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ــران  ــا مدی ــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب نشســت هــم اندیشــی مدی
ارشــد 4 شــركت پتروشــيمی نــوری، مبيــن، پــارس و آپادانــا در روز ســه 

شــنبه و چهارشــنبه دهــم و یازدهــم دیمــاه در عســلویه برگــزار شــد.
 دكتــر منصــور بزمــي، معــاون فنــاوري و روابــط بين الملــل پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت در گفتگــوي اختصاصــي بــا واحــد خبــر بــه بازدیــد اخيــر 
ــت: در  ــرد و گف ــاره ك ــلویه اش ــيمي هاي عس ــه از پتروش ــن مجموع ای
ــيمي ها  ــن پتروش ــاي ای ــاوري        ه ــاي فن ــد نياز ه ــرر ش ــد مق ــن بازدی ای
ــيل و  ــتفاده از پتانس ــا اس ــگاه ب ــه و پژوهش ــرار گرفت ــي ق ــورد بررس م

ــع ســازد. ــا را مرتف ــن نياز ه ــات خــود ای امكان
ــيمي،  ــار پتروش ــگاه از چه ــران پژوهش ــه مدی ــه این ك ــاره ب ــا اش وي ب
ــگاه و  ــت: پژوهش ــد گف ــد كردن ــا بازدی ــن و آپادان ــارس، مبي ــوري، پ ن
مدیــران پتروشــيمي ها در طــول بازدیــد نشســت هاي مشــتركي را 
ــرآورده كــردن  ــه منظــور ب ــروژه هــاي مشــترك ب ــف پ ــا هــدف تعری ب

ــد. ــزار كردن ــه برگ ــاي فناوران نيازه
بزمــي بــا اشــاره بــه اینكــه اوليــن جلســه بــا پتروشــيمي نــوري برگــزار 
شــد، گفــت: تمركــز ایــن پتروشــيمي بــر توليــد آروماتيــك اســت كــه 
یكــي از نياز هــاي فناورانــه آنهــا ســاخت كلــی هــای ) clay (صنعتــي 
ــگاه در  ــه پژوهش ــد ك ــر آن ش ــم ب ــه تصمي ــن جلس ــه در ای ــت ك اس
ایــن زمينــه پرپــوزال خــود را آمــاده كــرده و طــي قــرارداد مشــتركي 

ــود. ــاز ش ــن آغ ــاي طرفي فعاليت ه
ایشــان در هميــن راســتا تصریــح كــرد: از دیگــر نياز هــاي پتروشــيمي 
نــوري مــي تــوان بــه ســاخت جــاذب كلــر، كلــي هــاي صنعتي، ســاخت 
مــاده شــيميایي NFM، كاتاليســت ایزومریزاســيون زایلين هــا، ارتقــاء 
كيفيــت فــوم آتــش نشــاني و موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه خوردگــي و 
محيــط زیســت اشــاره كــرد كــه قــرار اســت ایــن دو مجموعــه در ایــن 

ــا یكدیگــر همــكاري داشــته باشــند. زمينه هــا ب
معــاون فنــاوري و روابــط بين الملــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره 
ــراي  ــارس، بيــان داشــت: ایــن مجموعــه ب ــه بازدیــد از پتروشــيمي پ ب
ســاخت كاتاليســت واحــد اســتایرن منومــر كــه كاتاليســت پرمصرفــي 
ــه  ــي ب ــاي حرارت ــن روغن ه ــت و همچني ــيمي اس ــع پتروش در صنای
ــه پژوهشــگاه  ــاز دارد و از آنجــا ك ــت ني ــت نف ــش پژوهشــگاه صنع دان
ــد  ــار دارد مي توان ــن روغن هــا را در اختي ــش فنــي ای صنعــت نفــت دان

مشــكالت ایــن مجتمــع را برطــرف ســازد.

گذشــته  از  داد:  ادامــه  پژوهشگاه ایشــان 
زمينــه  در  پــارس  پتروشــيمي  مطالعات و 

ــا  ــر نفت ــدرو تریت ــادي های ــي- اقتص ــنجي فن یكدیگــر امكان س بــا 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــي از آن اســت ك ــات حاك همــكاري داشــته اند و مطالع
ــاز دوم آن  ــم ف ــي برخــوردار اســت و اميدواری ــه اقتصــادي باالی از صرف
كــه طراحــي پایــه اســت آغــاز شــود و بــه نتایــج نهایــي دســت یابيــم.

ــگاه  ــان پژوهش ــياري مي ــاي بس ــه همكاري  ه ــان این ك ــا بي ــي ب بزم
ــت: در  ــت گف ــده اس ــام ش ــون انج ــا كن ــيمي ت ــاي پتروش و مجتمع ه
ــه  ــت ك ــده اس ــام ش ــي انج ــاي خوب ــت فعاليت ه ــط زیس ــه محي زمين
ــي از  ــي یك ــاي زیرزمين ــه آب ه ــرده ب ــوذ ك ــزن نف ــل بن ــذف اتي ح
پتروشــيمي ها از ایــن مــوارد محســوب مي شــود كــه خوشــبختانه 

ــت. ــده اس ــت آم ــروژه بدس ــن پ ــي از ای ــج مثبت نتای
ــي  ــد یوتيليت ــز در تولي ــن ني ــه پتروشــمي مبي ــر اینك ــد ب ــا تاكي وي ب
ــيمي ها  ــي پتروش ــراي تمام ــوالت آن ب ــه محص ــد ك ــت مي كن فعالي
ــاي انجــام شــده  ــر اســاس نشســت ه ــت: ب ــتفاده اســت گف ــل اس قاب
ميــان طرفيــن قــرار اســت كــه ایــن دومجموعــه در زمينــه سنســور هــا، 
ــتفاده از  ــرژي و اس ــازي ان ــي، بهينه س ــت محيط ــكالت زیس ــع مش رف
نــرم افــزار اي پــد بــراي مميــزي انــرژي بــا یكدیگــر همــكاري نماینــد، 
از ایــن رو در ماه هــاي آتــي پرپــوزال ایــن فعاليت هــا آمــاده و در قالــب 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــه آغ ــاي دو جانب ــراردادي همكاري ه ق
ــاي  ــروژه ه ــه پ ــگاه ، ب ــل پژوهش ــط بين المل ــاوري و رواب ــاون فن مع
ــت:  ــرد و گف ــاره ك ــز اش ــلویه ني ــه عس ــگاه در منطق ــاري پژوهش ج
پاك ســازي خاك هــاي  زیرزمينــي،  آب هــاي  آالینده هــاي  حــذف 
آلــوده، پــروژه ادورانــت و DMC كــه در ســال آینــده بــه بهره بــرداري 
ــام  ــال انج ــه در ح ــت ك ــي اس ــن موضوعات ــيد از مهم تری ــد رس خواهن
ــا  ــراي آن ه ــد اج ــا و رون ــن پروژه ه ــگاه از ای ــران پژوهش ــت و مدی اس

ــد. ــد نمودن ــز بازدی ني
ــا  ــي ب ــيار خوب ــه بس ــفر جلس ــن س ــرد: در ای ــه ك ــه اضاف وي در خاتم
مدیــران شــركت SPGC و پاالیشــگاه هاي گازي پــارس جنوبــي انجــام 
كــه در ایــن جلســه ضمــن ارایــه دســت آوردهــاي پژوهشــگاه، زمينــه 
همــكاري طرفيــن در حوزه هــاي پایين دســتي و انــرژي و محيــط 

ــد. ــي حاصــل گردی زیســت بررســي و توافقات
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وزیــر نفــت گفــت: برنامــه جدیــد وزارت نفــت، حمایــت از ســازندگان داخلــی بــا طــرح ضمانــت خریــد اســت؛ بــه گونــه ای كــه ایــن وزارتخانــه 
خریــد از ســازندگانی كــه كاالهــای مــورد نيــاز صنعــت نفــت را بســازند و گواهــی كيفــی آن را دریافــت كننــد، تضميــن می كنــد.

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، بيــژن زنگنــه صبــح امــروز )دوشــنبه، ۲۵ آذرمــاه( در نخســتين رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان »پتروليــوم 
تيــكاف« در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت گفــت: در ســال ۱۳۷۶ هيــچ دانشــگاهی در ایــران بــه معنــای واقعــی در بخــش باالدســتی صنعــت 

ــم. ــی داری ــن بخــش وضــع خوب ــون در ای ــا هم اكن ــت، ام نفــت دانشــجو نمی پذیرف
وی افــزود: از ســال ۹۲ كــه بــه نفــت آمــدم تالشــم ایــن بــوده اســت كــه به صــورت جــدی و نــه تشــریفاتی وارد بحــث پژوهــش شــوم و همســو 

بــا ایــن موضــوع ۲۶ قــرارداد پژوهشــی امضــا شــده اســت.
وزیــر نفــت تصریــح كــرد: فــاز نخســت ۹ قــرارداد در بخــش باالدســتی، پنــج قــرارداد اكتشــاف و ۱۲ قــرارداد بــرای ســاخت انســتيو پایيــن دســتی 

بــر اســاس گزارش هــای ارائــه شــده پایــان یافتــه و اجــرای فــاز دوم آن آغــاز شــده اســت.
زنگنــه بــا بيــان اینكــه اراده صنعــت نفــت ایــن اســت كــه دانشــگاه ها درگيــر حــل مســائل صنعــت نفــت باشــند و  ایــن صنعــت در مســير پيــش رو 
ــژه از آنهــا را  از آنهــا حمایــت خواهــد كــرد، گفــت: بازكــردن درهــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت روی دانشــجویان و اســتارت آپ ها و حمایــت وی

به طــور جــدی دنبــال خواهيــم كــرد.
وی ادامه داد: پيشنهادمان را برای تاسيس صندوق نوآوری صنعت نفت با سرمایه اوليه ۱۰۰ ميليون تومان به زودی ارائه خواهيم داد.

بــه گفتــه وزیــر نفــت، طــی مشــورت بــا صاحب نظــران فرآینــدی بــرای اســتقرار اســتارت آپ ها در منطقــه ری طرحــی ارائــه شــده اســت، پيــش 
بينــی ایــن اســت ۱۵۰ اســتارت آپ را بتوانيــم در ری مســتقر كنيــم.

زنگنــه گفــت: بــه نيروهــای جــوان و خــالق اميــدوارم و تالشــم ایــن اســت تجربــه خــود را به صــورت رایــگان در اختيــار جوانــان قراردهــم تــا در 
بخش هــای مختلــف صنعــت نفــت ابــراز وجــود كننــد.

خرید کاالهای کییف مورد نیاز صنعت 
نفت تمضین یم شود

اقدام حمایتی جدید وزارت نفت از سازندگان داخلی
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ــه كيفيــت از بخــش  ــت مجــوز موضــوع نهــاد صــدور گواهی نام ــاوری گفــت: دریاف ــور مهندســی، پژوهــش و فن ــر نفــت نفــت در ام ــاون وزی مع
ــد. ــه می رس ــه نتيج ــال ب ــی امس ــع بين الملل مراج

بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، ســعيد محمــدزاده بعدازظهــر روز )چهارشــنبه، ۲۷ آذرمــاه( در آیيــن پایانــی رویــداد فناورانــه »پتروليــوم تيــكاف« 
ــه  ــوآوری در پژوهشــگاه صنعــت نفــت حضــور شــركت های اســتارت آپ و دانش بنيــان در ایــن صنعــت را روز ب ــداد ن اظهــار كــرد: برگــزاری روی

ــرد. ــد ك ــر خواه ــر و جدی ت روز عميق ت
وی بــر ابالغيــه مقــام عالــی وزارت مبنــی بــر طــرح ميزبانــی از پژوهشــگران از ســوی پژوهشــگاه صنعــت نفــت اشــاره و تصریــح كــرد: ایــن موضــوع 
ــا نخبــگان و خبــرگان شــركت های دانش بنيــان را بــه همــراه خواهــد داشــت كــه اميدواریــم مجموعــه ایــن رخدادهــا  همــكاری بيــن صنعــت ب

بتوانــد بــه توســعه نــوآوری در كشــور و نيــز صنعــت عظيــم نفــت كمــك كنــد.
معــاون وزیــر نفــت، بــر لــزوم نيازمنــدی صنعــت نفــت بــه توســعه نــوآوری و فنــاوری در كشــور تاكيــد كــرد و گفــت: توســعه صنعــت نفــت بــا 

ــه ثمــر خواهــد نشســت. بهره منــدی از تجــارب پژوهشــگران و نخبــگان ایــن عرصــه ب
معــاون وزیــر نفــت نفــت در امــور مهندســی، پژوهــش و فنــاوری بــه موضــوع اســتاندارد اشــاره و از آن بــه عنــوان شــاخصی مهــم و تاثيرگــذار 
ــادی دارد و  ــد زی ــر آن تاكي ــت ب ــر نف ــه وزی ــی اســت ك ــتاندارد API از آن دســت موضوع های ــزود: موضــوع اس ــرد و اف ــاد ك ــت ی ــت نف در صنع

