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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎﻧﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮ ﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺑﺰاری درون ﭼﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﮑﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮرم ﺷﻮﻧﺪه درون
ﭼﺎﻫﯽ« را ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺑﺰار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪادی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻧﻔﺘﯽ در دﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار
را ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آن را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭼﺎه را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺧﻞ و ﻧﻮآوری آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ واﺣﺪ ﻓﻨﺎور دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ و داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺖ آن را
ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺟﻤﺎل ارﻏﻮاﻧﯽ ﻫﺎدی ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻓﻨﺎور ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﭘﮑﺮﻫﺎی ﻣﺘﻮرم ﺷﻮﻧﺪه درون ﭼﺎﻫﯽ« از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﮐﻞ داﺧﻞ ﭼﺎه ﻧﻔﺖ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﯿﻖ ﭼﺎه ﻣﻨﺒﺴﻂ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﺎه را ﻣﺴﺪود ﮐﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﯿﺪ زﻧﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ ژل را اﻧﺠﺎم داد.
ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار دارای ﻓﻨﺎوری »ﻫﺎی ﺗﮏ« ﺑﺎﻋﺚ اﻗﺪام ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ واﺣﺪ ﻓﻨﺎور ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی آن
ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺑﺰار دارای ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻮرم ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺒﺴﺎط دارد و ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت درون ﭼﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎری
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ واﺣﺪ ﻓﻨﺎور ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰاری وﺳﯿﻠﻪ ای را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭼﺎه
ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﺎه و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﻓﻨﺎور ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ ای ﺑﻮدن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ،ﭘﻠﯿﻤﺮ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﺑﺮق ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﺘﺎﻟﻮرژی ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و …( ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در آن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﯾﻒ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ ،ﮔﺮدﻫﻢ آوری و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﺎوری دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۲ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﻮرﻧﺎ
ﺳﺘﺎری ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺎز دوم آن ﻧﯿﺰ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪ.
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