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ــای میدان محــور صنعــت  ــه پیشــبرد قرارداده ــا اشــاره ب ــت ب ــر نف وزی
ــدواری  ــراز امی ــال می شــود، اب ــکاری دانشــگاه ها دنب ــا هم ــه ب ــت ک نف
کــرد بــا تــداوم ایــن رونــد، زمینــه ارتقــا و توســعه فناوری هــای بخــش 

باالدســت صنعــت نفــت فراهــم شــود.
ــم  ــنبه، پنج ــروز )ش ــه ام ــژن زنگن ــانا، بی ــگار ش ــزارش خبرن ــه گ ب
ــگاه های  ــتادان دانش ــا و اس ــا روس ــترک ب ــت مش ــاه( در نشس بهمن م
ــت  ــاره عل ــت، درب ــت نف ــور صنع ــای میدان مح ــرارداد طرح ه ــرف ق ط
ــا  ــن جلســه تشــکیل شــده اســت ت ــت: ای ــن نشســت گف ــزاری ای برگ
ــرار  ــا ق ــن طرح ه ــش روی ای ــای پی ــکالت و چالش ه ــان مش در جری
ــود  ــکالت خ ــم مش ــگاه ها می خواه ــای دانش ــن از روس ــم، بنابرای بگیری

ــدام شــود. ــع آن اق ــرای رف ــا ب ــد ت ــدون سانســور بگوین را ب
ــا یــادآوری اینکــه مهم تریــن بحــث بــرای انجــام فعالیت هــای  زنگنــه ب

پژوهشــی در نفــت، بحــث افزایــش ضریــب بازیافــت نفــت اســت، ادامــه 
ــی  ــای بزرگ ــگاه ها میدان ه ــا دانش ــرارداد ب ــوع ق ــای موض داد: میدان ه
ــد و از ایــن رو  هســتند کــه ذخیــره نفــت درجــای قابــل توجهــی دارن

افزایــش ضریــب بازیافــت در آنهــا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
ــور  ــا، حض ــن طرح ه ــرای ای ــداف اج ــی از اه ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــوده  ــن کار ب ــرا در بط ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــجویان مقاط دانش
اســت، گفــت: بــه دانشــگاه های طــرف قــرارداد گفته ایــم کــه در 
صــورت نیــاز در اجــرای ایــن طرح هــا، از همــکاری دانشــگاه های 
ــد. ــره ببرن ــی به ــی خارج ــته پژوهش ــات برجس ــی و موسس بین الملل

زنگنــه بــه آغــاز تالش هــا بــرای ایجــاد ظرفیــت علمــی صنعــت نفــت 
در بخــش آمــوزش عالــی کشــور از حــدود ۲۱ ســال پیــش اشــاره کرد و 
ــن ظرفیت ســازی  ــد در ای ــروز شــاهدیم نشــان می ده ــزود: آنچــه ام اف
موفــق عمــل شــده اســت و نیروهــای خوبــی در ایــن عرصــه پــرورش 

یافته انــد.
ــا و  ــا ارتق ــز ب ــن جهــش نی ــاز دوم ای ــه ف ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــکاری  ــا هم ــت ب ــت نف ــت صنع ــش باالدس ــای بخ ــعه فناوری ه توس

دانشــگاه ها دنبــال شــود.
ــه ۹ میــدان نفتــی کشــور کــه  ــر اســاس قراردادهــای توســعه فناوران ب
ــی  ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــران و دانش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــن ش بی
برتــر کشــور امضــا شــد، میــدان آزادگان بــه انســتیتو مهندســی نفــت 
ــر،  ــگاه امیرکبی ــه دانش ــن ب ــی دارخوی ــدان نفت ــران، می ــگاه ته دانش
ــه  ــز، میــدان اهــواز ب ــه دانشــگاه ســهند تبری میــدان نفتــی ســروش ب
ــالمی،  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــج ب ــدان کرن ــت، می ــت نف ــگاه صنع پژوهش
ــه  ــوری ب ــدان منص ــریف، می ــی ش ــگاه صنعت ــه دانش ــال ب ــدان کوپ می
دانشــگاه شــیراز، میــدان گچســاران بــه دانشــگاه صنعــت نفــت و میــدان 
ــت  ــگاه صنع ــت )پژوهش ــاد برداش ــکده ازدی ــه پژوهش ــه ب بی بی حکیم

نفــت( واگــذار شــده اســت.

وزیر نفت:



گزارش پیشرفت و دستاوردهای فعالیت های
 انستیتو فرآورش گاز ارايه شد

دى ماه 1398دى ماه 1398

با حضور مدیر عامل شرکت ملی گاز در پژوهشگاه صنعت نفت:4

ــاون  ــی، مع ــر تربت ــن منتظ ــدس حس ــاه مهن ــنبه ۱7 دي م روز سه ش
ــات  ــراه هی ــه هم ــران ب ــي گاز ای ــل شــرکت مل ــت و مدیرعام ــر نف وزی
همــراه، نشســت مشــترکي را بــا مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا 

ــد. ــزار کردن ــه برگ ــن مجموع ــا در ای ــعه همکاري ه ــدف توس ه
ــورد  ــروز دو موضــوع م ــان این کــه در نشســت ام ــا بی منتظــر تربتــی ب
بررســي قــرار گرفــت، گفــت: ســومین جلســه کمیتــه راهبــري انســتیتو 
فــرآورش گاز و رونــد پیشــرفت فعالیت هــاي مربــوط بــه ایــن انســتیتو 
و همچنیــن اقدامــات جــاري در پژوهشــگاه صنعــت نفــت از موضوعــات 

ایــن جلســه بودنــد.
وي در همیــن راســتا تصریــح کــرد: در بخــش صنعــت نفــت، از دیربــاز 
ــت  ــت نف ــار صنع ــي و علمــي در کن ــازوي فن ــوان ب ــه عن پژوهشــگاه ب
بــوده اســت و صنعــت چنانچــه بــا مشــکلي نظیــر تولیــد کاالي جدیــد، 
ــه  ــي مواج ــاي عملیات ــا نیاز ه ــت ها و ی ــا کاتالیس ــط ب ــث مرتب مباح
ــن  ــار ای ــوان پشــتوانه اي علمــي در کن ــه عن شــده اســت، پژوهشــگاه ب

صنعــت بــوده اســت.
بــه  ایــران  نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــي گاز  معــاون وزیــر 
فعالیت هــاي انســتیتو فــرآورش گاز اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن 
ــف  ــي تعری ــاي خوب ــب و پروژه ه ــات مناس ــبختانه اقدام ــش خوش بخ
شــده اســت و بــا گزارشــي کــه امــروز از رونــد پیشــرفت فعالیت هــا در 
ایــن انســتیتو ارایــه شــد امیدواریــم بــا تــوان موجــود در ایــن مجموعــه 
ــن  ــاي ای ــي پروژه ه ــاي آت ــم و در ماه ه ــي دســت یابی ــج مثبت ــه نتای ب
مجموعــه تــا ســقف در نظــر گرفتــه شــده تعریــف و بــه مرحلــه اجــرا 

برســد.
ــاي مشــابه  ــاهد بخــش ه ــون ش ــه هم اکن ــر این ک ــد ب ــا تاکی ایشــان ب
ــز مي باشــیم، گفــت: از آن جــا کــه  پژوهشــگاه در بخــش خصوصــي نی

رویکــرد پژوهشــگاه صنعــت نفــت اقتصــادي نبــوده و جنبــه حاکمیتــي 
ــي و  ــش فن ــه دان ــر رســیدن ب ــی نظی ــوان بیشــتر فعالیت های دارد مي ت
نــوآوري را در ایــن مجموعــه دنبــال کــرد و پــس از رســیدن بــه مرحلــه 

نهایــي بــا بخــش خصوصــي همــکاري کــرد.
منتظــر تربتــی ادامــه داد: بــا رویکــرد وزارت نفــت در خصــوص 
ــه  ــل ک ــن تعام ــتارت اپ ها و همچنی ــان و اس ــش بنی ــرکت هاي دان ش
ــگاه  ــت، پژوهش ــکل گیري اس ــال ش ــگاه در ح ــت و پژوهش ــان صنع می
در شناســایي نیاز هــاي صنعــت و بکارگیــري امکانــات و پتانســیل 

