي و ان

ــي آورد. ــمار م ــه ش ــود ب ــاي کاري خ ــن محور ه از مهم تری
ــر همیــن اســاس ایــن مجموعــه همــواره وظایــف و ماموریــت هــای  ب
خــود را بــه گونــه هــای هــدف  گــذاری نمــوده کــه گروه هــاي 
ــا  ــاس ب ــتقیم در تم ــا غیرمس ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــه ب ــي ک اجتماع
طرح هــاي توســعه اي و مهندســي نفــت مي باشــند وجــود چنیــن 

ــد. ــاس کنن ــود احس ــی خ ــف زندگ ــاد مختل ــازمانی را در ابع س
بــر اســاس ایــن گــزارش، اقدامــات پژوهشــگاه صنعــت نفــت در زمینــه 
ــاس نامه اي  ــف اس ــر وظای ــي ب ــو، مبتن ــي از یک س ــئولیت اجتماع مس
ــک  ــردم ی ــگاه م ــه در ن ــد ک ــالش مي کن ــواره ت ــت و هم ــازمان اس س
پژوهشــگاه اثر گــذار باشــد، در زندگــي و رفــاه اقتصــادي مــردم نقــش 
ــي را  ــه وظایف ــن مجموع ــر ای ــوي دیگ ــد و از س ــا نمای ــري را ایف موث
اجرایــي مي کنــد کــه جــزو اســاس نامه ســازمان نمي باشــد ولــي 
ــه حســاب  ــه ب ــن مجموع ــي ای ــد جــزو مســئولیت هاي اجتماع مي توان

آیــد.
ــز  ــا در مرک ــتاب دهنده و نوپ ــرکت هاي ش ــا ش ــکاري ب ــن رو هم از ای
نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت، طــرح ملــي میزبانــي از دانشــجویان 
ــوزه  ــذار در ح ــا اثرگ ــا و پروژه ه ــام طرح ه ــي، انج ــالت تکمیل تحصی
انــرژي و محیــط زیســت را مي تــوان برخــي از فعالیت هــاي پژوهشــگاه 

ــي برشــمرد. ــت در حــوزه مســئولیت هاي اجتماع ــت نف صنع
ــرژي و آب یکــي از  ــد بهینه ســازي مصــرف ان ــي افزای ــزارش م ــن گ ای
موضوعاتــي اســت کــه همــواره پژوهشــگاه صنعــت نفــت در آن پیشــگام 
ــه  ــي آب، تصفی ــاهد صرفه جوی ــوان ش ــه بت ــوري ک ــت به ط ــوده اس ب
ــرف  ــازي مص ــرژي، بهینه س ــرف ان ــش مص ــي، کاه ــاب هاي صنعت پس

ــود. ــر ب ــاي تجدید پذی ــتفاده از انرژي ه آب و اس
بهینه ســازي مصــرف انــرژي و آب/ پاک ســازي خاک هــاي آلــوده 
بــه مــواد نفتــي / دســتگاه  هاي اندازه گیــري آالینده هــاي زیســت 

ــي محیط
ــروژه اي در ایــن مجموعــه صــورت گرفتــه اســت  ــر همیــن اســاس پ ب
ــرژي  ــق ان ــاز پژوهشــگاه را از طری ــورد نی ــرژي م ــرق و ان ــوان ب ــه بت ک
ــوت در پژوهشــگاه در  ــک پایل ــون ی ــرد و هم اکن ــن ک خورشــیدي تامی

ــد. ــرد مي باش ــال عملک ح
ــط  ــرارداد محی ــاد ق ــه انعق ــوان ب ــگاه مي ت ــات پژوهش ــر اقدام از دیگ
زیســتي بــا منطقــه ویــژه اقتصــادي و انــرژي پــارس و اجــراي 
پروژه هــاي عملیاتــي از جملــه پاکســازي آب هــاي آلــوده، ایجــاد 
ــي و پســاب  ــراز صوت ــوا و ت ــش ه ــط زیســتي، پای ــش محی شــبکه پای

ــرد. ــاره ک ــه اش ــن منطق ــي در ای خروج
ــاي  ــتفاده از روش ه ــا اس ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــر پژوهش ــوي دیگ از س
ــي  ــي را در تمام ــواد نفت ــه م ــوده ب ــاي آل ــازي و خاک ه ــن پاک س نوی
مناطــق عملیاتــي صنعــت نفــت احیــاء مي کنــد و ایــن امــر بــدان معنــا 
اســت کــه روش هــاي زیســتي را جایگزیــن روش هــاي شــیمیایي کــرد.
ــن گــزارش اندازه گیــري آالینده هــاي زیســت محیطــي در  ــه ای ــر پای ب
آب، هــوا و خــاک بــا طراحــي و ســاخت دســتگاه هاي پایــش آلودگــي 
ــه  ــگاه ب ــت پژوهش ــط زیس ــرژي و محی ــس ان ــان پردی ــط محقق توس
صــورت اجرایــي درآمــده اســت کــه ایــن سنســور ها توســط پژوهشــگاه 
طراحــي و توســط بخــش خصوصــي ســاخته و تجاري ســازي شــده اند 
و بــه گفتــه محققــان پژوهشــگاه ایــن سنســور ها قــادر هســتند تمــام 
ــي  ــت محیط ــاي زیس ــنجش الودگي ه ــش س ــت را در بخ ــاز صنع نی

پاســخگو باشــند.
همچنیــن امحــاء لجن هــاي نفتــي در مناطــق عملیاتــي شــرکت ملــي 
ــت  ــگاه صنع ــان پژوهش ــط کارشناس ــي توس ــاي نفت ــش فرآورده ه پخ
نفــت از دیگــر فعالیت هــاي مرتــب بــا مســئولیت هاي اجتماعــي وزارت 

ــد. ــت مي باش نف
بررســي و ارزیابــي اثــرات محیــط زیســتي و اجتماعــي حضــور 
ــاد  ــف و ایج ــق مختل ــت در مناط ــا نف ــط ب ــي مرتب ــاي صنعت واحده
ــوان از  ــوا را مي ت ــاک و ه ــت در آب، خ ــط زیس ــش محی ــبکه پای ش
جملــه فعالیت هــاي شــاخص در حــوزه مســئولیت هاي اجتماعــي ایــن 

ــت. ــر گرف ــازمان در نظ س
افتتــاح مرکــز نــوآوري/ طــرح ملــي میزبانــي از دانشــجویان تحصیــالت 

تکمیلــي
ــي  ــر اقدامات ــت از دیگ ــت نف ــگاه صنع ــوآوري پژوهش ــز ن ــاح مرک افتت
اســت کــه در راســتاي مرکــز نــوآوري پژوهشــگاه انجــام شــده اســت. 
ــان و فارغ التحصیــالن خــالق خواهــد  ــه جوان ــي را ب ــن مرکــز فرصت ای
داد کــه در پژوهشــگاه، شــرکت هاي دانــش بنیــان و اســتارت آپ هــا را 
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ــاوري  ــي و فن ــاخت هاي دانشــي، علم ــام زیر س ــد و از تم تاســیس کنن
پژوهشــگاه نیــز اســتفاده کننــد.