ــود. ــری می ش ــدی پيگي ــورت ج ــه ص ــت و ب ــده اس ــام ش ــته انج ــال های گذش ــن آن در س ــبختانه تدوی خوش
ــه نتيجــه خواهــد  ــی امســال ب ــح كــرد: دریافــت مجــوز موضــوع نهــاد صــدور گواهی نامــه كيفيــت از بخــش مراجــع بين الملل محمــدزاده تصری

رســيد.
ایــن مقــام مســئول از اعــالم آمادگــی معاونــت مهندســی وزارت نفــت بــرای پشــتيبانی و حمایــت از پژوهشــگران ایــن صنعــت خبــر داد و گفــت: 
بــا توجــه بــه حمایــت مجموعــه حكمرانــی كشــور از صنعــت نفــت شــاهد توســعه اكوسيســتم در ایــن صنعــت خواهيــم بــود و اميدواریــم ایــن 

ــر برگــزار كنيــم ــر و حركــت عظيم ت ــا یــك مــوج بزرگ ت ــداد را ســال آینــده ب روی

هناد صدور گواهي انمه كيفيت از 
مراجع بني املليل مجوز مي گريد

معاون وزیر نفت در امور مهندسي، پژوهش و فناوري:



آبان ماه 1398 آذر ماه 1398

6

ــدی  ــم جدی ــت: پارادای ــت گف ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش رئي
مبتنــی بــر توســعه اكوسيســتم نــوآوری بــر صنعــت نفــت حاكــم 
ــود. ــال می ش ــه دنب ــدس زنگن ــری جــدی مهن ــا پيگي ــه ب ــده ك ش

ــت از  ــت، حمای ــد وزارت نف ــه جدی ــت: برنام ــت گف ــر نف وزی
ســازندگان داخلــی بــا طــرح ضمانــت خریــد اســت؛ بــه گونــه ای 
ــد از ســازندگانی كــه كاالهــای مــورد  ــه خری ــن وزارتخان كــه ای
ــت  ــی آن را دریاف ــاز صنعــت نفــت را بســازند و گواهــی كيف ني

ــد. ــن می كن ــد، تضمي كنن

ــنبه، ۲۳  ــی روز )ش ــر توفيق ــانا، جعف ــگار ش ــزارش خبرن ــه گ ب
آذرمــاه( در آیيــن گشــایش رویــداد پتروتســت كه در پژوهشــگاه 
ــه  صنعــت نفــت برگــزار شــد، در جمــع حاضــران كــه قریــب ب
ــك  ــرد: خوشــبختانه در ی ــوان ك ــد، عن ــاق دانشــجویان بودن اتف
دهــه اخيــر، كشــور وارد عرصــه توســعه فنــاوری شــده و صنعــت، 
مراكــز پژوهشــی و دانشــگاه ها بــه گفتمــان مشــتركی مبنــی بــر 

ــد. ــوآوری دســت یافته ان ــاوری و ن توســعه فن
وی افــزود: چنيــن گفتمانــی می توانــد نویدبخــش تحقــق اقتصاد 
دانش بنيــان باشــد و چنيــن رویــدادی بــه ویــژه در صنعــت نفــت 
كــه در حــال گــذار بــه صنعتــی فناوری محــور و نــوآوری محــور 

اســت، بســيار نقــش حائــز اهميتــی دارد.
ــه اندیشــه و  ــكا ب ــع را ات توفيقــی ضــرورت امــروز توســعه صنای
افــكار خالقانــه جوانــان دانســت و گفــت: خوشــبختانه بــا درك 
ایــن الــزام، امــروز شــاهدیم كــه پارادایــم جدیــدی مبتنــی بــر 
ــر صنعــت نفــت حاكــم شــده و  ــوآوری ب توســعه اكوسيســتم ن
ــا پيگيری هــای جــدی مهنــدس زنگنــه  ایــن تحــول بنيادیــن ب

ــود. ــال می ش دنب
ــراز اميــدواری كــرد  وی ضمــن گراميداشــت هفتــه پژوهــش، اب
ــرای  ــی را ب ــده غرورآفرین ــد آین ــرد بتوان ــن رویك ــداوم ای ــه ت ك

ــد. صنعــت نفــت كشــور رقــم بزن
بــر اســاس ایــن گــزارش، هم زمــان بــا هفتــه پژوهــش، نخســتين 
رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان »پتروليــوم تيــكاف« بــا 
ــه  ــش عرض ــاوری در بخ ــای فن ــانی حوزه ه ــت به هم رس محوری
ــت،  ــای نف ــال در حوزه ه ــا حضــور شــركت های فع ــا و ب و تقاض
ــعه،  ــر توس ــتمل ب ــی مش ــا اهداف ــيمی، ب ــش و پتروش گاز، پاالی
یادگيــری، كارآمدســازی، انتخــاب و فرصت ســازی بــا همــكاری 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار می شــود.
رویــداد دانشــجویی پتروتســت یكــی از بخش هــای تعریــف 
ــا هــدف ایجــاد زمينــه  شــده در پتروليــوم تيــكاف اســت كــه ب
مناســب بــرای رشــد و تعالــی جامعــه جــوان و پویــای كشــور و 
نيــز زمينه ســازی به منظــور انتقــال تجربه هــای متخصصــان 
ــف  ــد تعری ــالق و عالقه من ــجویان خ ــه دانش ــت ب ــره صنع خب

شــده اســت.

 توسعه اکوسیستم
 نوآوری، پارادایم
 جدید حاکم بر

صنعت نفت

رییس پژوهشگاه صنعت نفت عنوان کرد
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 صنعت نفت نیازمند
 تجمیع تجهیزات آزمون
 نهایي محصوالت فناورانه

است
مدیرعامــل شــركت ملــی گاز از نيــاز صنعــت نفــت بــه تجميــع تجهيزات 
و  دانش بنيــان  شــركت های  توليــدی  محصــوالت  نهایــی  آزمــون 
در  بهره بــرداری  فرآینــد  كــرد:  تاكيــد  و  داد  خبــر  اســتارت آپ ها 

ــود. ــه ش ــار وقف ــد دچ ــم نبای ــك روز ه ــت ی ــت نف صنع
روز  تربتــی عصــر  منتظــر  بــه گــزارش خبرنــگار شــانا، حســن 
)چهارشــنبه، ۲۷ آذرمــاه( در آیيــن پایانــی رویــداد فناورانــه »پتروليــوم 
ــا بيــان اینكــه موضــوع  تيــكاف« در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
ــوده  ــه ب ــژه مهنــدس زنگن ــورد توجــه وی ــدای امســال م ــاوری از ابت فن
اســت، گفــت: وزیــر نفــت از ابتــدای امســال به طــور ویــژه بــرای ایجــاد 
ــوآوری در وزارت نفــت وقــت گذاشــته و  یــك اكوسيســتم فنــاوری و ن

ــوده اســت. ــز ب ــن موضــوع متمرك روی ای
ــرای  ــزرگ ب ــده ای ب ــت مصرف كنن ــه وزارت نف ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد: اكوسيســتم  ــار ك ــان اســت، اظه محصــوالت شــركت های دانش بني
ــدی اســت  ــه فرآین ــك رخــداد نيســت بلك ــا ی ــاوری تنه ــوآوری و فن ن
كــه بــه حوصلــه نيــاز دارد، بــا ایــن حــال بــرای دســتيابی بــه نتيجــه 

ــد داشــت. ــی را هــم پيــش رو خواه ــوب تنگناهای مطل
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز بــرای معــاون علمــی و فنــاوری 
ــاره مشــكالت  رئيس جمهــوری كــه در ایــن آیيــن حضــور داشــت، درب
فرآینــد اكوسيســتم نــوآوری و فنــاوری توضيــح داد: چند مشــكل در این 
ــا  ــده و دانش بنيان ه ــر مصرف كنن ــر دو قش ــه ه ــود دارد ك ــد وج فرآین
ــه موضــوع تضميــن  ــوان ب ــه آنهــا می ت ــر هســتند، از جمل ــا آن درگي ب
ــورد  ــی م ــدی مال ــا و توانمن ــدی دانش بنيان ه ــوالت تولي ــد محص خری

نيــاز اشــاره كــرد.
ــاط  ــت ارتب ــت نف ــه در صنع ــورد توج ــوع م ــه داد: موض ــی ادام تربت
ــرا منفعــت صنعــت  ــرداری اســت زی ــا بهره ب مــداوم پایــداری صنعــت ب
ــه  ــك روز هــم دچــار وقف ــی ی ــان حت ــن جری ــه ای ــه ای اســت ك به گون
ــل  ــاخت داخ ــالم س ــه اق ــه چنانچ ــل ك ــن دلي ــه ای ــود، ب ــيب ش و آس

ــه  ــد، هزین ــت وارد كن ــت نف ــرداری صنع ــد بهره ب ــه فرآین ــيبی ب آس
ــد داشــت. ــال خواه ــه دنب ــی ب گران

ــران،  ــه ای ــا علي ــدید تحریم ه ــان تش ــه در زم ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
ــورد  ــان بيشــتر م ــه شــركت های دانش بني ــاوری و توجــه ب موضــوع فن
تاكيــد اســت، یــادآور شــد: رعایــت اســتاندارد در توليد محصــوالت مورد 
نيــاز صنعــت نفــت بســيار مهــم اســت، مــا اســتانداردها و مشــخصات 
ــز  ــم تجهي ــاز ه ــا ممكــن اســت ب ــی را ســختگيرانه می نویســيم، ام فن
ــه رو باشــد بنابرایــن در  ــا ابهام هایــی روب ــرای اســتفاده ب آمــاده شــده ب
اكوسيســتم فنــاوری و نــوآوری بایــد مرحلــه ای بــرای آزمایــش نهایــی 

تجهيــزات و محصــوالت در نظــر گرفتــه شــود.
ــد  ــه نيازمن ــن مرحل ــزود: ای ــران اف ــی گاز ای ــركت مل ــل ش مدیرعام
ــی از  ــور حت ــل كش ــتی داخ ــای تس ــه توانمندی ه ــی از مجموع آمایش
درون دانشگاه هاســت، همچنيــن بایــد كارگاه هایــی بــرای آزمــون 
حــوزه )فيلــد( در نظــر گيریــم تــا از كيفيــت اقــالم توليــدی اطمينــان 

ــم. ــل كني حاص
بــه گفتــه معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز، بخــش زیــادی از اقــالم مــورد 
ــران  ــی گاز ای ــاز صنعــت گاز بومی ســازی شــده اســت و شــركت مل ني
ــد،  ــری می كن ــدی پيگي ــور ج ــزات را به ط ــازی تجهي ــوع بومی س موض
ــت  ــن صنع ــالم ای ــی از اق ــداد اندك ــا تع ــون تنه ــه اكن ــه ای ك ــه گون ب

نشــده اند. بومی ســازی 
وی تاكيــد كــرد: بایــد زمينــه را برای یــاری رســاندن مجموعــه كاملی از 
تجهيــزات در آزمــون نهایــی محصــوالت بومی ســازی شــده بــه صنعــت 
نفــت فراهــم كــرد، همچنيــن بــا توجــه بــه آنكــه امــروزه گاز طبيعــی 
ــه خــود اختصــاص داده اســت  ــرژی كشــور را ب ۷۵ درصــد از ســبد ان
ــركت های  ــرورت دارد ش ــردم دارد، ض ــی م ــژه در زندگ ــی وی و جایگاه
ــا  ــد ت ــی بردارن ــای مثبت ــتگی گام ه ــش وابس ــرای كاه ــان  ب دانش بني

بتوانيــم بــه ســوی ارزش افــزوده در صنعــت گام برداریــم

معاون وزیر نفت در امور گاز: 
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ــر نفــت از تاميــن ۲۰ هــزار  وزی
ميليــارد تومــان منابــع مالــی 

ــر  ــرح فراگي ــاخت ط ــاز س موردني
پاالیشــی ســيراف از طریــق بانــك 

مركــزی خبــر داد.
ــه  ــژن زنگن ــانا، بي ــگار ش ــزارش خبرن ــه گ ب

ــيه  ــاه( در حاش ــنبه، ۲۵ آذرم ــروز )دوش ــح ام صب
نخســتين رویــداد نــوآوری وزارت نفــت بــا عنــوان »پتروليوم 

تيــكاف« در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت در جمــع خبرنــگاران گفت: 
طــرح  فراگيــر پاالیشــی ســيراف در حــال اجراســت و طبــق تفاهم هــای 
ــك مركــزی تاميــن خواهــد  ــق بان ــی آن از طری ــع مال انجام شــده، مناب

شــد.
وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره سياســت های وزارت نفــت در 
ــت،  ــازی اس ــف پاالیشگاه س ــی مخال ــر كس ــت: اگ ــازی گف پاالیشگاه س
چگونــه توليــد روزانــه بنزیــن كشــور را از ۵۲ ميليــون ليتــر بــه روزانــه 
ــازی  ــق پاالیشگاه س ــر مواف ــس اگ ــاند، پ ــر می رس ــون ليت ۱۱۰ ميلي