ــد ــا نمای ــي ایف ــه خوب ــور را ب ــش منت ــوان نق ــاي ج نیرو ه
وي بــه راه انــدازي مرکــز نــوآوري پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا حضــور 
وزیــر نفــت نیــز اشــاره کــرد و گفــت: امــروزه موضــوع ایــده از اهمیــت 
بســزایي برخــوردار اســت و افــرادي کــه در صنعــت فعالیــت مي کننــد 
و در پــي حــل مشــکالت بــزرگ صنعــت هســتند، ممکــن اســت 
ــز  ــدازي مراک ــن رو راه ان ــا نرســد، از ای ــن آنه ــه ذه ــد ب ــاي جدی ایده ه
ــاي  ــت از نیرو ه ــه صنع ــد ک ــاده کن ــتري را آم ــد بس ــواوري مي توان ن
ــو در  ــاي ن ــه و ایده ه ــتفاده از اندیش ــدف اس ــا ه ــوان، ب ــد و ج جدی

ــود. ــد ش ــد بهره من ــول جدی ــه محص ــتیابي ب ــتاي دس راس
ایشــان در همیــن راســتا تصریــح کــرد: وزارت نفــت درصــدد اســت کــه 
ــد و مرکــز ایجــاد  ــوآوري را در شــهرري ایجــاد نمای در آینــده مرکــز ن
ــعه آن  ــه توس ــد در زمین ــت مي توان ــت نف ــگاه صنع ــده در پژوهش ش

ــود. ــع ش ــر واق ــر ثم ــدوزي بســیار مثم ــز و تجربه ان مرک
ــرکت  ــل ش ــي مدیرعام ــت تخصص ــن نشس ــس از ای ــت پ ــي اس گفتن
ــران و همراهــان ایشــان از آزمایشــگاه هاي پژوهشــکده گاز  ــي گاز ای مل
ــد  ــه بازدی ــن مجموع ــاي ای ــي پایلوت ه ــن برخ ــگاه و همچنی پژوهش

ــد. کردن
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اعتقاد راسخ به 
بحث پژوهش و 

فناوری داریم

رئیس هیئت مدیره پاالیشگاه 

ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــه رئی ــهراب براندیش س
ــي  ــر روابط عموم ــد خب ــا واح ــي ب ــوي اختصاص ــاه، در گفتگ کرمانش
ــه بخــش خصوصــی در  ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــت ب ــت نف پژوهشــگاه صنع
پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه اعتقــاد راســخ بــه بحــث پژوهــش و فنــاوری 
ــگاه  ــن پاالیش ــی در ای ــش خصوص ــور بخ ــان حض ــت: از زم دارد گف
تمــام تــالش در راســتاي فعالیت هــاي بخــش پژوهــش و توســعه ایــن 
ــاط  ــر ، ارتب ــال اخی ــد  س ــن رو در این چن ــت از ای ــوده اس ــگاه ب پاالیش
ــق و  ــز تحقی ــوان مرک ــه عن ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــا پژوهش ــی ب تنگاتنگ

توســعه وزارت نفــت داشــته ایم.
ــاه  ــت در کرمانش ــت نف ــگاه صنع ــز پژوهش ــه مرک ــان این ک ــا بی وي ب
مســتعد توســعه برحســب نیاز هــای ایــن منطقــه اســت اظهــار داشــت: 
ــا مجموعــه  پاالیشــگاه کرمانشــاه ارتباط هــاي گســترده و متنوعــي را ب
موضــوع  اولیــن  و  داشته اســت  این ســال ها  طــول  در  پژوهشــگاه 
همــکاري ایــن دو مجموعــه در زمینــه طــرح پایــه هگــزان پلیمــر گریــد 

بــوده اســت کــه یــک طــرح دانــش بنیــان بــه حســاب مــي آیــد.
براندیشــه ادامــه داد: در هیــچ پاالیشــگاهي هگــزان بــدون بنــزن تولیــد 
ــداف  ــتای اه ــا در راس ــت و م ــی اس ــول واردات ــن محص ــود و ای نمی ش
اقتصــاد مقاومتــی تمــام تــالش خــود را کرده ایــم کــه ایــن پــروژه را بــا 

کمــک پژوهشــگاه صنعــت نفــت بتوانیــم عملیاتــی کنیــم.
ــن  ــه ای ــي پای ــت: طراح ــان داش ــرح بی ــن ط ــوص ای ــان درخص ایش
ــاه  ــس از ۹ م ــت پ ــت نف ــن پژوهشــگاه صنع موضــوع از ســوي محققی
بــه ســرانجام رســید و هم اکنــون در مرحلــه EPC و انتخــاب پیمانــکار 
ــارت  ــا نظ ــم ب ــیم و امیدواری ــد مي باش ــر گری ــزان پلیم ــوع هگ موض
ــوع را  ــن موض ــم ای ــریع تر بتوانی ــه س ــر چ ــگاه ه ــن پژوهش متخصصی

ــم. ــی کنی عملیات
ــش  ــاه افزای ــت کرمانش ــش نف ــرکت پاالی ــره ش ــت مدی ــس هیئ رئی
ظرفیــت ایــن پاالیشــگاه تــا 40.000 بشــکه و کیفــی ســازی محصــوالت 
را از دیگــر موضوعــات همــکاري ایــن دومجموعــه دانســت و افــزود: در 
ایــن طــرح تــالش شــده اســت کــه محصــوالت را بــه ســطح یــورو4 و 
ــورو5 برســانیم کــه ایــن امــر از خردادمــاه ســال جــاري آغــاز شــده  ی

ــش  ــات افزای ــه و مطالع ــاه طــرح پای ــس از ۱3 م ــم پ اســت و امیدواری
ــاه از  ــت کرمانش ــگاه نف ــوالت پاالیش ــازی محص ــی س ــت و کیف ظرفی
ــاز  ــه ف ــک ب ــده نزدی ــد و در آین ــرانجام رس ــه س ــگاه ب ــوي پژوهش س

ــم. ــز دســت یابی ــروژه نی ــي پ عملیات
ایشــان بــر لــزوم به کارگیــري دانــش و علــم روز تاکیــد کــرد و گفــت: در 
بخــش خصوصــی همگــي تــالش مي کننــد کــه محصــول جدیــد بــا علم 
ــا بروکراســي هایي  و فنــاوري روز تولیــد کننــد چــرا کــه ایــن بخــش ب
نظیــر بخش هــاي دولتــي مواجــه نبــوده و بــه راحتــي مي توانــد بــرای 

رســیدن بــه علــم هزینــه کنــد و بــه نتایــج مثبــت دســت یافــت.
براندیشــه بــر ضــرورت توســعه و تجهیــز آزمایشــگاه پژوهشــگاه در مرکز 
ــه هــای مــورد نیــاز  کرمانشــاه نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: ارســال نمون
ــای  ــدی فرآینده ــب کن ــر و موج ــان ب ــران گاه زم ــه ته ــگاه ب پاالیش
پاالیشــگاه مــی شــود بنابرایــن، بــا اعتمــاد و اعتقــادی کــه بــه 
ــه  ــن مجموع ــات ای ــات و تحقیق ــج آزمایش ــگاه و نتای ــالت پژوهش تعام
داریــم، توســعه امکانــات و تجهیــزات ایــن مرکــز مــی توانــد در ســرعت 
ــه فرآیندهــای پاالیشــگاه کرمانشــاه نقــش بســیار موثــری  بخشــیدن ب

ایفــا کنــد.
وي کیفي ســازي بنزیــن  را یکــي دیگــر از اهــداف ایــن پاالیشــگاه 
برشــمرد و گفــت: در صــدد عملیاتــي شــدن ایــن مهــم هســتیم؛ چــرا 
ــاک  ــواي پ ــه از منظــر داشــتن ه ــک پاالیشــگاه و جامع ــات ی ــه حی ک
ــا کمــک  در گــرو کیفــی ســازی بنزیــن اســت، از ایــن رو امیدواریــم ب
محققیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و پاالیشــگاه کرمانشــاه بتوانیــم بــه 

