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 مقدمه
 

مرسانی به یکدیگر ههمرسانی فناوری فرآیندی است که طی آن دو طرف عرضه و تقاضای فناوری، توسط عامل 

ها و صنایع شناسایی و تحلیل شده و در سوی فناورانه شرکتمتصل می شوند. در یک سوی این فرایند، نیازهای 

تطبیق ابعاد فین و  های فناوران و عرضه کنندگان فناوری برریس و اعتبارسنجی می شود.  آنگاه از طریقدیگر، قابلیت

 .گرددنی محقق میعملکردی فناوری با نیاز و ایجاد ادبیات مشرتک میان دو طرف عرضه و تقاضا، همرسا

درصد از سبد  ۷0های گازی حدود گاهباشد و پاالیشترین صنایع کشور میتوجه به این که صنعت گاز یکی از بزرگبا 

ایی در فرایندهای پاالیشگاهی مصرف میانرژی داخلی را تامنی می شود که نمایند، حجم عظیمی از مواد شیمی

اندرکاران در های اخری دست. خوشبختانه در سالگرددب ارزبری زیادی میکنندگان خارجی موجخرید آنها از تامنی

 اند که با رونق تولید داخل، بخش زیادی از خریدهای خارجی را کم نموده وصنعت گاز تالش زیادی نموده

کیفیت مشابه را از تولیدکنندهنمونه نمایند، اما هنوز در بخشهای با هایی از این صنعت موادی های ایرانی تهیه 

شوند. از این رو، پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با همکاری همچنان از خارج از کشور خریده می وجود دارند که

اضاهای فعلی صنعت گاز در شرکت ملی گاز ایران با برگزاری این رویداد به همرسانی تالش کرد که نیازها و تق

خلی بخواهد که با توجه به توانایی و ادهای فناور و نوآور های مختلف را عرضه و معرفی نماید و از شرکتحوزه

 .یازها را مرتفع نمایندنها ورود کرده و پتانسیل خود به این بخش
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۷ 

 پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

 

 معرفی پارک
 

فناورکه در امر توسع یاقتصاد-ینهاد اجتماع کیصنعت نفت به عنوان  یو فناور یپارک نوآور و به تبع آن توسعه  یه 

با  یفضا جادیا یر است، براع وابسته موثیدر حوزه صنعت نفت و صنا تخصیص ییزاو اشتغال انیبناقتصاد دانش

کز فناورکوچک و متوسط فناور یهاشرکت نیب یاحرفه ییافزااستقرار و هم یبرا تیفیک  شرو،یپ یهاشرکت ی، مرا

کز رشد و  ،یدانشگاه ریو غ یدانشگاه یو فناور پژوهیش ینهادها تخصیص ندگانینما  گذارانهیسرما ،یتابدهشمرا

صنعت  یو فناور یرك نوآورشده است. پا سی)منتورها( تاس باز و مشاوران خربه صنعیت یکارگزاران نوآور ر،یخطرپذ

ز نهیكرده و زم فایگاز ا كشور در حوزه نفت و یرساخت علم و فناوریموجود در ز یهاتیمكمل در ظرف قیشنفت ن سا

فناور  یها و واحدهاوزه با شركتحن یا یو فناور یبوم نوآورستینان زیآفر نقشنیتوسعه تعامالت سازنده ب

كز فناور و یعلم و فناور یهار پاركیسا نیصنعت نفت و همچن یو فناور یمستقر در پارك نوآور فعال در كشور  یمرا

 خواهد بود.

 

 اهداف
 

 آموختگان؛بنیان و اشتغال دانشهای دانشالزم برای استقرار واحدهای فناور و شرکت فراهم کردن بسرتهای .1

 پذیری واحدهای فناور در صنعت نفت و گاز و پاالیش و پرتوشیمی؛توانمندسازی اقتصادی و افزایش رقابت  .2

ز و پاالیش و نفت و گا یهاتوسعه کارآفریین و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای فناور و نوآور درحوزه .3

؛  پرتوشیمی

 بنیان؛توسعه فناوری و نوآوری و حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش .4

 ؛آفریین مبتین بر علم و فناوریقیقات و ثروتسازی نتایج تحتجاری .5

کز علمی و پژوهیش با بخشدهندهفناور، شتاب یواحدها یت همكاریو تقو یسازشبكه .6 های صنعت ها و مرا

 نفت؛

 المللی؛های داخلی و بنیکمک به انتقال، جذب و کسب دانش فین و سرمایه .7

 

 

 

 



 

 هاوظایف و مأموریت
 

آنها در  زیابی بر فعالیتانتخاب، جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ار  (1

 پارک؛

 زنجریه تأمين صنعت نفت و بهره برداری آنهابنيان و فناور در هاي دانشفراهم آوردن زمينه حضور شركت (2

 ی این حوزه؛های اقتصادی، صنعیت و قانوناز ظرفیت

ئه خدمات و مشاوره (3  دهای فناور؛های مورد نیاز به واحارا

 المللی؛های فناور در سطح ملی و بنیکمک به افزایش حضور در بازارها و مشارکت تخصیص واحد (4

 گذاری در واحدهای فناور؛ناسب برای توسعه فناوری و جلب سرمایههای محمایت مالی و ایجاد زمینه (5

رار واحدهای تحقیق و توسعه ، دولیت و غ (6 ارجی در ایجاد بسرت مناسب برای فعالیت و استق ریدولیت داخلی و خ

 پارک؛

 ها و امکانات موجود در منطقه براي تحقق مأموریت و اهداف پارک؛جلب و سازماندهی توانایی (7

رای تكميل زنجریه فعاليت پارك و فعالیت مشرتک بنی پارک وایجاد زمی (8 ها، واحدهای فناور آن با پارک نه الزم ب

كز فناوري شركت را كز رشد و م  ارجی؛خهاي پيشرو کشورهای مرا

 رک؛ایجاد زمینه مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور و کشورهای خارجی در پا (9

کز رشد و پارک (10 های نوپا فعال در صنعت رکتلم و فناوری دارای مجوز برای توسعه شهای عهمکاری با مرا

 ها؛نفت از طریق شبکه سازی با آن

، ایجاد هماهنگی و همکاری الزم با دانشگاه (11 ها و مؤسسات آموزیش، پژوهیش و فناوری داخلی و خارجی

توسعه  لیت برایهای اقتصادی دولیت و غریدوها، نهادها و کلیه بخشهای اجرایی، سازماندستگاه

 های واحدهای فناور؛فعالیت

، های واحدهای فناور از طریق انعقاد قراردادهای اجرایی، خدماتیکمک به توسعه بازار محصوالت و فناوری (12

گذاری اجرای آنها  مطالعاتی، پژوهیش، توسعه فناوری و یا فروش محصول/خدمت با کارفرمایان بریونی و وا

 به واحدهای فناور مربوطه.
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 فرآیندها و دستاوردهای رویداد
 

 معرفی
 

مختلف و  یهافناورانه در حوزه یهایازمندیارائه ن یبرا عرضه و تقاضا به عنوان فرصیت یبه همرسان یدادهایرو

قرار  یاژهیمورد استقبال و ازهایآن ن یسازبرطرف یکنندگان محصوالت و خدمات براعرضه ییآشنا یبرا یمحفل

را تحت  نهیزم نیدر ا دادیرو نیاول رانیگاز ا یشرکت مل یکارصنعت نفت با هم یو نوآور یپارک فناور رو،نی. از ادریگیم

 کمی خیدر تار« صنعت گاز ییایمیش و پرمصرف یاقالم راهربد یبرا یفناور یعرضه و تقاضا یرسانهمبه»عنوان 

 ییایمیبه مواد ش ازین نیتام تیها با اولومسائل و چالش دادیرو نیبرگزار نمود. در ا 1400خردادماه سال 

فناور و  یهاها، شرکتآپشد و استارت حیفناورانه تشر یازهاین اتیگاز مطرح شده و جزئ یهاگاهشیالپا

منتخب و قابل  یشنهادهایتعاقبا پمارائه نمودند..  ییاجرا یشنهادهایها، پحل آن یبرا انیدانش بن یهامجموعه

راه حل و  ینعت نفت، ارائه دهندهص یو فناور یپارک نوآور نیب ازهایرفع ن یبرا یانجام، منجر به انعقاد قرارداد همکار

 خواهند شد. یفناور متقایض

 

 محورها و موضوعات
 

 های مصرفی فرآورش گازجاذب 

 

o  3مولکوالرسیوهایA، 4A، 5A  13وX 

o  4پودرهای زئولییتA  13وX 

o  سیلیکاژل، نوعWS  وH  

o لومینای فعال  جاذب آ

o  كربن فعال سیکل آمنی 

o Mercury Guardلومینا  ، نوع كربن فعال و پایه آ
 

 های مصرفی فرآورش گازکاتالیست 

o لومینای فعال  آ

o لومینای پروموت شده با آهن و پروموت شده با تيتانيا  آ

o  تيتانيا 

o  کاتالیستTGT  (Co/Mo )لومينا  بر پايه آ

o ( کس را  (Sulfonated Cobalt Phthalocyanineکاتالیست م

o کاتالیست سوپر کالوس 



 

 های شیمیایی ویژهحالل 
 

o آنیت فوم پایه سیلیکونی 

o Release Agent for Sulphur Forming 

o H2S Release Agent for Sulphur degasification 

 

 مواد شیمیایی راهربدی 
 

o های بازیافت آمنیaMDEA   وMDEA  

o ( ترشیوبوتیل مرکاپتانTBM) 

o H2S Scavenger 

 
 

 فرآیند برگزاری رویداد
 

ست الکرتونیکی به تمامی پس از قطعیت برگزاری رویداد، فراخوان حضور در این رویداد از طریق نامه رسمی و پ

های مرتبط، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و های علم و فناوری، دانشگاهپارک

های ایر ارگانمرتبط و س VCهای شکوفایی ریاست جمهوری، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، شرکت

رسانی کامل رویداد انجام مربوطه ارسال شد و در تمامی موارد پیگریی تلفین به منظور حصول اطمینان از اطالع

اد جهت های الزم برای دعوت از سخرنانان و مهمانان ویژه مراسم صورت گرفت و وبسایت رویدگشت. هماهنگی

دهنده طراحی شد. در مدت باقیمانده تا برگزاری های ارائههای شرکتطرح مندان و همچننی بارگذارینام عالقهثبت

های ارسالی توسط تیم ارزیابی پارک طرح بارگذاری شد. طرح ۱8نام نمودند و نفر از طریق وبسایت ثبت ۱20رویداد، 

ل ذیرش قرار گرفت. به دلیطرح در چهار محور رویداد مورد پ ۱۶ها نوآوری و فناوری صنعت نفت داوری شد  و از بنی آن

 ه عمل آمد.بمحدودیت نایش از شیوع کرونا، در هر محور از دو شرکت برای ارائه حضوری طرح دعوت 

در روز برگزاری رویداد، در پنل صبح سخرنانی مهمانان ویژه در راستای آشنایی با پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و 

های نوآور و فناور به این حوزه انجام شد. در پنل بعدی، نمایندگان های آن و همچننی لزوم ورود شرکتفعالیت

های سراسر کشور در قالب چهار بخش مجزا به تشریح نیازهای مربوط به چهار محور رویداد پرداختند تا پاالیشگاه

در چهار  B2Bها بیشرت در جریان جزئیات نیازها و تقاضاها قرار گریند. سپس جلسات حاضرین و نمایندگان شرکت

گانه با حضور نمایندگان شرکت ها جهت ها و نمایندگان شرکت ملی گاز و پاالیشگاهها برای ارائه طرحسالن جدا



 

کرات خوبی فیها برگزار شد. در این جلسات صحبتارزیابی و امتیازدهی به طرح مابنی طرفنی جهت رفع هر چه ها و مذا

م گرفت. در پنل آخر، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست های داخلی انجاتر نیازها توسط شرکتسریع

بنیان در این های نوآور و دانشتواند در اختیار شرکتهایی که صندوق میجمهوری به تشریح تسهیالت و حمایت

س جمع اوری بندی نهایی رویداد در بعد فین و اجرایی توسط نمایندگان پارک نوآوری و فنحوزه قرار دهد پرداخت. سپ

.  صنعت نفت و کارگزار اجرایی رویداد ارائه شد

ئه طر B2B هایی که در جلساتفرآیند فالوآپ و پیگریی از شرکت هایی ح خود پرداختند و همچننی سایر شرکتبه ارا

رگزار با همکاری مسئولنی محرتم که طرحشان در ارزیابی مورد قبول واقع شد از روز بعد از رویداد توسط دبریخانه کا

.پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و همچننی شرکت ملی گاز آغاز شد و این فرایند همچ  نان ادامه دارد

 

 نهادهای همکار در برگزار رویداد
 

 شرکت ملی گاز ایران -

 صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت -

 صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری -

 پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد  -

 ایالم پاالیشگاه -

 پاالیشگاه بید بلند -

 پاالیشگاه  فجر جم -

 مجتمع گاز پارس جنوبی -

 پاالیشگاه پارسیان -

 پاالیشگاه گاز سرخون -

 

 



 

 مهمانان ویژه و سخنرانان
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویداد در یک نگاه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 افتتاحیه
 

 های زیر انجام شد:در افتتاحیه رویداد، سخرنانی

 

 

 

 آیدین ختالنجناب آقای 

 نفت صنعت فناوری و نوآوری پارک سرپرست

 

 

یزان فعال در عرصه فناوری حوزه صنعت گاز. ما آمد میخوش گویم خدمت همه عز

زحمات همه۱۴00اولنی رویدادمان را در اولنی روز  سومنی ماه سال   دوستان  به لطف 

رماه سال گذشته در  من در  پارک و شرکت ملی گاز خواهیم داشت. حداقل از مه

آمد و خیلی روشن نبود خصوص نحوه شکل گریی پارک اخبار جسته و گریخته می

کنیم و تا به امروز هم هیچ ظهور و حضور برونداد بریونی از پارک وجود چه کار می

های ما شروع . انشاهلل از امروز برنامهنداشت و ابهامات و سواالتی وجود دارد

نشاهلل با برنامهمی های مختلف در خدمت عرصه شود.از این به بعد به طور مداوم ا

 اصلی فناوری صنعت نفت خواهیم بود .

 

بنده از نیمه آبان ماه در پارک به طور نصفه و نیمه در کنار سوخت زمستانی و خیلی مسائل دیگر که مسئولیتشان را 

ته ام مامور شده ام و پیش از اینجانب هم شخص خود آقای وزیر، معاونت مهندیس پژوهش وزارت نفت و داش

های ساختمانی شرکت ملی گاز، تعدادی گذاری شرکت نفت، مجری طرحمدیرعامل شرکت ملی نفت، مدیریت سرمایه

دادند و زحمات قابل تقدیری را پوشش میاز مشاوران آقای وزیر و همه دوستان به فراخور حال قسمیت از موضوع کار را 

 متحمل شدند.

ها ایجاد کنیم. یک ناهمسانی را بعد از این که امکان مدیریت پارک برای بنده فراهم شد، سعی کردیم تمرکزی بر فعالیت

 کارها خیلی های مختلف پارک داشتیم که نایش از شتابی بود که برای آغاز به کار پارک داشته ایم. بعیضدر توسعه فعالیت

ردیم که اینخیلی عقب بودند. سعی می ها را به همدیگر برسانیم و امیدوارم که دو هفته آینده که پارک رسما افتتاح ک

راسم رسمی افتتاح هم  برای ماهیت پارک و هم فزییک پارک در محل پردیس خودش خواهد بود این ها خواهد شد و م

خربی همه از پارک تا علت بی یم با یک نظم و انضباط بیشرت کارها را دنبال کنیم.کمابیش به هم رسیده باشند و ما بتوان

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

خواستیم انتظارات و توقعاتی را درست کنیم که بعدا نتوانیم پاسخگویی کنیم. امروز برای همنی بود که ما نمی

ی به توقعاتی که ایجاد میخواستیم موقعی انتظارات و توقعاتی ایجاد کنیم و پارک را معرفی کنیم که بتوانیم می را کنیم و اج

 وظایف ذاتی خودمان عمل کنیم.

هلل ای را ما در حوزه شرکت ملی گاز با موضوع فرآورش گاز خواهیم داشت. سهاین همرسانی بسیار حرفه شنبه هم انشاا

بحث تولید خزی جنوب برای همرسانی دیگری خواهیم داشت با همکاری شرکت ملی نفت و شرکت ملی مناطق نفت

نشاهلل با آنها هم کار را پیش خواهیم برد. در شروع صحبتکارخانه تجهزیات نمک هایم زدایی و فشارافزایی نفت خام که ا

ام که به نظرم از مهرماه امسال بحث برای ما خیلی کلیدی بود. از شهریورماه که یک جمله از مقام معظم رهربی گذاشته

هم که ابتدای خرداد ماه است ن فرمودند به نظرم باید سرلوحه کار همههفته دولت الکرتونیک بود ایشا مان باشد و امروز 

مان را بگذاریم که همه وظایف و مان همه تالش و انرژیشود و تا روز آخر همهو تا سه ماه آینده دولت تمام می

ی  هایمان را به خوبی انجام بدهیم و شرمنده بار امانیت که به همه مانمسئولیت سرپده شده نباشیم. دو فراز خیلی جد

های کالن هست که های مقام معظم رهربی داریم، یکی بحث سیاستهم در حوزه فناوری در بحث فرمایشات و ابالغیه

دهد که ایشان از چندین سال پیش دغدغه توسعه فناوری در خیلی سال پیش به نفت ابالغ شده است که نشان می

های کالن که به نفت ابالغ ها و سیاستشتند که بحث ارتقای فناوری را جزو ماموریتحوزه مشخصا صنعت نفت دا

اند قرار داده شده. در آذرماه هم ایشان در دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجددا به همنی موضوع کرده

کید داشتند و این انگزیه ما را دو چندان کرد برای دانش های پارک و تحقق پیگریی مسری فعالیتبنیان کردن صنایع نفیت تا

 آنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 32گریم. محل اصلی ما دهم در مورد پارک و بیش از این فرصت شما را برای کلیات پارک نمیمن مختصری توضیح می

هکتار در باقرشهر در کنار پاالیشگاه نفت تهران و پاالیشگاه نفت بهران هست و  این مرکز رشدی هم که عکسش را 

 98های پارک تخصیص داده شد و از اوایلزمنی 98بینید. تقویم کوچکی از تاریخچه پارک هست. تقریبا از ابتدای مهر می

مان تصویب شد. در بهمن به ما ابالغ شد. ماه اساس نامهشد. در دی مجوز ما صادر  99شهریور  30مشاور گرفته شد. در 



 

ها به اعضای هیات امنا در اسفند معرفی شدند و در اسفند اولنی جلسه را گذاشتیم. هفته پیش رسما در ثبت شرکت

ردیم و همه کارها ی عنوان یک موسسه دولیت غریانتفاعی ثبت شدیم و بالفاصله اولنی رویدادمان را که این باشد برگذار ک

رصه که برایمان باز شود  برونداد مرتبطش را داشته باشیم. دیگر را هم سعی کردیم همنی طور باشد که بالفاصله اولنی ع

پارک به عنوان چهارمنی سازمان مستقل ستادی صنعت نفت که سه تای اول دانشگاه نفت و موسسه مطالعات انرژی و 

 می پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت خواهد بود.پژوهشگاه صنعت نفت هستند چهار 

ند های قانونی دار هایی دارند. معافیتها معافیتدانید پارککنم. همانطور که میمن خیلی در مورد پارک اطاله کالم نمی

ی نوپا های فناور خیلشوند که شرکتهایی که درونشان مستقر میکند که به شرکتکه همه پارک ها هم دارند که کمک می

پذیری ویژه خاص خودش را دارد که ما هم سعی ها انعطافهای معامالتی پارکنامههایی انجام شود. آینیهستند کمک

نامه خودمان متمرکز کنیم و این امکان را داشته باشیم که بتوانیم در پذیری را در آینیکردیم تمام ظرفیت انعطاف

گذاری کارها به شرکت ته بر اساسوا رضهمی ضوابط و قواعدی که تعریف ها الب گر ع رایط رقابیت ضمین ا کنندگان شود و ش

ار از شرکت شرکت اصلی هلدینگ  4های کارفرما اصلی یعین فناوری متعدد باشند تسهیل داشته باشیم، یعین در گرفنت ک

به  وزارت نفت هست این  هدهعخلیج فارس حیت پاالیشگاه تهران و همه انهایی که مدیریتشان از طریق سهام عدالت 

شان را که کاال یا خدماتی هست که تا حاال در ها پروژه فناورانهتسهیل فراهم شده که ما بتوانیم به راحیت از این شرکت

ته نشده یا توسعه داده نشده یا با کیفیت مورد نظر عرضه نشده بگرییم و بت هایی که ها را به شرکتوانیم اینایران ساخ

های ما باید عنایت داشته باشند شوند ارائه بکنیم. این نکته خیلی مهمی هست که شرکتما پذیرفته میهای در ارزیابی

ند. شرکتکه این کارشان رو تسهیل می نامه ما استفاده بکنند پذیری آینیتوانند از طریق این انعطافهای اصلی ما میک

 .یه بکنندهای توسعه فناوری به آن تکو برای تسریع فعالیت

های دیگر و های مشرتکمان که با دانشگاهما به شرکت و واحدهای فناوری که در مجموعه خودمان و یا در مجموعه

توانیم پرداخت بکنیم خودمان مشخصا و راسا و تا یک حدی و هایی رو میهای دیگر ایجاد خواهیم کرد سیدمانپارک

س جعفری تکمیلی ست که تخصیص شده که آقای مهندباالتر را صندوق پژوهش و فناوری غریدولیت صنعت نفت ه

ی پارک خواهند بود در رابطه با خدمتتان خواهند بود و نکات را معرفی خواهند کرد و به قول معروف همکار و بازوی مال

 ت بکنند.ها و واحدهای فناور را حمایتوانند شرکتتامنی مالی و در آن عرصه می

فناوری فعال هستند مهم  دوستانی که چه در عرصه تولید فناوری و چه در عرصهاما بخیش دیگر از نکاتی که برای 

ً می ر ا از این پارکت 42پارک در کل کشور داریم که  44تواند باشد که ما کال گ ها اصطالحا سمت عرضه فناوری هستند.  حاال ا

ت ای یس ت تا در سمت تقاضای فناوری هستند. یکی پارک 2به هر شکل مطلوبش انجام بشوند.  اطا ی مربوط به وزارت ارتب

و طبیعتا چسبندگی و  و یکی هم پارک نفت که مربوط وزارت نفت هست از سمت نیازهای فناورانه ناسیس شده اند

 قش آفریین بکنند.همبستگی بیشرتی با سمت تقاضای فناوری دارند و احتماال بتوانند موثرتر در فناوری ن

های  ت و ورود به آن دشوارییت و با استانداردهای بسیار باال از ابعاد دیگری هسصنعت نفت صنعت بسیار بالغ و سن

 دانند.خاص خودش را دارد و همه دوستانی که در نفت یا با نفت کار کردند این را می



 

تری برای کار کردن با آن داشته باشد و محملی تر و روانپارک چون از جنس خود نفت هست، نفت شاید موضع راحت

های بزرگ زیر مجموعه شرکت اصلی که این دو رویداد سریعا سازمان داده شده با دو تا از شرکت 4توانند هست که می

وزارت نفت که نیازهایشان را با آن بتوانند مطرح بکنند و رفع بکنند و انشاهلل پارک بتواند محملی باشد برای این موضوعی 

های فناور ها و پشتوانه تولید که ما بتوانیم موانع را از راه شرکتزداییع و مانعکه برای سال جدید اعالم شده که رفع موان

بکنیم و پارک انشاهلل راهی باشد تا مشکالت را بتواند در خودمان برداریم تا بتوانیم از تولید فناورانه شان پشتیبانی 

در زمینه ایجاد شبکه کارگاهی مورد نیاز فناور نوپا  زمینه مالی، در زمینه اخذ استاندارد، در زمینه ایجاد آزماشگاه مرجع و

 سازی و غریه رفع کند.برای نمونه

ما در این رویداد و رویدادهای بعدی که در رابطه با 

همرسانی در خدمتتان خواهیم بود تصمیممان 

بیشرت بر این هست که در یک موضوع مشخص و نیاز 

مان واقعی تمرکز بکنیم و به طور تخصیص رویدادهاب

توانیم از برگزاری را برگزار بکنیم تا جایی که می

رویدادهای عمومی که یک سبدی از نیازهای 

گویی ناهمگون را کنار هم بخواهد بگذارد و کلی

های داشته باشد خودداری بکنیم. از برگزاری مراسم

نماییش خودداری بکنیم. کم برگزار کنیم ولی کیفی 

رای فع ر برگزار کنیم. کیفیت را ب االن آن عرصه ب

کمیتش مقدم بدانیم و حضور مدیران ارشد و میانی 

گریی خیلی خوب و موثر هست و آن فردی که تصمیم

کند در بدنه کارشنایس هست و تالشمان این هست که آن افراد در این رویدادها حتما حضور دشته باشند و می

گر فعاالن دیگری خواستند در بندی هر رویداد را به عنوان یک اطلس فناوری منتشر بکجمع نیم که پس از این هم ا

ای که ما رویداد برگزار کردیم حضور داشته باشند بتوانند آن اطلس را به عنوان رفرنس خودشان قرار بدهند و به آن حوزه

ئه بشود.  رجوع بکنند و تمام اطالعات عرضه و تقاضای فناوری، بازارش و تمام مشخصاتش به طور منسجم ارا

یدادی که امروز در خدمتتان هستیم درخصوص اقالم شیمیایی پرمصرف صنعت گاز که دوستان مسائل تخصیص را رو

شوم. رویداد بعدی هم که عرض کردم رویداد به همرسانی فراورش ها نمیبیشرت توضیح خواهند داد و من دیگر وارد این

فزایی که ظرفیتو نمک ر بیست هزار بشکه هست که در آنجا پارک در راس های زیزدایی نفت خام هست و بحث فشارا

های نیاز صنعت نفت همچنان ادامه بدهیم. طبیعی است ها را با اولویتگرید و ما امیدواریم که این همرسانیکار قرار می

رض کردم این هست که باید در پارک عموما پذیرش بکه شرط استفاده از ظرفیت شوند. های مالی معامالتی و مزایایی که ع

حاال یا بخش تحقیق و توسعه یا خودشان یا کارگاهشان یا آزمایشگاهشان حتما باید یک ارتباط ارگانیکی با سازمان پارک 

های مندی وجود ندارد. شرایط پذیرش امکانات پارک، اهداف کالنش، برنامهپیدا بکنند طبق قانون وگرنه امکان بهره

شده است، تعینی جایگاهش در عرصه فناوری و همه این مسائل را سعی نگری که برای پارک توسعه پارک، آینده



 

۱۱ 

کنیم در آن مراسم رسمی که در حضور مقام محرتم وزارت خواهیم داشت انجام بدهیم. از همه همکارانم در پارک به می

 کنم.ی تشکر میسازی که خیلی زحمت کشیدند و آقای روستا برای پشتیبانی خیلویژه آقای میاندهی رئیس اداره تجاری

کت ملی گاز، آقای مظلوم مدیر از شرکت ملی گاز که خیلی پای کار آمدند. شخص آقای مهندس تربیت مدیر عامل محرتم شر 

های پارس جنوبی، پاالیشگاه پژوهش، آقای نجفی مدیر ساخت کاال، همکاران مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه

ین دوستان خیلی زحمت کشیدند و به ویژه آقای زردویان ارسیان، سرخون همه نژاد، پاالیشگاه ایالم، پاشهید هاشمی

های فناوری و اعتقاد به توان فکری و عملی حلها و برای جستجوی راهکه همگی با اعتقاد بر موثر بودن این قبیل برنامه

ردن نریوهای این موضوع و به خط کسازی درونی شان را من در جلسات آمادهفناوران ایرانی پای کار آمدند. باور درونی

مه مرتبط احساس کردم و دیدم و امیدوارم که همینطور که در پشت صحنه و تا اینجا موثر ب ودند و همراهی کردند در ادا

کنم در عرصه فناوری. سعی شده مالحظات ایمین هم همراهی داشته باشند و برای همه هم روز خوب و پرثمری را آرزو می

ی باغ ها به طور مضاعف رعایت بشود و همینطور هم امیدوارم برای اسرتاحت از فضابطه با رعایت پروتکلدوستان در را

ان روز به نتایج خوبی در عرصه فناوری و فناوری ما لذت بربید و استفاده بکنید و جلسات و دیدارهایتان برگزار بشود و تا پای

 فراورش گاز برسیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  آقای مسعود جعفریجناب 

 مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری 

 غیردولتی صنعت نفت

 

 

ً شنوندگان و بینندگانی  عرض سالم و ادب و احرتام دارم خدمت حضار گرامی و احیانا

بینند. باعث افتخار بنده است به عنوان میکه به صورت آنالین  دارند برنامه را 

ترین عضو صنعت نفت امروز در خدمت کارآفرینان صنعت خواهیم بود کوچک

که تمام اهداف اصلی از ایجاد پارک نفت و صندوق پژوهش و فناوری نفت حتما 

ئه خدمات به کارآفرینان می باشد. بنده جعفری هستم مدیرعامل صندوق ارا

ت. خیلی اتفاق میمونی هست که پارک به شروع فعالیتش پژوهش و فناوری نف

دست پیدا کرده و با وجودی که از زمانی که اولنی جلسه هیات امنای پارک بیش از 

. دو ماه می ئه خدمات خودش دست پیدا کرده است گذرد ولی الحمداهلل به ارا

ن صندوق پژوهش و فناوری نفت هم  همینطور که آقای ختالن در توضیح خودشا

شود گفت بانک فناوری در حوزه اشاره کردند یک صندوق مالی هست در واقع می

هایی که ذیل پارک به یک کار واقعی فناوری نفت است انشااهلل بتواند به شرکت

 کنند ارائه خدمات مالی داشته باشد.دست پیدا می

کنوممکن است بعیض از دوستان با صندوق صندوق پژوهش و فناوری در  5۶ن های پژوهش فناوری آشنا باشند. تا

قانون رفع موانع  ۴۴های پژوهش و فناوری از اساس بر اساس اجازه قانونی که ذیل ماده کشور به ثبت رسیده. صندوق

د به دستگاه های دولیت و غریدولیت برای ایجاد یک نهاد مالی تخصیص برای حمایت مالی فناوری ایجاد شده به وجو

است اند. صندوق پژوهشآمده گذاری که صنعت نفت از دو سال پیش شروع کرد و و فناوری نفت هم در سلسله سی

توانم بگویم که در بهمن ماه و اسفند تصمیم گرفت در همنی راستا ایجاد شده. در مرداد ماه به ثبت رسمی رسید و می

 سال گذشته به شروع فعالیت تجاری خودش دست پیدا کرد.

