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در اولین روز از برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه نفت تهران؛

رئیس مجلس شورای اسالمی و وزیر نفت از غرفه پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کردند

روز جمعــه 23 اردیبهشــت مــاه دکتــر محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس شــورای اســامی و مهنــدس جــواد اوجــی، وزیــر نفــت در اولیــن روز 
از بیســت و ششــمین نمایشــگاه نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی در غرفــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت حضــور یافتنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، دکتــر منصــور بزمــی، معــاون فنــاوری و روابــط بیــن الملــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت در 
ایــن بازدیــد توضیحاتــی در خصــوص طــرح ارتقــاء کیفــی فــرآورده هــای نفتــی ســنگین ماننــد نفــت کــوره در پاالیشــگاه بندرعبــاس ارایــه کــرد.
همچنیــن در ادامــه ایــن بازدیــد گزارشــی از طــرح مرکاپتــان زدایــی )DMC( کــه در فــاز دوم و ســوم پاالیشــگاه پــارس جنوبــی کــه بــا دانــش فنــی 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت اجرایــی شــده اســت مطــرح شــد.
مهنــدس اوجــی، وزیــر نفــت، پــس از اســتماع توضیحــات فنــی و گزارشــات تکمیلــِی ایــن دو طــرح از ســوی مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت، 
ــش فنــی  ــا دان ــرار اســت ب ــی کک اســفنجی کــه ق ــر اهمیــت طــرح مل ــودن پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب ــر صاحــب لیســانس ب ضمــن تاکیــد ب

پژوهشــگاه اجرایــی شــود تاکیــد کــرد.
ــز حضــور  ــارس نی ــج ف ــگ خلی ــل هلدین ــس و مدیرعام ــرژی مجل ــران، اعضــاء کمیســیون ان ــت ای ــی نف ــل شــرکت مل ــد مدیرعام ــن بازدی در ای

داشــتند.
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آنالیز مواد بودارکننده مصرفی در شرکت ملی گاز ایران؛

در دستور کار محققان پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفت

در اولیــن روز از نمایشــگاه بیســت و ششــم نفــت تهــران قــرارداد فــاز تکمیلــی توســعه و ارتقــاء آناالیــزر ترکیبــات مرکاپتــان بــه منظــور تشــخیص 
و آنالیــز کلیــه مــواد بودارکننــده مصرفــی در شــرکت ملــی گاز ایــران میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت ملــی گاز اســتان هرمــزگان منعقــد 

. شد
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــیه امضــاء ایــن قــرارداد دکتــر جعفــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه 
اهمیــت ایــن پــروژه اشــاره کــرد و گفــت: مرکاپتــان را بایــد جــزو مــواد آالینــده دانســت کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه مــی تــوان حــذف آن را در 

دســتور کار قــرار داد.
وی ادامــه داد: بســیار خرســندیم از آنکــه مدیــران شــرکت گاز اســتان هرمــزگان بــه توانمنــدی محققــان پژوهشــگاه اعتمــاد کردنــد و همچنیــن 
از همــکاران خــود قدردانــی مــی کنــم کــه همــواره تــاش مــی کننــد کــه نیــاز کارفرمایــان را بــا باالتریــن کیفیــت و دقــت نظــر تامیــن کننــد.

ایشــان بــه موضــوع تحریــم نیــز اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه حضــور پژوهشــگران شایســته در پژوهشــگاه صنعــت نفــت کــه بخشــی از آن را 
بانــوان تشــکیل مــی دهنــد در زمینــه تحریــم دیگــر نبایــد نگــران اجــرا و انجــام پــروژه هــای پژوهشــی بــود؛ چــرا کــه بــا وجــود نیــروی انســانی 

توانمند در این مرکز تحقیقاتی می توان بسیاری از فعالیت ها را در این سازمان اجرایی کرد.
ایشــان افــزود: تمــام فعالیــت هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت معطــوف بــه نیازهــای صنعــت مــی باشــد و همــواره تــاش شــده اســت کــه ایــن 

اقدامــات منجــر بــه تولیــد فنــاوری و دانــش فنــی شــود.
در ادامــه مهنــدس فــواد حمــزوی، مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان هرمــزگان تصریــح کــرد: خوشــبختانه قــرار اســت توســط محققــان پژوهشــگاه 
صنعــت نفــت فــاز تکمیلــی توســعه و ارتقــاء دســتگاه آناالیــزر نــوری ترکیبــات بودارکننــده مصرفــی را اجــرا شــود و از ایــن طریــق نیــاز شــرکت 

ملــی گاز ایــران نیــز برطــرف گــردد.
وی ادامــه داد: در فــاز اول دســتگاه آناالیــزر مربــوط بــه یــک مــاده بودارکننــده ســاخته شــده اســت کــه خوشــبختانه امــروز در حاشــیه نمایشــگاه 

نفــت تهــران ایــن همــکاری منجــر بــه عقــد قــرارداد در زمینــه توســعه و ارتقــاء ایــن آناالیــزر شــده اســت.
ایشــان در همیــن زمینــه افــزود: بــا ســاخت ایــن دســتگاه مــی تــوان میــزان دقیــق مــواد بودارکننــده تزریقــی در گاز طبیعــی را تشــخیص داد و 

از خطــرات احتمالــی ناشــی از عــدم میــزان دقیــق ایــن مــواد جلوگیــری کــرد.
گفتنــی اســت در حاشــیه امضــاء ایــن قــرارداد رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس و مشــاور ارشــد وزیــر نفــت در امــور زنــان و خانــواده 

نیــز حضــور داشــتند.
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پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مپصا؛

در حوزه باالدست تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت مدیریــت پــروژه هــای صنعتــی ابــدال )مپصــا( روز جمعــه 23 اردیبهشــت مــاه بــا هــدف توســعه همــکاری 
هــای مشــترک تفاهــم نامــه همــکاری منعقــد کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، انجــام کلیــه خدمــات مشــاوره ای، مطالعاتــی و تحقیقاتــی، آزمایشگاهی،آموزشــی و ســایر 
خدماتــی کــه طرفیــن بــر پایــه اســاس نامــه خــود اجــازه انجــام آن را دارنــد از موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه اســت.

همچنیــن مطالعــه و آزمایــش هــای ســنگ و ســیال مخــزن، آزمایــش هــای مطالعــات مــدل ســازی ژئومکانیــک، فنــاوری هــای ازدیــاد برداشــت 
نفــت و گاز از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه قــرار اســت طرفیــن در ایــن زمینــه هــا بــا یکدیگــر همــکاری داشــته باشــند.

براســاس ایــن گــزارش تجــاری ســازی دانــش فنــی افزایــه هــای ســیال و ســیمان حفــاری، مطالعــه آســیب ســازندی در مغــزه هــای نفتــی از دیگــر 
زمینــه هــای همــکاری طرفیــن محســوب می شــود.

گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه میــان دکتــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مهنــدس شــریفی، مدیرعامــل شــرکت مپصــا بــه امضــاء 
. سید ر
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 با هدف توسعه همکاری های دو جانبه با بخش خصوصی؛

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت دانش بنیان تگزوپد پارسیان کیش تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

ــد پارســیان کیــش در حاشــیه بیســت و ششــمین نمایشــگاه نفــت  ــاه، پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت تگزوپ روز جمعــه 23 اردیبهشــت م
ــد. تهــران تفاهــم نامــه همــکاری منعقــد کردن

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، همــکاری در زمینــه هــای رفتــار فــازی و خــواص ترمودینامیکــی ســیاالت مخــزن، مطالعــه 
خوردگــی، مــدل ســازی ســیال مخزنــی و اصــاح و ترمیــم رســوب آســفالتین و واکــس و هیــدرات هــای گازی از مهمتریــن موضوعــات ایــن تفاهــم 

نامــه مــی باشــد.
رئیــس پژوهشــگاه در آییــن امضــاء ایــن تفاهــم نامــه گفــت: بســیار خوشــحال هســتیم کــه در اولیــن روز از نمایشــگاه بــا یکــی از شــرکت هــای 

دانــش بنیــان پیشــرو تفاهــم نامــه همــکاری امضــاء می کنیــم.
وی یکــی از سیاســت هــای پژوهشــگاه را توســعه شــبکه هــای همــکاری دانســت و گفــت: بــر همیــن اســاس همــواره تــاش مــی کنیــم کــه از 
تمــام ظرفیــت هایــی کــه در کشــور ایجــاد مــی شــود بــه خصــوص شــرکت هــای دانــش بنیــان و بخــش خصوصــی بــه نحــو مناســبی اســتفاده 

نماییــم.
ایشان ادامه داد: همکاری با بخش خصوصی منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت فعالیت های این مجموعه خواهد شد.
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 بازدید رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از غرفه پژوهشگاه صنعت نفت

ــش و  ــت، گاز، پاالی ــی نف ــگاه بین الملل ــمین نمایش ــت بیست وشش ــامی در روز نخس ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس ــیون محی ــس فراکس رئی
ــرد. ــد ک ــت بازدی ــت نف ــان صنع ــگاهی و دانش بنی ــای دانش ــر مجموعه ه ــت و دیگ ــت نف ــگاه صنع ــه پژوهش ــیمی از غرف پتروش

ســمیه رفیعــی در حاشــیه امضــاء قــرارداد فــاز تکمیلــی توســعه و ارتقــاء آناالیــزر ترکیبــات مرکاپتــان بــه منظــور تشــخیص و آنالیــز کلیــه مــواد 
بودارکننــده مصرفــی در شــرکت ملــی گاز ایــران، رونــد اقدام هــای انجام شــده بــا رویکــرد توجــه بــه محیــط زیســت در صنعــت نفــت را مثبــت و 
رو بــه جلــو ارزیابــی کــرد و گفــت: موضــوع الزام هــای محیــط زیســتی در صنعــت، امــروز به عنــوان یــک رویکــرد در صنعــت نفــت اجــرا می شــود 

و شــاهد تحــوالت و اتفاق هــای خوبــی در ایــن مســیر هســتیم.
وی در حاشــیه امضــای قــرارداد فــاز تکمیلــی توســعه و ارتقــای آناالیــزر ترکیبــات مرکاپتــان به منظــور تشــخیص و آنالیــز همــه مــواد بودارکننــده 
ــوزه  ــیمی ها در ح ــرد پتروش ــاره عملک ــگاران درب ــش خبرن ــه پرس ــخ ب ــت در پاس ــت نف ــگاه صنع ــزگان و پژوهش ــتان هرم ــرکت گاز اس ــن ش بی
جمــع آوری گازهــای همــراه و مشــعل، افــزود: امضــای قراردادهــای بــزرگ و ارزشــمند در ارتبــاط بــا بــه صفــر رســاندن ســوختن گازهــای مشــعل 

در صنعــت پتروشــیمی و جمــع آوری گازهــای همــراه نویدبخــش تحــوالت بــزرگ در ایــن بخــش اســت.
ــی، مشــوق های اقتصــادی و حتــی اعمــال  ــع اجرای ــد در حــوزه قوانیــن، رفــع موان رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس تأکیــد کــرد: بای

ــط زیســت بیشــتر شــود. ــع در حــوزه محی ــا ســهم پتروشــیمی ها و دیگــر صنای ــم جــدی عمــل شــود ت جرای
گفتنی است در این بازدید زینب قیصری، مشاور امور زنان و خانواده وزیر نفت نیز او را همراهی می کرد.
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دکتر توفیقی:  

همکاری با بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان در دستور کار پژوهشگاه صنعت نفت قرار گرفت

ــا  ــوآوری و دانش بنیــان در صنعــت نفــت و گاز ب روز جمعــه 23 اردیبهشــت ماه،نشســت هم اندیشــی به ســوی رشــد و توســعه اکوسیســتم های ن
حضــور معــاون امــور مهندســی، پژوهــش و فنــاوری وزیــر نفــت، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ومدیــران ارشــد در بیســت و ششــمین نمایشــگاه 

نفــت تهــران برگــزار شــد
دکتــر جعفــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه در چنــد دهــه پیــش شــرکت ها و پارک هــای 
ــم و  ــارک عل ــان، ۴۵ پ ــزار شــرکت دانش بنی ــا ۷ ه ــون ۶ ت ــت: هم اکن ــد، گف ــاز کرده ان ــت خــود را آغ ــادی در کشــور فعالی ــاوری زی علمــی و فن

فنــاوری و ده هــا مرکــز رشــد و فنــاوری در کشــور فعــال هســتند.
توفیقــی بــه نامگــذاری امســال به عنــوان ســال دانش بنیــان از ســوی باالتریــن مقــام کشــور )مقــام معظــم رهبــری( اشــاره کــرد و ادامــه داد: مــا 
فعــاالن حــوزه پژوهــش صنعــت نفــت بایــد ایــن موضــوع را بــه فــال نیــک بگیریــم و بــه فکــر تحــرک در بخــش تقاضــای پژوهــش در صنعــت 

نفــت باشــیم.
ــای  ــم زمینه ه ــه داری ــا وظیف ــن نیســت و م ــا ممک ــدون تحــرک در تقاض ــش ب ــت در بخــش پژوه ــت نف ــازار صنع ــه ب ــرد: ورود ب ــد ک وی تاکی

ــم. ــا کنی ــی و احی ــان را بررس ــای دانش بنی ــت پروژه ه موفقی
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه هم اکنــون شــرکت های تابــع صنعــت نفــت رویکــردی مطلــوب نســبت بــه پژوهشــگاه بــرای رفــع 
مشــکات خــود پیــدا کرده انــد، بیــان کــرد: اقتصــاد خصوصــی و رقابتــی ســبب تحریــک نیــاز فنــاوری در صنعــت نفــت می شــود. هم اکنــون در 