ــردم؟ ــه می ك ــودم چ ب
ــه اینكــه چــه كســی در تاریــخ صنعــت نفــت  ــا اشــاره ب ــر نفــت ب وزی
توانســته  اســت افزایــش ۲.۲ برابــری در حــوزه توليــد ســوخت را 
ــا  ــی را بگوینــد، م ــد چيزهای ــه دارن محقــق كنــد، گفــت: عــده ای عالق
ــا برخــی  ــات شــنيده می شــود، ام ــم، برخــی اوق ــح می دهي ــم توضي ه
ــاد اســت كــه شــنيده نمی شــود. ــدر ســر و صــدا زی ــات هــم آن ق اوق

ــای  ــه اقدام ه ــت ك ــن اس ــت ای ــه واقعي ــر اینك ــد ب ــا تاكي ــه ب زنگن
ــزود:  ــزرگ اســت، اف ــم و ب ــازی بســيار مه ــت در پاالیشگاه س وزارت نف
ــادان و  ــز، اصفهــان و بندرعبــاس، آب ــه آن توســعه پاالیشــگاه تبری نمون

ــا  ــت، ام ــارس اس ــتاره خليج ف س
بــاز هــم تاكيــد می كنــم كــه 
ــد  ــور را نبای ــوخت كش ــكل س مش
كــرد،  جســت جو  پاالیشــگاه ها  در 
بلكــه مشــكل ســوخت كشــور را بایــد در 

فنــاوری خودروهــا جســت وجو كــرد.
گذشــته  روز  صحبت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرده  ــی فش ــوخت گاز طبيع ــدن س ــی ش ــاره مل ــود درب خ
ــك  ــوان ی ــه عن ــی ان جی ب ــوخت س ــد از س ــت: بای ــی ان جی( گف )س
ــازده  ــود ب ــبب نمی ش ــم س ــا آن ه ــرد، ام ــت ك ــی حمای ــوخت مل س
ــا ســوخت ۵۰ ســنتی  ــد، ام ــا پایيــن بيای ــی و مقــدار مصــرف م حرارت
ــه هميــن  ــود ك ــل می ش ــنتی تبدی ــوخت گاز ۲۰ س ــن بــه س بنزی

ــت. ــذار اس ــم و تاثيرگ ــا مه ــی م ــاد مل ــرای اقتص ــوع ب موض
تحریم  نفت ایران با هدف بازاریابی برای نفت شيل آمریكا

وزیــر نفــت در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره سياســت های آمریــكا بــرای 
اعمــال نفــوذ در بــازار جهانــی نفــت گفــت: مــن هيــچ شــكی نــدارم كــه 
یكــی از دالیــل آمریــكا بــرای تحریــم ایــران و ونزوئــال، فراهــم كــردن 
ــی اســت كــه  ــا قيمت های ــرای نفــت شــيل خــودش، آن هــم ب ــازار ب ب

ــد. ــه كن ــرمایه گذاری را توجي س
زنگنــه افــزود: آمریــكا در دو ســال پياپــی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، هر ســال ۱.۵ 
ميليــون بشــكه بــه توليــد خــود اضافــه كــرد كــه بــا قيمت هــای بــاالی 
۶۰ دالر فروخــت و بــدون زحمــت هــم توانســت بــا خــارج كــردن ایــران 
و ونزوئــال، بــازار را در اختيــار داشــته باشــد، بنابرایــن ایــن موضــوع تنهــا 
سياســی نبــود، بلكــه قضيــه اقتصــادی هــم بــود كــه پوششــی سياســی 

بــه خــود گرفــت و بــا زور و گردن كلفتــی آن را اعمــال كردنــد.

ابنک مرکزی منابع مایل طرح فراگیر 
اپالییش سیراف را اتمین یم کند
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وي بــا تاكيــد بــر اینكــه در طــول ســال هاي گذشــته شــاهد تــالش وزیــر نفــت در شــكل گيري عرصــه اكوسيســتم ها بوده ایــم، افــزود: تشــكيل 
ــا  ــي صد ه ــور، فارغ التحصيل ــه اول كش ــگاههاي رتب ــت در دانش ــوزه نف ــا ح ــط ب ــته هاي مرتب ــاد رش ــوان در ایج ــتم ها را مي ت ــن اكوسيس ای

دانشــجوی بــا اســتعداد در ایــن رشــته و پيوســتن آن هــا بــه جمــع خانــواده صنعــت نفــت مشــاهده كــرد.
ــا  ــاي بســيار كالن ب ــاد قرارداد ه ــر نفــت همــواره در شــكل گيري اكوسيســتم پژوهشــي كشــور و انعق ــه داد: وزی ــن راســتا ادام ــي در همي توفيق
ــه  ــت ك ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام ــته اند و ای ــري داش ــش موث ــري نق ــد و دكت ــي ارش ــع كارشناس ــاي مقاط ــت از پایان نامه ه ــگاه ها و حمای دانش

صنعــت نفــت یكــي از پيشــگامان حــوزه پژوهــش در كشــور باشــد.
رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه طــرح اندیشــه اكوسيســتم نــوآوري در صنعــت نفــت ، اظهــار داشــت: ایــن طــرح كــه تكميــل كننــده 
زنجيره هــا و اكوسيســتم هاي پيشــين اســت، نویــد بخــش ایــن 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 وزیــر نفــت مركــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت نيــز افتتــاح خواهــد شــد و ایــن شــروعي خواهــد 

بــود بــراي توســعه اندیشــه اي كــه در ســطح وزارت نفــت بــراي شــكل گيري اكوسيســتم نــوآوري در صنعــت نفــت مطــرح شــده اســت.
ایشــان پژوهشــگاه را داراي خدمــات ارزشــمند برشــمرد و گفــت: ایــن پژوهشــگاه توانســته  اســت در طــول ایــن ســال ها خدمــات شایســته اي را 
ــه فعاليت هــاي  ــم در ادام ــوده اســت و اميدواری ــات از اثربخشــي و تاثير گــذاري بســزایي برخــوردار ب ــن خدم ــد وای ــه صنعــت نفــت عرضــه كن ب
خــود بــا عزمــي راســخ و بــا بهره بــرداري از زیرســاخت هاي انســاني و نيروهــاي خــالق و ازمایشــگاه هــاي منحصــر بــه فــرد بتوانــد صنعــت نفــت 

ــاري كنــد. كشــور را در شــكل گيري ایــن اكوسيســتم ی
ایشــان در هميــن راســتا تصریــح كــرد: پژوهشــگاه صنعــت نفــت امــروز قــادر بــه طراحــي و جایگزینــي علــوم و فناوري هایــي اســت كــه در دســت 
ــان را  ــن اطمين ــان آن ای ــگاه و محقق ــد، پژوهش ــگاه كنن ــه ن ــن مجموع ــه ای ــاد ب ــا اعتم ــركت ها ب ــر ش ــر دیگ ــت و اگ ــي اس ــركت هاي خارج ش
ــه مدیــران صنعــت نفــت مي دهنــد كــه تمــام تــالش خــود را خواهنــد كــرد تــا هيــچ خــالء از فقــدان شــركت هاي خارجــي در ایــن شــرایط  ب

احســاس نشــود.
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پرتوليوم تيكاف؛
 نخستني رويداد نوآوری 

وزارت نفت

مهــدی احمدخان بيگــی، مدیــركل 
امــور پژوهــش وزارت نفــت در گفت وگــو 
ــا  ــزود: ب ــر اف ــن خب ــالم ای ــا  اع ــانا، ب ــا ش ب
ــر شناســایی و  ــی وزارت ب ــام عال ــد مق ــه تأكي توجــه ب
آشكارســازی چالش هــا و نيازهــای نوآورانــه شــركت های 

وزارت نفــت، ایــن رویــداد به عنــوان عامــل انگيزشــی جهــت تابعه 
تشــكيل تيم هــای جــوان و اســتارت آپی و بــا هــدف ایجــاد فرصــت مناســب 
بــرای ورود نخبــگان كشــور بــه عرصه هــای كســب و كار فناورانــه در زیســت 

ــت. ــده اس ــف ش ــوآوری تعری ــوم ن ب
وی گفــت: ایــن رویــداد از چهــار بخــش اصلــی و یــك بخــش جانبــی مشــتمل 
بــر نمایشــگاه عرضــه فنــاوری )بــا حضــور شــركت های دانش بنيــان و 
ــه  ــركت های تابع ــور ش ــا حض ــاوری )ب ــای فن ــگاه تقاض ــتارت آپ(، نمایش اس
ــای  ــور گروه ه ــا حض ــكار« )ب ــك راه ــر چالش-ی ــداد »ه ــت(، روی وزارت نف
اســتارت آپی و نخبــگان(، رویــداد دانشــجویی پتروتســت و اجــرای تــور 
فنــاوری ویــژه مدیــران ارشــد بخــش عمليــات صنعــت نفــت تشــكيل شــده 

اســت.
احمدخان بيگــی دربــاره بخــش نخســت ایــن رویــداد یعنــی نمایشــگاه عرضــه 
فنــاوری توضيــح داد: در ایــن بخــش، كارگــروه ارزیابــی معاونــت مهندســی، 
ــی  ــت علم ــات از معاون ــت اطالع ــا دریاف ــت ب ــاوری وزارت نف ــش و فن پژوه
و فنــاوری ریاســت جمهوری، صنــدوق نــوآوری و شــكوفایی و همچنيــن 
بررســی اســتارت آپ های موجــود در پارك هــای علــم و فنــاوری، مراكــز 
ــه دارای  ــور ك ــد كش ــتعد و توانمن ــای مس ــی گروه ه ــگاه ها و حت ــد دانش رش
حداقــل محصــول قابــل ارائــه )MVP( بوده انــد، نســبت بــه ارزیابــی و 
ــرده  اســت. ــدام ك ــای كوچــك و متوســط )SME( اق انتخــاب كســب و كاره

اینكــه  بيــان  بــا  وی 
بهره منــدی  بــا  شــده  تــالش 

از ایــن ظرفيــت، حداقــل ۵۰ شــركت 
شــرایط  حائــز  اســتارت آپ  و  دانش بنيــان 

ــه  ــد، ادام ــتقرار یابن ــگاه اس ــده و در نمایش ــایی ش شناس
ــا،  ــای اســتارت آپ و نوپ ــت از شــركت ه ــا هــدف حمای داد: ب

غرفه هــا بــدون دریافــت هزینــه بــه ایــن مجموعه هــا اختصــاص 
می شــود.   داده 

احمدخان بيگــی در ادامــه دربــاره رویــداد هــر چالــش- یــك راهــكار 
)Reverse Pitch( نيــز توضيــح داد: در ایــن رویــداد یــك چالــش 

اصلــی بــا خصوصيــات بيــن رشــته ای و چنــد وظيفــه ای از ســوی كميتــه 
ــه  ــه چالش هــای احصــاء شــده انتخــاب و ب ــا توجــه ب ــداد ب برگــزاری روی

گروه هــای هــدف ارائــه می شــود. پــس از آن راهكارهــای فناورانــه از ســوی 
مجموعــه هــای اســتارت آپ ارائــه و بهتریــن راهكارهــا بعــد از توســعه فنــاوری 
و اثبــات قابليــت تجاری ســازی بــه عنــوان راهــكار برگزیــده انتخــاب و انعقــاد 
ــه  ــا مجموع ــت ب ــه وزارت نف ــرارداد از ســوی شــركت های تابع ــه/ ق تفاهم نام
ــداد تــالش شــده اســت  ــن روی ــرد. همچنيــن در ای منتخــب صــورت می پذی
ــه وزارت  ــی و تابع ــركت های اصل ــات ش ــای عملي ــی حوزه ه ــای واقع نيازه
نفــت در قالــب RFP درخواســت ارســال پروپــوزال شناســایی و در دســترس 

جامعــه محققيــن و گروه هــای توانمنــد كشــور قــرار گيــرد.
وی بــه رویــداد دانشــجویی پتروتســت هــم كــه بــا هــدف ایجاد بســتر مناســب 
ــازی  ــز زمينه س ــور و ني ــای كش ــوان و پوی ــه ج ــی جامع ــد و تعال ــت رش جه
جهــت انتقــال تجربيــات متخصصــان خبــره صنعــت بــه دانشــجویان خــالق 
ــاوری  ــور فن ــاره ت ــرد و درب ــاره ك ــم اش ــده اســت ه ــف ش ــد تعری و عالقه من
ــاط  ــح داد: ارتب ــت توضي ــت نف ــات صنع ــش عملي ــد بخ ــران ارش ــژه مدی وی
ــت  ــت نف ــف صنع ــای مختل ــد بخش ه ــران ارش ــا مدی ــك ب ــل نزدی و تعام
ــت.  ــوده اس ــاوری ب ــه فن ــای عرض ــی بخش ه ــای اصل ــواره از دغدغه ه هم
بــه هميــن منظــور، بــرای نخســتين بــار در ایــن رویــداد تــالش شــده اســت 
ــا برنامه ریــزی هدفمنــد نســبت بــه حضــور مدیــران ارشــد عملياتــی از  ــا ب ت
ــد  ــگاه و بازدی ــزاری نمایش ــای برگ ــت در روزه ــه وزارت نف ــركت های تابع ش
ــزار  ــا كارگ ــراه ب ــگاهی هم ــر نمایش ــای حاض ــای مجموعه ه ــان از غرفه ه آن
ــت  ــش صنع ــای بخ ــا نيازمندی ه ــنا ب ــط آش ــاد واس ــوان نه ــاوری )به عن فن
ــرد. ــورت گي ــب ص ــای مناس ــه( اقدام ه ــش عرض ــتاوردهای بخ و آگاه از دس

پتروليــوم تيــكاف همزمــان بــا هفتــه پژوهــش در مركــز همایش هــای 
بين  المللــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار خواهــد شــد.

