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رصد مشکالت صنعت نفت

نشســت هــم اندیشــی مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا مدیــران
ارشــد  4شــركت پتروشــیمی نــوری ،مبيــن ،پــارس و آپادانــا در روز ســه
شــنبه و چهارشــنبه دهــم و يازدهــم دیمــاه در عســلويه برگــزار شــد.
دكتــر منصــور بزمــي ،معــاون فنــاوري و روابــط بينالملــل پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در گفتگــوي اختصاصــي بــا واحــد خبــر بــه بازديــد اخيــر
ايــن مجموعــه از پتروشــيميهاي عســلويه اشــاره كــرد و گفــت :در
فنــاوري هــاي ايــن پتروشــيميها

ايــن بازديــد مقــرر شــد نيازهــاي
مــورد بررســي قــرار گرفتــه و پژوهشــگاه بــا اســتفاده از پتانســيل و
امكانــات خــود ايــن نيازهــا را مرتفــع ســازد.
وي بــا اشــاره بــه اينكــه مديــران پژوهشــگاه از چهــار پتروشــيمي،
نــوري ،پــارس ،مبيــن و آپادانــا بازديــد كردنــد گفــت :پژوهشــگاه و
مديــران پتروشــيميها در طــول بازديــد نشســتهاي مشــتركي را
بــا هــدف تعريــف پــروژه هــاي مشــترك بــه منظــور بــرآورده كــردن
نيازهــاي فناورانــه برگــزار كردنــد.
بزمــي بــا اشــاره بــه اينكــه اوليــن جلســه بــا پتروشــيمي نــوري برگــزار
شــد ،گفــت :تمركــز ايــن پتروشــيمي بــر توليــد آروماتيــك اســت كــه
يكــي از نيازهــاي فناورانــه آنهــا ســاخت کلــی هــای ( ) clayصنعتــي
اســت كــه در ايــن جلســه تصميــم بــر آن شــد كــه پژوهشــگاه در
ايــن زمينــه پرپــوزال خــود را آمــاده كــرده و طــي قــرارداد مشــتركي
فعاليتهــاي طرفيــن آغــاز شــود.
ايشــان در هميــن راســتا تصريــح كــرد :از ديگــر نيازهــاي پتروشــيمي
نــوري مــي تــوان بــه ســاخت جــاذب كلــر ،كلــي هــاي صنعتي ،ســاخت
مــاده شــيميايي  ،NFMكاتاليســت ايزومريزاســيون زايلينهــا ،ارتقــاء
كيفيــت فــوم آتــش نشــاني و موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه خوردگــي و
محيــط زيســت اشــاره كــرد كــه قــرار اســت ايــن دو مجموعــه در ايــن
زمينههــا بــا يكديگــر همــكاري داشــته باشــند.
معــاون فنــاوري و روابــط بينالملــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره
بــه بازديــد از پتروشــيمي پــارس ،بيــان داشــت :ايــن مجموعــه بــراي
ســاخت كاتاليســت واحــد اســتايرن منومــر كــه كاتاليســت پرمصرفــي
در صنايــع پتروشــيمي اســت و همچنيــن روغنهــاي حرارتــي بــه
دانــش پژوهشــگاه صنعــت نفــت نيــاز دارد و از آنجــا كــه پژوهشــگاه
صنعــت نفــت دانــش فنــي ايــن روغنهــا را در اختيــار دارد ميتوانــد
مشــكالت ايــن مجتمــع را برطــرف ســازد.

پژوهشگاه
ايشــان ادامــه داد :از گذشــته
مطالعات
و پتروشــيمي پــارس در زمينــه
امكانســنجي فنــي -اقتصــادي هايــدرو تريتــر نفتــا بــا يكديگــر
همــكاري داشــتهاند و مطالعــات حاكــي از آن اســت كــه ايــن پــروژه
از صرفــه اقتصــادي بااليــي برخــوردار اســت و اميدواريــم فــاز دوم آن
كــه طراحــي پايــه اســت آغــاز شــود و بــه نتايــج نهايــي دســت يابيــم.
بزمــي بــا بيــان اينكــه همكاريهــاي بســياري ميــان پژوهشــگاه
و مجتمعهــاي پتروشــيمي تــا كنــون انجــام شــده اســت گفــت :در
زمينــه محيــط زيســت فعاليتهــاي خوبــي انجــام شــده اســت كــه
حــذف اتيــل بنــزن نفــوذ كــرده بــه آبهــاي زيرزمينــي يكــي از
پتروشــيميها از ايــن مــوارد محســوب ميشــود كــه خوشــبختانه
نتايــج مثبتــي از ايــن پــروژه بدســت آمــده اســت.
وي بــا تاكيــد بــر اينكــه پتروشــمي مبيــن نيــز در توليــد يوتيليتــي
فعاليــت ميكنــد كــه محصــوالت آن بــراي تمامــي پتروشــيميها
قابــل اســتفاده اســت گفــت :بــر اســاس نشســت هــاي انجــام شــده
ميــان طرفيــن قــرار اســت كــه ايــن دومجموعــه در زمينــه سنســور هــا،
رفــع مشــكالت زيســت محيطــي ،بهينهســازي انــرژي و اســتفاده از
نــرم افــزار اي پــد بــراي مميــزي انــرژي بــا يكديگــر همــكاري نماينــد،
از ايــن رو در ماههــاي آتــي پرپــوزال ايــن فعاليتهــا آمــاده و در قالــب
قــراردادي همكاريهــاي دو جانبــه آغــاز خواهــد شــد.
معــاون فنــاوري و روابــط بينالملــل پژوهشــگاه  ،بــه پــروژه هــاي
جــاري پژوهشــگاه در منطقــه عســلويه نيــز اشــاره كــرد و گفــت:
حــذف آاليندههــاي آبهــاي زيرزمينــي ،پاكســازي خاكهــاي
آلــوده ،پــروژه ادورانــت و  DMCكــه در ســال آينــده بــه بهرهبــرداري
خواهنــد رســيد از مهمتريــن موضوعاتــي اســت كــه در حــال انجــام
اســت و مديــران پژوهشــگاه از ايــن پروژههــا و رونــد اجــراي آنهــا
نيــز بازديــد نمودنــد.
وي در خاتمــه اضافــه كــرد :در ايــن ســفر جلســه بســيار خوبــي بــا
مديــران شــركت  SPGCو پااليشــگاههاي گازي پــارس جنوبــي انجــام
كــه در ايــن جلســه ضمــن ارايــه دســت آوردهــاي پژوهشــگاه ،زمينــه
همــكاري طرفيــن در حوزههــاي پاييندســتي و انــرژي و محيــط
زيســت بررســي و توافقاتــي حاصــل گرديــد.
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اقدام حمایتی جدید وزارت نفت از سازندگان داخلی

خرید کاالهای کییف مورد نیاز صنعت
نفت تمضین یم شود

وزیــر نفــت گفــت :برنامــه جدیــد وزارت نفــت ،حمایــت از ســازندگان داخلــی بــا طــرح ضمانــت خریــد اســت؛ بــه گون ـهای کــه ایــن وزارتخانــه
خریــد از ســازندگانی کــه کاالهــای مــورد نیــاز صنعــت نفــت را بســازند و گواهــی کیفــی آن را دریافــت کننــد ،تضمیــن میکنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،بیــژن زنگنــه صبــح امــروز (دوشــنبه ۲۵ ،آذرمــاه) در نخســتین رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان «پترولیــوم
تیــکاف» در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت گفــت :در ســال  ۱۳۷۶هیــچ دانشــگاهی در ایــران بــه معنــای واقعــی در بخــش باالدســتی صنعــت
نفــت دانشــجو نمیپذیرفــت ،امــا هماکنــون در ایــن بخــش وضــع خوبــی داریــم.
وی افــزود :از ســال  ۹۲کــه بــه نفــت آمــدم تالشــم ایــن بــوده اســت کــه بهصــورت جــدی و نــه تشــریفاتی وارد بحــث پژوهــش شــوم و همســو
بــا ایــن موضــوع  ۲۶قــرارداد پژوهشــی امضــا شــده اســت.
وزیــر نفــت تصریــح کــرد :فــاز نخســت  ۹قــرارداد در بخــش باالدســتی ،پنــج قــرارداد اکتشــاف و  ۱۲قــرارداد بــرای ســاخت انســتیو پاییــن دســتی
بــر اســاس گزارشهــای ارائــه شــده پایــان یافتــه و اجــرای فــاز دوم آن آغــاز شــده اســت.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه اراده صنعــت نفــت ایــن اســت کــه دانشــگاهها درگیــر حــل مســائل صنعــت نفــت باشــند و ایــن صنعــت در مســیر پیـشرو
از آنهــا حمایــت خواهــد کــرد ،گفــت :بازکــردن درهــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت روی دانشــجویان و اســتارتآپها و حمایــت ویــژه از آنهــا را
بهطــور جــدی دنبــال خواهیــم کــرد.
وی ادامه داد :پیشنهادمان را برای تاسیس صندوق نوآوری صنعت نفت با سرمایه اولیه  ۱۰۰میلیون تومان بهزودی ارائه خواهیم داد.
بــه گفتــه وزیــر نفــت ،طــی مشــورت بــا صاحبنظــران فرآینــدی بــرای اســتقرار اســتارتآپها در منطقــه ری طرحــی ارائــه شــده اســت ،پیــش
بینــی ایــن اســت  ۱۵۰اســتارتآپ را بتوانیــم در ری مســتقر کنیــم.
زنگنــه گفــت :بــه نیروهــای جــوان و خــاق امیــدوارم و تالشــم ایــن اســت تجربــه خــود را بهصــورت رایــگان در اختیــار جوانــان قراردهــم تــا در
بخشهــای مختلــف صنعــت نفــت ابــراز وجــود کننــد.
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معاون وزير نفت در امور مهندسي ،پژوهش و فناوري:

هناد صدور گواهي انمه كيفيت از
مراجع بني املليل مجوز مي گريد
معــاون وزیــر نفــت نفــت در امــور مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری گفــت :دریافــت مجــوز موضــوع نهــاد صــدور گواهینامــه کیفیــت از بخــش
مراجــع بینالمللــی امســال بــه نتیجــه میرســد.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،ســعید محمــدزاده بعدازظهــر روز (چهارشــنبه ۲۷ ،آذرمــاه) در آییــن پایانــی رویــداد فناورانــه «پترولیــوم تیــکاف»
اظهــار کــرد :برگــزاری رویــداد نــوآوری در پژوهشــگاه صنعــت نفــت حضــور شــرکتهای اســتارتآپ و دانشبنیــان در ایــن صنعــت را روز بــه
روز عمیقتــر و جدیتــر خواهــد کــرد.
وی بــر ابالغیــه مقــام عالــی وزارت مبنــی بــر طــرح میزبانــی از پژوهشــگران از ســوی پژوهشــگاه صنعــت نفــت اشــاره و تصریــح کــرد :ایــن موضــوع
همــکاری بیــن صنعــت بــا نخبــگان و خبــرگان شــرکتهای دانشبنیــان را بــه همــراه خواهــد داشــت کــه امیدواریــم مجموعــه ایــن رخدادهــا
بتوانــد بــه توســعه نــوآوری در کشــور و نیــز صنعــت عظیــم نفــت کمــک کنــد.
معــاون وزیــر نفــت ،بــر لــزوم نیازمنــدی صنعــت نفــت بــه توســعه نــوآوری و فنــاوری در کشــور تاکیــد کــرد و گفــت :توســعه صنعــت نفــت بــا
بهرهمنــدی از تجــارب پژوهشــگران و نخبــگان ایــن عرصــه بــه ثمــر خواهــد نشســت.
معــاون وزیــر نفــت نفــت در امــور مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری بــه موضــوع اســتاندارد اشــاره و از آن بــه عنــوان شــاخصی مهــم و تاثیرگــذار
در صنعــت نفــت یــاد کــرد و افــزود :موضــوع اســتاندارد  APIاز آن دســت موضوعهایــی اســت کــه وزیــر نفــت بــر آن تاکیــد زیــادی دارد و
خوشــبختانه تدویــن آن در ســالهای گذشــته انجــام شــده اســت و بــه صــورت جــدی پیگیــری میشــود.
محمــدزاده تصریــح کــرد :دریافــت مجــوز موضــوع نهــاد صــدور گواهینامــه کیفیــت از بخــش مراجــع بینالمللــی امســال بــه نتیجــه خواهــد
رســید.
ایــن مقــام مســئول از اعــام آمادگــی معاونــت مهندســی وزارت نفــت بــرای پشــتیبانی و حمایــت از پژوهشــگران ایــن صنعــت خبــر داد و گفــت:
بــا توجــه بــه حمایــت مجموعــه حکمرانــی کشــور از صنعــت نفــت شــاهد توســعه اکوسیســتم در ایــن صنعــت خواهیــم بــود و امیدواریــم ایــن
رویــداد را ســال آینــده بــا یــک مــوج بزرگتــر و حرکــت عظیمتــر برگــزار کنیــم
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رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت گفــت :پارادایــم جدیــدی
مبتنــی بــر توســعه اکوسیســتم نــوآوری بــر صنعــت نفــت حاکــم
شــده کــه بــا پیگیــری جــدی مهنــدس زنگنــه دنبــال میشــود.
وزیــر نفــت گفــت :برنامــه جدیــد وزارت نفــت ،حمایــت از
ســازندگان داخلــی بــا طــرح ضمانــت خریــد اســت؛ بــه گونـهای
کــه ایــن وزارتخانــه خریــد از ســازندگانی کــه کاالهــای مــورد
نیــاز صنعــت نفــت را بســازند و گواهــی کیفــی آن را دریافــت
کننــد ،تضمیــن میکنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،جعفــر توفیقــی روز (شــنبه۲۳ ،
آذرمــاه) در آییــن گشــایش رویــداد پتروتســت که در پژوهشــگاه
صنعــت نفــت برگــزار شــد ،در جمــع حاضــران کــه قریــب بــه
اتفــاق دانشــجویان بودنــد ،عنــوان کــرد :خوشــبختانه در یــک
دهــه اخیــر ،کشــور وارد عرصــه توســعه فنــاوری شــده و صنعــت،
مراکــز پژوهشــی و دانشــگاهها بــه گفتمــان مشــترکی مبنــی بــر
توســعه فنــاوری و نــوآوری دســت یافتهانــد.
وی افــزود :چنیــن گفتمانــی میتوانــد نویدبخــش تحقــق اقتصاد
دانشبنیــان باشــد و چنیــن رویــدادی بــه ویــژه در صنعــت نفــت
کــه در حــال گــذار بــه صنعتــی فناوریمحــور و نــوآوری محــور
اســت ،بســیار نقــش حائــز اهمیتــی دارد.
توفیقــی ضــرورت امــروز توســعه صنایــع را اتــکا بــه اندیشــه و
افــکار خالقانــه جوانــان دانســت و گفــت :خوشــبختانه بــا درک
ایــن الــزام ،امــروز شــاهدیم کــه پارادایــم جدیــدی مبتنــی بــر
توســعه اکوسیســتم نــوآوری بــر صنعــت نفــت حاکــم شــده و
ایــن تحــول بنیادیــن بــا پیگیریهــای جــدی مهنــدس زنگنــه
دنبــال میشــود.
وی ضمــن گرامیداشــت هفتــه پژوهــش ،ابــراز امیــدواری کــرد
کــه تــداوم ایــن رویکــرد بتوانــد آینــده غرورآفرینــی را بــرای
صنعــت نفــت کشــور رقــم بزنــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،همزمــان بــا هفتــه پژوهــش ،نخســتین
رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان «پترولیــوم تیــکاف» بــا
محوریــت بههمرســانی حوزههــای فنــاوری در بخــش عرضــه
و تقاضــا و بــا حضــور شــرکتهای فعــال در حوزههــای نفــت،
گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی ،بــا اهدافــی مشــتمل بــر توســعه،
یادگیــری ،کارآمدســازی ،انتخــاب و فرصتســازی بــا همــکاری
پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار میشــود.
رویــداد دانشــجویی پتروتســت یکــی از بخشهــای تعریــف
شــده در پترولیــوم تیــکاف اســت کــه بــا هــدف ایجــاد زمینــه
مناســب بــرای رشــد و تعالــی جامعــه جــوان و پویــای کشــور و
نیــز زمینهســازی بهمنظــور انتقــال تجربههــای متخصصــان
خبــره صنعــت بــه دانشــجویان خــاق و عالقهمنــد تعریــف
شــده اســت.

رییس پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد

توسعهاکوسیستم
نوآوری ،پارادایم
جدید حاکم بر
صنعت نفت
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معاون وزير نفت در امور گاز:

صنعت نفت نيازمند
تجميع تجهيزات آزمون
نهايي محصوالت فناورانه
است
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز از نیــاز صنعــت نفــت بــه تجمیــع تجهیزات
آزمــون نهایــی محصــوالت تولیــدی شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپها خبــر داد و تاکیــد کــرد :فرآینــد بهرهبــرداری در
صنعــت نفــت یــک روز هــم نبایــد دچــار وقفــه شــود.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،حســن منتظــر تربتــی عصــر روز
(چهارشــنبه ۲۷ ،آذرمــاه) در آییــن پایانــی رویــداد فناورانــه «پترولیــوم
تیــکاف» در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه موضــوع
فنــاوری از ابتــدای امســال مــورد توجــه ویــژه مهنــدس زنگنــه بــوده
اســت ،گفــت :وزیــر نفــت از ابتــدای امســال بهطــور ویــژه بــرای ایجــاد
یــک اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری در وزارت نفــت وقــت گذاشــته و
روی ایــن موضــوع متمرکــز بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت نفــت مصرفکننــدهای بــزرگ بــرای
محصــوالت شــرکتهای دانشبنیــان اســت ،اظهــار کــرد :اکوسیســتم
نــوآوری و فنــاوری تنهــا یــک رخــداد نیســت بلکــه فرآینــدی اســت
کــه بــه حوصلــه نیــاز دارد ،بــا ایــن حــال بــرای دســتیابی بــه نتیجــه
مطلــوب تنگناهایــی را هــم پیــش رو خواهــد داشــت.
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز بــرای معــاون علمــی و فنــاوری
رئیسجمهــوری کــه در ایــن آییــن حضــور داشــت ،دربــاره مشــکالت
فرآینــد اکوسیســتم نــوآوری و فنــاوری توضیــح داد :چند مشــکل در این
فرآینــد وجــود دارد کــه هــر دو قشــر مصرفکننــده و دانشبنیانهــا
بــا آن درگیــر هســتند ،از جملــه آنهــا میتــوان بــه موضــوع تضمیــن
خریــد محصــوالت تولیــدی دانشبنیانهــا و توانمنــدی مالــی مــورد
نیــاز اشــاره کــرد.
تربتــی ادامــه داد :موضــوع مــورد توجــه در صنعــت نفــت ارتبــاط
مــداوم پایــداری صنعــت بــا بهرهبــرداری اســت زیــرا منفعــت صنعــت
بهگون ـهای اســت کــه ایــن جریــان حتــی یــک روز هــم دچــار وقفــه
و آســیب شــود ،بــه ایــن دلیــل کــه چنانچــه اقــام ســاخت داخــل

آســیبی بــه فرآینــد بهرهبــرداری صنعــت نفــت وارد کنــد ،هزینــه
گرانــی بــه دنبــال خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان تشــدید تحریمهــا علیــه ایــران،
موضــوع فنــاوری و توجــه بــه شــرکتهای دانشبنیــان بیشــتر مــورد
تاکیــد اســت ،یــادآور شــد :رعایــت اســتاندارد در تولید محصــوالت مورد
نیــاز صنعــت نفــت بســیار مهــم اســت ،مــا اســتانداردها و مشــخصات
فنــی را ســختگیرانه مینویســیم ،امــا ممکــن اســت بــاز هــم تجهیــز
آمــاده شــده بــرای اســتفاده بــا ابهامهایــی روب ـهرو باشــد بنابرایــن در
اکوسیســتم فنــاوری و نــوآوری بایــد مرحل ـهای بــرای آزمایــش نهایــی
تجهیــزات و محصــوالت در نظــر گرفتــه شــود.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران افــزود :ایــن مرحلــه نیازمنــد
آمایشــی از مجموعــه توانمندیهــای تســتی داخــل کشــور حتــی از
درون دانشگاههاســت ،همچنیــن بایــد کارگاههایــی بــرای آزمــون
حــوزه (فیلــد) در نظــر گیریــم تــا از کیفیــت اقــام تولیــدی اطمینــان
حاصــل کنیــم.
بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز ،بخــش زیــادی از اقــام مــورد
نیــاز صنعــت گاز بومیســازی شــده اســت و شــرکت ملــی گاز ایــران
موضــوع بومیســازی تجهیــزات را بهطــور جــدی پیگیــری میکنــد،
بــه گونــهای کــه اکنــون تنهــا تعــداد اندکــی از اقــام ایــن صنعــت
بومیســازی نشــدهاند.
وی تاکیــد کــرد :بایــد زمینــه را برای یــاری رســاندن مجموعــه کاملی از
تجهیــزات در آزمــون نهایــی محصــوالت بومیســازی شــده بــه صنعــت
نفــت فراهــم کــرد ،همچنیــن بــا توجــه بــه آنکــه امــروزه گاز طبیعــی
 ۷۵درصــد از ســبد انــرژی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت
و جایگاهــی ویــژه در زندگــی مــردم دارد ،ضــرورت دارد شــرکتهای
دانشبنیــان بــرای کاهــش وابســتگی گامهــای مثبتــی بردارنــد تــا
بتوانیــم بــه ســوی ارزش افــزوده در صنعــت گام برداریــم
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ابنک مرکزی منابع مایل طرح فراگیر
اپالییش سیراف را اتمین یم کند

وزیــر نفــت از تامیــن  ۲۰هــزار
میلیــارد تومــان منابــع مالــی
موردنیــاز ســاخت طــرح فراگیــر
پاالیشــی ســیراف از طریــق بانــک
مرکــزی خبــر داد.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،بیــژن زنگنــه
صبــح امــروز (دوشــنبه ۲۵ ،آذرمــاه) در حاشــیه
نخســتین رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان «پترولیوم
تیــکاف» در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت در جمــع خبرنــگاران گفت:
طــرح فراگیــر پاالیشــی ســیراف در حــال اجراســت و طبــق تفاهمهــای
انجامشــده ،منابــع مالــی آن از طریــق بانــک مرکــزی تامیــن خواهــد
شــد.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره سیاســتهای وزارت نفــت در
پاالیشگاهســازی گفــت :اگــر کســی مخالــف پاالیشگاهســازی اســت،
چگونــه تولیــد روزانــه بنزیــن کشــور را از  ۵۲میلیــون لیتــر بــه روزانــه
 ۱۱۰میلیــون لیتــر میرســاند ،پــس اگــر موافــق پاالیشگاهســازی
بــودم چــه میکــردم؟
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه چــه کســی در تاریــخ صنعــت نفــت
توانســته اســت افزایــش  ۲.۲برابــری در حــوزه تولیــد ســوخت را
محقــق کنــد ،گفــت :عــدهای عالقــه دارنــد چیزهایــی را بگوینــد ،مــا
هــم توضیــح میدهیــم ،برخــی اوقــات شــنیده میشــود ،امــا برخــی
اوقــات هــم آن قــدر ســر و صــدا زیــاد اســت کــه شــنیده نمیشــود.
زنگنــه بــا تاکیــد بــر اینکــه واقعیــت ایــن اســت کــه اقدامهــای
وزارت نفــت در پاالیشگاهســازی بســیار مهــم و بــزرگ اســت ،افــزود:
نمونــه آن توســعه پاالیشــگاه تبریــز ،اصفهــان و بندرعبــاس ،آبــادان و