بررســی ها مشــخص شــده اســت بیشــترین ثبــت اختــراع و هزینــه در بخــش فنــاوری در شــرکت های خصوصــی انجــام می شــود.
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با هدف مطالعات ژئوفیزیک در منطقه مکران و دریای عمان

پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه هرمزگان تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

تفاهــم نامــه همــکاری میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دانشــگاه هرمــزگان بــا هــدف مطالعــات ژئوفیزیــک در روز دوم نمایشــگاه نفــت تهــران 
منعقــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه ایــن تفاهــم نامــه کــه مــدت آن 3 ســال می باشــد از اهــداف متعــددی برخــوردار اســت کــه می تــوان بــه 
مطالعــات ملــی و بیــن المللــی مربــوط بــه موضــوع مخاطــرات دریایــی، مطالعــات زمیــن شناســی و ژئوفیزیــک منطقــه مکــران و دریــای عمــان 

اشــاره کــرد.
قــرار اســت بــا انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بــا دانشــگاه های معتبــر جهانــی بــه منظــور تبــادل اطاعــات و تجــارب آموزشــی و 

پژوهشــی در دســتور کار طرفیــن قــرار گیــرد
دکتــر صادقــی، سرپرســت دانشــگاه هرمــزگان در حاشــیه ی امضــاء ایــن قــرارداد گفــت: ایــن تفاهــم نامــه ملــی و بیــن المللــی در زمینــه مطالعــات 

ژئوفیزیــک منطقــه مکــران و دریــای عمــان صــورت گرفتــه اســت و می تــوان ایــن تفاهــم نامــه را گام اول ایــن اقــدام برشــمرد.
وی ادامــه داد: نکتــه قابــل توجــه در ایــن مطالعــات آن اســت کــه در ایــن فعالیــت از روش 2 بعــدی اســتفاده می شــود ولــی باتوجــه بــه تجهیــزات 
موجــود در دانشــگاه هرمــزگان ایــن توانایــی وجــود دارد کــه از روش هــای 3 بعــدی و یــا ســایر مطالعــات مرتبــط بــا حــوزه ی مکــران بــه عنــوان 

مرجــع زمیــن شناســی اســتفاده کــرد.
ــاده شــده اســت شــاهد  ــون آم ــه هم اکن ــه بســتری ک ــم باتوجــه ب ــت: امیدواری ــرد و گف ــز اشــاره ک ــا پژوهشــگاه نی ــه توســعه همــکاری ب وی ب

ــیم. ــه باش ــن دو مجموع ــان ای ــی می ــال های آت ــتر در س ــارکت های بیش مش
دکتــر توفیقــی در ادامــه امضــاء ایــن قــرارداد نیــز تصریــح کــرد: دانشــگاه هرمــزگان بــا داشــتن پتانســیل بــاالی پژوهشــی و اعضــای هیــات علمــی 

ــاال از دانشــگاه های معتبــر کشــور بــه حســاب می آیــد. ســطح ب
وی ادامــه داد: یکــی از سیاســت های پژوهشــگاه توســعه شــبکه های همــکاری در ایــران اســت چــرا کــه کشــور مــا از ظرفیت هــای علمــی باالیــی 
برخــوردار اســت ولــی ایــن ظرفیت هــا پراکنــده می باشــد از ایــن رو بایــد بتوانیــم ایــن ظرفیت هــا را بــه صــورت متمرکــز درآوریــم تــا در نهایــت 

بــه نتایــج بهتــری دســت یابیــم
ــرد:  ــح ک ــه کشــور را برطــرف ســازیم تصری ــم تمــام نیاز هــای علمــی و فناوران ــا ایجــاد شــبکه های همــکاری می توانی ــان اینکــه ب ــا بی ایشــان ب
ــا همــکاری مجموعه هــای متفــاوت  منطقــه مکــران جــزو مناطقــی اســت کــه درحــال توســعه اســت و اکتشــاف و مطالعــات در ایــن منطقــه ب

ــد ــران کن ــه صنعــت نفــت ای ــد کمــک شــایانی را ب می توان
ــه  ــاوری در غرف ــات و فن ــی وزارت علوم،تحقیق ــاون پژوهش ــی مع ــان صالح ــر پیم ــور دکت ــا حض ــه ب ــم نام ــن تفاه ــود ای ــی ش ــان م ــر نش خاط

ــد. ــد ش ــت منعق ــت نف ــگاه صنع پژوهش
گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه میــان جعفــر توفیقــی رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، محمــد صادقــی سرپرســت دانشــگاه هرمــزگان بــه امضــاء 

. سید ر
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در دومین روز از نمایشگاه بین المللی صنعت نفت انجام شد

انعقاد یک توافقنامه و 2 قرارداد پژوهشی بین مناطق نفت خیز جنوب و پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب روز شــنبه 2۴ اردیبهشــت مــاه یــک توافــق نامــه و 2 قــرارداد پژوهشــی را 
منعقــد کردنــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت شناســایی منشــاء نفت هــای ســطحی و ارائــه راهکاربــرای جلوگیــری از نشــت نفــت میــدان 
آغاجــاری و تهیــه  ی مدل هــای پیشــرفتی ژئوفیزیــک مخــزن در میــدان آغاجــاری جــزو 2 قــراردادی اســت کــه میــان ایــن دو مجموعــه منعقــد 

شــد .
همچنیــن انجــام پروژه هــای تخصصــی در حوزه هــای باالدســتی و پاییــن دســتی نفــت و گاز شــرکت ملــی نفــت خیــز جنــوب موضــوع توافــق 

نامــه ای اســت کــه در حاشــیه نمایشــگاه نفــت تهــران بــه امضــاء رســید
ایــن گــزارش مــی افزایــد الحاقیــه پروژه هــای تخصصــی در حــوزه هــای باالدســتی و پاییــن دســتی نفــت و گاز شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز 
جنــوب بــا ارزش ۱۰۰۰ میلیــارد ریــال یــک توافــق نامــه و تهیــه مــدل پیشــرفته ژئوفیزیکــی مخــزن در میــدان آغاجــاری بــا ارزش بیــش از ۴۱۰ 
میلیــارد ریــال و شناســایی منشــاء نفــت هــای ســطحی و ارائــه راهــکار بــرای جلوگیــری از نشــت نفــت میــدان آغاجــاری بــا ارزش 2۶۸ میلیــارد 

ریــال دو قــراداد مــی باشــند.
شــایان ذکــر اســت آییــن امضــا ایــن قراردادهــا و توافــق نامــه بــا حضــور مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب، و رئیــس پژوهشــگاه 

صنعــت نفــت در روز شــنبه )2۴ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱( در محــل غرفــه شــرکت ملــی نفــت برگــزار شــد.
گفتنــی اســت همچنیــن در آییــن امضــای ایــن توافقنامه هــا مدیــر امورفنــی، مدیــر تــدارکات و امــور کاال و رئیــس پژوهــش و فنــاوری شــرکت 

ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب نیــز حضــور داشــتند.
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مدیرعامل شرکت توسعه پترو ایران؛

پژوهشگاه صنعت نفت در صدر مراکز پژوهشی و دانش محور قرار دارد

ــا  دکتــر ســپهر ســپهری، مدیرعامــل شــرکت توســعه پتــرو ایــران در مصاحبــه اختصاصــی خــود بــا روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
ــا  ــر اینکــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت یــک قطــب علمــی محســوب مــی شــود تصریــح کــرد: فعالیــت هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب تاکیــد ب
حضــور رئیــس فعلــی ایــن مجموعــه بســیار پربــار تــر شــده اســت و نــوع فعالیــت هــای ایــن مرکــز پژوهشــی را نبایــد یــک فعالیــت درون گروهــی 

دانســت بلکــه از جنــس ملــی اســت.
وی ادامــه داد: از ســه ســال گذشــته یکــی از اهــداف شــرکت توســعه پتــرو ایــران همــکاری بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و دانــش محــور اســت 

کــه مــی تــوان پژوهشــگاه صنعــت نفــت را در صــدر ایــن مجموعــه برشــمرد.
وی بــه همــکاری دو جانبــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت توســعه پتــرو ایــران اشــاره کــرد و گفــت: در چندیــن پــروژه بــا مرکــز تحقیقاتــی 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال همــکاری هســتیم کــه یکــی از ایــن پــروژه هــا افزایــش و نگهداشــت میــدان ســیری اســت کــه فعالیــت هــای 

مربــوط بــه بخــش ســیمان کاری آن توســط پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــال پیگیــری اســت.
ایشــان تصریــح کــرد: بــه طــور کلــی صرفــا فعالیــت هــای دو جانبــه محــدود بــه موضوعــات تئــوری نمــی باشــد و در بیشــتر مواقــع همــکاری 

هــای ایــن دو مجموعــه در زمینــه هــای عملــی اســت.
ــه طــور حتــم در آینــده شــاهد انعقــاد  ــا پژوهشــگاه در آینــده نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ب ــه افزایــش حجــم قراردادهــای منعقــد شــده ب وی ب
قراردادهــای بیشــتری میــان ایــن دو مجموعــه خواهیــم بــود و تاکیــد مــی کنــم کــه حضــور شــرکت هــای خارجــی در نمایشــگاه امســال صرفــا 
بــرای همــکاری اســت و ایــن امــر نشــان از دیپلماســی مناســب انــرژی وزرات نفــت و شــرکت ملــی نفــت اســت و حاکــی از آن اســت کــه بــا اتــکا 

بــه تــوان داخلــی مــی تــوان بســیاری از اقدامــات را بــه راحتــی در داخــل کشــور عملــی کــرد.
ــه توســعه شــبکه همــکاری میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دیگــر  در ادامــه ایــن گفتگــو دکتــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
ــد و  ــل کن ــق عم ــد موف ــی توان ــکاری نم ــای هم ــبکه ه ــود ش ــی نب ــکاری و حت ــدون هم ــروز ب ــای ام ــت: دنی ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــه ه مجموع

ــد. ــی را انجــام ده ــای خوب ــت ه ــارج از کشــور توانســته فعالی ــران در داخــل و خ ــرو ای ــعه پت خوشــبختانه شــرکت توس
وی ادامــه داد: بــه طــور حتــم مجموعــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت توســعه پتــرو ایــران مــی تواننــد شــرکای راهبــردی مناســبی بــرای 

یکدیگــر محســوب شــوند و بــا توجــه بــه توانمنــدی موجــود در داخــل کشــور همــکاری هــای دو جانبــه را بایــد بــه حداکثــر برســانیم.
ایشــان در همیــن زمینــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه حضــور محققــان شایســته و پتانســیل بــاال در کشــور، دیگــر نیــازی نیســت کــه در انجــام 
ــا ایجــاد شــبکه هــای هــای همــکاری مــی تــوان پــروژه هــای بســیار بزرگــی را بــه ســرانجام  پــروژه هــا بــه کشــورهای دیگــر وابســته بــود و ب

رســاند.
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رئیس پژوهشگاه صنعت نفت:

باید به توانمندی کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت اعتماد کنید/ نیازی به شرکت های آمریکایی و اروپایی نداریم

دکتــر توفیقــی ، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــیه امضــاء یــک توافــق نامــه و 2 قــرارداد پژوهشــی بــا شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز 
جنــوب کــه روز شــنبه 2۴ اردیبهشــت مــاه انجــام شــد؛ گفــت: شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب یکــی از مؤثرتریــن و راهبــردی تریــن بخــش 
هــای صنعــت نفــت ایــران اســت و پژوهشــگاه نیــز بخــش مهمــی از بدنــه صنعــت نفــت ایــران محســوب مــی شــود کــه همــه دغدغــه آن خلــق 

ارزش هــای فناورانــه و پیشــبرد سیاســت هــای صنعــت نفــت اســت.
ــا وجــود مدیرانــی چــون علیرضــا  ــد ب جعفــر توفیقــی در ایــن آییــن اظهــار کــرد: قطعــا تحقــق شــعار ســال کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودن
دانشــی محقــق مــی شــود؛ اعتقــاد بــه نقــش دانــش در خلــق ارزش افــزوده همــواره از اهمیــت بســیار زیــادی در صنعــت نفــت برخــوردار اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نــگاه چنیــن مدیرانــی بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بســیار بــا ارزش اســت افــزود: از ایــن فرصــت بــرای تحقــق شــعار 
ســال و ایجــاد بهــره وری در فرآینــد تولیــد بایــد بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گیــرد.

رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا بیــان اینکــه از امــروز مســئولیت مضاعفــی را در برابــر شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب و صنعــت نفــت 
احســاس مــی کنیــم، تصریــح کــرد: اعتمــاد شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــار مســئولیت مــا را ســنگین 
تــر مــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه پژوهشــگاه بــا نیــروی انســانی توانمنــدش متعلــق بــه صنعــت نفــت اســت، ایــن انتظــار را کامــا برحــق مــی 

دانیــم.
توفیقــی خطــاب بــه مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب عنــوان کــرد: بایــد بــه توانمنــدی کارکنــان صنعــت نفــت کشــور اعتمــاد 
ــه مطالعــات باالدســتی،  ــه فعالیــت در حــوزه صنعــت نفــت از جمل ــه شــرکت هــای آمریکایــی و اروپایــی نداریــم؛ هرگون کنیــد، اصــًا نیــازی ب
همــکاری بــا شــرکت هــای اکتشــاف و تولیــد نیــاز باشــد را انجــام مــی دهیــم و در مقابــل مدیــران شــرکت ملــی نفــت ایــران بایــد بــه طــور جــد 

در مقابــل تحریــم هــا بایســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب یکــی از مؤثرتریــن و راهبــردی تریــن بخــش هــای صنعــت نفــت ایــران اســت، 
ــه و پیشــبرد سیاســت هــای  ــران هســت و همــه دغدغــه آن خلــق ارزش هــای فناوران ــه صنعــت نفــت ای بیــان کــرد: ایــن پژوهشــگاه متعلــق ب

صنعــت نفــت اســت.
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 پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

ــی مهندســی و  ــت و شــرکت مل ــت نف ــان پژوهشــگاه صنع ــکاری می ــه هم ــم نام ــران، تفاه ــت ته ــی نف ــن الملل در ســومین روز از نمایشــگاه بی
ســاختمان نفــت ایــران بــا هــدف همــکاری در زمینــه ارائــه خدمــات مشــاوره، توســعه و تامیــن دانــش فنــی واحدهــای فرآینــدی صنایــع نفــت، 

ــه امضــاء رســید. گاز، پتروشــیمی و پاالیــش و دیگــر صنایــع داخلــی و خــارج از کشــور ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت نمونــه بــرداری و آنالیــز خــوراک هــای مختلــف جهــت ارزیابــی و انتخــاب خــوراک بهینــه در 
راســتای دســتیابی بــه اهــداف پــروژه، تعییــن و بهینــه ســازی الگوهــای واحدهــای فرآینــدی بــا لحــاظ نمــودن پارامترهــای مختلــف فنــی، اجرایــی 

و اقتصــادی، مطالعــه ی بــازار خــوراک و فــرآورده هــای طــرح هــا و پــروژه هــا از موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه مــی باشــد
همچنیــن از دیگــر مفــاد ایــن تفاهــم نامــه مــی تــوان بــه مطالعــات امــکان ســنجی فنــی و اقتصــادی، طراحــی مفهومــی و یــا پایــه طــرح هــا و 
پــروژه هــا، ایجــاد و تامیــن دانــش فنــی واحدهــای مــورد نیــاز پــروژه هــا و همچنیــن انجــام آزمــون هــای پایلوتــی جهــت ارزیابــی و غربالگــری 

کاتالیســت هــای کاربــردی در صنایــع اشــاره کــرد.
گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه کــه بــه مــدت 3 ســال مــی باشــد میــان دکتــر جعفــر توفیقــی رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مهنــدس فرهــاد 
احمــدی، مدیرعامــل شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران در غرفــه شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی منعقــد شــد.
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دکتر توفیقی:  
پژوهشگاه صنعت نفت می تواند در زمینه طرح های جدید پتروپاالیشکاه ها نقش اساسی ایفا کند

شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران و پژوهشــگاه صنعــت نفــت در زمینــه ارائــه خدمــات مشــاوره و توســعه و تامیــن دانــش فنــی 
واحدهــای فرآینــدی صنایــع نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی و دیگــر صنایــع داخلــی و خــارج از کشــور تفاهم نامــه همــکاری امضــا کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، فرهــاد احمــدی، مدیرعامــل شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران در آییــن 
امضــای ایــن تفاهم نامــه در حاشــیه بیست وششــمین نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی، گفــت: ایــن تفاهم نامــه همــکاری 
به منظــور ارتقــای دانــش فنــی، تخصــص و مهارت هــای الزم، مالکیــت فکــری و فنــی و مهندســی به ویــژه دانــش فنــی واحدهــای فرآینــدی در 
احــداث پاالیشــگاه ها، پتروپاالیشــگاه ها و پتروشــیمی ها در آینــده، امضــا شــده اســت کــه امیدواریــم در آســتانه احــداث واحدهــای فراینــدی گام 

جــدی در ایــن زمینــه برداشــته و از ظرفیــت پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســتفاده کنیــم.
وی افــزود: بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه از توانمنــدی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در پروژه هــای جدیــد شــرکت ملــی مهندســی بهره منــد خواهیــم 
شــد و امیدواریــم پژوهشــگاه صنعــت نفــت به عنــوان بــازوی فنــی و دانــش فنــی ایــن واحدهــا همــواره در کنــار پروژه هــا باشــد تــا بتوانیــم در 

پروژه هــای خــارج از کشــور نیــز بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت همــکاری داشــته باشــیم.
جعفــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز در آییــن امضــای ایــن تفاهم نامــه گفــت: بــا توجــه بــه نقــش بســیار کلیــدی شــرکت ملــی 
مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران در توســعه پاالیشــگاه های جدیــد و توانمنــدی و تجــارب پژوهشــگاه صنعــت نفــت در زمینــه دانــش فنــی و 
تأمیــن دانــش فنــی پروژه هــای پاالیشــی و پتروشــیمی به ویــژه در بحــث دانــش فنــی کاتالیســت ها، امیدواریــم بتوانیــم در کنــار شــرکت ملــی 

مهندســی و ســاختمان نفــت بــه توســعه ایــن صنعــت یــاری برســانیم.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اتخــاذ سیاســت های جدیــد در زمینــه طرح هــای جدیــد پتروپاالیشــگاه ها در صنعــت پاالیــش، پژوهشــگاه می توانــد بــا 

شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان نفــت در زمینــه ارتقــای پاالیشــگاه های کشــور در داخــل و خــارج کشــور نقــش اساســی ایفــا کنــد.
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  با هدف توسعه همکاری های مشترک؛

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت طراحی و ساختمان نفت تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

بــا هــدف توســعه همــکاری هــای مشــترک پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت طراحــی و ســاختمان نفــت در روز یکشــنبه 2۵ اردیبهشــت مــاه 
در حاشــیه ی بیســت ششــمین نمایشــگاه نفــت تهــران تفاهــم نامــه همــکاری امضــاء کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، نمونــه بــرداری و آنالیــز خــوراک هــای مختلــف جهــت ارزیابــی و انتخــاب خــوراک بهینــه در 
راســتای دســتیابی بــه اهــداف پــروژه، بررســی چیدمــان واحدهــای فرآینــدی بــا لحــاظ پارامترهــای مختلــف فنــی، اجرایــی و اقتصــادی، بررســی 
و مطالعــه ی بــازار فــرآورده هــا و ایجــاد و تامیــن دانــش هــای فنــی مــورد نیــاز پــروژه از جملــه موضوعــات مطــرح شــده در ایــن تفاهــم نامــه 

مــی باشــد.
شــایان ذکــر اســت آییــن امضــاء ایــن تفاهــم نامــه باحضــور دکتــر جعفــر توفیفــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مهنــدس داوود ربیعــی، 

مدیرعامــل شــرکت طراحــی و ســاختمان نفــت در ســومین روز از نمایشــگاه نفــت تهــران برگــزار شــد.
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   پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فالت قاره ایران ؛
 در زمینه مطالعات باال دست و پایین دست نفت و گاز تفاهم نامه دو جانبه منعقد کردند

تفاهــم نامــه دو جانبــه همــکاری پژوهشــی، فنــی و علمــی در حاشــیه بیســت و ششــمین نمایشــگاه نفــت تهــران میــان شــرکت نفــت فــات قــاره 
ایــران و پژوهشــگاه صنعــت نفــت منعقــد شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــه کارگیــری فنــاوری هــای نــو و توســعه روش هــا و فرآینــد هــا بــه منظــور رفــع مشــکات، 
ــات  ــزوده در مطالع ــر ارزش اف ــق حداکث ــره وری و خل ــش به ــه، افزای ــک و هزین ــش ریس ــتای کاه ــی، در راس ــای عملیات ــوگاه ه ــات و گل معض

باالدســتی و پاییــن دســتی نفــت و گاز از موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه مــی باشــد.
براســاس ایــن گــزارش پــردازش داده و اطاعــات لــرزه ای، تفســیر و سرشــت نمایــی داده هــای لــرزه ای و غیــر لــرزه ای، ســاخت مــدل ژئوفیزیکــی 

میادیــن تولیــدی، تعبیــر و تفســیر نمــودار هــای درون چاهــی برخــی از موضوعاتــی اســت کــه در زمینــه باالدســتی طرفیــن دنبــال خواهنــد کرد.
ــن دو مجموعــه پایــش، مــدل ســازی و پاکســازی آالینــده هــای محیطــی آب، خــاک و هــوا براســاس الزامــات و  ــد، ای ــن گــزارش مــی افزای ای
اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، مدیریــت کربــن، بازیافــت و اســتفاده بهینــه از گاز هــای همــراه تولیــدی و طراحــی، ســاخت 

ــد. ــو ســاختار را در حــوزه پاییــن دســت براســاس ایــن تفاهــم نامــه در دســتور کار قــرار داده ان مــواد شــیمیایی و نان
گفتنــی اســت مــدت اجــرای ایــن تفاهــم نامــه 3 ســال اســت کــه در حاشــیه نمایشــگاه نفــت تهــران بــه امضــاء رئیــس پژوهشــگاه و مدیرعامــل 

شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران رســیده اســت.
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به منظور ارتقاء سطح فناوری ها و دانش فنی؛       

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت فالت قاره قرارداد پژوهشی منعقد کردند

ــه منظــور ارتقــای ســطح فناوری هــا  ــاره ایــران ب قــرارداد خدمــات مشــاوره پژوهشــی میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت فــات ق
ــوآوری روز  ــق ن ــا خل ــزوده ب ــش ارزش اف ــی و افزای ــرمایه گذاری عملیات ــای س ــا و خطره ــش هزینه ه ــد، کاه ــازی تولی ــی، بهینه س ــش فن و دان

یکشــنبه 2۵ اردیبهشــت مــاه در نمایشــگه نفــت تهــران امضــاء شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، از موضوعــات مطــرح شــده در ایــن قــرارداد طراحــی مــدل پارامتریــک اجــرای محــدود 
خطــوط لولــه و مخــازن تحــت فشــار جهــت تحلیــل یکپارچگــی ســازه ای و ارزیابــی ســطح ســه قابلیــت ســرویس دهــی بــا تمرکــز بــر مکانیــزم 

تخریــب کاهــش ضخامــت موضعــی ناشــی از خوردگــی مــی باشــد.
گفتنــی اســت ایــن قــرارداد میــان دکتــر جعفــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دکتــر علیرضــا مهــدی زاده، مدیرعامــل شــرکت نفــت 

فــات قــاره ایــران منعقــد شــد.
بیســت و ششــمین نمایشــگاه نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی یــا شــعار » نفــت دانــش بنیــان، تولیــد ایرانــی، صــادرات جهانــی « در روزهــای 

23 الــی 2۶ اردیبهشــت مــاه در محــل برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران برگــزار مــی شــود.
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مدیریت اکتشاف و پژوهشگاه صنعت نفت

 در زمینه مطالعات اکتشافی موافقت نامه همکاری امضاء کردند

ــان تفاهم نامــه همــکاری  ــران و پژوهشــگاه صنعــت نفــت به منظــور اســتفاده از ظرفیت هــای دانش بنی ــی نفــت ای مدیریــت اکتشــاف شــرکت مل
امضــا کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، مهنــدس مهــدی فکــور، مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران و جعفــر توفیقــی، رئیــس 
ــت، گاز،  ــی نف ــگاه بین الملل ــمین نمایش ــومین روز از بیست وشش ــیه س ــت ماه( در حاش ــنبه، 2۵ اردیبهش ــروز )دوش ــت ام ــت نف ــگاه صنع پژوهش

ــد. ــه  امضــا کردن ــاور و دانش محــور تفاهم نام ــای فن ــرای توســعه همکاری ه ــش و پتروشــیمی ب پاالی
ــای  ــال از تجربه ه ــج س ــدت پن ــه به م ــن تفاهم نام ــا ای ــت: ب ــه گف ــن موافقتنام ــاء ای ــن  امض ــران در آیی ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــر اکتش مدی

ــت. ــد اس ــل تمدی ــال قاب ــا ۱۰ س ــه ت ــم ک ــتفاده می کنی ــاف اس ــه اکتش ــگاه در زمین پژوهش
وی بــا اشــاره بــه نیــاز اســتفاده از دانــش پژوهشــگاه صنعــت نفــت در برنامــه هفتــم توســعه گفــت: بــا توجــه بــه زیرســاخت های آزمایشــگاهی 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و از آنجــا کــه بیشــتر فعالیت هــای آزمایشــگاهی مربــوط بــه اکتشــاف اســت، امــکان اســتفاده از ظرفیت هــا بســیار زیــاد 

. ست ا
دکتــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز بــا بیــان اینکــه اکتشــاف عملیاتــی پیچیــده و فناورمحــور اســت، ابــراز امیــدواری کــرد ایــن 

ــد. ــت باش ــای مثب ــاز اتفاق ه ــم  زمینه س تفاه
وی گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا داشــتن متخصصــان و دانشــمندان در زمینــه اکتشــاف اطمینــان می دهــد چنیــن تفاهمــی ســبب تســریع 

ــد. ــا باش در فعالیت ه
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در روز سوم نمایشگاه نفت تهران؛   

معاون سیاسی وزیر امور خارجه از غرفه پژوهشگاه صنعت نفت بازدید کرد

دکتــر علــی باقــری کنــی معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجــه بــه همــراه دکتــر زیــدی فــرد، معــاون وزیــر در امــور مهندســی، پژوهــش و فنــاوری 
از غرفــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بازدیــد کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در ایــن بازیــد دو موضــوع کنتــرل میــزان دی اکســید کربــن در زنجیــره تولیــد وهمچنیــن 
تولیــد پــاک در زنجیــره فرآینــد هــای صنعتــی مطــرح شــد، چــرا کــه ایــن موضوعــات در زمینــه صــادرات از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.