بدهم. همانطور که از اسم صندوق روشن هست صندوق ای از سمن یک توضیح خالصه اختار سهامداری صندوق 

ً باید سهامدارن بخش دولیت سهامی حیت کمرت از  درصد در  50پژوهش و فناوری یک صندوق غریدولیت است که لزوما

امداران دولیت و سهامدار داریم که بخیش از سه 12تملک داشته باشند و صندوق ما هم از این موضوع مستثین نیست. ما 
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ز بخش خصویص هستند و مجموع سهامداران ما تقریبا می شود گفت خدا را شکر که همنی که توانستیم جمعی ا

ای سهامداران بزرگ صنعت داشته باشیم که در یک مجموعه کنار همدیگر به فعالیت برپدازند، خودش یک موضوع تازه

گر بخواهم خالصه کوتاهی  های صندوق از اساسنامه صندوق نفت که در واقع موجب فعالیتدر صنعت نفت است. من ا

کنم این صندوق هم روشن است از اسمش یک نهاد مالی است، اساسنامه صندوق وظایف و شود عرض میمی

اختیارات متفاوتی را برای این صندوق تعینی تکلیف کرده که از جمله موضوع موارد مربوط به تضامنی، مربوط به اخذ 

کچر کردن تامنی مالی است که این رکن صندوق به عنوان نهاد مالی شرکت بانک و در واقع می تسهیالت شود گفت اسرتا

ی سرمایه گذار است.. از طرفی هم به صندوق پژوهش و فناوری در اساسنامه اختیار داده شده که در حوزه وظایف فناور

ن دو بال در واقع از یک طرف اینوستمنت بنک است که شاید گذاری خطرپذیر برپدازیم. که ایدر حیطه فناوری به سرمایه

گر بخواهم خصوصیات اینوستمنت بنکماندگی بیشرتی نسبت به کامرشال بنکایران کمی عقب های ها دارند. من ا

تامنی سرمایه یک کمپانی  سازماندهیترین وظیفه اینوستمنت بنک، صندوق را عرض کنم  همانطورکه گفتم مهم

شود. در ادبیات تجاری دنیای حکم  سرمایه بعضا به عنوان تامنی مالی مستقیم درکشور شناخته میاست. تأمنی

تر شد. صندوق نفت هم به واسطه این که اختیاراتی دارد در حوزه ایفای نقش به عنوان رکن تر و دقیقمسئله مفصل

کنید در حوزه تصمیم تسهیل تأمنی مالی می دهد همانطورکه اینجا مالحظههایی که انجام میترین فعالیتضامن مهم

از موارد مربوط به تضامنی هست. واقعا من از همنی جا جا دارد از آقای دکرت مظلوم هم به عنوان عضو هیات مدیره تشکر 

ی کنم. به واسطه این که مدت شش ماه که شاید بشود گفت از زمان تاسیس و راه اندازی صندوق طول کشید همکار

های متفاوتی را بر اساس این وظایف که طبق اساسنامه به ما داده شده فکری که بتوانیم سرویسند و همکامل داشت

را بکنیم.  اج

کریم که این مدت به بر اساس همان اختیار تام داده شده اولنی خدمت خرید تضمیین تولید بار اول است که خ دا را شا

ئه میتعدادی قرارداد دست پیدا کردیم. خدمیت که به تا ت زگی هم داریم هر چه بیشرت ارا دهیم موضوع تضمنی تسهیال

ین است که بتواند تضامنی سرمایه در گردش است. همانطور که گفتم وظیفه اصلی صندوق در حوزه  اینوستمنت بنک  ا

دها را ارائه بکند و سومنی موضوع حوزه تضامنی قرارداد  ت که ما ایی که نظارتی هسهمربوط به تامنی مالی قراردا

ی نامهتوانیم و طبق قواننی اجازه داریم که ضمانتمی رف هم ارائه حدود اعتبار ئه بکنیم و از آن ط های قراردادها را ارا

توانید در وبسایت صندوق مشاهده کنید. من داشته باشیم. تمام این محصوالت و خدمات این صندوق را می

 بر هستند.وارد کمی زمانین مخواهم اطاله کالم بکنم. هر کدام از انمی

ترین قسمیت که داریم تا پایان کند شاید مهمدر خصوص محصوالت و خدمات جدیدی که صندوق در اینجا به آن فکر می

این دولت بتوانیم در صندوق انجام دهیم موضوع خرید مطالبات غریقطعی و محقق نشده قراردادی شرکت های طرف 

شناسیم. امیدواریم که در این ماه بتوانیم اولنی قرارداد فکتورینگ در واقع یصنعت نفت است که به اسم فکتوری م

تامنی مالی از طریق طرفنی یک قرارداد را در صنعت نفت ایجاد بکنیم. خوشبختانه مسری بسیار مهیا شد از سمت 

هایی را که بتوانیم شرکتشرکت ملی نفت. ما اولنی قراردادهابمان را در این ماه خواهیم داشت که در این قراردادها 

 شان بکنیم و تامنی مالی را شروع بکنیم.قراردادی با شرکت ملی نفت دارند نزد صندوق بتوانیم تضمنی



 

ش 25ها عالوه بر آمادگی اولیه صندوق بر این است که شرکت رما به صورت مستقیم پی  درصد سرمایه در گردش از کارف

همانطور که عرض کردم  ینگ آنها را تامنی مالی کنیم.مازاد هم از طریق فکتور درصد 25کنند تا سقف پرداخت دریافت می

گر بخواهم سرمایهبال دیگر صندوق سرمایه د گذاری خطرپذیر را یک خالصه کلی بگویم  میگذاری خطرپذیر است. ا شو

ر تامنی مالی مشارکیت است و در مقابل تامنی مالیگفت سرمایه ورود غریمشارکیت عموما هایی که با گذاری خطرپذی

نوان عکنند تامنی مالی بر اساس عقود مشارکیت داریم. به هر آن چزیی که به کامرشال بنک و اینوستمنت بنک منعقد می

شود به تامنی مالی کننده  هم برسد. در این مسری توانستیم در این چند ماه سود و ضرر پروژه منتشر می

لنی قرارداد وام قابل تبدیل به سهام منتشر شد. در واقع ه پذیرش طرح باشیم اوهایمان را توسعه دهیم. آمادسرویس

شود و شود گفت که قراردادهایی هست که تامنی مالی اولیه با سرعت انجام میبه قرارداد وام قابل تبدیل به سهام می

و کیفی داشته باشد.  د توسعه کمیشود که بتوانشود. فرصت هایی به  کارآفرین داده میتملک سهام به آینده موکول می

گذاری هم موضوعی است که سرمایههاا تقریبا موضوع جا افتاده ای هست در کشور و موضوع  هماپتامنی مالی استارت

 50ها را تا نامه با صندوق نوآوری و شکوفایی داریم. این آمادگی را داریم شرکتکنیم. ما در حال حاضر تفاهمدنبال می

ارد ت تملک سهامشان و عاملییت  ومان بتوانیم تامنی مالی مستقیم از طریق قرارداد مشارکیت بکنیم البته بامیلی

 گذاری( که با صندوق نوآوری و شکوفایی داریم.سرمایه)هم

ی شود گفت طرحی که با سرعها درواقع میهایی که تا حاال البته در نظر گرفته شده برای صندوق اولویتاولویت ت بیشرت

ن صنعت نفت کنیم از فناوری کاهنده سوخت بوده تا موارد مربوط به باالدست صنعت نفت و دیجیتالی کردرریس میب

رارداد داشته باشیم و در نهایت یم برای همه موارد یکدست ق هم موضوعی که انشاهلل  که در این مدت هم سعی کرد

سایز صندوق باید  جوابگو  د بود. اعتقاد داریم کهبتوانیم در این مدت پیگریی بکنیم افزایش سرمایه صندوق خواه

میلیارد تومان بوده که  103تکاپوی نیاز مالی فناوران حوزه نفت باشد. همانطور که عرض کردم سرمایه ثبیت صندوق 

یه را  به هزار میلیارد تومان بر  مدیره  سانیم. خدا را شکر در هیاتانشاهلل طی دو حرکت و دو برنامه بتوانیم این سرما

کند که منی مسری را هموار میهمیلیارد تومان تصویب شد. انشااهلل ارکان دیگر صندوق  500صندوق افزایش سرمایه  به 

 دارم بسیار ممنون و متشکر.بتوانیم تا پایان شهریورماه سرمایه صندوق را افزایش داده باشیم. بنده عرض دیگری ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جناب آقای سعید محمدزاده  

  پژوهش و فناوریمعاون وزیر نفت در امور مهندسی، 

 

 

 

خدمت همه عزیزانی که در جلسه به صورت حضوری و همچننی عزیزانی که از 

کنند عرض سالم و احرتام دارم. من سخرنانی طریق فضای مجازی ما را دنبال می

گر قرار باشد مطلیب عرض کنم باید رویش فکر کنم. آقای  خوبی بلد نیستم و ا

گر عرایضم مهندس فرمودند که امروز من چند دقیقه مصدع اقوات بشوم . لذا  ا

 کنم. ریختگی و نامنظمی دارند عذر خواهی میهمبه

برای دو سال قبل بود برنامه  98آید بهار سال اوایل حضور من در وزارت نفت یادم می

ز  نمایشگاه بنی المللی نفت و گاز را که بعدش خدمت جناب وزیر بودیم که گزاریش ا

های دانش بنیان در آن جلسه داشتیم. آن نمایشگاه برای خود من خیلی قابل توجه بود و خیلی در نمایشگاه و شرکت

ع من تاثری زیادی گذاشته بود. توجه ویژه به حوزه دانش بنیانی در صنعت نفت و گاز و بعد متوجه شدم که این موضو

های حوزه وزارت نفت خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفته و جناب آقای وزیر برای این که خوشبختانه در تمام بخش

بنیان نظم و سیاق مشخیص را دنبال کند که های دانشز شرکتتواند سرعت جدی پیدا کند و حمایت ااین موضوع می

به نام شورای حمایت از  شرکت بنیان را ابالغ فرمودند. بنده درون شورا مسئولیت پیگریی داشتم های دانشیک شورایی 

صنعت نفت و به همراه بسیاری از بزرگان و همچننی در مجموعه معاونت علمی و فناوری گزاریش برای توسعه فناوری در 

اندازی و توسعه حوزه فناوری صنعت نفت و گاز انجام شده بود. مجموع چند کار مورد برریس قرار گرفت و نهایتا بحث راه

هایی که در اینجا جمله موضوع پارک و موضوع صندوق و سایر المانگاز از طریق ابزارهای شتاب دهنده این موضوع من

تریماه و مردادماه سال کردم گزارشفت.  همنی االن که نگاه میاند مورد توجه قرار گر آفریننقش  98هایی را دیدم که در 

تواند داشته باشد، چگونه باشد، بعد هایی میهای اولیه از اینکه پارک چه ویژگیخدمت جناب آقای زنگنه بودیم و گزارش

ً سال اند و دستور فرمودهبرنامه عملیاتی قدم به قدمی که جناب آقای مهندس زنگنه ترسیم فرموده من در  98اند. واقعا

ً پیگریی موضوع را انجام  خاطرم هست که شاید ما هفتگی مزاحم جناب آقای مهندس زنگنه بودیم و ایشان مرتبا

دادند تا این فکر الحمداهلل به یک قوام و یک پختگی مشخیص رسید. مصوبات مرتبط با پارک همانطور که جناب آقای می

ی اند. دوستان شرکت ملی نفت و حوزه سرمایهاره کردند در پیگریی عزیزان بسیار زیادی زحمت کشیدهختالن اش گذار

های مختلف، ما به عنوان معاونت مهندیس شاید کمرتین نقش را داشته شرکت ملی نفت و همکارانشان در بخش

ماییت ایفا کردند. شخص آقای  مهندس های مختلف حباشیم. بیشرتین نقش را باید بگویم که همه دوستان در حوزه
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 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

زحمت زیادی کشیدند و وقت زیادی گذاشتند تا خوشبختانه اوایل سال  ما مجوز پارک را در  99زنگنه بسیار در این زمینه 

های مهمی که در این حوزه حائز اهمیت بود که جناب آقای شورای گسرتش توانستیم داشته باشیم و از جمله المان

اندازی صندوق بود که کارهای زیادی انجام شد که گزارش آن را ارائه فرمودند. من با اشاره کردند بحث راه جعفری به انها

به بنده گفتند  فقط دو سه تا نکته را توجه به اینکه نمی خواهم فرصت را از دوستان بگریم و با توجه به اینکه همنی االن 

گر ما به طراحی که در حوزه انرژی در دنیا انجام شده نگاه کنیم در حال خواهم اشاره بکنم. بنا ندارم خیلی زحمت بدهمی م ا

های این مسئله در گذاریترین موضوعاتی است که در صدر سیاستترین و مهمحاضر موضوع گذار انرژی یکی از جدی

سانی که کارهای اقتصادی کنند، کهایی که سیاسیون در دنیا دنبال میتوانیم مالحظه کنیم. چه در حوزه طراحیدنیا می

دنبال میکنند و کسانی که در حوزهبزرگ دنیا را دنبال می گر ما نگاه کنیم موضوع گذار کنند در تمام اینهای علمی و  ها ا

انرژی  جزو ترند جدی جهانی است، من نظر شخیص خودم بخواهم عرض کنم این است که آنچه که مهم است این است 

 ً گر ما در حوزه انرژی بتوانیم استقالل داشته که مسئله انرژی طبیعتا  بدون تردید مسئله مرگ و زندگی هر جامعه است. ا

گر االن شما به سندهای امنییت توانیم بگوییم استقالل داریم  میباشیم حتما می توانیم بگوییم اقتدار داریم.  ا

گر تراز اول این ه فناوریهای مختلف در دنیا نگاه کنید مالحظه خواهید کرد مسئله توجه بدولت ها در حوزه انرژی ا

رچه گزارشسندها نباشد بدون تردید جزو پنج اولویت اول آنهاست.  من حاال اسم نمی گ هایشان هستند. مسئله آورم ا

ترکیب موضوع فناوری و سیاست االن به عنوان یک واژه در ادبیات جهانی شناخته شده است. در حوزه انرژی نکته 

به توان در هر حوزه منا داریم این است که موقعی میمهمی که م جمله حوزه انرژی حرف از اقتدار بزنیم که بتوانیم 

موضوع دانیش تسلط الزم داشته باشیم و دستیابی کامل به این موضوع را در تمام محتوا داشته باشیم. من یک گزاریش را 

گر با شاخص در یک جلسه در همنی سالن ارائه کردم. ما در ایران در  گر نگاه کنیم در تولید علم ا مجموعه کشورهای دنیا ا

زه بگرییم جزو کشورهای برتر جهان هستیم به ویژه در حوزه  مسئله مقاله بخواهیم این را به عنوان یک شاخص اندا

اتی که االن وجود دارد این است که ما در دنیا  کشور  10جزو انرژی مطرح در حوزه شیمی و مهندیس شیمی بر اساس اطالع

گر همنی مسئله را در شاخص ی برتر جهان در تولیدات مرتبط با مهندیس شیمی در حوزه تولید مواد هستیم و ا ها

پذیری در جهان مسئله نوآوری و بسیاری از آنها با مختلف نگاه کنیم دوستان عزیز استحضار دارند مسئله رقابت

زهشاخص ای، مثل شاخص جهانی یسای مثل شاخص جیایی جیهاشود مثل شاخصگریی میهای مشخص اندا

ای  ازچندتا کارآفریین  ما گزاریش را با همکاری بسیاری از دوستان آماده کردیم در مسئله شاخص جی ای ای، شاخص جی ای

هم جزو کشورهای خوب جهانالارشاخص تشکیل شده. نگاه کنیم در موضوع تی  های پاینی مثل تولید مقاله و امثال 

ً از های میانی و باالارالهستیم اما در تی ر  ۱۴0یی جزو کشورهای برتر نیستیم مثال ً زی کشور رتبه ما در تولید علم شاید مثال

است.  اما در کار بسته علم خیلی وضع نا مناسب است. ارتباط پیدا کردن بنی صنعت و تولید علم، نیاز و تولید  20

ی است که حتما آقای ختالن در جلسه افتتاحیه پارک به آنها اشاره خواهند کرد. اسازی و تولید بسرتهای حرفهتجاری

گر دوستان به تحوالت پارکمسئله پارک ها در دنیا نگاه کنند به عنوان مثال در ها جزو این موضوعات جدی جهانی است، ا

 موضوع در توسعه فناوری و نوآوری دارد.بدیلی این توانند بفرمایند که چه نقش بیاروپا، در چنی، در آمریکا مالحظه می



 

ی هتوانیم صاحب سبک باشیم مگر آنکه به این مسئله گذار نوآوری از مسری حرفدر حوزه گذار انرژی ما بدون تردید نمی ا

ت ای بکنیم و طبیعتا این مسئله موضوعی است که در حوزه وزارت نفت خوشبختانه به صور خودش توجه ویژه

هایی که در طی دو سال گذشته حداقل بنده حقری شاهد بودم از ورد توجه قرار گرفته. تعداد پیگرییبسیارجدی و عمیق م

زارت نفت، جناب آقای وزیر، همکاران مختلف در بخش ً نشانطرف و نه های مختلف واقعا دهنده این است که الحمداهلل 

وضوع اما باید به این نکته توجه مایت کنیم از این بر زبان که بر دل و بر قلم و بر عمل نشسته است مسئله. انشاهلل حم

ه ای نیست که ما در یک اتاق بنشینیم برای آن تصمیم بگرییم. این نیازمند اندیشکنیم مسئله نوآوری مسئله

ً باز است برای اینخبگانی، نیازمند حرکت نخبگانی، نیازمند حرکت جمعی همه حرفه هاست. گوش وزارت نفت کامال

  شتاب ببخشد.گونه پیشنهادی که بتواند مسئله توسعه نوآوری در صنعت نفت و گاز را انشاهللشنیدن هر 

گر به توسعه هایی که مستند و بر محوریت نوآوری بوده به ای که در دنیا رخ داده نگاه کنیم که هیچکدام از توسعهما ا

گر ما توجه نکنی گر ما نگاهماصورت خطی نبوده تمام اتفاقات اتفاقات نمایی بوده ا ن را بر نگاه خطی بخواهیم منطبق م ا

ه حتماً افتادگی تاریخی و بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد. لذا استدعای حقری این است ککنیم بدون تردید با یک عقب

 های مختلف این موضوع توجه کرده.عزیزان به این موضوع توجه کنند. خوشبختانه وزارت نفت به بخش

درصد از مطالعات منابع هیدروکربین کشور در  50مت شما هستیم ما به صورت کامال روشن بیش از االن که امروز خد

ً رقم قراردادی نزدیک اختیار دانشگاه ریبا های کشور است. یعین شما توجه بفرمایید این حجم انبوه قرار داد که تق

ارد تومان را برای مدت  ۴تا  ۳حدودا بنی  های مختلف قراردادهای بلندمدت بسته شده است سال با دانشگاه ۱0هزار میلی

های مختلف ها داریم، در بخشدسیت تعداد بسیار زیادی قرارداد با دانشگاهارال بعدی در انستیتیوهای پاینییا در تی

ورد توجه قرار گرفته حمای ز صنعیت در حوزه گاز، در حوزه پاالیش، در حوزه پرتوشیمی. در بخش بعدی بحیث که بسیار م ت ا

بسیار بزرگی برداشتند. شما تولیدات داخل وزارت نفت در طی سال زحمت کشیدند یک قدم  های گذشته تمام کسانی که 

نفت صنعت ایمینمی گر کاالیی در نفت بخواهد استفاده بشود همیشه رسم بر این بوده که دانید صنعت  محور است. ا

های قبل انجام داده بودند این بود که آمدند و ی که وزارت نفت در سالای داشته باشد اما با تدبریپیبگویند یک لوگوی ای

ییک چزیی به نام اپروومنت لیست را قرار دادند و گفتند هر کاالیی که اینجا هست قابل استفاده در صنعت نفت هست.  