ایــن مهــم دســت یابیــم.
ــه  ــاه در خاتم ــت کرمانش ــش نف ــرکت پاالی ــره ش ــت مدی ــس هیئ رئی
تصریــح کــرد: تاکنــون پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه توانســته 6 پــروژه را 
تعریــف کنــد کــه از ایــن میــان قــرار اســت 5 پــروژه آن بــا همــکاری 
ــه اذعــان داشــت  ــوان اینگون ــه عبارتــي مي ت پژوهشــگاه انجــام شــود ب
کــه قریــب بــه ۹0 درصــد پروژه هــای مــا در بحــث مطالعــه بــا 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال پیگیــري اســت و امیدواریــم بتوانیــم 
از لحــاظ عملیاتــی هــم بــه نتایجــی کــه مــد نظــر اســت دســت یابیــم.
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ــاه در  ــت کرمانش ــای نف ــعه فناوریه ــش و توس ــز پژوه مرک
ســال 1379 بــا نام«مرکــز تحقیقــات ومهندســی نفــت 
کرمانشــاه » بــه عنــوان نماینــده پژوهشــگاه صنعــت نفــت در 
ــه  ــه خدمــات علمــی و پژوهشــی ب غــرب کشــور جهــت ارائ
واحدهــای صنعتــی نفتــی و غیــر نفتــی و پــل ارتباطــی بیــن 
ــهر  ــت در ش ــت نف ــگاه صنع ــرب و پژوهش ــه غ ــع منطق صنای

ــود. ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــیس و ش ــاه تاس کرمانش
ــاه،  ــتان کرمانش ــاص اس ــی خ ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ب
ایــن اســتان همــواره بــه عنــوان مرکــز منطقــه غــرب کشــور 
ــتان  ــام، کردس ــدان، ای ــاه، هم ــای کرمانش ــتان ه ــامل اس ش
ــودن  ــا دارا ب ــه ب ــن منطق ــت. ای ــوده اس ــرح ب ــتان مط و لرس
دومیــن پاالیشــگاه کشــور، ســه مجموعه پتروشــیمی، شــرکت 
ــرات،  ــه و مخاب ــوط لول ــرب، خط ــت و گاز غ ــرداری نف ــره ب به
شــرکت گاز، شــرکت پخــش و پاالیــش، پاالیشــگاه گاز، وجــود 
گمــرکات متعــدد جهــت ترانزیــت و واردات و صــادرات فراورده 
ــامل  ــی ش ــم هیدروکربن ــع عظی ــتن مناب ــی، داش ــای نفت ه
ــا کشــور  ــودن ب نفــت، گاز و قیــر طبیعــی و نیــز هــم مــرز ب
ــی از  ــرای آگاه ــژه ای دارد. ب ــتراتژیک وی ــت اس ــراق، اهمی ع
زمینــه هــای فعالیــت و خدمــات ایــن مرکــز در ایــن اســتان 
ــم و  ــه کرمانشــاه رفتی ــرب کشــور، ب ــه غ ــردی در منطق راهب
ــعه  ــش و توس ــز پژوه ــس مرک ــوروزی، رئی ــد ن ــا دکترمحم ب

ــم.   ــو کردی ــاه  گفتگ ــت کرمانش ــای نف فناوریه

ــدازی شــد و  ــی راه ان ــا چــه هدف ــز ب ــن مرک ــر ای ــای دکت آق
ــرار دارد؟ ــت ق ــا صنع ــل ب ــطحی از تعام ــه س ــون در چ اکن

در اوایــل راه انــدازي ایــن مرکــز، هــدف از احــداث، ایجــاد پــل ارتباطــی 
میــان پژوهشــگاه و صنایــع نفتــی منطقــه غــرب بــود. بــر اســاس اهداف 
در نظــر گرفتــه شــده، خوشــبختانه تعــدادي از تجهیــزات و دســتگاه ها 
مــازاد و ســالم کــه در پژوهشــگاه تهــران وجــود داشــت بــه ایــن مرکــز 
ــی  ــور اداری- مال ــگاه وام ــتم آزمایش ــز سیس ــار آن نی ــل و در کن منتق

برقــرار گردیــد.
ــا شــرکت های نفتــی منطقــه نظیــر پخــش  در ابتــداي کار توانســتیم ب
ــت و  ــرداري نف ــت، شــرکت بهره ب ــی، پاالیشــگاه نف ــای نفت ــرآورده ه ف
ــرار ســازیم  ــي برق ــل مثبت ــرات تعام ــه و مخاب ــرب و خطــوط لول گاز غ
ــداي  ــه، از ابت ــع منطق ــا صنای ــتر ب ــل بیش ــان و تعام ــت زم ــا گذش و ب
ســال 8۱ از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت کرمانشــاه مجــوز یــک 
ــز  ــر بســیار حای ــن ام ــه ای ــم ک ــال را کســب نمایی مرکــز پژوهشــی فع
ــود، چــرا کــه ایــن مجــوز در زمینــه نفــت و فــرآورده هــای  اهمیــت ب
نفتــی، بــرای اولیــن بــار بــود کــه بــه یــک ارگان در منطقــه غــرب داده 
ــه صنایــع کوچــک اســتان نیــز  ــا ایــن مجــوز توانســتیم ب مــی شــد. ب
ــکاری  ــور هم ــه منظ ــبي را ب ــای مناس ــت ه ــرده و فعالی ــدا ک ورود پی
هــای مشــترک آغــاز نماییــم. در همیــن راســتا نیــز  توانســتیم 
چندیــن پــروژه کاربــردی و خدمــات آزمایشــگاهی مربــوط بــه صنایــع 
ــرکت  ــاه و ش ــگاه کرمانش ــامل پاالیش ــه ش ــی منطق ــر نفت ــی و غی نفت
ــاي  ــا و واحد ه ــکده ه ــه پژوهش ــرب را ب ــت و گاز غ ــرداری نف ــره ب به
ــالها  ــن س ــی ای ــن ط ــم. همچنی ــل کنی آزمایشــگاهی پژوهشــگاه منتق
توانســتیم گواهینامــه هــای آزمایشــگاه همــکار ســازمان ملــی اســتاندارد 
در زمینــه آنالیــز نفــت و فــراورده هــای نفتــی، آب و پســاب و همچنیــن 
ــه آب  ــت در زمین ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــکار س ــگاه هم آزمایش
ــا داشــتن ایــن گواهینامــه هــا، آنالیــز  و پســاب را اخــذ نماییــم کــه ب

140 عـنـوان خدمــات 
آزمایشــگاهی 

پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت در منطقــه 

غــرب کشــور

رئیس مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت 
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7 نمونــه هــای مربــوط بــه گمــرکات، ادارات اســتاندارد و محیــط زیســت 
و صنایــع فعــال منطقــه جــزء فعالیــت هــای ایــن مرکــز قــرار گرفــت.  

چه خدمات و امكاناتي در این مرکز وجود دارد؟ 
خدمــات قابــل ارائــه در ایــن مرکــز، هماننــد ســایر واحدهــای 
ــه خدمــات آزمایشــگاهی و انجــام پــروژه  پژوهشــگاه، در دو زمینــه ارائ

ــد.  ــی باش ــه م ــی دار در منطق ــای متقاض ه
در مــورد ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــا توجــه بــه نیــاز منطقــه، بــه 
ــزی  ــتگاه آنالی ــوان دس ــدود 40 عن ــه ح ــز ب ــز مجه ــن مرک ــج ای تدری
ــز  ــا تجهی ــان ب ــد. همزم ــان گردی ــه متقاضی ــرویس ب ــه س ــت ارائ جه

مرکــز، حــدود ۱40 عنــوان خدمــات آزمایشــگاهی متناســب بــه 
ــز در  ــز  نی ــود در مرک ــزات موج ــه و تجهی ــاز منطق نی

ــت  ــگاه تصوی ــذاری پژوهش ــت گ ــه قیم کمیت
گردیــد. بــا انجــام ایــن فعالیتهــا و همچنیــن 
ــکار،  ــگاه هم ــای آزمایش ــه ه ــذ گواهینام اخ
ــتاندارات،  ــالی از ادارات اس ــای ارس ــه ه نمون
ــزرگ  ــک و ب ــع کوچ ــت، صنای ــط زیس محی
ــز  ــز آنالی ــن مرک ــرکات در ای ــه و گم منطق
ــه  ــد. در ایــن مــورد برخــی از نمون مــی گردن
هایــی کــه نیــاز بــه تجهیــزات دیگــری دارنــد 
کــه در مرکــز کرمانشــاه موجــود نیســت نیــز 
طــی هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا واحــد 
ــت،  ــت نف ــگاه صنع ــط در پژوهش ــای مرتب ه
ایــن نمونــه هــا جهــت آنالیــز بــه ایــن واحــد 

