
فناورى هاى نوظهور در پژوهشگاه صنعت نفت رصد مى شوند
 

تیر ماه 1398

نتایج مطالعه یکپارچه
 افق هاى مخزنى دشت آبادان

بهره گیري از فناوري روز در 
رفع چالش هاي میدان اهواز

بازنگرى مدل کسب و کار
تامین منافع ذینفعان 

کنترل سیاالت  ناخواسته با 
فناورى  ژل پلیمرى



         موضـوع رسـانه هـای مکتـوب و دنیای گسـتردهء اطالع رسـانی در شـبکه های مجازی 
از مباحـث مـورد توجـه بسـیاری از تحلیـل گـران سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی 
و در خـط مقـدم، صاحـب نظـران و فعـاالن حوزه رسـانه اسـت. شـاید بتـوان مدعی شـد که 
مخاطبـان رسـانه هـای مکتوب نسـبت به گذشـته، کاهش قابـل توجهی پیدا کـرده، اما بدون 
تردیـد نمـی تـوان براحتـی از اهمیـت و تاثیـر گـذاری ایـن بخـش از دنیـای اطالع رسـانی و 
ارتباطـات رسـانه ای عبـور کـرد. در نگاهـی کلی، مـی توان صحـت و اعتماد به اخبار منتشـر 
شـده در رسـانه هـای مکتـوب را یکـی از چالـش هـای اصلـی در ایـن گـذار قلمداد کـرد، اما 
ایـن جسـتار و جنبـه هـای مختلـف آن نیازمنـد واکاوی واقعیت هـای دنیای امـروز و عصری 

کـه نـام ارتباطـات را بـا خـود یدک می کشـد، می باشـد.
قطـع یقیـن، بهـره گیـری توامان از همـه وجـوه و ابزارهای اطالع رسـانی، متضمن دسـتیابی 
بـه اطـالع رسـانی حداکثـری در حوزه رسـانه اسـت وروابـط عمومی سـازمانها بعنـوان حلقه 
رابـط بیـن مدیـران و کارکنـان یـک سـازمان و دینفعـان آن، متولـی اصلـی بهـره بـردار از 
ابزارهـای موثـر در جهـت حصول بیشـترین سـطح آگاهی مخاطبـان از فعالیت های سـازمان 
هسـتند. در ایـن راسـتا عـالوه بـر اطـالع رسـانی بـه انـواع شـیوه هـای الکترونیـک، تولید و 
انتشـار خبرنامـه هـای دوره ای مکتـوب، بخش مهمـی از برنامه های راهبـردی روابط عمومی 
سـازمان در آگاهـی بخشـی بـه صنعت از دسـتاوردها و توانمندیهـای فناورانه مرکـز تحقیق و 

توسـعه وزارت نفت اسـت.
بـا نگاهـی به سـازمانها ونهادهای بخـش دولتی و خصوصـی در همه کشـورهای دنیا می توان 
اذعـان داشـت کـه ایـن دوشـیوه اطالع رسـانی نقـش مکمـل را در آگاهی بخشـی رسـانه ای 
بعهـده دارنـد و در عصـر ارتباطات، رسـانه هـای مکتوب عالوه بر خبررسـانی، رسـالت آگاهی 
بخشـی بـه جامعـه ای کـه بـه آن متعلـق هسـتند را بعهـده دارنـد. در ایـن تعامـل، مباحـث 
مهمـی نظیـر سـرعت اطـالع رسـانی و به روز بـودن محتـوای رسـانه مکتـوب از چالش های 
ایـن حـوزه محسـوب مـی گردد که ضروریسـت بـرای حرکت شـانه به شـانه با شـتاب اطالع 
رسـانی در بخـش فضـای مجـازی و الکترونیـک، تدابیـر و تمهیـدات مناسـب در نظـر گرفته 

شود. 
ایـن ابـزار موثـر، در کنـار دیگر سـامانه هـای خبری، پوشـش دهنده بخشـی از بدنـه صنعت 
نفـت و گاز اسـت کـه شـبکه هـای مجـازی بـه دالیـل متعدد، بـرآورده کننـده همـه وجوه و 
اهـداف روابـط عمومـی در این بخـش از وظائف ذاتـی خود نمی باشـد ، بنابرایـن خبرگزاریها 
پایـگاه هـای خبـری و رسـانه هـای مکتـوب هریـک از کاربـری و اثر بخشـی خـود در دنیای 

ارتباطـات برخـوردار هسـتند و هیچیـک، جایگزین دیگـری ندارند.

یادداشت
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در ســال 1397، جلســات هــم   
اندیشــی بــا حضــور رئییــس پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت و مدیــران و کارکنــان 
حــوزه هــای مختلــف ســتاد و صــف در 
ــد و  ــزار ش ــه برگ ــای جداگان ــه ه برنام
نتایــج حاصلــه در اولیــن هــم اندیشــی 
عمومــی کــه در خــرداد مــاه 1398 
ــی  ــی اجمال ــی گزارش ــد، ط ــزار ش برگ
بــه اطــاع عمــوم کارکنــان  پژوهشــگاه 
ــی از  ــد. یک ــانده ش ــت رس ــت نف صنع
ــی  ــم اندیش ــه ه ــتاوردهای 12 جلس دس
اقــدام   38 انجــام   ،1397 ســال  در 
ــرد  ــود عملک ــت بهب ــی در جه اصاح
ــر  ــزارش مدی ــه در گ ــوده ک ــازمان ب س
حــوزه ریاســت پژوهشــگاه اعــام شــد.  
ــن  ــی از اولی ــزارش اجمال ــر گ ــن خب ای
ــال 1398  ــی در س ــی عموم ــم اندیش ه

ــد. ــی باش م
دکتــر توفیقــي، رئیــس پژوهشــگاه   
صنعــت نفــت، در ابتــداي ایــن مراســم بــا بیان 
اینکــه هــر ســازماني بایــد عملکــرد خــود را به 
طــور مســتمر ارزیابــي کــرده و میــزان تطابــق 
ــده  ــم ش ــاي تنظی ــداف و برنامه ه ــا اه آن را ب
فعالیت هــاي  گــزارش  گفــت:  بســنجد،  را 
ــان  ــا ذینفع ــود ت ــر ش ــد منتش ــازمان ها بای س
ــگاه در  ــي پژوهش ــي و خارج داخل
جریــان ایــن گزارشــات 
قــرار گیرنــد 

ــوند. ــع ش ــه مطل ــن مجموع ــات ای و از اقدام
ــر از  ــدف دیگ ــرد: ه ــح ک ــه تصری وي در ادام
ــي  ــه ارزیاب ــن مجموع ــاي ای ــار فعالیت ه انتش
درونــي ســازمان اســت، چــرا کــه از ایــن 
ــایي و در  ــوان آســیب ها را شناس ــق مي ت طری
راهبردهــاي ســازمان نیــز تجدیــد نظــر کــرد 
تــا در ســال هاي آتــي بــا قــدرت بیشــتري بــه 

ــم. ســمت تحقــق اهــداف حرکــت کنی
توفیقــي بــا تاکیــد بــر این کــه در ســال 
ارتباطــات  کــه  کردیــم  تــالش  گذشــته 
پژوهشــگاه را وســعت بخشــیم، تصریــح کــرد: 
ــران مختلــف در بخش هــاي دولتــي و  ــا مدی ب
خصوصــي جلســات متعــددي برگــزار شــده تــا 
ــا ظرفیــت هــای پژوهشــگاه آشــنایی هــای  ب
ــک  ــده نزدی ــرد و در آین ــورت گی ــتر ص بیش
ــاء  ــت ارتق ــازمان در جه ــن س ــای ای ارزش ه
ــود. ــده ش ــتر دی ــت بیش ــت نف ــگاه صنع جای

ایشــان بــا اشــاره بــه اینکــه ســال 98 را ســال 
چابک ســازي در ایــن مجموعــه نامگــذاري 
ــذاري،  ــن نام گ ــدف از ای ــزود: ه ــم، اف کرده ای
بــه فعالیت هــا و حــذف  ســرعت  بخشــي 
ــای  ــت ه ــا فعالی ــد ت ــد مي باش ــررات زای مق
محــوری پژوهشــگاه بــا ســهولت بیشــتر انجــام 

ــرد. پذی
وي بــا بیــان این کــه گزارشــات   
ــزان  ــدف می ــا ه ــان ب ــه ذینفع ــده ب ــه ش ارای
اثر بخشــي پروژه هــا تنظیــم و ارایــه مي شــود، 
گفــت: اغلــب گــزارش  هــاي ایــن مجموعــه بــر 
ــم  ــي تنظی ــر بخش ــای اث ــاخص ه ــای ش مبن
ــي  ــادي، صنعت ــه اقتص ــا جامع ــده ت ش
و مدیــران کشــور بیشــتر 

ــوند  ــنا ش ــه آش ــن مجموع ــاي ای ــا فعالیت ه ب
ــا  ــازمان صرف ــن س ــات ای ــه اقدام ــد ک و بدانن
در یــک چرخــه اقتصــادي بســته تعریــف 
ــاوري  ــادي و فن ــه ارزش اقتص ــود، بلک نمي ش
ــت و  ــت نف ــاد صنع ــد در اقتص ــگاه بای پژوهش

ــرد. ــرار گی ــل ق ــورد تحلی ــور م کش
کنونــي  وضعیــت  بــه  ایشــان   
ــن  ــت: محققی ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــور نی کش
و متخصصیــن پژوهشــگاه همــواره تــالش 
ــه فرصــت  مي کننــد کــه شــرایط موجــود را ب
تبدیــل کــرده و اکنــون کــه شــرکت هاي 
بــه صفــر  را  فعالیت هــاي خــود  خارجــي 
رســانده اند، پژوهشــگاه بتوانــد ایــن خــالء 
ــاز  ــورد نی ــاوري م ــش و فن ــرده، دان ــر ک را پ
صنعــت نفــت و گاز را نیــز تامیــن نمایــد.