دیر و گذاشت بر مفهوم  این االن به این نکته توجه کنید که ریسک را وزارت نفت برداشت از دوش تولیدکننده و از دوش م

ر بیال، خوشبختانه ایبیای گ ال امروز از تعداد بسیار زیادی از کاالهای ایرانی برخوردار و در بسیاری از قراردادها شما ا

بنیان در حال استفاده است.  قدم بعدی که اینجا مراجعه فرمایید خواهید دید که مجموعه محصوالت شرکت دانش

بود که ما بتوانیم لوگوی ملی تضمنی کیفیت داشته باشیم.  لوگوی ملی تضمنی کیفیت برای اولنی بار در برداشته شد این 

ایران اولنی نهاد صدور گواهی تضمنی کیفیت در ایران راه افتاد. ما در هیچ حوزه دیگری متاسفانه نداشتیم. خوشبختانه 

شود برای دسته معیین از کاالها که در حال توسعه صادر می ایپیدر صنعت نفت نهاد صدور گواهی کیفیت راه افتاد. ای

دانم بر اساس چه تدبریی ها توجه کرده است. نمیارالکنم که نفت به تمام این تیها را به عنوان مثال عرض میاست. این

زارت نفت دارم که عنوانش  هست همنی مسئولییت که را بنده حقری در و را شما نگاه کنید رخ داده است ولی هر آنچه که 

ز  رانی در وزارت نفت را پیگریی کند که ا پژوهش، مهندیس پژوهش و فناوری سعی کرده یک بخیش از رگولیشن حکم

های حماییت را. امیدوارم که خدا کمک کند آنچه توانند به صورت یکپارچه دنبال کنند نقشارال باال میارال پاینی تا تیتی



 

کنیم رخ دهد. رواییت ور و برای این حکومت اسالمی که خدا به ما نعمت داده در آن زندگی میکه خری است انشاهلل برای کش

دهد درست انجام دهد. از حضرت رسول هست که می فرماید خداوند دوست دارد هر کس هر کاری را که انجام می

فرمایند هرکس دو روزش مثل هم م میانشاهلل خدا به ما توفیق درست انجام دادن کار را عنایت کند. این روایت که معصو

 باشد زیان کار است،

ز زیانکاری فقط در زندگی شخیص که مزیان کاری زیان اقتصادی هر چزیی که ما می  توانیم داشته باشیم که روز به رو

مه اش حضور  باشد و این حتما الز نوآوری داشته باشیم تا بتوانیم به هر روز حتما بتوانیم امروزمون از روز گذشته بهرت

های مختلف در بنی صنعت، نخبگان ، دانشگاهی و اندیشه نخبگانی و حضور خدمتتون عرض کنم ارتباط بنی بخش

وشبخیت داره که در وزارت نفت در صنعت نبخش ً جای خ فت با حمایت های مختلف این حرکت بسیار ارزشمند واقعا

کردن سپاسگزار هستیم و  ه آقای تربیت که  امروز محبتشرکت اصلی در حال پیگریی از همه عزیزان به ویژ  ۴تمام 

نشاهلل این حرکت نویدبخش اتفاقات بسیار بزرگ در حوزه صنعت نفت و گا زباشد، برای اینکه خداوند در امیدواریم که ا

.کارمان ایشاال خری و برکت قرار داده سالمیت قلب نازننی امام زمان  علیه السالم صل  وات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جناب آقای حسن منتظر تربتی 

  ایران گاز  ملی شرکت عامل مدیر 

 
 

 

کنم از برگزاری عرض سالم دارم و خوش آمد خدمت همه حضار محرتم و تشکر می

این رویداد از جناب آقای ختالن و همه دست اندرکاران از این که امروز این رویداد را 

 ً گر بخواهم برگردم به سال تقریبا که پاالیشگاه بیدبلند به  ۴5و  ۴۴ایجاد کردند. من ا

ی شرکت ملی گاز و خط لوله سراسری اول شکل گرفت عنوان اولنی مرکز پاالیشگاه

های آن اآلن در کتابخانه پاالیشگاه بیدبلند و کتابخانه ستاد شرکت ملی گاز کاتالوگ

مک معروف های آیکنیم حیت تحت عنوان کتابچهپاالیشگاه است که نگاه می

ً همها را دنبال میاست شرکت مشاور و گروهی که این پروژه رد تقریبا ه کار از ک

شد و ها انجام میو مشاوره و همه موارد مواردی بود که توسط خارجی MCطراحی و 

 کم وارد عرصه پاالیشگاهی و عرصه صنعت گاز شدیم.بردار کمما هم به عنوان بهره

گر بخواهیم   ً در صنعت ملی گاز ا نگاهی اجمالی امروز که در خدمتتان هستیم خیلی اتفاق ویژه افتاده است یعین ما تقریبا

درصد پوشش گازرسانی داریم و هم صنعیت بودیم که  95داشته باشیم هم یک صنعت رو به توسعه بودیم که بیش از 

ئه خدمت و به عنوان تامنی انرژی وارد کار شدیم در عرصه ایجاد کار و تولید و  به عنوان توسعه و به عنوان ارا عالوه بر اینکه 

های توزیع شاید توانم بگویم ما در بخش شبکهبی انجام شده یعین من به جرات میخودکفایی هم اقدامات خیلی خو

توانستیم انجام های شهری هم نمیدادند ما حیت طراحیهای فرانسوی انجام میهای شهر تهران را شرکتاولنی طراحی

طور کامل خود مجموعه در داخل های شهری و روستایی را به دهیم اما امروز تمام اقالم بخش توسعه گازرسانی در بخش

ته که از طریق بند قاف توسعهکشور دارد انجام می ای خیلی دهد. من فقط یک رقمی بگویم ما در طول این چند سال گذش

ً فقط در همان بخش حدود  هزار میلیارد تومان کار  ۴0خوبی را در بخش گازرسانی به شهرها و روستاها دنبال کردیم تقریبا

ً شبکهانجام شده که عمده این هم کاال بوده است. ما در بخش گازرسانیایجاد شده و  های پلی اتیلن های شهری عمدتا

ها ها همه خوب هستند. مواردی است که تمام اینهای فوالدی داریم و اینهای تغیری فشار داریم شبکهداریم ایستگاه

و دو کاالی اسایس وجود دارد که خط لوله هست و یکی  شود در بخش خط لوله که یک صنعت ویژه استدر داخل تولید می

هم تاسیسات تغیری فشار باز در آنجا هم خوشبختانه اتفاقات خوبی افتاده. دو تا توربو کمرپسور را در داخل کشور داریم 

شبختانه در کنیم که خوشود. ورقش را فقط از خارج وارد میکنیم و تمام تولید لوله در داخل کشور انجام میتولید می

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

نه سازی هم های ورقکند و کارخانهسازی در داخل کشور هم کارخانه فوالد را تولید میهای ورقطول سال گذشته کارخا

کنند. اقدامات خیلی خوبی هم در آن بخش انجام شده است. در بخش پاالیشگاهی یک مقدار ورق آن را دارند تولید می

های باال سر و کار ین که در آنجا هم با الیسنس سروکار داریم و هم با تکنولوژیتر بوده و به طور خاص دلیل اتکهای

داشتیم کمرت این اتفاق افتاده بود یعین کمرت که بود اما باز هم آنجا اتفاقاتی افتاد که تعدادی از این اقدامات راهربدی در 

گر اشتباه نکنم  در آبان ها نیاز به یک توجه ویژه داشت. ما خوشبختانه در سال بخش پاالیشگاه بود که ما  98گذشته ا

رضه کردیم. بیشرت از  ،   29یک رویدادی را به شکل اقالم راهربدی صنعت گاز و اقالم مکانیکی ع قلم کاالی اسایس بود

ً در آن رویداد اتفاق خوبی افتاد و آن هم این بود که  همه کسانی که مکانیکال بود، برق و کنرتل بود، ابزار دقیق بود که تقریبا

ً امروز که در خدمتتان  دست انکار این کار بودند آمدند و حضور پیدا کردند. تجربه خوبی از آنها به دست آمد یعین ما تقریبا

خواهیم انجام دهیم. ما چند تا تواند خیلی کمک بکند در این کاری که امروز میای که داشتیم که میهستیم و با آن تجربه

 2۴0مان بود و بعد ارزیابی کردیم و جالب است که به انجام دادیم و تجربه کردیم و  اول همنی معرفی اقالمگام را در آن تجر

بنیان حائز صالحیت شرکت دانش  ۱۷0بنیان متقایض بودند در آن رویداد که بیایند و کمک بکنند به ما و شرکت دانش

ً توان وشدند برای این کار و این نشان می ی  دهد که واقعا بنیه خوبی در داخل کشور برای کمک به صنعت نفت و گاز و برا

تتان هستم حاال دوستان هم در گزارش هایشان خواهند تولیدات محصوالت صنعت گاز وجود دارد. امروز که در خدم

 ً ً همه هم به  29قلم از آن  25گفت ما تقریبا قرارداد رسیده و قلم را به نتیجه رساندیم و باید عرض کنم خدمتتان که تقریبا

میلیارد تومان این تولید کارکرده در داخل کشور و  1400سپاری است و نزدیک به یکی دو تا هست که در مرحله پیمان

کند. بخیش از نیازهایمان را همینطور که تولید قرارداد کرده است. شرکت ملی گاز اقداماتش را از چند مسری دارد دنبال می

انستیتو   ۴کنیم. از طریق ارتباط با دانشگاه که ما کردند ما از طریق انستیتو ها داریم دنبال می دکرت محمدزاده هم اشاره

ها این کار را انجام دادیم و تعدادی از اقالممان را که بیشرت توسعه دانش مهم است یا تحت حمایت داریم که با دانشگاه

های آن کار را دنبال کنیم و یک جاپایی در دانشگاه برای وانیم تئوریایجاد یک پایگاهی برای آینده برای در واقع اینکه ما بت

کنیم که تجربه خوبی بوده است و به نتایج خودمان داشته باشیم. بخیش از آن را داریم از طریق انستیتو ها دنبال می

ز طریق قراردادهای انتقال دهیم و بخیش را هم اخوبی رسیدیم. بخیش از کار را از طریق قراردادهای ساخت اول انجام می

افتد به نظر من ببینید های خوبی داریم. آن چزیی که حاال امروز دارد اتفاق میها هم  تجربهفناوری که خوب در همه این

های خیلی زیادی داشتیم. من یک جای دیگر هم این صحبت را توانیم نگاه کنیم. ما پارکبحث پارک را از دو زاویه می

ا مدیران کالن در ایران جنس ساخت و ساز است یعین ما بیشرت پروژه محور هستیم و به ساخت توجه ام جنس مکرده

ورد می کنیم در طی آن ساز و کار را کمرت به آن داریم ولی عمده در واقع گری و اشکال ما این است که وقیت به یک مشکل برخ

بینم تا یک مکان به دلیل این را من بیشرت از جنبه سازوکار می کنیم. ما مدیران ساز و کار کم داریم در کشور پارکتوجه می

کوسیستمی است که قرار است همه این ارکان از نیاز و متقایض که ما هستیم شرکت ملی گاز، شرکت ملی  ً یک ا که اوال

رضه ها و مناطقی که تولیدکننده هستند به عنوان کیس که نیازمند فناوری است و کسانی کهنفت، پاالیشگاه کننده این ع

ند و بنابراین بیشرت از اینکه پارک یک مکان باشد یک محیط  فناوری هستند در این سیستم قرار است دور هم جمع شو

نجام شود و می کوسیستمی زنده است. بابت این ارتباطی که قرار است ا اره ا دانم همانطور که آقای محمدزاده هم اش

قت گذاشتند برای اینکه بتوانند این ارکان را دور هم جمع کنند و به لحاظ اجرایی کردند در این مدت چقدر آقای زنگنه و



 

توانیم تر میچقدر آقای ختالن زحمت کشیدند. چون ایجاد سازوکار خیلی کار سخیت است یعین ما پروژه خیلی راحت

ده است. من خیلی خوشبنی هستم بسازیم تا اینکه ما یک سازوکار جدید ایجاد کنیم و این اتفاق خوشبختانه امروز افتا

ً ادعا بکنیم. من  که ما بتوانیم از طریق این سازوکار نیازهای صنعت گاز و نیازهای باقیمانده را تامنی کنیم و بتوانیم واقعا

گر ما بتوانیم در این رویدادی که امروز انشاهلل برگزار میفکر می ل ها و اقالم شیمیایی مثشود و این بحث سلیکاژلکنم ا

ز طریق سیستم و از طریق پارک من فکر می ً همنی کاری که برای اقالم مکانیکی انجام شد دنبال کنیم و ا قعا کنم که وا

بتوانیم بگوییم که ما در صنعت گاز به آن آرزویی که داشتیم که صددرصد بتوانیم اقالم مورد نیازمان را در داخل کشور 

است. به ویژه در بحث مواد شیمیایی که ما در بحث اقالم مکانیکی از روی تأمنی کنیم خواهیم رسید و این خیلی مهم 

توانید به راحیت به آن دست پیدا کنید اما در بحث حمله شیمیایی های دیگر میمهندیس مجدد از روی خیلی از روش

گری قدیم است و همچنان دانش فین خیلی جایگاه آن بیشرت است چون د شود و یده نمیخوب یک مقدار بحثمان کیمیا

ها چه در بحث کاتالیست و چه در بینیم و برای اینکه برسیم به آن فرایند ساخت در بحث سیلیکاژلما فقط مواد را می

کوسیستم تر و سختبحث مواد شیمیایی کار پیچیده تری است و نیاز به حمایت بیشرتی دارد. خوشبختانه ارکان این ا

تواند کمک کند ببینید به طور کل ما به عنوان کیس که ت. در بحث تضمنی خیلی میصندوق توسعه ملی به راه افتاده اس

گر بخواهیم نگاه کنیم مزیت ما در بهرهبهره هایی برداری است و اصوال شرکتبردار هستیم مزیتمان به لحاظ بنگاه ا

هیم به فکر این باشیم حاال هزینه برداری برایمان خیلی ضرر دارد تا اینکه بخواهستیم که یک لحظه توقف در بحث بهره

ال  گر از زاویه بنگاه فقط نگاه بکنید خیلی نباید دنبال این باشیم که حا این کاالیی که داریم تامنی می کنیم از کجا است. اما ا

شد و کند. بیشرت مهم است برایمان این که کاالیمان در اختیار باشد و در انبارهایمان بااین کاال را چه کیس تولید می

اطمینان داشته باشیم که تولیدمان متوقف نشود چون جنس من جنس تولید است و مزیت ما هم مزیت تولید است 

توانیم در واقع مزیت اما از طرفی به هر حال ما به عنوان یک حیس که مزیت اصلی کشورمان هم بحث نفت و گاز است نمی

خواهیم بکنیم. چه خوب با هر اتفاقی تن و دل مان بلرزد و حاال چه کار میمان را گره بزنیم به این که ما با هر تحریمی اصلی

های ظالمانه که بوده است به نظر ما کمک کرده است که هم های گذشته افتاده است این تحریماین اتفاقاتی که در سال

برداری ر مزیت تولید و مزیت بهرهها نگران شدیم اما کمک کرده که ما امروز دیگر عالوه بدلمان را بلرزاند هم خیلی وقت

آور داشته کند به این که ما بتوانیم یک شبکه پایدار و تاببه مزیت عدم وابستگی به اقالم هم برسیم و این خیلی کمک می

ً هم نمی گر قرار است باشیم و واقعا درصد انرژی کشور را  ۷5درصد اقالممان وابسته باشد و حدود  95شود. به هر حال ا

ً باید روی تاب صنعت آوری است که ما های تابآوری خودش هم کار بکند و این کار یکی از مقولهگاز تامنی کند حتما

مان به حداقل برسد به خارج از کشور و بتوانیم تولید کنیم. در هر حال ببینید شاید کلمه صددرصدی در تولید وابستگی

گر قرار باشد کاال کلمه خوبی نباشد اما خوداتکایی خیلی مهم اس ت. ما حداقل به خودمان متکی باشیم یعین بدانیم که ا

ر  اتفاق بیفتد، قرار باشد کیس به ما کاال را تحویل ندهد نگرانی نداریم و خودمان بتوانیم این کار را انجام دهیم. من فک

ه این اتفاق مبارک رقم زده های گذشته اتفاق افتادبنیان در سالهای دانشای که در واقع در شرکتکنم با توسعهمی

کردم و صبح با آقای ختالن صحبت کنم به نتیجه خوبی برسد و من داشتم فکر میشده و از طریق پارک من فکر می

کردیم ما یک تجربه خوبی در انتقال فناوری داریم بابت این که ما بیاییم این تقاضاهایمان را تجمیع بکنیم و این می

ک تضمنی چون بعیض از اقالم حاال یکی از مواردی که هنوز باقی مانده و جز آن اقالم مکانیکی که تجمیع تقاضا به عنوان ی



 

گر بخواهم خالصه ً باشد. در بخش اش را بگویم ممکن است دوستان در صحبتعرض کردم است حاال ا هایشان بعدا

گر ورود بکنیم ما کنرتل م از آقای دکرت مظلوم تمام نیازهای پنج سال های الرتاسونیک را داریم که ما خواهش کردیتجهزی ا

سپاری است. این موضوع را من به آقای ختالن گفتم  ایشان هم اظهار آوری بکنند و االن در مرحله پیمانآینده را جمع

تمایل کردند. باید تالش کنیم که این مورد هم از طریق پارک دنبال بکنیم که بتوانیم یک به همرسانی خوبی داشته 

ز  5کنیم که خرید شیم. کسانی که توان انتقال فناوری را دارند در این زمینه و ما به عنوان متقایض تضمنی میبا سالمان را ا

ً تجربهآن شرکت ایم در بحث توربو ای هم چون داشتهها خریداری بکنیم که بتوانند فناوری را منتقل بکنند و طبیعتا

ته االن خیلی اتفاقات خ ها ما کار داریم، وگرنه بیشرت اقالم کل وبی افتاده است. فقط در بعیض  بخشکمرپسورها. الب

وری که کامل بتوانیم خودمان را بدون نیاز کنیم و به عنوان های الرتاسونیک هم در داخل تولید میکنرتل شود. اما به ط

ز طریق همان انتقال فناوری مدل یک تجهزی مهم در صنعت گاز چون مطرح هست برای ما قرار است جهان را هم انشاهلل ا

های گذشته انشااهلل بتوانیم این کار را هم انجام دهیم. این بار ولی سعی کاری که برای توربوکمرپسورها کردیم در سال

هستیم می عنوان بنگاه دانیم به لحاظ قواننی خرید و قواننی اجرای کار ما بهبکنیم از طریق پارک چون خودمان این طرف 

توانیم به عنوان شرکت دولیت هایی وجود دارد که ما نمییت بخیش از قواننی خیلی کارمان سخت است زیرا تضمنیبا رعا

توانند این کار را خوب انجام دهند. من فکر و بنگاهی آن را عرضه کنیم اما دوستان از طریق صندوق و از طریق پارک می

ً با سخیت بسیار و ای خواهکنندهکنم خیلی مسری پارک مسری تسهیلمی د شد تا اینکه ما بتوانیم همان مسریی که قبال

تر طی کنیم. ضمن این که برای دو طرف تضمنی وجود دارد. سهم های سادهکردیم امروز با روشطوالنی طی می

ب  توانیم با آرامش بیشرتی به آن نتیجهبردار میبنیان و هم ما به عنوان بهرههای دانشتولیدکننده و شرکت مطلو

ر هستم که به هر حال صنعت گاز کشور توانسته در این برسیم. من بیش از این مصدع نمی ک شوم و واقعا خدا را شا

های ای از نیازهایش را از داخل کشور تولید کند و در کنار توسعه که در سالقدم باشد. بخش عمدهموضوعات پیش

ً ما  گذشته ایجاد کرد در بخش توسعه گازرسانی به شهرها و روستاها واقعا توسعه خوبی که هیچ وقت هم دیده نشد عمال

های زیادی مشغول کار بودند در این چند سال که بتوانند این توسعه را در بخش گازرسانی های زیادی و کارگاهو کارخانه

ای که قرار است گازرسانی دانید که ما به هر حال هر خانهانجام بدهند و این فقط بخیش است که ما انجام دادیم. شما می

های گذشته شود و در این سالشود ما که گاز را تا پشت در به خانه می رسانیم یک حجم کاری هم در داخل خانه ایجاد می

ً کارآفریین خوبی در مجموعه صنعت گاز کشور انجام شده است. عرض کردم ما فقط  هزار میلیارد تومان آن را در  ۴0واقعا

کنم از همکاران من در سطح شهرها و روستاها استفاده کردیم. در این بحث تأمنی اقالم هم تشکر میبخش خودمان در 

ها که کمک کردند. آقای ختالن هم اشاره کردند این یک بحث دو طرفه است و وقیت که خود متقایض هم پاالیشگاه

یم و در این قضیه هم جناب کند که بتواند آن مشکالت را زودتر پشکننده باشد خیلی کمک میدرخواست ت سر بگذار

آقای دکرت مظلوم به عنوان  مدیر پژوهش همچننی جناب آقای مهندس زردویان و همکارانمان در پاالیشگاه پارس 

ایم و امیدوار هستم که این رویداد های دیگر کمک کردند که امروز ما در نقطه خیلی خوب ایستادهجنوبی و پاالیشگاه

اند کمک کند که انشاهلل ما در پایان این جلسات با تضمنی خوب و خیال راحت در تامنی مواد شیمیایی و امروز هم هم بتو

شود مواد جاذبمان بتوانیم به نتیجه خوبی برسیم. یک نکته دیگر را هم بگویم و آن این است که این کلمه زیاد شنیده می

در حال صنعت گاز و صنعت نفت یک صنعت پیوسته است و ما و حاال این روزهای آخر است ولی واقعیت امر این است که 



 

همنی امروز که خدمتتان هستیم با سال گذشته ما هیچ تفاوتی نکردیم و به هیچ وجه این نگاه در وزارت نفت نیست که 

فقط به فکر تحویل آن باشیم و همنی االن هم ما بهچون روزهای آخر است یا ماه اندازه  های آخر است بخواهیم کاری را 

را داریم و این کمرت سابقه داشته است در دولت ها که در سال آخر هم بخواهند پوشش سال گذشته پروژه در حال اج

ها و حجم بدهند و این اتفاق خوشبختانه در وزارت نفت و شرکت ملی گاز رقم زده شده و به هیچ وجه در تعداد پروژه

کنم از همه شود. من باز هم تشکر میهمان فرآیند و روند دارد طی میها کاهش ایجاد نشده و خوشبختانه با فعالیت

 دوستان و خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود بایش و ما رستگار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جناب آقای محسن مظلوم 

  مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران 

 

 

و دوستانی که  سالم و عرض ادب و احرتام  خدمت دوستان حاضر در جلسه

های مجازی ما را دنبال های مجازی و پلتفرمبه طور مستقیم از شبکه

کنند. امیدواریم که انشااهلل برنامه که با همت جناب مهندس ختالن می

شود منجر به دستاوردهای خری و پربرکیت برای مجموعه امروز برگزار می

ایران باشد و این صنعت نفت و برای کشور و به ویژه برای شرکت ملی گاز 

  اتفاق را انشااهلل رقم بزند.

ین که جلسات بعدی هم جلسات تخصیص من سعی می کنم با توجه به ا

های تخصیص مواد راهربدی کنند که حوزههست و دوستان کمک می

های شرکت مان قاعدتا ارتباط ذهین بیشرتی با پرمصرف حوزه شیمیایی

 .بنیان پیدا بکنددانش

گویم و بنیان کشور هست  خدمت شما میه دانشمن رئوس مواردی را که انشااهلل  شرکت ملی گاز در خدمت مجموع

های تخصیص  از مباحث تخصیص و  مواردی که دوستان در حوزه تخصیص مواد شیمایی  به ویژه در انشاهلل در حوزه

 مند بشوید.مدیریت محرتم هماهنگی نظارت بر تولید و پاالیشگاه کشور هست انشاهلل بهره

رمی را رونمایی میشرکت ملی گاز اقدامی را شروع کرده  کند به نام با هماهنگی پارک علم و فناوری صنعت نفت و یک پلتف

ای دارند و محبت کردند. ما قصد تاسیس فضای فزییکی نداریم. پلتفرم متان که آقای مهندس ختالن هم عنایت ویژه

رار و به هرحال حمایتمان از محل رشد و شروع کارمان در پارک هست. منتها شب کوسیستم یا شبکه محل استق که ا

نعت گاز یک  به همرسانی  میزیست خواهیم انجام بدهیم، امروز هم با توجه به بوم نوآوری و فناوری را در مجموعه ص

هایی که در حقیقت داشتم و  دیدم دوستان در پارک هم زحمت کشیده اند و امروز رویدادی را متناظر با صنعت گاز پیگریی

توانید پیگریی کنید و در آنجا یک پلتفرم به را به شما بدهم که این پلتفرم را  از طریق دفرت هم میاند، خرب خوب رقم زده

های خطرپذیر و تمامی بازیگرانی پذیر، متقاضیان، بیمههای ریسکبنیان و صندوقهای دانشهمرسانی بنی شرکت

شته باشند یک همرسانی انجام بشود که انشاهلل توانند حضور دابوم نوآوری و فناوری صنعت گاز میکه در حوزه زیست

 ایم بتوانیم به اتفاق همدیگر رقم بزنیم.سایر مراحل را که در آنجا تدارک دیده

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

ارک علم  و فناوری صنعت نفت مباحث دیگری که ما در شرکت ملی گاز در دست برنامه داریم که باز آن هم با همکاری پ

کز فناوری فرعی ه سازی یم که یک شبکهمکار با محموعه پارک صنعت نفت هست که تدارک دادهست بحث توسعه مرا

 برای حوزه پاالیش اتفاق بیفتد.

بگرییم اطالع دهیم و یکی هم حوزه رسانی جامعی انجام میانشاهلل بعد از این که ما موافقت مقام محرتم ریاست پارک را 

ً میهای الکرتونیک که در صتی و زیرساختمرتبط با مسائل آی تواند به ما کمک کند در صنعت دیجیتال و نعت گاز حتما

محرتم  سازی مصرف که انشاهلل بعد از اینکه به هرحال تایید رسمی  را از مقامبه ویژه برای بسته هوشمندسازی و بهینه

کز همکار نوآوری و فناوری داریم ریاست پارک بگرییم اعالم رسمی کنیم. ما دو تا بحث شبکه که انشااهلل یکی سازی مرا

سازی مصرف و مواردی که در تی و حوزه  دیجیتالزییشن و بحث بهینهدر حوزه پاالیش عرض کردم و یکی هم  در حوزه آی

ً تقدیم دوستان می شود و کنیم از طریق  پلتفرمی که  ایجاد میاین حوزه متناظرا انشاءاهلل مصوباتش را پس از اخذ رسما

 .رسانی خواهیم داشتاطالع

های راهربدی اقالم پرمصرف. اینجا جا دارد که تشکر کنم از تمام من برگردم مواردی که به هر حال در حوزه فناوری

کوسیستم فناوری و حمایت هایی که به هرحال هم مدیریت ما و هم مدیریت مجموعه شرکت ملی گاز کردند که این ا

ً شکل بگرید. البته  تحت حم های مقام عالی وزارت و همه دوستان به هر حال از نزدیک یا از ایتنوآوری در صنعت گاز واقعا

زاده های خیلی خوبی را مجموعه صنعت گاز و شرکت ملی گاز کردند از جمله آقای محمددور ارتباطات خوبی گرفتند و کمک

شان ما را واقعا کمک های مختلف به ویژه در حوزه فناوری با نقش اخریمعاون محرتم وزیر، آقای مهندس ختالن که نقش

قلم راهربدی و پرمصرف صنعت  29رویدادی برگزار کردیم که  ۱۳98بوم شکل بگرید. ما در آذرماه سال کردند که این زیست

گاز احزا شد که اقالم  شیمیایی، مکانیکی، ابزار دقیق، برق و کنرتل جزو اقالمی بود که برای ما احزا کردیم، االن که در خدمت 

تا از اقالم را تعینی تکلیف کردیم ولی این به  25کنم که ما وشبختانه با کمال مسرت خدمت شما عرض میشما هستم خ

قلمی که تعینی تکلیف شده نیست و  بحث فناوری یک بحث زاینده  است. متوقف  2۴-25مفهوم اختتام کار درون 

کتیو بگو گر ما امروز دستیابی پیدا کردیم به دانش فین کربن ا کتیو همنی است والغری و یک شرکت نیست. ا ییم  کربن ا

تواند این را تامنی کند والغری. این یک مسری زاینده و مسری توسعه است. ما با دو رویکرد در شرکت ملی گاز خدمت می

بنیان هستیم، یکی در  حوزه زنجریه  است که حتما جناب مهندس زردویان از های دانشدوستان  هم در پارک و شرکت

اش را متناوبا خودشان و دوستانشان عرض می کنند. ما در زنجریه حتما الزم داریم که توسعه فناوری های تخصیصبحث

سازی که کل زنجریه و ما بتوانیم کند به صورت یک خودکفایی و بومیانجام بدهیم که این یک فناوری وقیت معین پیدا می

شور اعالم کنیم و ادعا کنیم که خودکفاییم. یکی هم بحث ارتقاء فناوری خودکفا باشیم و مباحث زنجری را بتوان در داخل ک

رف یا هر کاال یا هر  قلمی که مورد نیاز  گر ماده شیمیایی جاذب کاتالیست یا هر ماده شیمیایی پرمص است. فرض بکنیم ا

کردیم، ماحصل یک قراردادی توسعه صنعت گاز باشد االن فرض بفرمائید که ما ادعا کردیم یا قرارداد کردیم یا از این تولید 

پیدا کرده و تولید کرده این آخر نقطه  فناوری مطمئنا نخواهد بود. هر دو رویکردی که عرض کردم و حتما شرکت 

بنیان  به ما کمک کنند، هم در بحث زنجریه و هم بحث ارتقای فناوری و روزآمد شدن فناوری و توسعه فناوری که در دانش

توسعه فناوری صنعت گاز در اختیار دوستان و ما قرار خواهد داد که ما در یک محیط زنده و مسری زاینده را  در اختیار مسری 



 