ــد. هــا ارســال مــی گردن
در مــورد انجــام پــروژه هــای متقاضــی محــور 
در منطقــه نیــز از ابتــدا شــروع فعالیــت ایــن 
ــه توانمندیهــای پرســنل و  ــا توجــه ب مرکــز ب
تجهیــزات موجــود در مرکــز چندیــن عنــوان 

ــع  ــا صنای ــط ب ــک و متوس ــردی کوچ ــروژه کارب پ
ــر نفتــی منطقــه شــامل پاالیشــگاه کرمانشــاه  نفتــی و غی

ــروژه(، ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان  ) 4 عنــوان پ
ــرکت آب  ــوان(، ش ــدان ) ۱ عن ــتان هم ــرکت گاز اس ــوان(، ش ) ۲ عن
ــالب  ــرکت آب و فاض ــوان(، ش ــاه ) ۲ عن ــتایی کرمانش ــالب روس و فاض
شــهری اســتان ) ۲ عنــوان(، شــرکت اســپک ) ۱ عنــوان(، پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت) 5 عنــوان(، اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمانشــاه 
ــات  ــزاری جلس ــرات و برگ ــی مذاک ــن ط ــت. همچنی ــام گرف و ....  انج
متعــدد بــا صنایــع نفتــی منطقــه، چندیــن پــروژه بــزرگ نیــز در منطقه 
ــا تــوان علمــی و تجهیزاتــی پژوهشــگاه در حــال انجــام مــی باشــد.     ب
ــی اســتاندارد کرمانشــاه در  ــا ســازمان مل ــی ب ــز تعامــل خوب ــن مرک ای
زمیتــه تدویــن اســتانداردهای ملــی در صنایــع شــیمیایی دارد و تاکنون 
در تدویــن  بالــغ بــر 40 عنــوان اســتاندارد ملــی بعنــوان همــکار فنــی 
و همچنیــن حــدود 5 عنــوان بعنــوان دبیــر اســتاندارد فعالیــت نمــوده 

اســت.
ــاز  ــورد نی ــای م ــش ه ــزان از آزمای ــه می ــر چ ــال حاض درح

ــود؟  ــی ش ــام م ــاه انج ــت در کرمانش صنع
بــا تکمیــل پرســنل فنــی و تجهیزاتــی آزمایشــگاه ایــن مرکــز  و بنابــر 
ــریع  ــر تس ــی ب ــه مبن ــی منطق ــر نفت ــی و غی ــع نفت ــت صنای درخواس
ــی  ــای نفت ــراورده ه ــت و ف ــن نف ــای روتی ــش ه ــد انجــام آزمای در رون

ــر آن شــد کــه  و همچنیــن آب و پســاب، تصمیــم ب
آزمایــش هــای مــورد درخواســت در بخــش هــای مختلــف 

ــبب  ــه س ــری ک ــل دیگ ــرد. دلی ــام گی ــاه انج ــز کرمانش در مرک
تکمیــل تجهیــزات موجــود در ایــن مرکــز گردیــد شــاید وجــود رقبــای 
ــرکت ها  ــیاري از ش ــون بس ــود. چ ــه ب ــی در منطق ــی و دولت خصوص
ــورد  ــت م ــت و صح ــا دق ــل و ب ــت ها در مح ــه تس ــتند ک ــا داش تقاض
بررســي و ارزیابــي قــرار گیــرد کــه ایــن امــر تســریع فعالیت هــا را نیــز 

ــه دنبــال داشــت.  ب
ــتگاهی  ــانی و دس ــروی انس ــر نی ــز از نظ ــن مرک ــز ای بدنیــال تجهی
ــا  ــالهای 85 ت ــبختانه در س ــه، خوش ــای مربوط ــه ه ــذ گواهینام و اخ
ــه غــرب جهــت  ــن حجــم نمونه هــای نفتــی در منطق ۹۲ باالتری
آنالیــز بــه آزمایشــگاه هــای ایــن مرکــز ارســال مــی گردید، 
ــه  ــه ۲0 نمون ــات ب ــن مراجع ــي ای ــه گاه ــوری ک بط
نفتــی در روز مــی رســید و از ایــن حجــم کار، صرفــا 
برخــي از آزمایش هــای ویــژه بــه منظــور ارزیابــي بــه 
ــن  ــه ای پژوهشــگاه صنعــت نفــت ارســال مي شــد. ب
ترتیــب اعتمــاد صنعــت بــه ایــن موضــوع جلب شــد 
کــه آزمایشــگاه مرکــز تحقیقــات و مهندســی نفــت 
کرمانشــاه، یــک آزمایشــگاه معتمــد، بــدون تاثیــر از 
متقاضــی اســت و در حقیقــت آزمایــش هــای مــورد 
نیــاز را بــا توجــه بــه معیار هــاي »دقــت، صحــت و 

ســرعت » بــه انجــام مــی رســاند.

ــات  ــه خدم ــت ها و ارای ــام تس ــت انج قیم
ــت؟ ــورت اس ــه ص ــه چ ــگاهي ب آزمایش

بــا توجــه بــه رقابتــی بــودن آزمایش هــا در 
ــگاه هاي  ــي آزمایش ــور برخ ــرب و حض ــه غ منطق
ــات  ــه خدم ــراي ارای ــف ب ــوع تخفی ــب، موض رقی
آزمایشــگاهي پیشــنهاد شــد کــه خوشــبختانه موفــق 
ــت در  ــت نف ــگاه صنع ــاي الزم را از پژوهش ــدیم مجوزه ش
ــي حــدود  ــن مجــوز توانســتیم تخفیف ــا ای ــم و ب ــران اخــذ نمایی ته
ــه  ــرای منطق ــگاهی ب ــات آزمایش ــش و خدم ــه آزمای ــراي ارای ۲0% ب
ــادي از  ــم زی ــد حج ــث ش ــر باع ــن ام ــه ای ــم ک ــر بگیری ــرب در نظ غ
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــال ش ــز ارس ــن مرک ــه ای ــي ب ــراي ارزیاب ــا ب نمونه ه
اســت کــه ایــن تخفیــف فقــط در صــورت درخواســت مشــتریان و آن 
هــم مشــتریانی کــه تعامــل خوبــی از نظــر تعــدد نمونــه هــای ارســالی 

ــد اعمــال مــی گــردد.  ــا مرکــز دارن ب
ــگاه  ــاه پژوهش ــس کرمانش ــي در پردی ــوع پروژه های ــه ن چ

ــود؟ ــام مي ش ــت انج ــت نف صنع
در ایــن مرکــز پروژه هــا را بــر اســاس ارزش مالــي بــه دو گــروه بــزرگ 
ــه  ــا توج ــزرگ ب ــاي ب ــم. پروژه ه ــدی مي کنی ــیم بن ــک تقس و کوچ
ــزات موجــود در  ــروی انســانی متخصــص و تجهی ــای نی ــه محدودیته ب
ــاع  ــت ارج ــت نف ــگاه صنع ــه در پژوهش ــای مربوط ــه واحده ــز  ب مرک
داده مي شــود. در اجــرای اینگونــه پــروژه نیــز از تــوان علمــی و 
ــی  ــر اســتفاده الزم بعمــل م ــز حداکث ــز نی ــی موجــود در مرک تجهیزات
ــی  ــرای پرســنل فن ــه ب ــن عملکــرد باعــث کســب تجرب ــا ای ــد. قطع آی
ــي  ــک، از ارزش مال ــاي کوچ ــد. پروژه ه ــد ش ــز خواه ــود در مرک موج
ــا  ــه آن ه ــوط ب ــاي مرب ــري برخــوردار هســتند و بیشــتر فعالیت ه کم ت

با تجهیز اين 
مرکز از نظر نیروی 

انسانی و دستگاهی و اخذ 
گواهینامه های مربوطه، 

در سالهای 85 تا 92 
باالترين حجم نمونه های 

نفتی در منطقه غرب 
جهت آنالیز به آزمايشگاه 

های اين مرکز ارسال می 
گرديد، بطوری که گاهي 
اين مراجعات به 20 نمونه 

نفتی در روز می رسید
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در مرکــز کرمانشــاه  بــا اســتفاده از پرســنل و تجهیــزات 
موجــود قابــل انجــام اســت. صرفــا آزمایش هــاي خاصــي کــه 
دســتگاه مرتبــط بــا آن در ایــن مرکــز وجــود نــدارد را بــه تهــران ارســال 