همچنیــن طــرح ملــي میزبانــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت از دانشــجویان 
ــد از  ــر را بای ــگاه هاي برت ــري دانش ــد و دکت ــي ارش ــع کارشناس مقط
ــي  ــئولیت اجتماع ــتاي مس ــه در راس ــن مجموع ــاي ای ــر فعالیت ه دیگ

برشــمرد.
ــد  ــالیانه از ص ــت س ــت نف ــگاه صنع ــرح  پژوهش ــن ط ــاس ای ــر اس ب
دانشــجوي دوره دکتــري و کارشناســي ارشــد میزبانــي مــی کنــد و ایــن 
افــراد پایان نامــه و رســاله خــود را بــا امکانــات پژوهشــگاه جهــت رفــع 

معضــالت صنعــت انجــام  مــی دهنــد.
استقرار مدیریت انرژي / سامانه تولید هم زمان برق و حرارت

در حــوزه ممیــزي انــرژي، پژوهشــگاه صنعــت نفــت پروژه هــاي بســیار 
بزرگــي را در دســتور کار قــرار داده اســت. اســتقرار سیســتم هاي 
ــاي  ــان کولر ه ــش راندم ــت و گاز، افزای ــع نف ــرژي در صنای ــت ان مدیری
  ISO 50001 ــرژي هوایــي و همچنیــن اســتقرار سیســتم مدیریــت ان

در شــرکت پتروشــیمي بیســتون از مهم تریــن اقدامــات ایــن مجموعــه 
اســت.

یکــي از مهم تریــن دانش هــاي فنــي کــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
ــرو ســي  ــاوري میک ــي فن ــش فن ــه دان ــوط ب ــه اســت مرب توســعه یافت
ــه و  ــعه یافت ــگاه توس ــرا در پژوهش ــاوري اخی ــن فن ــت. ای ــي اس اچ پ
ــا  ــرارت ب ــرق و ح ــان ب ــد همزم ــازي تولی ــراي تجاري س ــون ب هم اکن
ــد. ــکاري مي کن ــي هم ــش خصوص ــا بخ ــد ب ــاالي ۹۰ درص ــان ب راندم

برگزاری دوره های آموزشی
ــاور  ــکاری مش ــا هم ــت ب ــط زیس ــرژی و محی ــس ان ــان پردی کارشناس
زنــان و خانــواده وزارت نفــت اقــدام بــه برگــزاری دوره هــا، کارگاه هــای 
ــور  ــه منظ ــت ب ــط زیس ــروه محی ــات کارگ ــزاری جلس ــی و برگ آموزش
ترویــج و فرهنــگ ســازی صرفــه جویــی و بهینــه ســازی مصــرف انــرژی 
ــن  ــاکن در ای ــای س ــواده ه ــرای خان ــی ب ــف عملیات ــق مختل در مناط
مناطــق نمــوده و در ایــن حــوزه برنامــه هــای بســیار مدونــی در دســتور 

کار قــرار داده انــد.
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با هدف مدل سازي سه بعدي سنگ هاي منشاء و تعیین پارامتر های آن

 براي اولین بار از ماژول ماده آلی نرم افزار مدل سازی چینه ای دایناسوس استفاده شد 

مدل ســازي ســه بعدي چینــه اي پیشــرو کــه بــه منظــور ارزیابــي ســنگ منشــاء ســازند گــرو در ناحیــه لرســتان در دســتور کار محققــان پردیــس 
باالدســتي پژوهشــگاه صنعــت نفــت قــرار گرفتــه بــود؛ بــا بــه دســت آوردن نتایــج ارزشــمند، بعنــوان الگویــی بــرای مطالعــات آتــی بــا برگــزاری 

ســمینار پایانــی آن در مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت بــه اتمــام رســید.
ــن  ــوق گفــت: در ای ــب ف ــد مطل ــروژه، ضمــن تایی ــن پ ــي، مســئول ای ــا زمان ــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، مهنــدس زیب ب

ــع انجــام شــده اســت. ــر مرب ــر ۵۰/۰۰۰ کیلومت ــغ ب ــا وســعتي بال ــه لرســتان ب ــي رســوبي در محــدوده ناحی ــروژه، مدل ســازي توال پ
ــه روش مفهومــي و  ــواع مدل ســازي هاي زمین شناســي، توصیــف ویژگي هــاي ســنگ منشــاء ب وي در همیــن راســتا تصریــح کــرد: همــواره در ان

ــر داده هــاي ژئوشــیمایي انجــام مي شــود. ــا میانگین گیــري از مقادی ی
ایشــان بــا بیــان این کــه در روش هــاي پیشــین 
شــاهد ریســک اکتشــافي بــاال و همچنیــن 
ــط  ــاي مرتب ــي پارامتر ه ــن در ارزیاب ــت پایی دق
افــزود: مشــکالت و  بــه چشــم مي خــورد، 
محیط هــاي  در  شــده  اشــاره  ضعف هــاي 
ــده و  ــي پیچی ــرایط زمین شناس ــا ش ــوبي ب رس
ــود. ــد ب ــم گیر تر خواه ــیار چش ــون بس ناهمگ