بــر  تاکیــد  بــا  خاتمــه  در  وي   
جدیــد  ایده هــاي  همــه ی  از  این کــه 
گفــت:  مي کنیــم،  اســتقبال  خالقانــه  و 
ســازمان هاي مبتنــی بــر پژوهــش و فنــاوري، 
همــواره بــه ایده هــاي جدیــد و بــروز خالقیــت 
ــا کمــک  ــم ب ــده هســتند و امیدواری ــود زن خ
ــان و  ــش بنی ــتاب دهنده، دان ــرکت هاي ش ش
اســتارت تاپ ها، بتوانیــم شــرایط بهتــري را 
ــازیم. ــم س ــا فراه ــه ه ــن زمین ــت ای در تقوی

ــک از  ــر ی ــه ه ــن جلس ــت در ای ــي اس گفتن
ــی از  ــي اجمال ــه گزارش ــات رییس ــاء هی اعض
ــال  ــود در س ــه خ ــر مجموع ــاي زی فعالیت ه
ــث و  ــان، بح ــد و در پای ــه کردن ــته ارای گذش
تبــادل نظــر میــان کارکنــان، رییــس و اعضــاء 

ــت. ــورت پذیرف ــه ص ــات رییس هی
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پژوهشــگاه از 
ایده های خالقانه و جدید 

استقبال می کند



آینده  صنعت نفت و رصد فناوریهاي نوظهور

يكي 
از رسالت 

هاي پژوهشگاه 
صنعت نفت ايجاد 
ظرفيت هاي جديد 

است

در پژوهشگاه صنعت نفت بررسي مي  شود:

بررســی آینــده علــم و فنــاوری، اعــم از   
تکنولــوژی هــای نوظهــور و فنــاوری هــای خــط شــکن، 
بــه منظــور اســتفاده بهینــه از آن هــا در راســتای صرفــه 
ــگاری  اقتصــادی هــر چــه بیشــتر  را مي تــوان آینــده ن
ــی  ــن بررس ــگاری، ضم ــده ن ــت. در آین ــی دانس علم
ــرای تحقــق اهــداف  وضعیــت موجــود، برنامــه ریــزی ب
آینــده را انجــام مــی دهنــد و  از ایــن رو ســرمایه گذاری 
ــا ســودآوری بیشــتر و ضــرر و زیــان  در حــوزه هایــی ب
کمتــر از اهــداف آینــده نــگاری محســوب مــی شــود. از 
ســوی دیگــر بــا ظهــور فناوریهــای نویــن، برخــورداری 
ــی  ــرداری و چگونگ ــره ب ــرای به ــای الزم ب ــی ه از توانای
ــز  ــاده ســازی آن در محیــط کســب و کار مربوطــه نی پی
ــد  ــد. رص ــد ش ــرح خواه ــرورت مط ــک ض ــوان ی بعن
ــاد  ــت ایج ــم در جه ــی مه ــور، گام ــای نوظه فناوریه
بســترهای الزم بــه منظــور بهــره منــدی از مزیــت هــای 
رقابتــی در بــازار فنــاوری آینــده اســت کــه پژوهشــگاه 

ــت. ــده اس ــام ورزی ــه آن اهتم ــت ب ــت نف صنع

ــر  ــا حضــور دکت جلســه رصــد فناوري هــاي نوظهــور ب  
ــن  ــت ، معاونی ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش ــي، ریی ــر توفیق جعف
روز  پردیس هــا  رصــد  نماینــدگان  پردیس هــا،  رؤســاي  و 
چهارشــنبه 19 تیرمــاه بــا همــکاري گــروه فنــاوري و نــوآوري در 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــن مجموع ای
بــه گــزارش روابــط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت،   
ــور و  ــاي نوظه ــج رصــد فناوري ه ــن سلســله جلســات نتای در ای
برافکــن Break True و تاثیــر آنهــا بــر رونــد آتــي نفــت و همچنین 
ــر و دیجیتالیزاســیون  ــر انرژي هــاي تجدیدپذی ــاوري نظی ســه فن

ــت. ــرار گرف ــادل نظــر ق ــورد بحــث و تب و چــاه هوشــمند م
بــر اســاس ایــن گــزارش ایــن فنــاوري  هــا تــا چنــد ســال آینــده 
ــرد و  ــد ک ــاد خواه ــي ایج ــاوري انقالب ــاي فن ــوزه ه ــه ح در کلی
ــود. از  ــد ب ــتثني نخواه ــوع مس ــن موض ــم از ای ــت ه ــت نف صنع
 ،IOTایــن رو، از نظــر موسســه مکنــزي بــالک چیــن، بیــگ دیتــا

ــت  ــري واقعی ــش اب ــر3D printing، رایان ــاي تجدیدپذی انرژي ه
مجــازي، مــواد هوشــمند خــودرو برقــي و یــا فناوري هــاي نویــن 
نظیــر چــاه هوشــمند و فناور ي هــاي نویــن ازدیــاد برداشــت بــه 

عنــوان فنــاوري برتــر شــناخته شــده اســت .
ــر  ــالوه ب ــه، ع ــن جلس ــی در ای ــر توفیق ــر جعف دکت  
پرداختــن بــه فعالیــت هــای جــاری، بــر ضــرورت انجــام مطالعات 
و تحقیقــات در حوزه هــاي نوظهــور تاکیــد کــرد و گفــت: یکــي 
از رســالت  هــاي پژوهشــگاه صنعــت نفــت ایجــاد ظرفیت هــاي 
جدیــد اســت و ایــن مهــم مــي بایســت در دســتور کار ســازمان 

ــرد. ــرار گی ق
ـــه  ـــتمي ک ـــري اکوسیس ـــکل گی ـــا ش ـــه داد: ب وي ادام  
بـــا تشـــکیل مرکـــز نـــوآوري کامـــل مي گـــردد مـــي تـــوان 
ـــان  ـــه جری ـــا ب ـــتارت آپ ه ـــب اس ـــا را در قال ـــت  ه ـــن ظرفی ای

ــت. انداخـ
ـــه  ـــام مطالع ـــراي انج ـــتقل ب ـــه ای مس ـــت بودج ـــان درخواس ایش
ـــي  ـــرکت مل ـــکاري ش ـــا هم ـــه ب ـــه ک ـــن زمین ـــات در ای و تحقیق
ـــه  ـــت توج ـــد اهمی ـــت را موی ـــه اس ـــورت گرفت ـــران ص ـــت ای نف

بـــه فناوري هـــاي نوظهـــور عنـــوان کـــرد.
گفتنـــي اســـت اولیـــن جلســـه رصـــد فناوری هـــای   
ــی  ــوان » بررسـ ــا عنـ ــش بـ ــدي پیـ ــن چنـ ــور و برافکـ نوظهـ
فنـــاوری  هـــای چـــاه هوشـــمند و ســـنگ دیجیتـــال برگـــزار 

شـــد.

از رسالت هاي پژوهشگاه 
صنعت نفت ايجاد ظرفيت هاي 

جديد است و این مهم می بایست
در دستور کار سازمان قرار گیرد
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 نتایج مطالعه یکپارچه افق های مخزنی دشت آبادان بررسی شد

مطالعه یکپارچه افق های مخزنی دشت 
آبادان که مصوبه هیئت مدیره شرکت 
ملی نفت ایران را دارد، در قالب طرح 

مطالعات جامع مخازن نفت و گاز کشور 
فی مابین مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 

به عنوان کارفرما و پژوهشگاه صنعت نفت 
به عنوان مجری منعقد شده است.

در کمیته مشاورین مدیریت مخازن انجام شد

ــه  ــادان ک ــت آب ــازن دش ــه مخ ــرح مطالع ط  
ــوب  ــتی محس ــاال دس ــوزه ب ــاخص ح ــای ش از طرح ه
ــگاه  ــن پژوهش ــوم زمی ــکده عل ــود، در پژوهش می ش
صنعــت نفــت انجــام مي شــود کــه در ایــن طــرح مــدل 
ــن  ــرای اولی ــی ب ــای مخزن ــه افق ه ــک پارچ ــازی ی س
ــا  ــرح ب ــن ط ــت. ای ــده اس ــی ش ــران اجرای ــار در ای ب
همــکاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مدیریــت اکتشــاف 
بــرای شــرکت برنامــه ریــزی تلفیقــی بــه مــدت 4 ســال 
اجرایــی شــده اســت کــه طــی آن بــرای اولیــن بــار در 
ــام،  ــروک، ای ــازن س ــای مخ ــت درج ــم نف ــران حج ای
فهلیــان و گــدوان بــه صــورت ناحیــه ای پیــش بینــی و 

ــت. ــده اس ــبه ش محاس

ــت  ــی دش ــای مخزن ــه افق ه ــه یکپارچ ــج مطالع نتای  
ــاورین  ــه مش ــت کمیت ــصت وچهارمین نشس ــادان در یکصدوش آب
ــا حضــور مســئوالن و کارشناســان مربوطــه  ــت مخــازن ب مدیری