ســتاره خلیجفــارس اســت ،امــا
بــاز هــم تاکیــد میکنــم کــه
مشــکل ســوخت کشــور را نبایــد
در پاالیشــگاهها جســتجو کــرد،
بلکــه مشــکل ســوخت کشــور را بایــد در
فنــاوری خودروهــا جســتوجو کــرد.
وی بــا اشــاره بــه صحبتهــای روز گذشــته
خــود دربــاره ملــی شــدن ســوخت گاز طبیعــی فشــرده
(ســیانجی) گفــت :بایــد از ســوخت ســیانجی بــه عنــوان یــک
ســوخت ملــی حمایــت کــرد ،امــا آن هــم ســبب نمیشــود بــازده
حرارتــی و مقــدار مصــرف مــا پاییــن بیایــد ،امــا ســوخت  ۵۰ســنتی
بنزیــن بــه ســوخت گاز  ۲۰ســنتی تبدیــل میشــود کــه همیــن
موضــوع بــرای اقتصــاد ملــی مــا مهــم و تاثیرگــذار اســت.
م نفت ایران با هدف بازاریابی برای نفت شیل آمریکا
تحری 
وزیــر نفــت در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره سیاس ـتهای آمریــکا بــرای
اعمــال نفــوذ در بــازار جهانــی نفــت گفــت :مــن هیــچ شــکی نــدارم کــه
یکــی از دالیــل آمریــکا بــرای تحریــم ایــران و ونزوئــا ،فراهــم کــردن
بــازار بــرای نفــت شــیل خــودش ،آن هــم بــا قیمتهایــی اســت کــه
ســرمایهگذاری را توجیــه کنــد.
زنگنــه افــزود :آمریــکا در دو ســال پیاپــی  ۲۰۱۸و  ،۲۰۱۹هر ســال ۱.۵
میلیــون بشــکه بــه تولیــد خــود اضافــه کــرد کــه بــا قیمتهــای بــاالی
 ۶۰دالر فروخــت و بــدون زحمــت هــم توانســت بــا خــارج کــردن ایــران
و ونزوئــا ،بــازار را در اختیــار داشــته باشــد ،بنابرایــن ایــن موضــوع تنهــا
سیاســی نبــود ،بلکــه قضیــه اقتصــادی هــم بــود کــه پوششــی سیاســی
بــه خــود گرفــت و بــا زور و گردنکلفتــی آن را اعمــال کردنــد.
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افتتاح
مرکز نوآوری
پژوهشگاه
صنعت نفت
وي بــا تاكيــد بــر اينكــه در طــول ســالهاي گذشــته شــاهد تــاش وزيــر نفــت در شــكلگيري عرصــه اكوسيســتمها بودهايــم ،افــزود :تشــكيل
ايــن اكوسيســتمها را ميتــوان در ايجــاد رشــتههاي مرتبــط بــا حــوزه نفــت در دانشــگاههاي رتبــه اول كشــور ،فارغالتحصيلــي صدهــا
دانشــجوی بــا اســتعداد در ايــن رشــته و پيوســتن آنهــا بــه جمــع خانــواده صنعــت نفــت مشــاهده كــرد.
توفيقــي در هميــن راســتا ادامــه داد :وزيــر نفــت همــواره در شــكلگيري اكوسيســتم پژوهشــي كشــور و انعقــاد قراردادهــاي بســيار كالن بــا
دانشــگاهها و حمايــت از پاياننامههــاي مقاطــع كارشناســي ارشــد و دكتــري نقــش موثــري داشــتهاند و ايــن امــر باعــث شــده اســت كــه
صنعــت نفــت يكــي از پيشــگامان حــوزه پژوهــش در كشــور باشــد.
رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه طــرح انديشــه اكوسيســتم نــوآوري در صنعــت نفــت  ،اظهــار داشــت :ايــن طــرح كــه تکمیــل کننــده
زنجيرههــا و اكوسيســتمهاي پيشــين اســت ،نويــد بخــش ايــن مدعــا اســت كــه صنعــت نفــت مــا مســير متعالــي و ترقــي را در حــوزه فنــاوري
طــي كــرده و در توســعه صنعتــي پيشــگام اســت.
توفيقــي در ادامــه افــزود :امــروز بــا حضــور وزيــر نفــت مركــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت نيــز افتتــاح خواهــد شــد و ايــن شــروعي خواهــد
بــود بــراي توســعه انديشـهاي كــه در ســطح وزارت نفــت بــراي شــكلگيري اكوسيســتم نــوآوري در صنعــت نفــت مطــرح شــده اســت.
ايشــان پژوهشــگاه را داراي خدمــات ارزشــمند برشــمرد و گفــت :ايــن پژوهشــگاه توانســته اســت در طــول ايــن ســالها خدمــات شايســتهاي را
بــه صنعــت نفــت عرضــه كنــد وايــن خدمــات از اثربخشــي و تاثيرگــذاري بســزايي برخــوردار بــوده اســت و اميدواريــم در ادامــه فعاليتهــاي
خــود بــا عزمــي راســخ و بــا بهرهبــرداري از زيرســاختهاي انســاني و نيروهــاي خــاق و ازمايشــگاه هــاي منحصــر بــه فــرد بتوانــد صنعــت نفــت
كشــور را در شــكلگيري ايــن اكوسيســتم يــاري كنــد.
ايشــان در هميــن راســتا تصريــح كــرد :پژوهشــگاه صنعــت نفــت امــروز قــادر بــه طراحــي و جايگزينــي علــوم و فناوريهايــي اســت كــه در دســت
شــركتهاي خارجــي اســت و اگــر ديگــر شــركتها بــا اعتمــاد بــه ايــن مجموعــه نــگاه كننــد ،پژوهشــگاه و محققــان آن ايــن اطمينــان را
بــه مديــران صنعــت نفــت ميدهنــد كــه تمــام تــاش خــود را خواهنــد كــرد تــا هيــچ خــاء از فقــدان شــركتهاي خارجــي در ايــن شــرايط
احســاس نشــود.
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پرتوليوم تيكاف؛

نخستني رويداد نوآوری
وزارت نفت

نخســتین رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان
«پترولیــوم تیــکاف» بــا محوریــت بههمرســانی
حوزههــای فنــاوری در بخــش عرضــه و تقاضــا و
بــا حضــور شــرکتهای فعــال در حوزههــای
نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی ،بــا
اهدافــی مشــتمل بــر توســعه،
یادگیــری ،کارآمدســازی ،انتخــاب
و فرصتســازی بــا همــکاری
پژوهشــگاه صنعــت نفــت
برگــزار میشــود.
مهــدی احمدخانبیگــی ،مدیــرکل
امــور پژوهــش وزارت نفــت در گفتوگــو
بــا شــانا ،بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :بــا
توجــه بــه تأکیــد مقــام عالــی وزارت بــر شناســایی و
آشکارســازی چالشهــا و نیازهــای نوآورانــه شــرکتهای
وزارت نفــت ،ایــن رویــداد بهعنــوان عامــل انگیزشــی جهــت
تابعه
تشــکیل تیمهــای جــوان و اســتارتآپی و بــا هــدف ایجــاد فرصــت مناســب
بــرای ورود نخبــگان کشــور بــه عرصههــای کســب و کار فناورانــه در زیســت
بــوم نــوآوری تعریــف شــده اســت.
وی گفــت :ایــن رویــداد از چهــار بخــش اصلــی و یــک بخــش جانبــی مشــتمل
بــر نمایشــگاه عرضــه فنــاوری (بــا حضــور شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتآپ) ،نمایشــگاه تقاضــای فنــاوری (بــا حضــور شــرکتهای تابعــه
وزارت نفــت) ،رویــداد «هــر چالش-یــک راهــکار» (بــا حضــور گروههــای
اســتارتآپی و نخبــگان) ،رویــداد دانشــجویی پتروتســت و اجــرای تــور
فنــاوری ویــژه مدیــران ارشــد بخــش عملیــات صنعــت نفــت تشــکیل شــده
اســت.
احمدخانبیگــی دربــاره بخــش نخســت ایــن رویــداد یعنــی نمایشــگاه عرضــه
فنــاوری توضیــح داد :در ایــن بخــش ،کارگــروه ارزیابــی معاونــت مهندســی،
پژوهــش و فنــاوری وزارت نفــت بــا دریافــت اطالعــات از معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســتجمهوری ،صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و همچنیــن
بررســی اســتارتآپهای موجــود در پارکهــای علــم و فنــاوری ،مراکــز
رشــد دانشــگاهها و حتــی گروههــای مســتعد و توانمنــد کشــور کــه دارای
حداقــل محصــول قابــل ارائــه ( )MVPبودهانــد ،نســبت بــه ارزیابــی و
انتخــاب کســب و کارهــای کوچــک و متوســط ( )SMEاقــدام کــرده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه
تــاش شــده بــا بهرهمنــدی
از ایــن ظرفیــت ،حداقــل  ۵۰شــرکت
دانشبنیــان و اســتارتآپ حائــز شــرایط
شناســایی شــده و در نمایشــگاه اســتقرار یابنــد ،ادامــه
داد :بــا هــدف حمایــت از شــرکت هــای اســتارتآپ و نوپــا،
غرفههــا بــدون دریافــت هزینــه بــه ایــن مجموعههــا اختصــاص
داده میشــود.
احمدخانبیگــی در ادامــه دربــاره رویــداد هــر چالــش -یــک راهــکار
( )Reverse Pitchنیــز توضیــح داد :در ایــن رویــداد یــک چالــش
اصلــی بــا خصوصیــات بیــن رشــتهای و چنــد وظیفـهای از ســوی کمیتــه
برگــزاری رویــداد بــا توجــه بــه چالشهــای احصــاء شــده انتخــاب و بــه
گروههــای هــدف ارائــه میشــود .پــس از آن راهکارهــای فناورانــه از ســوی
مجموعــه هــای اســتارتآپ ارائــه و بهتریــن راهکارهــا بعــد از توســعه فنــاوری
و اثبــات قابلیــت تجاریســازی بــه عنــوان راهــکار برگزیــده انتخــاب و انعقــاد
تفاهمنامــه /قــرارداد از ســوی شــرکتهای تابعــه وزارت نفــت بــا مجموعــه
منتخــب صــورت میپذیــرد .همچنیــن در ایــن رویــداد تــاش شــده اســت
نیازهــای واقعــی حوزههــای عملیــات شــرکتهای اصلــی و تابعــه وزارت
نفــت در قالــب  RFPدرخواســت ارســال پروپــوزال شناســایی و در دســترس
جامعــه محققیــن و گروههــای توانمنــد کشــور قــرار گیــرد.
وی بــه رویــداد دانشــجویی پتروتســت هــم کــه بــا هــدف ایجاد بســتر مناســب
جهــت رشــد و تعالــی جامعــه جــوان و پویــای کشــور و نیــز زمینهســازی
جهــت انتقــال تجربیــات متخصصــان خبــره صنعــت بــه دانشــجویان خــاق
و عالقهمنــد تعریــف شــده اســت هــم اشــاره کــرد و دربــاره تــور فنــاوری
ویــژه مدیــران ارشــد بخــش عملیــات صنعــت نفــت توضیــح داد :ارتبــاط
و تعامــل نزدیــک بــا مدیــران ارشــد بخشهــای مختلــف صنعــت نفــت
همــواره از دغدغههــای اصلــی بخشهــای عرضــه فنــاوری بــوده اســت.
بــه همیــن منظــور ،بــرای نخســتین بــار در ایــن رویــداد تــاش شــده اســت
تــا بــا برنامهریــزی هدفمنــد نســبت بــه حضــور مدیــران ارشــد عملیاتــی از
شــرکتهای تابعــه وزارت نفــت در روزهــای برگــزاری نمایشــگاه و بازدیــد
آنــان از غرفههــای مجموعههــای حاضــر نمایشــگاهی همــراه بــا کارگــزار
فنــاوری (بهعنــوان نهــاد واســط آشــنا بــا نیازمندیهــای بخــش صنعــت
و آگاه از دســتاوردهای بخــش عرضــه) اقدامهــای مناســب صــورت گیــرد.
پترولیــوم تیــکاف همزمــان بــا هفتــه پژوهــش در مرکــز همایشهــای
بینالمللــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار خواهــد شــد.
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معاون وزیر نفت در امور مهندسی ،پژوهش و فناوری

