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جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ایران، از مهم ترین 
و معتبرترین نمایشگاه های ایران درزمینه فناوری 
نانو هس��ت که هرس��اله ب��ا حضور ش��رکت ها و 
س��ازمان های فعال در این حوزه برگزار می گردد. 
دوازدهمین دوره این نمایش��گاه از تاریخ های 18 
تا 21 مهر 98 در س��الن خلیج فارس محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.
 ،"Iran Nano" جش��نواره فناوری نانو ایران ب��ا نام
روی��دادی بین الملل��ی و تخصص��ی اس��ت که به 
م��دت 4 روز برگ��زار می گردد. در این نمایش��گاه 
محص��والت متعددی درزمینه ه��ای مختلف نظیر 
آب و محیط زیست، انرژی، مراقبت های بهداشتی، 
خودرو، ساخت وساز، نس��اجی، نفت، کشاورزی و 

بسته بندی و ... نمایش داده می شود.
در ای��ران از س��ال 2011 میالدی برای اس��تفاده 
بهت��ر و کاربردی ت��ر از قابلیت های فن��اوری نانو، 
س��تادی ویژه به نام »ستاد توس��عه فناوری نانو« 

تشکیل شده است. نمایش��گاه و جشنواره فناوری 
نانو ایران در راس��تای تش��کیل همین ستاد بوده 
و در آن بس��تری برای شرکت ها و مراکز تحقیقی 
خالق ایرانی فراهم شده است تا بتوانند محصوالت 
تولیدشده در حوزه فناوری نانو )نانوفّناوری( را به 

نمایش بگذارند.
 

وزیر نفت بعد از بازدید از دوازدهمین نمایش�گاه 
بین الملل�ی فناوری نانو با آقای »س�ورنا س�تاری« 
مع�اون علمی و فن�اوری رئیس جمه�ور تفاهم نامه 
کارب�رد  و  ب�ازار  توس�عه  به منظ�ور  هم�کاری 
محصوالت و خدمات فناوری نانو در صنعت نفت، 

گاز و پتروشیمی امضا کرد.
 اهداف این تفاهم نامه ش��امل اس��تفاده از 
محصوالت و خدمات مبتنی بر فّناوری نانو 
در صنعت نفت، توسعه و ارتقای این  فّناوری 
جهت رف��ع نیازهای صنعت نفت، کمک به 
توسعه بازار شرکت های حوزه فناوری نانو در 

شرکت های تابعه وزارت نفت، تسهیل ورود 
ش��رکت های نانویی در لیست سازندگان و 
خدمات مورد تائید وزارت نفت، خواهد بود. 
هم چنین تدوی��ن مدل جدید قراردادی در 
خصوص اس��تفاده از خدمات و محصوالت 
ش��رکت های دانش بنیان و نوپا1 حوزه نانو، 
ایجاد زیرساخت های آزمایشگاهی تخصصی 
برای صدور گواهینامه های کیفیت کاالها و 
خدمات مبتنی بر فن��اوری نانو و درنهایت 
ایجاد سازوکار جامع جهت تأمین نیازهای 
فناورانه وزارت نفت و مرتفع ساختن آن ها 
از طریق کاالها و خدمات مبتنی بر فناوری 
نان��و از اهداف دیگ��ر ای��ن تفاهم نامه بود. 
وزیر محت��رم نفت در مورد ای��ن تفاهم نامه 
اشاره کردند که این تفاهم نامه به همکاری 
و توس��عه ی فّناوری نان��و در بخش صنعت 
نفت تأکی��د دارد و باوجوداینکه در ابتدای 

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو 
نگاهی به یک رویداد »طرح مسأله«  برای حل مشکالت عملیاتی توسط شرکت های نوپا

تالیف و گردآوری: میراحمد حسینی 
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راه ق��رار داریم، پیش بین��ی می کنم که در 
آین��ده فّناوری نانو در صنع��ت نفت تحّول 

ایجاد کند.
هم چنین در حاش��یه ی نمایش��گاه روز 21 
مهرم��اه رویداد »طرح مس��أله«2 با حضور 
مدی��ر پش��تیبانی س��اخت و تأمین کاالی 
ش��رکت ملی نفت ای��ران، مدی��ر پژوهش 
و فّن��اوری و س��ایر مدی��ران و نمایندگان 
ش��رکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه 
و پژوهش��گاه صنعت نفت برگزار ش��د. این 
روی��داد به منظور تعامل ش��رکت ملی نفت 
ایران با ش��رکت های دانش بنیان و استفاده 
از ظرفی��ت فناوری های نانو در صنعت نفت 

برگزار شد.