مي کنیــم. 
خدمــات آزمایشــگاهی و پــروژه هــا فقط در اســتان کرمانشــاه 

ــرد؟ ــورت مي پذی ص
خیــر. از آن جــا کــه رقابت پذیــري در حــوزه خدمــات آزمایشــگاهي در 
ــن مرکــز ترکیبــي  ــن منطقــه بســیار اســت، تصمیــم گرفتیــم در ای ای
ــه  ــا را ارائ ــي پروژه ه ــام برخ ــراه انج ــه هم ــگاهي ب ــات آزمایش از خدم
ــا  ــاه، ب ــتان کرمانش ــر اس ــالوه ب ــه ع ــن زمین ــن رو در ای ــم، از ای کنی
ــا اســتان  ــم. ب اســتان های اطــراف هــم همــکاري خــود را آغــاز کرده ای
ایــالم، پاالیشــگاه گاز ایــن اســتان، توانســتیم تعامــل مثبتــي را برقــرار 
ســازیم. بــراي مثــال در مــورد اســتفاده از نانــو کاتالیســتها در کاهــش 
ترکیبــات گوگــردی جریانــات گاز ایــن پاالیشــگاه بــا مرکــز تحقیقــات 
ــز  ــن، مرک ــر ای ــالوه ب ــتیم. ع ــره هس ــال مذاک ــگاه در ح ــو پژوهش نان
کرمانشــاه و تهــران در زمینــه محیــط زیســت و خوردگــي بــا پاالیشــگاه 
کرمانشــاه همــکاري مســتمر دارد. بــه تازگــي بــا پتروشــیمي لرســتان، 
ــم و  ــزار کرده ای ــت هایي برگ ــز نشس ــتان نی ــن کردس ــالم و همچنی ای
تصمیــم داریــم بــر اســاس برنامــه 5 ســاله ایــن مرکــز در صنایــع نفتــی 
و غیــر نفتــی در اســتانهای جنــوب غربــي و شــمال غربــي کشــور نیــز 

فعالیــت داشــته باشــیم.
ــای  ــتان ه ــاي اس ــخگوي نیاز ه ــود پاس ــات موج ــا  امكان آی

ــت ؟ ــاور هس مج
ــترش  ــا گس ــه همان ــز ک ــن مرک ــی ای ــای آت ــه ه ــه برنام ــه ب ــا توج ب
ــه  ــر ارای ــال حاض ــد، در ح ــی باش ــاور م ــتانهای مج ــه اس ــا ب فعالیته
خدمــات آزمایشــگاهی و پــروژه هــای کاربــردی بــه اســتان های 
مجــاور بــا امکانــات فعلــی مرکــز امکان پذیــر نیســت و از ســوی دیگــر 
درخواســت اکثــر ایــن صنایــع امــکان ارائــه خدمــت در کمتریــن زمــان 
ــات  ــه توســعه امکان ممکــن مــی باشــد. از ایــن رو در ســال 87 نیــاز ب
ــع  ــران اســتانداری و اداره صنای ــا مدی و نیــروي انســاني متخصــص را ب
ــک  ــم و توانســتیم مجــوز احــداث ی اســتان در جلســاتی مطــرح کردی
مرکــز بزرگ تــر را اخــذ نماییــم و مکانــي نیــز بــراي احــداث ایــن طــرح 
توســعه در اختیــار مــا قــرار گرفــت. ایــن واحــد هــم اکنــون در حــال 
ســاخت اســت و امیدواریــم در آینــده نزدیــک نیــز در مــورد تجهیــزات 
آزمایشــگاهي و نیــروي انســاني آن نیــز برنامــه ریــزی مناســب صــورت 

ــرد. پذی
این توسعه در چه حوزه هایی صورت می گیرد ؟

از آن جــا کــه ایــن مرکــز قــرار اســت نــه تنهــا در ایــن اســتان، بلکــه بــه 
ــد،  ــه نمای ــع را ارای ــاز صنای ــورد نی ــات م ــز خدم اســتان هاي مجــاور نی
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه در ایــن  ــا بررســی هــای انجــام شــده ب ب
طــرح توســعه. 6 آزمایشــگاه در صنایــع بــاال دســتی نفــت، پایین دســتی 
نفــت و محیــط زیســت و انــرژی بعنــوان آزمایشــگاه مرجــع در منطقــه  
احــداث گــردد. امیدواریــم کــه بــا افتتــاح طــرح توســعه، نماینــده واقعی 
پژوهشــگاه در منطقــه غــرب باشــیم. در ایــن زمینــه نکتــهء مهمــی کــه 
مــي بایســت مــد نظــر قــرار گیــرد ســرعت، دقــت و ارایــه خدمــات بــا 

ــن ســه  ــان ای ــراي کارفرمای ــه ب ــاال اســت، چــرا ک ــت ب صحــت و کیفی
نکتــه بســیار حایــز اهمیــت اســت. همانطــور کــه ارائــه  نتایــج دقیــق  
ــه نتایــج آزمــون در  و صحیــح از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، ارائ
کمتریــن زمــان ممکــن نیــز در برخــی از مــوارد بســیار حیاتــی خواهــد 
ــی پژوهشــگاه انشــاءا...  ــه پشــتوانه علمــی و تجهیزات ــا توجــه ب ــود. ب ب
ــن  ــی ای ــای نقــش واقع ــر پژوهشــگاه و ایف ــت گســترده ت شــاهد فعالی

مرکــز در منطقــه خواهیــم بــود. 
ــت  ــا فعالی ــه آی ــن منطق ــاي ای ــوزش نیرو ه ــه آم در زمین

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــن مجموع ــتور کار ای ــي در دس خاص
ــورد  ــرب م ــه غ ــم در منطق ــی توانی ــه م ــی ک ــی از زمینه های ــه. یک بل
ــون در  ــت. هم اکن ــوزش اس ــوع آم ــرد موض ــرار گی ــئوالن ق ــه مس توج
ــی وجــود  ــای نفت ــز آموزشــی در حــوزه ه ــرب کشــور، مرک ــه غ منطق
ــبي را  ــاي مناس ــت دوره ه ــت نف ــگاه صنع ــبختانه پژوهش ــدارد. خوش ن
ــگاه،  ــي پژوهش ــم آموزش ــق تقوی ــد و طب ــزار مي کن ــگاه برگ در پژوهش
پرســنل صنایــع نفتــی و غیــر نفتــی منطقــه مي تواننــد در ایــن دوره هــا 
شــرکت کننــد. همانطوریکــه میدانیــم یکــی از مشــکالت پرســنل ایــن 
ــافت و  ــد مس ــران، بع ــا در ته ــن دوره ه ــرکت در ای ــرای ش ــز ب مراک
ــد.  ــی باش ــا م ــن دوره ه ــرکت در ای ــرای ش ــان ب ــت و زم ــت وق صرف
چنانچــه امــکان برگــزاری دوره هــای آموزشــی مــورد نیــاز ایــن 
مراکــز در محــل شــرکت و یــا در مرکــزی نزدیــک بــه محــل کار آنهــا 
ــان تعییــن شــده از  ــد در مــدت زم ــراد بیشــتري میتوانن باشــدقطعا اف
ــه  ــن منطق ــرکت هاي ای ــواره ش ــوند. هم ــد ش ــا بهره من ــن کالس ه ای
ــز پژوهشــگاه در کرمانشــاه  ــا در مرک ــن دوره ه ــزاري ای ــر برگ ــد ب تاکی
ــزات  ــي و برخــي تجهی ــه فضــاي فیزیک ــاز ب ــن خــود نی ــه ای ــد ک دارن
ــه  ــعه ب ــرح توس ــه ط ــود و چنانچ ــل ش ــت تکمی ــه مي بایس ــت ک اس
ــه عنــوان مرکــز آموزشــي  ــد ب ــي پیــش رود، مرکــز فعلــی می توان خوب
محســوب شــود و بــه عنــوان یــک واحــد مســتقل بتوانــد نیــاز آموزشــی 

ــازد. ــه را برطــرف س ــن منطق ــی ای ــی و غیرنفت نفت
تصویر سازمان هاي دیگر درخصوص این مرکز چگونه است؟

در ابتــدا نــام ایــن مجموعــه، مرکــز تحقیقــات و مهندســی نفــت منطقــه 
ــام پژوهشــگاه صنعــت نفــت پردیــس  کرمانشــاه بــود کــه بعد هــا بــه ن
ــوان  ــز عن ــد نی ــه بع ــي از  ســال ۹0 ب ــت ول ــام یاف ــر ن کرمانشــاه تغیی
»مرکــز پژوهــش و توســعه فنــاوری هــای نفــت کرمانشــاه« بــراي ایــن 
ــه  ــع ب ــتر صنای ــون بیش ــه هم اکن ــت البت ــده اس ــاب ش ــه انتخ مجموع
عنــوان پژوهشــگاه صنعــت نفــت کرمانشــاه ایــن مرکــز را مي شناســند 
ــز  ــن مرک ــدازه بزرگ تری ــد و ان ــه در ح ــد ک ــار دارن ــن رو انتظ و از ای
تحقیقــات خاورمیانــه در ایــن اســتان ارایــه خدمــات نماییــم چــرا کــه 
همــواره تصویــر مناســبي نســبت بــه پژوهشــگاه وجــود داشــته اســت.