عزم وزارت نفت برای همکاری
با جامعه دانشگاهی کشور جدی است
معــاون وزیــر نفــت ،هــدف اصلــی از برگــزاری نخســتین رویــداد
نــوآوری وزارت نفــت را اعــام صریــح و نمایــش عــزم جــدی ایــن
وزارتخانــه بــرای همــکاری بــا جامعــه دانشــگاهی و نخبــگان و
پژوهشــگران خوانــد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا تقویــت ایــن
رویکــرد وزارت نفــت ،صنعــت نفــت و دانشــگاهها بهطــور متقابــل
از ظرفیتهــای موجــود مشــترک منتفــع شــوند.
بــه گــزارش خبرنــگار شــانا ،ســعید محمــدزاده روز (شــنبه۲۳ ،
آذرمــاه) در آییــن گشــایش رویــداد دانشــجویی پتروتســت در
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،گفــت :آمارهــای جهانــی دربــاره جایــگاه
ایــران از حیــث شــاخص تولیــد علــم و شــاخص کاربســت علــم،
بیانگــر ناهمخوانــی رتبههــای کشــور در ایــن دو شــاخص اســت،
بهنحــوی کــه بهرغــم رتبــه قابــل قبــول ایــران از حیــث تولیــد
علــم ،از نظــر بهکارگیــری علــم جایــگاه مناســبی نداریــم و بایــد

رییس پژوهشگاه صنعت نفت:

توسعه فناوری
تنها راه دسترسی به صنعت دانش بنیان است
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت تنهــا راه دسترســی بــه صنعــت دانش
بنیــان را توســعه فنــاوری دانســت.به گــزارش خبرنــگار شــانا ،جعفــر
توفیقــی بعدازظهــرروز (چهارشــنبه ۲۷ ،آذرمــاه) در آییــن پایانــی
رویــداد فناورانــه پترولیــوم تیــکاف اظهــار کــرد :هــر ســال در هفتــه

ایــن رویــه اصــاح شــود.
وی یــادآور شــد :بنابرایــن بــه حلقــه واســطی نیــاز اســت تــا
بهکارگیــری علــم را در صنعــت همــوار کنــد و ایــن مهــم در وزارت
نفــت و در قالــب طــرح توســعه زیس ـتبوم فنــاوری و نــوآوری در
حــال پیگیــری اســت.
معــاون مهندســی ،پژوهــش و فنــاوری وزیــر نفــت ،حضــور جوانــان،
پژوهشــگران و نخبــگان را از ضرورتهــای نیــل بــه ایــن هــدف
برشــمرد و گفــت :وزارت نفــت بــه ایــن منظــور طرحهــای مختلفــی
را مبتنــی بــر میزبانــی از دانشــجویان و اســتادان در رشــتههای
گوناگــون در دســتور کار دارد کــه از جملــه آن میتــوان بــه
طــرح میزبانــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت از دانشــجویان یــا ارائــه
فرصتهــای مطالعاتــی بــه اســتادان اشــاره کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،همزمــان بــا هفتــه پژوهــش ،نخســتین
رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان «پترولیــوم تیــکاف» بــا
محــور بههمرســانی حوزههــای فنــاوری در بخــش عرضــه و
تقاضــا و بــا حضــور شــرکتهای فعــال در حوزههــای نفــت ،گاز،
پاالیــش و پتروشــیمی ،بــا اهدافــی مشــتمل بــر توســعه ،یادگیــری،
کارآمدســازی ،انتخــاب و فرصتســازی بــا همــکاری پژوهشــگاه
صنعــت نفــت برگــزار میشــود.
رویــداد دانشــجویی پتروتســت یکــی از بخشهــای تعریــف شــده
در پترولیــوم تیــکاف اســت کــه بــا هــدف ایجــاد زمینــه مناســب
بــرای رشــد و تعالــی جامعــه جــوان و پویــای کشــور و نیــز
زمینهســازی بهمنظــور انتقــال تجربههــای متخصصــان خبــره
صنعــت بــه دانشــجویان خــاق و عالقهمنــد تعریــف شــده اســت.

پژوهــش شــاهد رونــد رو بــه رشــد دســتاوردهای علمــی و فنــاوری در
کشــور هســتیم و مــن نیــز لحظــه بــه لحظــه در زندگــی خــود شــاهد
تحــوالت فنــاوری و پژوهشــی در ایــران بــودهام تــا جایــی کــه امــروز
گفتمــان اصلــی در توســعه فنــاوری اســت.
وی افــزود :ایــن تنهــا راه دسترســی بــه صنعــت دانشبنیــان و
زمینهســاز رشــد اســتعداد جوانــان کشــور اســت تــا بتوانیــم بــر همــه
تحریمهایــی کــه ناجوانمردانــه بــر کشــور تحمیــل شــدهاند ،فائــق
آییــم.
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه
اینکــه مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه صنعــت نفــت در کنــار دیگــر مراکــز
نــوآوری منشــا تحــوالت بزرگــی در کشــور باشــد ،ادامــه داد :از جملــه
مزایــای ایــن مرکــز ،بهرهمنــدی از پشــتوانه پژوهشــگاه صنعــت
نفــت ،تجهیــزات و آزمایشــگاههای پیشــرفته اســت کــه نویــد آن را
میدهنــد تــا بتوانیــم پاســخگوی اندیشــه وزیــر نفــت در ارتبــاط بــا
توســعه فنــاوری باشــیم.
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تهــران  -ایرنــا  -معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری بــا تاکیــد
براینکــه ،صنعــت نفــت بــا نــوآوری شــرکتهای دانشبنیــان و
اســتارتاپها روزآمــد میشــود ،ایــن صنعــت را بــرای رفــع نیازهــای
فناورانــه ،بــازاری بــزرگ بــرای ورود اســتارتاپ هــا و کســب وکارهــای
دانــش بنیــان دانســت.
«ســورنا ســتاری» روز چهارشــنبه در حاشــیه بازدیــد از مرکــز نــوآوری
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،ضمــن تاکیــد بــر توانمنــدی شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتارتاپها در رونــق ایــن صنعــت بــزرگ کشــور ،ایجــاد
زمینــه مناســب بــرای ورود هرچــه بیشــتر فنــاوران و نــوآوران کســب و
کارهــای دانشبنیــان و اســتارتاپها بــه ایــن حــوزه را ضــروری خوانــد.
وی پیونــد زیسـتبوم نــوآوری و کارآفرینــی بــا صنایعــی همچــون نفــت
کــه از پیشــینهای طوالنــی برخوردارنــد را زمینهســاز تحــول و روزآمــدی
ایــن صنایــع دانســت.
ســتاری اظهارکــرد :نفــت صنعتــی اســت کــه هــر روز بــا سیســتم
و فناوریهــای نــو بایــد تجهیــز شــود ،بنابرایــن رویــه جدیــدی کــه
هماکنــون در پژوهــش نفــت انجــام میشــود بــرای توســعه و ارتقــای
فنــاوری در ایــن صنعــت راهگشــا اســت.
وی از پژوهشــگاه صنعــت نفــت بهعنــوان بســتری مناســب بــرای ارتقــا
و توســعه فنــاوری در ایــن صنعــت یــاد کــرد و گفــت :شــرکتهایی کــه
از بســتر پژوهشــگاه بیــرون میآینــد میتواننــد درآمــد قابــل توجهــی
را بــه صنعــت نفــت تزریــق کننــد.
ســتاری ،پژوهشــگاه صنعــت نفــت را بهعنــوان یکــی از قدیمیتریــن
پژوهشــگاههای کشــور دانســت و گفــت :ایــن پژوهشــگاه جایــی اســت
کــه بایــد میزبــان نوآوریهــا و خالقیتهــای دانشــگاهیان باشــد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری در ادامــه ،تاکیــد کــرد بایــد
درهــای ایــن پژوهشــگاهها بــه روی جوانــان خــاق و دانشآموختــه
گشــوده باشــد تــا بــه آســانی بتواننــد از امکاناتــی کــه پژوهشــگاه بــرای
آنــان فراهــم کــرده اســت ،بــرای تبدیــل ایدههایشــان بــه کســب و کار
اســتفاده کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت آمــاده و همــراه بــرای ایجــاد زیرســاختهای
رونــق چنیــن زیســتبومی اســت ،اظهارکــرد :دولــت در زمینــه ایجــاد
زیرســاختهای پژوهــش ،ســرمایهگذاریهای بزرگــی صــورت داده و
وقــت آن رســیده اســت تــا بــا نگــرش و رویکــردی تــازه بــه پژوهــش،
بــر بســتر فرهنــگ اقتصــاد دانشبنیــان ،تحوالتــی جــدی رقــم بخــورد.
ســتاری حــوزه نفــت را برخــوردار از بــازاری بــزرگ دانســت و گفــت:
ایــن بــازار جــای توســعه بســیار دارد و جوانــان بــا فعالیتهــای خــود
میتواننــد فــروش چنــد صــد میلیــاردی داشــته باشــند .ایــن بــازار بایــد
در اختیــار کســبوکارهای دانشبنیــان و اســتارتاپها کــه در رفــع
نیازهــای فناورانــه توانمنــد هســتند قــرار بگیــرد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــوری اظهارامیــدواری کــرد کــه بــا
اقدامــات و حرکــت موثــر بتــوان بــا بهرهمنــدی از فناوریهــای نــو
ارزش افــزوده الزم در صنعــت نفــت را ایجــاد کــرد.

