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نقش انتقال فناوري در قراردادهاي  IPCاز منظر اقتصاد مقاومتي
سيد صالح هندي* ،مديريت اكتشاف سيد مهديا مطهري ،پژوهشگاه صنعت نفت  

يكـي از اهـداف اصلـي طراحـان قراردادهـاي  ،IPCدر کنـار ایجـاد ارزشافـزوده از طریـق توسـعه
میادیـن نفـت و گاز و جـذب سـرمايه خارجـي ،انتقـال فنـاوري مرتبـط بـا صنعـت نفـت بـه كشـور
اسـت .بـا توجـه بـه لزوم انطبـاق مفاهیـم اصلی ایـن الگو قـراردادی بـا اصول اقتصـاد مقاومتـی ،يكي
از سـواالت مطـرح در سـطح نخبـگان ،چگونگي لحـاظ کردن سياسـتهاي اقتصاد مقاومتـي در تهيه
ايـن قراردادهاسـت .ايـن نوشـتار بـه دنبـال آن اسـت تـا بـه ایـن سـوال از جنبه نقـش انتقال فنـاوری و
نسـبت آن بـا اقتصـاد مقاومتـی در ایـن نـوع قراردادهـا بپـردازد و بـا نگاهـي بـه ماهيـت و طبقهبنـدي
فنـاوري در باالدسـتي ،بـا اسـتفاده از مفهـوم حـوزه هـدف فنـاوري و سـطحبندي آن ،الگويـي بـراي
بهبـود فراینـد انتقـال فنـاوری در قراردادهـای  IPCارايـه نمایـد.

اقتصــاد مقاومتــی موضوعــی راهبــردی اســت کــه بــر دو وجــه مهــم
اقتصــاد و مقاومــت تأکیــد دارد .ایــن موضــوع اولیــن و مهمتریــن
محــور از راهبردهــای سـهگانه نظــام جمهــوری اســامی یعنــی "اقتصــاد
مقاومتــی" " ،حرکــت پُرشــتاب علمــی" و "مصونســازی فرهنگــی"
اســت کــه ایــن ســه بهترتیــب ضامــن "اســتقالل اقتصــادی" " ،رفــاه
عمومــی" و "پیشــرفت فرهنگــی" میباشــند .اقتصــاد مقاومتــی در مقابــل
مقاومــت اقتصــادی کــه بــر ســر دو راهــیِ اســتقالل فقیرانــه یــا رفــاه
ذلیالنــه قــرار دارد ،بهدنبــال تبدیــل اســتقالل فقیرانــه بــه رفــاه مســتقالنه
اســت .ایــن راهبــرد مبتنــی بــر مــواردي از جملــه تئوریهــای علمــی
بــهروز ،اصــرار بــر مردممحــوری ،خوداتکایــی اقتصــادی ،پرهیــز از
چالــش در عیــن جهــش اقتصــادی ،اقتصــاد دانشبنیــان و فناوريمحــور
و خالقانــه بــوده و بنیانهــای اصیــل اســامی و عدالـتورزي در درون
و تعامــلورزي در بیــرون از کشــور را دنبــال ميكنــد.
 -1جايگاه فناوري در اقتصاد مقاومتي

در بنــد چهاردهــم سیاس ـتهای اقتصــاد مقاومتــی ،بــه افزایــش ذخایــر
راهبــردی نفــت وگاز کشــور بهمنظــور اثرگــذاری در بــازار جهانــی
نفــت و گاز و تأکیــد بــر حفــظ و توســعه ظرفیتهــای تولیــد نفــت
و گاز بهویــژه در میادیــن مشــترک اشــاره شــده اســت ،کــه ایــن
هــدف بــدون بهکارگیــری فناوریهــای نــو محقــق نخواهــد شــد .در
نظــر گرفتــن اقتصــاد مقاومتــی در هم ـهی کارهــای اقتصــادی از جملــه
معامــات و قراردادهــا[ ]1و همچنیــن پیشــتازی اقتصــاد دانشبنیــان
بهمنظــور ارتقــاء جایــگاه جهانــی کشــور بــر اســاس بنــد دوم آن
سیاســتها ،یــک الــزام اســت .از طرفــی یکــی از مولفههــای اصلــی
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اقتصــاد دانشبنیــان ،لحــاظ کــردن شــرط انتقــال فنــاوری در قراردادهــا
و توجــه شــدید بــه آن در جهــت ارتقــاي ســطح فنــاوری نســبت بــه
وضعیــت فعلــی میباشــد[ .]2پــس ،از دریچــه سیاســتهای اقتصــاد
مقاومتــی ،توســعه و تولیــد از میادیــن هیدروکربنــی از طریــق دســتیابی
بــه دانــش و فنــاوری پیشــرفته حائــز اهیمــت اســت که مــا آن را "توســعه
و تولیــد فنــاوري محــور" مینامیــم]3[.
 -2طبقهبندی فناوری در باالدستی