دکتــر ابراهیــم عایــی، معــاون پشــتیبانی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ایــن بازدیــد بــه فعالیــت هــای پژوهشــگاه در ایــن مجموعــه اشــاره کــرد 
و گفــت: پژوهشــگاه از ســال هــای گذشــته موضــوع کنتــرل کربــن و جمــع آوری آن در قالــب طــرح ccs و اســتفاده از مزیــت هــای گاز co2 در 

راســتای افزایــش برداشــت نفــت و گاز را آغــاز کــرده اســت.
وی ادامــه داد: همچنیــن پژوهشــگاه 2 پــروژه بیــن المللــی بــا بخــش UNEP ســازمان ملــل را شــروع کــرده اســت کــه یکــی از آنهــا شــامل تولیــد 

محصــول پــاک(clean production) اســت و دیگــری بحــث حــذف جیــوه از فرایندهــای صنعتــی مربــوط بــه کنوانســیون مینــی ماتــا اســت.
ایشــان در همیــن زمینــه تصــرح کــرد: حــذف فلــز جیــوه از فرایندهــای تولیــد بــه منظــور تولیــد محصــوالت پــاک از مــواردی اســت کــه در دســتور 

کار پژوهشــگاه قــرار گرفتــه اســت کــه در ایــن بازدیــد بــر آن بســیار تاکیــد شــد.
ــزود:  ــت اف ــرار گرف ــه ق ــور خارج ــر ام ــاون وزی ــتقبال مع ــورد اس ــران پژوهشــگاه م ــده از ســوی مدی ــات مطــرح ش ــه موضوع ــان اینک ــا بی وی ب
امیدواریــم بــا هماهنگــی هــای انجــام شــده از ســوی پژوهشــگاه بــا تمرکــز بــر موضــوع تحــول دیجیتــال در حــوزه هــای مختلــف صنعتــی بتوانیــم 

موضوعــات مختلــف را پیگیــری کنیــم و کمــک شــایانی را بــه صنعــت نفــت در راســتای حــل معضــات موجــود ارائــه نماییــم.
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با هدف توسعه و بومی سازی فناوری های صنعت روانکارها؛   

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت نفت ایرانول تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت نفــت ایرانــول بــا هــدف توســعه و داخلــی ســازی فنــاوری هــای مــورد نیــاز میــان دو مجموعــه، روز شــنبه 2۴ 
اردیبهشــت مــاه تفاهــم نامــه همــکاری فناورانــه و دانــش بنیــان در صنعــت روانــکاری امضــاء کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ایــن تفاهــم نامــه کــه مــدت آن ۵ ســال مــی باشــد اهــداف مختلفــی را دنبــال می کنــد 
ــد  ــاز حــوزه صنعــت تولی ــی در جهــت ایجــاد و توســعه آزمایشــگاه ها و پایلوت هــای تخصصــی موردنی ــه همــکاری و هــم افزای ــوان ب کــه مــی ت
انــواع روانکارهــای صنعتــی، موتــوری و محصــوالت وابســته، توســعه، تســهیل و تســریع معامــات فنــاوری بــا ایجــاد بســترهای الزم جهــت عرضــه 
ــا اســتفاده از توانمنــدی پژوهشــگاه  ــه و دانــش بنیــان سیســتم هــای فعلــی و توســعه ای شــرکت ب و تقاضــا و همچنیــن رفــع نیازهــای فناوران

اشــاره کــرد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد همــکاری در اجرایــی نمــودن قانــون اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی 
در محــدوده ســرزمینی توســط کلیــه مصــرف کننــدگان دولتــی و خصوصــی و اســتفاده از   مشــوق های صادراتــی از دیگــر اهــداف ایــن تفاهــم 

نامــه مــی باشــد.
گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه در دومیــن روز از بیســت و ششــمین نمایشــگاه نفــت تهــران میــان دکتــر جعفــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه 

صنعــت نفــت و مهنــدس مصطفــی مومنــی، سرپرســت شــرکت نفــت ایرانــول منعقــد شــد.
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در جهت هوشمندسازی و تحول دیجیتال؛   

تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس امضاء شد

روز شــنبه 2۴ اردیبهشــت مــاه تفاهــم نامــه همــکاری هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت منطقــه ویــژه 
اقتصــادی انــرژی پــارس در غرفــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه امضــاء رســید.

ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بررســی شــرح نیــاز ایجــاد سیســتم تجمیــع و گــزارش دهــی اطاعــات پایــش آنایــن  ب
ــا همــکاری هلدینــگ دانیــال مــوج، بررســی و تعریــف الزامــات و نیازمندی هــای  ــروژه  اصلــی ب منطقــه عســلویه جهــت نیازســنجی و تعریــف پ

فازهــای بعــدی مگاپــروژه هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال از موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه اســت.
ــت و  ــت نف ــس پژوهشــگاه صنع ــی، رئی ــر جعفرتوفیق ــان دکت ــی باشــد می ــدت آن دو ســال م ــه م ــه ک ــم نام ــن تفاه خاطــر نشــان می شــود ای

ــد شــد. ــه پژوهشــگاه منعق ــارس در غرف ــرژی پ ــژه اقتصــادی ان ــه وی ــل ســازمان منطق ــدس ســخاوت اســدی، مدیرعام مهن
گفتنــی اســت بیســت و ششــمین نمایشــگاه نفــت،گاز، پاالیــش و پتروشــیمی بــا شــعار» نفــت دانــش بنیــان، تولیــد ایرانــی، صــادرات جهانــی« 

طــی روزهــای 23 تــا 2۶ اردیبهشــت مــاه از ســاعت 9 الــی ۱۶ در محــل برگــزاری نمایشــگاه های بیــن المللــی تهــران برگــزار مــی شــود.
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   با امضاء تفاهم نامه میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت شهر کاتالیست رز اروند؛
تولید دانش فنی و تولید صنعتی مواد شیمیایی و کاتالیست ها صورت می گیرد

در روز سوم نمایشگاه نفت تهران تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت شهر کاتالیست رز اروند امضاء شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، همــکاری مشــترک بــرای انجــام کلیــه خدمــات مشــاوره ای، مطالعاتــی و تحقیقاتــی در 
زمینــه توســعه دانــش فنــی و تولیــد صنعتــی مــواد شــیمیایی و کاتالیســت هــا و در صــورت امــکان ثبــت اختراعــات از مهمتریــن موضوعــات ایــن 

تفاهــم نامــه اســت.
همچنیــن همــکاری مشــترک در تجــاری ســازی و توســعه دانــش فنــی فنــاوری هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت از دیگــر موضوعــات ایــن تفاهــم 

نامــه مــی باشــد.
گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه در روز ســوم نمایشــگاه میــان رییــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مدیرعامــل شــرکت شــهر کاتالیســت رز ارونــد 

بــه امضــاء رســید.
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ا هدف ایجاد تحول دیجیتال در صنایع نفت و پتروشیمی؛   

پژوهشگاه صنعت نفت و هلدینگ خلیج فارس تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

در ســومین روز از بیســت و ششــمین نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت،گاز، پاالیــش و پتروشــیمی، تفاهــم نامــه همــکاری میــان پژوهشــگاه صنعــت 
نفــت و گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، روز یکشــنبه 2۵ اردیبهشــت مــاه امضــاء شــد.

ــوش  ــد ه ــی مانن ــری از ابزارهای ــه بهره گی ــوان ب ــه می ت ــم نام ــن تفاه ــات ای ــت، از موضوع ــت نف ــگاه صنع ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مصنوعی،تجهیــزات فناورانــه و نظایــر آن در جهــت رشــد ســطح هوشــمندی و نیــل بــه هــدف ایجــاد تحــول دیجیتــال همــگام بــا تکنولــوژی روز 
دنیــا، تبییــن الگویــی مبتنــي برهوشمندســازی و تحــول دیجیتــال در صنایــع نفــت و پتروشــیمي و گــروه صنایــع پتروشــیمي و ایجــاد دبیرخانــه 
مشــترک هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال در صنایــع نفــت و پتروشــیمي در محــل پژوهشــگاه بــا همــکاري مشــترک بیــن پژوهشــگاه و گــروه 

صنایــع پتروشــیمي اشــاره کــرد.
ایــن گــزارش می افزایــد، هماهنگــي برگــزاري دوره هــاي تخصصــي هوشمندســازی و تحــول دیجیتــال بــا مــدرک معتبــر و فرهنــگ ســازي تحــول 
دیجیتــال بــا همــکاري پژوهشــگاه، و گــروه صنایــع پتروشــیمي، شناســایي نیازهــاي مرتبــط بــا هوشمندســازی و تحول دیجیتــال اعــم از اینترنــت 
اشــیا، صنعتــي، هــوش مصنوعــي، واقعیــت مجــازي و افــزوده و همــزاد دیجیتــال یــا دوقلــوي دیجیتــال در صنایــع نفــت و پتروشــیمي بــا همــکاري 
پژوهشــگاه و گــروه صنایــع پتروشــیمي و پیــاده ســازي پــروژه هــاي اولویــت دار در شــرکت هاي گــروه صنایــع نفــت و پتروشــیمي و ترغیــب ایــن 
ــع  ــا همــکاري مشــترک بیــن پژوهشــگاه و گــروه صنای ــال ب ــا هوشمندســازی و تحــول دیجیت ــه اســتفاده از فناوري هــاي مرتبــط ب شــرکت ها ب

پتروشــیمي از دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در ایــن تفاهــم نامــه می باشــد.

گفتنــی اســت ایــن تفاهــم نامــه کــه مــدت زمــان آن ســه ســال اســت میــان دکتــر جعفرتوفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دکتــر علــی 
عســگری، مدیرعامــل گــروه صنایــع پتروشــیمي خلیــج فــارس در نمایشــگاه نفــت تهــران منعقــد شــد.
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پژوهشگاه صنعت نفت، شرکت نفت فالت قاره ایران و شرکت کیمیا نوین پایا؛   

با هدف تحقیقات و مطالعات فناورانه تفاهم نامه سه جانبه همکاری امضاء کردند

ــا هــدف تحقیقــات،  ــا ب تفاهــم نامــه ســه جانبــه میــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت، شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران و شــرکت کیمیــا نویــن پای
ــه امضــاء رســید. ــاه ب مطالعــات و همــکاری هــای مشــترک در روز یکشــنبه 2۵ اردیبهشــت م

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، همــکاری هــای فنــی در جهــت ارائــه خدمــات آنالیــزی موردنیــاز مخــازن نفتــی، همــکاری 
مشــترک در ســاخت آزمایشــگاهی انــواع ردیــاب هــای ســازگار بــا مخــازن نفتــی تحــت ســیاب زنــی و طراحــی و اجرایــی عملیاتــی تزریــق ردیــاب 

در چــاه هــای کاندیــدا جهــت بروزرســانی مــدل مخــزن برخــی از مفــاد ایــن تفاهــم نامــه ســه جانبــه اســت.
گفتنــی اســت همــکاری مشــترک بــرای انجــام کلیــه خدمــات مشــاوره ای، مطالعاتــی و تحقیقاتــی، آزمایشــگاهی، آموزشــی از دیگــر موضوعاتــی 

اســت کــه قــرار اســت هــر ســه مجموعــه در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
ــاره و مدیرعامــل شــرکت  خاطرنشــان مــی شــود ایــن تفاهــم نامــه میــان رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، مدیرعامــل شــرکت نفــت فــات ق

کیمیــا نویــن پایــا بــه امضــاء رســید.
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   در راستای اهداف محیط زیست؛

پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پتروشیمی جم توافق نامه همکاری منعقد کردند

پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت پتروشــیمی جــم در ســومین روز از نمایشــگاه نفــت تهــران بــا هــدف توســعه تعامــات دو جانبــه توافــق نامــه 
همــکاری منعقــد کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، شــرکت پتروشــیمی جــم یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان الفیــن جهــان اســت کــه در 
فرآینــد تولیــد محصــوالت خــود بــا آالینــده هــای زیســت محیطــی مواجــه مــی باشــد.

ایــن گــزارش مــی افزایــد، از ســوی دیگــر پژوهشــگاه صنعــت نفــت نیــز از توانمنــدی و زیرســاخت هــای الزم جهــت حفــظ محیــط زیســت کــه 
ناشــی از فعالیــت هــای تولیــدی و صنعتــی واحدهــای پاالیشــگاهی و پتروشــیمایی اســت برخــوردار مــی باشــد.

همچنیــن از آنجــا کــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت دارای دانــش فنــی ســاخت دســتگاه هــا و تجهیــزات ارزیابــی و پایــش آلودگــی هــای آب، خــاک 
و هــوا مــی باشــد مقــرر شــده اســت کــه ایــن دو مجموعــه در زمینــه محیــط زیســت فعالیــت هــای مشــترکی را در دســتور کار قــرار دهنــد.