ــن انتظــار را داشــته  ــا ای ــت از م ــت نف ممکــن اســت پژوهشــگاه صنع
ــم و  ــا ورود کنی ــت  آنه ــف و تس ــاي مختل ــه در نمونه گیري ه ــد ک باش
یــا برخــي پروژه هــا را انجــام دهیــم و در برخــي مواقــع کــه تجهیــزات 
کافــي وجــود نــدارد آن هــا را بــه تهــران ارجــاع دهیــم ولــي حقیقــت 
ــه  ــد ک ــت مي کن ــمتي هدای ــه س ــا را ب ــتان م ــاز اس ــه نی ــت ک آن اس
ــه  ــت ب ــز را مي بایس ــی مرک ــاني و تجهیزات ــروي انس ــای نی ــل ه حداق

ــیم. ــترش بخش ــود گس ــاي موج ــل رقابت ه دلی
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بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
در  توفیقــی  دکتــر  نفــت،  صنعــت 
ــه  ــن تفاهــم نامــه ب حاشــیه امضــای ای
پتانســیل هــا و توانمنــدي دانشــگاه 
قوچــان اشــاره کــرد و گفــت: بســیاري 
از فعالیت هــاي ایــن دو مجموعــه در 
راســتاي اهــداف یکدیگــر مي باشــد 
چــرا کــه ایــن دانشــگاه در زمینه هایــی 
ــی  ــاذب و خوردگ ــت، ج ــر کاتالیس نظی

ــات آن را  ــوان اقدام ــددي را انجــام داده اســت و مي ت ــاي متع فعالیت ه
بــا اهــداف و فعالیت هــاي پژوهشــگاه هم ســو دانســت.

 توفیقــی شــبکه ســازی و همــکاري بــا دانشــگاهیان، مراکــز پژوهشــی 
ــگاه  ــی پژوهش ــای اصل ــان را از راهبرده ــش بنی ــای دان ــرکت ه و ش
صنعــت نفــت دانســت و گفــت: بــا وجــود اینکــه پژوهشــگاه از دیربــاز 
ــانی،  ــر انس ــترده از نظ ــیار گس ــای بس ــاخت ه ــت و زیرس دارای ظرفی
ــه تنهایــی  ــوده اســت امــا هیــچ ســازماني ب آزمایشــگاهی و فیزیکــی ب
ــای  ــي نیازه ــخگو تمام ــد پاس ــه مي توان ــود ک ــي ش ــد مدع ــی توان نم

ــد . ــت باش صنع
ــد و همــکاری  ــر اینکــه خلــق ظرفیــت هــای جدی ــا تاکیــد ب ایشــان ب

ــازمان دارای  ــک س ــرای ی ــبکه ای ب ش
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت اف ــت اس اهمی
اینکــه دانشــگاه قوچــان دارای ظرفیــت 
هــای انســانی، زیرســاختی و تجهیزاتــی 
ــا همــکاری  اســت امیدواریــم بتوانیــم ب
یکدیگــر از ایــن ظرفیــت هــا بهره منــد 

شــویم.
ــه  ــه ارائ ــان اینک ــا بی ــی ب ــر توفیق دکت
ــت  ــه صنع ــترک ب ــای مش ــوزال ه پورپ
ــت  ــرد: صنع ــح ک ــود تصری ــوب می ش ــم محس ــق مه ــی از مصادی یک
ــز  ــا نی ــگاه ه ــا دانش ــا، ب ــگاه ه ــر پژوهش ــالوه ب ــد ع ــی کن ــالش م ت
ــرده  ــتقبال ک ــاي مشــترک اس ــواره از پروپوزال ه ــد و هم ــکاری کن هم
اســت، از ایــن رو مناســب اســت پورپــوزال هــای ســه جانبــه ای میــان 
ــان در دســتور کار  ــش بنی ــای دان پژوهشــگاه، دانشــگاه ها و شــرکت ه

ــرد. ــرار گی ق
ــگاه  ــان پژوهش ــکاری می ــه هم ــم نام ــود تفاه ــی ش ــان م ــر نش خاط
صنعــت نفــت و دانشــگاه صنعتــی قوچــان، روز چهارشــنبه ۱8دی مــاه 

ــد شــد. منعق

استقبال از 
پروپوزال های 

سه جانبه 
راهربدی جهت 
اپسخ به نیاز 

صنعت
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روز چهارشنبه ۱8 دی ماه تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتی قوچان در امضا رسید.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، انجــام پــروژه هــای تحقیقاتــی، ســاخت و ارزیابــی عملکــرد کاتالیســت هــای نویــن صنعــت 
پتروشــیمی، همــکاری در تعریــف و اجــرای مشــترک پــروژه هــای پژوهشــی مــورد نیــاز صنایــع نفــت وگاز و همــکاری در انتقــال دانــش و فنــاوری 

هــای مــورد نیــاز طرفیــن و تجــاری ســازی آن هــا از مهم تریــن مفــاد ایــن تفاهــم نامــه محســوب مــی شــود.
ــات  ــه خدم ــاز صنعــت نفــت، همــکاری در ارائ ــورد نی ــی م ــالت تکمیل ــای دانشــجویی تحصی ــروژه ه ــت پ ــف و هدای ــن شناســایی، تعری همچنی
آزمایشــگاهی تخصصــی در زمینــه هــای مــورد نیــاز و همــکاری پژوهشــگاه در تخصیــص ســهمیه کارآمــوزی ســالیانه بــه دانشــگاه برای دانشــجویان 

کارشناســی دانشــگاه از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در ایــن تفاهــم دنبــال مــی شــود.
گفتنــي اســت ایــن تفاهــم نامــه در محــل پژوهشــگاه صنعــت میــان دکتــر جعفــر توفیقــي، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دکتــر علي اصغــر 

بهشــتي، رئیــس دانشــگاه صنعتــي قوچــان منعقــد شــد.

تفاهم انمه همکاری میان 
پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه 

قوچان
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 مشــعل: جــاذب  هــای لکــه  هــای نفتــی از اقــالم پــر 
ــه شــبکه  ــا توجــه ب ــه ب ــت هســتند ک ــت نف مصــرف در صنع
ــی از  ــی دریای ــق عملیات ــات مناط ــه و تاسیس ــوط لول ــترده خط گس
نیازهــای ضــروری شــرکت هــای عملیاتــی بــه شــمار مــی رونــد. ایــن 
ــد.  ــی  گردن ــور وارد م ــارج از کش ــر از خ ــال حاض ــا در ح ــاذب ه ج
شــرکت هــای زیرمجموعــه صنعــت نفــت کــه در ایــن ســال هــا عــادت 
ــوز  ــد هن ــته  ان ــی داش ــای نفت ــه  ه ــای لک ــاذب ه ــه واردات ج ب
ــت  ــگاه صنع ــوالت در پژوهش ــن محص ــای ای ــه ه ــد نمون ــی  دانن نم
نفــت تولیــد شــده و بــه زودی تجــاری می شــود. حــاال مجموعــه ای 
کوچــک و فعــال کــه امتحانــش را در منطقــه عملیاتــی شــرکت بهــره 
بــرداری نفــت و گاز گچســاران پــس داده تــالش میکنــد در رقابــت بــا 
شــرکت هــای وارداتــی در مناقصــه شــرکت  هــا مشــارکت نمــوده و 