قبــل از هــر چیــز الزم اســت تــا نگــرش جامعــی نســبت بــه فنــاوری در
باالدســتی صنعــت نفــت ارایــه شــود .ای ـن موضــوع را میتــوان بــه دو
دســته کلــی خبرگــی فناورانــه و ابزارهــای فناورانــه تقســیم کــرد[.]4
بــر اســاس مــدل زنجیــره ارزش پورتــر ،1خبرگــی فناورانــه ،شــامل
فناوریهایــی اســت کــه بــرای کســب و پــردازش دادههــا و تبدیــل
آنهــا بــه اطالعــات و خلــق دانــش موردنیــاز بــرای رفــع مشــکالت یــا
بهینهســازی و خــرد (خبرگــی) الزم بــرای تصمیمگیــری در اکتشــاف،
ارزیابــی ،توســعه و تولیــد بــهکار گرفتــه میشــوند .ایــن دســته از
فناوریهــا مربــوط بــه فرایندهــای اصلــی صنعــت نفــت اســت کــه
عمدتــاً ماهیــت ســازمان و انســانافزاری داشــته و محــل رســوب آن،
شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد اســت .امــا ابزارهــای فناورانــه همــان
فناوریهایی(عمدت ـاً ســختافزاری و نرمافــزاری) هســتند کــه فرآينــد
اصلــی را پشــتيبانی میکننــد .محــل رســوب ایــن دســته از فناوریهــا،
شــبکههای همــکاری فناورانــه متشــکل از شــرکتهای دانشبنیــان،
شــرکتهای مهندســی و مشــاوره ،شــرکتهای خدماتــی ،موسســات
پژوهــش و فنــاوری ،دانشــگاهها و پارکهــای فنــاوری اســت.
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بــرای ســنجش مقــدار تســلط بــر فنــاوری ،از ســنجهی" 2ســطح آمادگــی
فنــاوری" اســتفاده میشــود .بــر ایــن اســاس ،فناوریهــای ذیــل
«خبرگیهــای فناورانــه» و «ابزارهــای فناورانــه» خــود بــه دو گــروه
«کليــدی» و «پايــه» تقســيم میشــوند .منظــور از فناوریهــای «کليــدی»
آنهايــي اســت کــه بــرای صنعــت کشــور راهبــردی و مزيتآفريــن
هســتند و لــزوم دســتيابی کامــل بــه آنهــا در تمــام ســطوح آمادگــی
فنــاوری قطعــی اســت و مــراد از فناوریهــای «پايــه» آنهايــي اســت کــه
تــوان بهکارگيــری آنهــا بــرای صنعــت مهــم اســت.
 -3حوزههــای هــدف فنــاوری ،ســطوح آن و فناوریهــای
مرتبــط