ــد. ــی ش بررس
ــزی  ــت برنامه ری ــل از مدیری ــه نق ــانا ب ــزارش ش ــه گ ب  
ــصت وچهارمین  ــران، یکصدوش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــی ش تلفیق
ــا هــدف بررســی  نشســت کمیتــه مشــاورین مدیریــت مخــازن ب
»مطالعــه یکپارچــه افق هــای مخزنــی دشــت آبــادان« بــا حضــور 
ــع  ــای مناب ــی طرح ه ــاون بررس ــی، مع ــزی تلفیق ــر برنامه ری مدی
هیدروکربــوری )نفــت و گاز(، اعضــای کمیتــه مشــاورین مدیریــت 
ــدگان پژوهشــگاه صنعــت نفــت،  ــن طــرح، نماین مخــازن، ناظری
مدیریــت اکتشــاف، شــرکت مهندســی و توســعه نفــت و شــرکت 
ــد. ــزار ش ــت برگ ــن معاون ــان ای ــدان و کارشناس ــت و گاز ارون نف

ــع  ــعه صنای ــش و توس ــس پژوه ــه پردی ــت، مطالع ــن نشس در ای
ــه و  ــوق ارائ ــوع ف ــا موض ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــتی پژوهش باالدس

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــنهادی آن، بح ــج پیش ــون نتای پیرام
ــادان کــه مصوبــه  مطالعــه یکپارچــه افق هــای مخزنــی دشــت آب
هیئــت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران را دارد، در قالــب طــرح 
مطالعــات جامــع مخــازن نفــت و گاز کشــور فی مابیــن مدیریــت 
ــت  ــا و پژوهشــگاه صنع ــوان کارفرم ــی به عن ــزی تلفیق ــه ری برنام

ــاختاری  ــات س ــع ابهام ــور رف ــه منظ ــری ب ــوان مج ــت به عن نف
ــان،  ــی فهلی ــای مخزن ــادان در افق ه ــت آب ــی دش و زمین شناس
گــدوان، ســروک و ایــالم، از منابــع ســرمایه ای )داخلــی( منعقــد 

شــده اســت.
مطالعــه یادشــده، شــامل بررســی گزارش هــای قبلــی،   
جمــع آوری و کنتــرل کیفیــت داده هــا، مطالعــات آزمایشــگاهی، 
داده هــای  از  اســتفاده  بــا  مخزنــی  افق هــای  توصیــف 
زمین شناســی، ژئوفیزیکــی، پتروفیزیکــی، داده هــای مخزنــی 
)ســنگ و ســیال(، مطالعــات ژئوشــیمیایی، الگوســازی افق هــای 
ــه  ــج و ارائ ــز ریســک، عــدم قطعیــت، تفســیر نتای ــی، آنالی مخزن

ــت. ــی اس ــزارش نهای گ
از مهم تریــن دســتاوردهای ایــن مطالعــه می تــوان   
ــازندهای  ــودی س ــی و عم ــات جانب ــدن ارتباط ــخص ش ــه مش ب
مخزنــی ایــالم، ســروک، گــدوان و فهلیــان و پهنه بنــدی ظرفیــت 
ــت در  ــق پرظرفی ــی مناط ــی، معرف ــق مخزن ــر اف ــزن در ه مخ
افق هــای مخزنــی و هــر زون در گســتره دشــت آبــادان، تخمیــن 
ــی  ــه، ســازند و زون مخزن ــه تفکیــک پهن احجــام نفــت درجــا ب
در محــدوده دشــت آبــادان و دســتیابی بــه یــک نمونــه موفــق از 

ــرد. ــاره ک ــته ای اش ــن رش ــه، بی ــه یکپارچ ــک مطالع ی
ــه  ــن مطالع ــج ای ــده از نتای ــتفاده کنن ــا و اس ــده داده ه تهیه کنن
ــدان  ــت و گاز ارون ــت و نف ــعه نف ــی و توس ــرکت های مهندس ش
بوده انــد و مدیریــت اکتشــاف نیــز ضمــن همــکاری و پشــتیبانی 
علمــی و فنــی از مطالعــه یادشــده، اطالعــات الزم را بــرای اجــرای 
ــرار داده  ــت ق ــت نف ــگاه صنع ــار پژوهش ــروژه در اختی ــه پ بهین

اســت

مطالعه یکپارچه افق های مخزنی دشت آبادان 
که مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران 

را دارد، در قالب طرح مطالعات جامع مخازن 
نفت و گاز کشور بین مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 

به عنوان کارفرما و پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان 
مجری منعقد شده است.
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روز شــنبه 15 تیرمــاه مدیــر مجتمــع شــرکت پتروشــیمی زاگــرس بــه همــراه نماینــدگان ایــن مجتمع،بــه منظــور آشــنایی بــا امکانــات   
و توانمنــدی  هــای ایــن مجموعــه و توســعه همــکاری دو جانبــه نشســت مشــترکی بــا رییــس و مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار کردنــد.

مهنــدس شــهریار جهرمــی، مدیــر مجتمــع شــرکت پتروشــیمی زاگــرس در گفتگــوی اختصاصــی خــود بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت بــه توانمنــدی  هــای پژوهشــگاه در زمینــه زیســت محیطــی، انــرژی و تصفیــه گازهــا اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه پتانســیل  و ظرفیت  
بــاالی ایــن مجموعــه و همچنیــن خدمــات ارزنــده موجــود در پژوهشــگاه صنعــت نفــت امیــدوار هســتیم هــر دو طــرف بتواننــد گامــی را در جهــت 

رفــع مشــکالت صنایــع پتروشــیمی بردارنــد.
گفتنــی اســت نماینــدگان ایــن شــرکت از دســتاورد ها و پایلــوت مرکــز نانــو، جــی تــی ال، آزمایشــگاه هاي پردیــس انــرژی و محیــط   

ــد. ــد کردن ــازمان بازدی ــن س ــکده گاز ای ــت و پژوهش زیس
خاطــر نشــان مــي شــود شــرکت پتروشــیمی زاگــرس در ســال 1379 بــه منظــور رقابــت در بازارهــای جهانــی تاســیس و بــا توجــه   
بــه وجــود منابــع غنــی گاز در منطقــه پــارس جنوبــی و موقعیــت اســتراتژیک منطقــه، مجتمــع تولیــدی ایــن شــرکت در بنــدر عســلویه احــداث 

شــده اســت.

روز سه شــنبه 11 تیرمــاه جلســه مشــترکي میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و نماینــدگان شــرکت آریــن ســاده بــه منظــور گســترش   
تعامــالت و همکاري هــاي آتــي برگــزار شــد.

ــاي  ــا و رزین ه ــا، کامپوزیت ه ــا پلیمر ه ــط ب ــات مرتب ــه، موضوع ــن جلس ــت، در ای ــت نف ــگاه صنع ــي پژوهش ــزارش روابط عموم ــه گ ب  
ــت. ــورت گرف ــر ص ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــد م ــت مي کنن ــا فعالی ــه ه ــن زمین ــن در ای ــه طرفی ــي ک اپوکس

ــر همیــن اســاس، از آنجــا کــه در صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمي از لوله هــاي فلــزي اســتفاده مي شــود و هزینه هایــي بســیاري را  ب  
بــر صنعــت تحمیــل مي کنــد در ایــن نشســت مقــرر شــد تــا زمینــه هــای کاربــرد لوله هــاي غیــر فلــزي در ایــن صنایــع را مــورد بررســي قــرار 

ــد. دهن
ایــن گــزارش مــي افزایــد، بــه کارگیــري لوله هــاي فلــزي، ســالیانه خوردگــي بســیاري را بــر صنعــت تحمیــل مــی کنــد، از ایــن رو   

جایگرینــي آن هــا بــا لوله هــاي کامپوزیتــي کــه مقــرون بــه صرفــه مي باشــد در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
بــر پایــه ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط الزم بــراي پذیــرش ایــن خطــوط لولــه در نقــاط مختلــف صنعــت نفــت وجــود دارد، نیــاز 
بــه فرهنگ ســازي و استاندارد ســازي بــراي کاربــرد  آن هــا ضــروري مــي باشــد؛ از ایــن رو مقــرر شــد کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت کــه در ایــن 

زمینــه از تــوان علمــي باالیــي برخــوردار اســت بــه همــراه شــرکت آریــن ســاده اقدامــات مشــترکي را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
گفتنــي اســت پــس از ایــن نشســت مشــترک مهنــدس ســید علــي بهشــتیان، مشــاور شــرکت آریــن ســاده بــه همــراه دیگــر نماینــدگان ایــن 

ــد. ــد کردن ــي بازدی ــا و پژوهشــکده خوردگ ــو کامپوزیت ه ــي، نان ــاي کامپوزیت ــر لوله ه ــط نظی شــرکت از دســتاوردهاي مرتب

همکاری پژوهشگاه 
و پتروشیمی زاگرس 
در صنایع پتروشیمی و 
محیط زیست

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و بخش خصوصی انجام می شود:

بررسي توسعه کامپوزیت ها 
در صنعت نفت 



و  ارتباطــات  پژوهشــگاه  رییــس   
فنــاوری اطالعــات: ارتقــای امنیــت ســامانه  ها، 
اینترنــت اشــیا و کســب و کار در ایــن صنعت از 
موضوعــات مهمــی اســت کــه بایــد در دســتور 

کار قــرار گیــرد.
بــا هــدف توســعه همکاری هــای دوجانبــه، 

روز ســه شــنبه 4 تیرمــاه دکتــر وحیــد 
یزدانیــان، رییــس پژوهشــگاه ارتباطــات 
ــراه،  ــات هم ــات و هی ــاوری اطالع و فن
نشســت مشــترکی بــا رییــس و مدیــران 

ــد. پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار کردن
وی در گفتگــوی اختصاصــی بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت پــس از بازدیــد از دســتاوردهاي ایــن مرکــز 
ــر  ــی ب ــت مبن ــت دول ــه سیاس ــه ب ــا توج ــت: ب ــي گف تحقیقات
همگرایــی و تعامــل دســتگاه  هــای مختلــف کشــور کــه منجــر 
بــه هــم افزایــی و توســعه پایــدار کشــور خواهــد شــد، اشــتراک 
گــذاری تجــارب، کمــک شــایانی در بحــث مدیریــت بهینــه منابع 

ــرد. ــد ک خواه
ــرد و  ــاره ک ــویه اش ــای دوس ــدی  ه ــه توانمن ــان ب ــر یزدانی دکت

افــزود: پتانســیل هایــی در هــر دو پژوهشــگاه 
ــای  ــه ه ــد زمین ــی توان ــه م ــود دارد ک وج
ــف همــکاری هــای مشــترک را فراهــم  تعری
ــل   ــم و تحلی ــای عظی ــه داده  ه آورد، ازجمل
هایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام مــی شــود.