ــوان  ــا عن ــت ب ــوآوری وزارت نف ــداد ن ــتین روی نخس
به هم رســانی  محوریــت  بــا  تیــکاف«  »پترولیــوم 

ــا و  ــه و تقاض ــش عرض ــاوری در بخ ــای فن حوزه ه
ــای  ــال در حوزه ه ــرکت های فع ــور ش ــا حض ب

نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی، بــا 
توســعه،  بــر  مشــتمل  اهدافــی 

ــاب  ــازی، انتخ ــری، کارآمدس یادگی
ــکاری  ــا هم ــازی ب و فرصت س

ــت  ــت نف ــگاه صنع پژوهش
می شــود. برگــزار 
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ــداد  ــزاری نخســتين روی ــی از برگ ــت، هــدف اصل ــر نف ــاون وزی مع
نــوآوری وزارت نفــت را اعــالم صریــح و نمایــش عــزم جــدی ایــن 
ــگان و  ــگاهی و نخب ــه دانش ــا جامع ــكاری ب ــرای هم ــه ب وزارتخان
ــا تقویــت ایــن  ــراز اميــدواری كــرد كــه ب ــد و اب پژوهشــگران خوان
ــل  رویكــرد وزارت نفــت، صنعــت نفــت و دانشــگاه ها به طــور متقاب

از ظرفيت هــای موجــود مشــترك منتفــع شــوند.
ــنبه، ۲۳  ــدزاده روز )ش ــعيد محم ــانا، س ــگار ش ــزارش خبرن ــه گ ب
آذرمــاه( در آیيــن گشــایش رویــداد دانشــجویی پتروتســت در 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، گفــت: آمارهــای جهانــی دربــاره جایــگاه 
ــم،  ــم و شــاخص كاربســت عل ــد عل ــث شــاخص تولي ــران از حي ای
ــاخص اســت،  ــن دو ش ــای كشــور در ای ــی رتبه ه ــر ناهمخوان بيانگ
ــد  ــث تولي ــران از حي ــول ای ــل قب ــه قاب ــم رتب ــه به رغ ــوی ك به نح
ــد  ــم و بای ــگاه مناســبی نداری ــم جای ــری عل ــم، از نظــر به كارگي عل

ــه اصــالح شــود. ایــن روی
ــا  ــت ت ــاز اس ــطی ني ــه واس ــه حلق ــن ب ــد: بنابرای ــادآور ش وی ی
به كارگيــری علــم را در صنعــت همــوار كنــد و ایــن مهــم در وزارت 
ــوآوری در  ــاوری و ن ــب طــرح توســعه زیســت بوم فن نفــت و در قال

حــال پيگيــری اســت.
معــاون مهندســی، پژوهــش و فنــاوری وزیــر نفــت، حضــور جوانــان، 
ــدف  ــن ه ــه ای ــل ب ــای ني ــگان را از ضرورت ه ــگران و نخب پژوهش
برشــمرد و گفــت: وزارت نفــت بــه ایــن منظــور طرح هــای مختلفــی 
ــته های  ــتادان در رش ــجویان و اس ــی از دانش ــر ميزبان ــی ب را مبتن
گوناگــون در دســتور كار دارد كــه از جملــه آن می تــوان بــه 
ــه  ــا ارائ ــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت از دانشــجویان ی طــرح ميزبان

ــرد. ــاره ك ــتادان اش ــه اس ــی ب ــای مطالعات فرصت ه
ــا هفتــه پژوهــش، نخســتين  ــر اســاس ایــن گــزارش، هم زمــان ب ب
ــا  ــكاف« ب ــوم تي ــوان »پترولي ــا عن ــت ب ــوآوری وزارت نف ــداد ن روی
فنــاوری در بخــش عرضــه و  به هم رســانی حوزه هــای  محــور 
ــت، گاز،  ــای نف ــال در حوزه ه ــركت های فع ــور ش ــا حض ــا و ب تقاض
پاالیــش و پتروشــيمی، بــا اهدافــی مشــتمل بــر توســعه، یادگيــری، 
ــگاه  ــكاری پژوهش ــا هم ــازی ب ــاب و فرصت س ــازی، انتخ كارآمدس

ــود. ــزار می ش ــت برگ ــت نف صنع
ــف شــده  ــای تعری ــداد دانشــجویی پتروتســت یكــی از بخش ه روی
ــا هــدف ایجــاد زمينــه مناســب  در پتروليــوم تيــكاف اســت كــه ب
بــرای رشــد و تعالــی جامعــه جــوان و پویــای كشــور و نيــز 
زمينه ســازی به منظــور انتقــال تجربه هــای متخصصــان خبــره 
ــه دانشــجویان خــالق و عالقه منــد تعریــف شــده اســت. صنعــت ب

رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت تنهــا راه دسترســی بــه صنعــت دانش 
ــگار شــانا، جعفــر  بنيــان را توســعه فنــاوری دانســت.به گــزارش خبرن
ــی  ــن پایان ــاه( در آیي ــنبه، ۲۷ آذرم ــرروز )چهارش ــی بعدازظه توفيق
ــه پتروليــوم تيــكاف اظهــار كــرد: هــر ســال در هفتــه  رویــداد فناوران

پژوهــش شــاهد رونــد رو بــه رشــد دســتاوردهای علمــی و فنــاوری در 
كشــور هســتيم و مــن نيــز لحظــه بــه لحظــه در زندگــی خــود شــاهد 
تحــوالت فنــاوری و پژوهشــی در ایــران بــوده ام تــا جایــی كــه امــروز 

گفتمــان اصلــی در توســعه فنــاوری اســت.
وی افــزود: ایــن تنهــا راه دسترســی بــه صنعــت دانش بنيــان و 
زمينه ســاز رشــد اســتعداد جوانــان كشــور اســت تــا بتوانيــم بــر همــه 
ــق  ــده اند، فائ ــل ش ــور تحمي ــر كش ــه ب ــه ناجوانمردان ــی ك تحریم های

ــم. آیي
ــه  ــبت ب ــدواری نس ــار امي ــا اظه ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش رئي
اینكــه مركــز نــوآوری پژوهشــگاه صنعــت نفــت در كنــار دیگــر مراكــز 
نــوآوری منشــا تحــوالت بزرگــی در كشــور باشــد، ادامــه داد: از جملــه 
مزایــای ایــن مركــز، بهره منــدی از پشــتوانه پژوهشــگاه صنعــت 
ــد آن را  ــه نوی ــت ك ــرفته اس ــگاه های پيش ــزات و آزمایش ــت، تجهي نف
ــا  ــر نفــت در ارتبــاط ب ــا بتوانيــم پاســخگوی اندیشــه وزی می دهنــد ت

ــاوری باشــيم. توســعه فن

عزم وزارت نفت برای همکاری 
با جامعه دانشگاهی کشور جدی است

توسعه فناوری 
تنها راه دسترسی به صنعت دانش بنیان است

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری

رییس پژوهشگاه صنعت نفت:
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 رویه جدیدی که
 در امر پژوهش شکل
 گرفته، برای توسعه
 و ارتقای فناوری در
صنعت راهگشاست

ــد  ــا تاكي ــوری ب ــاوری رئيس جمه ــی و فن ــاون علم ــا - مع ــران - ایرن ته
و  دانش بنيــان  شــركت های  نــوآوری  بــا  نفــت  صنعــت  براینكــه، 
ــای  ــع نيازه ــرای رف ــت را ب ــن صنع ــود، ای ــد می ش ــتارتاپ ها روزآم اس
ــای  ــا و كســب وكاره ــرای ورود اســتارتاپ ه ــزرگ ب ــازاری ب ــه، ب فناوران

ــت. ــان دانس ــش بني دان
ــوآوری  ــد از مركــز ن »ســورنا ســتاری« روز چهارشــنبه در حاشــيه بازدی
ــركت های  ــدی ش ــر توانمن ــد ب ــن تاكي ــت، ضم ــت نف ــگاه صنع پژوهش
دانش بنيــان و اســتارتاپ ها در رونــق ایــن صنعــت بــزرگ كشــور، ایجــاد 
زمينــه مناســب بــرای ورود هرچــه بيشــتر فنــاوران و نــوآوران كســب و 
ــد. ــه ایــن حــوزه را ضــروری خوان كارهــای دانش بنيــان و اســتارتاپ ها ب

وی پيونــد زیســت بوم نــوآوری و كارآفرینــی بــا صنایعــی همچــون نفــت 
كــه از پيشــينه ای طوالنــی برخوردارنــد را زمينه ســاز تحــول و روزآمــدی 

ایــن صنایــع دانســت.
ــتم  ــا سيس ــر روز ب ــه ه ــت ك ــی اس ــت صنعت ــرد: نف ــتاری اظهارك س
ــه  ــدی ك ــه جدی ــن روی ــود، بنابرای ــز ش ــد تجهي ــو بای ــای ن و فناوری ه
ــای  ــعه و ارتق ــرای توس ــود ب ــام می ش ــت انج ــش نف ــون در پژوه هم اكن

ــت. ــا اس ــت راهگش ــن صنع ــاوری در ای فن
ــرای ارتقــا  وی از پژوهشــگاه صنعــت نفــت به عنــوان بســتری مناســب ب
و توســعه فنــاوری در ایــن صنعــت یــاد كــرد و گفــت: شــركت هایی كــه 
ــی  ــل توجه ــد قاب ــد درآم ــد می توانن ــرون می آین از بســتر پژوهشــگاه بي

را بــه صنعــت نفــت تزریــق كننــد.
ــن  ــی از قدیمی تری ــوان یك ــت را به عن ــت نف ــگاه صنع ــتاری، پژوهش س
ــی اســت  ــن پژوهشــگاه جای ــت: ای پژوهشــگاه های كشــور دانســت و گف

ــد. ــگاهيان باش ــای دانش ــا و خالقيت ه ــان نوآوری ه ــد ميزب ــه بای ك
ــد  ــد كــرد بای ــه، تاكي ــاوری رئيس جمهــوری در ادام ــاون علمــی و فن مع
ــه  ــالق و دانش آموخت ــان خ ــه روی جوان ــگاه ها ب ــن پژوهش ــای ای دره
گشــوده باشــد تــا بــه آســانی بتواننــد از امكاناتــی كــه پژوهشــگاه بــرای 
ــه كســب و كار  ــرای تبدیــل ایده هایشــان ب ــان فراهــم كــرده اســت، ب آن

اســتفاده كننــد.
 وی بــا بيــان اینكــه دولــت آمــاده و همــراه بــرای ایجــاد زیرســاخت های 
ــه ایجــاد  ــت در زمين ــرد: دول ــن زیســت بومی اســت، اظهارك ــق چني رون
زیرســاخت های پژوهــش، ســرمایه گذاری های بزرگــی صــورت داده و 
ــه پژوهــش،  ــازه ب ــا نگــرش و رویكــردی ت ــا ب وقــت آن رســيده اســت ت
بــر بســتر فرهنــگ اقتصــاد دانش بنيــان، تحوالتــی جــدی رقــم بخــورد.

ــت:  ــت و گف ــزرگ دانس ــازاری ب ــوردار از ب ــت را برخ ــوزه نف ــتاری ح س
ــود  ــای خ ــا فعاليت ه ــان ب ــعه بســيار دارد و جوان ــای توس ــازار ج ــن ب ای
می تواننــد فــروش چنــد صــد ميليــاردی داشــته باشــند. ایــن بــازار بایــد 
در اختيــار كســب وكارهای دانش بنيــان و اســتارتاپ ها كــه در رفــع 

ــرار بگيــرد. ــه توانمنــد هســتند ق نيازهــای فناوران
ــا  معــاون علمــی و فنــاوری رئيس جمهــوری اظهاراميــدواری كــرد كــه ب
ــو  ــای ن ــدی از فناوری ه ــا بهره من ــوان ب ــر  بت ــت موث ــات و حرك اقدام

ــرد. ــت را ایجــاد ك ــزوده الزم در صنعــت نف ارزش اف
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دكتــر ســورنا ســتاري، معــاون علمــي و فنــاوري رئيــس جمهــور در مراســم بازدیدمركــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت كــه روز چهارشــنبه 
۲۷ آذر برگــزار شــد گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت بعــد از انســتيتو پاســتور و رازي ســومين پژوهشــگاه قدیمــي كشــور محســوب مــي شــود.