رویه جدیدی که
در امر پژوهش شکل
گرفته ،برای توسعه
و ارتقای فناوری در
صنعتراهگشاست
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دكتــر ســورنا ســتاري ،معــاون علمــي و فنــاوري رئيــس جمهــور در مراســم بازديدمركــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت كــه روز چهارشــنبه
 ٢٧آذر برگــزار شــد گفــت :پژوهشــگاه صنعــت نفــت بعــد از انســتيتو پاســتور و رازي ســومين پژوهشــگاه قديمــي كشــور محســوب مــي شــود.
وي ادامــه داد :از ايــن رويــه جديــد كــه در پژوهــش نفــت در حــال پيــاده ســازي اســت بســيار خوشــحالم و معتقــدم کــه صنعــت نفــت مــي
بايســت خــود را بــا تكنولــوژي هــا و سيســتم هــاي جديــد تجهيــز كنــد.
ســتاري بــا اشــاره بــه اينكــه درهــاي پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه روي بســياري از دســتگاه هــاي مطــرح كشــور بــاز شــده اســت امــري مهــم بــه
حســاب مــي آيــد گفــت :جوانــان و آينــده ســازان كشــور مــي تواننــد از ايــن فرصــت بهــره منــد شــوند.
ايشــان ادامــه داد :نخبــگان مــي تواننــد از امكانــات پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــراي تســت هــاي آزمايشــگاهي و ارتقــاء تكنولــوژي كــه اغلــب آنهــا
ســخت افــزاري اســت اســتفاده كننــد.
معــاون علمــي و فنــاوري رييــس جمهــور بــه عوایــد ایــن رويكــرد و فرهنــگ جديــد تاكيــد كــرد و گفــت :شــركت هايــي كــه از بســتر پژوهشــگاه
صنعــت نفــت بيــرون مــي آينــد مــي تواننــد درآمــد قابــل توجهــي بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت تزريــق كننــد و ايــن امــر باعــث توســعه فعاليــت
هــاي طرفيــن خواهــد شــد.
وي بــه آینــده پیــش روی مركــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت نيــز اشــاره كــرد و گفــت :ايــن جوانــان در ابتــداي راه هســتند ولــي قطعــا مــي
تواننــد در ســال هــاي آتــي فــروش هــاي چنــد صــد ميليــاردي بــه صنعــت نفــت داشــته باشــند چــرا كــه نفــت از بــازار گســترده اي برخــوردار
ا ست .
ايشــان در خاتمــه تصريــح كــرد :اميدواريــم كشــور بــه ســمتي بــرود كــه خــام فروشــي بــه حداقــل برســد و ايــن امــر بــا اســتفاده از تكنولــوژي
هــاي روز و دانــش هــاي مــورد نيــاز ميســر خواهــد شــد تــا در نهايــت مــاده خــام اوليــه بــه ارزش افــزوده تبديــل شــود.
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مدیــر عامــل شــرکت
بهــره بــرداری نفــت و
گاز غــرب تاکیــد کــرد:

ضرورت توسعه فعالیت های
پژوهشگاه صنعت نفت
در غرب کشور

مهنــدس ســعيد ناصريپــور ،مديــر عامــل شــركت بهرهبــرداري از
نفــت و گاز غــرب در گفتگــوي اختصاصــي بــا واحــد خبــر پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ،بــا اشــاره بــه اينكــه حــوزه فعاليــت ايــن شــركت
 650كيلومتــر از غــرب کشــور را در بــر ميگيــرد ،گفــت :پراکندگــی
جغرافیایــی فعاليتهــاي شــركت بهرهبــرداري نفــت و گاز غــرب
از نزدیکــی شهرســتان انديمشــك تــا نفــت شــهر ادامــه دارد و ایــن
شــرکت بــا  12ميــدان نفتــي و  1ميــدان گازي تولیــد نفــت و گاز در
غــرب کشــور را بــر عهــده دارد.
وي در ادامــه تصريــح كــرد :ايــن مياديــن نفتــی پتانســيل توليــد بيــش
از  200هــزار بشــكه نفــت خــام را در روز دارنــد و البتــه توليــد گاز ایــن
شــركت نيــز در حــدود  7ميليــون متــر مكعــب در روز بــا  LGRحــدود
 1200مــی باشــد.
ناصــري پــور گفــت :ايــن شــركت دارای  5واحــد بهــره بــرداری شــامل:
واحــد چشــمهخوش ،دهلــران ،نفتشــهر ،ســرکان مالــه کــوه و تنــگ
بیجــار مــی باشــد کــه ایــن واحدهــا در  3اســتان کرمانشــاه ،ایــام و

لرســتان قــرار دارنــد.
وی افــزود :مخــازن نفتــی ایــن شــرکت تقريبــا بــه نيمــه عمــر خــود
رســيد ه انــد ،لــذا نيــاز اســت كــه بــا اســتفاده از تكنولوژيهــاي روز
دنیــا ،ضريــب بازيافــت در ایــن مخــازن را افزايــش دهيــم و بهتــر
بتوانيــم از ايــن نعمــت هــای خــدادادي اســتفاده کنیــم.
ناصريپــور بــر اســتفاده از نيروهــاي متخصــص زبــده در غــرب كشــور
تاكيــد كــرد و گفــت :در حــال حاضــر تعامــات مثبتــی از طریــق
شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دانشــگاه
هــای رازی و صنعتــی کرمانشــاه در ایــن شــرکت شــکل گرفتــه اســت
و مدیرعامــل محتــرم شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی تأکیــد خاصــی در
راســتای همــکاری بیشــتر در تمــام زمینــه هــای عملیاتــی و فنــی بــا
توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود در منطقــه غــرب کشــور با پژوهشــگاه
را دارنــد ،لــذا بــا توجــه بــه وجــود ایــن پتانســیل هــا ضــروری اســت بــا
بهــره گیــری از تــوان علمــی نيروهــاي متخصــص ،واحدهــای فرآینــدی
و شــیمیایی در غــرب کشــور را توســعه دهیــم.
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بهره گیری از توان داخلی در شرایط تحریم
ايشــان در اســتفاده از توانمندیهــای داخلــی بــه پروژههــاي ايــن
مجموعــه کــه همــکاری بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال انجــام
اســت اشــاره کــرد و گفــت :پــروژه ســاخت دیمولســيفاير بــراي واحــد
نمـكزداي چشــمه خــوش يكــي از پروژههايــي اســت كــه بــا همــكاري
طرفيــن بــا مقيــاس ازمايشــگاهي انجــام شــده اســت و اميدواريــم در
آينــده ايــن موضــوع بــا هــدف تســت ميدانــي و صنعتــي شــدن از ســوي
طرفيــن ســریعاً انجــام شــود.
وي ادامــه داد :در صــورت ســاخت دیمولســيفايرهای بومــی مــا
ميتوانیــم هزينههــاي جــاري شــركت را كاهــش دهيــم ،چــرا
كــه هماكنــون مبالــغ بســيار زيــادي صــرف خريــد دیمولســيفاير
در واحدهــاي عملياتــي ميشــود كــه بــا ســاخت و بومــی ســازی
آنهــا توســط پژوهشــگاه ،ميتــوان از خــروج ارز هنگفتــی از کشــور
جلوگيــري كــرد.
مديــر عامــل شــركت بهرهبــرداري از نفــت و گاز غــرب بــه دیگــر پــروژه
مشــترك بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت درخصــوص رفــع تشــكيل وكــس
در واحــد بهرهبــرداري ســرکان اشــاره كــرد كــرد و افــزود :پروفايــل
خــط لولــه انتقــال ایــن واحــد از مســير کوهســتانی شهرســتان پلدختــر
تــا تلمبــه خانــه برداســپی شهرســتان کوهدشــت گــذر ميكند،کــه
بــه دليــل دمــاي پاييــن ايــن منطقــه در زمســتان و بــر اســاس
 Compositionســیال تولیــدی ،خــط لولــه انتقــال نفــت دچــار
گرفتگــی شــده و واکــس زیــادی در طــول ایــن خــط لولــه تشــکیل
مــی گــردد کــه در نهایــت باعــث افزایــش افــت فشــار در ایــن خــط
لولــه مــی شــود.
همچنیــن وي ادامــه داد :در خصــوص رفــع ایــن مشــکل ،پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ،پــس از بررســی ترمودینامیکــی موضــوع پيشــنهاد
توپکرانــی بــه صــورت مــداوم در خــط لولــه انتقــال را بــه ایــن شــرکت
ارائــه کــرد و بــر همیــن اســاس در حــال حاضــر ،هــر دو هفتــه يكبــار
بــا اســتفاده از عملیــات توپکرانــي فعــ ً
ا مشــکل تشــکیل واکــس در
ایــن خــط لولــه انتقــال را كاهــش دادهايــم و اميدواريــم بــا توجــه بــه
انتظــاری کــه از پژوهشــگاه داریــم در آینــده نزديــك ،پــروژه ســاخت
آنتــي واكــس مناســب جهــت تزریــق در ایــن خــط لولــه تكميــل شــود.
ایشــان تاکیــد کــرد :عملیــات توپكرانــي ريســك هــاي متعــددي را
ميتوانــد بــه دنبــال داشــته باشــد و امــكان توقــف تولیــد در واحــد
بهــره بــرداری دور از انتظــار نیســت ،لــذا ضــروری اســت کــه از آنتــي
واكــس مناســب و مقــرون بــه صرفــه از لحــاظ اقتصــادی در خصــوص
رفــع ایــن مشــکل هرچــه ســریع تــر اســتفاده شــود و مشــکالت
احتمالــی در پاييــن دســت جهــت انتقــال نفــت بــه حداقــل کاهــش
یابــد.
ناصــري پــور بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه واحــد گازي تنــگ بيجــار نیــز
از اهميــت خاصــی برخــوردار اســت و در حــدود  7میلیــون متــر مکعــب
در روز از ایــن میــدان ،گاز تولیــد مــی گــردد ،اظهــار كــرد :دو پــروژه بــا
عناویــن ســاخت پكينــگ مناســب مربــوط بــه مكانيــكالســيل پمــپ
هــا بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا امضــا
مدیــر عامــل محتــرم نفــت مناطــق مرکــزی در حــال انجــام اســت.
وی گفــت :تعریــف ایــن پــروژه بــه علــت وجــود میــزان هیــدروژن
ســولفوره زیــاد در  Compositionســیال تولیــدی از میــدان تنــگ
بیجــار مــی باشــد کــه ایــن میــزان  H2Sدر حــال حاضــر باعــث ایجــاد
خوردگــی شــدید در خطــوط لولــه و مکانیــکال ســیل پمــپ هــا شــده
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نفــت بــا
اســت و همــکاران پژوهشــگاه صنعــت
هــدف رفــع ایــن مشــکل پــروژه مذکــور را در دســتور کار خــود
قــرار داده انــد ،در ضمــن پژوهشــگاه ،قــرارداد دیگــری تحــت
عنــوان پــروژه  GAS Wetکــردن مخــازن گاز میعانــی بــا شــرکت نفت
مناطــق مرکــزی را اخیــرا ً نیــز بــه امضــا رســانیده اســت.
ايشــان ادامــه داد :موضوعاتــي نظيــر رفــع آلودگــي از خاكهــاي آلــوده
بــا اســتفاده از روشــهاي بيوزيســتي ،ســاخت نمــكزدا بــه صــورت
 dual frequencyدر واحدهــاي نمكزدايــي و همچنيــن مطالعــات
خوردگــي در واحدهــاي بهرهبــرداري تنــگ بيجــار ،از مهمتريــن
پروژههايــي اســت كــه بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال پيگيــري
اســت .
وي بــه بحــث مميــزي انــرژي و اخــذ گواهينامــه ايــزو  5001در
شــرکت نیــز اشــاره كــرد و گفــت :موضــوع ايــن ايــزو از دو ســال
پيــش بــا دانشــگاه رازي کرمانشــاه در رابطــه بــا بهینــه ســازی مصــرف
انــرژی در ســاختمان ســتاد نفــت و گاز غــرب در کرمانشــاه آغــاز شــد
و نتايــج مثبتــي از ایــن پــروژه نيــز بدســت آمــد و چنانچــه در سراســر
كشــور ایــن ایــزو بــه صــورت عملیاتــی اجــرا گــردد و موضــوع انــرژي
بــرای تمــام افــراد جامعــه فرهنگســازي شــود ،مــی توانیــم در آینــده
شــاهد پيشــرفتهاي چش ـمگيري در کشــور در حــوزه انــرژی باشــیم.
هماكنــون ،ايــن ايــزو در مناطــق عملياتــي بــه ویــژه در واحــد نفــت
شــهر بــا همــكاري پژوهشــگاه در دســت اقــدام مــی باشــد و امیدواریــم
بتوانیــم ايــن موضــوع را در تمــام واحدهــاي عملياتــي شــرکت نهادینــه
و اجرایــی نماییــم.
تقویت امکانات و تجهیزات پژوهشگاه در کرمانشاه
ناصريپــور بــر لــزوم گســترش و توســعه امكانــات مركــز پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در غــرب كشــور تاكيــد كــرد و گفــت :از يكســو بــا
توجــه بــه وجــود مخــازن متعــدد در غــرب كشــور و از ســوي ديگــر بــا
توجــه بــه وجــود واحدهــاي شــيميایی اعــم از پتروشــيمي و پااليشــگاه
در اســتان هــای غربــی کشــور ،بــه نظــر ميرســد كــه پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ميبايســت مركــز خــود را در غــرب كشــور توســعه
بخشــد و تعــداد محققيــن و تجهيــزات خــود را در ايــن مركــز بــراي
حــل مشــكالت در ســريعترين زمــان ممکــن ،افزايــش دهــد.
وي افــزود :اخيــرا شــركت نفــت و گاز غــرب بــا توجــه بــه شــرایط
تحریــم کشــور ،بــر روی ســاخت پمــپ هــاي چندفــازي ،ســاخت
لولــه مغــزي ،ســاخت واحدهــاي پيشســاخته نمــكزدا ( )M.O.Tو
ســاخت  transmitterهــا متمركــز نمــوده و امیدواریــم پژوهشــگاه
بــا اســتفاده از تــوان و پتانســيل خــود و همچنيــن حضــور نيروهــاي
متخصــص ،بتوانــد در هــر يــك از ايــن زمينههــا مــا را يــاري كنــد.
ايشــان در خاتمــه بــر لــزوم برگــزاري همايشهــاي تخصصــي مشــترک
بیــن پژوهشــگاه و دانشــگاه هــا و شــرکت هــای تولیــدی نيــز اشــاره
كــرد و گفــت :ســازمانها و شــرکت هــای معتبــر ماننــد پژوهشــگاه
ميتواننــد بــا برگــزاري ســمينارها و همايــش هــاي علمــي -تخصصــي،
دســتاوردهاي خــود را بــه نمايــش بگذارنــد و راهحلهــاي مناســب
جهــت کاهــش هزينههــاي جــاری در دســتگاه هــای اجرایــی را ارائــه
دهنــد تــا بــا اســتفاده از ایــن میــزان صرفــه جویــی هــا در راســتای
انجــام پــروژه هــای پژوهشــی ،بــرای خودکفایــی کشــور گام برداریــم و
بــا یــاری دادن ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور شــاهد ایرانــی آبــاد و
خودکفــا در تمامــی زمینــه هــا باشــیم.
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با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و نفت مرکزی صورت میگیرد؛