حوزههــای هــدف فنــاوری ،ســاختاری از پیــش تعریــف شــده در
اســتراتژی فنــاوری بــر اســاس اهــداف اســتراتژیک ســازمان اســت.
حــوزه هــدف فنــاوری مبیننیازهــا ،چالشهــا و اولویتهــای فناورانــه
کنونــی و آینــده اســت .در صورتيكــه فرصــت ســرمايهگذاري در
حــوزه هــدف فنــاوري از نظــر اقتصــادي توجيهپذيــر باشــد ،فعالیــت در
آن حــوزهي هــدف فنــاوري ،يــك فعالیــت تجــاری منظــور میشــود.
افزایــش ضریــب موفقیــت در اکتشــاف ،مديريــت مخــزن ،مدلســازي
و شبیهســازی ،افزایــش تولیــد و ازديــاد برداشــت و بهبــود عمليــات
حفــاري از حوزههــاي هــدف فنــاوري اصلــی در باالدســتي اســت كــه
البتــه بــرای هــر كــدام ،حوزههــاي هــدف فنــاوري فراوانــی تعریــف
میشــود .بــه عنــوان نمونــه ،طراحــی و اجــرای پایلــوت ازدیــاد
برداشــت ،بهبــود سيســتمهاي تزريــق و توليــد در مخــازن كربناتــه،
تعييــن روشهــاي بهینــه ازديــاد برداشــت بــراي مخــازن از حوزههــاي
هــدف فنــاوري فرعــی در حــوزه هــدف اصلــی ازديــاد برداشــت اســت.
هركــدام از ايــن حوزههــاي هــدف فرعــی مشــتمل بــر چنديــن فنــاوري
ِ
اســت؛ مثــ ً
هــدف بهبــود سيســتمهاي تزريــق و توليــد
ا در حــوزهي
در مخــازن كربناتــه ،ميتــوان بــه فناوريهــاي ســياالت هوشــمند،
پروپانتهــاي هوشــمند ،تزريــق امتزاجــي دياكســيد كربــن و تغييــر
ترشــوندگي اشــاره كــرد.
هــر حــوزه هــدف فنــاوری بــه چنــد (دو يــا ســه) ســطح اصلــی تقســیم
میشــود کــه ســطوح حوزههــای هــدف فنــاوری نامیــده میشــوند.
تفــاوت ایــن ســطوح ناشــی از نسـلهای مختلــف فنــاوری و پیچیدگــی
آنهاســت .بهعنــوان نمونــه در حــوزه هــدف فنــاوري روش بهينــه
ازديــاد برداشــت ميتــوان بــه دو ســطح تزريــق آب و تزريــق آب بــا
شــوري كــم در مخــازن كربناتــه اشــاره كــرد .بهعنــوان نمونـهاي ديگــر،
در حــوزه هــدف فنــاوري ،بهبــود بهرهدهــي چاههــا از نظــر حفــاري
در مخــازن كمتــراوا مثــل مخــازن گــروه بنگســتان ،ميتــوان بــه ســه
ســطح حفــاري معمولي(عمــودي ،افقــي و انحرافــي) ،چاههــاي چنــد
شــاخه و چاههــاي افقــي طويــل بــا چنديــن شــكاف مصنوعــي اشــاره
كــرد.
مفاهیــم فــوق بایــد بــرای هــر میــدان خــاص بــه دقــت تعریــف شــود.
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ســطح پایــه ،مبیــن ســطح کنونــیِ بهکارگیــری یــک فنــاوری خــاص
در میــدان و ســطح هــدف ،مبیــن ســطح مطلــوب بهکارگیــری فنــاوری
در همــان میــدان اســت .بهعنــوان نمونــه در حــوزه هــدف فنــاوري
روش بهينــه ازديــاد برداشــت ،ســطح پايــه تزريــق آب و ســطح هــدف
ميتوانــد تزريــق آب بــا شــوري كــم باشــد .بهعنــوان نمون ـهاي ديگــر،
در حــوزه هــدف فنــاوري ،بهبــود بهرهدهــي چــاه از نظــر حفــاري
در مخــازن كمتــراوا ،ســطح پايــه حفــاري معمولــي و ســطح هــدف
ميتوانــد چاههــاي افقــي طويــل بــا ایجــاد شــكاف مصنوعــي باشــد.
حوزههــاي هــدف فنــاوري و ســطحبندي آنهــا ،عامــل خوبــی
بــرای اندازهگیــری مقــدار موفقیــت انتقــال فنــاوري در یــک قــرارداد
میباشــد .در صنعــت باالدســتی نفــت ،تجربــه اســتفاده از مفهــوم حــوزه
هــدف فنــاوري در كشــورهاي نــروژ[ ]5و عربســتان[ ]6وجــود دارد.
همچنیــن ،ســطوح فنــاوري ،توســط كنسرســيومي متشــكل از شــركت
اگزونموبيــلِ ،شــورون ،هاليبرتــونِ ،شــل ،كونوكوفيليپــس و بيپــي
بــراي برخــي از حوزههــاي هــدف فنــاوري ارايــه شــده اســت[.]7
اســاس طراحیهــای فــوق ،ایجــاد بیشــترین ارزش افــزوده از طریــق
بیشــینهکردن کیفیــت و کمینهکــردن ریســک و هزینــه و زمــان در
چرخــه عمــر پــروژه اســت .از اي ـنرو بهنظــر ميرســد بــرای مدیریــت
فنــاوري در قراردادهــاي  IPCمیتــوان از تعریــف حوزههــاي هــدف
فنــاوري و ســطح آن بــا توجــه بــه تجربيــات موفــق بينالمللــي و
داخلــي[ ]8اســتفاده نمــود.
 -4مفروضــات پيشــنهادي بــراي تعریــف فراینــد انتقــال فنــاوري
در قراردادهــا

