اولویت پژوهشی شرکت پاالیش گاز ایالم
ؽزوت پاالیؼ گاس ایالم در ًظز دارد اجزای پزٍصُ پضٍّؾی تا ػٌَاى "بررسی راههاي عملی کاهش بوي مرکاپتان ميعانات
گازي شرکت پاالیش گاز ایالم" را تا هؾخقات سیز هغاتك ًظام ًاهِ ی جذیذ پضٍّؼ ٍ فٌاٍری ٍ ًَآٍری ٍسارت ًفت تِ هجزی
عغح دٍم (لغة ّای پضٍّؾی) ٍاجذ ؽزایظ اس داًؾگاُ ّا ٍ هزاوش پضٍّؾی دارای هجَس فؼالیت پضٍّؾی اس هزاجغ لاًًَی (هؼاًٍت
ػلوی ٍ فٌاٍری ریاعت جوَْریٍ ،سارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍ ٍسارت تْذاؽت) وِ گَاّی ًاهِ لغة پضٍّؾی در سهیٌِی
هَرد ًظز را اس دتیزخاًِی ؽَرای ػالی لغةّای پضٍّؾی ٍسارت ًفت اخذ ًوَدُاًذٍ ،اگذار ًوایذ.
 .1چکيده
هحقَل هیؼاًات گاسی پاالیؾگاُ گاس ایالم وِ تَعظ تاًىز حول هی ؽَد ،تِ دلیل دارا تَدى تزویثات گَگزدی ،تِ خقَؿ تزویثات
گزٍُ هزواپتاًی ،دارای تَیی تِ ؽذت ًاهغثَع اعت وِ اًتؾار ایي تَی سًٌذُ تاػث ًارضایتی هزدم حاؽیِ جادُّا ٍ ؽْزّای تیي
راّی گزدیذُ اعت .تا تَجِ تِ ایي وِ فزآیٌذُ جذاعاسی تزویثات گَگزدی اس هحقَل هیؼاًات گاسی پاالیؾگاُ گاس ایالم تَعظ
ٍاحذّای پتزٍؽیوی ایالم فَرت خَاّذ پذیزفت ٍ ایي ٍاحذ ٌَّس در هذار تَلیذ لزار ًگزفتِ ،راّىار تذٍى ًیاس تِ عاخت ٍ تاهیي
تجْیشات ٍ تاعیغات خاؿ ،تِ عَر هثال تشریك هادُای و ِ لاتلیت حذف تَی ًاهغثَع را داؽتِ تاؽذ ،هذ ًظز لزار گزفتِ اعت وِ
ؽزایظ ایي هادُ پظ اس تشریك ٍ ًَع ػولىزد آى (تذٍى رعَب تاؽذ ،تاػث خَردگی ًگزدد ٍ تزویة ٍ  Specرا تحت تاثیز لزار
ًذّذ ٍ )....تغیار هْن اعت.
 .2خالصه شرح خدمات درخواستی


هغالؼات اٍلیِ هیذاًی ٍ ؽٌاعایی هحیظ ،فزآیٌذ ٍ هحذٍدُّا ،تزرعی هحقَل هیؼاًات گاسی ٍ ًوًَِگیزیّای هختلف.



ؽٌاعایی ػَاهل ٍ تزرعی هؾخقات ٍ لَاًیي آلَدگی تَّای هختلف.



تزرعی راّىارّای رفغ تَی ًاهغثَع هیؼاًات گاسی.



اًتخاب راّىار ػولی اجزایی ٍ اًجام آسهایؾات در همیاط آسهایؾگاّی.



اًجام آسها یؾات السم جْت تزرعی لذرت تَسدایی ،تزعی تاثیزات اعتفادُ اس رٍػ هَرد ًظز تز هیؼاًات گاسی ،تزرعی
اثزات سیغت هحیغی ٍ غیزُ.



تزرعی اهىاى تَهیعاسی ٍ عاخت پتٌت.



تْیِ تاًه اعالػاتی اس دادُّای جوغآٍری ؽذُ ٍ تحلیل ًتایج.



ارائِی پیؾٌْاد هٌاعةتزیي رٍػ جْت تَسدایی اس هیؼاًات گاسی در پاالیؾگاُ گاس ایالم.

 .3مدارک مورد نياز جهت اعالم آمادگی



عَاتك تین اجزایی هزتثظ تا هَضَع فزاخَاى.



هغتٌذات هَجَد هزتَط تِ تؾَیكًاهِّا ٍ رضایتًاهِّای وارفزهایاى لثلی در خقَؿ ویفیت وار ،وفایت ًفزات
ولیذی ،تحمك اّذاف ٍ رػایت تزًاهِ سهاىتٌذی.