ــه  ــا توج ــه داد: ب ــتا ادام ــن راس وی در همی
ــاخت  ــک زیر س ــت ی ــه نف ــه اینک ب
حیاتــی بــرای کشــور اســت ارتقــای 
امنیــت ســامانه  هــا، اینترنــت اشــیا 
ــت از  ــن صنع ــب و کار در ای و کس
موضوعــات مهمــی اســت کــه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

رییــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری در خاتمــه گفــت: 
ــی  ــز تحقیقات ــا و مراک ــگاه  ه ــور ، دانش ــای کش ــگاه  ه پژوهش
بایــد هرچــه بیشــتر بــه هــم نزدیــک شــده و از تجــارب یکدیگــر 
اســتفاده کننــد و ایــن جزیره هــای مجــزا مي بایســت بــه ســمت 
شــبکه  هــای قــوی دانشــی در کشــور پیــش بــرود تــا کشــور بــا 
ــش رو را  ــالت پی ــد معض ــده بتوان ــش آم ــرایط پی ــه ش ــه ب توج

برطــرف ســازد.

گام های عملی در توسعه شبکه
 همکاری های فناورانه مراکز پژوهشی

کنترل سیاالت  
ناخواسته با فناوری

 ژل پلیمری
قــرارداد  انعقــاد  حاشــیه  در   
پــروژه کنتــرل آب تولیــدی بــه روش 
ــت  ــای نف ــری در چاه ه ــق ژل پلیم تزری
میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت 
نفــت فــالت قــاره در بیســت و چهارمیــن 
نمایشــگاه نفــت و گاز، دکتــر تــورج بهروز، 
ــازن و  ــات مخ ــکده مطالع ــس پژوهش رئی
توســعه میادیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت 

در ایــن مــورد توضیحاتــی ارائــه داد.
ــاره  ــروژه اش ــن پ ــداف ای ــه اه ــان ب ایش
کــرد و گفــت: هــدف از انجــام ایــن پــروژه 
کنتــرل تولیــد ســیاالت ناخواســته اســت 
کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی ژل پلیمــری 
ــش و  ــت را افزای ــد نف ــهم تولی ــم س بتوانی

ــم. ــد آب را کاهــش دهی تولی
دکتــر تــورج بهــروز در ادامــه تصریــح کرد: 
بــا توجــه بــه اینکــه در همــه مخــازن نفتی 
آب وجــود دارد و پــس از مدتــی، آب ایــن 
مخــازن افزایــش پیــدا می کنــد، از ایــن رو 
ــش  ــا کاه ــاه ه ــت در چ ــد نف ــهم تولی س

ــری از  ــرای جلوگی ــن ب ــد بنابرای ــی یاب م
بــروز ایــن مشــکالت روش هــای متعــددی 

را مــی  بایســت بــکار بســت.
ــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه دارای دو  وی ب
ــات  ــرای عملی ــی و اج ــی طراح ــاز اصل ف
اســت ادامــه داد: در فــاز طراحــی عملیــات 
ابتــدا غربالگــری چاه هــای مختلــف در 
ــورد  ــروژه م ــن پ ــک ای ــاز ی ــش اول ف بخ
بررســی قــرار گرفــت و پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت در بخــش دوم فــاز یــک تســت  
هــای آزمایشــگاهی دینامیــک و اســتاتیک 
ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ را در دس

ــه بخــش ســوم  ــه ب ــروز در ادام ــر به دکت
فــاز یــک ایــن پــروژه اشــاره کــرد و افــزود: 
ــب  ــازی متناس ــبیه س ــازی و ش ــدل س م
خــاص  فرموالســیون  بــا  چاه هــا  بــا  
خــود و همچنیــن طراحــی عملیــات از 
ــروژه  ــن پ ــاز یــک ای دیگــر  بخش هــای ف
ــن رو پژوهشــگاه  محســوب می شــود از ای
صنعــت نفــت در تــالش اســت تــا بــا انجام 

صحیــح فــاز یــک طراحــی عملیــات ایــن 
ــام برســاند  ــه اتم ــت ب ــا موفقی ــروژه را ب پ
ــات  ــرای عملی ــاز دوم اج ــروع ف ــا ش ــا ب ت
ــرداری از مخــازن  ــره ب ــه و به ــد بهین تولی
ــک  ــی، کم ــن هیدروکربن ــف میادی مختل
شــایانی بــه بهبــود تولیــد از مخــازن 

ــد. ــوری بکن هیدروکرب
را، پــروژه  پــروژه  ایــن  وی در خاتمــه 
ای فراپژوهشــکده ای دانســت و گفــت: 
ــعه  ــازن و توس ــات مخ ــکده مطالع پژوهش
از  اســتفاده  و  همــکاری  بــا  میادیــن 
هــای  پژوهشــکده   ســایر  توانمنــدی 
پردیــس باالدســتی نظیــر پژوهشــکده 
ــری  ــال پیگی ــز در ح ــت نی ــی نف مهندس
ایــن پــروژه بــوده و همچنیــن امیدواریم از 
تجربیــات ســایر پردیــس  هــای پژوهشــگاه 
پــروژه  انجــام  در  نیــز  نفــت  صنعــت 

ــم. ــتفاده کنی اس
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ــواز  ــدان اه ــت می ــاد برداش ــرح » ازدی ــر ط ــهرآبادی، مدی ــاس ش عب
ــن کــه در راســتای  ــان ای ــا بی ــا نشــریه مشــعل ب » در گفــت و گــو ب
نفــت،  وزارت  توســط  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای 
ــت  ــاد برداش ــد و ازدی ــود تولی ــامل بهب ــت ش ــش باالدس ــعه بخ توس
در تعــدادي از میادیــن بــه 9 مرکــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی کشــور 
ــاد برداشــت از مخــازن  ــرارداد ازدی ــزود: ق واگــذار شــده اســت، اف
آســماري و بنگســتان میــدان اهــواز بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در 
قالــب ایــن موضــوع منعقــد شــده اســت و هــدف کلــی ایــن گونــه 
قرادادهــا نــگاه دانــش بنیــان و فناورانــه بــه مشــكالت و چالــش هــای 

ــوده اســت. ــن ب ــن میادی ای
وی بــا بیــان اینكــه ایــن قراردادهــا ده ســاله در نظــر گرفتــه شــده تــا 
ــدان  ــاي می ــام چالش ه ــا تم ــی ب ــز پژوهش ــا و مراک ــگاه ه ــن دانش ای
ــع  ــراي رف ــه ب ــه راهكارهــاي فناوران واگــذار شــده آشــنا شــوند و ب

ــل و  ــوع تعام ــال موض ــن ح ــزود: در عی ــد، اف ــت یابن ــكالت دس مش
ارتباطــات بــا دیگــر مراکــز پژوهشــی داخلــی و خارجــی هــم مطــرح 
اســت تــا بدیــن ترتیــب بــه ایجــاد شــبكه پژوهشــي و افزایــش ارتبــاط 

بیــن دانشــگاهها کمــك نمایــد.
ــی  ــزرگ نفت ــدان ب ــخصات می ــه مش ــاره ب ــا اش ــهرآبادی ب ــر ش دکت
اهــواز گفــت: میــدان اهــواز ســهم بزرگــی در تولیــد نفــت کشــور 
دارد و دلیــل ایــن واگــذاری هــم ســابقه مطالعــات پژوهشــگاه 
ــي  ــا همراه ــدان ب ــن می ــماري ای ــزن آس ــر روی مخ ــت ب ــت نف صنع

ــت. ــوده اس ــل ب ــال هاي قب ــل در س ــتات اوی ــرکت اس ش
وي در خصــوص فعالیــت هــاي ایــن طــرح گفــت: ایــن قــرارداد در 
پنــج فــاز مجــزا طراحــی شــده اســت، فــاز اول مربــوط بــه شــناخت 
ــاد  ــهای ازدی ــری روش ــكالت آن و غربالگ ــها و مش ــدان و چالش می

برداشــت اســت.
ــه و  ــان اینكــه پای ــا بی ــدان اهــواز ب ــاد برداشــت می ــر طــرح ازدی مدی
اســاس کار مــا فــاز اول پــروژه اســت و ایــن فــاز از اهمیــت زیــادی 
ــم ســال در  ــان انجــام آن 2 و نی برخــوردار اســت گفــت: مــدت زم
ــه اتمــام  ــاز ب ــن ف ــه شــده اســت و در شــهریور امســال ای نظــر گرفت
ــه  ــاز دوم ک ــاي ف ــت ه ــزي فعالی ــه ری ــان ، برنام ــد و همزم ــي رس م
ــتاتیكي و  ــاي اس ــاخت مدل ه ــاز س ــورت نی ــاني و در ص ــروز رس ب
دینامیكــي مخــزن در حــال انجــام و ارائــه بــه کمیتــه راهبــري پــروژه 

جهــت تصویــب مــي باشــد .
شــهر آبــادی در توضیــح فــاز ســوم ایــن پــروژه هــم گفــت: در ایــن 
ــرای چالش هــای  ــه راهــكار ب ــزي درخصــوص ارائ ــه برنامه ری مرحل
ــا  ــوده ت مخــزن و اجــرای مطالعــات آزمایشــگاهی در دســتور کار ب
آزمایــش هــاي دقیــق و مشــخصی را دربــاره روش هــای پیشــنهادی 

ازدیــاد برداشــت انجــام دهیــم.