به دست  یم که یک توفیقی  در یک نقطه متوقف نشویم و هر وقت به خودمان غره  شد محیط پویا ادامه کار بدهیم و 

کین بیش از حد باعث و خودشیفتگی و خودتشویقشود آوردیم، به نظرم پاشنه آشیل این ماجرا از اینجا شروع می

به یک مسری نزولی مجدد برسیم. من خواهشم از دوستانی که به عنوان شرکتمی بنیان هم های دانششود که ما دوباره 

رض بنده را می رض بنده را مورد عنایت خودشان  قرار دادند به شرکت مستقیم ع شنوند و هم غریمستقیم در هر حال ع

 ز ایران کمک کنند که در مسری رشد و بالندگی و زایندگی توسعه فناوری بتواند قدم بردارد.ملی گا

ه هنوز به توفیق  دست پیدا نکردیم و از همنی تریبون من استفاده بکنم و چند تا از اقالمی که ما مخصوصا از ابتدای زنجری

خواهیم نگاه ر ارتقای فناوری مید نجریه و ارتقاء رشد قاعدتا از ابتدای زنجریه ارزش افزوده انتهای زنجریه و تکمیل ز 

هاست که خیلی مورد نظر هست. یکی ژلهای سیلیکابکنیم که غری از آن خود قرارداد هم  مورد نظر ما هست که بحث

اره میفومهای مرتبط با آنیتبحث زه تخصیص به آنها اش ند کنهای سلیکونی و موارد دیگری هم هست که دوستان درحو

مک  بشود به ما. در اقالم مکانیکی هم به ککه به چه حدی از زنجریه را دست پیدا کردیم و به چه حدی از  زنجریه نیاز داریم که 

گر یک شرکت دانش کیومنتبنیان باشد که برای واحدهای اسنظرم ا هایش آریو ما که بحث های پیچ و ریورس پیچ که دا

کی به ویژه و خود اقالم شیمیایی رار دادیم. در کنار مواد شیمیایی این موارد مکانیانجام شده را در اختیار دوستان ق

 های باقیمانده از کار دارد که انشاهلل خدمت دوستان باشم و بتوانند به ما کمک بکنند.بخش

ا داریم  که ک واحد قدیمی  ر عرض انتهایی بنده متناظر بر بحث استانداردسازی ما در مجموعه شرکت ملی گاز است.  ی

ینه شده است و در کنار شورای واحد استاندار هست که اخریا با  دستور مقام وزارت بخش مقرارت فین داخلی صنعت نهاد

استعالی سیاست رایی شورای عالی سی گذاری استاندارد وزارت نفت و همکار سازمان ملی گذاری به عنوان بال اج

.انداردسازی اقالم گامنسجمی دارد که در حوزه استکند و ساختار ماستاندارد انجام وظیفه می  های خیلی خوبی برداشتیم

زه شیمیایی هست در کنار سایر ها، کاتالیستما برای فرآیندهای ساخت اول و مواد شیمیایی جاذب ها و موادی که در حو

ناوری اندارد و معاونت علمی و فریزی کردیم که انشااهلل با کمک سازمان ملی استاقالم بحث انطباق فرآیندی را برنامه

ارک های پروژه هستیم که به زودی اتفاق خواهد افتاد و با همکاری انشاهلل پریاست جمهوری در حال تدارک شاخص

مان ملی کنیم که در کنار هم قرار بگریند بحث مرجع صدور، بحث خود متقایض و بحث ساز شهرری که ازشان خواهش می

اخت اول یک مقررات فین مشخص سه باید در کنار هم قرار بگرید تا محصول ما بعد از فرایند استاندارد این سه ضلعی ک

کننده نهایی و متقایض ار  مصرفشده برای این محصوالت را داشته باشیم و محصول با طیب خاطر و با خیال راحت در اختی

توانیم توزیع دامنه ریسک انجام بدهیم و وانیم توزیع کنیم. یعین بهایش را ما بتنهایی قرار بگرید و همه ریسک

ستیم و هم پیوسته ریسکش را روی صنعت نیندازیم. با توجه به اینکه ما یک صنعت هستیم که هم داینامیک ه

هیم و صنعت پویایی توانیم ایست بکنیم. ما به ازای انجام یک آزمایش و بعدا دوباره به حرکت خود ادامه دهستیم  نمی

کنیم به عنوان صعت گاز، أمنی میتانرژی در کشور به ویژه با عنایت به اینکه ما عمده  انرژی کشور را هستیم که توزیع 

 توانیم متوقف تاییدیه گرفنت یک محصول باشیم.درصد سبد انرژی کشور گاز هست نمی ۷5بیش از 



 

ا مواد مکانیکی به صورت یه شیمیایی افتد در حوز ای  را طراحی کنیم که محصول ساخت اول اتفاق میباید یک فرایند زنده

یفیت و ها بتوانند توزیع بشوند بنی خود متقایض، بنی عناصر صادرکننده گواهی کبالنده و زاینده تا مرحله تحویل ریسک

رایی توسعه فناوری انجام میبنی شرکت کنم و مواردی دهند.من عرایضم را ختم میهایی که برای ما این اقدام عملیاتی اج

رض کردم و انشاهلل هر جا که شرکتکه  کوسیستم و زیستبنیان، پارکهای دانشع زه ها و این  ا بومی که در این حو

صورت تکمیلی و در  توانند به ما کمک کنند از طریق دفرت در خدمتتان هستیم و هر توضیح تکمیلی که الزم بود بهمی

توانیم می کنم به خاطر اینکه  برکت پیدا کند و انشاهلل بت شما هستیم. خواهش های مجزای بعدی انشااهلل خدمفرصت

تفاق افتاده است بهره مند شویم از خریات و برکات و ثمرات این رویداد بسیار خوب که با همت پارک فناوری صنعت نفت ا

ل محمد به پایان برسانید.  عرض بنده را با صلوات بر محمد و آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جناب آقای مسعود زردویان

 مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران

 
 

رض می  کنم، روز همگی بخری. خیلی ممنون از این به نام خدا، سالم ع

های مجازی که در این رویداد به صورت حضوری و یا از طریق شبکه

با ما همراه هستید. من مسعود زردویان هستم مدیر هماهنگی و 

نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران و به همراه همکارانمان در 

کننده از هی به عنوان متقایض و استفادههای پاالیشگامجموعه

بنیان و امیدوار های دانشخدمات فین و مهندیس و تولیدی شرکت

 مند بشویم در این مجموعه.هستیم که بهره

 

ترین تولیدکننده یک کلیاتی درباره وضعیت ما در ایران خدمتتان ارائه بدهیم. جایگاه شرکت ملی گاز به عنوان بزرگ

ای برخوردار است و به همنی دلیل هم ما ز کشور هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی از جایگاه ویژهانرژی مورد نیا

ایم در مجموعه شرکت ملی گاز بخیش هم در مدیرییت که من مشغول به فعالیت مجموعه اقداماتی را تعینی کرده

هایمان ما در مجموعه ق اسرتاتژیموقع و مناسب این موضوع. طبهستم برای پایداری و اطمینان از تامنی به

رایی ما ها نقاط اصلی و مهم ما برای تبینی سیاستپاالییش گاز ایران چهار محور عمده را داریم که این های اج

یمن، پایدار، بهره ک باشیم و تحقق این موارد را هستند. ما تضمنی کردیم برای مجموعه خودمان که صنعیت ا ور و پا

رانیکنیم یک دلزم در حال پایش هستیم. در هر موردی که ورود میهای البه صورت شاخص هایی از بابت تامنی نگ

های های تولیدی ما در مجموعهشود که بسیاری از آنها را ما در مجموعههای اولیه مشاهده مینیازمندی

منی بشود. این موضوع های داخل کشور تامان تبدیل کردیم به نیازهایی که امیدواریم در مجموعهگذاریسیاست

هایی که در قواننی های قبل با واحدهای خودکفایی و ساخت داخل تحت این عنوان شروع کردیم. مجموعهرا در سال

کردیم. یک مقدار جلوتر رفتیم و این را تبدیل کردیم به های مربوطه را دنبال میگنجید و دستورالعملخودکفایی می

هایی را ب و خودمان را هم متقاعد کردیم که در این راستا باید یک ریسکهای مناسهای جدید و روشنمونه

گر پذیرفته نمیبپذیریم. یک ریسک شد قطعا امکان این توسعه فناوری در داخل های حساب شده و معقولی که ا

ها و یمان به دنبال ارتقاء وضعیت کیفی محصوالت و تامنی نیازمندهای آتیشد. و در برنامهکشور میسر نمی

تواند تسهیلگری را انجام بدهد و راحت کند مسائل را های قانونی هستیم. موضوعی که بسیار در کار ما میظرفیت

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

های قانونی موجود این چزیی هست که گذاری و همنی موارد حمایت از ظرفیتموارد در جریان بحث قانون

مان ن از آن مواردی بوده که تا حاال سابقه کاری قبلیامیدواریم در مجموعه پارک بیشرتین کمک را به ما بکند و ای

رسیم به تنظیم تقاضا و عرضه. مسائل قانونی یکی از مواردی بود که بسیار بسیار در آن چالش داشتیم و می

های دولیت و لزوم رعایت قواننی کشور دارند هایی که ما تحت عنوان شرکتبرانگزی است. به لحاظ محدودیتچالش

بعدی که حاال امیدوارم در این رویداد اخری هم بیشرت به آن برپدازیم بحث این است که ما از ساخت یک کاال به  و موضوع

های ما این آیند و در مجموعهبنیان که میهای دانشصورت یک محصول نهایی یک مقدار فراتر برویم. شرکت

م. باید ارائه خدمات فین بعدش را هم داشته باشیم. در دهند باید فراتر از این پیش بربیمحصوالت را به ما ارائه می

تواند در قالب تری حیت میکنم باید به شکل منسجمها وارد این فضا شدند ولی من فکر میمجموع بعیض از شرکت

های های فین بشوند وارد این ارزیابیدهنده این خدمات هم دیده بشود وارد این پشتیبانیهای ثالث ارائهشرکت

ً تولیدکنندگان هم خودشان را به سمت ارتقا محصولفین گر این اتفاق بیفتد قطعا کنند. ما شان هدایت می بشوند. ا

های مناسیب برای تنظیم و کنیم. آن موقع شاخصهم اطمینان الزم را از کیفیت محصوالت و عملکردشان پیدا می

ایم که این محصول که ا فرض را بر این گذاشتهطور در محصوالت جدید مهای تولیدی داریم. همنیپایش وضعیت

سال پیش متناسب با هر سال ساخیت که آنها دارند توسط  5به طور مثال در یک پاالیشگاه ما در ده سال پیش یا 

کنیم و ای را پیشنهاد دادند و ما همچنان روی آن ماده کار میکننده اولیه الیسنسور اولیه یک مادهتامنی

به ط فرمایید درصد باالیی از آن هم ساخت داخل ها مالحظه میور مثال این مواردی را که االن در مجموعهخوشبختانه 

های من ارائه اطالعات خواهند داشت ولی ما فرض شدند و در جلسات بعد همکاران من بیشرت راجع به نیازمندی

ً این محمی صوالت به محصوالت جدیدتر با نمونه کنیم که بعد از این چندین سالی که از ساخت گذشته است قطعا

های دانش بنیان هم بیفتد و به صرف این که ما به های ارتقا یافته تغیری پیدا کرده. اتفاقی که ما انتظار داریم در شرکت

طور مثال یک جاذب آب را برای فرآیند گاز نیاز داریم همان نمونه قدیم را نخواهیم که به آن قانع باشیم و برویم سراغ 

های باالتر، راندمان باالتر و یا حیت محصوالت پروموت شده، محصوالت ارتقا یافته و یا محصوالت با ارزش افزوده

یی  تژی مصرف شیمیا امتیازهای دیگری که فرض ما این بوده که انتظار نداشتیم اتفاق بیفتد. ما در اقالم اسرتا

ً دیروز آپدیت شده درصد تقرییب را  هایی که داریم تا امروز که خدمت شما هستیم وبندیدسته این گزارش تقریبا

ها را به سازیم. کاتالیستها را به عنوان محصول نهایی ما در ایران میدرصد جاذب 90کنم ولی بیش از عرض می

ایی که یک مقدار از بقیه سازند. حاللهای داخلی میدرصد شرکت 95تا  90عنوان مثال بیش از  ها و مواد شیمی

ز  90ها بیش از یت بیشرتی دارند در آن مجموعهحساس درصدشان داخلی شده به ویژه به طور مثال آمنی که یکی ا

سازی ما دارد یک اتفاقی که افتاده است این است که ما روی این چرخه کاربردهای ویژه و جدی در فرایند شریین

زنجریه را تکمیل شده در ها وارد فضایی بشوند کبیشرت تمرکز کردیم و دوست داریم که شرکت رای ما و  رایط کار را ب ه ش

میلیون دالر در سال ما توانستیم  ۱9ایم در موارد قبلی حدود نظر بگریم. یک عددی هم به عنوان مثال نمونه آورده

گر خالصه کنیم ما گذر از ساخت داخل محصوالت که بخش خیلی خوبی را انجام  جایگزین کنیم محصوالت داخلی را. ا

های ماست به دنبال سهولت دسرتیس یم ما االن به دنبال ارتقای کیفیت محصوالت هستیم چون یکی از هدفداد

به این محصوالت هستیم و بتوانیم که هر زمانی که نیاز داریم بتوانیم به صورت جدی به تولیدکنندگان بگویند و بعد 



 

ها هم رقابیت و مناسب باشد که در این است که قیمت شود انتظار مامرحله بعد از اینکه این دانش دارد نهادینه می

های جهانی فاصله داریم و انتظار داریم در زمینه کیفیت و قیمت هر دو با هم قابل بعیض از اقالم ما کمی با قیمت

ین رقابت باشند که انشااهلل برای شرکت هم بسرت ایجاد خواهد شد که صادرات را هم به آن نگاهی داشته باشند. در ا

هایی که دارای صالحیت و بعضا شناسایی شدند در همه فیلدها و فکر ت. شرکتهایی شده اسفعالیتراستا 

ً دسرتیس پارک صنعت تر و بزرگتواند خیلی گسرتدهکنیم که با وجود پارک این بانک اطالعاتی میمی تر شود و قطعا

توانند این لیست ما را پربارتر کنند و ش از ما است و میهایی که در کشور هستند قطعا بیطور بقیه پارکنفت و همنی

کز دانشهایی با کیفیت و توان باالتر دستیابی پیدا کنیم. دانشگاهما بتوانیم از طریق پارک به شرکت بنیان ها و مرا

ً کمک بزرگی به ما خواهد کرد و همتر از مجموعهکه خود جنسشان به پارک نزدیک نی طور با های تولیدی ماست قطعا

فزایش پیدا کند ما می گر انشاهلل محقق شود و ا داخلی که ا توانیم استانداردهایمان و سطح توجه به توان 

ارانمان هایتوقع مان را هم همینطور افزایش دهیم و به محصوالت کارآمدتری برسیم. در سه دسته اصلی که همک

ها و تمام ما خواهیش که داریم از تمام شرکت های بعدی ولیگزارش خواهند داد در جلسات بعدی و گزارش

ش کنند که در هر یک از زمینههایی که تصور میموسسه رخه تولید هایی که عرض کردم چه محصوالت فعلی ما وارد چ

ً بعد از این رویداد، هم از کانال پارک چه مجموعه پژوهش شرکت ملی گاز میمی توانند با ما در توانند بشوند حتما

گر هم به جمع ارتباط بندی برسیم از مجموعه پارک باشند و اطالعات را رد و بدل کنیم و ظرفیت را ایجاد کنیم و ا

ها با آنها خواهد بود و در دو شاخه دیگر انتظار های پارک و مابقی مجموعهتوانیم با آنها قرارداد ببندیم و حمایتمی

های ماست یعین دامنه رتقا یافته فعلی. این یکی از بحثداریم وارد بشوند. یکی محصوالت جدید یا محصوالت ا

تواند باشد. فعالیتمان را گسرتش دهیم و سومی هم خدمات مهندیس و خدمات کنرتلی که برای این محصوالت می

ر کنم به دلیل اینکه این بخش سوم را ما تا به حال به شکل جدی دنبال نکردهروی این موضوع تأکید می ایم و فک

بنیان با زمینه مهندیس را وارد این فضا بکنند نه های دانشتواند هم شرکتم که یکی از فضاهایی است که میکنمی

ً تولیدکننده و سازنده و یا این که شرکت یت کنند به گونهصرفا ای که های سازنده را به گسرتش دامنه خدماتشان هدا

آن را هم ارائه بدهند و بیایند کاالهایشان را پاالیش کنند و  دهند خدمات فین مهندیسدر کنار محصوالتی که ارائه می

کننده گزارش بدهند که چه اتفاقی برای کارهایشان افتاده، چه نقاط ضعفی را مشاهده کردند، ماه به مصرف ۶بعد از 

نیم بیشرت بهره توانند در تولید اصالح کنند و یا حیت برعکس برای ما چه پیشنهادی دارند که بتواچه فرآیندی را می

های ما، انتقال تکنولوژی به داخل کشور و گسرتش فناوری و بربیم. امیدواریم که این اتفاق منجر به کاهش هزینه

گر بنیان بشود. از همه شما تشکر میهای دانشهای شرکتنوآوری در مجموعه کنم و در خدمتتان هستم که ا

ها با د با ما در تماس باشید. مجموعه همکاران ما در کلیه پاالیشگاهتوانیفرماییش دارید بعد از این رویداد هم می

مند به ورود هایی هستند که توانمند هستند و عالقهها با شرکتکمال میل و کامال آماده برای گسرتش این فعالیت

 به این فضا هستند. خیلی ممنون و متشکرم.

 

 



 

 اختتامیه

 

 های زیر انجام شد:سخرنانیدر اختتامیه رویداد، 

 

 سرکار خانم سهرابی

 جمهوری ریاست شکوفایی و نوآوری صندوق نماینده

 

رض ادب دارم خدمت تمامی شرکت کنندگان و حضار گرامی در این سالم و ع

رویداد. بنده سهرابی هستم از واحد ارتباط با مشرتیان صندوق نوآوری و 

شکوفایی ریاست جمهوری. در خدمتتان هستم با معرفی خدمات صندوق و 

ند. کبنیان ارائه میهای دانشاینکه صندوق نوآوری چه خدماتی را به شرکت

گریی صندوق نوآوری و شکوفایی بر عرض کنم خدمت شما که اساس شکل

ها و مؤسسات دانش بنیان بود که این قانون اساس قانون حمایت از شرکت

به تصویب رسید و قرار شد ذیل آن قانون یک نهاد به وجود بیاید که  89در سال 

ئه بنیان و های دانشدهنده خدمات مالی و اعتباری باشد به شرکتارا

هایی که به هایی که فعالیتشان و کارشان تکنولوژی باالیی دارد و شرکتشرکت

گریند از معاونت علمی و فناوری ریاست بنیان مجوز میعنوان شرکت دانش

میلیارد تومان برآورد شد که  ۳000جمهوری. مزیان سرمایه اولیه این صندوق 

 9۳ا صندوق نوآوری از سال داده شد و رسم 9۳قسط اول این سرمایه در سال 

بنیان های دانششروع به فعالیت کرد در ارائه خدمات مالی و اعتباری به شرکت

 محرتم. 

عرض کنم خدمتتان که از لحاظ ساختار سازمانی صندوق نوآوری یک نهاد عمومی غریدولیت تصویب شد در مجلس 

ت ور که در این تصویر هم مشاهده میطشود. همانشورای اسالمی که به صورت هیات امنایی اداره می کنید در راس هیا

راه برخی از اعضای کابینه و بعد از آنها هیات عامل صندوق با ریاست کنونی  امنا رئیس جمهور محرتم قرار دارند به هم

جناب آقای دکرت علی وحدت که هم در سمت ریاست صندوق نوآوری و شکوفایی و هم رئیس هیات عامل صندوق 

فرمایید. عرض کنم خدمت شما که با توجه به برخی دیگر از اعضای هیات عامل که لیستشان را مالحظه می هستند و

ها بنیان هست، خیلی شرکتهای دانشاینکه صندوق نوآوری و شکوفایی موظف به ارائه خدمات مالی به شرکت

ح مناسیب دارند اما هنوز مجوز هایی که به هر حال طرهای فناور و شرکتهای خالق و شرکتهستند که شرکت

۱۲ 

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

سری تمهیداتی کنند. در صندوق نوآوری یکهای فناور یا خالق دارند کار میبنیانی را ندارند یا یا به عنوان هستهدانش

بنیان نشدند و این مجوز را ندارند که البته ما پیشنهادمان این هست هایی که هنوز دانشاندیشیده شده برای شرکت

ً از بنیانی، منتها تا آن مسری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه کنند برای دریافت مجوز دانش که حتما

کردند قراردادی با آنها منعقد ها از گذشته کار میها که حاال این صندوقهای پژوهش و فناوری استانزمان ما با صندوق

کوسیستم دانش ها ی، تسهیالت و منابعی در اختیارشان قرار دادیم که این صندوقبنیانکردیم آنها را وارد کردیم در این ا

گر شرکتهایی که هنوز مجوز دانشبتوانند به شرکت هایی بنیان ندارند هم تسهیالت و خدمات ارائه کنند. بنابراین ا

مسری آنها اقدام به  های پژوهش و فناوری و ازبنیان ندارند مراجعه کنند به صندوقهستند در این رویداد که مجوز دانش

های کاری دارند کار های استارتاپی یا تیمهایی که در قالب تیمدریافت تسهیالت و خدمات کنند. همینطور شرکت

هایی که های دانش بنیان. شتابدهندهکنیم از طریق شتابدهندهکنند ما آنها را هم به صورت غریمستقیم حمایت میمی

شان را حمایت کنند. های زیرمجموعهدر اختیار آنها قرار دادیم که آنها بتوانند استارتاپ بنیان دارند منابعیمجوز دانش

بنیانی ندارد. ما به صورت غریمستقیم با گذاری و بحث مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی قید دانشدر حوزه سرمایه

کثری خواهیم گذاربنیان که طرح مناسب سرمایهبنیان یا غریدانشها اعم از دانششرکت ی دارند وارد مشارکت حدا

ته این مشارکت به صورت غریمستقیم هست به این شکل که این شرکت شان را بربند گذاریها باید طرح سرمایهشد. الب

ً همان صندوقپیش عاملنی سرمایه های پژوهش و فناوری و هر نهاد دیگری که به صورت رسمی گذاری ما که قاعدتا

ً  گذاریمجوز سرمایه درصد مبلغ مشارکت باید تأمنی بشود در ابتدا، حاال یا توسط خود  20داشته باشد. یک مبلغ حدودا

کنیم و به این شکل وارد بحث درصد مابقی را تأمنی مالی می 80آن عامل یا با مشارکت آن شرکت و عامل و بعد از آن ما 

ً رویدادهایی ا سرمایهگذاری یسرمایهمشارکت خواهیم شد که اسمش را هم گذاشتیم هم گذاری غریمستقیم. و مجددا

هایی که های استارتاپی یا رویدادهای تبادل فناوری که شرکتکنیم به عنوان دوشنبهرا داریم در صندوق برگزار می

گذار در  این رویدادها حضور داشته توانند به عنوان خریدار یا سرمایهبنیان نیستند یا اشخاص حقیقی میدانش

بنیان هنوز نشدند انجام هایی که دانشهایی که ما به طور غریمستقیم از شرکتای بود از حمایتند. این خالصهباش

بنیان عرض کنم که صندوق نوآوری و شکوفایی چهار دسته خدمات به طور کلی های دانشدهیم. اما در حوزه شرکتمی

ئه می نامه، هایی مثل تسهیالت، ضمانتکنید با سرفصلطور که مالحظه میها که همانکند به این شرکتارا

ها به گذاری و ارائه خدمات توانمندسازی هست. سه دسته اول ماهیت مالی دارند اما دسته آخر توانمندسازیسرمایه

ً بنی بنیان از ما میهای دانشاین شکل هست که شرکت ز درصد ا 90تا  ۷0توانند خدمات توانمندسازی بگریند. ما تقریبا

ین پول در قالب کمک و بالعوض هست و نیازی به بازگشت هزینه آن خدمت را به آنها پولش را برمی گردانیم که دیگر ا

خواهند تسهیالت بگریند ما دو دسته تسهیالت داریم. هایی که از ما میپول وجود ندارد. در حوزه تسهیالت شرکت

خود صندوق نوآوری هست یعین بودجه خود ما هست و محور که این تسهیالت منابعش منابع تسهیالت محصول

ها به منظور توسعه کار و تجاری کردن محصوالتشان این تسهیالت کنیم و بر اساس طرح شرکتخودمان ارائه می

هایی که وضعیت کاری و فعالیتشان در مرحله شود. به صورت خالصه بخواهم عرض کنم خدمتتان شرکتپرداخت می

سازی را داریم برایشان. شان در حد نمونه آزمایشگاهی هست ما تسهیالت نمونهمونه کاریابتدایی هست یا ن

رض تسهیالت بسیار ارزانی هست که به اصطالح هست این تسهیالت و یک کارمزد ق هست. سه ساله  درصد  4الحسنه 



 

ند محصولشان را ارتقا بدهند مهایی که میشود. شرکتبرای کل سه سال دریافت می افزاری و های نرمثل شرکتخواه

طور برای تست بازار توانند استفاده بکنند و همنیسازی ما میافزاری دارند هم از این بحث نمونهآنهایی که پلتفرم نرم

هزیات، تاسیسات و اینهایی که نیاز به خرید ماشنیسازی قابل ارائه هست. شرکتاین تسهیالت نمونه الت، تج ها آ

ندوق استفاده کنند با کارمزد توانند دارند می درصد سالیانه که تنفس هم  11از تسهیالت پیش از تولید و تولید صنعیت ص

دارد همه این تسهیالت. ما سعی کردیم در صندوق نوآوری و شکوفایی هم سمت عرضه را حمایت کنیم هم سمت تقاضا 

الت و تجهها برای توسعه زیرساختشان و برای خرید ماشنیرا. شرکت توانند از طور که عرض کردم میزیاتشان همانآ

ت تسهیالت پیش از تولید، تولید صنعیت و نمونه سازی ما استفاده  بکنند. برای حمایت از طرف تقاضا ما تسهیال

درصد  9کنیم با نرخ بسیار کم بنیان ارائه میهای دانشلزیینگ و استصناع را داریم که این تسهیالت را به خریدار شرکت

کنیم بنیان خرید کنند و تسهیالتی که پرداخت میهای دانشاین منظور که در واقع خریدارها ترغیب بشوند از شرکت به

بنیان در صورتی که موفق به عقد قرارداد برای فروش های دانشتنفس دارد برای خریدارها و سه ساله هست و شرکت

شان یا طور روی بحث  قراردادهای جاریستفاده کنند. همنیتوانند از این تسهیالت ما هم امحصوالتشان بشوند می

رمایه در گردش ارائه می گر نگاه بکنید تسهیالتی که سمت  ۱۱کنیم با نرخ فروششان تسهیالت س درصد. سمت چپ را ا