دس�تاوردها و اقدام�ات ش�رکت مل�ي نف�ت 
ای�ران در راس�تاي گس�ترش و  به کارگی�ری 

محصوالت فناوري نانو ساخت داخل

مقدمه
با توج��ه باسیاس��ت های كل��ي اقتصاد 
از س��وي مق��ام  ابالغ ش��ده  مقاومت��ي 
معظم رهبري با الزام پيش��تازي اقتصاد 
دانش بنیان، پیاده س��ازی و اجراي نقشه 
جامع علمي کشور، ساماندهي نظام ملي 
نوآوري، به منظ��ور ارتقاء جايگاه جهاني 
کش��ور، افزايش س��هم توليد و صادرات 
محص��والت و خدم��ات دانش بنی��ان و 
هم چنین تأکید ايش��ان بر بهره گيري از 
فناوري نانو به عنوان يكي از مسائل مهم 
پيش��رفت علمي و فني كش��ور، شركت 
ملي نفت ايران، تحقق اين اهداف عاليه 
را درگ��رو ايج��اد اقتص��اد دانش بنیان، 
اس��تفاده از پتانس��يل هاي موج��ود در 
داخل كش��ور ازجمله توانمندس��ازی و 
دستيابي به فناوری های روز دنيا ازجمله: 
به کارگی��ری  گس��ترش  و  بهره گي��ري 

محصوالت فناوري نانو ساخت داخل در 
جهت افزايش تولي��د ناخالص داخلي و 

بهره وري اقتصادي می داند.
با توجه به اهميت كاربرد هاي فناوري هاي نانو 
در صنايع باالدس��تي نفت و هم چنین تأکید 
سند راهبردی ده ساله توسعه فناوری نانو در 
جمهوری اس��المی ایران مصوب هیآت وزیران 
و مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی برای 
ارتقای فناوری نانو، طی س��ال های گذش��ته 
پروژه ه��اي پژوهش��ي و فناوران��ه زيادي در 
سطح ش��ركت ملي نفت ايران و شرکت های 
تابع��ه تعريف و اجرا گرديده اس��ت كه اميد 
اس��ت با انجام آن ها، بتوان در سال هاي آتي 
درزمینه توليد محص��والت نانو و كاربردهاي 
صناي��ع  در  آن  صنعت��ي  و  نیمه صنعت��ی 
باالدس��تي ش��ركت ملي نفت ايران گام های 
اس��تواري در ح��ل مش��كالت فن��ي مناطق 
عملياتي صنعت نفت برداشت و ضمن حفظ 
و ارتق��اء ظرفیت ه��ا و توانمندی های صنعت 
نفت کشور، در رشد س��طح علمی و فناوری 
مراکز علمی و پژوهش��ی و انباش��ت دانش و 
فناوری مرتبط با صنعت نفت در داخل کشور 

قدم هاي اساسي به جلو برداشت.

1- سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 14٠4
 ٢٣/٠7/١٣9٦ جلس��ه  در  هیآت وزی��ران 
ب��ه پیش��نهاد معاون��ت علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��ور و ب��ه اس��تناد اصل یک صد 
و س��ی و هش��تم قانون اساس��ی جمهوری 
اسالمی ایران، سند گسترش کاربرد فناوری 
نانو در اف��ق ١٤٠٤ را در 22 ماده تصویب 
ک��رد. از اهداف این مصوب��ه تولید ثروت و 
بهب��ود کیفیت زندگی مردم با اس��تفاده از 
فناوری نانو، در راس��تای تحق��ق اهداف و 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
برنامه ششم توسعه، در راستای سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی و سیاس��ت های کلی 