زمانــي بــه مزایــاي مدل ســازي هاي نویــن 
اشــاره کــرد و گفــت: بــه دلیــل مشــکالت 
ابزارهــاي  از  اســتفاده  گذشــته،  روش هــاي 
جدیــد بــراي بدســت آوردن تخمینــي دقیق تــر 
از ویژگي هــاي ســنگ منشــاء و تغییــرات آن در 
ــد.  ــر مي رس ــه نظ ــروري ب ــوبي ض ــه رس حوض
ــدول  ــا از م ــد ت ــرر ش ــاس مق ــن اس ــر همی ب
)organic matter module( در  آلــی  مــاده 
اســتفاده   )Dionisos( دایناســوس  نرم افــزار 

ــود. ش
ایشــان ادامــه داد: ایــن نرم افــزار در زمینــه 
ســنگ هاي  ســه بعدي  مدل ســازي هاي 

ــزان و نحــوه حفــظ شــدگي  ــه رســوب گذاري شــده در حوضــه و همچنیــن می ــوده اولی منشــاء و باز ســازي و پیش بینــي ویژگي هــاي زیســتي ت
ــت. ــتفاده اس ــل اس ــي قاب ــواد آل م

وي بــه دیگــر مزایــاي ایــن نــرم افــزار نویــن اشــاره کــرد و گفــت: ایــن نــرم افــزار توانایــي پیش بینــي خصوصیــات و گســترش رخســاره هاي آلــي 
در واحد هــاي رســوبي در غیــاب داده هــاي ژئوشــیمیایي مســتقیم را بــر اســاس فرآیندهــاي رســوبي حاکــم بــر حوضــه دارا مــي باشــد.

مســئول ایــن پــروژه هــدف اصلــي از انجــام ایــن پــروژه را اســتفاده از مــدول جدیــد نــرم افــزار )organic matter module( دانســت و گفــت: بــراي 
ــت بیشــتر  ــا دق ــا ب ــه آن ه ــوط ب ــاي مرب ــن پارامتر ه ــازي ســه بعدي ســنگ هاي منشــاء و تعیی ــزار مدل س ــن نرم اف ــتفاده از ای ــا اس ــار ب ــن ب اولی

ــر اســاس مدل ســازي فرآینــد محــور در محیــط رســوب گذاري صــورت گرفــت. ب
وي بــه دســتاوردهاي مهــم ایــن پــروژه نیــز اشــاره کــرد و افــزود: بررســي و تعییــن فرآیند هــاي همــزاد موثــر در تولیــد، انتشــار و ناهمگنــي مــواد 
آلــي، تعییــن دقیق تــر ضخامــت ســنگ منشــاء در بــازه رســوبي مــورد مطالعــه، تهیــه نقشــه هاي پراکندگــي و توزیــع کمــي و کیفــي محتــواي 
ــروژه محســوب  ــن پ ــن دســتاوردهاي ای ــي از مهم تری ــه ســنگ منشــاء در سیســتم هیدروکربن ــوط ب ــي، کاهــش ریســک اکتشــافي مرب ــواد آل م

مي شــود.
ــگاري سکانســي، فسیل شناســي، ژئوشــیمي، پتروفیزیــک و مدل ســازي  ــروژه پنــج گــروه کاري رسوب شناســي و چینه ن ــن پ گفتنــي اســت در ای

از پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مدیریــت اکتشــاف حضــور داشــتند.
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با حضور مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان؛

 از پایلوت پژوهشي سبك سازي نفت خام فوق سنگین در پژوهشگاه صنعت نفت رونمایي شد 

مهنــدس عبــداهلل عــذاری اهــوازی، مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان در حاشــیه مراســم رونمایــي از پایلــوت پژوهشــی ” ســبک ســازی نفــت 
خــام فــوق ســنگین ” کــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد، گفــت: بســیار خرســندم از این کــه شــاهد افتتــاح اولیــن پــروژه سبک ســازي 
نفــت ســنگین در کشــور مي باشــم و خوشــبختانه شــرکت نفــت و گاز ارونــدان بــا همــکاري پژوهشــگاه صنعــت نفــت توانســتند بــه عنــوان اولیــن 

شــرکت هاي نفتــي زیــر مجموعــه وزارت نفــت بــه ایــن امــر مهــم توجــه کننــد و اقدامــات موثــري را رقــم بزننــد.
وی بــا بیــان این کــه ایــن پــروژه پژوهشــي از دو ســال قبــل تعریــف شــده اســت، تصریــح کــرد: خوشــبختانه در یــک ســال اخیــر بــا همــکاري 
طرفیــن توانســتیم ایــن پــروژه پژوهشــی را بــا ســرعت بیشــتری هدایــت کنیــم و هــم  اکنــون بــه مرحلــه پایلــوت ابتدایــی ایــن پــروژه دسترســی 
پیــدا کرده ایــم و همچنیــن توانســتیم بــا اجــراي ایــن پــروژه درجــه API نفــت را افزایــش دهیــم کــه ایــن امــر مي توانــد بــه افزایــش صــادرات 

کمــک بســیاري کنــد.
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه مي توانــد باعــث افزایــش تولیــد از میادیــن نفــت ســنگین نیــز شــود، تصریــح 
کــرد:  متاســفانه در حــال حاضــر بــه دلیــل مشــکالت موجــود و افــت فشــار نمي توانیــم نفــت ســنگین را بــه خوبــي تولیــد و یــا صــادر کنیــم 

ــا اجرایــي شــدن ایــن روش مي توانیــم شــاهد افزایــش تولیــد در کارخانه جــات تولیــد نفــت باشــیم. ــي هم اکنــون ب ول
ــر  ــا اســتفاده از ایــن پــروژه عــالوه ب ــه مزیــت ایــن پایلــوت نیــز اشــاره کــرد و افــزود: خوشــبختانه ب ــدان ب مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارون
ــه اهــداف از پیــش  ــل توجــه ای کاهــش داده می شــود و همیــن امــر باعــث شــده اســت ب ــه طــور قاب افزایــش درجــه API ، میــزان h2S نیــز ب

تعییــن شــده در ایــن پــروژه دســت یابیــم.
ایشــان بــر همــکاری هــای مختلــف میــان دو شــرکت تاکیــد کــرد و گفــت: شــرکت نفــت و گاز ارونــدان در زمینــه هــای مختلفــی نظیــر مخــازن، 
مطالعــه میادیــن مشــترک، چــاه هــا و همچنیــن تاسیســات ســطح االرضي طــرح هــای مختلفــی را بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت دنبــال می کنــد و 