انکچپ می ً بینید بخیش از بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی هست بخیش از بودجه بودجه ب با ها هست که ما  تقریبا

ها شود محوریتش وضعیت مالی و اعتباری شرکتکنیم. تسهیالتی که پرداخت میبانک داریم همکاری می ۱2-۱۳

توانند در دسته هایی که عموما وضعیت مطلوبی دارند، فروش خوبی دارند، صورت مالی دارند، میهست. شرکت

ً مبالغ تسهیالت شرکت تفاده خوبی بربند. مبالغ معموال ورت یکمحور ما اس ته جا داده میباالیی هست که به ص شود و الب

بینیم دو مدل سرمایه در گردش رو در طور که میدرصد. همان ۱8درصد دارد تا  ۱2سودش هم یک مقدار باالتر هست. از 

 هایی که فروش باالیی دارند نیاز بهاین دسته داریم. سرمایه در گردش بانکی و سرمایه در گردش فوری برای شرکت

توانند در اسرع وقت از این تسهیالت ما سرمایه خیلی فوری دارند و وضعیت مدارک و مستنداتشان مطلوب هست می

هایی که متقایض فضای کاری هستند برای خرید یا رهن یا حیت خرید کارگاه و رهن کارگاه استفاده بکنند. همچننی شرکت

 ً درصد ممکن است  ۱2د هست و یک سری شرایط تخفیفی دارد که تا درص ۱8هم ما تسهیالتی داریم که برای خرید تقریبا

ً هست و این ضدرصد هست و قر ۴این سود کاهش پیدا کند. رهن دفرت کاری  الحسنه هست و سه ساله تقریبا

ین شرکتتسهیالت در اختیارشان قرار می درصد داریم که این تسهیالت را  2ها تسهیالت گرید. بر اساس لیست بیمه ا

فه شده باشند پرداخت می به رادی که در لیست بیمه اضا شود که نفر را شامل می ۱5کنیم و سقف ساالنه اش ازای اف

بنیانی که اوراق اخزا داشته باشند هم به منظور اینکه جلوی های دانشطور شرکتمیلیون تومان. همنی ۴50شود می

نزیل نکنند تسهیالت اوراق اخزا را داریم یا اسناد خزانه اسالمی به ها را بگرییم که در بازار اوراقشان را تضرر این شرکت

ی نامهنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از ضمانتدرصد ارزش اوراقشان. عرض کنم که در حوزه ضمانت 50مزیان  ها

بنیان. ها برای فروش محصوالت دانشنامه با محوریت قراردادهای شرکتکند. سه تا ضمانتپیمان پشتیبانی می

پرداخت را ما نامه حسن انجام کار و پیشنامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانتبینید ضمانتطور که میهمان

ها دارد. این که سرپده نقدی که باید ها بانکی هستند و دو تا مزیت خیلی خوب برای شرکتنامهکنیم. ضمانتحمایت می

 ۳0نامه کند و روی کارمزد ساالنه ضمانترا صندوق نوآوری پرداخت می درصدش 50در بانک بگذارند و بلوکه کنند را 



 

شان زیاد هست و ما نامههایی هست که استفاده ضمانتکند. بحث حد اعتباری مناسب شرکتدرصد صندوق ارائه می

رف دهیم که بیایند از ما حد اعتباری بگریند و دیگر تا یک به آنها گزینه حد اعتباری را پیشنهاد می ساعت  ۴8یا  2۴سال ط

بنیانی مهم طور که خدمتتان عرض کردم قید دانشگذاری هماننامه را دریافت بکنند. اما در حوزه سرمایهضمانت

یهسرمایهمحور هست که به روش همنیست. اینجا طرح و جذابیت طرح شرکت گذاری غریمستقیم وارد گذاری یا سرما

کثری می درصد حمایت مالی  80برابرش را آماده هستیم تا سقف  ۴که اون نهاد مالی بگذارد شویم هر چقدر مشارکت حدا

های خصویص بوریس وارد های جسورانه بوریس یا صندوقطور برای بحث تاسیس صندوقداشته باشیم. همنی

کثر مشارکت می مات بالعویض طور که عرض کردم ما خددرصدی خواهد بود. اما همان ۴0شویم که مزیان مشارکت ما حدا

ئه می ی کنید. برگزاری دورههایش را در این اسالید مشاهده میکنیم در قالب خدمات توانمندسازی. سرفصلرو ارا ها

برای پرسنل شرکتآموزیش، چه در سطح کارگزاران خودمان که برگزار می توانیم بگذاریم چه آموزش ها دوره میکنند چه 

بنیدر سایر کشورهای مختلف. بحث اخذ م المللی و شاوره گرفنت استانداردها و مجوزها چه در سطح داخلی چه در سطح 

سازی که رویدادهایی از جنس ها را حمایت خواهیم کرد. رویدادها و شبکهدرصد هزینه ۷0واقع  صادراتی را ما در

یع بزرگ. ما در همنی بنیان به صناهای دانششود به منظور معرفی خدمات و محصوالت شرکتسازی برگزار میشبکه

کنم پارسال رویداد داشتیم. رویداد حوزه نفت بود که صنایعی که در این حوزه فعالیت حوزه نفت و انرژی فکر می

بنیانی که آماده پاسخگویی به این های دانشداشتند، صنایع بزرگ و کارفرمایان اصلی نیازهاشان را مطرح کردند و شرکت

ی نامه شد. خدمت عارضهکردند و داشتیم مواردی را که منجر به قرارداد و تفاهم نیازها بودند اعالم آمادگی یابی برا

خورد. در بحث مالکیت فکری به منظور تجاری کردن هایی که مشکل در کارشان دارند این خدمت به دردشان میشرکت

رای ثبت اخرتاع و ثبت نشان درصد حمایت داریم در  90تا  ۷5گذاری ما بنی های فکری، ممزیی و ارزشدارایی این حوزه ب

ور و چه در سطح خارج کشور. همان رتاع اروپا، طور که مالحظه میتجاری چه در سطح داخل کش ً برای ثبت اخ کنید ما مثال

طور برای حضور ها بالعوض هست و نیازی به بازپرداخت ندارد. همنیدهیم که اینمیلیون تومان پول می 200

های های خارجی چه در پاویونهای داخلی چه نمایشگاهها چه نمایشگاهنیان در نمایشگاهبهای دانششرکت

ی آرایی و اینهای اجازه غرفه، غرفهدرصدی داریم که هزینه 90تا  ۷0خودمان در سطح داخل و خارج کشور حمایت  ها را برا

ئه می-بیش از دو هایی که نیاز طور شرکتید کارت بازرگانی و همانکنیم. برای دریافت و تمدسه نمایشگاه ما ساالنه ارا

میلیون  ۳00های تحقیقاتی دارند و نیاز پژوهیش دارند خدمیت تحت عنوان گرنت دارد صندوق تا سقف به انجام پروژه

توانند اعالم بکنند و از ها میهای پژوهیش که این طرح را هم شرکتبنیان برای طرحهای دانشتومان برای شرکت

میلیون تومان. همینطور که  ۳00هزینه تحقیق و توسعه ما استفاده بربند. ساالنه به ازای هر یک طرحشان تا سقف کمک

ها را هم حمایت مالی داشته های کاری و شتابدهندهها، تیمبه بعد سعی کردیم که استارتاپ 9۷عرض کردم ما از آذر 

های ها که حاال به صورت کلی ما خدماتی که به شرکتهندهباشیم. بسته حماییت تدوین شد برای حمایت از شتابد

ها را کنیم که آنها هم استارتاپبنیان هم در سطح محدودتری ارائه میهای دانشدهیم را به شتابدهندهبنیان میدانش

شان ها و فضای کاریبتوانند حمایت بکنند که این خدمات شامل پرداخت تسهیالت برای بحث استقرار شتابدهنده

ی سرمایه بذری، بازسازی و تجهزیات. همنیدهیم به صورت قرضخواهد بود. تسهیالتی می ت الحسنه برا طور خدما

 ها گرید که اینبنیان هم قرار میهای دانشتوانمندسازی که ارائه کردم این خدمات به طور کامل در اختیار شتابدهنده



 

ها گذاری را هم که عرض کردم در رویدادهایی که ما داریم شتابدهندهسرمایهها را حمایت بکنند و بحث بتوانند استارتاپ

ی شان را بیاورند، معرفی کنند و از این طریق اقدام به جذب سرمایههای استارتاپیتوانند طرحمی گذار برا

های ارتباطی با صندوق هایشان بکنند. این کلیاتی بود که من در مورد خدمات صندوق به شما ارائه کردم. راهاستارتاپ

 .اسالید آخر ما هست. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خیلی متشکرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جناب آقای هادی چابوک

 جنوبی پارس گاز  مجتمع نماینده
 

 
دانم جلسات بعد از ظهر معموال با کاهش عرض سالم و خسته نباشید دارم. چون می

کنم خیلی وقتتان را نگریم. عرض کنم که در رابطه با انرژی مواجه است، سعی می

به هر حال   70درصد و بالغ بر  70مجتمع گاز پارس جنوبی بعضا استحضار دارید که 

هم بسیار بسزایی در سبد انرژی کشور دارد و به کند و سدرصد از گاز کشور را تامنی می

رف  12همنی نسبت و با توجه به این که  عدد پاالیشگاه در این مجموعه وجود دارد، مص

 انرژی و مصرف کمیکال هم بسیار در آن حائز اهمیت است. 

 

 

 

گر باشند در زمینه این بنیان داخلی مسلما بایسیت که مطالبههای دانشعرض کنم خدمتتان که خب به هر حال شرکت

که حوزه مصرف کمیکال بایسیت در وهله اول اختصاص به آنها داده بشود و این در سیاست و رویکرد اصلی مجتمع ما 

توانند اذعان داشته باشند که به ها خودشان میواقعا اتخاذ شده است، به نحوی که ما  در چند سال اخری به هر حال شرکت

اری بعضا معادلهای زیادی در داشرکت ین فرصت داده شده و خیلی از مواد شیمیایی خارجی و انحص یابی شده و خل ا

کنون که خدمت شما هستم امروز ما از -انحصارزدایی شده و ما توانستیم به یک تعامل برد ماده  120برد برسیم. هم ا

ماده شیمیایی هست که همچنان به  20ا کنیم و صرفماده شیمیایی را از داخل استفاده می 100شیمیایی مصرفی متجمع، 

کنیم. در مجتمع گاز پارس جنوبی دلیل این که این توانمندی را در داخل نتوانستیم پیدا بکنیم از خارج داریم تامنی می

ای داریم، کمیته مواد شیمیایی که بنده به دلیل اهمیت مواد شیمیایی و این حوزه بسیار اسرتاتژیک یک کمیته

ذ  12به عهده دارم و از همه  مسئولیتش را پاالیشگاه ما نماینده داریم و رویکرد و سیاست اصلی این کمیته همان اتخا

های توانمند یابی مواد شیمیایی است. بخش اول کار ما در کمیته شناسایی منابع و شرکترویکرد انحصارزدایی و معادل

در حوزه تولید مواد شیمیایی خودشان با تولید مواد  بنیانی که بتوانندهای دانشداخلی است به صورت خاص شرکت

کننده بودند بیشرت و به هر حال ورودشان را به های زیادی ظهور کردند، تامنیاولیه، مواد شیمیایی را تامنی کنند. شرکت

ز فال نیک گرفتیم، ولی بعد از مدتی به دلیل این که نتوانستند ارتقا بدهند، همچنان ارزبر بودند، همچنا ن تورم را بیشرت ا

ردند، دچار افول شدند و خیلی از اینشرکت ها در مناقصات ما نتوانستند امتیازات حائز نیاز را های داخلی احساس ک

کید می کنند، این ورودشان ممکن است به هر حال هایی که ورود میکنم که شرکتبگریند. عرضم این است که بسیار تا

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

گر بخواهند در این مارکت بمانند و بخواهند در رقابت با بخیش از نیازهایشان را بتوان ند از خارج تامنی بکنند. ولی ا

نگاهی به بهبود مستمر و تولید مواد اولیه خودشان های دیگر داخلی و خارجی برنده باشند حتما بایسیت نیمشرکت

یم که بیایند داخل مجتمع و در فرآیند ما کنها دعوت میداشته باشند که این بسیار نکته حائز اهمییت است. ما از شرکت

د  گر قرار است بهبودی ایجاد بشود این بهبود باید با تبادل نظر و تعامل دو طرفه ایجا هم ورود کنند. بسیار مهم است که ا

بردار هرهاش و نهایتا بهبودی در فرآیند من بخواهد بیاید و بهبودی را در مواد شیمیاییبشود و حتما باید آن شرکیت که می

کنند و ها فقط زمنی خودشان را پروتکت میشود که شرکتکند، حتما باید فرآیند را هم بشناسد. بعضا دیده میایجاد می

مان در یک کشیت هستیم.  این توپ در زمنی حاال از آن اصطالح خیلی نباید استفاده کرد ولی این که در واقع ما همه

گر خالف این هم هست دو طرف متضرر  سیاسیت که ما دنبالش هستیم که به گر بردی است دو طرفه است و ا هر حال ا

نه کار کرده و ما یک دستورالعمل تست می رض کردم در این زمی شوند. عرض کنم خدمت شما که کمیته مواد شیمیایی ع

توانند  اعالم آمادگی ها میها را داریم در مجتمع که به این صورت است که در این دستورالعمل شرکتو ارزیابی شرکت

انی عرضه و تقاضا است به ما خیلی کمک می کند به خصوص در آن فاز اول کار که ما بتوانیم کنند و این رویداد که به همرس

زنده و با یک هم B2Bمنابع توانمند را خیلی بهرت شناسایی کنیم. همنی جلسه   افزایی خیلی که ما داشتیم بسیار جلسه سا

تواند تواند کمک کند و استمرار این جلسات چه در سایت و چه در مرکز یا هر جای دیگری میه نظرم خیلی میباال بود که ب

جه  کمک کند که از یک درک بهرتی از صنعتگر و صنعت که بتوانیم از هم درک بهرتی داشته باشیم و در این زمینه به یک نتی

هایی ظهور کردند اخریا شدت نیازمندیم. همچنان که خیلی شرکت بهرتی برسیم. در زمینه تصفیه مواد شیمایی هم ما به

کنیم، چون با تصفیه مواد شیمیایی با توانند در این زمینه کمک کنند. در مجتمع ما باز هست و به شدت حمایت میکه می

ست جلوگریی کنیم، توانیم از خرید مجدد مواد شیمیایی که بعضا خرید از خارج هزنیم. هم مییک تری چند نشان را می

هم بحث محیط زیسیت دارد چون شما وقیت بخواهید این ماده شیمیایی را بربید و دیسپوز کنید و پسماند ایجاد کنید 

گر شرکتبرای محیط زیست مشکالتی ایجاد می های کند و این بسیار بسیار حائز اهمیت است که در این زمینه هم ا

کنیم. مورد آخری که خواستم خدمتتان بگویم بیشرت روی ما خیلی استقبال میبنیان به صورت خاص وجود دارند دانش

رسیم به یک صحبت به در واقع برگزارکنندگان این رویداد مهم است. واقعیت این است که در بخش صنعت  وقیت می

زم و توانمندی دانش داد و مکانزیم حقوق شود، وقیت وارد فاز قرار بنیان شناسایی میشرکیت که حائز آن امتیازات ال

لرزد که چطور باید شویم یک مقدار دستمان بسته است. خودمانی بگویم واقعا دست و دلمان میقراردادی قضیه می

کنم در این های دیگر است که من فکر میوارد قرارداد بشویم با این شرکت. دقیقا مکانزیم همان مکانزیم معمول شرکت

ی زمینه بایسیت کار کرد. من از آ ن دوست بزرگوارمان در امور تخصیص بازرگانی خواهش کردم که برای این هم یک فکر

بشود. حتما کارهایی شده ولی من صنعت گر هم  در واقع صنعت را هم کمک کنند و به هر حال در این زمینه با دست و دل 

ا به وجود بیاورد، کارمان را انجام دهیم. من اطاله تواند نهادهای نظارتی برای مبازتر و با فراغ بال و به دور از آن حوایش که می

 های بنده مفید فایده واقع شده باشد. مریس متشکرمکنم امیدوارم که صحبتکالم نمی

 

 

 



 

 

 جناب آقای حمید نجفی

 گاز ایران ملی شرکت بازرگانی تخصصی امور  رئیس

 

 

طور تشکر کنم خدمت حاضرین محرتم در جلسه و همنیسالم عرض می

میکنم از دوستان عزیزی که زحمت کشیدند و این رویداد را برگزار کردند. من 

حمید نجفی هستم، رئیس امور تخصیص بازرگانی شرکت ملی گاز ایران و 

یداد قطعا دوستانی خوشحالم که امروز در خدمتتان هستم. در ارتباط با این رو

کشند مبانی مهم در بخش عرضه و تقاضا را مورد توجه قرار که دارند زحمت می

 ، دادند. از جمله این که به عنوان مثال در قسمت عرضه قطعا مبانی فناورانه

رمعلمی، سخت فزاری و ن فزاری آن عرضها رار دادند. ا کننده را مورد مطالعه ق

ها حتما ی مناسب برای دریافت این عرضههمینطور در بخش تقاضا بسرتها

 مورد توجه قرار گرفته است. 
 

کید کنم این است که بایسیت در این رویداد به فکر ایجاد یک تمرکز باشیم و این چزیی که من می خواستم بیشرت بر آن تا

ها و افرادی هادها، سازماندانید کشور ما نطور که میتمرکز را تا پایان کار حفظ کنیم. خصوصا در بخش تقاضا، همان

ها یک جا جمع و از کنند و چه خوب است که برآیند این فعالیتهستند که در ارتباط با حمایت از ساخت داخل کمک می

یک راه مدیریت و راهربی بشود. پیشنهاد من این است که در شرکت ملی گاز این اتفاق بیفتد. از طریق یکی از واحدهای 

مربوطه. چرا که این تمرکز بسیار مهم است و ان شا اهلل در آینده کمکمان خواهد کرد. در شرکت ملی ستادی و یا مدیریت 

های مهمی در ارتباط با حمایت از ساخت داخل و به عنوان خودکفایی سال گذشته تا به حال فعالیت 33گاز خوشبختانه از 

های بازرگانی و االن در امور کردند در مدیریتیی را پیگریی میها و واحدهایی که خودکفاکاال صورت گرفته که غالبا آن اداره

ر کنند و خوشبختانه و تا االن توانستهتخصیص بازرگانی فعالیت می یزم بالغ ب ایم در شرکت ملی گاز به کمک همکاران عز

های تابعه قرار در اختیار شرکت 2بندی کاال با نمودار هزار قلم کاال و قطعات یدکی و تجهزی را داخلی کنیم و در کتاب طبقه 42

تفاق میدهیم. آن چزیی که ما دنبال می افتد که در کنیم در حال حاضر و در امور تخصیص بازرگانی در چهار بخش اصلی ا

های تولیدکننده داخلی طور که در اداره خودکفایی و حمایت از ساخت داخل ما، شرکتواقع با محوریت کاال است. این

شود تا برسند به ها کمک میشوند و در ادامه در اداره برریس منابع به این شرکتراز صالحیت و ارزیابی میشناسایی، اح

تولید انبوه و استانداردهایی که برای تولیدکننده داخلی مورد نظر وزارت نفت و کشور است. وقیت که این اتفاق افتاد در 

های نهایی کنندهشود و در اختیار تمام مصرفبه نمودار داخلی تبدیل میبندی کاال نمودار این کاال به درسیت اداره طبقه

کننده قواننی، مقررات و های بازرگانی و پیمانی به عنوان یک  هماهنگگرید و اداره مقررات و روششرکت ملی گاز قرار می

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

در کشور و از طریق وزارتدستورالعمل نه را هماهنگ میهای صادرشده  های خرید، ساماندهی سامانهکند و وظایف خا

کند. این زنجریه کمک کرده های انبارداری و هر چزیی که در ارتباط با خرید کاال و نگهداری کاال است را راهربی میسامانه

شده است تا حمایت از ساخت داخل به نحو مطلوبی انجام بشود. به این معین که امور ما اشراف کامل بر تجهزیات نصب

ها چیست و آیا موقع ها چقدر گذشته است و برند آندانیم که از عمر این دستگاهها و خطوط لوله دارد و میهدر پاالیشگا

رویم. خوشبختانه شان میشوند این نیازها و بعد به سراغآن هست که روی آنها بازنگری انجام شود یا خری، شناسایی می

تجربیاتی که داریم را که با ارزش هستند شاید در واحدهای دیگر کمرت  عرض کردم اینجا خیلی زود شاید خیلی از امکانات و

زنه ایجاد بکند برای ورود به صنعت، کمکش کنیم  و ان شا  سراغ داشته باشیم. آماده هستیم که هر شرکیت که حیت یک رو

. دوستان من در این اهلل بتوانیم استفاده بربیم. در هر صورت روی کمک ما حساب کنید. امیدواریم که موفق باشید

گر  سوالی بود باز من در خدمتتان هستم. ان شا اهلل موفق باشید.کارگروه  ها هستند. ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جناب آقای محسن میاندهی

 سرپرست تجاری سازی و توسعه فناوری

 پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

آن که  سپاس خدای را که شناخته است بی آن که دیده شود و آفریننده است بی

نمود هنگامی که نه از آسمان نشانی ای به کار بندد. بود و کار جهان را اداره میاندیشه

بود و نه از ستارگان. نه از فلک توی در توی که در شدن در آن نتوان نه شیب تریه فام. نه 

ای پیچ و خم در آن افتاده. نه زمیین های گشاده و نه درهبا راه دریایی آرام نه کوهی

ای بر روی آن رونده. او پدیدآورنده آفریدگان و وارث همگان گسرتنده و نه آفریده

ای را دهنده ایشان. آفتاب و ماه به رضای او گردانند. هر کهنهاست. خدای آنان و روزی

رساند. روزی آنان را قسمت کند و کردار و میتازه می گرداند و هر دوری را به نزدیک 

های دزدیده که کنند و رازهایی که در ها که زنند و از نگاهرفتارشان را برشمرد و از نفس

 ها پنهان دارند. سینه

داد که شرکت نعت های فعال حوزه فناوری را برای رفع نیازهای صخیلی خوشحالم که این رویداد فرصیت را در اختیار ما قرار 

گاز کشور بتوانیم جمع کنیم چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی در خدمتتان باشیم و بتوانیم این همرسانی را 

رضه و تقاضا را در کنار هم قرار بدهیم و عوامل زیست بومی که نیاز هست این عرصه را با نیازی که انجام بدهیم. سمت ع

ای که بنده را معرفی کردند به عنوان نفری از یاز را انجام بدهیم. وظیفهموجود هست تطابق بدهد و کمک کند که رفع ن

نریوهای پارک هست اما دقایقی که در خدمتتان هستم در اصل کاله شرکت ملی گاز را روی سرم گذاشتم و قرار هست که 

ی ز یا بخش تقاضا را جمعبندی داشته باشم در این رویدادی که قرار بود نیاز و عرضه در کنار هم باشند بخش نیاجمع بند

ً چزی جدیدی رو اضافه نمی ئه کردند. شیوایی سخن کنم. قاعدتا کنم به سخنانی که تا االن کارشناسان و مدیران محرتم ارا

ده آن دوستان هم ندارم. تجربه و دانش آن دوستان هم ندارم. اما سعی می ارم قرار دا کنم در این فرصت کمی که در اختی

.ایی باشم که از صبح تا االن انجام شده. جمعهامنی صحبت  بندی داشته باشم که انشااهلل به واقعیت نزدیک باشد

هایی که در چند دقیقه آتی در خدمتتان خواهم بود این است که اول با اینکه شرکت ملی گاز برای همه شما صحبت

یض فناوری ارائه خواهم داد. اینکه چه نیازهایی شناخته شده هست اما شناسایی خیلی ابتدایی توضیحاتی را درباره متقا

امروز تشریح شد. حجم این نیاز از لحاظ تناژ چقدر بود بازار این نیاز از لحاظ ریالی یا دالری چه بازاری بود. هر کدام از این 

ند و در نهایت هم آمار ای چقدر از آن حجم بازار یا چقدر از حجم محصول و تناژ را ارائه کردهای ما در هر حوزهپاالیشگاه

خالصه و کلی در خصوص تقاضایی که ارائه شد خدمت دوستان ارائه خواهم داد. شرکت ملی گاز را که همه دوستان می 

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

بینید با ظرفیت فراورش گاز طبیعی شود که هفت شرکت پاالییش ما که در تصویر میشناسند. از زنجریه ارزیش شروع می

در روز بالغ بر میلیون مرت مکع 800بالغ بر  کیلومرت  ۳8000کنند. از طریق حدود درصد از نیاز انرژی کشور را تأمنی می ۷5ب 

 ۳۳8000دهند و از طریق بالغ بر خطوط لوله پرفشار این گاز طبیعی را به ورودی شهرها یا ورودی صنایع بزرگ تحویل می

ر سمت شمال شرق کشور پاالیشگاه شهید هاشمی های نهایی. دکنندهکنند بنی مصرفها را توزیع میکیلومرت این

میلیون مرت مکعب  58برداری رسیده و ظرفیت فرآورش به بهره ۱۳۶2نژاد را داریم در نزدیکی شهر سرخس که از سال 

استاندارد گاز طبیعی را دارد. البته محصوالت دیگری هم دارد که جای بحثش االن نیست. پاالیشگاه ایالم را داریم در 

بهره ۱۳8۶کشور که در نزدیکی شهر ایالم هست و  از سال غرب  زانه به  میلیون مرت مکعب  ۶.8برداری رسیده و ظرفیت رو

اری که از سال  ترین برداری رسیده و قدیمیبه بهره ۱۳۴9گاز را دارد. بید بلند را داریم در استان خوزستان و نزدیک آقاج

میلیون مرت مکعب  2۷ل هست با عمر این پاالیشگاه. روزانه ظرفیت  پاالیشگاه ما هست و عمر شرکت ملی گاز معاد

میلیون  ۱28با ظرفیت  ۱۳۶8استاندارد گاز طبیعی را دارد. فجر جم را داریم در استان بوشهر در نزدیکی شهر جم که از سال 

ار هست. پارس جنوبی را داریم که مجتمعی از پاالیشگاه ی . اولنی پاالیشگاهها هستمرت مکعب در روز مشغول به ک ها

کنند. پاالیشگاه میلیون مرت مکعب گاز طبیعی را تأمنی می 50شروع به تولید کردند و االن هم بالغ بر  ۱۳8۱آن از سال 

میلیون مرت مکعب در روز به  82با ظرفیت  ۱۳82پارسیان را داریم در استان فارس در نزدیکی شهر مهر که از سال 

کیلومرتی شمال شرق بندرعباس در نزدیکی منطقه  25نهایت پاالیشگاه گاز سرخون در  برداری رسیده و دربهره

به  ۱۷برداری رسیده فاز اولش، ظرفیت تولید به بهره ۱۳58سرخون که از سال  میلیون مرت مکعب در روز داشته که االن 