ــد. ــه شــرکت  هــای نفتــی معرفــی نمای قابلیــت هــای خــود را ب
ــای  ــعه فرآینده ــکده توس ــرح پژوهش ــئول ط ــی - مس ــت خلخال طلع
شــیمیایی ، پلیمــری و پتروشــیمی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار مشــعل دربــاره ایــن جــاذب هــا توضیحاتــی 
بیشــتری دارد. او بــا اعــالم اینکــه دو ســال اســت کــه پــروژه ســاخت 
ــروژه ای  ــب پ ــی از ســطح آب در قال ــای نفت ــای لکــه  ه جــاذب  ه
ــا پژوهشــکده محیــط زیســت پژوهشــگاه صنعــت نفــت و  مشــترک ب
معاونــت فنــاوری شــرکت ملــی نفــت شــروع شــده و حــاال بــه نتیجــه 
ــای  ــاوری ه ــعه فن ــرح، توس ــی ط ــور اصل ــت: مح ــت، گف ــیده اس رس
نویــن جهــت کاهــش آالینــده هــای زیســت محیطــی در صنعــت نفــت 
بــه سرپرســتی خانــم دکتــر تشــرفی بــود و قســمتی از ایــن پــروژه بــه 
مــا ســپرده شــد تــا جــاذب هایــی بــرای جمــع آوری لکــه هــای نفتــی 

از ســطح آب بســازیم.
او بــا بیــان اینکــه محــور کار اســتفاده از مــواد نانــو بــود و مــا نیــز بــرای 
ــواد را ســاختیم، ادامــه داد:  ــو م ــن منظــور جاذب هــای حــاوی نان ای
اســتفاده از نانــو جــاذب  هــا بیشــتر بعــد تحقیقاتــی داشــت و در ایــن 
پــروژه نانوجــاذب هایــی بــا میــزان جــذب باالتــراز جــاذب هــای تجاری 
موجــود در بــازار تهیــه شــد. امــا در کنــار ســاخت نانوجــاذب  هــا بــا 
توجــه بــه نیــاز شــدید صنعــت نفــت بــه جــاذب هــای تجــاری مصرفــی 
)شــامل بــوم، پــد و بالشــت هــای جــاذب ( تولیــد ایــن جــاذب هــا را 

نیــز در دســتور کار قــرار دادیــم.
ــا کمــک و  ــدی در پژوهشــگاه ب ــای تولی ــزود: جــاذب  ه ــی اف خلخال
نظــارت کارشناســان شــرکت بهــره بــرداری نفــت و گاز گچســاران در 
رودخانــه زهــره منطقــه پازنــان ۲، مــورد ارزیابــی میدانــی قرارگرفتنــد 

و موفــق بــه اخــذ تاییدیــه کاربــری شــدند.
مســئول طــرح پژوهشــکده توســعه فرآیندهــای شــیمیایی ، پلیمــری 
ــد  ــدم تولی ــه ع ــاره ب ــا اش ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــیمی پژوهش و پتروش
ایــن جــاذب  هــا در داخــل کشــور و واردات محصــول توســط بیشــتر 
شــرکت هــا، تصریــح کــرد: پــس از راه انــدازی خــط تولیــد ایــن جــاذب 
هــا در پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در حــال حاضــر درگیــر شــرکت در 
ــرداری  ــرای شــرکت بهــره ب ــن جــاذب هــا ب ــد ای ــرای تولی مناقصــه ب
ــوط  ــرکت خط ــا ش ــال ب ــن ح ــتیم. در عی ــاران هس ــت و گاز گچس نف
لولــه و مخابــرات بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن مصــرف کننــدگان 
ایــن محصــول مکاتبــات مشــترک داشــته ایــم و بــه درخواســت آنهــا 
آزمــون هــای پایلوتــی را در پژوهشــگاه در حضــور کارشناســان HSE و 

ــه عمــل آورده ایــم. ــه ب تــدارکات خطــوط لول
خلخالــی در توضیــح کاربــرد جــاذب  هــای لکــه هــای نفتــی، قابلیــت 
هــا و مــوارد مصــرف آنهــا گفــت: لکــه هــای نفتــی در اثــر نشــت مــواد 

تولید نیمه 
صنعیت

 جاذب های لکه 
های نفیت از 

سطح آب

مسئول طرح پژوهشكده توسعه فرآیندهای شیمیایی ، پلیمری 
و پتروشیمی پژوهشگاه صنعت نفت:
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ــن  ــه ای ــرای اینک ــوند. ب ــی آب می ش ــا شــده و ســبب آلودگ ــه  ه ــا و رودخان ــف وارد دری ــی، از مســیرهای مختل نفت
جــاذب هــا عمــل جــذب لکــه  هــای نفتــی را بــه طــور درســت و موثــر انجــام دهنــد، بایســتی ویژگــی  هایــی داشــته 

باشــد؛ اول اینکــه قبــل و پــس از جــذب مــواد نفتــی بایــد همچنــان روی آب شــناور باقــی بماننــد.
او افــزود: یکــی دیگــر از پارامترهــای مهــم در افزایــش جــذب مــواد نفتــی توســط جــاذب، برخــورداری جــاذب از ســطح 
بــاال اســت زیــرا عمــل جــذب در ســطح جــاذب صــورت می گیــرد. بــا توجــه بــه عملکــرد ایــن جاذب هــا در پاکســازی 
ــی نفــت  ــوام آب و نفــت در مجــاورت جــاذب هــا، عامــل مهــم دیگــر جــذب انتخاب ســطح آب از لکــه نفتــی و حضــور ت

نســبت بــه آب اســت.
ــه ازای هرگــرم وزن جــاذب اســت. در حــال حاضــر پدهــای تولیــدی  ــاالی نفــت ب پارامتــر مهــم دیگــر میــزان جــذب ب
پژوهشــگاه مشــابه نمونــه هــای وارداتــی از شــرکت هــای معتبــر اروپایــی، قــادر بــه جــذب نفــت بــه میــزان حداکثرتــا ۱7 

برابــر وزن اولیــه جــاذب مــی باشــند.
خلخالــی بــا بیــان اینکــه جــاذب هــای تولیــدی ایــن مجموعــه عمدتــا از جنــس بــی بافــت  هــای پلیمــری هســتند، در 
توضیــح بیشــتر ، گفــت: در تولیــد ایــن بــی  بافــت  هــا، الیــاف بســیار نــازک از موادپلیمــری آلــی دوســت بــه صــورت 
رشــته ای، از طریــق حــرارت روی هــم جــوش خــورده و کانــال هایــی بــرای جــذب و ذخیــره نفــت فراهــم می آورنــد.

او افــزود: پــس از دفــع نفــت از داخــل جــاذب هــا، امــکان بازگشــت آنهــا بــه چرخــه مصــرف مجــدد بــا کیفیتــی اندکــی 
پایین تــر از کیفیــت اولیــه وجــود دارد امــا معمــوال شــرکت  هــا ایــن جــاذب هــا را بازیابــی نکــرده و پــس از جداســازی 
نفــت جــاذب هــا از طریــق دســتگاهی کــه بــرای همیــن منظــور ســاخته شــده، جــاذب هــا را در کــوره هــا ســوزانده و یــا 

ــد. ــن می کنن دف
مســئول طــرح پژوهشــکده توســعه فرآیندهــای شــیمیایی، پلیمــری و پتروشــیمی پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اعــالم اینکــه 
انــواع ایــن جــاذب  هــا شــامل پــد، بــوم و بالشــتک کاربردهــای مختلفــی دارنــد، افــزود: بــوم هــا جــاذب  هایــی طویــل 
بــا اقطــار متفــاوت هســتند کــه بــا احاطــه کــردن لکــه نفتــی از انتشــار آن جلوگیــری می کننــد در حالیکــه خــود نیــز 

بــه عنــوان جــاذب نفــت عمــل مــی نماینــد.
خلخالــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تولیــد ایــن جــاذب هــا دیگــر نیــازی بــه واردات وجــود نــدارد گفــت: همــه شــرکت هــای 
مصــرف کننــده می تواننــد نیــاز خــود را از داخــل کشــور تامیــن کننــد و در عیــن حــال فضــای قابــل توجهــی بــرای 