امیــدوار هســتیم بــا کمــک ایــن مرکــز بتوانیــم شــاهد ارتقــاء فنــاوری و دانــش بنیــان کــردن شــرکت هــای نفتــی باشــیم.
گفتنــي اســت روز پنجشــنبه ۱۰ شــهریورماه،  مراســم رونمایــي از پایلــوت پژوهشــي سبک ســازي نفــت خــام فــوق ســنگین بــا حضــور مدیــران 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت و گاز ارونــدان برگــزار شــد.
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مدیرعامل شرکت نفت و گاز  اروندان در حاشیه رونمایی از پایلوت پژوهشی سبک سازی نفت خام فوق سنگین:

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت های دانش بنیان نعمتی بزرگ برای شرکت های نفتی هستند  

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، روز پنــج شــنبه ۱۰ شــهریورماه نشســت مشــترکی میــان شــرکت نفــت و گاز ارونــدان و 
ــا هــدف رونمایــی از طــرح پایلــوت ســبک ســازی نفــت فــوق ســنگین بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت نفــت و گاز  پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
ــا حضــور جمعــی از مدیــران و روســای شــرکت نفــت و گاز ارونــدان و ایــن پژوهشــگاه در ســالن  ارونــدان، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و ب

جلســات پژوهشــگاه صنعــت نفــت در تهــران برگــزار شــد.
بــه نقــل از شــرکت نفــت و گاز ارونــدان، در ایــن نشســت مهنــدس عبــداهلل عــذاری اهــوازی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت یکــی از بزرگتریــن 
میادیــن مشــترک نفتــی خاورمیانــه را بــا کشــور همســایه در اختیــار دارد افــزود: افزایــش تولیــد و اســتخراج نفــت از میــدان هــای مشــترک نفتــی 

از مهمتریــن سیاســت هــای حائــز اهمیــت وزارت نفــت, شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت نفــت و گاز ارونــدان اســت.
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان در ادامــه اظهــار داشــت: بایــد بــا اتخــاذ تصمیمــات کارآمــد و قابــل اجــرا و همچنیــن بــا توجــه بــه تحریــم 
هــای ظالمانــه غــرب علیــه کشــورمان از ظرفیــت و پتانســیل هــای موجــود در داخــل بیــش از پیــش اســتفاده کــرده و بهینــه ســازی هزینــه هــای 
تولیــد و بهــره بــرداری ســریع تــر از میــدان هــای نفتــی مشــترک و ســایر میــدان هــای حــوزه غــرب کارون از جملــه اقداماتــی اســت کــه مــورد 

اهتمــام مــا در ایــن شــرکت قــرار دارد.
وی تصریــح کــرد: بنــده اعتقــاد دارم پژوهشــگاه صنعــت نفــت و ســازمان هــا و شــرکت هــای علمــی و دانــش بنیــان صنعــت نفــت نعمتــی بــزرگ و 
بــال هــای توانمنــد شــرکت هــای نفتــی هســتند و ایــن مجموعــه هــا مــی تواننــد بــا بررســی دقیــق پژوهــش هــا و بــه نتیجــه رســاندن تحقیقــات 
و بــا دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب بــه افزایــش تولیــد از میادیــن حــوزه غــرب کارون کمــک فراوانــی در تولیــد ایــده آل بــه شــرکت نفــت و گاز 

ارونــدان کننــد.
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان در پایــان گفــت: امیدواریــم بــا انتخــاب یــک ســرمایه گــذار خــوب ایــن طــرح پژوهشــی هــر چــه ســریعتر 
منجــر بــه ســاخت و اســتفاده میدانــی شــود تــا نقــش کلیــدی ایــن پــروژه مهــم کــه ســبک ســازی نفــت کشــور را بــه همــراه خواهــد داشــت 
رقــم بخــورد و مــا در شــرکت نفــت و گاز ارونــدان در ایــن خصــوص حمایــت همــه جانبــه خــود را بــرای پیشــبرد اهــداف عالــی نظــام  کــه صرفــه 

اقتصــادی و تولیــد بــا کیفیــت دارد اعــالم مــی کنیــم.
گفتنــی اســت دســتیابی بــه دانــش فنــی ســبک ســازی نفــت ســنگین، توســط پژوهشــگران صنعــت نفــت کشــورمان گام بلنــدی در راســتای 

ــود. افزایــش ارزش افــزوده ایــن مــاده طبیعــی اســت و باعــث ارزآوری و صرفــه اقتصــادی خواهــد ب
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در راستای تحول دیجیتال در صنعت نفت؛

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پتروشیمی نوری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند  

تفاهــم نامــه هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت پتروشــیمی نــوری بــا هــدف توســعه همــکاری هــای 
مشــترک میــان طرفیــن، روز یکشــنبه ۲۰ شــهریورماه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه امضــاء رســید.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ایــن تفاهــم نامــه در راســتای اهــداف کل زنجیــره ارزش و ســند جهــت گیــری هــای کالن 
و سیاســت هــای پژوهشــی فنــاوری و تجــاری ســازی وزارت نفــت میــان طرفیــن منعقــد شــده اســت.

براســاس سیاســت هــا و اهــداف وزارت نفــت، دیجیتالــی کــردن و هوشمندســازی در صنعــت نفــت و گاز جــزو اولویت هــای اساســی و ضــروری 
ــد. ــاب می آی ــه حس ب

همچنیــن توســعه فنــاوری هــای نوظهــور نظیــر کالن داده هــا، اینترنــت اشــیاء جهــت ارتقــای بهــره وری در زنجیــره ارزش باالدســتی و پاییــن 
دســتی نفــت، گاز و پتروشــیمی از اهــداف ســند جهــت گیری هــای کالن وزارت نفــت اســت.