گَاّیًاهِ لغة پضٍّؾی هزتثظ تا هَضَع (اخذ ؽذُ اس دتیزخاًِ ؽَرای ػالی لغةّای پضٍّؾی ٍسارت ًفت)

 .4معيارهاي ارزیابی


عَاتك ػلوی ٍ تجزتیات هجزی ٍ ّوىاراى در سهیٌِی هَضَع ٍ پیؼتیٌی تخقـّای هَرد ًیاس  40 /اهتیاس.



درن هفاّین ٍ تٌاعة الذاهات پزٍصُ  30 /اهتیاس



اهىاًات ٍ تجْیشات هَجَد (گشیٌِّای فٌی ٍ اجزای)  20 /اهتیاس



تزًاهِی سهاىتٌذی  10 /اهتیاس

تٌاتزایي اس تواهی لغةّای پضٍّؾی وِ تَاًایی اًجام ایي پزٍصُ را دارًذ دػَت هیؽَد ،فزم پزعؾٌاهِ پیؾٌْاد پزٍصُ پضٍّؾی (
) را تىویل ًوَدُ ٍ حذاوثز تا اٍل ؽْزیَرهاُ  1333تِ ًؾاًی سیز ارعال ًوایذّ .وچٌیي ّوشهاى عی هىاتثِای تا ٍاحذ

/

پضٍّؼ ٍ فٌاٍری ؽزوت پاالیؼ گاس ایالم ضوي اػالم ارعال پزٍپَسال ،رعیذ پغتی را لثل اس اتوام هْلت یاد ؽذُ تِ ؽوارُ
 01412312031فىظ ًوایٌذ.


ًؾاًی پغتی :اعتاى ایالم ،چَار ،ؽزوت پاالیؼ گاس ایالم ،ادارُ پضٍّؼ ٍ فٌاٍری ،فٌذٍق پغتی 93391-144



تلفي تواط ٍ 01412312030 :فىظ01412312031 :

جْت تغزیغ در رًٍذ تزرعی پیؾٌْادات پضٍّؾی ،آگاّی اس هَارد سیز تزای ارعال پیؾٌْادات الشاهی تَدُ ٍ ػذم رػایت ایي الشاهات
تَعظ پیؾٌْاددٌّذُ هَجة علة هغؤٍلیت ایي ؽزوت اس تزرعی پیؾٌْادات خَاّذ گزدیذ.


توام ففحات فزمّای تىویل ؽذُ پزعؾٌاهِی پیؾٌْاد پضٍّؾی هْز ٍ اهضا گزدیذُ ٍ در پاوت درتغتِ ارعال گزدد.



رٍی پاوتّا ػٌَاى واهل پزٍصًُ ،ام هزوش پضٍّؾی ٍ ًام هجزی ًَؽتِ ؽَد.



تواهی لغوتّای فزم پزعؾٌاهِی پیؾٌْاد پضٍّؾی تایذ تِ ًحَ هٌاعثی تىویل گزدیذُ ٍ فالذ ّزگًَِ اتْاهی تاؽذ.
تذیْی اعت فزمّای ًالـ ٍ فالذ ؽوارُ تلفيً ،ؾاًی دلیك ٍ  ...اس رًٍذ تزرعی حذف خَاٌّذ گزدیذ ٍ هغؤٍلیت ّزگًَِ
ًمـ یا اؽتثاُ در هحاعثِی ّشیٌِّای پزٍصُ (اػن اس ّشیٌِّای پزعٌلی ،تیوِ ،هالیات ،تاالعزی ،هغافزتّای ضزٍری
ٍ )...تزػْذُی تىویلوٌٌذُی فزم هیتاؽذ.



اس تغییز ؽىل فزم پزعؾٌاهِی پیؾٌْاد پضٍّؾی خَدداری گزدد.



ایي ؽزوت در رد یا لثَل پیؾٌْاد ارعالی ٍ ّوچٌیي اًتخاب پیؾٌْاد تزتز اس تیي پیؾٌْادات هؾاتِ هختار هیتاؽذ.



ّیچگًَِ تؼْذی تزای ایي ؽزوت تاتت ّشیٌِی تذٍیي پیؾٌْاد پزٍصُ یا عایز ّشیٌِّای جاًثیٍ ،جَد ًخَاّذ داؽت.



در فَرت ًیاس ٍ درخَاعت ؽزوت ،پیؾٌْاددٌّذگاى هیتایغت جْت ارائِی تَضیحات تىویلی در خقَؿ پیؾٌْاد ،در
ایي ؽزوت حضَر یاتٌذ.



ػٌَاى پیؾٌْادات ارعالی تایذ تا ػٌَاى اػالم ؽذُ در فزاخَاى یىی تاؽذ.