 وي ادامــه داد:  از ایــن رویــه جدیــد كــه در پژوهــش نفــت در حــال پيــاده ســازي اســت بســيار خوشــحالم و معتقــدم كــه صنعــت نفــت مــي 
بایســت خــود را بــا تكنولــوژي هــا و سيســتم هــاي جدیــد تجهيــز كنــد.         

ســتاري بــا اشــاره بــه اینكــه درهــاي پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه روي بســياري از دســتگاه هــاي مطــرح كشــور بــاز شــده اســت امــري مهــم بــه 
حســاب مــي آیــد گفــت:  جوانــان و آینــده ســازان كشــور مــي تواننــد از ایــن فرصــت بهــره منــد شــوند.

ایشــان ادامــه داد: نخبــگان مــي تواننــد از امكانــات پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــراي تســت هــاي آزمایشــگاهي و ارتقــاء تكنولــوژي كــه اغلــب آنهــا 
ســخت افــزاري اســت اســتفاده كننــد.

معــاون علمــي و فنــاوري ریيــس جمهــور بــه عوایــد ایــن رویكــرد و فرهنــگ جدیــد تاكيــد كــرد و گفــت: شــركت هایــي كــه از بســتر پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت بيــرون مــي آینــد مــي تواننــد درآمــد قابــل توجهــي بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت تزریــق كننــد و ایــن امــر باعــث توســعه فعاليــت 

هــاي طرفيــن خواهــد شــد. 
وي بــه آینــده پيــش روی مركــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت نيــز اشــاره كــرد و گفــت: ایــن 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  

. ست ا
ایشــان در خاتمــه تصریــح كــرد: اميدواریــم كشــور بــه ســمتي بــرود كــه خــام فروشــي بــه حداقــل برســد و ایــن امــر بــا اســتفاده از تكنولــوژي 

هــاي روز و دانــش هــاي مــورد نيــاز ميســر خواهــد شــد تــا در نهایــت مــاده خــام اوليــه بــه ارزش افــزوده تبدیــل شــود.

آغوش ابز  صنعت نفت به روی 
نوآوران و اینده سازان جوان 

کشور
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ــرداري از  ــركت بهره ب ــل ش ــر عام ــور، مدی ــعيد ناصري پ ــدس س مهن
ــا واحــد خبــر پژوهشــگاه  نفــت و گاز غــرب در گفتگــوي اختصاصــي ب
ــركت  ــن ش ــت ای ــوزه فعالي ــه ح ــه این ك ــاره ب ــا اش ــت، ب ــت نف صنع
ــی  ــت: پراكندگ ــرد، گف ــر مي گي ــرب كشــور را در ب ــر از غ ۶۵۰ كيلومت
جغرافيایــی فعاليت هــاي شــركت بهره بــرداري نفــت و گاز غــرب 
ــن  ــه دارد و ای ــهر ادام ــت ش ــا نف ــك ت ــتان اندیمش ــی شهرس از نزدیك
ــا ۱۲ ميــدان نفتــي و ۱ ميــدان گازي توليــد نفــت و گاز در  شــركت ب

ــده دارد. ــر عه ــور را ب ــرب كش غ
وي در ادامــه تصریــح كــرد: ایــن ميادیــن نفتــی پتانســيل توليــد بيــش 
از ۲۰۰ هــزار بشــكه نفــت خــام را در روز دارنــد و البتــه توليــد گاز ایــن 
شــركت نيــز در حــدود ۷ ميليــون متــر مكعــب در روز بــا LGR حــدود 

۱۲۰۰ مــی باشــد.
ناصــري پــور گفــت: ایــن شــركت دارای ۵ واحــد بهــره بــرداری شــامل: 
ــه كــوه و تنــگ  ــران، نفت شــهر، ســركان مال واحــد چشــمه خوش، دهل
ــالم و  ــن واحدهــا در ۳ اســتان كرمانشــاه، ای بيجــار مــی باشــد كــه ای

لرســتان قــرار دارنــد.
ــه نيمــه عمــر خــود  ــا ب ــن شــركت تقریب ــزود: مخــازن نفتــی ای وی اف
ــاي روز  ــتفاده از تكنولوژي ه ــا اس ــه ب ــت ك ــاز اس ــذا ني ــد، ل ــيده  ان رس
ــر  ــم و بهت ــش دهي ــازن را افزای ــن مخ ــت در ای ــب بازیاف ــا، ضری دني

ــم. ــتفاده كني ــدادادي اس ــای خ ــت ه ــن نعم ــم از ای بتواني
ناصري پــور بــر اســتفاده از نير وهــاي متخصــص زبــده در غــرب كشــور 
ــق  ــی از طری ــالت مثبت ــر تعام ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ــد ك تاكي
شــركت نفــت مناطــق مركــزی بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دانشــگاه 
هــای رازی و صنعتــی كرمانشــاه در ایــن شــركت شــكل گرفتــه اســت 
و مدیرعامــل محتــرم شــركت نفــت مناطــق مركــزی تأكيــد خاصــی در 
ــا  راســتای همــكاری بيشــتر در تمــام زمينــه هــای عملياتــی و فنــی ب
توجــه بــه ظرفيــت هــای موجــود در منطقــه غــرب كشــور با پژوهشــگاه 
را دارنــد، لــذا بــا توجــه بــه وجــود ایــن پتانســيل هــا ضــروری اســت بــا 
بهــره گيــری از تــوان علمــی نيرو هــاي متخصــص، واحدهــای فرآینــدی 

و شــيميایی در غــرب كشــور را توســعه دهيــم.

ورت توسعه فعالیت های  ضر
وهشگاه صنعت نفت پژ

 در غرب کشور
ــرکت  ــل ش ــر عام مدی
ــت و  ــرداری نف ــره ب به
ــرد: ــد ک ــرب تاکی گاز غ
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ــن  ــاي ای ــه پروژه ه ــی ب ــای داخل ــتفاده از توانمندی ه ــان در اس ایش
ــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال انجــام  مجموعــه كــه همــكاری ب
اســت اشــاره كــرد و گفــت: پــروژه ســاخت دیمولســيفایر بــراي واحــد 
نمــك زداي چشــمه خــوش یكــي از پروژه هایــي اســت كــه بــا همــكاري 
ــم در  ــاس ازمایشــگاهي انجــام شــده اســت و اميدواری ــا مقي ــن ب طرفي
آینــده ایــن موضــوع بــا هــدف تســت ميدانــي و صنعتــي شــدن از ســوي 

طرفيــن ســریعاً انجــام شــود.
مــا  بومــی  داد: در صــورت ســاخت دیمولســيفایر های  ادامــه  وي 
چــرا  دهيــم،  كاهــش  را  شــركت  جــاري  هزینه هــاي  مي توانيــم 
ــيفایر  ــد دیمولس ــرف خری ــادي ص ــيار زی ــغ بس ــون مبال ــه هم اكن ك
ــازی  ــی س ــاخت و بوم ــا س ــه ب ــود ك ــي مي ش ــاي عمليات در واحد ه
ــور  ــی از كش ــروج ارز هنگفت ــوان از خ ــگاه، مي ت ــط پژوهش ــا توس آنه

ــرد. ــري ك جلوگي
مدیــر عامــل شــركت بهره بــرداري از نفــت و گاز غــرب بــه دیگــر پــروژه 
مشــترك بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت درخصــوص رفــع تشــكيل وكــس 
ــل  ــزود: پروفای ــرد و اف ــرد ك ــاره ك ــركان اش ــرداري س ــد بهره ب در واح
خــط لولــه انتقــال ایــن واحــد از مســير كوهســتانی شهرســتان پلدختــر 
ــه  ــذر مي كند،ك ــت گ ــتان كوهدش ــپی شهرس ــه برداس ــه خان ــا تلمب ت
بــه دليــل دمــاي پایيــن ایــن منطقــه در زمســتان و بــر اســاس 
ــار  ــت دچ ــال نف ــه انتق ــط لول ــدی، خ ــيال تولي Composition س
ــه تشــكيل  ــن خــط لول ــول ای ــادی در ط ــس زی ــده و واك ــی ش گرفتگ
ــن خــط  ــت فشــار در ای ــش اف ــت باعــث افزای ــه در نهای مــی گــردد ك

ــه مــی شــود. لول
ــن مشــكل، پژوهشــگاه  ــع ای ــه داد: در خصــوص رف ــن وي ادام همچني
صنعــت نفــت، پــس از بررســی ترمودیناميكــی موضــوع پيشــنهاد 
توپكرانــی بــه صــورت مــداوم در خــط لولــه انتقــال را بــه ایــن شــركت 
ارائــه كــرد و بــر هميــن اســاس در حــال حاضــر، هــر دو هفتــه یكبــار 
ــس در  ــكيل واك ــكل تش ــاًل مش ــي فع ــات توپكران ــتفاده از عملي ــا اس ب
ایــن خــط لولــه انتقــال را كاهــش داده ایــم و اميدواریــم بــا توجــه بــه 
ــروژه ســاخت  ــم در آینــده نزدیــك، پ انتظــاری كــه از پژوهشــگاه داری
آنتــي واكــس مناســب جهــت تزریــق در ایــن خــط لولــه تكميــل شــود.

ــددي را  ــاي متع ــك ه ــي ریس ــات توپكران ــرد: عملي ــد ك ــان تاكي ایش
ــد  ــد در واح ــف تولي ــكان توق ــد و ام ــته باش ــال داش ــه دنب ــد ب مي توان
بهــره بــرداری دور از انتظــار نيســت، لــذا ضــروری اســت كــه از آنتــي 
واكــس مناســب و مقــرون بــه صرفــه از لحــاظ اقتصــادی در خصــوص 
ــكالت  ــود و مش ــتفاده ش ــر اس ــریع ت ــه س ــكل هرچ ــن مش ــع ای رف
ــل كاهــش  ــه حداق ــت ب ــال نف ــن دســت جهــت انتق ــی در پایي احتمال

ــد. یاب
ناصــري پــور بــا اشــاره بــه ایــن نكتــه كــه واحــد گازي تنــگ بيجــار نيــز 
از اهميــت خاصــی برخــوردار اســت و در حــدود ۷ ميليــون متــر مكعــب 
در روز از ایــن ميــدان، گاز توليــد مــی گــردد، اظهــار كــرد: دو پــروژه  بــا 
عناویــن ســاخت پكينــگ مناســب مربــوط بــه مكانيــكال  ســيل پمــپ 
هــا بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا امضــا 

مدیــر عامــل محتــرم نفــت مناطــق مركــزی در حــال انجــام اســت.
ــدروژن  ــزان هي ــود مي ــت وج ــه عل ــروژه ب ــن پ ــف ای ــت: تعری وی گف
ســولفوره زیــاد در Composition ســيال توليــدی از ميــدان تنــگ 
بيجــار مــی باشــد كــه ایــن ميــزان H2S در حــال حاضــر باعــث ایجــاد 
خوردگــی شــدید در خطــوط لولــه و مكانيــكال ســيل پمــپ هــا شــده 

ــت  ــكاران پژوهشــگاه صنع بــا اســت و هم نفــت 
هــدف رفــع ایــن مشــكل پــروژه مذكــور را در دســتور كار خــود 

ــت  ــری تح ــرارداد دیگ ــگاه، ق ــن پژوهش ــد، در ضم ــرار داده ان ق
عنــوان پــروژه GAS Wet كــردن مخــازن گاز ميعانــی بــا شــركت نفت 

ــت. ــانيده اس ــا رس ــه امض ــز ب ــراً ني ــزی را اخي ــق مرك مناط
ایشــان ادامــه داد: موضوعاتــي نظيــر رفــع آلودگــي از خاك هــاي آلــوده 
ــورت  ــه ص ــك زدا ب ــاخت نم ــتي، س ــهاي بيوزیس ــتفاده از روش ــا اس ب
dual frequency در واحدهــاي نمك زدایــي و همچنيــن مطالعــات 
خوردگــي در واحدهــاي بهره بــرداري تنــگ بيجــار، از مهم تریــن 
پروژه هایــي اســت كــه بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال پيگيــري 

اســت .
وي بــه بحــث مميــزي انــرژي و اخــذ گواهينامــه ایــزو ۵۰۰۱ در 
ــال  ــزو از دو س ــن ای ــوع ای ــت: موض ــرد و گف ــاره ك ــز اش ــركت ني ش
پيــش بــا دانشــگاه رازي كرمانشــاه در رابطــه بــا بهينــه ســازی مصــرف 
انــرژی در ســاختمان ســتاد نفــت و گاز غــرب در كرمانشــاه آغــاز شــد 
و نتایــج مثبتــي از ایــن پــروژه نيــز بدســت آمــد و چنانچــه در سراســر 
كشــور ایــن ایــزو بــه صــورت عملياتــی اجــرا گــردد و موضــوع انــرژي 
بــرای تمــام افــراد جامعــه فرهنگ ســازي شــود، مــی توانيــم در آینــده 
ــرژی باشــيم.  شــاهد پيشــرفت هاي چشــم گيري در كشــور در حــوزه ان
ــت  ــژه در واحــد نف ــه وی ــي ب ــزو در مناطــق عمليات ــن ای ــون، ای هم اكن
شــهر بــا همــكاري پژوهشــگاه در دســت اقــدام مــی باشــد و اميدواریــم 
بتوانيــم ایــن موضــوع را در تمــام واحد هــاي عملياتــي شــركت نهادینــه 