بــر همیــن اســاس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت پتروشــیمی نــوری تفاهــم نامــه مشــترکی را منعقــد کردنــد کــه بهره گیــری از ابزارهایــی 
نظیــر هــوش مصنوعــی، تجهیــزات فناورانــه و نظایــر آن در جهــت رشــد ســطح هوشــمندی و دســتیابی بــه هــدف ایجــاد دیجیتــال همــگام بــا 

تکنولــوژی روز دنیــا از مهــم تریــن موضوعــات آن بــه حســاب می آیــد.
براســاس ایــن گــزارش تبییــن الگویــی مبتنــی بــر هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال در صنایــع نفــت و پتروشــیمی و همچنیــن بهره گیــری از 

توانمنــدی هــای علمــی، تخصصــی و اجرایــی طرفیــن از دیگــر موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه اســت.
ایــن گــزارش مــی افزایــد، پیاده ســازی پــروژه هــای اولویــت دار در شــرکت هــای گــروه صنایــع نفــت و پتروشــیمی، شناســایی نیازهــای مرتبــط 
بــا هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال و هماهنگــی برگــزاری دوره هــای تخصصــی هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال بــا مــدرک معتبــر و فرهنــگ 
ــه عنــوان موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه  ــوری را بایــد ب ــا همــکاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت پتروشــیمی ن ســازی تحــول دیجیتــال ب

برشــمرد.
گفتنــی اســت مــدت ایــن تفاهــم نامــه ۳ ســال اســت و میــان  دکتــر عظیــم کالنتــری اصــل، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مهنــدس تقــی 

صانعــی، مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی نــوری در پژوهشــگاه صنعــت نفــت منعقــد شــد.
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رئیس اطالعات علمی و مدیریت دانش پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد

 امکان بهره برداري از درس آموخته های پروژه در سامانه مدیریت دانش 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــه می توانن ــن مجموع ــن ای ــای پژوهشــگاه، پژوهشــگران و محققی ــا و پروژه ه ــه ی طــرح ه ــن درس آموخت ــت یکصدمی ــا ثب ب
ــد. ــرداری نمانی ــره ب ــا به ــن درس آموخته ه ــش ســازمان، از ای ــت دان ســامانه مدیری

دکتــر زهــره غالمحســین زاده، رئیــس واحــد اطالعــات علمــي و مدیریــت دانــش پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ضمــن تاییــد خبــر فــوق ، گفــت: از 
میــان ۳۴۳ درس آموختــه ثبــت شــده در ســامانه مدیریــت دانــش ســازمان، یکصد درس آموختــه مــورد ارزیابــی و تاییــد قــرار گرفتــه و بــا توجــه 

بــه دسترســی هــای تعییــن شــده قابــل مشــاهده هســتند.
وي بــا بیــان این کــه مدیریــت دانــش در ســازمان هاي پــروژه  محــور از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت، تصریــح کــرد: بــا تصویــب هیــات رئیســه 
پژوهشــگاه در ســال ۱۳۹۹ مقــرر شــد کــه در تجمیــع دانــش در تمامــي پروژه هــا، مــورد توجــه قــرار گیــرد و خوشــبختانه ایــن فراینــد بــه خوبــی 

در پــروژه هــای ســازمان اجرایــی شــده اســت.
ایشــان در خصــوص فرآینــد تجمیــع دانــش و نحــوه ی ثبــت درس آموختــه هــای پــروژه بــرای محققیــن و ذینفعــان تصریــح کــرد: تاکنــون بیــش 

از ۱۰ دوره آموزشــي بــراي مســئولین طرح هــا، ۶ دوره بــراي ارزیابــان دانــش و ۸ دوره بــراي مســئولین و مجریــان پــروژه برگــزار شــده اســت.
رئیــس واحــد اطالعــات علمــي بــه تاثیــر دوره هــای آموزشــی و فرهنــگ ســازی برگــزار شــده در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و گفــت: رشــد چشــمگیر 
درس آموختــه هــای ثبــت شــده در ســامانه از ۱۷ مــورد در ســال ۹۸ بــه ۳۴۳ مــورد در ســال ۱۴۰۱ مویــد تاثیــر مثبــت و اســتقبال پژوهشــگران، 

مدیــران و کارشناســان پــروژه از رونــد جــاری در ایــن بخــش بــوده اســت.
دکتــر غالمحســین زاده مقولــه مدیریــت دانــش در ســازمان هــای پــروژه محــور را یــک سیاســت راهبــردی دانســت و پژوهشــگاه صنعــت نفــت را 

در حــوزه مدیریــت دانــش از جملــه ســازمان هــای موفــق در صنعــت نفــت و گاز ارزیابــی کــرد.
ایشــان بــه چالش هــاي اســتقرار مدیریــت دانــش در ســازمان نیــز  اشــاره کــرد و گفــت: بســتر ســازی هــای فرهنگــی، اطــالع رســانی و آمــوزش 
حداکثــری ذینفعــان ســازمان و همچنیــن تدویــن و تصویــب دســتورالعمل هــای انگیزشــی از جملــه چالــش هــای ایــن مســیر بــوده کــه بــا آن 

مواجــه بــوده ایــم و در ایــن حــوزه برنامــه هــای جامعــی تدویــن و پیــاده ســازی شــده اســت.
رئیــس واحــد اطالعــات علمــي پژوهشــگاه، مدیریــت دانــش را از فعالیــت هــای کلیــدي ســازمان در مســیر سیاســت هــای کالن کســب و کار 
ــش  ــر افزای ــالوه ب ــد ع ــدت، مي توان ــد م ــن و پژوهشــگران در بلن ــش محققی ــت دان ــا و مدیری ــت درس آموخته ه ــت: ثب پژوهشــگاه دانســت و گف
ــه گــردد. ــوآوري در حــوزه پژوهــش هــای فناوران ــش و ن ــق دان ــای خل ــاره کاری درســازمان، مبن بهــره وری و کاهــش هزینه هــای ناشــی از دوب
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 در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد؛   
                                                                                                      

  کمیته راهبری پروژه بین المللی تولید محصول پاک در راستای اجرای کنوانسیون های  
 چند جانبه محیط زیستی

دومیــن جلســه کمیتــه راهبــری پــروژه بین المللی”تولیــد محصــول پــاک در راســتای اجــرای کنوانســیون هــای چنــد جانبــه محیــط زیســتی در 
صنعــت نفــت جمهــوری اســالمی ایــران” در مرکــز همایــش هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابــط  عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در ابتــدای ایــن جلســه دکتــر محمــد باقــر ابراهیــم حبیبــی، مســئول ایــن پــروژه گزارشــی 
ــروژه شــامل مدیریــت خوردگــی و مطالعــات اجتماعــی گزارشــی  ــان پ ــه کــرد و در ادامــه دو گــروه از مجری ــد پیشــرفت آن ارائ درخصــوص رون