بهره گیري از 
فناوري روز در 
رفع چالش هاي 
میدان اهواز

ــه  ــدود ب ــات مح ــروژه مطالع ــن پ در ای
ــد  ــت نخواه ــاد برداش ــهای ازدی روش
ــود و حتمــا از تکنولوژی هــای جدیــد  ب
نظیــر الیــه شــکافي اســتفاده خواهــد 

شــد. 
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وی افــزود : در فــاز چهــارم، اصــالح مــدل شــبیه ســاز بــا توجــه بــه 
ــم،  ــاز پنج ــت در ف ــد و در نهای ــد ش ــام خواه ــوم انج ــاز س ــج ف نتای

ــم داد. ــرار خواهی ــتور کار ق ــی را در دس ــوت میدان ــرای پایل اج
ــاره اعتباراتــی کــه  ــاد برداشــت میــدان اهــواز درب مدیــر طــرح ازدی
ــه مشــعل گفــت:  ــرای ایــن پــروژه اختصــاص یافتــه نیــز ب تاکنــون ب
در ابتــدای انعقــاد قــرارداد بودجــه اي بــه میــزان چهــار میلیــارد تومــان 
اختصــاص یافــت و مقــرر گردیــد پــس از ابــالغ احجــام کاري هــر 

فــاز بــه کمیتــه راهبــري جهــت تصویــب ارائــه شــود.
ایشــان یــادآور شــد کــه بیــش از 20 نفــر در ایــن پــروژه در ســطوح 
مختلــف بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم فعــال هســتند و افــزود: در 
ــم روی  ــرا و کارشناســی ارشــد ه ــج دانشــجوی دکت ــن حــال پن عی

ایــن پــروژه هــا کار مــی کننــد.
ــز  ــا شــرکت مناطــق نفــت خی شــهرآبادی در خصــوص تعامــالت ب
ــق  ــان در مناط ــا همكارانم ــي ب ــیار خوب ــاط بس ــت: ارتب ــوب گف جن
نفــت خیــز داریــم و در گذشــته نیــز پــروژه هایــي را بــه تقاضــاي آن 

ــاط  ــن ارتب ــروژه ای ــن پ ــم و در ای شــرکت انجــام داده ای
ــال  ــن ح ــت. در عی ــده اس ــر ش ــك ت ــر و نزدی بهت
کمیتــه تخصصــی متشــكل از نمایندگان پژوهشــگاه 
ــه  ــوب ک ــز جن ــت خی ــق نف ــی مناط ــرکت مل و ش
مهندســان همیــن مخــازن هســتند تشــكیل شــده 
ــروژه،  ــد اجــراي پ ــر رون ــر نظــارت ب کــه عــالوه ب
ــا در  ــات و مشــاوره آنه ــوارد از تجربی در بعضــي م

اجــراي فعالیت هــا نیــز اســتفاده مي کنیــم.
مخــزن  خصــوص  در  بیشــتر  توضیــح  در  وی 
بنگســتان میــدان اهــواز گفــت: ایــن مخــزن وســعت 
زیــادی دارد و تغییــرات خــواص مخزنی در گســتره 
و عمــق ایــن مخــزن زیــاد اســت و همیــن تغییــرات 
ضریــب  کنــد.  مــی  ســخت  را  مخــزن  بــا  کار 
ــه اینكــه مكانیــزم  ــا توجــه ب بازیافــت ایــن مخــزن ب

اصلــی برداشــت از آن انبســاط ســنگ و ســیال اســت، 
ــی ســنگ مخــزن بســیار کــم اســت و  ــن اســت و تراوای بســیار پایی
نواحــي ســیالی متفاوتــی دارد و همیــن تفــاوت زیــاد خــواص ســنگ 
ــت  ــاد برداش ــك روش ازدی ــه ی ــده ک ــث ش ــزن باع ــیال در مخ و س
ــه تنــوع  ــا توجــه ب ــذا ب ــراي کل مخــزن پیشــنهاد نمــود. ل ــوان ب را نت
ــه  ــراي هــر ناحی ــه مجــزا شناســایي و ب ســنگ و ســیال، هشــت ناحی

ــت. ــده اس ــام ش ــت انج ــاد برداش ــاي ازدی ــري روش ه غربالگ
مدیــر طــرح ازدیــاد برداشــت میــدان اهــواز بــا اشــاره بــه چالشــهایی 
ــا آن مواجــه اســت ، گفــت: یكــی از مشــكالت  کــه ایــن مخــزن ب
عمــده، مســئله رســوباتی مثــل آســفالتین در ســتون چــاه اســت کــه 
حــدود 20 تــا 25 درصــد چــاه هــای تولیــدی را در حــال حاضــر بــا 

مشــكل مواجــه کــرده و الزم اســت بررســی و علــت یابــی شــود.
ــت در  ــدم قطعی ــزن ع ــكالت مخ ــی از مش ــه یك ــان اینك ــا بی وی ب
چالش هــاي  دیگــر  از  گفــت:  اســت،  مخــزن  آبــده  عملكــرد 
موجــود، هــرزروی زیــاد ســیال حفــاری در مخــزن اســت کــه باعــث 
ــه  ــر هزین ــالوه ب ــه ع ــت چراک ــده اس ــي ش ــاي باالی ــرف هزینه ه ص
تامیــن ســیال، مشــكالت آســیب ســازندي و کاهــش تراوایــي ســنگ 

ــود. ــه مي ش ــه آن اضاف ــزن نیزب مخ
ــن  ــماري ای ــزن آس ــای مخ ــح چالش ه ــهرآبادی در توضی ــر ش دکت
ــار  ــه در کن ــراوای کربنات ــای کــم ت ــن الیه ه ــرار گرفت ــه ق ــدان، ب می
ــرایط  ــن ش ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــه ای اش ــراوای ماس ــای پرت الیه ه
باعــث شــده نفــت الیه هــای ماســه ای تخلیــه شــود در حالیكــه 
در الیه هــای کربناتــه تخلیــه نشــده باقــی مــی مانــد، از ایــن رو 

اســتخراج نفــت از چالش هــاي مهــم ایــن الیه هــا مي باشــد. از 
ــده بســیار  ــا یــك آب ــه اینكــه مخــزن آســماری ب ــا توجــه ب طرفــي ب
قــوی ارتبــاط دارد، مشــكل تولیــد آب از چــاه هــا مشــاهده مي شــود 
ــدي چــاه و  ــوان تولی ــن مســاله باعــث خوردگــی، کاهــش ت کــه ای
ــه  مســائل زیســت محیطــــــی بســیار می شــود و درعیــن حــال هزین

ــرد. ــی ب ــاال م ــد را ب تولی
ایشــان افــزود: عــالوه بــر موضــوع هــرزروی ســیال حفــاري در ایــن 
ــا مســئله مهــم تولیــد شــن مواجــه هســتیم؛ ایــن میــدان از  مخــزن، ب
ســالهای اول تولیــد بــا ایــن مســئله روبــرو بــوده و مشــكالت زیــادی 
را بــرای آن بــه وجــود آورده و ســبب فرســایش لولــه هــا، پمــپ هــا 

و تجهیــزات ســرچاهی شــده اســت.
دکتــر شــهرآبادي کــه در حــال حاضــر مســئولیت پژوهشــكده 
ــت هــاي  ــر عهــده دارد در خصــوص فعالی ــز ب مهندســي نفــت را نی
ایــن پژوهشــكده و همــكاري در طــرح در راســتاي رفــع چالشــهاي 
ــت  ــي نف ــكده مهندس ــه در پژوهش ــد ک ــادآور ش ــزن ی ــن دو مخ ای
زمینــه  در  حفــاری  پژوهــش  گــروه  پژوهشــگاه، 
گل  هــای  افزودنــی  فرموالســیون  و  طراحــي 
ــه گفــت:  ــي برداشــته، و در ادام ــاری گام های حف
ــیاالت  ــاالی س ــرزروی ب ــكل ه ــه مش ــه ب ــا توج ب
حفــاری در ایــن دو مخــزن،  همــكاران شــاغل در 
ایــن گــروه بــه دانــش فنــي افزودنــي هــاي کنتــرل 
کننــده هــرزروي دســت یافتــه انــد کــه اســتفاده از 
آنهــا در مــواردي تــا 80 درصــد منجــر بــه کاهــش 