و اجرایــی نمایيــم.
تقویت امكانات و تجهيزات پژوهشگاه در كرمانشاه

ــگاه  ــز پژوهش ــات مرك ــعه امكان ــترش و توس ــزوم گس ــر ل ــور ب ناصري پ
ــا  ــو ب ــت: از یك س ــرد و گف ــد ك ــور تاكي ــرب كش ــت در غ ــت نف صنع
توجــه بــه وجــود مخــازن متعــدد در غــرب كشــور و از ســوي دیگــر بــا 
توجــه بــه وجــود واحد هــاي شــيميایی اعــم از پتروشــيمي و پاالیشــگاه  
ــگاه  ــه پژوهش ــد ك ــر مي رس ــه نظ ــور، ب ــی كش ــای غرب ــتان ه در اس
ــعه  ــور توس ــرب كش ــود را در غ ــز خ ــت مرك ــت مي بایس ــت نف صنع
ــراي  ــز ب ــن مرك ــزات خــود را در ای ــن و تجهي ــداد محققي بخشــد و تع

ــد. ــش ده ــن، افزای ــان ممك ــریع ترین زم ــكالت در س ــل مش ح
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــرب ب ــت و گاز غ ــركت نف ــرا ش ــزود: اخي وي اف
ــاخت  ــازي، س ــاي چند ف ــپ ه ــاخت پم ــر روی س ــور، ب ــم كش تحری
ــك زدا )M.O.T( و  ــاخته نم ــاي پيش س ــاخت واحد ه ــزي، س ــه مغ لول
ــم پژوهشــگاه  ســاخت transmitter هــا متمركــز نمــوده و اميدواری
ــاي  ــن حضــور نيرو ه ــوان و پتانســيل خــود و همچني ــا اســتفاده از ت ب
ــد. ــاري كن ــا را ی ــا م ــن زمينه ه ــك از ای ــر ی ــد در ه ــص، بتوان متخص

ایشــان در خاتمــه بــر لــزوم برگــزاري همایش هــاي تخصصــي مشــترك 
ــز اشــاره  ــا و شــركت هــای توليــدی ني بيــن پژوهشــگاه و دانشــگاه ه
ــگاه  ــد پژوهش ــر مانن ــای معتب ــركت ه ــازمانها و ش ــت: س ــرد و گف ك
مي تواننــد بــا برگــزاري ســمينار ها و همایــش هــاي علمــي- تخصصــي، 
ــب  ــاي مناس ــد و راه حل ه ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب ــتاورد هاي خ دس
ــه  جهــت كاهــش هزینه هــاي جــاری در دســتگاه هــای اجرایــی را ارائ
ــا در راســتای  ــی ه ــه جوی ــزان صرف ــن مي ــا اســتفاده از ای ــا ب ــد ت دهن
انجــام پــروژه هــای پژوهشــی، بــرای خودكفایــی كشــور گام برداریــم و 
بــا یــاری دادن ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور شــاهد ایرانــی آبــاد و 

خودكفــا در تمامــی زمينــه هــا باشــيم.



آبان ماه 1398 آذر ماه 1398

16

ــت  ــت نف ــگاه صنع ــان پژوهش ــراردادي مي ــاه ق ــنبه ۲۶ آذرم روز سه ش
ــرد  ــود عملك ــوان »بهب ــا عن ــران ب ــزي ای ــت مناطــق مرك و شــركت نف
ــز از  ــاي گری ــيل پمپ ه ــكال س ــتفاده در مكاني ــورد اس ــاي م اورینگ ه

ــه امضاء رســيد. ــواد ب ــو م ــا اســتفاده از نان ــگ بيجــار ب ــز تن مرك
ــيه  ــت در حاش ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش ــي، رئي ــر توفيق ــر جعف دكت
ــق  ــت مناط ــركت نف ــه ش ــر اینك ــد ب ــا تاكي ــرارداد ب ــن ق ــاء ای امض
مركــزي یكــي از همــكاران اســتراتژیك پژوهشــگاه محســوب مي شــود، 
ــن دو  ــان ای ــياري مي ــاي بس ــا و قرارداد ه ــون تفاهم نامه ه ــت: تاكن گف
ــه اورینگ هایــي  مجموعــه منعقــد شــده اســت و قــرارداد امــروز نيــز ب

كــه در پمپ هــا اســتفاده مي شــود مرتبــط مي شــوند.
ــوده و در عملكــرد  ــي ب ــن قطعــه واردات ــح كــرد: ای ــه تصری وي در ادام
ــادي دارد، از ایــن رو پژوهشــگاه  پمپ هــا نقــش راهبــردي بســياري زی
بــا اســتفاده از تكنولوژي هــاي نانــو مــواد بــه بهــره گيــری از نيرو هــاي 
دانشــي، فنــاور و پژوهشــگر خــود تــالش كــرده اســت ایــن اورینگ  هــا 

را ســاخته و ایــن نقيصــه را برطــرف ســازد .
ــركت  ــل ش ــي، مدیر عام ــن حاتم ــر رامي ــم دكت ــن مراس ــه ای در ادام

نفــت مناطــق مركــزي ایــران گفــت: بــر اســاس ایــن قــرارداد پژوهشــي 
ــر ســاخت ایــن اورینگ هــا، تغييراتــي  مقــرر شــده اســت كــه عــالوه ب
در كيفيــت آن هــا نيــز انجــام شــود كــه ایــن امــر باعــث قطــع وابســتگي 

ــود. ــا مي ش ــش هزینه ه ــي و كاه ــش فن ــعه دان ، توس
حاتمــي درخصــوص چرایــي انتخــاب پژوهشــگاه در ایــن قــرارداد گفــت: 
بــا شــناختی كــه از توانمنــدی ایــن مجموعــه بــه عنــوان قدیمي تریــن 
ــم،  ــتي داری ــت و باالدس ــوزه نف ــي در ح ــز پژوهش ــن مرك و معتبر تری
ــه ســر منــزل  ــر ایــن باوریــم كــه پژوهشــگاه ایــن پژوهــش را نيــز ب ب
خواهــد رســاند و بــه طــور حتــم خروجــي آن یــك محصــول فناورانــه 

اســت كــه در اختيــار صنعــت قــرار خواهــد گرفــت.
گفتنــي اســت ایــن قــرارداد در محــل مركــز همایــش هــاي بين المللــي 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت ميــان دكتــر جعفــر توفيقــي، رئيــس 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دكتــر راميــن حاتمــي، مدیر عامــل شــركت 

ــه امضــاء رســيد. نفــت مناطــق مركــزي ب

قطع وابستگی در ساخت
اورینگ پمپ ها با بهره گیری از فناوری نانو 

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و نفت مرکزی صورت میگیرد؛
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روز چهار شــنبه ۲۷ آذر مــاه دكتــر توفيقــي، رئيــس پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت و دكتــر ســيد احمــد معتمــدي، رئيــس دانشــگاه اميــر كبيــر بــا 
ــزار و  ــتركي برگ ــت مش ــه، نشس ــاي دوجانب ــترش همكاریه ــدف گس ه

ــد. ــد كردن ــه اي منعق ــن تفاهم نام همچني
ــه  ــن تفاهم نام ــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ای ب
كــه بــا حضــور معاونــان و مدیــران هــر دو مجموعــه بــه امضــاء رســيد 
موضوعاتــي نظيــر همــكاري در بومي ســازي و انتقــال فناوري هــاي 
ــاز  ــورد ني ــاي م ــن آئين نامه ه ــت و گاز و تدوی ــع نف ــد در صنای جدی

ــد. ــال مي كن ــوآوري را دنب ــز ن مراك
بــر اســاس ایــن گــزارش، همــكاري در اجــراي دوره هــاي جدیــد بيــن  
ــه،  ــاد توافق نام ــور، انعق ــت و گاز كش ــع نف ــاز صنای ــورد ني ــته اي م رش
ــي  ــر جهان ــگاه هاي معتب ــا دانش ــترك ب ــكاري مش ــاي هم تفاهم نامه ه
بــه منظــور تبــادل اطالعــات و تجــارب اموزشــي- پژوهشــي و همچنيــن 
و  صنعتــي  پروژه هــاي  مشــترك  اجــراي  و  تعریــف  در  همــكاري 
پژوهشــي مــورد نيــاز صنایــع نفــت و گاز از مهم تریــن برخــي از مفــاد 

ــوند. ــوب مي ش ــه محس ــن تفاهم نام ای
در حاشــيه ایــن مراســم دكتــر معتمــدي، رئيــس دانشــگاه اميــر 
ــه فعاليت هــاي ایــن دانشــگاه اشــاره كــرد و گفــت: اصالحــات  كبيــر ب
ــم  ــم و اميدواری ــام داده ای ــگاه انج ــن دانش ــبي را در ای ــاختاري مناس س
كــه ایــن تغييــرات دانشــگاه هاي مــا را بــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم 
ــودن  ــي ب ــي دانشــگاه ها، نســل اول هدایــت كنــد چــرا كــه ضعــف اصل

آن هــا اســت.
ــزود: دانشــگاه هاي نســل ســوم دانشــگاه هایي  ــتا اف ــن راس وي در همي

هســتند كــه بيشــتر در چرخــه اقتصــادي كشــور خــود نقــش داشــته و 
ــد. ــت مي كنن ــور حرك ــاي كش ــت نياز ه در جه

ــته  ــگاه هاي وابس ــتن پژوهش ــا پيوس ــت ب ــدم موافق ــراز ع ــا اب ــان ب ایش
ــه زیــر مجموعــه وزارت علــوم تاكيــد كــرد: ایــن امــر  ــه دســتگاه ها ب ب
ــف  ــك وظای ــر ی ــه ه ــا ك ــت و از آنج ــوم نيس ــا مرس ــاي دني در هيچ ج
متعــددي را بــر عهــده دارنــد، پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها بایــد بتواننــد 

مكمــل یكدیگــر باشــند تــا مثمــر ثمــر واقــع شــوند.
رئيــس دانشــگاه اميــر كبيــر بــا تاكيــد بــر اینكــه ایــن دانشــگاه از نظــر 
ــر  ــه ازاي ه ــت: ب ــرار دارد گف ــبي ق ــگاه مناس ــي در جای ــت علم وضعي
ــم و در  ــه اول را در كشــور داری ــم و رتب ــه داری ــات علمــي 4/۲ مقال هي
ســال هاي اخيــر ایــن دانشــگاه در زمينــه ارجاعــات نيــز رونــدي رو بــه 

رشــد داشــته اســت.
ــه اهــداف خــود در ســه  ــراي دســتيابي ب ــا بيــان این كــه ب معتمــدي ب
زمينــه برنامه ریــزي كرده ایــم، اظهــار كــرد: افزایــش قرار داد هــاي 
ــه در  ــي ســه محــور اساســي اســت ك ــوآوري و مهارت افزای ــي، ن صنعت

ــم داد. ــام خواهي ــود را انج ــاي خ ــا فعاليت ه ــن بخش ه ای
وي در خاتمــه ضمــن ابــراز اميــدواري بــه تعمــالت آتــی گفــت: 
اميدواریــم بــا برگــزاري این گونــه نشســت ها و بازدید هــا بتوانيــم 
ــت و  ــت نف ــگاه صنع ــم و پژوهش ــام دهي ــي را انج ــاي مكمل فعاليت ه
پردیس هــاي مــا مي تواننــد در زمينه هــاي متعــددي بــا یكدیگــر 

ــد. ــت نماین فعالي

 تفاهم نامه همکاری
وهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی امیر  پژ

:در راستای توسعه شبکه همکاری های فناورانه صورت گرفت
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در نشســت مشــترك معــاون امــور انــرژي مركــز همكاري هــاي تحــول 
ــر  و پيشــرفت ریاســت جمهــوري و رئيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب

ــد شــد. ــه تاكي ضــرورت گســترش همكاری هــای دو جاني
ــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در حاشــيه ایــن  ب
نشســت كــه روز شــنبه ۱۶ آذر مــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار 
ــرژي مركــز همكاري هــاي  شــد، دكتــر جــواد مشــایخ، معــاون امــور ان
ــن جلســه  ــه ای ــان این ك ــا بي ــوري ب تحــول و پيشــرفت ریاســت جمه
مي تواتــد نقطــه عطفــي در تعامــالت ایــن دو مجموعــه محســوب 
ــود  ــي وج ــاد مل ــر دو نه ــياري در ه ــاي بس ــت: ظرفيت ه ــود، گف ش
دارد و اميدواریــم بتوانيــم توان مندي هــا را بــا این گونــه نشســت ها 