تولیــد داخــل و اشــتغال فراهــم می شــود.
ــا ســال دیگــر در آســتانه  خلخالــی کــه بیــش از 3۱ ســال ســابقه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت دارد و ت
بازنشســتگی قــرار می گیــرد، تاکیــد دارد کــه شــرکت هــای وارد کننــده رقبــای جــدی مــا در تجــاری 
ــی از محصــوالت  ــی یک ــای نفت ــاذب ه ــه ج ــا آنک ــزود: ب ــرد هســتند. او اف ــن محصــول پرکارب شــدن ای
پرکاربــرد در صنعــت نفــت هســتند امــا آمــار دقیقــی از میــزان مصــرف نداریــم و بیشــتر شــرکت هــا ایــن 
محصــول را از مبــادی مختلــف و روش هــای متفــاوت وارد کشــور مــی  کننــد. در مرحلــه اول بــرای مــا 
مهــم ایــن اســت کــه شــرکت هــا ایــن محصــول را بــه رســمیت شــناخته و مــا را در مناقصــه  هــا قبــول 

کننــد.
اگربتوانیــم در مناقصــات یکــی از شــرکت هــا برنــده شــویم، محصــول خــودر ا بــه صنعــت عرضــه نمــوده و در 
معــرض چالــش هــای واقعــی صنعــت قــرار دهیــم، بــا واگــذاری دانــش فنــی بــه شــرکت هــای داخلــی زمینــه 
کار بــرای جوانــان فراهــم شــده و از خــروج ارز جلوگیــری خواهــد شــد. ضمــن اینکــه امــکان صــادرات محصــول 

منطقــه  نیــز وجــود دارد.در 
ــه همــراه شــش همــکار دیگــر خــود در یکــی  ــی کــه ب خلخال
ــت  ــگاه صنع ــدی پژوهش ــی و تولی ــوله ای تحقیقات از س
ــد،  ــی گذرانن ــان را م ــق رویایش ــای تحق ــت روزه نف
مــی گویــد: پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا برخــورداری 
ــای  ــاخت ه ــر س ــد و زی ــانی توانمن ــروی انس از نی
مناســب، قابلیــت تولیــد دانــش فنــی بســیاری 
ــت را  ــت نف ــی در صنع ــزات مصرف ــواد و تجهی از م
ــا  ــگاه ب ــاط پژوهش ــود ارتب ــا بهب ــم ب دارد. امیدواری
ــتفاده از  ــت و اس ــت نف ــی صنع ــان عملیات کارشناس
تجربیــات گرانقــدر ایــن صنعتگــران در بررســی کاربــرد 
ــات الزم در جهــت  ــی، اقدام ــون  هــای میدان و انجــام آزم
ــری از واردات  ــتغال و جلوگی ــاد اش ــد، ایج ــازی، تولی ــاری س تج

ــد. ــه عمــل آی ب
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ــس  ــت، رئی ــی نف ــرکت مل ــد ش ــران ارش ــور مدی ــا حض ــاه ب ــنبه 4 دي م ــت روز چهار ش ــت نف ــال در صنع ــول دیجیت ــم انداز تح ــش چش همای
ــد. ــزار ش ــت برگ ــت نف ــگاه صنع ــگاهیان در پژوهش ــن و دانش ــي از محققی ــگاه و جمع پژوهش

 بــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در ایــن همایــش دو پنــل تخصصــي بــا موضوعــات لــزوم و چالــش هــای تحــول دیجیتــال 
ــال،  ــول دیجیت ــازي تح ــت، مفهوم س ــت نف ــگاه صنع ــتاوردهاي پژوهش ــال و دس ــول دیجیت ــر تح ــي نظی ــن موضوعات ــت و همچنی ــت نف در صنع

ــرار گرفــت. ــا در عصــر تحــول دیجیتــال و نقــش دانشــگاه در عصــر تحــول دیجیتــال مــورد بحــث و بررســي ق شــرکت هاي اســتارتاپي و نوپ
ــي  ــال جهان ــودن فناوري هــاي نوظهــور در راســتاي برنامه هــاي تحــول دیجت ــي ب ــودن و همه زمان ــر ب ــزارش، بررســي همه گی ــن گ ــر اســاس ای ب
و انقــالب صنعتــي چهــارم، خصوصــا کشــورهاي پیشــرو از جملــه ۲0 اقتصــاد بــزرگ جهــان، ایــن ایــده را ایجــاد مي کنــد کــه تحــول دیجیتــال 

ــا محوریــت فناوري هــاي تحول آفریــن دارد. ــا یــک کشــور ب توانایــي تغییــري شــگرف در عملکــرد یــک ســازمان و ی
بــر همیــن اســاس، بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه صنعــت نفــت در پیشــبرد اهــداف عالــي توســعه کشــور، اتخــاذ رویکــرد راهبــردي نســبت بــه تحــول 

دیجیتــال در ایــن صنعــت، دیگــر صرفــا یــک اقــدام بــه تغییــر نیســت؛ بلکــه ضرورتــي اجتنــاب ناپذیــر بــراي تحــول صنعــت نفــت اســت.
در حاشــیه ایــن مراســم، مهنــدس ســید صالــح هنــدي، مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــي نفــت گفت: ایــن اقــدام پژوهشــگاه در راســتاي فرهنگ ســازي 
و ترویــج فرهنــگ هوشمند ســازي در صنعــت نفــت قطعــا مي توانــد مثمــر ثمــر واقــع شــود و صرفــا نبایــد بــه برگــزاري یــک جلســه اکتفــا کــرد 

و اینگونــه مراســم  بایــد تکــرار شــود.
ــر بخــش  ــالوه ب ــرد: ع ــح ک ــند، تصری ــته باش ــا حضــور داش ــه همایش ه ــد در این گون ــز بای ــه شــرکت هاي خصوصــي نی ــه این ک ــاره ب ــا اش وي ب
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خصوصــي، دانشــگاه ها نیــز بهتــر اســت در ایــن برنامه هــا حضــوري فعــال داشــته باشــند و خروجــي ایــن همایش هــا بایــد بــه صــورت قطعنامــه 
و ســند درآمــده و بــه صنعــت ارســال شــود.

مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــي نفــت افــزود: همــواره بایــد بــه دنبــال راه حــل مناســب بــراي معضــالت و چالش هــاي صنعــت باشــیم بــه صورتــي کــه 
ــي  ــه عملیات ــه مرحل ــا را ب ــوان آن ه ــه بت ــي مناســبي اســتخراج شــود ک ــاي اجرای ــش راه حل ه ــن همای ــاي ای ــا و جهت گیري ه از تصمیم گیري ه

نیــز رســاند.
ــا در حــوزه صنعــت نفــت  ــاره گفــت: م ــن ب ــي نفــت در ای ــاوري شــرکت مل ــر پژوهــش و فن ــي، مدی ــوي طالقان همچنیــن مهنــدس ابراهیــم عل
مي بایســت از داده هــاي خــود بــه صــورت دیجیتالــي اســتفاده کنیــم چــرا کــه در دنیــاي پیــش رو حجــم داده هــاي تولیــدي از عملیــات نفتــي 

ــاده مي شــود کــه یافتــن راه حــل و تصمیــم مناســب از بیــن خیــل عظیــم داده هــا دشــوار خواهــد شــد. ــدازه اي زی ــه ان ب
وي ادامــه داد: مواجــه شــدن بــا داده هــاي فــراوان، مدیریــت زمــان را بــا مشــکل مواجــه مي ســازد، از ایــن رو الزم و ضــروري بــه نظــر مي رســد 

کــه بــه دیجتالــي شــدن داده هــا اهمیــت دهیــم .
طالقانــي بــا تاکیــد بــر این کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن زمینــه بــه خوبــي ورود پیــدا کــرده اســت گفــت: پژوهــش و فنــاوري شــرکت 
ــا  ــا یکــي از شــرکت هاي دانــش بنیــان ب ــر ایــن موضــوع تاکیــد کــرده اســت و در ایــن راســتا قــراردادي را ب ملــي نفــت نیــز از مــاه گذشــته ب
هــدف داده کاوي تنظیــم کــرده اســت و امیدواریــم کــه خروجــي ایــن پــروژه از منظــر اقتصــادي و علمــي نشــان دهــد کــه اســتفاده از فرآیند هــاي 

ــي باشــد ــزوده در مجموعــه نفــت مهــم و حیات ــد در ســرعت تصمیم گیــري و ایجــاد ارزش اف ــي مي توان دیجیتال
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