ــت. ــده اس ــرزروي ش ه
ــر در  ــوي دیگ ــزود: از س ــتا اف ــن راس وي در همی
ــكده  ــازن پژوهش ــره وري مخ ــد و به ــروه تولی گ
روي  بــر  تخصصــي  تیمــي  نفــت،  مهندســي 
از رســوبات آســفالتین و  موضــوع جلوگیــري 
ــن  ــدت ضم ــن م ــد و در ای ــت دارن ــس فعالی واک
ــی  ــای خوب ــی ه ــش بین ــرایط، پی ــن ش ــی ای بررس
ــن  ــد. همچنی ــته ان ــواز داش ــدان اه ــزن می ــوبات مخ ــت رس از وضعی
ــه وجــود سیســتم هــاي پیشــرفته مطالعــات آزمایشــگاهي  باتوجــه ب
روش هــاي ازدیــاد برداشــت پایــه آبــي و گازي امــكان انجــام ایــن 

آزمایشــات در راســتاي پــروژه وجــود دارد .
شــهرآبادی دربــاره افزایــش ضریــب برداشــت در ایــن میــدان 
اعــالم کــرد: در ایــن پــروژه مطالعــات محــدود بــه روشــهای ازدیــاد 
ــر  ــد نظی ــای جدی ــا از تكنولوژی ه ــود و حتم ــد ب ــت نخواه برداش
ــز در  ــال نی ــوژی قب ــن تكنول ــه شــكافي اســتفاده خواهــد شــد، ای الی
بعضــي از میادیــن اســتفاده شــده امــا در همــه مــوارد موفقیــت آمیــز 
ــا  ــت نداشــته اســت، ام ــوارد موفقی ــا هــم در همــه م ــوده و در دنی نب

ــد. ــه ان ــمت رفت ــن س ــه ای ــدی ب ــرکت های تولی ــتر ش ــرا بیش اخی
ایشــان یــادآور شــد کــه طبــق قــرارداد ، پژوهشــگاه شــریك 
ــكاری  ــرده و هم ــاب ک ــروژه انتخ ــن پ ــرای ای ــود را ب ــی خ خارج
ــی در  ــریك خارج ــت: ش ــتر گف ــح بیش ــته  و در توضی ــبي داش مناس
ایــن پــروژه در چهــار بخــش بــه مــا کمــك مي کنــد کــه تاکنــون دو 
بخــش اول را بــه اتمــام رســانده اســت. دو هــدف در ایــن همــكاری 
مــد نظــر اســت کــه اوالً در کنــار پژوهشــگاه در فعالیــت غربالگــری 
روش هــای ازدیــاد برداشــت حضــور داشــته باشــند و تكنولوژیهــای 
ــزار  ــرم اف ــتفاده از ن ــن اس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی نماین ــد را معرف جدی
ــا  ــه آن ب ــرکت و مقایس ــن ش ــط ای ــده توس ــعه داده ش ــي و توس بوم

نــرم افزارهــاي تجــاري مــد نظــر مي باشــد.  

در این پروژه نیز کمیته 
تخصصی متشکل از 

نمایندگان پژوهشگاه و 
شرکت ملی مناطق نفت 
خیز جنوب که مهندسان 

همین مخازن هستند 
تشکیل شده که عاوه بر 

نظارت بر روند اجراي پروژه 
در بعضي موارد از تجربیات 

و مشاوره آنها در اجراي 
فعالیت ها نیز استفاده 

مي کنیم. 
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حســین یــادگاري رئیــس گــروه ارتباطــات صنعتــی و   
خدمــات مشــتریان پژوهشــگاه در مصاحبــه اي اختصاصــي بــا 
واحــد خبــر روابــط عمومــي، ارزش آفرینــي بــراي ذینفعــان را 
ــي  ــت: یک ــت و گف ــگاه دانس ــدي پژوهش ــاي کلی ــي از راهبرد ه یک
ــت  ــام مدیری ــود نظ ــه، بهب ــن مجموع ــي در ای ــاي اساس از فعالیت ه
ــري از  ــر بازخوردگی ــی نظی ــت و فرآیندهای ــتریان اس ــا مش ــاط ب ارتب

کارفرمایــان در قالــب پروژه هــا و خدمــات فناورانــه بــه 
ــن نظــرات  ــل ای ــا تحلی صــورت منظــم انجــام شــده و ب
ــات  ــیاری از اقدام ــای دوره ای بس ــزارش ه ــاب گ در ق
اصالحــی در پژوهشــگاه کلیــد خــورده و بــرای پژوهشــگاه 

ــت. ــده اس ــع ش ــر واق ــر ثم ــیار مثم بس
وی افــزود: ماحصــل این گونــه گزارشــات در   
ــتریان در  ــت مش ــش رضای ــن افزای ــته، مبی ــال گذش س
ــگاه  ــردي پژوهش ــاخص هاي عملک ــي از ش ــه برخ زمین
بــوده و در برخــي از شــاخص ها نیــز نیازمنــد برنامه ریــزي 
و تــالش بیشــتر بــراي جلــب حداکثــري نظــر مشــتریان 

ــتیم. هس
ــای  ــاخص ه ــازی ش ــاده س ــه پی ــادگاري ب ی  
مهــم در چابک ســازي ســازمان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
شــفافیت، مقــررات زدایــي بــه معنــاي حــذف روند هــاي 
کاري اضافــي و تداخلــي، تسهیل ســازي آیین نامه هــا، 
ــل  ــا از عوام ــتفاده از فناوري ه ــارات و اس ــض اختی تفوی
محســوب  سیســتم  چابک ســازي  بــراي  اساســي 

مي شــوند کــه در حــال اســتقرار آنهــا درروندهــای جــاری 
ــیم. ــی باش ــازمان م س

وي در همیــن راســتا ادامــه داد: بــه منظــور ایجــاد شــناخت   
ــه از ســوي واحــد  ــي ک ــه الزامات ــا توجــه ب ــف ســازمانی و ب در وظای
ــی از  ــوان یک ــه عن ــه، در گام اول ب ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــزو م ای
اولیــن واحد هــاي ســازماني ، نســبت بــه تهیــه شناســنامه فرآینــدي 
بــا تعییــن شــاخص هاي عملکــردي فعالیت هــاي خــود را آغــاز 

نموده ایــم.

ــرات  ــه نظ ــه ب ــا توج ــدي ب ــاي بع ــرد: در قدم ه ــح ک ــان تصری ایش
مدیــران و صاحب نظــران داخلــي، برخــي فرآیندهــا، مقــررات و 
ــئولیت ها  ــذاري مس ــا واگ ــذف و ب ــاي کاري ح ــا از روند ه آیین نامه ه
در راســتاي تسهیل ســازي آن هــا گام هــاي موثــري برداشــته شــده و 
ــرار  ــي ق ــورد بازبین ــا م ــي از آیین نامه ه ــز برخ ــري نی ــوارد دیگ در م

ــه اســت. گرفت
رئیــس ارتبــاط بــا صنایــع و مراکز تحقیقاتــي پژوهشــگاه در ادامه 
بــه اســتفاده از فناوري هــا در چابک ســازي سیســتم هاي 
ســازماني نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: برنامــه اســتفاده از 
ــازماني در  ــوغ س ــه بل ــه ب ــا توج ــاز ب ــورد نی ــاي م فناوري ه
برخــي از حوزه هــاي کاري در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت 
ــا  ــه برنامه ریــزي اجــراي سیســتم مدیریــت ب کــه مي تــوان ب
ــاي  ــردن فعالیت  ه ــزه ک ــه منظــور مکانی مشــتریان )CRM( ب

خدمــات فناورانــه پژوهشــگاه اشــاره کــرد.
ایشــان یکــي از ماموریت هــاي جدیــد پژوهشــگاه را بازنگــري 
ــت: در  ــت و گف ــازمان دانس ــن س ــب و کار ای ــدل کس در م
ــتور کار  ــي در دس ــاي عملیات ــي از برنامه ه ــه برخ ــن زمین ای
ــات  ــي خدم ــه بازار یاب ــه برنام ــوان ب ــه میت ــه ک ــرار گرفت ف
ــه  ــه ب ــث، توج ــرکت هاي ثال ــط ش ــه توس ــي و فناوران علم
ــا توجــه بــه پتانســیل کنونــي پژوهشــگاه،  بــازار منطقــه اي ب
ــردي  ــارکت هاي راهب ــاد مش ــا ایج ــت کاري ب ــش ظرفی افزای
بــه عنــوان ابــزار توســعه کســب و کار ایــن مجموعــه اشــاره 

نمــود.
اســتمرار گســترش شــبکه همــکاری هــای فناورانــه در 

نمایشــگاه24 ام نفــت و گاز 
مســئول ارتبــاط بــا صنعــت پژوهشــگاه بــه رونــد پیگیــری توافقــات 
ــان  ــه زم ــه ب ــا توج ــت: ب ــت و گف ــران پرداخ ــت ته ــگاه نف در نمایش
ــمی  ــات رس ــب جلس ــي در قال ــگاه ، توافقات ــام نمایش ــدود در ای مح
و غیــر رســمی، تفاهم نامه هــا و قراردادهــای همــکاری مشــترک 
ــا  ــات ب ــن موضوع ــگاه ای ــام نمایش ــس از ای ــه پ ــت ک ــام پذیرف انج
ــي،  ــاي داخل ــن پروژه ه ــب تدوی ــی در قال ــاي موضوع برنامه ریزي ه

برنامه ریزي 
اجراي سیستم 

مدیریت 
مشتریان 
 )CRM(
به منظور 

مکانیزه کردن 
فعالیت  هاي 

خدمات فناورانه 
پژوهشگاه یکی 

از فناوریهای 
مورد نیاز 

سازمان است که 
در دستور کار 

قرار دارد.