بــر همیــن اســاس، اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی، تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی طرفیــن در حــوزه بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت بــا هــدف 
محافظــت از محیــط زیســت در حــوزه هــای آب، خــاک و هــوا از طریــق تدویــن ســند جامــع )HSE( از مهــم تریــن موضوعــات ایــن همــکاری 

اســت.
همچنیــن همــکاری مشــترک در بهینــه ســازی و توســعه فنــاوری هــای انــرژی، مشــارکت در انجــام پــروژه هــای پژوهــش و توســعه و امــکان ثبــت 

اختراعــات بیــن المللــی مشــترک از دیگــر مــواردی اســت کــه قــرار اســت از ســوی طرفیــن پیگیــری شــود.
خاطــر نشــان مــی شــود مــدت ایــن توافــق نامــه 2 ســال اســت کــه در غرفــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حاشــیه نمایشــگاه بیســت و ششــمین 
ــه امضــاء  ــان، مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی جــم ب نفــت تهــران میــان جعفــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و عبدالرحیــم قنبری

رســید.
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ارتباط میان شرکت های دانش بنیان؛   

از اهداف تفاهم نامه پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت شتابدهنده آینده پژوه هم افزا است

شــرکت شــتابدهنده آینــده پــژوه هــم افــزا و پژوهشــگاه صنعــت نفــت در راســتای توســعه همــکاری هــای دو جانبــه تفاهــم نامــه همــکاری منعقــد 
کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت همــکاری در جهــت انجــام پــروژه هــای صنعتــی و پژوهشــی، ارایــه نتایــج حاصــل از پــروژه 
هــا و ایــده هــا بــه صنعــت، تجــاری ســازی نتایــج حاصــل از پــروژه هــا از موضوعــات ایــن تفاهــم نامــه اســت.

همچنیــن ایجــاد ارتبــاط میــان شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در جهــت تکمیــل زنجیــره ارائــه محصــول بــه صنعــت 
نفــت از موضوعاتــی اســت کــه طرفیــن در ایــن همــکاری دنبــال مــی کننــد.

ــل شــرکت  ــم حســین زاده، مدیرعام ــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و بهمــن ابراهی ــان جعف ــه می ــن تفاهــم نام ــی اســت ای گفتن
ــه امضــاء رســید. ــزا ب ــژوه هــم اف شــتابدهنده آینــده پ
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دو تفاهم نامه و یک موافقت نامه  

میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت مبین انرژی خلیج فارس منعقد شد

شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس و پژوهشــگاه صنعــت نفــت در بیســت و ششــمین نمایشــگاه نفــت تهــران دو تفاهــم نامــه و یــک موافقــت 
نامــه همــکاری امضــاء کردنــد.

ــه ترکیبــات  ــوده ب ــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، طراحــی و احــداث ســایت بایوپایــل جهــت پاکســازی خــاک هــای آل ب
هیدروکربنــی، بررســی و امــکان ســنجی رفــع مشــکل و ارایــه پیشــنهادات فنــی و مالــی بــه منظــور طراحــی اســتریپر جهــت حــذف آالینــده هــای 

VOC از مهــم تریــن موضوعاتــی اســت کــه قــرار اســت طرفیــن در ایــن همــکاری دنبــال مــی کننــد.
همچنیــن بررســی و امــکان ســنجی رفــع مشــکل و ارائــه پیشــنهادات فنــی و مالــی در طراحــی و ســاخت COD متــر پرتابــل از دیگــر موضوعــات 

ایــن همــکاری اســت.
گفتنــی اســت ایــن دو تفاهــم نامــه و موافقــت نامــه میــان رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و مدیرعامــل شــرکت انــرژی مبیــن خلیــج فــارس بــه 

امضــاء رســید.
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همزمان با روز روابط عمومی؛    \

از دستاوردهای روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی شد

روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در آخریــن روز از نمایشــگاه نفــت تهــران از ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان و وب ســایت ایــن مجموعــه 
رونمایــی کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان مرکــز همایش هــای بیــن المللــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
ایــن قابلیــت را دارد کــه تمــام اطاعــات مشــتریان شــامل نــام ســازمان، آدرس و مشــخصات شــرکت و شــماره تمــاس آنهــا را در خــود ذخیــره 

کنــد.
همچنیــن گزارش گیــری بــه صــورت کامــل از تمامــی مراســم برگــزار شــده در ســالن همایش هــا بــه تفکیــک مــاه و ســال از دیگــر ویژگی هــای 

ایــن نــرم افــزار مــی باشــد.
بــا توجــه بــه ایــن ســامانه می تــوان مشــتریان برتــر و حائــز اهمیــت را شناســایی کــرد و چنانچــه نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط بیشــتر بــا آنهــا باشــد 

بســتر مناســب بــرای ایــن امــر را توســعه داد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد، بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار می تــوان تمــام اطاعــات و رویدادهــای مهــم مرکــز همایــش را بــه صــورت پیامــک و 

یــا ایمیــل بــه مخاطبــان ارســال کــرد.
همچنیــن بــا بــه کارگیــری از ایــن بســتر مناســب می تــوان اطاعــات و گــزارش کاملــی از تمامــی ســالن های مرکــز همایش هــا بــه دســت آورد 

و ایــن امــر باعــث مــی شــود کــه تداخلــی در برگــزاری رویدادهــا ایجــاد نشــود.
رونمایی از وب سایت جدید پژوهشگاه صنعت نفت

براساس این گزارش در بیست و ششمین نمایشگاه نفت تهران نیز از وب سایت جدید پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی شد.
گفتنــی اســت وب ســایت پژوهشــگاه صنعــت نفــت در ســال 93 مــورد بازنویســی و طراحــی قــرار گرفتــه بــود ولــی ایــن بــار بــا طراحــی جدیــد، 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــه دنبــال آن اســت کــه تمــام نیازهــای مخاطبــان، دانشــجویان و کارآمــوزان را بــه نحــو شایســته ای برطــرف ســازد.
از ایــن رو بــا تحــول تکنولــوژی تصمیــم بــر آن شــد کــه وب ســایت ایــن ســازمان بــار دیگــر بــا هــدف اســتفاده و بهــره بــرداری بهینــه کاربــران 

مــورد بازنگــری قــرار گیــرد.
بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه تاکیــد پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــر توســعه پایــدار و دوســتدار محیــط زیســت بــودن تــاش شــده اســت کــه از این 

پــس تمــام بروشــورها و کاتالــوگ هــای چاپــی بــه صــورت فایــل بــر روی ســایت بارگــذاری شــوند و دیگــر بــه صــورت کاغذی منتشــر نشــوند.
همچنیــن در وب ســایت قبــل تمــام اطاعــات پردیس هــا در وب ســایت های مجزایــی وجــود داشــت کــه در وب ســایت جدیــد تمــام اطاعــات 
پردیس هــای ســه گانــه نظیــر خدمــات آزمایشــگاهی، نــرم افزارهــا، پــروژه و طرح هــای کانشــان بــه صــورت کامــل در یــک وب ســایت تجمیــع 

شــده اســت.
از دیگــر ویژگــی  هــای وب ســایت جدیــد می تــوان بــه اطاعــات بــروز شــده در زمینــه آمــوزش، کتابخانــه، منابــع، لغــت نامــه تخصصــی، فعالیــت 
ــد همگــی در راســتای اســتفاده بهینــه  ــوان اذعــان داشــت طراحــی جدی ــران اشــاره کــرد و مــی ت هــای مســئولیت اجتماعــی و اطاعــات مدی

کاربــران و مخاطبــان از وب ســایت پژوهشــگاه صنعــت نفــت اســت.
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در آخرین روز از نمایشگاه نفت تهران؛

8 قرارداد و تفاهم نامه میان پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت های دانش بنیان، دانشگاه  ها و مراکز تحقیقاتی امضاء شد

ــا دانشــگاه ها، شــرکت های  ــه پژوهشــی ب ــم نام ــرارداد و تفاه ــران ۸ ق ــت ته ــن روز از بیســت و ششــمین نف ــت در آخری ــت نف پژوهشــگاه صنع
دانــش بنیــان و مراکــز تحقیقاتــی امضــاء کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، چهــار تفاهــم نامــه، دو قــرارداد، یــک موافقــت نامــه و یــک توافــق نامــه حاصــل تــاش 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت در آخریــن روز از برگــزاری ایــن رویــداد بیــن المللــی اســت.

بــر همیــن اســاس پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا شــرکت های  نامــوران پویــش باالدســتی، پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی، ســتاد توســعه فناوری های 
حــوزه آب و انــرژی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ، شــتاب دهنــده آیتــک و شــرکت رساشــید، دانشــگاه شــهید بهشــتی، شــرکت 

پتروپاالتــوس و دانشــگاه اراک قــرارداد و تفاهــم نامــه منعقــد کــرد.
بــر همیــن اســاس پژوهشــگاه صنعــت نفــت و دانشــگاه اراک قــرار اســت در زمینــه بومــی ســازی و انتقــال فناوری هــای جدیــد در صنایــع نفــت 

و گاز طــی تفاهــم نامــه ای بــا یکدیگــر همــکاری کننــد.
ــی پتانســیل  ــرزه ای پتروفیزیکــی در ارزیاب همچنیــن مقــرر شــده اســت دانشــگاه شــهید بهشــتی در حــوزه توســعه فناوری هــای نشــانگرهای ل

ســنگ منشــاء بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت در تعامــل باشــد.
گفتنــی اســت شــرکت پتروپاالتــوس یــک قــرارداد و یــک توافــق نامــه بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت منعقــد کــرد کــه مهمتریــن هــدف از ایــن 
همــکاری دســتیابی بــه دانــش فنــی ســاخت غشــاءهای اولترافیلتراســیون بــا کاربــری تصفیــه پســاب در ســه فــاز اســت و همچنیــن شــتابدهی 

ــن همــکاری برشــمرد. ــات ای ــوان از دیگــر موضوع ــرژی را می ت ــه در حــوزه صنعــت نفــت و ان ــا و کســب و کارهــای نوآوران ایده ه
همچنیــن شــرکت نامــوران پویــش باالدســتی قــرار اســت طــی تفاهــم نامــه ای بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت همــکاری مشــترک بــرای انجــام کلیــه 

خدمــات مشــاوره ای، مطالعاتــی، تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی در حــوزه صنایــع باالدســتی را در برنامــه خــود قــرار دهــد.
ــعه  ــتاد توس ــا س ــه ای ب ــم نام ــگاه، تفاه ــر نمایش ــود در روز آخ ــای خ ــه فعالیت ه ــت در ادام ــت نف ــگاه صنع ــد پژوهش ــی افزای ــزارش م ــن گ ای
ــگاهی  ــی و آزمایش ــتراکی، کارگاه ــای اش ــه فعالیت ه ــوری در زمین ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــرژی معاون ــوزه آب و ان ــای ح فناوری ه

ــد. ــد کردن منعق
ــن  ــا از دیگــر فعالیت هــای ای ــع روشــنایی رساشــید پای ــده آیتــک و شــرکت صنای ــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــتاب دهن ــرارداد ســه جانب ق
ــه ایجــاد  ــدل کســب و کار و کمــک ب ــج م ــت در تروی ــت نف ــکاری پژوهشــگاه صنع ــرارداد مشــارکت و هم ــن ق ــازمان می باشــد. براســاس ای س
زیرســاخت های تجــاری ســازی در مســیر ترویــج مــدل کســب و کار نوآورانــه بــازار بهینــه ســازی مصــرف انــرژی شــرکت روشــنایی رساشــید، در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــاء های  ــد غش ــه تولی ــه ای در زمین ــم نام ــیمی تفاه ــاوری پتروش ــش و فن ــرکت پژوه ــت و ش ــت نف ــگاه صنع ــود پژوهش ــان می ش ــر نش خاط

ــد. ــد کردن ــگاه منعق ــن روز نمایش ــدد در آخری ــای متع ــه در کاربرده ــایی مربوط ــای غش ــیون و ماژول ه اولترافیلتراس
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حضور بي سابقه پژوهشگاه صنعت نفت در نمایشگاه بیست و ششم نفت تهران؛    

امضاء 30 قرارداد و تفاهم نامه حاصل تالش مدیران و محققان پژوهشگاه

ــه کار خــود در بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین المللــي نفــت، گاز،  ــا انعقــاد 3۰ قــرارداد، توافق نامــه و تفاهم نامــه ب پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
پاالیــش و پتروشــیمي پایــان داد.

بــه گــزارش روابط عمومــي پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در چهــار روز برگــزاري ایــن نمایشــگاه 3۰ قــرارداد و تفاهم نامــه میــان پژوهشــگاه صنعــت 
ــا و  ــداد و ارزش تفاهم نامه ه ــر تع ــر از نظ ــال هاي اخی ــي س ــر ط ــن ام ــه ای ــید ک ــا ء رس ــه امض ــن نمایشــگاه ب ــر در ای ــرکت هاي حاض ــت و ش نف

ــوده اســت. ــرارداد، بي ســابقه ب ق
ــا شــعار ســال کــه از ســوي مقــام معظــم رهبــري انتخــاب شــده  اســت حرکــت  ایــن گــزارش مي افزایــد، پژوهشــگاه صنعــت نفــت هم راســتا ب
کــرده و تــاش کــرده اســت کــه جایــگاه شــرکت هاي دانــش بنیــان را بیــش از پیــش بــه فعــاالن حــوزه پژوهــش و صنعــت نفــت معرفــي نمایــد.

بــر همیــن اســاس بخــش قابــل توجهــي از ایــن تفاهم نامه هــا و قرارداد هــا بــا شــرکت هاي دانــش بنیــان در ایــام نمایشــگاه منعقــد شــد و ایــن 
موضــوع را مي تــوان همســو بــا سیاســت هاي کان کشــور و اهــداف صنعــت عظیــم نفــت دانســت.

بــر پایــه ایــن گــزارش بســیاري از قرارداد هــا و تفاهم نامه هایــي کــه در ایــام نمایشــگاه از ســوي مدیــران پژوهشــگاه صنعــت نفــت منعقــد شــد 
نخســتین هاي ســاخت داخــل یــا توســعه فنــاوري در صنعــت نفــت را رقــم خواهــد زد.