ــم. ــزا نمایي هم اف
ــول  ــاي تح ــز همكاري ه ــه مرك ــرد: مجموع ــح ك ــه تصری وي در ادام
و پيشــرفت یــك مجموعــه حاكميتــي نســبتا قدیمــي محســوب 
ــر و بازنگــري در  ــا تغيي ــالش كــرده اســت كــه ب مي شــود و همــواره ت
ماموریت هــاي خــود نقــش پویا تــري را در اكوسيســتم علــم و فنــاوري 

كشــور داشــته باشــد.
ــن  ــه ای ــورد توج ــاي م ــي از حوزه ه ــه یك ــر اینك ــد ب ــا تاكي ــایخ ب مش
ــگاه  ــو پژوهش ــك س ــرد: از ی ــح ك ــت، تصری ــرژي اس ــوزه ان ــز، ح مرك
ــا ظرفيت هــاي مركــز مــا آشــنا شــود و توقعــات  ــد ب صنعــت نفــت بای
ــوي  ــه از س ــد ك ــي باش ــا و خدمات ــا ظرفيت ه ــب ب ــت متناس مي بایس
ــان  ــد در جری ــز بای ــا ني ــر م ــه مي شــود و از ســوي دیگ ــا ارای ــز م مرك
ــم  ــتراتژي هاي حاك ــه و از اس ــرار گرفت ــاي درون پژوهشــگاه ق پویایي ه
بــر آن و اولویــت  پروژه هــا نيــز مطلــع شــویم تــا در نهایــت بتوانيــم بــه 

ــم. ــت یابي ــترك دس ــاي مش ــترك از فعاليت ه ــبد مش ــك س ی
ــرژي مركــز همكاري هــاي تحــول و پيشــرفت ریاســت  معــاون امــور ان
ــن مجموعــه را یــك مجموعــه حاكميتــي غيــر انتفاعــي  جمهــوري، ای
ــه دنبــال ســود و كســب منفعــت نمــي باشــد و اظهــار  دانســت كــه ب
كــرد: مركــز همكاري هــاي تحــول و پيشــرفت ریاســت جمهــوري 
اساســا یــك تســهيل گــر بــرای حــل مشــكالت محســوب مــی شــود و 

ــرای حــل مســتقيم مســائل و مشــكالت نمــی باشــد. بســتری ب
ــن  ــاي ای ــدواژه فعاليت ه ــن كلي ــه چندی ــر اینك ــد ب ــا تاكي ــایخ ب مش
ــاوري  ــم و فن مجموعــه را تشــكيل مــي  دهــد گفــت: اوليــن حــوزه عل

اســت و چنانچــه گفتمــان مقــام معظــم رهبــري را در ســال هاي اخيــر 
تحليــل نمایيــم ایــن كليــد واژه یكــي از پــر تكرار تریــن كلمــات اســت 

ــته اند. ــت داش ــه آن عنای ــه ایشــان ب ك
وي همكاري هــاي بين المللــي را دوميــن كليــد واژه دانســت و افــزود: از 
آن جــا كــه دانش هــا بيــش از پيــش گســترده شــده انــد، مــا نمي توانيــم 
ــه فعاليــت خــود ادامــه دهيــم،  در خــالء و در یــك چارچــوب بســته ب
ــد  ــر چن ــيم ه ــل باش ــاي مكم ــال راهكار ه ــه دنب ــد ب ــن رو بای از ای
ــي  ــركت هاي خارج ــري، ش ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق فرمایش ــه طب ك
ــرار  ــا ق ــور م ــار كش ــود را در اختي ــدي خ ــم و كلي ــاي مه تكنولوژي ه
ــراي  ــات ب ــا و امكان ــبي از ظرفيت ه ــه نحومناس ــد ب ــد داد و بای نخواهن

ــویم. ــد ش ــاوری بهره من ــمندانه فن ــاب هوش اكتس
ایشــان افــزود: همكاري هــاي بين المللــي در حــوزه علــم و فنــاوري بــه 
ــن  ــت گرفت ــه خدم ــه ب ــي نيســت، بلك ــدي داخل ــي توان من ــاي نف معن
ــا بتوانيــم  ــات داخــل اســت ت ــر امكان دسترســي هاي مضاعــف عــالوه ب

اهــداف خــود را پيــش بریــم.
ــن مركــز 4 گــروه  ــرژي ای ــت ان ــر اینكــه در معاون ــد ب ــا تاكي مشــایخ ب
مشــغول فعاليــت هســتند، تصریــح كــرد: گروه هــاي نفــت و گاز، 
ــر  ــد پذی ــاك و تجدی ــاي پ ــرو و فناوري ه ــرق و ني ــرژي، ب ــري ان راهب
ــي  ــات و پروژه های ــد و عمــده موضوع ــروه را تشــكيل مي دهن ــن 4 گ ای
ــن دو  ــده بي ــا در آین ــت و ی ــري اس ــال پيگي ــگاه در ح ــه در پژوهش ك
مجموعــه تعریــف خواهــد شــد مربــوط بــه گــروه نفــت و گاز اســت كــه 

ــود. ــوب مي ش ــز محس ــز ني ــن مرك ــق ای ــاي موف ــي از گروه ه یك
ــز بيشــتر  ــر ني ــد پذی ــاك و تجدی ــاي پ ــروه  فناوري ه ــه داد: گ وي ادام
فعاليتــش معطــوف بــه موضوعــات مرتبــط بــا محيــط زیســت و 
ــروه  ــن گ ــه نظــر مي رســد ای ــه ب ــر اســت ك ــد پذی ــاي تجدی فناوري ه
مي توانــد موضوعــات مشــتركي را بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت تعریــف 

ــد. نمای
ــه  ــن دو مجموع ــران ای ــه، مدی ــس از نشســت دوجانب ــي اســت پ گفتن
پژوهشــگاه  ســه گانه  پردیس هــاي  آزمایشــگاه هاي  و  پایلوت هــا  از 

ــد. ــد كردن ــت بازدی ــت نف صنع

همکاریهای 
بني امللیل، به معنای 

نیف توامنندی های داخیل 
نیست

دکتر مشایخ در بازدید از توانمندی های پژوهشگاه صنعت نفت
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روز دوشــنبه ۱۱ آذر مــاه نماینــدگان دانشــگاه صنعتــي قوچــان نشســت 
مشــتركي را بــا هــدف آشــنایي بــا توانمندي هــا و پتانســيل پژوهشــگاه 

صنعــت نفــت در ایــن مجموعــه برگــزار كردنــد.
دكتــر منصــور بزمــي، معــاون فنــاوري و روابــط بين الملــل پژوهشــگاه 
ــرد  ــاره ك ــاي پژوهشــگاه اش ــه برنامه ه ــن نشــت ب ــت در ای ــت نف صنع
و گفــت: سياســت جدیــدي كــه مدیریــت ایــن ســازمان در ســال هاي 
ــا دانشــگاه هاي  ــر تعامــل بيشــتر ب اخيــر پيــش گرفتــه اســت تاكيــد ب
كشــور اســت كــه خوشــبختانه ایــن مهــم هم اكنــون بــه خوبــي انجــام 

شــده اســت.

وي در ادامــه تصریــح كــرد: پروژه هــاي مشــترك مناســبي ميــان 
پژوهشــگاه و دانشــگاه ها در حــال انجــام اســت و همچنيــن اســتفاده از 
ــز دكتــري  ــان نامه هــاي ارشــد و ت ــراي انجــام پای فضــاي پژوهشــگاه ب
ــتور كار  ــه در دس ــت ك ــي اس ــاي مهم ــه فعاليت ه ــجویان از جمل دانش

ایــن مركــز تحقيقاتــي قــرار گرفتــه اســت.
ایشــان بــه گام هــای عملــی در زمينــهء ایــن همــكاري متقابــل اشــاره 
ــگاه  ــي را پژوهش ــبختانه طرح ــوب خوش ــن چارچ ــزود: در ای ــرد و اف ك
تهيــه كــرده كــه مــورد تایيــد وزیــر نفــت نيــز قــرار گرفتــه و هم اكنــون 

در حــال تدویــن دســتور العمــل اجرایــي آن هســتيم.
بزمــي در هميــن راســتا ادامــه داد: ميزباني ۵۰۰ دانشــجو در پژوهشــگاه 
ــی  ــا تحول ــد منش ــه مي توان ــی اســت ك ــرح مل ــك ط ــت، ی ــت نف صنع
ــه ایــن  ــزرگ در پژوهشــگاه و دانشــگاههاي كشــور باشــد چــرا كــه ب ب
ــد  ــي هدفمن ــه نوع ــگاها ب ــري دانش ــانس و دكت ــز فوق ليس ــطه، ت واس
شــده و همگــي در جهــت نيــاز صنعــت نفــت و فنــاوری هــای آینــده 

ــرار خواهنــد گرفــت. مــورد اســتفاده ق
وي بــا بيــان این كــه ایــن طــرح یــك برنامــه ۵ ســال محســوب 
ــرار  ــده ق ــام ش ــاي انج ــزي ه ــق برنامه ری ــت: طب ــان داش ــود، بي مي ش
اســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت ســاالنه ۱۰۰ دانشــجو فــوق ليســانس 
و دكتــري را در طــول ۵ ســال ميزبانــي كنــد و در ماه هــاي آتــي پــس 
از نهایــي شــدن دســتورالعمل ایــن طــرح، بــه دانشــگاه ها ابــالغ خواهــد 
ــف  ــي از وظای ــق یك ــد در تحق ــر بتوان ــن ام ــم ای ــه اميدواری ــد ك ش
ــد  ــور و رش ــاني كش ــع انس ــعه مناب ــه توس ــك ب ــه كم ــگاه ك پژوهش

ــد. ــته باش ــش بســزایي داش ــان اســت نق جوان
در ادامــه ایــن جلســه دكتــر ســيد مســعود موســوي كندومــال، معــاون 

ــن  ــه فعاليت هــاي متعــدد ای ــز ب ــي دانشــگاه صنعتــي قوچــان ني اجرای
ــجو در  ــان ۳۵۰۰ دانش ــگاه قوچ ــت: دانش ــرد و گف ــاره ك ــگاه اش دانش
رشــته هاي مهندســي دارد و هم اكنــون بــه یكــي از دانشــگاههاي 

ــت. ــده اس ــل ش ــي تبدی ــاي مهندس ــد در حوزه ه ــال و روبه رش فع
وي ادامــه داد: در رشــته مهندســي شــيمي در گرایش هــاي جدا ســازي، 
ــا  ــر ب ــال هاي اخي ــگاه در س ــن دانش ــد ای ــي فرآین ــت و طراح كاتاليس
ــي  ــق خوب ــت رون ــته اس ــص توانس ــد ومتخص ــاتيد متعه ــور اس حض

ــد. ــام ده ــددي را انج ــاي متع ــاورد و پروژه ه ــت بي بدس
ــر  ــت: ب ــرد و گف ــاره ك ــز اش ــند دانشــگاه ني ــه چشــم انداز س ایشــان ب
ــه  ــم دارد ك ــي قوچــان تصمي ــن چشــم انداز، دانشــگاه صنعت اســاس ای
برنامه هــاي متعــددي بــا هــدف پيشــرفت در حوزه هــاي مختلــف 
ــد،  ــرار ده ــود ق ــتور كار خ ــي را در دس ــي و صنعت ــي، آموزش تحقيقات
ــركت هاي  ــازمان ها و ش ــي از س ــا برخ ــه ب ــاد تفاهم نام ــن رو انعق از ای

ــود. ــوب مي ش ــگاه محس ــن دانش ــداف ای ــط از اه مرتب
ــت  ــطه موقعي ــه واس ــان ب ــگاه قوچ ــه دانش ــر این ك ــد ب ــا تاكي وي ب
ــگاهي  ــن دانش ــهد دومي ــي مش ــگاه فردوس ــس از دانش ــي پ جغرافيای
اســت در ایــن اســتان كــه در حــوزه مهندســي فعــال و درخشــان عمــل 
ــورد و پاالیشــگاه  ــرد: وجــود پتروشــيمي بجن ــح ك ــرده اســت، تصری ك
ســرخس بــه عنــوان دو قطــب علمــي، صنعتــي و تحقيقاتــي در حــوزه 
ــن دانشــگاه بســيار مثمــر  ــراي ای ــد ب نفــت ، گاز و پتروشــيمي مي توان

ثمــر واقــع شــود.
معــاون اجرایــي دانشــگاه صنعتــي قوچــان بــه دیگــر فعاليت هــاي ایــن 
ــواي  ــا محت ــوكالجي را ب ــت: از یك س ــرد و گف ــاره ك ــز اش ــگاه ني دانش
ــوي  ــم واز س ــدازي كرده ای ــردي را ه ان ــي و كارب ــاي تخصص آموزش ه
ــع  ــدف رف ــا ه ــت ب ــا صنع ــاط ب ــوان ارتب ــا عن ــي ب ــر كارگروه دیگ
ــواره  ــت و هم ــه اس ــكيل یافت ــيمي تش ــي ش ــوزه مهندس ــكالت ح مش
تــالش كــرده  تــا بــه عنــوان یــك دانشــگاه بــه ظاهــر كوچــك در یــك 
ــات  ــا ارتباطــات گســترده خــود در جهــت منوی شهرســتان كوچــك، ب

ــم. ــام آموزشــي گام برداری ــور و نظ كش
گفتنــي اســت نماینــدگان دانشــگاه قوچــان در پایــان ایــن نشســت از 
ــت  ــگاه صنع ــاي پژوهش ــگاه ها و پایلوت ه ــود در آزمایش ــات موج امكان

نفــت بازدیــد كردنــد.