ها هست. اما نیازی که امروز تتر از این صحبهایش از نیمه گذشتند ظرفیت تولیدش پاینیواسطه این که عمر چاه

بیان شد توسط تمام دوستانی که به صورت ریورس پیچ اینجا در خدمتتان بودند در چند دسته کلی بود. دوستانی از اول 

های مولکولی صحبت کردند. کربن فعال، ها صحبت کردند. مولکوالرسیوها یا غربالصبح در خصوص سیلیکاژل

لومینا، آنیتگاردهایی که به عنوان گارد ج ، سوپرکلوس، TGTفوم یا ضدکف، کاتالیست یوه مورد استفاده هست، جاذب آ

لومینا، تیتانیا،  ،  activated MDEAو  MDEAهای ، نیاز به خدمات بازیافت آمنی TBM ، H2S Scavengerمرایس، آ

گرید. همچننی عاملی که برای واحد می زدایی از گوگرد مایع مورد استفاده قرار S2Hها یا عواملی که برای همچننی ایجینت

های مولکولی چون گرید. در دسته مولکوالرسیوها یا غربالدهی به گوگرد مورد استفاده قرار میبندی گوگرد و شکلدانه

ها در یک الیه که خود این 3A, 4A, 5A, 13Xیک دسته بزرگ خودشان هست چهار تا نیاز مطرح شد مولکوالرسیو از نوع 

توانند تولید کنند ها رو میتری با توجه به این که توان تولیدش تا حدودی در کشور هست بر روی پودرهایی که اینپاینی



 

ی  4A, 13Xهم پودر   را ذب توسط دوستان صحبت انجام شد. همه مواردی که ب گانه عالوه بر خود جا به عنوان نیازهای جدا

ئه شد. دسته اول جاذب بود. بندی کردم در چهار دسته و چهار ریورس شما دسته .  ۱2پیچ ارا تا جاذب آنجا معرفی شد

ی  4Aرود و در پاالیشگاه پارس جنوبی و ایالم کاربرد دارد.  زدایی به کار میبرای نم 3Aکه   3A, 4A, 5A, 13Xمولکوالرسیو   برا

زدایی هست که برای نم 5Aان هست.  های مجتمع گاز جنوبی و پارسیمورد استفاده پاالیشگاه LPGزدایی از گاز اتان و نم

گرنه به کنم مصرفهایی که خدمتتان عرض میمورد استفاده هست. این SPGCدر پاالیشگاه  کننده عمده هستند ا

های دیگر هم مصرف دارد. آنها خیلی مدنظرمان مزیان خیلی جزئی و یا برای استفاده دیگر به جز این موارد در پاالیشگاه

های پارس جنوبی و فجر جم بود. مورد استفاده پاالیشگاه LPGزدایی از گاز طبیعی و هم برای مرکاپتان 13Xنیست. جاذب  

با توجه به مطالعاتی که در شرکت  3A, 4A, 5Aهای  رو برای جاذب Aدر خصوص پودرها صحبت شد. ما پودرهای دسته 

زئولیت   گر فوکوس کنیم روی تولید پودر ماده اولیه  قابلیت تبدیل  4Aملی گاز و ستاد انجام شده بود متوجه شدیم که ا

ها را عمق داخل ببخشیم و توانیم که زنجریه تولید این نوع جاذبهم خواهد داشت و ما می 5Aو   3Aشیمیایی به  

به این، 13Xهمچننی   ها نیاز خود ستاد شرکت ملی گاز بود. وارد بحث سیلیکاژل شدیم. دو نمونه سیلیکاژل مطرح شد 

برای نم WSعنوان نیاز. سیلیکاژل  های خانگریان، پارسیان و بید بلند و همچننی رود در پاالیشگاهزدایی گاز به کار میکه 

ها در گاز طبیعی، که آن هم مورد استفاده ش هیدروکربنکه برای تنظیم نقطه شبنمی هیدروکربین یعین کاه Hنوع 

لومینا که به منظور نمپاالیشگاه ذب آ زدایی از گاز در پاالیشگاه پارس های خانگریان، پارسیان و بید بلند هست. جا

کتیوی که در واحد شریینجنوبی مورد استفاده قرار می ایالم، های  پارس جنوبی، سازی گاز پاالیشگاهگرید. کربن ا

گرید. گارد جاذب که نوعی از آن گارد جاذب خانواده کربن فعال هست و خانگریان، فجر جم و بید بلند مورد استفاده قرار می

ای که پایه فلزی دارد و در پاالیشگاه پارس دهیم و همچننی گارد جیوهما در پاالیشگاه پارس جنوبی مورد استفاده قرار می

گر دارم تند صحبت میتایی بود که در خانواده جاذب۱2د. این جنوبی  و ایالم مصرف دار  کنم ها بودند. ببخشید من ا

دهم. وارد خانواده بندی کلی دارم انجام میها را دوستان شنیدند یک جمعخواهم حوصله دوستان سر نرود. همه اینمی

ند کلوس هست. چندها شدیم کاتالیستکاتالیست لومینا هستند مثل هایی که مورد استفاده فرای تای آنها از خانواده آ

لومینای فعال که در فرایند کلوس برای بازیافت گوگرد در  پاالیشگاه د استفاده های  پارس جنوبی، ایالِم، خانگریان مور آ

لومینایی که با آهن پروموت شده بود یعین حدود گرید و نیاز از طریق اینقرار می درصد  5-۴ها اعالم شده بود. کاتالیست آ

لومینای پروموت شده با تیتانیا که در مورد استفاده می SPGCآهن به این اضافه کرده بودند در پاالیشگاه   شود. آ

های خانگریان، پارس جنوبی و شد. کاتالیست تیتانیا که برای فرایند کلوس در پاالیشگاهپاالیشگاه خانگریان مصرف می



 

لومینا بارگذاری شده و در  TGTایالم مورد استفاده هست. کاتالیست  که کبالت مولیبدیومی هست که روی پایه آ

کس که برای مرکاپتانمورد استفاده قرار می SPGCپاالیشگاه   را گرید و زدایی مورد استفاده قرار میگرید. کاتالیست م

ز هست. سوپر کالوس که و فجر جم مورد نیا SPGCکبالت در ساختار خودش دارد و ترکییب از کبالت هست در پاالیشگاه  

ورد استفاده پاالیشگاه فرایندهای کالوس ما برای اینکه راندمانشان باال برود و ما در حال حاضر ما م هایمان نیست اما 

الینده  درصد مورد استفاده آتی هست. آنجا  99به گوگرد برسد به  H2Sرا نداشته باشیم و فرایند تبدیل  SO2ترکیبات آ

ً بر اساس یک گر ما بخواهیم سوپر کالوس داشته  تقریبا لومینای فعال ا قاعده سرانگشیت یک سوم نیاز به کاتالیست آ

هایی که به حساب از کاتالیست کالوس سوم آن قرار بدهیم برای همنی در پاالیشگاهتوانیم نیازمان را یکباشیم می

فومی که الوس هست دوستان اعالم کردند. آنیتمان به سوپر ک، خانگریان و ایالم نیاز آتیSPGCشود مثل  استفاده می

ی ، خانگریان و ایالم مورد استفاده هست. و تأکید ویژهSPGCهای  شود. در پاالیشگاهسازی استفاده میبرای شریین ا

تواند کل واحد ما را به هم بریزد. چون خاصیت مواد شیمیایی این فومی که مشکل داشته باشد چطور میشد که یک آنیت

گر کیفیت نداشته ست که بعیض مواد شیمیایی بر اساس کاربردشان تنها مشکلی که برای ما میه توانند پیش بیاورند ا

نمان می رف آن ماده میباشند این هست که ما راندما ای که یک نمونه خارجی آید پاینی. یعین مادهآید پاینی. زمان مص

کیفیت پنج سال عمر دارد این هایی هستند که عنی خون دارند فوم مادههایی از جنس آنیتاما ماده ها دو تا هستخوب با

اش خیلی باالتر است شود. یعین آمیین که ارزشش خیلی باالتر  کاراییدر فرایند عنی یک عفونیت هست که وارد خون می

گر این آنیت نباشد مثل یک عفونت فوم خوب فرایندی به درست کار کردن آن آمنی و درست جذب کردن آن بستگی دارد. ا

کند. وارد عامل ماده شیمیایی تحت عنوان های بسیار زیادی را ایجاد میشود باید واحد بخوابد و خسارتوارد آن واحد می

های دهی آن که در پاالیشگاهرود در شکلبندی گوگرد به کار میتجاری تگوپرن شدیم یا عاملی که برای واحد دانه

زدا از گوگرد مایع را دوستان به عنوان نیاز اعالم کردند که در  H2Sم مورد استفاده هست. عامل  و ایال SPGCخانگریان،  

 activatedو  MDEAمورد استفاده هست. خدمات بازیافت آمنی برای دو نمونه آمنی مختلف  SPGCپاالیشگاه  

MDEA های  مطرح شد توسط دوستان که برای پاالیشگاهSPGC مورد استفاده هست. همچننی وارد ، خانگریان و ایالم

گر ما با محصولی که تحت عنوان  TBMبحث  یا ترشیوبوتیل مرکاپتان شدیم. یک مرکاپتان نوع سوم هست که ا

گر این  را بتوانیم  TBMبودارکننده در پاالیشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی االن از معدود تولیدکنندگان در دنیا هستیم ا

ً نیاز کل کشور را میتأمنی کنیم از منابع دیگ رتفع کنیم به بودارکننده گاز. اینر تقریبا هم جزو مواردی هست که  توانیم م

ای یا کنندهنیاز، نیاز همنی االن هست اما ماده، ماده جدیدی هست مثل موردهای قبل ما نداشتیم تأمنی



 

ز قبل نداشتیم. . همچننی بحث  ای یا استفادهتولیدکننده شدیم که همنی االن پاالیشگاه  erS Scaveng2Hای ا

به حساب تریش گازش کم هست و به صرفه نیست که واحد شریین سازی در سرویس سرخون به خاطر اینکه مزیان 

آید پاینی. همچننی االن برای پاالیشگاه هایش میشود، هزینهکنند، یک واحد از سرویس خارج میباشد تزریق می

ً باالدست ما که شرکت نفت هست این ماده را میدی استفاده میپارسیان هم به مزیان بسیار زیا فه شود تا فعال خرد و اضا

 کند.کند ولی به هر حال جزو نیازها آوردیم چون شرکت باالدسیت نفت برای نیاز پاالیشگاه ما دارد استفاده میمی

گر بخواهیم پرزنرت با ت ۴تا موضوعی بود که به عنوان نیاز در چهار سرفصل توسط  25این  مام جزییات فین ارائه شد. ا

ها را ها و ستادی که خدمتتان عرض کردیم چه تناژی از این مادهبندی داشته باشیم که هر کدام از این پاالیشگاهتقسیم

ازی که درصد از این نی 5۳.2تن در سال.  ۶0۴۶اعالم کردند و این بازار از لحاظ حجم چقدر زیاد بود پارس جنوبی را داشتیم با 

 0.2درصد، فجر جم  8.2درصد، پارسیان  5.8درصد، ایالم  ۱۳.8امروز مطرح شد فقط متعلق به پارس جنوبی بود. خانگریان با 

درصد از نیازهایی که امروز مطرح  ۱۷.۶و ستاد شرکت ملی گاز با آن پودرهایی که اعالم کردم  0.2، سرحون ۱.0درصد، بید بلند 

گر این حجمکردیم را به عنوان  در میانگنی قیمتشان ضرب کنیم میمتقایض نیاز اعالم کردند. ا توانیم به بزرگی ریالی ها را 

هزار دالر. در  22۳۱تن حجم بود و با هزینه حدود  29۶های ویژه که خدمتتان عرض کردم این بازار برسیم. در دسته حالل

میلیون دالر و  ۱۱.۳تن معادل  ۱۶55ها دا. در قسمت کاتالیستمیلیون دالر حدو 9.۴تن معادل  ۳۶20دسته مواد راهربدی 

ید آخر هست. یک نگاه کلی  ۳8.۴تن جاذب و پودر جاذب و با بازاری تقریبا  5۷90ها در قسمت جاذب میلیون دالر. اسال

رف سالی ۱۱۳۶۱خواهیم بیندازیم. ما در این رویداد از طریق متقاضیانی که اعالم کردند می انه. رویدادهایی که تن ماده مص

گر کمرپسور باشد سال از آن استفاده می ۱0خرید شود بعضا روی تجهزی هست شما یک تجهزی را میبرگزار می کنید حاال ا

گر بازاری را دارید یک بار خرید کردید تا  ۱5سال  ۱0عمر باالتر و تجهزیات دیگر  سال به هر حال شما آن تجهزی را دارید. یعین ا

گر نیاز به آن ندارید نیاز به خدمات دارید. اما اینجا بازاری که اعالم شد بازار ساالنه بود. یعین مبالغ طوری چند سال دی

ً هر سال چننی نیازی داریم. پس این بازاری که اعالم شد ساالنه حدود  میلیون دالر هست. این  ۶۱.۳تهیه شد که ما تقریبا

آیا تمایل دارند در این بازار جذاب با یک متقایض که پای کار هست و هایی هست که حضور دارند که دیگر همت شرکت

امروز با تمام عوامل خودش و با بهرتین کارشناسان و مدیران خودش اینجا اعالم آمادگی کرده که من هستم. شما 

ً توانمند باشد هم ندارید به خاطر این که پارک دارد برگزا گذاری طرح به شرکیت که واقعا تواند کند. پارک میر میمشکالت وا

ر  گ گذار کند و ا خارج از مناقصه نیاز را از شرکت ملی گاز بگرید و خارج از مناقصه به شرکیت که بتواند کار را انجام بدهد وا

ها خودشان را معرفی کردند. هایی که امروز یک نمونه از این صندوقمشکالت مالی دارند از طریق همنی صندوق



 

کوسیستم نوآوری هستند و کمک می های بیشرتی همروش دهد و این کنند. تضامنی را خود پارک میهست عوامل ا

درصد حجم نیاز  5۳.2شود. حاال حجم بازار را دیدید. چند تا نکته خیلی مهم بود. اینکه پارس جنوبی با همرسانی ایجاد می

ردیم، هاییتهمیلیون دالر امروز ارائه کرد. در تمام اون دس ۴۷.۱بازاری را معادل  ای که ریورس دسته ۴که خدمتتان اعالم ک

میلیون دالر. پودر مولکوالرسیو جزو موادی بود که شرکت ملی  ۳8.۴ترین بازار را داشتند با ها بزرگپیچ داشتیم جاذب

کمییت می کنند. اما پودرهای سازهایی را داریم. نیاز ما را تأمنی میخواهد وارد بشود. ما همنی االن جاذبگاز از طریق حا

کمییت شرکت ملی گاز هست به خاطر این که عمق ها از خارج کشور دارد وارد میاین شود. این موردی هست که نیاز حا

که نیاز موجود هست اما  االن هست که تجربه قبلی نداشتیم که شرکیت  TBMبدهد به ساخت داخل. نیاز جدیدی به اسم 

هایش مطرح شد. و این که یک نیاز شود بگوییم بحثاز نشده بود. امروز در این رویداد میاین را بسازد. برای ما اعالم نی

2آتی امروز داشتیم در همه آن  تا که آن نیاز سوپر کالوس بود. بقیه نیازهایی که گفتیم نیاز همنی امروز ما هست. این  5

هایی که بتوانند، البته کنیم به شرکتمی مان هست. کمکبیینتن در سال پیش 288نیاز آتی هست  سوپر کالوس که 

ز من االن دارم از طرف شرکت ملی گاز صحبت می کنم در سمت تقاضا با کسب اجازه از آنها، که کمک می کند شرکت ملی گا

گر دوستانی می کند این مرتفع شود. خواهند وارد این حوزه هم بشوند االن پای کار هست شرکت ملی گاز و کمک میا

گر سر شما را درد آوردم امیدوارم که توانسته باشم یک شکل و شمای کلی از قسمت تقاضا ارائه کنم. متشکرم. ببخشید  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جناب آقای سهند میرزائی

 و دبیر برگزاری رویداد تکمعاون عملیات انرژی

 

کنم خدمت همه حضار که چه به صورت حضوری چه به صورت می سالم عرض

آنالین در خدمتشان بودیم. امیدوارم که توانسته باشیم که مطابق انتظار 

عمل کنیم و به بهرتین شکل اجرای رویداد را انجام بدهیم. بنده مریزائی هستم 

معاون عملیات شرکت پیشگامان نوآوری و فناوری چاووش که ما به عنوان 

کارگزار به همرسانی و تبادل فناوری پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت تحت 

کنیم. من تک که بازوی نوآوری در حوزه انرژی هست فعالیت میپلتفرم انرژی

دانم خسته هستید. به گریم. آخر مراسم هست و میخیلی وقتتان رو نمی

 کنم.سری نکات را عرض میصورت خالصه و تیرتوار خدمتتان یک

ً برگزاری این رویداد خیلی به صورت فشرده انجام شد و از زمانی که این مراسم به طور قطعی به ما سرپده شد ما    ۱8حقیقتا

رایی را مهیا کردیم تا  ۱۴روز غری کاری و فقط  روز کاری را برای یک رویداد در این سطح زمان داشتیم که ما خیلی سریع تیم اج

های علم و بهرتین شکل برگزار کنیم. به طور خالصه کاری که انجام دادیم به تمامی پارک بتوانیم سروقت رویداد را به

ها، به معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و پارک بودند، به تمامی دانشگاه 5۳فناوری سراسر کشور که حدود 

رسانی را انجام نگاری و اطالعهای مرتبط نامهمرتبط و سایر ارگان vcهای شکوفایی، صندوق پژوهش نفت، شرکت

نجام بدهند چون هدف این بود که به تمامی شرکت ً پیگریی را ا رایی را موظف کردیم که حتما هایی که در دادیم. و بعد تیم اج

نجام بشود و خدایی نکرده شرکیت بیاین حوزه فعالند اطالع تواند در اطالع نماند از این فرصت و امکاناتی که میرسانی ا

بگرید. با تمام این اطالعاخ طرح برای ما بارگذاری شد  ۱8نامی داشتیم و در این مدت کم نفر ثبت ۱20ها ما رسانیتیارش قرار 

محور این رویداد مورد پذیرش قرار دادند که به خاطر  ۴طرح را در  ۱۶که ما در اختیار پارک قرار دادیم و تیم داوری پارک 

توانستیم فقط دو شرکت را داشته باشیم، در هر محور از دو می B2Bکه در هر جلسه محدودیت شرایط کرونایی و این 

جلسات پویایی  B2Bارائه شد و خوشبختانه جلسات  B2Bجلسه  ۴طرح در  8شرکت برای ارائه طرح دعوت کردیم و در کل 

برای تماشای ویدئوی کامل 

 اسکن      سخرنانی، تصویر باال را

 کنید.



 

خیلی خوبی ختم بشود. در کل در این  های بعدی به نتایجبود و رونقی که ما مد نظرمان بود را داشت و انشااهلل با پیگریی

نفر هم از سه پلتفرم اسکای  200نفر به صورت حضوری تشریف آوردند و  حدود  ۶0ریزی که داشتیم رویداد طبق برنامه

گرام به صورت آنالین ما را دنبال می مان همچنان ادامه دارد و به کردند. عرض کنم که ما برنامه پیگرییروم، آپارات و اینستا

توانند در این شرکت داشتند می B2Bهایی که طرحشان پذیرفته شده و در جلسه شود. همه شرکتاینجا ختم نمی

فرایند پیگریی حضور داشته باشند و تا زمانی که انشااهلل منتج به یک نتیجه ثمربخش بشود ما کار پیگریی را از طرف تیم 

ه به صورت ارائه در این رویداد مورد استفاده قرار گرفت از طریق هایی کدهیم. همه فایلکارگزار و اجرایی انجام می

که همان وبساییت هست که دوستان زحمت کشیدند ثبت نام فرمودند منتشر    ENERGYTECHS.irوبسایتمان 

ن شکل شود و از آنجا قابل دانلود هست و می توانید استفاده کنید. ما همه تالشمان را کردیم که این مراسم به بهرتیمی

زاده دبری محرتم ستاد توسعه انجام بشود. یک نکته دیگری هم که جناب سروری به آن اشاره کردند ما از آقای دکرت شریف

های انرژی معاونت علمی و فناوری هم دعوت کرده بودیم که متأسفانه لحظه آخر کاری برایشان پیش امد و فناوری

مورد سؤاالتی که پرسیده شده همکارانم سؤاالت پرتکرار را که در مند بشویم. در نتوانستیم از حضورشان بهره

تر بوده و بیشرت هایی که ما پخش آنالین داشتیم بیشرت پرسیده شده تا اینجا سؤاالتی که بوده سؤاالت عمومیپلتفرم

ند. من این کنم که جناب آقای میاندهی خودشان بتوانند به این سواالت پاسخ بدهجنبه عمومی دارد. من فکر می

گر سؤال دیگری هم بود انشااله دوستانی که در پنل شرکت میسواالت را اینجا االن عنوان می ها را پاسخ کنند آنکنم ا

نحوه حمایت پارک بود از شرکتمی نامه بشود های فناور که انشااهلل وقیت منتج به تفاهمدهند. سؤال اول در مورد 

هایی که به طور تواند حمایت را انجام بدهد. سؤال دوم در مورد این بود که شرکتمیخواستند بدانند که پارک چطور می

توانند با شرکت ملی گاز همکاری داشته باشند. و سؤال آخر این بود که پارک نوآوری و مجازی حضور دارند چطور می

ها سؤاالت عمومی زی کند. اینساتواند پیادهفناوری صنعت نفت به صورت تجمیعی برای صنایع چه امکاناتی را می

کنم برای پاسخگویی تشریف بیاورند که دوستان جواب سواالتشان را هست که از جناب میاندهی درخواست می

ساعت در این شرایط که  8کنم ممنونم که قبول زحمت فرمودید تا این ساعت. می دانم بگریند. باز هم خیلی تشکر می

 گویم.تر هست. ممنونم از حضورتان. به همگی خسته نباشید میماسک بر صورت داریم و شرایط سخت

 

 

 



 

 B2Bجلسات 

 

 برگزار شده بر اساس محورهای رویداد: B2Bچکیده جلسات 

 

 
محور 

 تخصصی
   دهندهشرکت ارائه نام ماده شیمیایی

امتیاز 
کارشناسی 

 امتیاز( 100)از 

۱ 

ب
جاذ

ها
 35 صنایع شیمیایی ایرانپژوهشکده توسعه  Hو  WS جاذب سیلیکاژل نوع 

Mercury Guard 65 گروه صنعیت نریو فرآیند 

2 

ت
س

کاتالی
ها

 بر پايهTGT   (Co/Mo کاتالیست 

لومينا  (آ

فناوری و پژوهش سهند آهن و فوالد 

 خاورمیانه
14.6 

 12.4 گروه صنعیت نریو فرآیند کاتالیست سوپر کالوس

3 

ل
ال

ح
ی ویژه

ها
 

 آنیت فوم سیلیکونی

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد 

 دانشگاهی
33.5 

 41.5 بنیان شیمی همگام صنعت قزوین

Release Agent for Sulphur 

Forming 
 12.5 سفریان فاطر صنعت طاها

4 

مواد
 

ی
ربد

ه
را

 89 گروه صنعیت نریو فرآیند MDEA و aMDEA هایبازیافت آمنی 

S Scavenger2H 
صنایع شیمیایی جهاد پژوهشکده توسعه 

 دانشگاهی
46.7 

 

 

 



 

  هامحور: جاذب
 (همایش اصلی سالن در  شده برگزار  جلسه)
 

 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
 

ئه این شرکت توسط آقای علی بیگی انجام شد. این شرکت در جهت رفع نیاز فناورانه  در  Hو  WSولید سیلیکاژل تارا

ته است، اما تحت نظ کنون قرارداد پژوهیش نداش رکت مذکور تا ارت جهاد دانشگاهی رویداد حضور یافته است. ش

  کند. فعالیت می

. شد پرداخته کروی نوع انتخاب دالیل به پسس و(  پرک –پودر هیدارته -روی ها و انواع آن )کدر ابتدا به کاربرد سیلیکاژل

برای  Oil dropکارگریی روش ه بک شد اشاره نکته این به. گردید معرفی آن آزمایشگاهی شناسنامه و محصول ادامه، در

ه چگونگی کاربرد و طرز باست و تولیدکنندگان جهانی آن معرفی شد. سپس  BASFتولید این محصول، از ابداعات شرکت 

.کار سیلیکاژل  ها اشاره شد

اندازی فراهم است )اعم از دانش های الزم جهت طراحی و نصب و راههای انجام شده، تمامی زیرساختطبق صحبت

 فین و نریوی انسانی(. فرایند تحقیقات بدین صورت معرفی گردید: 

o  آغاز شده و به برریس نتایج و سوابق و منابع گذشته است. 9۳فاز مطالعاتی از سال  

o لید سازی کیفیت و تودهی و بهینههای تولید آن، شکلیلیکاژل تهیه شده و روشدر فاز آزمایشگاهی، س

 و خشک کردن و پخنت از نظر فین برریس شد.   Oil dropمحصول با مراحل  

o رتس کیلوگرم سیلیکاژل خشک در روز در دس 5گریی و برریس انجام شده برای تولید در مقیاس پایلوت، نمونه

.  است

شود و نوع روغن، ترکییب از چند یخ به سؤاالت، مطرح شد که ماده اولیه از شرکت باغند قزوین تهیه مدر ادامه و در پاس

نت برقی برای حرارت استفاده می  شود.روغن است و همچننی از الم

 

 

 

 

 



 

 آقای فرانوش احمدی و خانم حدیث رحیم )به صورت تجمیعی(  کارشناسان ارزیاب:

 امتیاز عنوان

شرکت سوابق قبلی 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

0 5 0 5 

 گرفته هاینامهگواهی
 لمحصو برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آنالزی آزمایشگاه مرجع

5 0 0 5 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

5 0 0 5 

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

5 0 - 5 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

5 0 - 5 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - پیشنهاد بهبود فرایندارائه  خدمات فین در حنی مصرف

5 5 - 10 

 0 سایر موارد

 35 مجموع کل امتیازات

  



 

 گروه صنعتی نیرو فرآیند

ئه این شرکت توسط آقای شهریار جلی انجام شد. این شرکت در خصوص نیاز طراحی های نوآورانه مرکوری گارد وارد ارا

 باشد. مند به همکاری میپنل شدند. شرکت در زمینه تولید کربن فعال و کاتالیست جیوه عالقه

المللی در های موجود بنیتکنولوژی سازیابتدا نماینده محرتم در خصوص اهداف شرکت شامل تولید دانش و بومی

های شرکت پرداخته شد. در حوزه حوزه مواد شیمیایی توضیحاتی را مطرح نمودند. سپس به ارائه فهرست توانمندی

کرات قبلی با شرکت لمانی توانسته است تکنولوژی را انتقال دهد و تحت کربن فعال این شرکت با مراودات و مذا های آ

 سازی برپدازد.ومیها به بلیسانس آن

، پایلوت و استان و فضای بنچ ۴مرت مربع مساحت فضای تولیدی در   ۶0000های گروه صنعیت )شامل در ادامه، زیرساخت

سازی توانسته است که شبکه طراحی و تولید صنعیت( را معرفی نمودند. این شرکت در فرایند انتقال دانش و بومینیمه

کار مدعی این است که وت آورد. همچننی با ارائه یک ساختار مدل سازمانی کسب ادوات و تجهزیات الزم را بدس

التحصیالن مقاطع ارشد شود. منابع انسانی شرکت متشکل از فارغفرایندهای طراحی و توسعه با سرعت باالیی انجام می

 ی شمالی است. های مطرح اروپا و آمریکاو دکرتی از دانشگاه

 خود روی سه نکته زیر تأکید کردند:های بندی صحبتدر جمع

 ) لمان و ایران  تولید یا اخذ دانش فین )با توجه به استانداردهای آ

 سازی توانایی بومی 

 توانمندی مهندیس معکوس 

به صورت  های عمده در صنایع گاز پرداختند و در انتها به این نکته اشاره کردند که نهدر ادامه به تشریح کلی چالش

کنند. از همنی رو نه تنها به مرکوری گارد )جاذب جیوه( به صورت یک زنجریه فرآیندی به چالش نگاه می محصول بلکهتک

 که به محصوالت کربن فعال و تصفیه آمنی نزی پرداخته شده است.