قطع وابستگی در ساخت
اورینگ پمپ ها با بهره گیری از فناوری نانو
روز سهشــنبه  26آذرمــاه قــراردادي ميــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت
و شــركت نفــت مناطــق مركــزي ايــران بــا عنــوان «بهبــود عملكــرد
اورينگهــاي مــورد اســتفاده در مكانيــكال ســيل پمپهــاي گريــز از
مركــز تنــگ بيجــار بــا اســتفاده از نانــو مــواد بــه امضاءرســيد.
دكتــر جعفــر توفيقــي ،رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــيه
امضــاء ايــن قــرارداد بــا تاكيــد بــر اينكــه شــركت نفــت مناطــق
مركــزي يكــي از همــكاران اســتراتژيك پژوهشــگاه محســوب ميشــود،
گفــت :تاكنــون تفاهمنامههــا و قراردادهــاي بســياري ميــان ايــن دو
مجموعــه منعقــد شــده اســت و قــرارداد امــروز نيــز بــه اورينگهايــي
كــه در پمپهــا اســتفاده ميشــود مرتبــط ميشــوند.
وي در ادامــه تصريــح كــرد :ايــن قطعــه وارداتــي بــوده و در عملكــرد
پمپهــا نقــش راهبــردي بســياري زيــادي دارد ،از ايــن رو پژوهشــگاه
بــا اســتفاده از تكنولوژيهــاي نانــو مــواد بــه بهــره گیــری از نيروهــاي
دانشــي ،فنــاور و پژوهشــگر خــود تــاش كــرده اســت ايــن اورينگهــا
را ســاخته و ايــن نقيصــه را برطــرف ســازد .
در ادامــه ايــن مراســم دكتــر راميــن حاتمــي ،مديرعامــل شــركت

نفــت مناطــق مركــزي ايــران گفــت :بــر اســاس ايــن قــرارداد پژوهشــي
مقــرر شــده اســت كــه عــاوه بــر ســاخت ايــن اورينگهــا ،تغييراتــي
در كيفيــت آنهــا نيــز انجــام شــود كــه ايــن امــر باعــث قطــع وابســتگي
 ،توســعه دانــش فنــي و كاهــش هزينههــا ميشــود.
حاتمــي درخصــوص چرايــي انتخــاب پژوهشــگاه در ايــن قــرارداد گفــت:
بــا شــناختی کــه از توانمنــدی ایــن مجموعــه بــه عنــوان قديميتريــن
و معتبرتريــن مركــز پژوهشــي در حــوزه نفــت و باالدســتي داریــم،
بــر ايــن باوریــم كــه پژوهشــگاه ايــن پژوهــش را نيــز بــه ســر منــزل
خواهــد رســاند و بــه طــور حتــم خروجــي آن يــك محصــول فناورانــه
اســت كــه در اختيــار صنعــت قــرار خواهــد گرفــت.
گفتنــي اســت ايــن قــرارداد در محــل مركــز همايــش هــاي بينالمللــي
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ميــان دكتــر جعفــر توفيقــي ،رئيــس
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دكتــر راميــن حاتمــي ،مديرعامــل شــركت
نفــت مناطــق مركــزي بــه امضــاء رســيد.
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:در راستای توسعه شبکه همکاری های فناورانه صورت گرفت

تفاهم نامه همکاری
پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی امیر
روز چهارشــنبه  27آذر مــاه دكتــر توفيقــي ،رئيــس پژوهشــگاه صنعــت
نفــت و دكتــر ســيد احمــد معتمــدي ،رئيــس دانشــگاه اميــر كبيــر بــا
هــدف گســترش همكاریهــاي دوجانبــه ،نشســت مشــتركي برگــزار و
همچنيــن تفاهمنامــهاي منعقــد كردنــد.
بــه گــزارش روابطعمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،ايــن تفاهمنامــه
كــه بــا حضــور معاونــان و مديــران هــر دو مجموعــه بــه امضــاء رســيد
موضوعاتــي نظيــر همــكاري در بوميســازي و انتقــال فناوريهــاي
جديــد در صنايــع نفــت و گاز و تدويــن آئيننامههــاي مــورد نيــاز
مراكــز نــوآوري را دنبــال ميكنــد.
بــر اســاس ايــن گــزارش ،همــكاري در اجــراي دورههــاي جديــد بي ـن
رشــتهاي مــورد نيــاز صنايــع نفــت و گاز كشــور ،انعقــاد توافقنامــه،
تفاهمنامههــاي همــكاري مشــترك بــا دانشــگاههاي معتبــر جهانــي
بــه منظــور تبــادل اطالعــات و تجــارب اموزشــي -پژوهشــي و همچنيــن
همــكاري در تعريــف و اجــراي مشــترك پروژههــاي صنعتــي و
پژوهشــي مــورد نيــاز صنايــع نفــت و گاز از مهمتريــن برخــي از مفــاد
ايــن تفاهمنامــه محســوب ميشــوند.
در حاشــيه ايــن مراســم دكتــر معتمــدي ،رئيــس دانشــگاه اميــر
كبيــر بــه فعاليتهــاي ايــن دانشــگاه اشــاره كــرد و گفــت :اصالحــات
ســاختاري مناســبي را در ايــن دانشــگاه انجــام دادهايــم و اميدواريــم
كــه ايــن تغييــرات دانشــگاههاي مــا را بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم
هدايــت كنــد چــرا كــه ضعــف اصلــي دانشــگاهها ،نســل اولــي بــودن
آنهــا اســت.
وي در هميــن راســتا افــزود :دانشــگاههاي نســل ســوم دانشــگاههايي

هســتند كــه بيشــتر در چرخــه اقتصــادي كشــور خــود نقــش داشــته و
در جهــت نيازهــاي كشــور حركــت ميكننــد.
ايشــان بــا ابــراز عــدم موافقــت بــا پيوســتن پژوهشــگاههاي وابســته
بــه دســتگاهها بــه زيــر مجموعــه وزارت علــوم تاکیــد کــرد :ايــن امــر
در هيچجــاي دنيــا مرســوم نيســت و از آنجــا كــه هــر يــك وظايــف
متعــددي را بــر عهــده دارنــد ،پژوهشــگاهها و دانشــگاهها بایــد بتواننــد
مكمــل يكديگــر باشــند تــا مثمــر ثمــر واقــع شــوند.
رئیــس دانشــگاه امیــر کبیــر بــا تاكيــد بــر اينكــه ايــن دانشــگاه از نظــر
وضعيــت علمــي در جايــگاه مناســبي قــرار دارد گفــت :بــه ازاي هــر
هيــات علمــي  4/2مقالــه داريــم و رتبــه اول را در كشــور داريــم و در
ســالهاي اخيــر ايــن دانشــگاه در زمينــه ارجاعــات نيــز رونــدي رو بــه
رشــد داشــته اســت.
معتمــدي بــا بيــان اينكــه بــراي دســتيابي بــه اهــداف خــود در ســه
زمينــه برنامهريــزي كردهايــم ،اظهــار كــرد :افزايــش قراردادهــاي
صنعتــي ،نــوآوري و مهارتافزايــي ســه محــور اساســي اســت كــه در
ايــن بخشهــا فعاليتهــاي خــود را انجــام خواهيــم داد.
وي در خاتمــه ضمــن ابــراز اميــدواري بــه تعمــات آتــی گفــت:
اميدواريــم بــا برگــزاري اينگونــه نشســتها و بازديدهــا بتوانيــم
فعاليتهــاي مكملــي را انجــام دهيــم و پژوهشــگاه صنعــت نفــت و
پرديسهــاي مــا ميتواننــد در زمينههــاي متعــددي بــا يكديگــر
فعاليــت نماينــد.
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همکاریهای
بنيامللیل ،به معنای
نیف توامنندی های داخیل
نیست