در 
حال تدوین 

دستور العمل 
اجرایی میزابین 500 
دانشجوی ارشد و دکرتا 

هستیم

دکتر بزمی در دیدار با مسئولین دانشگاه قوچان؛
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در نشســت مشــترك رئيــس و مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــهرك علمــي تحقيقاتــي اصفهــان، بــر ضــرورت گســترش همكاری هــای دو 
جانيــه تاكيــد شــد.

ــه روز  ــت ك ــن نشس ــان در ای ــي اصفه ــي تحقيقات ــهرك علم ــس ش ــري، رئي ــر قيص ــت دكت ــت نف ــگاه صنع ــي پژوهش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــاور محــور و  ــان داراي ۵۰۰ شــركت فن ــي اصفه ــزار شــد، گفــت: شــهرك علمــي تحقيقات ــاه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگ یك شــنبه ۳آذرم

ــد. ــود دارن ــتور كار خ ــي را در دس ــاي صادرات ــه و فعاليت ه ــد یافت ــركت ها  رش ــن ش ــان ای ــركت از مي ــه ۲۰۰ ش ــت ك ــان اس دانش بني
ــز  ــه  ني ــا حــدود ۱۶ كارخان ــاي آن ه ــر اســاس فناوري ه ــده و ب ــي درآم ــه صــورت صنعت ــزرگ ب ــن شــركت هاي ب ــاي ای ــه داد: فناوري ه وي ادام

ســاخته شــده اســت.
ــه پارك هــاي  ــه رشــد مي باشــند كــه ب ــه دســته دوم ایــن شــركت ها نيــز اشــاره كــرد و افــزود: حــدود ۲۰۰ شــركت دیگــر در مرحل قيصــري ب
ــر مي گيــرد كــه داراي رشــد  علــم و فنــاوري كــه بســيار هــم عظيــم هســتند ملحــق مي شــوند و دســته ســوم نيــز ۱۰۰ مجموعــه نوپــا را در ب

مقدماتــي هســتند.
ــواره از  ــه هم ــن زمين ــت: در ای ــمرد و گف ــهرك برش ــن ش ــداف ای ــترده را از اه ــزرگ و گس ــركت هاي ب ــه ش ــك ب ــركت هاي كوچ ــل ش وي تبدی
متخصصيــن بــا تجربــه اي بهره منــد شــده ایم و بــا توجــه بــه سياســت هاي اتخــاذ شــده تصميــم بــر آن اســت كــه در مراكــز رشــد و پارك هــاي 

علــم و فنــاوري از افــراد جــوان اســتفاده شــود.
ــي  ــت: تمام ــد و گف ــن شــهرك خوان ــاي ای ــز رشــد را از ماموریت ه ــوان مراك ــران ج ــوزش مدی ــان، آم ــي اصفه ــي تحقيقات ــس شــهرك علم رئي
محققــان ایــن مجموعــه آمادگــي انتقــال تجــارب خــود را بــه دیگــر مراكــز دارنــد و مــا مي توانيــم در ایجــاد مراكــز رشــد و نــوآوري و پارك  هــاي 

علــم وفنــاوري بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت كمــك نمایيــم.
ــراي  ــب ب ــركت هایی مناس ــهرك از ش ــن ش ــورداری ای ــه برخ ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ك ــترك تاكي ــكاری مش ــای هم ــه ه ــریح زمين ــان در تش ایش
ــه خدمــات متعــدد در ایــن بخــش، در زمينــهء تهيــه تجهيــزات آزمایشــگاهي، كاتاليســت ها  ــر ارائ تجاري ســازي فناوري هــا، می توانيــم عــالوه ب

ــم. ــكاري نمایي ــگاه هم ــر پژوهش ــا نظي ــازمان ه ــركت ها و س ــر ش ــا دیگ ــا ب و فيلتر ه
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صنعت نفت از مرکز رشد و 

فناوری پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد

ــران و كارشناســان  ریيــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و جمعــی از مدی
شــركت ملــی گاز ایــران از مركــز رشــد و فنــاوری پاالیشــگاه گاز شــهيد 

هاشــمی نــژاد در شهرســتان مــرزی ســرخس بازدیــد كردنــد.
ــمی  ــهيد هاش ــش گاز ش ــركت پاالی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــان  ــك در جری ــد از نزدی ــن بازدی ــی در ای ــر توفيق ــر جعف ــژاد، دكت ن
فعاليــت هــای مركــز رشــد و فنــاوری پاالیشــگاه در حــوزه كارآفرینــی، 
اســتارتاپ هــا، شــركت هــای دانــش بنيــان و فعــاالن حــوزه نفــت و گاز 
قــرار گرفــت و بــر ادامــه همــكاری هــای دوجانبــه پژوهشــگاه صنعــت 
ــوری شــركت پاالیــش گاز شــهيد هاشــمی  نفــت و مركــز رشــد و فنان

نــژاد تاكيــد كــرد.
دكتــر توفيقــي در مراســم آغــاز بــه كار مركــز رشــد و فنــاوري ســرخس 
ــدازي شــده  ــان بومــي ایــن منطقــه راه ان ــراي اشــتغال زایي جوان كــه ب
اســت، گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــراي بهره منــدي از ایده هــاي 
ــه  ــا هــم ب ــو در مراكــز رشــد منطقــه اي آمادگــي همــكاري دارد و م ن
ــته هاي  ــتارت آپ ها و هس ــم از اس ــاوري مي تواني ــي فن ــوان متقاض عن

ــن زمينــه بهره منــد شــویم. ــاور در ای فن
ایشــان در ادامــه تصریــح كــرد: در تــالش هســتيم كــه ميــان 
پژوهشــگاه و ایــن مركــز نــوآوري تبــادل تجربــه انجــام دهيــم و تــوان 

اســتارت اپ هاي ایــن دو مجموعــه نيــز اســتفاده نمایيــم.
وی در ادامــه بــه بهــره گيــری از ظرفيــت  هــای متخصصــان صنعت نفت 
و پژوهشــگران و همــكاری آنهــا بــا پژوهشــگاه بــه ویــژه اســتعدادهای 
ــای  ــترش پژوهش ه ــم در گس ــرد: اميدواری ــان ك ــاره و بي ــوان اش ج
ــای  ــعه فناوری ه ــر در توس ــش موث ــای نق ــعه ای و ایف ــردی و توس كارب

ــری برداشــته شــود. ــا گام هــای موث ــدی و تجاری ســازی آنه كلي
گفتنــی اســت در ایــن بازدیــد، ریيــس پــارك علــم و فنــاوری خراســان 
ــا شــركت هــای دانــش بنيــان مســتقر  از همــكاری هــای پاالیشــگاه ب
ــن از  ــر كــرد و همچنيــن دو ت ــاوری اســتان تقدی ــم و فن ــارك عل در پ
مدیــران شــركت هــای دانــش بنيــان مســتقر در مركــز رشــد و فنــاوری 
ــگاه گاز  ــا پاالیش ــكاری ب ــود و هم ــات خ ــان تجربي ــه بي ــگاه، ب پاالیش
شــهيد هاشــمی نــژاد در تاميــن قطعــات صنعــت نفــت و گاز پرداختنــد.

سمینار آموزشی » بالک چین و 
ارز دیجیتال« برگزار شد

ــال » ، روز چهارشــنبه  ــن و ارز دیجيت ــالك چي ســمينار آموزشــی » ب
ــگاه  ــس پژوهش ــی، ریي ــر توفيق ــر جعف ــور دكت ــا حض ــاه ب ۱۳ آذرم
صنعــت نفــت، معاونيــن و مدیــران ایــن ســازمان، بــه ســخنرانی دكتــر 
ــان در  ــب و كار رای ــعه كس ــركت توس ــاور ش ــی، مش ــاس امام اميرعب

ــد. ــزار ش ــت برگ ــت نف ــگاه صنع ــر پژوهش ــی تتات ــالن آمف س

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، فنــاوری نوظهــور 
ــار  ــرای اوليــن ب ــه اســت كــه ب ــالك چيــن، اختراعــی بســيار خالقان ب
ــن  ــای ای ــاوری گذاشــت. ســنگ بن ــه عرصــه فن ــا ب در ســال ۲۰۰۹ پ
فنــاوری ایــده حــذف واســطه هــا از طریــق ایجــاد شــبكه گســترده ای 
از كامپيوترهــا در سراســر دنياســت كــه بــه كاربــران ایــن اجــازه را مــی 
دهــد تــا بــه صــورت كامــال شــفاف بــه اطالعــات ذخيــره شــده در ایــن 

شــبكه عظيــم دسترســی داشــته باشــند.
ــا رصــد  ــروی انســانی ب ــز ني ــوزش و تجهي ــد آم ــن اســاس واح برهمي
كــردن ایــن فنــاوری هــای نوظهــور و در قالــب برگــزاری یــك ســمينار 
تخصصــی بــر آن شــد تــا بــا بهــره جســتن از اســاتيد ایــن حــوزه باعــث 
ارتقــای دانــش مدیــران، روســا و پژوهشــگران شــود و آن هــا را بــا ایــن 

فضــای جدیــد نيــز آشــنا نمایــد.
ــختی  ــات كار، س ــاع، اثب ــا اجم ــنایی ب ــد آش ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
شــبكه، فــورك، آشــنایی بــا نســل هــای مختلــف رمــز ارزهــا و 
كاركردهــای بــالك چيــن از موضوعــات مطــرح شــده در ایــن ســمينار 

ــت. ــوده اس ب
ــا انــواع  ــا عرضــه اوليــه ســكه )ICO(، آشــنایی ب همچنيــن آشــنایی ب
كيــف پــول) wallet(، نحــوه خریــد و فــروش رمــز ارزهــا و آشــنایی 
بــا پلتفــرم هــای معامــالت رمــز ارزهــا از دیگــر مــواردی اســت كــه در 

آن جلســه مــورد تجزیــه و تحليــل قــرار گرفــت.
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مراســم بزرگداشــت شــهید ســردارحاج قاســم ســلیمانی و شــماري از همرزمان شــان بــا 
حضــور رئیــس، مدیــران و کارکنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت، امــروز 15 دي مــاه پــس از 

اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر در ایــن مجموعــه برگــزار شــد.
ــدي  ــهيد ابومه ــالم و ش ــار اس ــردار پرافتخ ــود س ــت، یادب ــت نف ــگاه صنع ــي پژوهش ــزارش روابط عموم ــه گ  ب

ــا شــد. ــام پژوهشــگاه برپ ــزار شــهيد گمن ــدس در جــوار م المهن
گفتنــي اســت در ایــن مراســم ذاكــر اهــل بيــت بــه مداحــي پرداخــت و كاركنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا 
حضــور خــود بــر ســر مــزار ایــن شــهيد و شــركت در مراســم گراميداشــت شــهادت ســردار ســليمانی بــا شــهدا 

و آرمان هــاي رهبــر انقــالب اســالمی تجدیــد ميثــاق كردنــد.
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بــه مناســبت هفتــه بســيج، یــك دوره مســابقات فوتســال بــا حضــور ۹ تيــم در قالــب دو گــروه در ميــان كاركنــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت از 4 
آذر تــا 4 دی 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 تيــم شــهدای امنيــت و دیــوار مــرگ بــا یكدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد كــه پــس از ضربــات پنالتــی، تيــم شــهدای امنيــت بــا 

غلبــه بــر تيــم دیــوار مــرگ بــه مقــام ســوم دســت یافــت.
همچنيــن در مســابقه فينــال ایــن رقابــت هــا، دو تيــم شــهيد رســتمی و مهندســی نفــت بــه رقابــت پرداختنــد و ایــن بــار نيــز در ضربــات پنالتــی، 

تيــم شــهيد رســتمی بــا غلبــه بــر تيــم مهندســی نفــت، مقــام قهرمانــی را بــه دســت آورد.
گفتنــی اســت در ایــن دوره از بــازی هــا تيــم اميــد بــه عنــوان تيــم برتــر اخــالق مســابقات انتخــاب شــد و در روز پایانــي ایــن رقابت هــا بــا حضــور 

معــاون پشــتيبانی و تعــدادی از مدیــران ایــن مجموعــه، بــه تيــم هــای برگزیــده هدایایــی اهــدا شــد.
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