 ها به شرح ذیل بیان شد:پس از پایان ارائه، سؤاالتی از جانب کارشناسان مطرح شد و چکیده پاسخ

o  قرارداد پژوهشی دولتی در این زمینه نداشته است.تاک نون شرکت 

o  شودماده میآبرای کربن فعال نمونه اولیه تولید شده و نمونه کاتالیست جیوه در هفته آینده. 

o است نداشته یمحصول فروش تاک نون شرکت شده، آماده تازگی به اولیه هایبا توجه به اینکه نمونه. 

o شود.زودی برای تهیه آنالیز رسمی اقدام می آنالیزهای اولیه انجام شده است و به 

o ددشرکت امیدوار است که مراحل میدانی پس از قراردادهای مربوطه با پارک انجام گر. 



 

o  وزانه کربن رکیلوگرم  ۱۰توانایی آزمایش موجود است و در حال حاضر در مقیاس پایلوت در حدود
تن در روز  ۵۰تا  ۵در دسترس است. در مقیاس صنعتی توان تولیدی بین   IGSفعال تحت استاندارد 

 است.
o دیدگاه به توجه با ولی شودبرای تهیه کربن فعال از پوست گردو به عنوان ماده اولیه استفاده می 

 .دارد وجود هم نارگیل پوست از  استفاده امکان شرکت، صادراتی
o  است. ممکن لومیناآ پایه بر  تولید شرکت، آتی هایبرنامهپایه گوگردی است و در مرکوری گارد از نوع 
o  شد. کیلوگرم عنوانتومان برای هر  ۳۰۰۰۰تا  ۲۵۰۰۰بازه قیمتی، بین 
o  2ماده مورد استفاده برای سنتز، یک جاذب بر پایهSiO .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آقای فرانوش احمدی و خانم حدیث رحیم )به صورت تجمیعی(کارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

0 5 0 5 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آنالزی آزمایشگاه مرجع

5 0 0 5 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

5 5 5 15 

 موجود هایزیرساخت
در شرکت برای رفع 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

5 5 - 10 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

5 5 - 10 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - ارائه پیشنهاد بهبود فرایند خدمات فین در حنی مصرف

5 5 - 10 

 10 سایر موارد

 65 مجموع کل امتیازات

  

 

 

 



 

 هامحور: کاتالیست
 (دو شماره سالن در  شده برگزار  جلسه) 
 

 شرکت فناوری پژوهش سهند آهن و فولاد خاورمیانه

ط آقای دوشانی انجام شده به دلیل میسر نبودن حضور فزییکی نماینده این شرکت در جلسه، ارائه این شرکت که توس

 بود به طور ویدئویی در سالن پخش شد. 

ت موفق به تولید پیش قدم شده است. در این ارائه عنوان شد که شرک TGTاین شرکت برای تولید کاتالیست 

 و آمادگی الزم برای تولید صنعیت را نزی دارد.  آزمایشگاهی محصول شده است

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نماینده محرتم شرکت عنوان کردند که از مزایای این طرح می

o  تن در سال در مقیاس صنعتی ۱۰۰تولید میانگین 
o هزینه تولید کمتر 
o ارتقای راندمان محصول 
o توانایی اصالح ترکیب و تبدیل آن به گوگرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ها طهماسبیان، آرمند و رمضانی )به صورت تجمیعی(پور و خانمآقایان حائري مقدم، حسنیکارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

0 3.2 0 3.2 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آزمایشگاه مرجع آنالزی

0 0 0 0 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

6.2 0 0.6 6.8 

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

0.6 0 - 0.6 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

1 0 - 1 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - ارائه پیشنهاد بهبود فرایند خدمات فین در حنی مصرف

2 0 - 2 

 1 سایر موارد

 14.6 مجموع کل امتیازات

 

 

 



 

 گروه صنعتی نیرو فرآیند

ئه این شرکت توسط خانم دکرت کاظمی انجام شد.  این شرکت برای رفع نیاز فناورانه کاتالیست سوپر کالوس  پیش قدم  ارا

کتیوهای مصرفی و شده است. در قسمت ابتدایی، عنوان شد که شرکت در زمینه تولید نانو افزودنی های پلیمری، تولید ا

ل تولید سیاالت انتقال حرارت دارای تجربه است. باشد. این ومینا و تیتانا میهمچننی دارای سابقه سنتز کاتالیست آ

لمانی  لمان و را دارد و بدین ترتیب توانایی ا Leprinxolو  WKVشرکت سابقه همکاری با دو شرکت آ نتقال دانش از آ

 باشد.سازی تولید برای این شرکت مهیا میبومی

اره شد که شرکت توانسته است در سطح آزمایشگاهی به ت ته اش ولید کاتالیست کالوس  در قسمت سؤاالت به این نک

د صنعیت نرسیده آیا دسرتیس به برپدازد. در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا با توجه به اینکه شرکت هنوز به تولی

باشد. در ادامه در مورد ز به حامی مالی میگی این کار وجود دارد اما نیاتجهزیات و ادوات وجود دارد یا خری، عنوان شد که آماد 

لومینا تولید شده است.  نوع کاتالیست سنتز شده سؤالی پرسیده شد که در پاسخ عنوان شد کاتالیست پایه ساپورت آ

ین محصول در آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه صنعت نفت تایید  ه است. یه گرفتهمچننی در ادامه بیان شد که ا

فی و مناسب نبوده است و به طور کلی نظر کارشناسان حاضر در جلسه این بود که معرفی محصول برای امتیازدهی کا

 زم موکول شد.الدهی نهایی به بعد از اخذ مدارک رای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صورت تجمیعی(رمند و رمضانی )به ها طهماسبیان، آپور و خانمآقایان حائري مقدم، حسنیکارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

0 2 0 2 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آنالزی آزمایشگاه مرجع

1.8 0 0 1.8 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

4.6 0 0 4.6 

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

1 0.4 - 1.4 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

1 0 - 1 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - ارائه پیشنهاد بهبود فرایند خدمات فین در حنی مصرف

1 0 - 1 

 0.6 سایر موارد

 12.4 مجموع کل امتیازات

 

 



 

  ویژه شیمیایی هایمحور: حالل
 سه( شماره سالن در  شده برگزار  جلسه)

 

 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

ئه این شرکت توسط آقای  فوم سیلیکونی  پیش قدم شده است. عنوان رضاخانی انجام شد. این شرکت برای تولید آنیتارا

عا نزی مطرح شد که ظرفیت تولید شد که این شرکت تجربه بسیار باالیی در همکاری با شرکت نفت فالت قاره دارد. این اد

گر امکان تست آزمایشگاهی سیلیکون باشد، آما ۱00 مونه اولیه را وجود دارد. ضمنا دگی ارسال نتن در ماه را دارند، و ا

زمایشگاهی خوبی در اختیار دارند و حیت خود شرکت قادر به تول های مورد نیاز ید دستگاهعنوان شد که تجهزیات آ

شود. البته اقرار داشتند که تا به حال برای باشد. از مواد اولیه موجود در بازار برای تولید این محصول استفاده میمی

 نعت گاز به طور خاص تولیدی نداشته اند.ص

:  از مزایای این طرح به موارد زیر اشاره شد

o تولید بومی 
o کیفیت و قیمت مناسب 
o عدم وابستگی به واردات 
o تأمین دائمی محصول 
o استفاده از مواد اولیه داخلی 
o ارائه خدمات پشتیبانی و فنی 

ین طرح مشخص اموضوع بهبود مستمر محصول در در بخش پرسش و پاسخ کارشناسان، این نکته عنوان شد که 

ز ننشده است. همچننی از جانب کارشناسان بیان شد که نمونه اولیه مرتبطی وجود ندارد و  یاز به تست آنالزیها قبل ا

 تست آزمایشگاهی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 



 

 

 آقای سلطانی و خانم سلطانی )به صورت تجمیعی(کارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

2.5 3 1 6.5 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آنالزی آزمایشگاه مرجع

3.5 1 0 4.5 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت پایلوتیمقیاس  مقیاس آزمایشگاهی

    

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

2.5 5 - 7.5 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

2 0.5 - 2.5 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - ارائه پیشنهاد بهبود فرایند فین در حنی مصرفخدمات 

1.5 1.5 - 3 

 2.5 سایر موارد

 33.5 مجموع کل امتیازات

 

 



 

 شرکت بنیان شیمی همراه صنعت قزوین

ئه این شرکت توسط خانم نصریی انجام گردید. عنوان شد که این شرکت  قه تولید تخصیص آنیت فوم و سال ساب ۱2ارا

تن در ماه و نزی  250ولید فروش این محصول را دارد. همچننی این ادعا مطرح شد که شرکت ظرفیت تسال سابقه  ۴

باشد. از مزایای دیگر این طرح به دهنده انعطاف در تولید میتوانایی تولید اسپک سفاریش را داراست که نشان

رف، کیفیت و قیمت مناسب و استفاده از مواد ا ئه خدمات فین در حنی مص اره شد.ولیه داخلارا  ی اش

از صنایع گاز، با پاالیشگاه شهید نماینده محرتم شرکت عنوان کردند که برای تولید آنیت فوم پایه سیلیکونی مورد نی

ده و اند. طبق اظهار ایشان، نمونه اولیه ارسال شده و تست اولیه انجام شهاشمی نژاد صحبت اولیه را انجام داده

فوم، هر دو معیار ارتفاع و مزیان تولید کف مناسب بود اما برای دوزهای تزریق کم آنیتنتیجه بدین صورت بوده که 

نه اصالح شده جهت تست ثانویه برای مقادیر زیاد، مقدار تولید کف بیش از حد بود و قرار بر این شده است که نمو

 ارسال گردد.

ته سوابق تولید آنیت  غریه بوده است )و نه صنعت گاز(.کت برای صنایع غذایی و فوم توسط این شر الب

مسأله چالش تهیه مواد  ،IGSفوم مطابق با استاندارد  در خالل پرسش و پاسخ، به لزوم تست آزمایشگاهی آنیت

.  اولیه و نزی مسأله لزوم بهبود مستمر اشاره شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آقای سلطانی و خانم سلطانی )به صورت تجمیعی(کارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

2.5 4.5 1 8 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آنالزی آزمایشگاه مرجع

3.5 1 0 4.5 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

2 0.5 0.5 3 

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

5 5 0 10 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

4.5 1.5 - 6 

 پ یشنهادیارزش 
 مجموع - ارائه پیشنهاد بهبود فرایند خدمات فین در حنی مصرف

5 5 - 10 

 0 سایر موارد

 41.5 مجموع کل امتیازات

  



 

 شرکت سفیران فاطر صنعت طاها

ئه این شرکت ک ه توسط آقای براتی انجام شده به دلیل میسر نبودن حضور فزییکی نماینده این شرکت در جلسه، فیلم ارا

ناورانه تولید سورفکتانت به طور ویدئویی در سالن پخش شد. عنوان طرح این شرکت توانمندی برای رفع نیاز فبود 

مونه اولیه ن 98باشد. در این ارائه عنوان شد که طرح هنوز در فاز آزمایشگاهی است. در سال سیلیکونی )تگوپرن( می

.سدسرتیس به برخی مواد اولیه آزمایشگاهی ساخته شده است. به خاطر وجود شرایط تحریم،   خت شده است

نه عنوان شد که شرکت از نظر توانمندی علمی و وسایل و تجهزیات مشکلی ندارد. همچننی اد عا شد که این محصول نمو

ارجی خواهد گردد. قیمت تمام شده این محصول پاینیداخلی ندارد و موجب خودکفایی کشور می تر از محصول مشابه خ

 بود. 

 د:شهای این طرح به موارد زیر اشاره ه چالشاز جمل

o تهیه برخی مواد اولیه 
o هزینه برخی مواد اولیه 
o نیاز به حمایت مالی 
o نیاز به تجهیزات خاص برای تولید صنعتی 

 بخش قلمداد نکردند.کارشناسان حاضر در جلسه این طرح را قابل قبول و رضایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خانم سلطانی )به صورت تجمیعی(آقای سلطانی و کارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

2.5 2.5 0 5 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آنالزی آزمایشگاه مرجع

2.5 0 0 2.5 

تولید ظرفیت 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

5 0 0 5 

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

0 0 - 0 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

0 0 - 0 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - ارائه پیشنهاد بهبود فرایند خدمات فین در حنی مصرف

0 0 - 0 

 0 سایر موارد

 12.5 مجموع کل امتیازات

  

 



 

 محور: مواد شیمیایی راهبردی
 )جلسه برگزار شده در سالن شماره یک( 
 

 گروه صنعتی نیرو فرآیند

ئه این شرکت توسط آقای دکرت نوبخت انجام شد. طرح پیشنهادی این شرکت، بازیافت آ   MDEAو  aMDEAهای منیارا

لممی ان بگرید. این باشد. عنوان شد که این شرکت با وجود شرایط تحریم توانسته است الیسنس خود را از شرکت آ

رارت و انتقال جرم دارای سابقه است  س توانمندی دارد. بیان شد که و در زمینه مهندیس معکوشرکت در زمینه انتقال ح

ند های مستعمل شده است و میاین شرکت موفق به کسب تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت برای بازیابی آمنی توا

د و بدین ترتیب مزایایی نظری درصد را فراهم نماید. همچننی توانایی مدیریت پسماند نزی وجود دار 95ریکاوری باالی 

 گردد. بردار، قیمت مناسب و امکان آنالزی و دلیوری متناسب با نیاز مشرتی فراهم میزدایی از بهرهئولیتمس

لوده را اند که ناخالیص از آن پاالیشگاه گرفته نماینده شرکت عنوان کردند که در یک همکاری با پاالیشگاه گاز ایالم، آمنی آ

کتیو لودگی باالیی داشت، ولی با رساندن ا  ا درصد و خلوص باالیی تصفیه کنند.درصد توانستند آمنی را ب98یته آمنی به و آ

باشد. ها جذاب میبنیان است و این موضوع برای پاالیشگاهدر خالل پرسش و پاسخ عنوان شد که فضای شرکت دانش

کارآمد، عدم ها با شرکتهمچننی ادعا شد که همکاری قبلی پاالیشگاه ها از کیفیت و کمیت را به ضایت پاالیشگاهر های نا

 ها را جلب کند.همراه داشته است در حالی که این شرکت توانسته است نظر آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اصل )به صورت تجمیعی(آقایان منجزی، مهرآراد و خانم نوریکارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول اولیهتولید نمونه  قرارداد پژوه

3.3 5 5.7 14 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آنالزی آزمایشگاه مرجع

5 5 1.7 11.7 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

4.7 4.7 4.3 13.7 

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

7.5 5.8 - 13.3 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

7.5 6.8 - 14.3 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - فرایندارائه پیشنهاد بهبود  خدمات فین در حنی مصرف

7.5 6.8 - 14.3 

 7.7 سایر موارد

 89 مجموع کل امتیازات

  



 

 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
 

ئه این شرکت توسط آقای رضاخانی انجام شد. این شرکت برای تولید  م شده است.   به این پیش قد S Scavenger2Hارا

ست. این شرکت موفق به نکته اشاره شد که تست میدانی محصول این شرکت، در پاالیشگاه گاز سرخون انجام شده ا

راتی برای فروش خارج از کشور مگرفنت تاییدیه ک باشد. یهایی در کشورهای اطراف شده است و در حال انجام مذا

سنجی و مشخصات ظاهری و فزییکی حصول تهیه شده از نظر موضوعات ایمین، طیفهمچننی این شرکت ادعا دارد که م

 مناسب است و توانسته است ویسکوزیته الزم را تأمنی نماید.

ن از تجهزیات کامال داخلی آعنوان شد که این محصول هم در صنعت نفت و هم در صنعت گاز کاربردی است. برای تولید 

ش  ۱00باشد. ظرفیت تولیدی گه آنالزی و دیتاشیت فین میاستفاده شده و محصول دارای بر  تن رباینده است و  قابل افزای

 ت خارجی.می باشد. مزایای رقابیت عبارتند از  تولید بومی، کیفیت و قیمت در مقایسه با محصوال

ها کلیدی باشد و سرعت عمل برای پاالیشگاهدر قسمت پرسش و پاسخ عنوان شد که بحث کلیدی درباره رسوب می

.  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اصل )به صورت تجمیعی(آقایان منجزی، مهرآراد و خانم نوریکارشناسان ارزیاب:  

 امتیاز عنوان

سوابق قبلی شرکت 
 در خصوص موضوع

یش  مجموع فروش محصول تولید نمونه اولیه قرارداد پژوه

0 4.7 1.7 6.3 

 گرفته هاینامهگواهی
 محصول برای شده

 مجموع بردارتاییدیه بهره تست میدانی آزمایشگاه مرجع آنالزی

2.7 4.3 1.3 8.3 

ظرفیت تولید 
 محصول/رفع نیاز

 مجموع مقیاس صنعیت مقیاس پایلوتی مقیاس آزمایشگاهی

2 4 2.7 8.7 

 موجود هایزیرساخت
 رفع برای شرکت در 

 نیاز

 خط تولید )ظرفیت اسمی(
ظرفیت 

 سازی/انبارداریذخریه
 مجموع -

5 4.7 - 9.7 

توانمندی پشتیبانی 
 محصول

 مجموع - توان بازیافت پس از مصرف تولید اسپک سفاریش

5 2 - 7 

 ارزش پ یشنهادی
 مجموع - ارائه پیشنهاد بهبود فرایند خدمات فین در حنی مصرف

2.3 2.7 - 5 

 1.7 سایر موارد

 46.7 مجموع کل امتیازات

 

 



 

 نیازهای فناورانه

 

 شناسنامه نیاز فناوری
 

ف
ردی

 

 محل استفاده نام ماده شیمیایی
استاندارد/مشخصات فنی 

 مدنظر
 مالحظات

گاز طبیعی 3Aمولکوالرسیو جاذب  01 ایی از    - IGS-M-CH-051-1 نم زد

 4A مولکوالرسیوجاذب  02
گاز  ایی از  نم زد

 LPGطبیعی، اتان و 
IGS-M-CH-051-2 -  

گاز طبیعی 5Aمولکوالرسیو جاذب  03 ایی از    - IGS-M-CH-051-3 نم زد

 13X مولکوالرسیوجاذب  04
گاز  ایی از  مرکاپتان زد

 LPGطبیعی و 
IGS-M-CH-051-4 

 تولید نیمه صنعیت این جاذب با دانش -

بومی، توسط انستیتو فرآورش گاز در 

 دست انجام است.

 4Aپودر جاذب زئولییت  05
های بماده اولیه جاذ

 5Aو 3A ،4Aزئولییت 
DATA SHEET 

مصرف  - برریس وضعیت تولید و بازار 

انستیتو فرآورش  این پودرها، توسط 

 گاز انجام شده است.

 13Xپودر جاذب زئولییت  06
ماده اولیه جاذب 

 13Xزئولییت 
DATA SHEET  

مصرف  - برریس وضعیت تولید و بازار 

انستیتو فرآورش  این پودرها، توسط 

 گاز انجام شده است.

گاز طبیعی WSجاذب سیلیکاژل نوع  07 ایی از   IGS-M-CH-021 نم زد

ده قبال ان - م تولید آزمایشگاهی این ما جا

س  شده، اما قابلیت افزایش مقیا

 صنعیت نداشته است.

  Hجاذب سیلیکاژل نوع  08

تنظیم نقطه شبنم 

گاز  هیدروکربین

 طبیعی

IGS-M-CH-021 

ده قبال ان - م تولید آزمایشگاهی این ما جا

س  شده، اما قابلیت افزایش مقیا

 صنعیت نداشته است.

لومینای فعال 09 ایی جاذب آ   - IGS-M-CH-020 گاز طبیعی نم زد



 

ف
ردی

 

 محل استفاده نام ماده شیمیایی
استاندارد/مشخصات فنی 

 مدنظر
 مالحظات

 جاذب كربن فعال  10
شریين سازي گاز 

 ترش
IGS-M-CH-024 

تولید نسل نوین کربن فعال، در  -

مقیاس نیمه صنعیت توسط انستیتو 

 فرآورش گاز در دست انجام است.

کیفیت تولیدات ظرفیت کنونی و  -

داخلی، پاسخگوی نیاز صنعت گاز 

 نیست.

11 
Mercury Guard 

 جاذب كربن فعال( )

حذف جیوه از گاز 

طبیعی )قبل از 

کس(  کلدبا

DATA SHEET -  

12 
Mercury Guard 

لومینا(   )پایه آ

حذف جيوه از گاز 

طبیعی )قبل از کلد 

کس(  با

DATA SHEET -  

لومینای فعال  13 کاتالیست آ  
بازيافت گوگرد 

س(  )فرآیند كالو
IGS-M-CH-054 -  

14 
لوميناي پروموت شده با  کاتالیست آ

 آهن 

بازيافت گوگرد 

س(  )فرآیند كالو
IGS-M-CH-054 -  

15 
لوميناي پروموت شده با  کاتالیست آ

 تيتانيا

بازيافت گوگرد 

س(  )فرآیند كالو
IGS-M-CH-054 -  

 کاتالیست تيتانيا  16
بازيافت گوگرد 

س(  )فرآیند كالو
IGS-M-CH-054 -  

17 
 TGT  (Co/Moکاتالیست 

لومينا( آ  بر پايه 

 بازيافت گوگرد

(Tai l  Gas  

Tr eat ment ) 
DATA SHEET -  

18 
کس )  Sulfunatedکاتالیست مرا

Cobalt Phthalocyanine) 

گاز  ايي از  مركاپتان زد

 طبیعی
IGS-R-CH-052 -  

س 19  کاتالیست سوپر کالو

بازيافت گوگرد 

)فرآیند 

 سوپركالوس(

DATA SHEET  

ها این کاتالیست، نیاز آتی پاالیشگاه -

 خواهد بود.

 تولید نیمه صنعیت این جاذب با دانش -

بومی، توسط انستیتو فرآورش گاز در 

 دست انجام است.

مصرف این کاتالیست، حدود یک  -

لومینای  آ سوم مصرف کاتالیست 



 

ف
ردی

 

 محل استفاده نام ماده شیمیایی
استاندارد/مشخصات فنی 

 مدنظر
 مالحظات

فعال در فرآیندهای موجود کالوس 

 خواهد بود.

 آنیت فوم سیلیکونی 20
شریین سازی گاز 

 طبیعی
IGS-M-CH-059 

کنون تنها ماده مناسب  -  SAG7133تا

 بوده است.

 کیفیت:فوم بیعوارض استفاده از آنیت -

  ت امکان در %50-۳0کاهش یاف

ک واحد، و در مواقعی خاص  خورا

ولید ناخواسته قف ت  .احتمال تو

  تن  200فساد آمنی به مزیان حدود

مان( 20 )خسارت معادل  میلیارد تو

 های تخریب بسرت سیلیکاژل برج

ایی به وزن تقرییب نم ۷زد تن  0

 میلیارد تومان( ۷)خسارت معادل 

 اشباع نمودن بسرت کربن فعال به وزن 

سارت معادل  8.5حدود   ۳50تن )خ

 میلیون تومان(

21 Release Agent for Sulphur Forming واحد دانه بندی گوگرد DATA SHEET 

محصول فعلی خارجی، تحت نام  -

 باشد.می TEGOPRENتجاری 

محصوالت نامناسب باعث گرد و غبار  -

کاهش کیفیت گوگرد در  زیاد گوگرد و 

.بندی میواحد دانه  شوند

محصوالت نامناسب، ممکن است  -

 ای ایجاد نمایند.خوردگی حفره

22 H2S Release Agent for Sulphur 
degasification 

  DATA SHEET گوگرد مایعگاززدایی از 

 فرآیند محصول خارجی فعلی، با نام -

معروف  Aquisulfکاتالیست مایع 

 است.

فرآیند  محصول خارجی فعلی، با نام -

معروف   Aquisulf  مایع کاتالیست

 است.

آوری، ذخریه و انتقال در حنی جمع -

 مشکالت زیر را S2Hگوگرد مایع، وجود 

:ایجاد می  کند

 غلظت بدلیل امکان افزایش S2H  ه ب

ی  د مجاز در مکانها ر از ح باالت

ل  نگهداری گوگرد مایع، پتانسی

.  انفجار و خطر آتش سوزی می باشد

  کاه ش گاز زدایی از گوگرد مایع باعث 

ت  خوردگی تجهزیات و افزایش کیفی

 گوگرد خواهد شد.