دکتر مشایخ در بازدید از توانمندی های پژوهشگاه صنعت نفت

در نشســت مشــترک معــاون امــور انــرژي مركــز همكاريهــاي تحــول
و پيشــرفت رياســت جمهــوري و رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــر
ضــرورت گســترش همکاریهــای دو جانیــه تاکیــد شــد.
بــه گــزارش روابطعمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،در حاشــيه ايــن
نشســت كــه روز شــنبه  16آذر مــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار
شــد ،دكتــر جــواد مشــايخ ،معــاون امــور انــرژي مركــز همكاريهــاي
تحــول و پيشــرفت رياســت جمهــوري بــا بيــان اينكــه ايــن جلســه
ميتواتــد نقطــه عطفــي در تعامــات ايــن دو مجموعــه محســوب
شــود ،گفــت :ظرفيتهــاي بســياري در هــر دو نهــاد ملــي وجــود
دارد و اميدواريــم بتوانيــم توانمنديهــا را بــا اينگونــه نشســتها
همافــزا نماييــم.
وي در ادامــه تصريــح كــرد :مجموعــه مركــز همكاريهــاي تحــول
و پيشــرفت يــك مجموعــه حاكميتــي نســبتا قديمــي محســوب
ميشــود و همــواره تــاش كــرده اســت كــه بــا تغييــر و بازنگــري در
ماموريتهــاي خــود نقــش پوياتــري را در اكوسيســتم علــم و فنــاوري
كشــور داشــته باشــد.
مشــايخ بــا تاكيــد بــر اينكــه يكــي از حوزههــاي مــورد توجــه ايــن
مركــز ،حــوزه انــرژي اســت ،تصريــح كــرد :از يــك ســو پژوهشــگاه
صنعــت نفــت بايــد بــا ظرفيتهــاي مركــز مــا آشــنا شــود و توقعــات
ميبايســت متناســب بــا ظرفيتهــا و خدماتــي باشــد كــه از ســوي
مركــز مــا ارايــه ميشــود و از ســوي ديگــر مــا نيــز بايــد در جريــان
پوياييهــاي درون پژوهشــگاه قــرار گرفتــه و از اســتراتژيهاي حاكــم
ت پروژههــا نيــز مطلــع شــويم تــا در نهايــت بتوانيــم بــه
بــر آن و اولويـ 
يــك ســبد مشــترك از فعاليتهــاي مشــترك دســت يابيــم.
معــاون امــور انــرژي مركــز همكاريهــاي تحــول و پيشــرفت رياســت
جمهــوري ،ايــن مجموعــه را يــك مجموعــه حاكميتــي غيــر انتفاعــي
دانســت كــه بــه دنبــال ســود و كســب منفعــت نمــي باشــد و اظهــار
كــرد :مركــز همكاريهــاي تحــول و پيشــرفت رياســت جمهــوري
اساســا یــک تســهیل گــر بــرای حــل مشــکالت محســوب مــی شــود و
بســتری بــرای حــل مســتقیم مســائل و مشــکالت نمــی باشــد.
مشــايخ بــا تاكيــد بــر اينكــه چنديــن كليــدواژه فعاليتهــاي ايــن
ي دهــد گفــت :اوليــن حــوزه علــم و فنــاوري
مجموعــه را تشــكيل م ـ 

اســت و چنانچــه گفتمــان مقــام معظــم رهبــري را در ســالهاي اخيــر
تحليــل نماييــم ايــن كليــد واژه يكــي از پــر تكرارتريــن كلمــات اســت
كــه ايشــان بــه آن عنايــت داشــتهاند.
وي همكاريهــاي بينالمللــي را دوميــن كليــد واژه دانســت و افــزود :از
آنجــا كــه دانشهــا بيــش از پيــش گســترده شــده انــد ،مــا نميتوانيــم
در خــاء و در يــك چارچــوب بســته بــه فعاليــت خــود ادامــه دهيــم،
از ايــن رو بايــد بــه دنبــال راهكارهــاي مكمــل باشــيم هــر چنــد
كــه طبــق فرمايشــات مقــام معظــم رهبــري ،شــركتهاي خارجــي
تكنولوژيهــاي مهــم و كليــدي خــود را در اختيــار كشــور مــا قــرار
نخواهنــد داد و بایــد بــه نحومناســبي از ظرفيتهــا و امكانــات بــراي
اكتســاب هوشــمندانه فنــاوری بهرهمنــد شــويم.
ايشــان افــزود :همكاريهــاي بينالمللــي در حــوزه علــم و فنــاوري بــه
معنــاي نفــي توانمنــدي داخلــي نیســت ،بلكــه بــه خدمــت گرفتــن
دسترس ـيهاي مضاعــف عــاوه بــر امكانــات داخــل اســت تــا بتوانيــم
اهــداف خــود را پيــش بريــم.
مشــايخ بــا تاكيــد بــر اينكــه در معاونــت انــرژي ايــن مركــز  4گــروه
مشــغول فعاليــت هســتند ،تصريــح كــرد :گروههــاي نفــت و گاز،
راهبــري انــرژي ،بــرق و نيــرو و فناوريهــاي پــاك و تجديــد پذيــر
ايــن  4گــروه را تشــكيل ميدهنــد و عمــده موضوعــات و پروژههايــي
كــه در پژوهشــگاه در حــال پيگيــري اســت و يــا در آينــده بيــن دو
مجموعــه تعريــف خواهــد شــد مربــوط بــه گــروه نفــت و گاز اســت كــه
يكــي از گروههــاي موفــق ايــن مركــز نيــز محســوب ميشــود.
وي ادامــه داد :گــروه فناوريهــاي پــاك و تجديــد پذيــر نيــز بيشــتر
فعاليتــش معطــوف بــه موضوعــات مرتبــط بــا محيــط زيســت و
فناوريهــاي تجديــد پذيــر اســت كــه بــه نظــر ميرســد ايــن گــروه
ميتوانــد موضوعــات مشــتركي را بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت تعريــف
نمايــد.
گفتنــي اســت پــس از نشســت دوجانبــه ،مديــران ايــن دو مجموعــه
از پايلوتهــا و آزمايشــگاههاي پرديسهــاي ســهگانه پژوهشــگاه
صنعــت نفــت بازديــد كردنــد.
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در
حال تدوین
دکتر بزمی در دیدار با مسئولین دانشگاه قوچان؛
دستور العمل
اجرایی میزابین 500
دانشجوی ارشد و دکرتا
هستیم

روز دوشــنبه  11آذر مــاه نماينــدگان دانشــگاه صنعتــي قوچــان نشســت
مشــتركي را بــا هــدف آشــنايي بــا توانمنديهــا و پتانســيل پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در ايــن مجموعــه برگــزار كردنــد.
دكتــر منصــور بزمــي ،معــاون فنــاوري و روابــط بينالملــل پژوهشــگاه
صنعــت نفــت در ايــن نشــت بــه برنامههــاي پژوهشــگاه اشــاره كــرد
و گفــت :سياســت جديــدي كــه مديريــت ايــن ســازمان در ســالهاي
اخيــر پيــش گرفتــه اســت تاكيــد بــر تعامــل بيشــتر بــا دانشــگاههاي
كشــور اســت كــه خوشــبختانه ايــن مهــم هماكنــون بــه خوبــي انجــام
شــده اســت.
وي در ادامــه تصريــح كــرد :پروژههــاي مشــترك مناســبي ميــان
پژوهشــگاه و دانشــگاهها در حــال انجــام اســت و همچنيــن اســتفاده از
فضــاي پژوهشــگاه بــراي انجــام پايــان نامههــاي ارشــد و تــز دكتــري
دانشــجويان از جملــه فعاليتهــاي مهمــي اســت كــه در دســتور كار
ايــن مركــز تحقيقاتــي قــرار گرفتــه اســت.
ايشــان بــه گام هــای عملــی در زمینــهء ایــن همــكاري متقابــل اشــاره
كــرد و افــزود :در ايــن چارچــوب خوشــبختانه طرحــي را پژوهشــگاه
تهيــه كــرده كــه مــورد تاييــد وزيــر نفــت نيــز قــرار گرفتــه و هماكنــون
در حــال تدويــن دســتور العمــل اجرايــي آن هســتیم.
بزمــي در هميــن راســتا ادامــه داد :ميزباني  500دانشــجو در پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ،یــک طــرح ملــی اســت کــه ميتوانــد منشــا تحولــی
بــزرگ در پژوهشــگاه و دانشــگاههاي كشــور باشــد چــرا كــه بــه ايــن
واســطه ،تــز فوقليســانس و دكتــري دانشــگاها بــه نوعــي هدفمنــد
شــده و همگــي در جهــت نيــاز صنعــت نفــت و فنــاوری هــای آينــده
مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت.
وي بــا بيــان اينكــه ايــن طــرح يــك برنامــه  5ســال محســوب
ميشــود ،بيــان داشــت :طبــق برنامهريــزي هــاي انجــام شــده قــرار
اســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت ســاالنه  100دانشــجو فــوق ليســانس
و دكتــري را در طــول  5ســال ميزبانــي كنــد و در ماههــاي آتــي پــس
از نهايــي شــدن دســتورالعمل ايــن طــرح ،بــه دانشــگاهها ابــاغ خواهــد
شــد كــه اميدواريــم ايــن امــر بتوانــد در تحقــق يكــي از وظايــف
پژوهشــگاه كــه كمــك بــه توســعه منابــع انســاني كشــور و رشــد
جوانــان اســت نقــش بســزايي داشــته باشــد.
در ادامــه ايــن جلســه دكتــر ســيد مســعود موســوي كندومــال ،معــاون
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اجرايــي دانشــگاه صنعتــي قوچــان نيــز بــه فعاليتهــاي متعــدد ايــن
دانشــگاه اشــاره كــرد و گفــت :دانشــگاه قوچــان  3500دانشــجو در
رشــتههاي مهندســي دارد و هماكنــون بــه يكــي از دانشــگاههاي
فعــال و روبهرشــد در حوزههــاي مهندســي تبديــل شــده اســت.
وي ادامــه داد :در رشــته مهندســي شــيمي در گرايشهــاي جداســازي،
كاتاليســت و طراحــي فرآينــد ايــن دانشــگاه در ســالهاي اخيــر بــا
حضــور اســاتيد متعهــد ومتخصــص توانســته اســت رونــق خوبــي
بدســت بيــاورد و پروژههــاي متعــددي را انجــام دهــد.
ايشــان بــه چشــمانداز ســند دانشــگاه نيــز اشــاره كــرد و گفــت :بــر
اســاس ايــن چش ـمانداز ،دانشــگاه صنعتــي قوچــان تصميــم دارد كــه
برنامههــاي متعــددي بــا هــدف پيشــرفت در حوزههــاي مختلــف
تحقيقاتــي ،آموزشــي و صنعتــي را در دســتور كار خــود قــرار دهــد،
از ايــن رو انعقــاد تفاهمنامــه بــا برخــي از ســازمانها و شــركتهاي
مرتبــط از اهــداف ايــن دانشــگاه محســوب ميشــود.
وي بــا تاكيــد بــر اينكــه دانشــگاه قوچــان بــه واســطه موقعيــت
جغرافيايــي پــس از دانشــگاه فردوســي مشــهد دوميــن دانشــگاهي
اســت در ايــن اســتان كــه در حــوزه مهندســي فعــال و درخشــان عمــل
كــرده اســت ،تصريــح كــرد :وجــود پتروشــيمي بجنــورد و پااليشــگاه
ســرخس بــه عنــوان دو قطــب علمــي ،صنعت ـيو تحقيقاتــي در حــوزه
نفــت  ،گاز و پتروشــيمي ميتوانــد بــراي ايــن دانشــگاه بســيار مثمــر
ثمــر واقــع شــود.
معــاون اجرايــي دانشــگاه صنعتــي قوچــان بــه ديگــر فعاليتهــاي ايــن
دانشــگاه نيــز اشــاره كــرد و گفــت :از يكســوكالجي را بــا محتــواي
آموزشهــاي تخصصــي و كاربــردي راه انــدازي كردهايــم واز ســوي
ديگــر كارگروهــي بــا عنــوان ارتبــاط بــا صنعــت بــا هــدف رفــع
مشــكالت حــوزه مهندســي شــيمي تشــكيل يافتــه اســت و همــواره
تــاش كــرده تــا بــه عنــوان يــك دانشــگاه بــه ظاهــر كوچــك در يــك
شهرســتان كوچــك ،بــا ارتباطــات گســترده خــود در جهــت منويــات
كشــور و نظــام آموزشــي گام برداريــم.
گفتنــي اســت نماينــدگان دانشــگاه قوچــان در پايــان ايــن نشســت از
امكانــات موجــود در آزمايشــگاهها و پايلوتهــاي پژوهشــگاه صنعــت
نفــت بازديــد كردنــد.
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زمینه های همکاری پژوهشگاه
صنعت نفت و شهرک علمی
تحقیقاتی اصفهان
در نشســت مشــترک رئيــس و مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــهرك علمــي تحقيقاتــي اصفهــان ،بــر ضــرورت گســترش همکاریهــای دو
جانیــه تاکیــد شــد.
بــه گــزارش روابطعمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت دكتــر قيصــري ،رئيــس شــهرك علمــي تحقيقاتــي اصفهــان در ایــن نشســت کــه روز
يكشــنبه 3آذرمــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد ،گفــت :شــهرك علمــي تحقيقاتــي اصفهــان داراي  500شــركت فنــاور محــور و
دانشبنيــان اســت كــه  200شــركت از ميــان ايــن شــركتها رشــد يافتــه و فعاليتهــاي صادراتــي را در دســتور كار خــود دارنــد.
وي ادامــه داد :فناوريهــاي ايــن شــركتهاي بــزرگ بــه صــورت صنعتــي درآمــده و بــر اســاس فناوريهــاي آنهــا حــدود  16كارخانــ ه نيــز
ســاخته شــده اســت.
قيصــري بــه دســته دوم ايــن شــركتها نيــز اشــاره كــرد و افــزود :حــدود  200شــركت ديگــر در مرحلــه رشــد ميباشــند كــه بــه پاركهــاي
علــم و فنــاوري كــه بســيار هــم عظيــم هســتند ملحــق ميشــوند و دســته ســوم نيــز  100مجموعــه نوپــا را در بــر ميگيــرد كــه داراي رشــد
مقدماتــي هســتند.
وي تبديــل شــركتهاي كوچــك بــه شــركتهاي بــزرگ و گســترده را از اهــداف ايــن شــهرك برشــمرد و گفــت :در ايــن زمينــه همــواره از
متخصصيــن بــا تجرب ـهاي بهرهمنــد شــدهايم و بــا توجــه بــه سياس ـتهاي اتخــاذ شــده تصميــم بــر آن اســت كــه در مراكــز رشــد و پاركهــاي
علــم و فنــاوري از افــراد جــوان اســتفاده شــود.
رئيــس شــهرك علمــي تحقيقاتــي اصفهــان ،آمــوزش مديــران جــوان مراكــز رشــد را از ماموريتهــاي ايــن شــهرك خوانــد و گفــت :تمامــي
محققــان ایــن مجموعــه آمادگــي انتقــال تجــارب خــود را بــه ديگــر مراكــز دارنــد و مــا ميتوانيــم در ايجــاد مراكــز رشــد و نــوآوري و پاركهــاي
علــم وفنــاوري بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت كمــك نماييــم.
ايشــان در تشــریح زمینــه هــای همــکاری مشــترک تاکیــد كــرد :بــا توجــه بــه برخــورداری ایــن شــهرک از شــركتهايی مناســب بــراي
تجاريســازي فناوريهــا ،میتوانيــم عــاوه بــر ارائــه خدمــات متعــدد در ایــن بخــش ،در زمينــهء تهيــه تجهيــزات آزمايشــگاهي ،كاتاليس ـتها
و فيلترهــا بــا ديگــر شــركتها و ســازمان هــا نظيــر پژوهشــگاه همــكاري نماييــم.
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بازدید رییس پژوهشگاه
صنعت نفت از مرکز رشد و
فناوری پاالیشگاه گاز شهید
هاشمی نژاد

رییــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و جمعــی از مدیــران و کارشناســان
شــرکت ملــی گاز ایــران از مرکــز رشــد و فنــاوری پاالیشــگاه گاز شــهید
هاشــمی نــژاد در شهرســتان مــرزی ســرخس بازدیــد کردنــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی
نــژاد ،دکتــر جعفــر توفیقــی در ایــن بازدیــد از نزدیــک در جریــان
فعالیــت هــای مرکــز رشــد و فنــاوری پاالیشــگاه در حــوزه کارآفرینــی،
اســتارتاپ هــا ،شــرکت هــای دانــش بنیــان و فعــاالن حــوزه نفــت و گاز
قــرار گرفــت و بــر ادامــه همــکاری هــای دوجانبــه پژوهشــگاه صنعــت
نفــت و مرکــز رشــد و فنانــوری شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی
نــژاد تاکیــد کــرد.
دكتــر توفيقــي در مراســم آغــاز بــه كار مركــز رشــد و فنــاوري ســرخس
كــه بــراي اشــتغالزايي جوانــان بومــي ايــن منطقــه راهانــدازي شــده
اســت ،گفــت :پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــراي بهرهمنــدي از ايدههــاي
نــو در مراكــز رشــد منطق ـهاي آمادگــي همــكاري دارد و مــا هــم بــه
عنــوان متقاضــي فنــاوري ميتوانيــم از اســتارتآپها و هســتههاي
فنــاور در ايــن زمينــه بهرهمنــد شــويم.
ايشــان در ادامــه تصريــح كــرد :در تــاش هســتيم كــه ميــان
پژوهشــگاه و ايــن مركــز نــوآوري تبــادل تجربــه انجــام دهيــم و تــوان
اســتارتاپهاي ايــن دو مجموعــه نيــز اســتفاده نماييــم.
وی در ادامــه بــه بهــره گیــری از ظرفیـت هــای متخصصــان صنعت نفت
و پژوهشــگران و همــکاری آنهــا بــا پژوهشــگاه بــه ویــژه اســتعدادهای
جــوان اشــاره و بیــان کــرد :امیدواریــم در گســترش پژوهشهــای
کاربــردی و توســعهای و ایفــای نقــش موثــر در توســعه فناوریهــای
کلیــدی و تجاریســازی آنهــا گام هــای موثــری برداشــته شــود.
گفتنــی اســت در ایــن بازدیــد ،رییــس پــارک علــم و فنــاوری خراســان
از همــکاری هــای پاالیشــگاه بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر
در پــارک علــم و فنــاوری اســتان تقدیــر کــرد و همچنیــن دو تــن از
مدیــران شــرکت هــای دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد و فنــاوری
پاالیشــگاه ،بــه بیــان تجربیــات خــود و همــکاری بــا پاالیشــگاه گاز
شــهید هاشــمی نــژاد در تامیــن قطعــات صنعــت نفــت و گاز پرداختنــد.
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سمینار آموزشی « بالک چین و
ارز دیجیتال» برگزار شد

ســمینار آموزشــی « بــاک چیــن و ارز دیجیتــال «  ،روز چهارشــنبه
 13آذرمــاه بــا حضــور دکتــر جعفــر توفیقــی ،رییــس پژوهشــگاه
صنعــت نفــت ،معاونیــن و مدیــران ایــن ســازمان ،بــه ســخنرانی دکتــر
امیرعبــاس امامــی ،مشــاور شــرکت توســعه کســب و کار رایــان در
ســالن آمفــی تتاتــر پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،فنــاوری نوظهــور
بــاک چیــن ،اختراعــی بســیار خالقانــه اســت کــه بــرای اولیــن بــار
در ســال  2009پــا بــه عرصــه فنــاوری گذاشــت .ســنگ بنــای ایــن
فنــاوری ایــده حــذف واســطه هــا از طریــق ایجــاد شــبکه گســترده ای
از کامپیوترهــا در سراســر دنیاســت کــه بــه کاربــران ایــن اجــازه را مــی
دهــد تــا بــه صــورت کامــا شــفاف بــه اطالعــات ذخیــره شــده در ایــن
شــبکه عظیــم دسترســی داشــته باشــند.
برهمیــن اســاس واحــد آمــوزش و تجهیــز نیــروی انســانی بــا رصــد
کــردن ایــن فنــاوری هــای نوظهــور و در قالــب برگــزاری یــک ســمینار
تخصصــی بــر آن شــد تــا بــا بهــره جســتن از اســاتید ایــن حــوزه باعــث
ارتقــای دانــش مدیــران ،روســا و پژوهشــگران شــود و آنهــا را بــا ایــن
فضــای جدیــد نيــز آشــنا نمایــد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد آشــنایی بــا اجمــاع ،اثبــات کار ،ســختی
شــبکه ،فــورک ،آشــنایی بــا نســل هــای مختلــف رمــز ارزهــا و
کارکردهــای بــاک چیــن از موضوعــات مطــرح شــده در ایــن ســمینار
بــوده اســت.
همچنیــن آشــنایی بــا عرضــه اولیــه ســکه ( ،)ICOآشــنایی بــا انــواع
کیــف پــول(  ،)walletنحــوه خریــد و فــروش رمــز ارزهــا و آشــنایی
بــا پلتفــرم هــای معامــات رمــز ارزهــا از دیگــر مــواردی اســت کــه در
آن جلســه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.
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مرامس سوگواری رسدار پرافتخار اسالم
سهپبد حاج قامس سلیماین
در پژوهشگاه صنعت نفت

مراســم بزرگداشــت شــهید ســردارحاج قاســم ســلیمانی و شــماري از همرزمانشــان بــا
حضــور رئيــس ،مديــران و كاركنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،امــروز  15دي مــاه پــس از
اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر در ايــن مجموعــه برگــزار شــد.

بــه گــزارش روابطعمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ،يادبــود ســردار پرافتخــار اســام و شــهيد ابومهــدي
المهنــدس در جــوار مــزار شــهيد گمنــام پژوهشــگاه برپــا شــد.
گفتنــي اســت در ايــن مراســم ذاكــر اهــل بيــت بــه مداحــي پرداخــت و كاركنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا
حضــور خــود بــر ســر مــزار ايــن شــهيد و شــركت در مراســم گرامیداشــت شــهادت ســردار ســلیمانی بــا شــهدا
و آرمانهــاي رهبــر انقــاب اســامی تجدیــد میثــاق كردنــد.
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تیم هشید رسمتی
قهرمان مسابقات فوتسال
پژوهشگاه صنعت نفت

بــه مناســبت هفتــه بســیج ،یــک دوره مســابقات فوتســال بــا حضــور  9تیــم در قالــب دو گــروه در میــان کارکنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت از 4
آذر تــا  4دی مــاه در ســالن ورزشــی ایــن مجموعــه برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ، ،در مســابقه رده بنــدی كــه روز چهارشــنبه چهــارم دي در مجموعــه ورزشــي پژوهشــگاه
برگــزار شــد ،دو تیــم شــهدای امنیــت و دیــوار مــرگ بــا یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد کــه پــس از ضربــات پنالتــی ،تیــم شــهدای امنیــت بــا
غلبــه بــر تیــم دیــوار مــرگ بــه مقــام ســوم دســت یافــت.
همچنیــن در مســابقه فینــال ایــن رقابــت هــا ،دو تیــم شــهید رســتمی و مهندســی نفــت بــه رقابــت پرداختنــد و ایــن بــار نیــز در ضربــات پنالتــی،
تیــم شــهید رســتمی بــا غلبــه بــر تیــم مهندســی نفــت ،مقــام قهرمانــی را بــه دســت آورد.
گفتنــی اســت در ایــن دوره از بــازی هــا تیــم امیــد بــه عنــوان تیــم برتــر اخــاق مســابقات انتخــاب شــد و در روز پايانــي ايــن رقابتهــا بــا حضــور
معــاون پشــتیبانی و تعــدادی از مدیــران ایــن مجموعــه ،بــه تیــم هــای برگزیــده هدایایــی اهــدا شــد.

مرکز همایشهای بینالمللی
پژوهشگاه صنعت نفت
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