پایانــی خــود را مطــرح نمودنــد.
بــر همیــن اســاس دکتــر محمــد نظرنــژاد مدیرگــروه پژوهــش خوردگــی فلــزات، درحــوزه مدیریــت خوردگــی در شــرکت پاالیــش نفــت الوان، ابتدا 
گزارشــی در مــورد نحــوه بکارگیــری تکنیــک بازرســی برپایــه ریســک تجهیــزات پاالیشــگاهی ارائــه کــرد و پــس از آن بــا بکارگیــری ایــن تکنیــک 

وضعیــت ریســک تجهیــزات دو واحــد ایــن شــرکت را مــورد بررســی قــرار داد.
ــه  ــا توجــه ب ــاک ب ــد پ ــروژه تولی ــی پ ــات اجتماع ــروه مطالع ــه وحید منــش مســئول گ ــر عطی ــی، دکت ــات اجتماع ــن در قســمت مطالع همچنی

ــه کــرد. ــی خــود را ارائ مطالعــات انجــام شــده در روســتای الوان گــزارش پایان
 همچنیــن در ایــن جلســه بــه خدمــات ارزشــمند شــرکت نفــت پاالیــش الوان در خصــوص بهبــود شــرایط زندگــی مــردم روســتا اشــاره شــد و در 

انتهــا جلســه پرســش و پاســخ نیــز برگــزار گردیــد و کارشناســان گــروه هــای مختلــف پــروژه توضیحــات الزم را ارائــه کردنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن پــروژه بــه صــورت ســه جانبــه بیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت، صنــدوق توســعه محیــط زیســت ســازمان ملــل متحــد، 

وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران، در جزیــره صنعتــی الوان بــا مشــارکت ویــژه شــرکت پاالیــش نفــت الوان در حــال اجراســت.
همچنیــن در ایــن نشســت عــالوه بــر مجریــان پــروژه، رئیــس پردیــس انــرژی و محیــط زیســت، رئیــس پژوهشــکده محیــط زیســت و بیوتکنولوژی، 
نماینــدگان وزارت امــور خارجــه، نماینــدگان ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت و همچنیــن کارشناســان شــرکت پاالیــش نفــت الوان حضــور 

شتند. دا
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 در راستای اجرایی شدن طرح تولید کک سوزنی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند؛

آماده سازی خوراک تصفیه هیدروژنی CSO در دستور کار پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفت           

ــا هــدف  ــي CSO ” کــه متقاضــی آن شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــي )ره( شــازند اســت ب ــروژه ” آماده ســازي خــوراک تصفیــه هیدروژن پ
ــرداری از دانــش فنــی طــرح تولیــد کک ســوزنی در جلســه شــورای  ــه و واگــذاری حــق بهــره ب انجــام مطالعــات، تهیــه مــدارک مهندســی پای

ــه تصویــب رســید. پژوهشــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، هــدف از انجــام ایــن پــروژه بررســي و انجــام مطالعاتــي در زمینــه تشــکیل کک، رســوب 
ذرات جامــد، انســداد و گرفتگــي )Fouling( در راکتور هایــي بــا خــوراک CSO، ارائــه پیشــنهادها و راهکارهایــي بــراي جلوگیــري از گرفتگــي ایجــاد 

شــده و ارزیابــي پیشــنهادات در ســامانه راکتــوري اســت.
همچنیــن از کاربردهــای حاصــل از ایــن پــروژه می تــوان بــه راهکارهایــي نظیــر اســتفاده از فیلتــر در مســیر خــوراک ورودي، اســتفاده از مــواد 

متخلخــل )Porous( غیرکاتالیســتي )Guard( و مــواد متخلخــل کاتالیســتی  )Grade( در شــرایط عملیاتــي اشــاره کــرد.
ایــن گــزارش مــی  افزایــد، در ایــن پــروژه مشــابه شــرایط عملیاتــی تســت  هــای تصفیــه هیدروژنــی CSO، راهکارهــای اشــاره شــده مــورد ارزیابــی 
قــرار مــی  گیرنــد و در هــر کــدام میــزان گرفتگــی و انســداد در راکتــور مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در نهایــت راهــکاری کــه در آن مــدت وقــوع 

گرفتگــی بیشــتر باشــد انتخــاب مــی  گــردد و در طراحــی فرآینــد از آن راهــکار و شــرایط آن اســتفاده مــی  گــردد.
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با دانش بومی و تالش جهادی پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت؛          
                                                                    

پودر زئولیت X 13  جایگزین نمونه های خارجی شد

ــن  ــازي و جایگزی ــد، بومي س ــران، تولی ــي گاز ای ــرکت مل ــت ش ــا حمای ــت و ب ــت نف ــگاه صنع ــان پژوهش ــط محقق ــت X ۱۳ توس ــودر زئولی پ
نمونه هــاي خارجــي شــد.

بــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، زئولیــتX ۱۳یــک مــاده موثــر مهــم در صنعــت نفــت و گاز بــه حســاب مي آیــد کــه پیــش 
از ایــن وارداتــی بــود و هــم اکنــون بــا تــالش محققــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت در زمــان یک ســال دانــش فنــي ایــن محصــول بومي ســازي و 

در داخــل کشــور، ایــن محصــول ارزشــمند، تولیــد شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش مــاده موثــر زئولیــتX ۱۳در صنعــت نفــت و گاز بــه عنــوان کاتالیســت و جدا ســاِز جــاذِب مــواد کاربــرد دارد و ســالیانه 

هــزار تــن بــه ایــن مــاده موثــر در کشــور نیــاز اســت کــه در حــال حاضــر ایــن مــاده از کشــور هاي خارجــي وارد مي شــود.
ــرار اســت تحــت  ــداش ق ــیمیایي به ــع ش ــرکت صنای ــده اســت و ش ــام ش ــن محصــول انج ــي ای ــل تســت پایلوت ــد مراح ــزارش مي افزای ــن گ ای
لیســانس پژوهشــگاه صنعــت نفــت تجاري ســازي آن را انجــام دهــد تــا در نهایــت بتــوان بــه تولیــد انبــوه ایــن محصــول در کشــور دســت یافــت.
گفتنــي اســت جلوگیــري از خــروج ارز، قطــع وابســتگي بــه واردات پــودر زئولیــتX ۱۳ و کنتــرل ســاختار ایــن مــاده تولیــدي مطابــق بــا نیــاز 

ــن محصــول برشــمرد. ــد ای ــاي تولی ــوان از مزای ــي را مي ت واحــد عملیات
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 در راستای تحقق اهداف فناورانه دولت سیزدهم، رئیس پردیس پایین دستي پژوهشگاه صنعت نفت؛

از بومي سازی اورینگ های مکانیکال سیل پمپ های انتقال مایعات گازی تنگ  بیجار خبر داد  

ــکاری شــرکت  ــا هم ــت و ب ــت نف ــار توســط پژوهشــگاه صنع ــات گازی تنگ  بیج ــال مایع ــای انتق ــکال ســیل پمپ ه ــای مکانی ســاخت اورینگ ه
نفــت مناطــق مرکــزی ایــران ســاخته شــد.