علم و فناوری اس��ت. بر اس��اس ماده )٤٣( 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مصوب ١٣9٤، در راستای 
دس��تیابی به اهداف ماده )5( برنامه توسعه 
تولی��د محص��والت دانش بنی��ان موض��وع 
تصویب نامه شماره ١١٦9٥9/ت٥٢٢٥٣ه� 
مورخ ٥/9/١٣9٤، »س��ند گسترش کاربرد 
فناوری نانو در اف��ق ١٤٠٤« با اهداف زیر 

تعیین می شود:
الف- ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود 

کیفیت زندگی؛
ب- دستیابی کشور به جایگاه پنجم جهان 
در تولید علم نانو و جایگاه پانزدهم در ثبت 

اختراعات نانو در دفاتر معتبر جهانی؛
ج- کس��ب سهم یک تا دو درصدی از بازار 

جهانی فناوری نانو؛
د- ایجاد جایگاه شغلی برای هشتاد هزار نفر.

این مصوبه در بند ب ماده 7 خود، تكاليف 
13گانه را به شرح ذيل به وزارت نفت ابالغ 

نموده است:
ماده هفت��م- وزارت نفت موظف اس��ت با 
رعایت قوانین، اقدامات زیر را برای گسترش 
و به کارگیری محصوالت فناوری نانو ساخت 
داخ��ل ک��ه کارایی آن ها به اثبات رس��یده 
اس��ت، در صنای��ع و مجموعه های ذی ربط 
با درنظرگرفتن مالحظات زیس��ت محیطی، 

عملیاتی نماید: 

حمای�ت از انج�ام آزمایش ه�ای میدان�ی و 
افزایش س�هم خری�د در حوزه ه�ای دارای 
محص�والت  نان�و س�اخت داخ�ل ب�ا فناوری 

بومی با اهداف زیر:
و  ه��ا   نانوامولس��یون  به کارگی��ری   -١

نانوسیاالت در ازدیاد برداشت از مخازن؛
٢- به کارگی��ری نانوافزایه ه��ا در س��یاالت 
نانوس��اختارهای  به طور مش��خص  حفاری 

سیلیسی و نانولوله های کربنی؛
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٣- به کارگیری نانوبازدارنده  های خوردگی 
در بخش ه��ای مختلف درون چاهی و س��ر 

چاهی و عملیاتی؛
٤- به کارگیری دستگاه های بازیافت بخارات 

هیدروکربن با نانوجاذب ها؛
٥- به کارگیری نانوجاذب ها در صنعت نفت 
 )ANG( درزمینه های ذخیره س��ازی گازها
نم زدای��ی و جداس��ازی گازه��ا و جذب و 

ذخیره سازی دی اکسید کربن؛
٦- افزای��ش س��هم اس��تفاده از نان��و کاتالیزگرها 
)نانوکاتالیست های( تولید داخل با فناوری بومی؛

7- افزایش اس��تفاده از پاالیش��گر )فیلتر( 
ه��وای نانو تولی��د داخل با فن��اوری بومی 
و کیفی��ت اثبات ش��ده، ب��رای پاالیش��گر 
)پاالیه( های هوایی مورداستفاده در صنایع 
نف��ت تا 60 درصد می��زان مصرف این نوع 

پاالیشگرها )فیلترها( تا سال ١٣98؛
8- به کارگیری پوش��ش های سخت و فوق 
س��خت نان��و س��اختار مقاوم به س��ایش و 

خوردگی در صنعت نفت؛
9- به کارگی��ری س��یاالت نان��و در واحده��ای 
عملیاتی صنعت نفت برای بهبود انتقال حرارت؛

١٠- به کارگیری عای��ق نانو و رنگ های نانو 
در واحدهای عملیاتی صنعت نفت؛

١١- حذف لکه های نفتی با پدهای نانو؛
١٢- به کارگی��ری نانوحس��گرها در صنعت 
نفت برای سنجش گازهای آالینده و سمی و

١٣- به کارگی��ری س��امانه  )سیس��تم ( های 
پساب مبتنی بر فرآیندهای فناوری  نانو.

تبصره- انجام آزمون  میدانی برای محصوالتی 
که تاکن��ون آزمون کارایی خ��ود را به اتمام 
نرسانده اند، تسریع گردد و در صورت موفقیت 
نتای��ج این آزمون ها، افزایش س��هم خرید در 

صنعت نفت موردتوجه قرار گیرد.