بــه طــور حتــم دیگــر نبایــد بــا وجــود محققــان ارزشــمند و توانمنــد در مجموعــه تحقیقاتــي همچــون پژوهشــگاه صنعــت نفــت در دوران تحریــم 
نگــران اجــرا و انجــام پــروژه هــای پژوهشــی بــود؛ چــرا کــه بــا وجــود نیــروی انســانی بــا تجریــه و زیر ســاخت هاي مناســب در ایــن مرکــز مــی 
تــوان بســیاری از فعالیــت هــا را در ایــن ســازمان اجرایــی کــرد و از ســوي دیگــر مي تــوان نقطــه قــوت ایــن مجموعــه عظیــم را در آن دانســت 
کــه تمــام فعالیــت هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت معطــوف بــه نیازهــای صنعــت مــی باشــد و همــواره تــاش شــده اســت کــه ایــن اقدامــات منجــر 

بــه تولیــد فنــاوری و دانــش فنــی شــود.
ــان،  ــا شــرکت هاي دانش بنی ــه را ب ــه و ۶ توافق نام ــرارداد، ۱۸ تفاهم نام ــام نمایشــگاه ۶ ق ــت در ای ــت نف ــود پژوهشــگاه صنع ــر نشــان مي ش خاط

مراکــز پژوهشــي و دانشــگاه ها منقعــد کــرد.
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     با هدف استفاده از فرآیندهای دیجیتالی؛

از نرم افزار RIPI CRE رونمایی شد

محققان پردیس باالدستی پژوهشگاه صنعت نفت از نرم افزارRIPI CORE  در نمایشگاه نفت تهران رونمایی کردند
دکتــر کاظــم زاده در آخریــن روز از نمایشــگاه بیســت و ششــمین نفــت تهــران بــه رونمایــی از نــرم افــزارRIPI CORE  اشــاره کــرد و گفــت: ایــن 
نــرم افــزار توســط محققــان پردیــس باالدســتی پژوهشــگاه صنعــت نفــت در راســتای بکارگیــری فناوری هــای دیجیتــال در پژوهشــگاه صنعــت 

نفــت بومــی ســازی شــده اســت.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه پیچیدگــی ســاختار ســنگ هــای مخــازن، شــرایط فشــار و دمایــی تعییــن دقیــق خــواص ســنگ مخــزن همیشــه 
بــا چالــش هــای زیــادی همــراه بــوده اســت. نــرم افــزارRIPI CORE  در شــبیه  ســازی داده هــای آزمایشــگاهی ســنگ مخــزن بــه منظــور تعییــن 

پارامترهــای اساســی ســنگ مخــزن در طــرح هــای مطالعــه میادیــن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
ــل  ــه کاهــش قاب ــی منجــر ب ــال در تعییــن خــواص مخزن ــاوری  هــای دیجیت ــح کــرد: اســتفاده از فن ــر کاظــم زاده در همیــن راســتا تصری دکت
ــه  ــان و هزین ــر ســهولت دسترســی، کاهــش زم ــاوه ب ــه ع ــای ســنگ و ســیال میگــردد ک ــر روی نمونه ه ــای مســتقیم ب توجهــی در آزمایش ه

ــه دنبــال خواهــد داشــت. اطاعــات جامــع تــری را ب



شماره ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

31

دکتر تورج بهروز:

تمرکز فعالیت های پژوهشکده ازدیاد برداشت پژوهشگاه صنعت نفت در راستای رفع معضل نشت نفت میدان 
آغاجاری

ــاد برداشــت پژوهشــگاه  ــورج بهــروز، رئیــس پژوهشــکده ازدی ــر ت دکت
ــا  ــه ب ــق نام ــک تواف ــرارداد و ی ــاء 2 ق ــیه امض ــت در حاش ــت نف صنع
ــای  ــت ه ــز فعالی ــت: تمرک ــوب گف ــز جن ــت خی ــق نف ــرکت مناط ش
ــاد برداشــت در حــل معضــل نشــت نفــت در میــدان  پژوهشــکده ازدی

ــت. ــاری اس آغاج
ــد  ــی توان ــی م ــن نفت ــطحی از میادی ــت س ــت نف ــه داد: نش وی ادام
ــال آن  ــه دنب ــد و ب ــری را ایجــاد کن ــران ناپذی خطــرات و حــوادث جب

ــرد. ــورت گی ــد ص ــش تولی ــزن و کاه ــار مخ فش
ایشــان بــه تزریــق گاز در میــدان آغاجــاری نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
باتوجــه بــه تزریــق گاز در میــدان آغاجــاری، نشــت ســطحی نفــت مــی 
توانــد ضمــن هــدر رفــت گاز تزریقــی موجــب کاهــش بازدهــی پــروژه 

تزریــق گاز شــود.
بهــروز بــه راهکارهــای ارائــه شــده از ســوی پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
بــرای حــل ایــن معضــل اشــاره کــرد و افــزود: پژوهشــگاه بــا ارائــه طرح 
شناســایی منشــا نشــت هــای ســطحی و ارائــه راهــکار بــرای جلوگیــری 
از نشــت نفــت میــدان آغاجــاری بــه مناطــق نفــت خیــز جنــوب، تــاش 
مــی کنــد تــا منشــا نشــت هــای ســطحی را شناســایی کنــد و از ســوی 
دیگــر بــه دنبــال آن اســت کــه بــرای جلوگیــری از نشــت و پیشــگیری 

از اثــرات منفــی نشــت نفــت، راهکارهــای مناســبی را ارائــه کنــد.
ایشــان بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح قــرار اســت بــا همــکاری پژوهشــگاه 

صنعــت نفــت و شــرکت مناطــق نفــت خیــز جنــوب در قالــب ۶ پــروژه 
اجرایــی شــود، گفــت: شناســایی منبــع و مکانیــزم نشــت بــا دیــد چــاه 
ــاخت  ــه و س ــاری، تهی ــاختمان آغاج ــی س ــات توصیف ــور، مطالع مح

پایــگاه داده در بســته GIS جــزو ســه پــروژه ایــن طــرح مــی باشــد.
ــدی  ــک بع ــازی ی ــدل س ــرد: م ــح ک ــتا تصری ــن راس ــان در همی ایش
ــاخت  ــک مخــزن و س ــتاتیک و دینامی ــدل اس ــاخت م ــک، س ژئومکانی
مــدل ســه بعــدی مکانیــک زمیــن و شــبیه ســازی کوپــل ژئومکانیــک 
مخــزن از دیگــر پــروژه هایــی اســت کــه در جهــت اجرایــی شــدن ایــن 

ــه اســت. ــرار گرفت طــرح کان در دســتور کار ق
رئیــس پژوهشــکده ازدیــاد برداشــت پژوهشــگاه صنعــت نفــت همچنین 
ــا  ــرح ب ــن ط ــه کار ای ــاز ب ــل آغ ــبختانه مراح ــت: خوش ــه گف در خاتم
ــت و  ــده اس ــاز ش ــوب آغ ــز جن ــت خی ــق نف ــرکت مناط ــکاری ش هم
امیدواریــم در ادامــه کار بتوانیــم بــا همــکاری پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
و کارفرمــای مناطــق نفــت خیــز جنــوب بتــوان ایــن معضــل اساســی 
ــه هــای بدســت  ــج و تجرب ــرد و همچنیــن از نتای در نفــت را از بیــن ب
آمــده در ایــن طــرح در ســایر میادیــن کشــور و شــرکت هــای عملیاتــی 

اســتفاده کــرد.
ــگاه  ــران پژوهش ــت ته ــگاه نف ــن روز از نمایش ــت در دومی ــی اس گفتن
صنعــت نفــت و شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب یــک توافــق 

ــد. ــرارداد منعقــد کردن نامــه و دو ق
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در روز سوم نمایشگاه نفت تهران؛  

از 5 محصول دانش بنیان پردیس پایین دستی پژوهشگاه صنعت نفت رونمایی شد

روز یکشــنبه 2۵ اردیبهشــت مراســم رونمایــی از ۵ محصــول پردیــس 
ــت  ــت نف ــگاه صنع ــت پژوهش ــت نف ــگاه صنع ــتی پژوهش ــن دس پایی

انجــام شــد.
دکتــر زمانیــان، رئیــس پردیــس پاییــن دســتی پژوهشــگاه صنعــت نفت 
بــه شــعار ســال اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه آنکــه از یــک ســو 
امســال را ســال تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن و از ســوی دیگــر 
ــان،  ــش بنی ــت دان ــز نمایشــگاه نف نمایشــگاه بیســت و ششــمین را نی
ــر آن شــدیم  ــد ب ــی نامگــذاری کــرده ان ــی، صــادرات جهان تولیــد ایران
تــا از ۵ محصــول دانــش بنیــان و فناورانــه پردیــس پاییــن دســتی در 

پژوهشــگاه صنعــت نفــت رونمایــی کنیــم.
وی بــه اولیــن محصولــی کــه در ایــن مراســم از آن رونمایــی شــد اشــاره 
کــرد و گفــت: دســتگاه آنالیــز ترکیبــات گوگــردی و جیــوه بــا اســتفاده 
از روش IMS جهــت آنالیــز ترکیبــات مایــع، گاز و جامــدات اســتفاده می 
شــود کــه دانــش آن توســط شــرکت دانــش بنیــان تــاف فنــاور پــارس 
توســعه داده شــده اســت و در صنایــع غیــر نفتــی نیــز از آن اســتفاده 

شــده اســت.
ایشــان تصریــح کــرد: بــا حمایــت شــرکت ملــی گاز و مدیریــت پژوهش 
ــتفاده  ــوژی، اس ــن تکنول ــتیم از ای ــی گاز توانس ــرکت مل ــاوری ش و فن
نماییــم و در جهــت کاربــردی کــردن ایــن تکنولــوژی در صنعــت نفــت 

و گاز اقدامــات موثــری را انجــام دهیــم.
ــرد هــای ایــن محصــول اشــاره کــرد و گفــت: در مرحلــه  ــه کارب وی ب
ــای  ــان ه ــز مرکاپت ــرای آنالی ــتگاه ب ــن دس ــه از ای ــک نمون ــت ی نخس
جریانــات گازی ســاخته شــده اســت چراکــه ایــن آنالیــز در پاالیشــگاه 
هــای گازی یکــی از پارامترهــای بســیار ضــروری مــی باشــد و 
ــت  ــده و تس ــعه داده ش ــتگاه IMS توس ــی دس ــش فن ــبختانه دان خوش
ــال  ــه دنب ــز انجــام شــده اســت و ب ــاال نی ــت ب ــا دق آزمایشــگاهی آن ب
ــی مــی باشــیم. ــارس جنوب ــی آن در آینــده نزدیــک در پ تســت میدان

وی بــه محصــول دومــی کــه در ایــن نمایشــگاه رونمایــی شــد اشــاره 
کــرد و گفــت: اورینــگ دومیــن محصــول پردیــس پاییــن دســتی اســت 
ــول  ــن محص ــاخت ای ــد و س ــی ش ــگاه رونمای ــوم نمایش ــه در روز س ک
بــا حمایــت شــرکت ملــی نفــت مرکــزی بــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت 

واگــذار شــد.
وی ادامــه داد: اورینــگ هــا از قیمــت بســیار باالیــی برخــوردار هســتند 
و در انتقــال میعانــات گازی تــرش مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد و 

تامیــن ایــن محصــول در شــرایط تحریــم بســیار دشــوار اســت.
ــن محصــول در مکانیــک ســیل هــای  ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی ایشــان ب
ــا همــکاری محققــان  پمــپ هــا اســتفاده مــی شــوند، تصریــح کــرد: ب
مرکــز فنــاوری نانــو پژوهشــگاه صنعــت نفــت توانســتیم اورینــگ هایــی 
را توســعه دهیــم کــه از نظــر مقاومــت مکانیکــی و حرارتــی از مشــابه 
ــه  خارجــی عملکــرد بهتــری داشــته باشــد و از ســوی دیگــر نســبت ب

مشــابه خارجــی از قیمــت بســیار پاییــن تــری نیــز برخــوردار اســت و 
خوشــبختانه تســت هــای آزمایشــگاهی آن انجــام شــده اســت و هــم 
ــار  ــگ بیج ــه تن ــات گازی منطق ــال میعان ــای انتق ــپ ه ــون در پم اکن
ــن  ــود را از ای ــت خ ــا رضای ــت و کارفرم ــه اس ــرار گرفت ــرویس ق در س

محصــول بیــان کــرده اســت.
وی نانــو ســیال ازدیــاد برداشــت را ســومین محصولــی دانســت کــه در 
ایــام نمایشــگاه رونمایــی مــی شــود و تصریــح کــرد: ایــن نانــو ســیال 
ــن  ــتی و پایی ــس باالدس ــان پردی ــط محقق ــترک توس ــورت مش ــه ص ب
ــت  ــت و در جه ــده اس ــاخته ش ــت س ــت نف ــگاه صنع ــتی پژوهش دس
ــا اســتفاده  ــه نانوســیال ه ــن نفتــی از اینگون ــاد برداشــت از میادی ازدی

مــی شــود.
ــد  ــا تاکی ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــتی پژوهش ــن دس ــس پایی ــس پردی رئی
بــر اینکــه هــم اکنــون ۱۸ هــزار بشــکه از ایــن نانــو ســیال در مخــزن 
تزریــق شــده اســت گفــت: مطالعــات و تســت هــای اولیــه نشــان مــی 
ــش  ــد افزای ــاهد ۴ درص ــیال ش ــم از نانوس ــن حج ــق ای ــا تزری ــد ب ده
ازدیادبرداشــت در میــدان و حداقــل ازدیادبرداشــت در چــاه بــوده ایــم 
و امیــدوارم بــا افزایــش نانــو ســیال بــه میــزان 9۰ هــزار بشــکه تســت 
میدانــی ایــن محصــول مخــازن شــرکت نفــت فــات قــاره بــا موفقیــت 