 

ف
ردی

 

 محل استفاده نام ماده شیمیایی
استاندارد/مشخصات فنی 

 مدنظر
 مالحظات

   لودگی زیست محیطی و مشکالت آ

انتشار بوهای آزار دهنده در محوطه 

. واحدهای تولید  گوگرد

  MDEAو  aMDEAهای بازیافت آمنی 23
شریین سازی گاز 

 طبیعی
IGS-M-CH-050 

-40محلول قابل بازیافت، حاوی حدود  -

ی از محصوال45 ت ٪ آمنی، و مقادیر زیاد

ساد آمنی، نمک ر حاصل از ف های پایدا

ون  باشند.های محلول میحرارتی و ی

 (TBM)ترشیوبوتیل مرکاپتان  2۴

سایر اجزاء اختالط با 

ماده بودار کننده گاز 

 طبیعی

IGS-M-CH-038 

ن، مطابق استاندارد شرکت ملی گاز ایرا -

گاز طبیعی در شبکه توزیع  باید به 

. شهری ، ماده بودار کننده اضافه کرد

کردن بودارکننده برای غین TBMتولید 

جنوی تولیدی توسط مجتمع گاز پارس

 باشد.از مرکاپتان نوع سوم، مدنظر می

25 S Scavenger2H 
شریین سازی گاز 

 طبیعی
DATA SHEET 

در  S2Hباتوجه به پاینی بودن مقدار  -

ک پاالیشگاه گاز سرخون و خورا های 

جای سیکل شریین ی پارسیان، به  ساز

استفاده  S Scavenger2Hحالل آمیین، از 

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی مواد شیمیایی

 3Aجاذب مولکوالرسیو 

لومینو سیلیکات هستند که از تبادل یونی با پتاسیم به دست میای از غربالگونه 3Aمولکوالر سیو  آیند. های مولکولی آ

رات این مواد دارای اندازه حدود  انگسرتوم  3هایی با قطر مولکولی کمرت از انگسرتوم هستند و بر این اساس مولکول 3حف

های جاذب را هایی با قطر بزرگرت از این مقدار توانایی داخل شدن به حفرهول)از جمله آب( جذب این مواد شده و مولک

 ف دارد.های مختلف در صنایع مختلگریی از جریانای در رطوبتکاربرد گسرتده 3Aنخواهند داشت. مولکوالرسیوهای 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 4Aجاذب مولکوالرسیو 

نگسرتوم امکان جداسازی مولکول 4با داشنت حفراتی با اندازه حدود  4Aمولکوالرسیو های  هایی با قطر کمرت از این ا

زدایی توانایی گریی و نمعالوه بر کاربردهای معمول در رطوبت 4Aهای کند. جاذبمقدار را از جریان اصلی فراهم می

ک و متانول از جریان گاز را دارند.جداسازی هیدروکربن  ها، آمونیا

 

 5Aجاذب مولکوالرسیو 

شوند. این های زئولییت هستند که از تبادل یونی کلسیم با سدیم حاصل مینزی نوعی از جاذب 5A مولکوالرسیوهای 

زه حدود جاذب راتی با اندا هایی با قطر انگسرتوم هستند و بر این اساس توانایی جذب و جداسازی مولکول 5ها دارای حف

در جداسازی ترکیبات ایزو و نرمال  5Aند. کاربرد اصلی مولکوالرسیوهای ها دار تر از این مقدار را از سایر مولکولکوچک

 .باشدمی LPG تصفیه از یکدیگر و همچننی برای



 

 13Xجاذب مولکوالرسیو 

راتی با اندازه زئولیت 13X مولکوالرسیوهای  نگسرتوم امک 10هایی دارای یون سدیم هستند که با داشنت حف ی ا ان جداساز

کسید، هیدروژن نوان رطوبتدر صنعت به ع 13Xذب جا کنند.ر را فراهم میها از یکدیگمولکول گری، جاذب کربن دی ا

کسیژن، هیدروژن، نیرتوژن و  مرکاپتان ترکیبات جذب توانایی همچننی هاجاذب این. دارند گسرتده کاربرد …سولفید، ا

یه توان به استفاده از آنها به عنوان حامل کاتالیست و همچننی در تصفمی 13X هایزئولیت کاربردهای دیگر از. دارند را

 های صنعیت اشاره کرد.حالل

, 4Aپودر جاذب زئولیتی   13X 

زئولیت یک ماده معدنی تشکیل شده از 

لومینوسیلیکات ته فلزات قلیایی آ های بلوری و هیدرا

کی مانند سدیم، کلسیم، منزییم،  و قلیایی خا

ها ساختاری اسرتانسیم و باریم است. زئولیت

ته و در صنعت به عنوان جاذب سطحی  متخلخل داش

مطرح هستند و به طور گسرتده برای تصفیه آب و به 

گریند. ن کاتالزیور مورد استفاده قرار میعنوا

ها به دو صورت طبیعی و مصنوعی تولید زئولیت

شوند و خواص شیمیائی و فزییکی متفاوتی دارند. می

شوند که های طبیعی در جایی ایجاد میزئولیت

کسرت با آبهای آتشفشانی و الیهسنگ های های خا

کنش نشان می  دهند. زیرزمیین قلیایی وا

و در اثر تبلور آهسته یک ژل  (Sol-Gelژل )-هایی مانند سلنوع از زئولیت های مصنوعی با استفاده از روش 200از  بیش

لی ایجاد می-سیلیکا لومینا در حضور مواد قلیایی و قالب های آ های مصنوعی در حالیت یکنواخت و فازی شوند. زئولیتآ

داشته که در تولید مصنوعی زئولیتها امکان وارد  TO4 (T = Si, Alشوند. زئولیت معموال ساختار )خالص تولید می

توان کردن یک اتم خاص مانند ژرمانیم، آهن، گالیم، روی، قلع و یا تیتانیم به ساختار داخلی آنها وجود دارد. همچننی می

ده مصنوعی ترکیب یک نمونه شناخته ش Aشوند. زئولیت نوع ساختارهای زئولییت تولید کرد که در طبیعت ظاهر نمی

یج   13Xو  5Aو  4A، 3Aهای مختلف است. این نوع زئولیت دارای گروه Na12 .[AlO2.SiO2]12.27H2Oشیمیائی را

 .است، که تفاوت آنها در نوع کاتیون موجود در ساختار داخلی است

 

 



 

 WSجاذب سیلیکاژل نوع 

 بعدی سه بسپار نوع یک ها،اذبج سایر میان در رطوبت هایجاذب موثرترین از یکی عنوان به (Silica Gelسیلیکاژل ) 

کسید دی چهاروجهی واحدهای از که بوده  و پرک و( گرانول) کروی صورت دو به ماده این. است شده تشکیل سیلیسیم ا

توان به نوع سفید یا بی رنگ، آبی، گردد. از انواع این محصول مین جاذب رطوبت تولید میعنوا به مختلف هایکاربری با

، اشاره نمود که جهت استفاده در پاالیشگاه WSو  Hنارنجی و دو نوع  هت حذف سولفور، نیرتوژن های گاز و پرتوشیمی ج

 گردد.ها و سایر فلزات سنگنی در خطوط فشار قوی انتقال گاز استفاده میهیدروکربن

جهت کاربری به عنوان جاذب رطوبت گاز طبیعی و همچننی کاتالیست در واحدهای فرآوری و  WSسیلیکاژل نوع 

ای محافظ بر ترکیبات با توجه به قدرت افزایش جذب آب باال، به عنوان الیه WSباشد. به طور کلی نوع پاالیش گاز می

 .گرددمی استفاده شده فعال هایکاتالیست و مولکوالرسیو ها از جملهشیمیایی و دیگر جاذب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hجاذب سیلیکاژل نوع 

آن اشاره کرد که در جهت بازیابی و جداسازی  H نوع به توانمی گاز هایپالیشگاه در سیلیکاژل نوع ترینپرمصرف از

گرید. از های مایع از گاز طبیعی و همچننی کاتالیست در پروسه فرآوری و پاالیش گاز مورد استفاده قرار میهیدروکربن

، های فزییکی و مکانیکی مناسب و باالتری در مقایسه با سایر سیلیکاژللحاظ ساختار از ویژگی ها مانند سطح ویژه

.رفیت جذب آب و استحکام ذرات برخوردار میظ  باشد

 

 

https://avisaind.com/مولکولارسیو-غربال-مولکولی-cms-،lx-،13x-،5a-،4a-،3a/
https://avisaind.com/مولکولارسیو-غربال-مولکولی-cms-،lx-،13x-،5a-،4a-،3a/


 

 جاذب آلومینای فعال
 

لومینای فعال )   هیدروکسیلهدی ( ازActivated Aluminaآ

نیوم شدن لومی  بدین. آیدمی دست به 3Al(OH) هیدروکسید آ

 تشکیل ماده. شد خواهد تولید باال بسیار تخلخل با ایماده طریق

زای هر گرم ا به مربع مرت 200 از بیش تمایس سطح دارای تواندمی شده

از آن باشد. این ترکیب به عنوان جاذب رطوبت )دسیکانت(، فیلرت 

در آب آشامیدنی مورد استفاده قرار  فلوئور، آرسنیک و سلنیم 

لومینا می لومینیوم یا آ کسید آ گرید. این ترکیب شامل مقادیر باالیی ا

[3O2Alمی ]تونل شکل بسیاری که این های باشد. به دلیل حفره

 .باشدماده دارد، دارای نسبت سطح تماس به وزن بسیار باالیی می

 

 جاذب کربن فعال

کربن فعال شکلی از کربن است که بر اثر عملیات پردازش، پوکی و 

دلیل مساحت داخلی  یابد. این ترکیب بهسطح داخلی آن افزایش می

جذب باال، قابلیت قابل توجه، ساختار پوک و منفذی، ظرفیت 

سازی مجدد سطح و همچننی قیمت پائنی در مقایسه با فعال

لی مانند زئولیت، مادهجاذب باشد. این فردی می منحصر به های غریآ

فییت کربن با فضاهای داخلی متخلخل و  ماده، در حقیقت شکل غریگرا

کربن فعال به عنوان یک جاذب با ظرفیت   میکروکریستالی است.

 و قیمت پائنی، کاربردهای بسیار فراوانی را در فرآیندهای جذب باال

جذب از فاز مایع و یا فاز گاز یافته است. از جمله کاربردهای این ماده در 

توان به رنگربی از محلول شکر، تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه پساب و در جذب از فاز گاز به استفاده جذب از فاز مایع می

توان به عنوان ماده خام برای تولید های بازیافت حالل اشاره نمود. مواد اولیه مختلفی را مییستمهای گاز و سدر ماسک

ها و سایر ضایعات این محصول به کار گرفت که از میان آنها مواد خام سلولزی نظری چوب، پوست نارگیل، هسته میوه

غال سنگ و مواد خام پلیمری شامل ضایعات انواع کشاورزی، مواد خام کربین نظری زغال سنگ، کک نفیت، قری قطران ز 

 توان نام برد.ها را میها و پالستیکالستیک

 

 



 

 Mercury Guard )جاذب کربن فعال و آلومینای فعال( 

شود. گارد جاذب که نوعی استفاده می Cold Boxای است که از آن برای جذب جیوه قبل از ورود گاز به گارد مرکوری، ماده

دهیم و همچننی گارد ه قرار میاز آن گارد جاذب خانواده کربن فعال هست و ما در پاالیشگاه پارس جنوبی مورد استفاد

.جیوه  ای که پایه فلزی دارد و در پاالیشگاه پارس جنوبی  و ایالم مصرف دارد

 

 کاتالیست آلومینای فعال

لومینای فعال کارب ، لید پلی اتتو فرآیند در جذب کاتالیست جمله از هاکاتالیست و هاجاذب ای درردهای گسرتدهآ یلن

کسید هیدروژن، در حذف گوگرد از جریان گاز )کاتالیست فرآیند کالوس( و به  ی عتولید پرا نوان یک جاذب انتخابی برا

شود. به طور خالصه به عنوان کاتالیست در کاتالیست مواد شیمیایی بسیاری از جمله آرسنیک، فلوراید استفاده می

 .گریدمی قرار استفاده مورد هاالفنی ایزومریزاسیون –ها اسیون الکلدهیدر  –( SRU)واحد سولفور ریکاوری 

 

 کاتالیست آلومینای فعال پروموت شده با آهن و تیتانیا

کسیژن اضافی ایجاد می لومینائی را غریفعال کند. در واقع شود که میدر فرایند کالوس مقداری ا تواند کاتالیست آ

کنش  لومینا سطح در 2SO با  2Oوا لومینا با آ عث سولفاته شدن سطح آ

کنشمی های مورد نیاز برای تبدیل شود که در نتیجه مانع از انجام وا

H2S  وCS2 وسیله به موضوع این رفع. گرددمی کالوس فرایند در 

کسیژن کاتالیسیت بسرت یک از گاز عبور  فرایند انجام از قبل زداا

کسیژن هایکاتالیست. شودمی انجام کالوس پایه از جنس  یک زداا

لومینات دارند که حاوی ترکییب از عناصر  لومینا، سیلیکا یا سیلیکو آ آ

Fe  ، Ni  ، Co  ، Cu  یا Zn ها هستند. سطح ویژه در این کاتالیست

باشد. ورود  g/2m 150و ترجیحا باید بیشرت از  g/2m 100نباید کمرت از 

هایی همچون عنصر فلزی به داخل ساختار کاتالیست از طریق روش

لومینای تلقیح شده با آهن و تیتانیا میدرجا و یا تلقیح انجام می کسیژن را از شود. کاتالیست آ به  ppm 1000تواند مقدار ا

 برساند. ppm 7یا  50

 

 

 



 

 کاتالیست تیتانیا

 Hydrolysis Claus Catalystکاتالیست تیتانیا که به 

معروف است، در واحدهای کالوس در فرایندهای مربوط به گاز 

نجات کک استفاده می شود. این طبیعی، تصفیه نفت و کارخا

کنش های مربوط نوع کاتالیست بیشرت برای کانورتور اول و وا

رود. بنابراین تیتانیا با تبدیل این دو به کار می CS2و  COSبه 

 سبب عنصری سولفور به آن تبدیل سپس و  H2Sماده به 

 .شودمی تبدیل درصد افزایش

 

 

 TGTکاتالیست 

که کبالت مولیبدیومی هست که روی پایه  TGTکاتالیست  

لومینا بارگذاری شده و در پاالیشگاه جهت بازیابی گوگرد از  آ

  شود.آن استفاده می

 

 کاتالیست مراکس

، پاالیشگاههای خروجی از جریان های گاز )همانند پروپان و بوتان( عمدتا حاوی گوگرد به صورت سولفیدهیدروژن

باشند. این مایعات سبک هیدروکربین ترش برای کاهش محتویات ها، میسولفیدکربنیل، دی سولفیدکربن و مرکاپتان

جداسازی ترکیبات گوگردی چندان سازی مایعات برای گوگردی و حذف رنگ و بو نیاز به تصفیه دارند. فناوری شریین

کسیداسیون مرکاپتان کس یکی از این فرآیندها است که برای ا ها به دی سولفیدها در حضور جدید نیست و فرایند مرا

کس به کار می را کسیدکننده( و کاتالیست م کس که برای مرکاپتانهوا )به عنوان ا زدایی مورد استفاده رود.  کاتالیست مرا

 کبالت در ساختار خودش دارد. گرید وقرار می

 

 

 



 

 کاتالیست سوپر کالوس

های گازی، حذف یشگاهبا توجه به مسائل محيط زیستي نایش از انتشار تركيبات گوگرددار در اتمسفر توسط پاال

باشد. در حال حاضر واحدهای بازیافت گوگرد در ناپذیر ميتركببات گوگردی از گاز خروجی این صنایع، ضروری و اجتناب

کتور سری بر اساس 3یا  2های گازی دارای پاالیشگاه کثر در  فرآیند کالوس را هستند که بازدهی آنها در بهرتین حالت حدا

کسید گوگرد از گاز دنبا 98تا  95محدوده  له این واحدها، یکی از معضالت محيط درصد قرار دارد. به عالوه انتشار گاز دی ا

 زیسیت آنها است. 

به بازدهي باالیي كه در بازیافت  فت و با توجهاولين بار در صنعت مورد استفاده قرار گر  1988فرآیند سوپركالوس در سال 

های نفت و گاز در كشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. درصورت گوگرد دارد، مورد توجه بسياری از پاالیشگاه

حال کار نزی  امکان  دسرتسي به كاتاليست سوپركالوس، فرآیند سوپرکالوس در یک واحد کالوس ساخته شده و در

کسید گوگرد را به طو 99فت گوگرد را به تواند بازدهی بازیاارد و ميسازی دپیاده ر قابل درصد رسانده و انتشار گاز دی ا

 درصد( دهد. 50ای کاهش )بیش از مالحظه

 

 سیلیکونی فومآنتی

 بر فوم سیلیکونیآنیت همان اصل در یا سیلیکونی ضدکف

یا  ها به صورت روغن. اینهستند سیلیکونی پلیمرهای پایه

اند. ترکیب سیلیکون های پایه آب تولید شدهامولسیون

باشد که در روغن سیلیکون شامل یک سیلیس آبگریز می

کنده شدن یا  کنده شده است. این ضدکف سیلیکونی از پرا پرا

ون  دیسرپس شدن یک سیلیس آبگریز در روغن سیلیک

تشکیل شده است. به منظور پایداری و اطمینان از دیسرپس 

د، لیکون، به این ترکیب امولسیفایر اضافه میشدن سی شو

این امولسیفایرها شامل گلیکول های سیلیکون و سایر 

 ترکیبات سیلیکونی است.

 

 گوگرد بندیعامل دانه

نه   ده بندی گوگرد در پاالیشگاهعامل ماده شیمیایی تحت عنوان تجاری تگوپرن است که از آن برای واحد دا ها استفا

 گردد.می

 



 

 از گوگرد مایع H2Sعامل آزادسازی 

اند باید ها در گوگرد حل شده H2Sن گوگردهای تولید شده از بویلر و کاندنسورها به ظرف گاززدایی انتقال پیدا کرده و چو

حاصل  aquisulfست مایع از گوگرد حذف شوند که توسط دو پمپ در گردش در دو قسمت گاززدایی و با تزریق کاتالی

طح گوگرد مایع شده و به سمت جریان سبخار و با جریان متقابل هوا و گوگرد از  egectorن گازها توسط شود که ایمی

 شود.یابد. گوگرد به صورت پلی سولفاید تشکیل میباالدسیت قسمت آشغال سوز انتقال می

 

 MDEAو  aMDEA هایبازیافت آمین

الیندهآ پس از مدتی شود که این ماده در فرایند شریین سازی گاز استفاده می ی های شیمیایی و نمکلوده به برخی آ ها

ً باعث افت شدید در راندمان فرایند شریین سازی می رارتی شده و نهایتا شود. طبق دستورالعمل صاحب مقاوم ح

ور های کشل تحریم، پاالیشگاهلیسانس بایسیت این ماده با آمنی جدید تعویض گردد که به دلیل قیمت باالی آن و مسائ

ی درخصوص تعویض و جایگزیین آن با مشکالت عدیده ای روبرو هستند. بنابراین بازیافت آم نی از اهمیت زیاد

.  برخوردار است

 

 (TBM)ترشیوبوتیل مرکاپتان 

 

گردد. مواجهه با ترین ترکیبات بودارکننده گاز طبیعی استفاده میترشیو بوتیل مرکاپتان به عنوان یکی از مهم

ها با استفاده از شود. مواجهه شغلی با مرکاپتانکنندگی در انسان میهای باالی این ماده، منجر به اثرات تحریکغلظت

 گردد.تعینی می 25۴2به شماره NIOSHای بر اساس روش علهکروماتوگرافی گازی با دتکتور فوتویونزیاسیون ش

 H2Sاسکونجر 

های شیمیایی جداسازی سولفید هیدروژن از نفت خام یکی از روش

استفاده از اسکونجرها است. اسکونجرها برحسب نوع ساختار و 

مکانیسم عملکرد در حذف هیدروژن سولفید به دو نوع 

ونجرهای می پذیر تقسیمناپذیر و برگشتبرگشت شوند. اسک

به عنوان راه با توجیه شیمیایی  حلی که در حداقل زمان ممکن و 

سازی نفت اقتصادی قابل قبول در صنعت نفت و گاز به منظور شریین

ت  و گاز و کاهش سولفید هیدروژن و ارتقا کیفیت مواد نفیت برای صادرا

 شود.استفاده می

 



 

۱۵ 

 فناوری نقشه راه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حجم تقاضای فناوری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۸ 



 

۱۹ 

 نهادهای تأمین مالی
 

های فناور و نوآوری بنیانی را دریافت نموده است یا خری، شرکتهای شرکت و اینکه مجوز دانشبا توجه به نوع فعالیت

توانند از امکانات و تسهیالت هایی بردارند، میکه بتوانند در جهت رفع نیازها و تقاضاهای مطرح شده در این زمینه گام

ت ین نهادها خود پارک نوآومند شوند. یکی از انهادهای مختلف بهره ری و فناوری صنعت نفت است که به جز ارائه خدما

هایی که ذیل آن فعالیت های مشخص تهسیالت نقدی نزی در اختیار شرکتتواند با نسبتو امکانات غرینقدی، می

بنیان یا دانش بنیان بودنکنند قرار دهد. همچننی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نزی بسته به دانشمی

ها فراهم نماید که جزئیات آن در این رویداد توسط نماینده تواند تسهیالت مالی متنوعی را برای آنها مینبودن شرکت

وری ریاست جمهوری و محرتم صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح شد. کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فنا

های فناور توانند در حوزه تأمنی مالی به شرکتو نهاد دیگری هستند که میصندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت نزی د

 این حوزه کمک کنند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 راهنمای ورود به وندور لیست نفت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰ 



 

۲۱ 

 هامستندات قانونی واگذاری طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های حاضرشرکت
 

 

 شرکت مهندیس نریو فرآیند

 

گروه صنعیت نریو فرآیند با هدف شناسایی و برریس نیازهای تکنولوژیکی کشور 

ئه راهکارهایی برای اصالح  درحوزه صنعت نفت، گاز، انرژی و محیط زیست و ارا

ای آتی در سه بخش تحقیق و های توسعهسازی طرحبسرتهای موجود و بهینه

ساخت و تولید، خدمات فین مهندیس اقدام به فعالیت توسعه بازار و محصول، 

ین گروه صنعیت فناور شامل طراحی، فرموالتوری، نموده است. فعالیت های ا

ها، مواد شیمیایی و پرتوشیمیایی و ساخت و تولید و ریکالیمینگ انواع حالل

یههیدروکربن نو، های مبتین بر فناوری ناهای نفیت، مواد شیمیایی پیشرفته و افزا

کتیو و کاتالیستجاذب کتیو میهای کربن ا   .باشدهای بر پایه کربن ا

 

 

 پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

 

پـژوهشکده توسعه صنایع شیمیایـی ایران، اولنی پژوهشکده جهاد 

از وزارت علوم،  ۱۳۷۷در سال  باشد که موافقت قطعـی آندانشگاهـی می

کامل پژوهیش مشتمل  است. این مجموعهتحقیقات و فناوری اخذ شده 

های پایلوت و تولید های مجهـز، سالنبر دفاتر تحقیقاتی، آزمایشگاه

ـهای آموزشـی و فضاهای پشتیبانـی در صـنعیت و همچننی کالسنیمه

 مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی قرار دارد.

 ست:ساختار پژوهیش و خدمات تخصیص پژوهشکده متشکل از موارد زیر ا

 های جامد، بیوتکنولوژی صنعیت(ها و کاتالیستهای پژوهیش )صنایع شیمیایی، آب و انرژی، جاذبگروه 

 (  هایهای پژوهیش )فناوریهسته لی و پلیمر  نفت و گاز و پرتوشیمی، شیمی آ

 کز خدمات تخصیص )آنالزی شیمیایی، تولید عصاره سازی ها و مواد مؤثره گیاهی، تحقیق و تجاریمرا

رژی و فناوریفرآورده های های شیمیایی، طـراحی و ساخت تجهزیات فرآیندی، سیاالت حـفاری، مهندیس ان

 تخصیص(  هاییوتیلـیتـی، آموزش و همایش



 

 شرکت فناوری و پژوهش سهند آهن و فوالد خاورمیانه

 

در حوزه مواد خام  انهیو پژوهش سهند آهن و فوالد خاورم یشرکت فناور

 ،یگرختهیر ،یفوالدساز م،یمستق ایاح ،یسازفوالد، گندلهآهن و  عیصنا

مربوط به آهن و فوالد فعال است و در  یهاحوزه ریسطح و سا مهندیس

 یشرکت شناسائ نیا سیاصفهان واقع است. هدف تاس شهرینیخم

 شیجهت افزا ایو توسعه یکاربرد هایپژوهش تیرمدی و هاگلوگاه

 هیکل لیتبد تیریصنعت آهن و فوالد، مد یندهایفرآ هیدر کل وریبهره

کز پژوهیش یهاافتهی کشور در حوزه آهن و فوالد به  یو دانشگاه مرا

و  یمشاوره در امور فناور ،صنعیت اسیدر مق یفناور یهادستورالعمل

 ینقشه راه و مسائل راهربد نیو تدو یپژوه ندهیآ تدر مطالعا یهمکار

 فوالد کشور بوده است.

 

 شرکت بنیان شیمی همگام صنعت 

 

های شرکت تولیدی بنیان شیمی همگام صنعت در راستای تشکیل شرکت

برداری رسید. این بنیان در پارک علم و فناوری استان قزوین به بهرهدانش

گریی از شرکت طی چند سال تالش مستمر علمی و پژوهیش و بهره

متخصصنی داخلی و مشاورین خارجی تاحد قابل توجهی توانسته نیازهای 

ها و ف را برآورده کند و همچننی موفق به اخد گواهینامهصنایع مختل

کز علمی و پژوهیش داخلی و بنیتأییدیه المللی گردیده های معترب از مرا

است. قابل ذکر است که محصوالت بنیان شیمی همگام صنعت قابل رقابت 

 باشد و جایگزین محصوالت خارجی شده است. با محصوالت خارجی می

ک فومآنیت دیشرکت در تول نیا  فومکارخانه قند، آنیت فومآنیت ن،یصنابع رز فومآنیت ،یریتخم عیصنا فومآنیت ،یخورا

 یسازرنگ فومآنیت ،یکاغذساز فومآنیت ،ینساج فومنفت و گاز، آنیت عیصنا فومآنیت ،یمیپرتوش فومآنیت ،یسازالکل

محصوالت شرکت بنیان شیمی همگام صنعت زا فعال است.به نمونه کف هبا توج فومآنیت سفاریش دیتول نیو همچن

 شود.با تأکید بر پنج اصل کیفیت، رضایت مشرتی، صرفه اقتصادی، خدمات پس از فروش و مشاوره تولید می

 

 



 

 سفریان فاطر صنعت طاها

سفریان فاطر صنعت طاها به عنوان اولنی دارنده خط گالوانزیه گرم در غرب 

باشد. این مجموعه تولیدکننده محصوالت مفتولی در این منطقه میکشور، 

با هدف اشتغالزایی و کمک به رونق تولید  94فعالیت خود را از ابتدای سال 

آغاز کرد و در این مسری با یاری خداوند به این مهم دست پیدا کرد به طوری که 

محصوالت  این واحد بخش قابل توجهی از سهم تولید، فروش و صادرات این

را کسب کرد و امروز با توجه به ظرفیت بالقوه کّمی و کیفی به عنوان واحدی 

 شود. موفق در این حوزه شناخته می

نکته حائز اهمیت در باالبردن کیفیت محصوالت و بهبود فرآیند تولید، استفاده از مواد شیمیایی و کاتالزیگرهای مناسب 

نش فین تیم تحقیق و توسعه و بهره مندی از چندین سال باشد که این مجموعه بدر این صنعت می ا برخورداری از دا

تجربه فعالیت کامال تخصیص در حوزه پوشش و مقاومت در برابر خوردگی به تولید شیمیایی این مواد دست یافته که 

بخش چشمگریی از نتیجه آن تولید یکی از مهمرتین محصوالت این مجموعه یعین سیم با پوشش گالوانزیه گرم است که 

کتورهای کیفی تولید محصوالت مفتولی را در بر می گرید.  فا
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۲۳ 

 گزارش تصویری
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