و  گس�ترش  آت�ي  اه�داف  و  سیاس�ت ها  بررس�ی 
به کارگیری محصوالت فناوري نانو ساخت داخل

ام��روزه پيش��رفت هاي زي��ادي در عرص��ه 
نان��و به وج��ود آم��ده اس��ت. صرف نظر از 
خصاي��ص عموم��ي و وي��ژه اي��ن فناوري 
به عن��وان يك علم جديد مي ت��وان به لزوم 
استفاده از س��امانه های انعطاف پذير و پويا 
جهت رش��د قوانين و مقررات خاص مراكز 
تجاری سازی و بازاريابي و سرمايه گذاري در 
اين عرصه نظر به س��رعت رش��د باال، حجم 
كم، ارزش اف��زوده باال، فاصله كم تحقيقات 

تا بازار و بين رش��ته اي ب��ودن اين دانش و 
بعضاً مواردي هم چ��ون عام بودن و كاربرد 
فن��اوري نان��و در بس��ياري از فناوری های 
ديگر و نق��ش آن در تحول تكميل س��اير 
فناوری ه��ا و ايجاد خالقي��ت و كار آفريني 
اش��اره كرد. امروزه با عنايت به اينكه ايران 
بعد از كش��ورهاي آمري��كا، هند و چين در 
رتبه چه��ارم توليد علم در ح��وزه فناوري 
نانو رسيده است ولي كماكان در این راستا 
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نتوانس��ته ايم به جاي��گاه واقع��ي، از حوزه 
نظري به حوزه تجاری سازی دست یابیم. در 
همين رابطه، به منظور بهره مندي از كاربرد 
فناوري نانو در صنايع باالدس��تي نفت و به 
دنبال آن تجاری سازی و بهره گيري صنعتي 
و نیمه صنعتی از محصوالت حوزه فناوري، 
اين ش��ركت می کوش��د تا با شناس��ایی و 
توس��عه فناوري هاي نان��و بتواند براي غلبه 
بر مش��کالت مناطق عملياتي شركت ملي 
نفت اي��ران گام هاي بلندي را در اين حوزه 
برداشته و طي سال های آتي بتواند ارتباط 
دانشگاهيان، پژوهش��گران و فناوران فعال 
در ح��وزه فن��اوري نانو را ب��ا صنعت نفت 
كش��ور نزديك تر كند؛ اميد است با عنايت 
ب��ه تحقق اهداف عاليه ذيل و تالش تمامي 
عوام��ل فعال در اين حوزه، نقش خود را در 
تحقق سند گسترش كاربرد فناوري نانو در 

افق 1404 به خوبی ايفا نمايند.

2- مجموعه اقدامات انجام ش�ده در خصوص 
اجرای ماده 7 س�ند گس�ترش کاربرد فناوری 
نانو در افق 14٠4 در سطح شرکت ملی نفت

نان��و  فن��اوري  دس��تاوردهاي  دریاف��ت   
س��ند   7 م��اده  طرح ش��ده  درزمینه ه��اي 
گس��ترش كاربرد فناوري نانو در افق 1404 
از س��تاد ويژه توس��عه فناوري نانو معاونت 

علمي و فناوري رياست جمهوري؛
 دریافت اعالم نياز و اولویت های اس��تفاده 
از فن��اوري نانو ش��ركت ملي نف��ت ایران و 

شرکت های تابعه؛
 تش��كيل كارگ��روه فناوري نانو در س��طح 

شركت ملي نفت و شرکت های تابعه؛

 تشكيل جلسات متعدد كارشناسي؛
 جمع بن��دی مجموعه اقدامات انجام ش��ده 
در خصوص اجرای ماده 7 س��ند گس��ترش 
کاربرد فناوری نانو در افق 1404 در س��طح 

شرکت ملی نفت ایران؛
 استماع گزارش توانمندی و دستاوردهای 
ش��رکت های داخلي توليدكننده محصوالت 
نان��و و مطابقت محص��والت آن ها با نيازها و 

اولويت هاي شركت ملي نفت ايران؛
 اولویت بن��دی نيازهاي فناورانه ش��ركت ملي 
نفت ايران بر اساس سه سطح توانمندي شامل:

1- محصوالت آماده ورود به بازار؛
2- محصوالتي كه نياز به تحقيق و توسعه دارد و

3- محصوالت��ي ك��ه در فاز پژوه��ش بايد 
پيگيري شود.