ارزش آفرینی برای ذینفعان

بازنگــری مــدل هــای کســب و 
کارپژوهشــــــگاه در جهت

تیرماه 1398 تیر ماه 1398

8



برگــزاری نشســت هــای تخصصــی و ...... درحــال پیگیــری اســت.
ــح کــرد: خوشــبختانه بیــش از 80  وي در ادامــه تصری  
درصــد اهــداف پیش بینــي شــده در خصــوص امضــاء قرارداد هــا 
ــان  ــارد توم ــه در حــدود 40 میلی ــق شــده ک در نمایشــگاه محق
بــراي پژوهشــگاه ارزش اقتصــادي بــه همــراه داشــته و با مقایســه 
ســه ماهــه اول ســال 98 بــا ســه ســال گذشــته ایــن رقــم بســیار 
قابــل توجــه مي باشــد و بــا توجــه بــه توســعه ارتبــاط پژوهشــگاه 
ــم  ــن رق ــر ای ــا شــرکت هاي خصوصــی و E&P و خصوصــي نظی ب

تــا پایــان ســال افزایــش خواهــد یافــت.
ــور  ــي کش ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب ــان اف ایش  
ــیل هاي  ــتفاده از پتانس ــکاري و اس ــه هم ــت، برنام ــاز صنع و نی
یــا  و   E&P شــرکت هاي  بــا  همــکاري  قالــب  در  داخلــي 
در  دانش بنیــان  و  خصوصــي  شــرکت هاي  بــا  شبکه ســازي 
راســتاي رفــع نیاز هــاي صنعتــي در برنامــه کاري ایــن ســازمان 
قــرار گرفتــه اســت تــا عــالوه بــر تقویــت زنجیــره ارزش صنعــت 
نفــت بتــوان نیازهــای صنعتــی بــا توجــه بــه بکارگیــری پتانســیل 

ــردد. ــع گ ــور مرتف ــل کش ــود در داخ ــای موج ه
قرارداد هــاي پردیس هــاي  بــه  یــادگاری  مهنــدس   

ــه  ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــه نی ــن مجموع ــه گانه ای س
ــت  ــت و نگه داش ــوزه باال دس ــت در ح ــاي وزارت نف ــه اولویت ه ب
تولیــد، بیشــترین حجــم کاري بــه نیــاز صنعــت در حــوزه 
ــش از  ــراردادي بی ــاظ ق ــت و از لح ــه اس ــز یافت ــتي تمرک باال دس
ــن  ــتي ای ــس باالدس ــگاه در پردی ــای پژوهش ــد پروژه ه 50 درص

انجــام مي شــود. مجموعــه 
ــه خصوصــي  ــت ب ــا عنای ــر ب ــزود: از ســوي دیک وی اف  
ــت  ــگاه جه ــای پژوهش ــن برنامه ه ــگاه هاو همچنی ــدن پاالیش ش
ــاي حــوزه  ــا شــرکت هاي خصوصــی و E&P قرارداد ه همــکاري ب
از رشــد چشــم گیري در  نیــز  ایــن مجموعــه  پایین دســتي 

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــر برخ ــالیان اخی س
یــادگاري در خاتمــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه   
ــاي  ــای مســایل زیســت محیطي، یکــي از اولویت ه حساســیت ه
کاري در ســطح وزارت نفــت موضــوع توســعه پایــدار اســت، 
ــوزه  ــن ح ــي در ای ــالت صنعت ــع معض ــور رف ــه منظ ــن ب بنابرای
ــه  ــددي ب ــاي متع ــي پروژه ه ــي و خصوص ــش دولت ــوي بخ از س

پژوهشــگاه صنعــت نفــت ارجــاع داده مي شــود.

آینده نگاری فناوری های نوین نفت و گاز 
در چاه های هوشمند

جلســه رصــد فنــاوری  هــای نوظهــور و برافکــن   
ــنگ  ــمند و س ــاه هوش ــای چ ــاوری  ه ــی فن ــوان » بررس ــا عن ب
ــگاری  ــده ن ــدف آین ــا ه ــاه ب ــنبه 5 تیرم ــال« روز چهارش دیجیت
فنــاوری  هــای نویــن حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی، بــا حضــور 
ــی از  ــوآوری و جمع ــاوری و ن ــس فن ــه ریزی،ریی ــاون برنام مع

کارکنــان در پژوهشــگاه صنعــت نفــت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت،   
بــا توجــه بــه اینکــه فنــاوری  هــای چــاه  هــای هوشــمند یکــی 
از مهم تریــن پیشــرفت  هــای فنــاوری تولیــد در طــول ســالیان 
ــادر می ســازد  ــا را ق ــاوری، اپراتور ه ــن فن ــوده اســت، ای ــر ب اخی
تــا بــه طــور فعــال و بــدون مداخلــه، مناطــق انتخابــی بــا عملکرد 

ــد. ــرل کنن ــور و کنت ــف را مانیت ضعی
بــر اســاس ایــن گــزارش، ســنگ  هــای دیجیتــال نیــز   
ــی ســنگ هســتند و محاســبات  نســخه مجــازی از فضــای درون
ثانویــه انجــام گرفتــه روی ایــن ســنگ های دیجیتــال مــی  توانــد 
ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــف م ــای مختل ــازی  ه ــبیه س در ش

ــر  ــذار ب ــاوری تاثیرگ ــن دو فن ــن جلســه ضمــن بررســی ای در ای
صنایــع باالدســتی نفــت، پتانســیل کشــور بــرای بهــره  منــدی از 

آن هــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.
گفتنــی اســت کارگــروه رصــد فنــاوری از تیرمــاه ســال   
گذشــته در معاونــت فنــاوری و گــروه نــوآوری پژوهشــگاه صنعــت 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــت ش نف
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ــای  ــد در دوره ه ــی توانن ــا م ــری آنه ــا یادگی ــراد ب ــه اف ــت ک ــی اس ــوزه های ــه آم ــی، از جمل ــای زندگ ــارت ه مه
مختلــف زندگــی خــود، در مواجهــه بــا مســائل گوناگــون در طــول عمرشــان، بــه شــکلی صحیــح و مدیریــت شــده 
ــا مشــکات دوره بازنشســتگي از آن جملــه مــی باشــد، از ایــن رو  ــا آن مقابلــه کننــد. مهــارت هــا و آشــنایي ب ب
واحــد آمــوزش پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــراي کارکنــان در شــرف بازنشســتگي ایــن مجموعــه دوره اي بــا عنــوان 

ــت. ــرده اس ــزار ک ــتگي« را برگ ــي در دوره بازنشس ــاي زندگ » مهارت ه

ســمینار آموزشــی کارکنــان در شــرف بازنشســتگی از تاریــخ 3 الــی 12 تیرمــاه بــا حضــور جمعــی از کارکنــان در پژوهشــگاه   
ــد. ــزار ش ــت برگ ــت نف صنع

ــای  ــذاری و مهارت ه ــی و ســرمایه گ ــی بازنشســتگان، کارآفرین ــت، خودمراقبت ــت نف ــی پژوهشــگاه صنع ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کیفیــت زندگــی در دوران بازنشســتگی و همچنیــن قوانیــن و مقــررات بازنشســتگی از موضوعــات مطــرح شــده در ایــن ســمینار بــوده 

اســت.
ــرای حفــظ ســالمت، بیمــاری هــای   ــه خــود مراقبتــی ب ــوان ب ــن ســمینار مــی  ت ــن گــزارش، از اهــداف برگــزاری ای ــر اســاس ای ب
مزمــن، راه انــدازی و مدیریــت کســب و کار هــای کوچــک، برنامــه ریــزی هــای مالــی، راه  هــای تضمیــن اقتصــادی و امنیــت مالــی 

اشــاره کــرد.
آشــنایی بــا شــرایط بازنشســتگی، تعریــف حقــوق وظیفــه، مقــررات بازنشســتگی و چگونگــی محاســبات مســتمری از از دیگــر اهــداف 

ایــن جلســه بــوده اســت.

ســمینار آموزشــی فرزندپــروری روز یکشــنبه 2 تیرمــاه بــا همــکاری شــورای بانــوان و ســخنرانی الهــام ده یــادگاری، مــدرس   
ــد. ــزار ش ــت برگ ــت نف ــگاه صنع ــروش پژوهش ــالن س ــن دوره در س ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، از اهــداف ویــژه ایــن دوره آموزشــی می تــوان بــه ارتقــاء و بهبــود ارتبــاط والــد 
بــا کــودک، پیشــگیری و درمــان مشــکالت رفتــاری کــودکان و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس فرزندپــروری والدیــن اشــاره کــرد.

ــه  ــازی از جمل ــت، لیســت اســباب ب ــل مثب ــودک، اصــول تعام ــد ک ــاط وال ــر ارتب ــی ب ــی مبتن ــازی درمان ــزارش، ب ــن گ براســاس ای
محتــوای ایــن دوره محســوب می شــود.