انجــام شــود.
ــتی  ــن دس ــس پایی ــول ۴ پردی ــت 13X را محص ــودر زئولی ــان پ زمانی
دانســت کــه در روز ســوم رونمایــی شــده اســت و در ایــن زمینــه گفــت: 
ــا  ــن دســتی و ب ــس پایی ــان پردی ــن محصــول توســط محقق ــد ای تولی

حمایــت شــرکت ملــی گاز ایــران انجــام شــده اســت.
ــورد  ــت و 13Xم ــای زئولی ــاذب ه ــرای ج ــودر ب ــن پ ــه داد: ای وی ادام
اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه مصرفــی بالــغ بــر ۱۰۰۰ تــن در ســال 

ــی شــود. ــه در حــال حاضــر از کشــورهای خارجــی وارد م دارد ک
ــت:  ــرد و گف ــز اشــاره ک ــن محصــول نی ــه تجــاری ســازی ای ایشــان ب
ــن محصــول انجــام شــده اســت و شــرکت  ــی ای مراحــل تســت پایلوت
ــانس  ــت لیس ــازی تح ــاری س ــرای تج ــداش ب ــیمیایی به ــع ش صنای
ــاه  ــم در ۴ م پژوهشــگاه صنعــت نفــت واگــذار شــده اســت و امیدواری

ــیم. ــوه آن باش ــد انب ــاهد تولی ــده ش آین
وی بــه آخریــن محصولــی کــه توســط پژوهشــگاه صنعت نفــت رونمایی 
شــد نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ریپــی بــاک محصــول پنجمــی اســت 
کــه توســط محققــان پردیــش پاییــن دســتی تولیــده شــده اســت. ایــن 
ــه  ــوان افزای ــه عن ــتی ب ــش باالدس ــاری و بخ ــع حف ــول در صنای محص

ســیمان ســبک و فــوق ســبک کاربــرد دارد.
ــر اینکــه هــم اکنــون ایــن محصــول توســط یــک  ــا تاکیــد ب ایشــان ب
شــرکت اروپایــی تولیــد مــی شــود، تصریــح کــرد: متاســفانه در شــرایط 
ــار مشــکل  ــی دچ ــن کاالی حیات ــن ای ــرای تامی ــه کشــور ب ــم ک تحری
شــده اســت خوشــبختانه بــا تــاش محققــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
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پایلــوت تولیــد ریپــی بــاک در ایــن مجموعــه طراحــی و ســاخته شــد 
و هــم اکنــون در مرحلــه تولیــد انبــوه مــی باشــیم.

وی در خاتمــه تصریــح کــرد: ایــن قابلیــت در پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
وجــود دارد کــه 2۵۰ تــن از ایــن محصــول را در ســال تولیــد کنــد در 

ــد  ــا تولی ــی باشــد. ب ــن م ــزار ت ــاز کشــور حــدود ۱۰ ه ــه نی ــی ک حال
تجــاری و انبــوه ایــن محصــول ســاالنه حداقــل ۵۰ میلیــون دالر صرفــه 

جویــی ارزی خواهــد شــد.
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ــی  ــام حکمران ــول در نظ ــت: تح ــت گف ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش رئی
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در زمــره پروژه هــای اولویــت دار و در دســت 
ــه  ــت ســیزدهم ب ــه کار دول ــا آغــاز ب ــا همزمــان ب اجراســت کــه عمدت

ــد پیشــرفت ورود کــرده اســت. رون
جعفــر توفیقــی در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار شــرکت ملــی 
نفــت ایــران ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب افــزود: نظــام حکمرانــی در 
ــر کیفیــت و کمیــت دســتاوردها و  ــه طــور مســتقیم ب هــر ســازمان، ب
اثربخشــی آن ســازمان در صنعــت، تحــول و پیشــرفت آن بســیار تاثیــر 

گــذار اســت.

پروژه بازنگری در مدل کسب و کار
ــام  ــول در نظ ــه تح ــف در زمین ــای مختل ــریح پروژه ه ــی در تش توفیق
حکمرانــی، عنــوان کــرد: بــرای ســازمان های پژوهــش و فنــاوری ماننــد 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، رقابــت در بــازار تکنولــوژی و مــدل کســب و 
کار از اهمیــت  ویــژه ای برخــوردار اســت؛ بدیــن معنــا کــه تمــام ابعــاد 
مــدل از جملــه شناســایی نیازهــای صنعــت از ابتــدای شــناخت مســئله 
تــا حــل مشــکل و ارایــه راه حــل و همراهــی نزدیــک، اثبــات فنــاوری 
ــه طــور  در صنعــت و در نهایــت معرفــی  روش هــای تجــاری ســازی ب

دقیــق مــورد مشــاهده و بازنگــری قــرار مــی گیــرد.

طرح بلوغ مدیریت پروژه/ بهینه سازی چرخه عمر سازمان
ــور  ــروژه مح ــازمان پ ــک س ــگاه ی ــه پژوهش ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب توفیق
اســت، گفــت: در حــال حاضــر بالــغ بــر 3۰۰ پــروژه صنعتــی در دســت 
پژوهشــگاه اســت بنابرایــن بازنگــری و بهبــود مدیریــت پــروژه از عوامــل 

مهم به شمار می رود.
ــر  ــه عم ــازی چرخ ــه س ــرورت بهین ــر ض ــد ب ــا تاکی ــن ب وی همچنی
ســازمان، عنــوان کــرد: ســازمان بــه طــور معمــول پــس از پشــت ســر 
گذاشــتن یــک دوره رشــد و بلــوغ، وارد دوره ای مــی شــوند کــه طــی 
ــر  ــد و اگ ــه می کنن ــازار را تجرب ــت دادن ب ــد و از دس ــش رش آن کاه
ــازار  ــا ایــن چالــش مواجــه نشــوند عمــا از رقابــت در ب هوشــمندانه ب
فنــاوری حــذف مــی شــوند. بــرای شــفافیت هــر چــه بیشــتر می تــوان 
"تحــول دیجیتــال" را در نظــر گرفــت؛ بــه عنــوان مثــال اگــر ســازمان 
ــال همــگام و هماهنــگ  ــا تحــوالت عصــر دیجیت ــد خــود را ب ــا نتوان م
ــروز بســیاری از پروژه هــای نفــت و  ــای ام ــی کــه در دنی ــد، در حال کن
ــال  ــاوری هــای دیجیت ــه ســوی اســتفاده از فن گاز در حــال حرکــت ب
هســتند، از بــازار جــا خواهــد مانــد پــس خلــق شایســتگی در ســازمان 

رییس پژوهشگاه صنعت نفت:
 ضرورت تحول در نظام حکمرانی پژوهشگاه 

صنعت نفت  
 راه توسعه صنعت نفت میدان دادن به دانش 

بنیان ها است
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ــور و  ــای نوظه ــوالت و فناوری ه ــا تح ــیدن آن ب ــب بخش ــرای تناس ب
ــش چرخــه عمــر ســازمان در  ــی و افزای ــری از میرای ــت جلوگی در نهای

ــی بســیار ضــروری اســت. بازارهــای رقابتــی جهان

ارتباط با صنعت و تامین نیازهای فناورانه
ــا بیــان ایــن کــه ماموریــت اصلــی  رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
ایــن ســازمان ایجــاد ارتبــاط و تامیــن نیازهــای فناورانــه صنعــت اســت، 
تصریــح کــرد: گام اول در عرصــه ارتبــاط ســازی و تامین، شناســایی نیاز 
و در وهلــه ای فراتــر، نیازآفرینــی اســت؛ بدیــن معنــا کــه تنها شناســایی 
ــای  ــر درگیری ه ــا ب ــت بن ــت صنع ــن اس ــت و ممک ــی نیس ــاز کاف نی
ــد  ــن امــر می توان ــل شــود کــه ای ــره از فناوری هــای نوظهــور غاف روزم
ــاز دارد و از گــود  بســیار آســیب زننــده باشــد و صنعــت را از تحــول ب

رقابــت خــارج کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پژوهشــگاه صنعــت نفــت مــی بایســت بــرای 
ــرار  ــت ق ــار صنع ــتراتژیک در کن ــریک اس ــوان ش ــه عن ــی ب نیازآفرین
ــکل  ــا مش ــت ب ــا صنع ــم ت ــر نمی مانی ــا منتظ ــرد: م ــوان ک ــرد، عن گی
ــون در  ــه اکن ــد؛ بلک ــه کن ــا مراجع ــه م ــد از آن ب ــود و بع ــه ش مواج
بخش هــای مختلفــی از صنعــت حضــور داریــم و بــا برگــزاری جلســات 
و تحلیــل فنــاوری، رفتــار آن صنعــت را مــورد مطالعــه قــرار می دهیــم 
تــا بــه ایــن تشــخیص برســیم کــه ممکــن اســت در آینــده نزدیــک بــا 
چــه چالش هایــی در حــوزه فنــاوری دســت بــه گریبــان باشــد و یــا از 

ــه آن معرفــی کنیــم. ــاوری هــای نوظهــور را ب ســوی دیگــر فن
ــث  ــده در بح ــام ش ــات انج ــا و اقدام ــوص فعالیت ه ــی در خص توفیق
ازدیــاد برداشــت از میادیــن نفتــی، توضیــح داد: اکنــون در کنــار شــیوه 
ــیال"  ــک "نانوس ــعه ی ــه توس ــدام ب ــاد برداشــت، اق ــوم ازدی ــای مرس ه
کــرده ایــم کــه در اواخــر ســال گذشــته بــه عنــوان یــک روش نوآورانــه 
ــرار گرفــت و گفتنــی اســت کــه  ــه تســت ق ــاد برداشــت در مرحل ازدی
فعالیت هــای آزمایشــگاهی و مطالعــات شــبیه ســازی مــا نیــز از 
ــت دارد  ــت حکای ــاد برداش ــیال در ازدی ــن نانوس ــوب ای ــرد مطل عملک

ــی هــم در حــال تســت شــدن اســت. ــاس صنعت ــرا در مقی زی
ــرای  ــازده ب ــم ب ــای ک ــای چاه ه ــت طــرح احی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــان را  ــش بنی ــرکت های دان ــت ش ــزود: وزارت نف ــیزدهم، اف ــت س دول
فراخوانــده اســت تــا چاه هــای کــم بــازده را در اختیارشــان قــرار دهــد 
ــه  ــر در زمین ــه ای واف ــت تجرب ــت نف ــگاه صنع ــه پژوهش ــا ک و از آنج
ــن  ــای ای ــت ه ــور فعالی ــت مح ــور دارد ، بناس ــن کش ــات میادی مطالع
شــرکت های دانــش بنیــان قــرار گیــرد و اطاعــات و داده هــای مرتبــط 
ــا حمایت هــای شــرکت  ــد ب ــا بتوانن ــرار دهــد ت ــا ق ــار آن ه را در اختی
ملــی نفــت ایــران و خــود وزارت نفــت، در کــم تریــن زمــان ممکــن بــه 
ــمندی در  ــیار ارزش ــرمایه های بس ــه س ــند چراک ــوب برس ــه مطل نتیج

ایــن چــاه هــا نهفتــه اســت.
توفیقــی تاکیــد کــرد: بــه دلیــل ایــن کــه دولــت ســیزدهم نســبت بــه 
ــدی  ــان ج ــش بنی ــرکت های دان ــا و ش ــتارت آپ ه ــور اس ــث حض بح
ــوآوری  ــز ن ــد دارد مرک ــت قص ــت نف ــگاه صنع ــت، پژوهش ــر اس و مص
ــه منظــور حضــور  خــود کــه از دوســال پیــش فعــال شــده اســت را ب

ــارک  ــا پ ــکاری ب ــز هم ــان و نی ــش بنی ــتارتاپ ها و شــرکت های دان اس
نــوآوری و فنــاوری صنعــت نفــت تقویــت کــرده و عملکــرد آن را 

ــد. ــرعت ببخش س

ــای  ــاخت ه ــن زیرس ــب بهتری ــت صاح ــت نف ــگاه صنع پژوهش
ــگاهی آزمایش

توفیقــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه زیرســاخت های آزمایشــگاهی 
پژوهشــگاه صنعــت نفــت، از بهترین هــا و بــا کیفیــت ترین هــا در نــوع 
خــود اســت، افــزود: مــا اعــام کردیــم کــه ایــن زیرســاخت حرفــه ای 
" )Men�۵۰۰ نفــر پژوهشــگر بــه عنــوان "منتــور  مــی توانــد بــه همــراه

ــرار  ــان ق ــش بنی ــرکت های دان ــا و ش ــتارت آپ ه ــار اس tor( در اختی
گیــرد و بــه بیانــی دیگــر مــا بــا تمــام ســرمایه هــای فیزیکــی و انســانی 
ــت  ــاوری صنع ــوآوری و فن ــارک ن ــن پ ــان و همچنی ــت ایش در خدم
نفــت هســتیم بــه طــوری کــه البتــه همزمــان بــا ایــن امــر، بــه توســعه 
مرکــز نــوآوری هــم مــی پردازیــم و در ایــن راســتا پیشــنهاد داده ایــم 
ــز  ــن مرک ــای توســعه ای خــود را در ای ــارک بخشــی از طــرح ه ــا پ ت
انجــام دهــد. وی افــزود: پژوهشــگاه در بحــث تامیــن یکــی از نیازهــای 
اســتراتژیک صنعــت یعنــی ســاخت کاتالیســت و مــواد شــیمیایی بســیار 
ــوان هــاب  ــه عن ــد ب ــد اســت، اعــام کــرده اســت کــه می توان قدرتمن
کاتالیســت بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان باشــد تــا ایشــان بتواننــد 