 در حال تهيه و تدوين دس��تورالعمل نحوه 
استفاده از فناوري نانو در سطح شركت ملي 
نفت ايران در كارگروهی با كمك ستاد ويژه 

توسعه فناوري نانو.

3- نیازهاي فناورانه شرکت ملي نفت ایران و 
شرکت های تابعه آن

اي��ن نيازه��ا عمدت��اً در قال��ب محوره��اي 
هفت گانه ذيل قرار می گیرند:

نانوامولس��یون ها  به کارگی��ری  نانوس��ياالت:   -1
و نانوس��ياالت در ازدي��اد برداش��ت از مخ��ازن، 
واحدهاي عملياتي صنعت نفت براي بهبود انتقال 
حرارت، بهبود عملكرد س��يال ج��اذب واحدهاي 
شيرين س��ازي گاز ترش و رفع موانع آس��فالتي يا 
جلوگيري از تش��كيل رسوب آسفالتي در چاه های 

مستعد تشكيل آسفالت.
و  نانوپوش��ش ها  بازدارنده ه��ا،  نان��و   -2

نانوعایق ها: به کارگیری پوشش های سخت و 
فوق سخت نانو س��اختار مقاوم به سايش و 
خوردگي در صنعت نفت، نانو بازدارنده های 
خوردگي در بخش های مختلف درون چاهی، 
س��ر چاهی و عملياتي، نانو عايق و رنگ های 
نان��و در واحدهاي عمليات��ي صنعت نفت و 
رنگ ها و پوش��ش های نانو ضد خوردگي در 

واحدهاي عملياتي صنعت نفت.
3- نانوافزایه ها در س��ياالت حف��اري: طراحی نانو 

ساختارهاي سيليسي و نانولوله های كربني.
4- نانوغش��اها و نانوفیلتره��ا: فيلت��ر هواي 
نان��و تولي��د داخ��ل ب��ا فن��اوري بوم��ي و 
كيفيت اثبات ش��ده ب��راي فيلترهاي هوايي 

مورداستفاده در صنايع نفت.
5- نانوحس��گرها: ازجمل��ه به کارگیری نانو 
حس��گرها در صنع��ت نفت براي س��نجش 

گازهاي آالينده.
ه��ا:  نانوکاتالیس��ت  و  نانوجاذب ه��ا   -6
به کارگی��ری س��امانه های بازياف��ت بخارات 
هيدروكرب��ن با نانو جاذب ه��ا؛ نانو جاذب ها 
در صنعت نفت درزمینه هاي ذخیره س��ازی 
گازه��ا، نم زدای��ی و جداس��ازي گازها و نیز 
جذب و ذخیره سازی دی اکسید كربن، حذف 

لکه های نفتي با پدهاي نانو کاربرد دارند.
7- نانوفّناوری در محیط زیست: به کارگیری 
س��امانه های پس��اب مبتني ب��ر فرايندهاي 
فناوري نانو، به س��وزی سوخت های فسیلی، 
نانو افزودنی های مکم��ل بنزین )نانو ذرات 

اکسید سریم( و گازوییل )نقاط کربنی(.

پانویس هاپانویس ها
1. Start up

Reveres pitch .2: ای��ن رویداده��ا در قالب ش��رکت های نوپا با ایج��اد فضای جدید نوآوری و 
خالقیت از طریق طرح مس��ائل و مش��کالِت ش��رکت ها برگزارمی ش��ود. ترجمه تحت الفظی آن 
به عنوان »گام معکوس« اس��ت زیرا برخالف رویدادهای قبلی که ابتدا موسس��ات نوپا یا اس��تارت 
آپ��ی ایده خ��ود را ارائه می دادند و متقاضی��ان یا حمایت کنندگان طرح، بنا ب��ه ضرورت ایده را 

می پذیرفتند، در این رویکرد جدید ابتدا از طرف ش��رکت ها یا موسس��ات طرح مس��أله می شود و 
سپس این موسسات طرح خالقانه خود را برای حل مسأله مطرح می کنند.

3. Nano emulsions 
4. Adsorbed natural gas