دکتــر اکبــر زمانیــان، رئیــس پردیــس پایین دســتي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ضمــن تاییــد مطلــب فــوق گفــت: ســاخت اورینگ هــای مکانیــکال 
ســیل جــزو محصوالتــی اســت کــه ســاخت آن از ســوی شــرکت ملــی نفــت مرکــزی بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت واگــذار شــده اســت.

ــی  ــا از قیمــت بســیار باالی ــح کــرد: همــواره اورینگ ه ــن نمونه هــاي خارجــی شــده اند، تصری ــن اورینگ هــا جایگزی ــر این کــه ای ــد ب ــا تاکی وي ب
برخــوردار هســتند و در انتقــال میعانــات گازی تــرش مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد و تامیــن ایــن محصــول در شــرایط تحریــم بســیار دشــوار 

اســت.
ــه ســاخت ایــن محصــول در داخــل کشــور شــده ایم و  ــا تــالش محققــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت موفــق ب ایشــان تاکیــد کــرد: خوشــبختانه ب

ــکا کنیــم. ــزر ســاخت شــرکت دوپوینــت آمری ــن اورینگ هــای کال ــی را جایگزی توانســتیم ایــن محصــول داخل
زمانیــان بــا تاکیــد بــر این کــه ایــن محصــول در مکانیــک ســیل های پمپ هــا قابلیــت اســتفاده را دارنــد، بیــان کــرد: بــا همــکاری محققــان مرکــز 
فنــاوری نانــو پژوهشــگاه صنعــت نفــت توانســتیم اورینگ هایــی را توســعه دهیــم کــه از نظــر مقاومــت مکانیکــی و حرارتــی از مشــابه خارجــی 

عملکــرد بهتــری داشــته باشــد.
ــز برخــوردار اســت و خوشــبختانه  ــری نی ــه مشــابه خارجــی از قیمــت بســیار پایین ت ــای ســاخت داخــل نســبت ب ــرد: اورینگ ه ــح ک وي تصری
تســت های آزمایشــگاهی آن انجــام شــده اســت و هم اکنــون در پمپ هــای انتقــال میعانــات گازی منطقــه تنــگ بیجــار در ســرویس قــرار گرفتــه 

اســت و کارفرمــا بــر کیفیــت بــاالی ایــن محصــول نیــز تاکیــد داشــته اند.
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رئیس واحد بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل پژوهشگاه صنعت نفت:   
                                        

اجرای پروتکل های بهداشتی تا پایان دوره کرونا ضروری است

رئیــس واحــد بهداشــت، ایمنــی، محیــط زیســت و پدافنــد غیرعامــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت، اقدامــات ایــن واحــد را در ایــام مقابلــه بــا ویــروس 
کرونــا تشــریح کــرد.

مهنــدس مجتبــی جلیلــی، رئیــس واحــد بهداشــت، ایمنــی، محیــط زیســت و پدافنــد غیرعامــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت در مصاحبــه اختصاصــی 
ــه  ــا توجــه ب ــا گفــت:  ب ــا واحــد روابــط عمومــی ایــن مجموعــه در خصــوص فعالیــت هــای انجــام شــده در زمــان شــیوع ویــروس کرون خــود ب
ــات و  ــد HSE اقدام ــری، واح ــاری مس ــن بیم ــیوع ای ــگیری از ش ــان و پیش ــالمت کارکن ــظ س ــتای حف ــد-۱۹ و در راس ــروس کووی ــی وی پاندم

ــای پژوهشــگاه انجــام داده اســت. ــایر واحده ــکاری س ــا هم ــددی را ب ــای متع هماهنگی ه
ــای آموزشــی و اطــالع  ــه فیلم ه ــای حضــوری، ارای ــا دوره ه ــی آن ب ــن( و جایگزین ــای آموزشــی برخــط )آنالی ــزاری دوره  ه ــه داد: برگ وی ادام
رســانی از طریــق ســایت داخلــی، پیامــک و سیســتم پیجینــگ و ایجــاد ســامانه اتــاق جلســات مجــازی )VMR( برخــی از اقداماتــی اســت کــه بــا 

همــکاری واحدهــای دیگــر در ایــام کرونــا انجــام شــده اســت.
ــع  ــی ســطوح، تهیــه و توزی ــا ، ضدعفون ــام پیک هــای کرون ــزود: توقــف فعالیــت ورزشــگاه، مهدکــودک و دندانپزشــکی در ای جلیلــی در ادامــه اف
اقــالم بهداشــتی، هماهنگــی جهــت ســهولت ارایــه خدمــات واکسیناســیون همــکاران، برگــزاری جلســات کمیتــه ســالمت و نظــارت بــر اجــرای 

پروتــکل هــای بهداشــتی ابالغــی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا از دیگــر اقدامــات پیشــگیرانه ایــن واحــد بــه حســاب مــی آیــد.
ــا توجــه بــه آنکــه تاکنــون شــیوع ایــن  ــا تاکیــد بــر رعایــت دســتورالعمل هــا و شــیوه هــای بهداشــتی از ســوی تمــام کارکنــان افــزود: ب وی ب

ــان آن امــری ضــروری اســت. ــا پای ــکل هــای بهداشــتی ت بیمــاری متوقــف نشــده اســت اجــرای پروت
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 شرکت مهندسی و توسعه گاز ۱۰۰ دستگاه توربوکمپرسور را داخلی سازی کرد                                             

ــت، از  ــی اس ــای داخل ــت از ظرفیت ه ــدان دار حمای ــرکت می ــن ش ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــران ب ــعه گاز ای ــی و توس ــرکت مهندس ــل ش مدیرعام
داخلی ســازی ۱۰۰ دســتگاه توربوکمپرســور خبــر داد.