همچنیــن روش بــازی، بازتــاب احســاس و قانــون اعمــال محدودیــت از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه در ایــن جلســه مــورد تجزیــه و 
تحلیــل قرارگرفتــه اســت.

مهارت های
 زندگی در دوره بازنشستگی

شیوه های
 فرزند پروری

 در سمینار آموزشی
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برگزاری 
مراسم جشن 
میالد حضرت 
معصومه )س( بــه مناســبت میــالد بــا ســعادت حضــرت   

معصومــه )س( و بزرگداشــتروز دختــر ، مراســمی 
ــا حضــور خادمیــن کریمــه اهــل بیــت )س( و جمعــی  ب

ــن  ــهدا ای ــجد ش ــت در مس ــت نف ــگاه صنع ــان پژوهش از کارکن
ــد.  ــزار ش ــه برگ مجموع

ــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، حجــت  ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــم ب ــن مراس ــخنران ای ــرد، س ــی ف ــلمین ربان ــالم والمس االس
ــروی از  ــت، پی ــل بی ــی اه ــا زندگ ــنایی ب ــر آش ــی نظی موضوعات
شــیوه زندگــی و همچنیــن داشــتن محبــت و مــودت آن هــا در 

ــن برنامــه اشــاره کــرد. ای
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــرد ب ــی ف حجــت االســالم والمســلمین ربان
ــد  ــت تاکی ــل بی ــتن اه ــت داش ــر دوس ــواره ب ــر )ص( هم پیامب

ــه  ــت ب ــرده اس از ک آیــه ای 
ــاره  ــه اش ــن زمین ــز در ای ــم نی ــرآن کری ق
ــه  ــن آی ــال در ای ــد متع ــت: خداون ــرد و گف ک
ــا  ــود صرف ــت خ ــه از ام ــت ک ــته اس ــر خواس از پیامب
خواســتار مــودت باشــد و نیــازی بــه مــزد رســالت نــدارد و ایــن 
امــر خــود نشــانه ارزش مــودت و دوســتی میــان مــردم می باشــد.

وی در ادامــه افــزود: همــه افــراد در زندگــی می بایســت شــیوه 
اهــل بیــت را بــه عنــوان اســوه و سرمشــق خــود قــرار دهنــد کــه 
یکــی از بهتریــن الگو هــا بــرای زنــان و دختــران ایــن ســرزمین 
ــک  ــو ی ــن بان ــه ای ــت چراک ــه )ع( اس ــرت معصوم ــود حض وج

زاهــده روزگار و انســان بــا تقــوا در زمــان خــود بــوده اســت.

مراســم معنــوی زیــارت عاشــورا بــه مناســبت   
ســالروز شــهادت رییــس مذهــب شــیعه، امــام جعفــر 

صــادق )ع( روز یکشــنبه 9 تیرمــاه بــا حضــور جمعــی از کارکنــان 
ــه  ــن مجموع ــهدای ای ــجد ش ــت در مس ــت نف ــگاه صنع پژوهش

ــد. ــزار ش برگ
ــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، حجــت  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
االســالم والمســلمین فریــد قمــری در ایــن مراســم در خصــوص 

امداد هــای  بــه  ایمــان  نظیــر  موضوعاتــی 
ــروی و  ــای اخ ــرش و دیدگاه ه ــر نگ ــی، تغیی غیب
ــن  ــم در ای ــه رح ــدان و صل ــتگیری از نیازمن ــوی، دس دنی

ــد. ــخنرانی کردن ــم س مراس
 گفتنــی اســت مداحــی، ذکــر مصیبــت و قرائــت زیــارت پرفیــض 
ــا حضــور همــکاران از دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم  عاشــورا ب

بــوده اســت.

برگزاري 
زیارت عاشورا 
در پژوهشگاه 

صنعت نفت
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پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت از فعالیت های 
نوآورانه و استارتاپی

رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا اشــاره بــه تاکیــد وزیــر نفــت بــر 
اهتمــام بــه فعالیت هــای اســتارتاپی گفــت: پژوهشــگاه ایــن رویکــرد 
را از یــک ســال پیــش در دســتور کار قــرار داده و هم اکنــون نیــز در 

حــال آماده ســازی مقدمــات یــک رویــداد اســتارتاپی اســت

پشتیبانی پژوهشگاه صنعت نفت از فعالیت های 
نوآورانه و استارتاپی

ــا حضــور  نشســت ارایــه ایده هــاي منتخــب جشــنواره اویلمپیــک ب
مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــي نفــت و رئیــس پژوهشــگاه روز شــنبه 

هفتــم اردیبهشــت مــاه در ایــن مجموعــه برگــزار شــد.

میز گرد تخصصی نقش دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشي در رونق تولید

روز پنجشــنبه 12 اردیبهشــت مــاه پنــل نقــش دانشــگاه هــا و مراکز 
ــق تولیــد در بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه بیــن  پژوهشــي در رون

المللــي نفــت تهــران برگــزار شــد.
دکتــر جعفــر توفیقــي رییــس پژوهشــگاه صنعت نفــت و رئیــس این 
پنــل بــا تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــي از نهادهاي 
تاثیرگــذار و کلیــدي بــه حســاب مــي آینــد گفــت: ایــن مراکــز مــي 
بایســت فعالیــت هــا و برنامــه هــاي خــود را بــا هــدف تحقــق شــعار 
ــور دارد  ــي کش ــرایط فعل ــدي در ش ــش کلی ــه نق ــد ک ــق تولی رون

ــي کنند. بازبین

در بخش اتصال دستاوردهای تحقیقاتی به 
صنعت، خال داریم

روز چهار شــنبه اول خردادمــاه دکتــر ســعید محمــدزاده، معــاون وزیر 
نفــت در امــور مهندسی،پژوهشــی و فنــاوری بــه همــراه هیــات همراه 
بــا رئیــس و مدیــران پژوهشــگاه نشســتي مشــترک برگــزار کــرد و از 

دســتاورد هاي پردیــس باالدســتي ایــن مجموعــه نیــز بازدیــد کــرد.

پژوهشگاه در بهار ۱۳۹۸
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5 رونمایي از 5 دستاورد فناورانه پژوهشگاه 
صنعت نفت 

حاشــیه  در  نفــت  صنعــت  پژوهشــگاه  فناورانــه  دســتاورد  پنــج 
بیســت وچهارمین نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی 

ــد ــی ش رونمای

اعتماد به توانمندی های داخلی دستاوردهای 
موثری برای کشور داشته است

همــکاري مشــترک بیــن پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت 
ــرژي و  ــتي و ان ــن دس ــتي، پایی ــاي باالدس ــاره در حوزه ه ــالت ق ف

ــد. ــترش مي یاب ــت گس ــط زیس محی
ــد بیــش از  ــا بیــان این کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت مي توان ــورد ب ب
60 درصــد مشــکالت حــوزه باالدســت را حــل کنــد، تصریــح کــرد: 
ــه  ــوان ب ــه مي ت ــن مجموع ــب ای ــرد مناس ــا عملک ــبختانه ب خوش
خودبــاوري رســید و ایــن امــر نیــز مي توانــد باعــث عــدم وابســتگي 

ــازد. ــم س ــف را فراه ــاي مختل ــور در زمینه ه کش

فرصت برای بهره گیری از بضاعت نخبگان 
داخلی فراهم است

ــات  ــت و هی ــر نف ــزي وزی ــاون برنامه ری ــاه مع ــنبه 21 خردادم روز سه ش
ــت  ــگاه صنع ــران پژوهش ــس و مدی ــا رئی ــترکي ب ــت مش ــراه، نشس هم
نفــت بــه منظــور بازبینــی توانمندیهــای پژوهشــگاه در رفــع چالــش هــای 
صنعــت نفــت برگــزار کردنــد. مهنــدس فالحیــان در این نشســت فعالیت 
ــن، ســاخت  ــه فناوري هــاي نوی ــه دســتیابي ب هــای پژوهشــگاه در زمین
تجهیــزات مــورد نیــار صنعــت نفــت و گاز و احــداث پایلوت هایــي کــه مي 

توانــد در مقیــاس بزرگ تــر در آینــده توســعه یابــد قابــل توجــه خوانــد و ابــراز داشــت کــه ایــن دســتاوردها مي توانــد بســیاري از چالش هــاي 
ایــن صنعــت عظیــم را مرتفــع ســازد.

نسل جدید سیاالت حفاری 

دکتــر عــزت ا... کاظــم زاده پیــش از بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه 
بیــن المللــی نفــت و گاز از تجربیــات موقــث ایــن پردیــس در زمینه 
تولیــدات، بومي ســازي و خوداتکایــي افزایه هــاي پرمصــرف و 
راهبــردي در صنعــت حفــاري، خبــر داد و عرضــه این دســتاوردهای 

فناورانــه در نمایشــگاه پیــش رو را وعــده داد. 

دو قرار داد همکاری پژوهشگاه با مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت 

پژوهشــگاه صنعــت نفت و مدیریت اکتشــاف روز جمعه 13 اردیبهشــت 
دو قــرارداد همــکاري امضــاء کردند.

نفــت اســتفاده از ســیاالت حفاري بــدون جامــد در جلوگیري از آســیب 
ســازند الیــه هــاي تولیــدي و همچنیــن اســتفاده از فنــاوري نانــو بــراي 
کاهــش اصطحــکاک و افزایــش روان ســازي رشــته هــاي حفــاري دو 
موضوعــي اســت کــه قــرار اســت ایــن دو مجموعه بــا یکدیگــر همکاري 
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