از تجهیــزات مــا بهــره منــد شــوند.
توفیقــی اظهــار کــرد: سیاســت دولــت ســیزدهم بــرای ســرعت 
ــری  ــه کارگی ــری از حضــور و ب ــت حداکث ــان حمای ــه جری بخشــیدن ب
دانــش بنیان هــا ســتودنی اســت و می تــوان گفــت راه توســعه صنعــت 
ــاد  ــا، ایج ــویق آن ه ــرکت ها، تش ــن ش ــه ای ــدان دادن ب ــز می ــت نی نف
انگیــزه و حمایــت آن هــا و همچنیــن حمایــت از صنــدوق پژوهــش و 

ــاوری اســت. فن

نقــش حیاتــی حضــور شــرکت های دانــش بنیــان در پژوهشــگاه 
ــت نفت صنع

توفیقــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه حضــور شــرکت های دانــش بنیــان در 
ــرد،  ــد ک ــایانی خواه ــک ش ــوآوری کم ــان ورود ن ــه جری ــگاه، ب پژوهش
گفــت: معتقدیــم یــک ســازمان پژوهشــی و فنــاوری بــا نــوآوری زنــده 
اســت بــه ایــن معنــا کــه مهــم تریــن مزیــت رقابتــی آن نــوآوری اســت؛ 
بــا توجــه بــه ایــن کــه دارایی هــای پژوهشــگاه خــود کفایــت نمی کنــد 
و تــوان مغزافــزاری و فکــری آن نیــز محــدود اســت، می بایســت ماننــد 
 )Open Innovation( دیگــر ســازمان ها در دنیــا بــا نــوآوری بــاز
ــرا  ــد زی ــوآوری از درون نباش ــق ن ــر خل ــا منتظ ــد و تنه ــت کن فعالی

فرآینــدی زمانبــر اســت.
ــوآوری  ــز ن ــه مرک ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ــت نف ــگاه صنع ــس پژوهش رئی
پژوهشــگاه در ابتــدای راه خــود قــرار دارد و بــه تازگــی فعالیــت خــود را 
آغــاز کــرده اســت، عنــوان کــرد: تعــدادی از شــرکت هــای دانــش بنیان 
ــت  ــای صنع ــا نیازه ــب آن ب ــاظ تناس ــه لح ــده ب ــنجش ای ــس از س پ
ــن از ســوی پژوهشــگاه  ــرار گرفت ــول ق ــورد قب ــودن، و م ــراری نب و تک
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فعالیــت خــود را در پژوهشــگاه آغــاز کرده انــد کــه، در حــال حاضــر ۴ 
پــروژه از ســوی شــرکت هــای دانــش بنیــان در ایــن مرکــز در دســت 

اجراســت.
اجرای طرح میزبانی به منظور تشدید جریان نوآوری

ــی  رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت همچنیــن از اجــرای طــرح میزبان
از دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری دانشــگاه ها در ده 
ماهــه اخیــر ســخن گفــت و افــزود: در راســتای اجــرای ایــن طــرح بالــغ 
بــر 9۰ دانشــجو بــا ایــده هــای متناســب بــا نیازهــای صنعــت نفــت و 
نیــز ایــده هایــی کــه پژوهشــگاه در اختیارشــان قــرار داده اســت، بــرای 

ایــن امــر پذیــرش شــده انــد.
وی ادامــه داد: مــا نیازهــای صنعــت نفــت را در چنــد رویــدادی کــه در 
ــامانه ای در  ــر روی س ــرده و ب ــع آوری ک ــزار شــده جم پژوهشــگاه برگ
ــه  ــد ب ــم و در حــال حاضــر دانشــگاه ها می توانن ــرار داده ای وبســایت ق
ــن نیازهــا دسترســی داشــته باشــند و پــس از انتخــاب  ــه ای راحتــی ب
موضــوع هــای مــورد نظــر، دانشــجویان خــود را بــه مــا معرفــی کننــد.

ــورد  ــده م ــی ش ــجویان معرف ــه دانش ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب توفیق
پشــتیبانی قــرار خواهنــد گرفــت، از همــکاری ایــن دانشــجویان تحــت 
نظــارت پژوهشــگران پژوهشــگاه گفــت و افــزود: دانشــجویان برگزیــده 
در آزمایشــگاه های پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا تامیــن منابــع مالــی از 
ســوی مــا فعالیــت خــود را آغــاز مــی کننــد و نکتــه قابــل تامــل ایــن 

اســت کــه مــا دانشــجو را در پــروژه خــود رهــا نکــرده و وی را مــورد 
ــم؛  ــوآوری وصــل می کنی ــز ن ــه مرک ــرار داده و از آزمایشــگاه ب رصــد ق
ــی  ــزار م ــوان کســب و کار برگ ــی تحــت عن ــه دوره های ــه طــوری ک ب
کنیــم و در کنــار فعالیتــی کــه دانشــجو بــرای رســاله دانشــگاهی خــود 
انجــام مــی دهــد، نحــوه ورود و عملکــرد را در بــازار هــای کســب و کار 

را هــم بــه او مــی آموزیــم.
وی بــا بیــان ایــن کــه طــرح میزبانــی مــورد حمایــت شــرکت ملــی نفت 
ایــران اســت و اخیــرا در دســتور کار هیــات مدیــره شــرکت ملــی نفــت 
ــع  ــم مناب ــت کرده ای ــرد: درخواس ــار ک ــت، اظه ــه اس ــرار گرفت ــز ق نی
مالــی ایــن طــرح را شــرکت ملــی نفــت تامیــن کنــد زیــرا ایــن طــرح 
ــی  ــرم نفــت اســت و درصورت ــر محت ــر ایده هــای وزی کامــا منطبــق ب
ــا ارزشــمندی آن  ــم، قطع ــن طــرح بپردازی ــه تشــریح ای ــه شــفاف ب ک

عیــان خواهــد شــد؛
وی افــزود: یکــی از مهــم تریــن جریان هــای نــوآوری در دنیــا مربــوط 
بــه جریان هــای دانشــجویی اســت و اکنــون کــه درب هــای پژوهشــگاه 
ــده  ــد روی ای ــاز اســت می توانن ــری ب ــا دانشــجوی دکت ــه روی صده ب
ــار هزینــه  هایــی کــه صنعــت نفــت مــا دارد تحقیــق کننــد و هیــچ ب
ای را نیــز متحمــل نشــوند و در مرکــز نــوآوری توســعه و پیشــرفت را 

رقــم بزننــد.

 با هدف راه اندازی کسب و کارهای فناورانه ؛
کمپ کارآفرینی SMART ENERGY در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود

ــت  ــت نف ــگاه صنع ــی SMART ENERGY پژوهش ــپ کارآفرین ــوت کم ب
بــا موضــوع هوشمندســازی انــرژی و محیــط زیســت برگــزار می شــود.

بــه گــزارش روابط عمومــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت، بــا هــدف 
ــجویان  ــازی دانش ــازی و تیم س توانمندس
عاقه منــداِن  و  تکمیلــی  تحصیــات 
ایــن حــوزه بــرای ایجــاد اســتارتاپ 
بــوت  ایــن  دانش بنیــان  تیم هــای  و 
کمــپ از تاریــخ ۱۸ اردیبهشــت مــاه 
ــوآوری  ــز ن ــاه در مرک ــرداد م ــا ۱۱خ ت
برگــزار  نفــت  صنعــت  پژوهشــگاه 

. د می شــو
ــت  ــرار اس ــزارش، ق ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بیــش از 2۵ ســاعت کارگاه آموزشــی در 
ــود  ــزار ش ــاره برگ ــپ به ــوت کم ــن ب ای
و در نهایــت در پایــان ایــن دوره بــه 

شــرکت کنندگان نیــز گواهی نامــه معتبــر اعطــاء خواهــد شــد.

ایــن گــزارش می افزایــد معرفــی تیم هــای حاضــر در ایــن بــوت کمــپ 
بهــاره بــه شــتابدهنده های مرکــز نــوآوری پژوهشــگاه صنعــت نفــت از 

برنامه هایــی اســت کــه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
عاقه منــدان  اســت،  ذکــر  شــایان 
اطاعــات  کســب  بــرای  می تواننــد 
ــوت  ــن ب ــی ای ــه آموزش ــتر از برنام بیش
ــن دوره  ــام در ای کمــپ بهــاره و ثبــت ن
 https://evnd.co/0Blct لینــک  بــه 

مراجعــه کننــد.
ــپ  ــش کم ــدی پی ــت چن ــی اس گفتن
زمســتانه طــرح میزبانــی پژوهشــگاه 
ــا هــدف ایجــاد کســب  ــت ب ــت نف صنع
ــوآوی  ــز ن ــه، در مرک ــای فناوران و کاره
ــزار شــد. ــت برگ ــت نف پژوهشــگاه صنع
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  رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در هفته زمین پاک:
به پشتوانه پژوهش های زیست محیطی و شرکت های دانش بنیان به پژوهشگاه سبز تبدیل می شویم

دکتــر توفیقــی، رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت، در مراســم گرامیداشــت هفتــه زمیــن پــاک کــه در پژوهشــگاه صنعــت نفــت بــا حضــور مدیــران 
و برخــی از کارکنــان ایــن مجموعــه برگــزار شــد بــه اهمیــت ایــن موضــوع اشــاره کــرد و گفــت: وضعیــت کنونــی کــره زمیــن حاصــل چنــد دهــه 

پارادایــم توســعه اقتصــادی یــک بعــدی اســت کــه عمدتــاً در نیمــه دوم قــرن بیســتم اتفــاق افتــاده اســت.
وی ادامــه داد: کشــورها در یــک رقابــت تنگاتنــگ بــرای توســعه اقتصــادی، تولیــد بیشــتر و تشــویق بــه مصــرف بیشــتر منابــع بــا یکدیگــر قــرار 
دارنــد و بــر همیــن اســاس حیــات بشــر در معــرض تهدیــد واقعــی قــرار دارد، از ایــن رو تغییــر ســبک زندگــی یکــی از الزامــات مهــم محســوب 

می شــود.
ــر  ــاک غی ــر آب و خ ــع نظی ــیاری از مناب ــرد: بس ــح ک ــند، تصری ــر می باش ــل تجدید پذی ــع غیرقاب ــیاری از مناب ــه بس ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــان ب ایش
ــم در  ــن رو امیدواری ــد. از ای ــر نباش ــی امکان پذی ــای طوالن ــی قرن ه ــا ط ــازی آن ه ــت بازس ــن اس ــی ممک ــند و حت ــر می باش ــل تجدیدپذی قاب

ــیم. ــا نباش ــن رویداد ه ــاهد ای ــر ش ــه دیگ ــرد ک ــرار گی ــتور کار ق ــی در دس ــش رو برنامه های ــت گذاری های پی سیاس
رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ضمــن قدردانــی از تــاش محققــان و کارشناســان پردیــس انــرژی و محیــط زیســت، تصریــح کــرد: زحمــات و 
تــاش شــبانه روزی کارکنــان ایــن پردیــس بســیار مایــه مباهــات اســت و ایــن افــراد همــواره تــاش می کننــد کــه در راســتای حفــظ محیــط 

ــا ارائــه افــکار و ایده هــای نــو بــه توســعه پایــدار کمــک نماینــد. زیســت ب
وی بــر نــوآوری و گســترده کردن افــق دیــد در حــوزه محیــط زیســت نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: پژوهشــگاه صنعــت نفــت بایــد در زمینــه محیــط 
ــز  ــد نی ــر توســعه فعالیت هــای جدی ــون انجــام داده اســت ب ــه تاکن ــی ک ــر فعالیت های ــد عــاوه ب ــد بتوان ــوآوری پیشــگام باشــد و بای زیســت و ن

تمرکــز نمایــد.
توفیقــی ادامــه داد: یکــی از رســالت های مهمــی کــه پردیــس انــرژی و محیــط زیســت عــاوه بــر نیازســنجی بــر عهــده دارد ایجــاد نیازآفرینــی 
ــن رو  ــه مشــکات زیســت محیطــی در برنامه هــای کاری خــود داشــته باشــد و از ای ــد آینده نگــری مناســبی نســبت ب ــس بای ــن پردی اســت، ای

ــازار پژوهــش بســیار وســیعی را در حــوزه محیــط  ــد یــک ب معتقــدم کــه ایــن مجموعــه می توان
زیســت فراهــم کنــد.

ــرژی و محیــط  ــس ان ــاز اســت پردی ــه نی ــان این ک ــا بی رئیــس پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
ــم  ــاش کنی ــد ت ــواره بای ــت: هم ــد گف ــا نمای ــت ایف ــری را در صنع ــش فعال ت زیســت نق
کــه ایده هــای جدیــد را در پژوهشــگاه عملــی نماییــم و بــه عبارتــی بایــد ایــن مجموعــه 
را بــه عنــوان یــک پایلــوت در نظــر بگیریــم و فعالیت هــای پژوهشــی را در ابتــدا در ایــن 
ســازمان آغــاز نماییــم و تــاش کنیــم کــه ایــن مجموعــه را بــه یــک پژوهشــگاه ســبز 

تبدیــل نماییــم و ســپس نتایــج آن را بــه دیگــر بخش هــای صنعــت تســری بخشــیم.
ــمرد،  ــاک برش ــن پ ــد روز زمی ــر روز را بای ــه ه ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــان ب ایش

افــزود: مشــکات زیســت محیطــی بــه طــور حتــم بــه مشــکات فرهنگــی و 
اجتماعــی نیــز تســری پیــدا خواهــد کــرد از ایــن رو بایــد فرهنگ ســازی 

ــرد. مناســبی در ایــن زمینــه صــورت پذی