بــه گــزارش شــانا، رضــا نوشــادی در نشســت مشــترک بــا مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت، همــکاری دو مجموعــه را دربردارنــده منافــع بی شــمار 
ــرای  ــد و ب ــی کن ــور را بررس ــرکت های پروژه مح ــای ش ــت نیازه ــت نف ــگاه صنع ــم پژوهش ــار داری ــت: انتظ ــت و گف ــور دانس ــت کش ــرای صنع ب

دســتیابی بــه اهــداف فناورانــه، شــرح کار عملیاتــی ارائــه دهــد.
ــدان دار  ــت کــرد کــه می ــا پذیرفتــن خطــر داخلی ســازی ۱۰۰ دســتگاه توربوکمپرســور ثاب ــران ب ــزود: شــرکت مهندســی و توســعه گاز ای وی اف
ــرفته ترین  ــازی پیش ــرو در بومی س ــذار و پیش ــوان پایه گ ــروز به عن ــه ام ــن مجموع ــه ای ــوی ک ــت، به نح ــی اس ــای داخل ــت از ظرفیت ه حمای
تجهیــزات صنعــت نفــت شــناخته می شــود و بــا تکیــه بــر همیــن تجربیــات موفــق، راهبردهــا و روش هــای کارآمــد خــود را در خدمــت تعالــی 

ــت. ــرار داده اس ــور ق ــری کش ــی و تصمیم گی ــای مدیریت ــر بخش ه دیگ
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن شــرکت در مســیر دســتیابی بــه اهــداف بلنــد خــود، حســاب ویــژه ای 
ــروژه مهــم  ــاز دوم پ ــژه ف ــاز کــرده اســت، تصریــح کــرد: انجــام فعالیت هــای مشــترک به وی روی ظرفیــت مراکــز تحقیقاتــی و فنــاوری کشــور ب

ادورانــت بایــد طبــق برنامــه و زمان بنــدی پیــش رود و دربردارنــده نتایــج مــورد انتظــار باشــد.
نوشــادی بــا اشــاره بــه تکامــل قابــل توجــه ســازندگان داخلــی در ســاخت توربوکمپرســورهای فوق پیشــرفته و اســتفاده از تجهیــزات و فنــاوری 
ایرانــی در پروژه هــای ذخیره ســازی گاز طبیعــی گفــت: مدیریــت کارآمــد انتقــال فنــاوری در موضــوع توربوکمپرســور به قــدری موفــق بــوده کــه 

امــروز  همــکاران مــا در پروژه هــای پــارس جنوبــی، متقاضــی اســتفاده از ایــن تجهیــزات پیشــرفته هســتند.
عظیــم کالنتــری اصــل، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت هــم در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه همــه امکانــات، تجهیــزات و آزمایشــگاه های ایــن 
ــا صنعــت گاز  ــرای برگــزاری رویدادهــای مرتبــط ب ــی صنعــت نفــت اســت، اظهــار کــرد: پژوهشــگاه ب مرکــز در خدمــت تحقــق اهــداف عملیات

ــد. ــه کن ــه ارائ ــن صنعــت برنامه هــای فناوران ــع نیازهــای ای ــرای رف ــان مشــترک، ب ــا ایجــاد زب آمادگــی دارد و می کوشــد ب
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 مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد

ــنبه ۳۰  ــدس، روز چهارش ــاع مق ــال دف ــت س ــدر هش ــهدای گرانق ــرات ش ــاد و خاط ــت ی ــدس و بزرگداش ــاع مق ــه دف ــت هفت ــم گرامیداش مراس
ــد. ــزار ش ــه برگ ــن مجموع ــت در مســجد ای ــت نف ــان پژوهشــگاه صنع ــران و کارکن ــی از مدی ــا حضــور جمع ــهریورماه ب ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ســردار احمدیان 
از فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس در ایــن مراســم بــه بیــان خاطراتــی 
از شــهدای گرانقــدر هشــت ســال دفــاع مقــدس پرداخــت و در ادامــه 
وقایــع و رویدادهــای آن دوران را  بــرای حاضریــن ایــن مراســم بــا بیــان 

شــیوا ترســیم نمــود.
ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره بــه مقــام و جایــگاه واالی شــهدا گفــت: 
شــهدا و رزمنــدگان بــا اســتقامت، صبــر و فــداکاری خــود هشــت ســال 
ــرای کشــور  ــد و جانشــان را ب ــرآن و اســالم جنگیدن ــالی ق در راه اعت

خــود فــدا کردنــد.
ــی  ــی و تخصص ــگاه علم ــت پای ــه هم ــم ب ــن مراس ــت ای ــی اس گفتن
بســیج شــهید دکتــر چمــران در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.

برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری روزهای پایانی ماه صفر در پژوهشگاه صنعت نفت

مراســم رحلــت جانســوز رســول گرامــی اســالم، حضــرت محمــد مصطفــی )ص(، شــهادت امــام حســن مجتبــی )ع( و امــام رضــا )ع( در روزهــای 
۲ و ۴ مهرمــاه بــا حضــور جمعــی از کارکنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.

ــاری، دبیــر شــورای فرهنگــی و امــام جماعــت  ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، حجــت االســالم و المســلمین جــواد آقای ب
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ســخنراِن مراســم رحلــت حضــرت محمــد )ص(، بــه جایــگاه رســول اکــرم اشــاره کــرد و در ادامــه ایــن مراســم بــه آیــات 

قــرآن و داســتان هــای قرآنــی در زمینــه یــاری پــروردگار پرداخــت.
همچنیــن در روز دوشــنبه چهــارم مهرمــاه، مراســمی بــه مناســبت شــهادت امــام رضــا )ع( در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد کــه در ایــن 

مراســِم معنــوی و پرفیــض قرائــت زیــارت عاشــورا، مداحــی و ســوگواری انجــام گرفــت.
گفتنی است این مراسم به همت شورای فرهنگی پژوهشگاه صنعت نفت در مسجد این مجموعه برگزار شد.
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