بــرای اینکــه بتــوان در الگــوی قــراردادی جدیــد فراینــد انتقــال فنــاوری
را بهخوبــی تعریــف و مدیریــت نمــود ،رعایــت مــوارد زیــر ضــروری
اســت.
 -1-4نــگاه بــه توســعه فنــاوري در فضــای کســب و کار :لــزوم نــگاه
تجــاری بــه فنــاوری بهگونــهای کــه توســعه و یادگيــری فنــاوری از
نظــر اقتصــادی توجيهپذيــر باشــد ،بســیار مهــم اســت .فناوریهــای
صنعــت نفــت بهويــژه در بخــش باالدســتی بســيار ســرمايهبر هســتند.
بايــد کوشــيد قبــل از هرچیــز تمــام عوامــل اثرگــذار در تجاریســازی
فنــاوری موردتوجــه قــرار گیــرد .کــه از آنجملــه میتــوان بــه مطالعــات
توجیهپذیــری اقتصــادی ،مطالعــه و تحقیــق بــازار ،نهادســازی ،نقــش
حاکمیتــی و الزامــات قانونــی ،شناســایی شــرکتهای گیرنــده و
توســعهدهنده فنــاوری ،کمــک بــه افزایــش تــوان جــذب فنــاوری و
پیشبینــی مالکیــت فکــری اشــاره نمــود.
 -2-4مشــاركت فعــال بخــش خصوصــي :بایــد شــکلگيری چنــد
شــرکت خصوصــی بــزرگ( )E&Pبــا کس ـبوکار فناوریمحــور در
صنعــت نفــت و گاز در دســتور كار قــرار گیــرد .اصــل بر توانمندســازی
و اعتمــاد بــه بازيگــران اصلــی بخــش خصوصــی اســت و وزارت نفــت
بهعنــوان نماینــده حاکمیــت ملــی ،بــا سیاســتگذاری مناســب و اســتفاده
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از ابزارهــای تشــويقی ،حرکــت بازيگــران داخلــی و خارجــی ذیربــط
در توســعه فنــاوری را بــه ســوی اهــداف بخشــی و ملــی هدایــت
ميكنــد.
 -3-4يادگيــري در اليــه فنــاوري :بــا نــگاه بــه تجــارب اســتفاده
از ظرفیــت فعاليتهــای آموزشــیِ قراردادهــای بیعمتقابــل در
پیوســتهای انتقــال فنــاوری ،آمــوزش مهارتهــای عملياتــی و
بهرهبــرداری بايــد خــارج از دايــره شــمول«آموزشهای حــوزه
فنــاوری» قــرار گيرنــد .الزم اســت آموزشهــاي حــوزه فنــاوری
در تمــام ســطوح آمادگــی فنــاوری و در حوزههــای اولويــتدار
تعریــف شــود .دوره هــای آموزشــی بایــد بــا اهــداف کمــی ،پیوســته و
یکپارچــه و قابــل ســنجش باشــند.
 -4-4تعریــف و ایجــاد شــبكههاي نــوآوري :شــبکههای نــوآوری
بایــد بــر اســاس هســتههای دانــا متشــکل از مركــز مديريــت فنــاوري
شــركتهاي عملياتــي مشــترك اكتشــاف و توليــد و شــبکه توانــا
متشــکل از شــرکتهای دانشبنیــان و ســازمانهای ايرانــی حــوزه
صنعــت نفــت و گاز بــا هدايــت شــرکتهاي عملیاتــی مشــترک
اكتشــاف و توليــد ایجــاد شــود.
 -5-4نظــارت و هدایــت خروجــی _ محــور و غيــر بروکراتيــک

از طــرف حاکمیــت :نظارتهــا و مُداخــات کارفرمــا و بازوهــای
مشــاورهای آن بايــد خروجیمحــور باشــند .از اينــرو بايــد تمامــی
اهــداف فناورانــه در حوزههــای هــدف ،ک ّمــی ،زمانبندیشــده و

ِ
فنــاوری شــرکتها و
قابــل ســنجش باشــند .هــدف ،افزايــش تــوان
ســازمانهای ايرانــی در حوزههــای فنــاوری اولويــتدار اســت .بايــد
مداخلــه کارفرمــا در رونــد اجــرا و تصميمــات اجرايــي بــه حداقــل
برســد تــا ُشــرکای ايرانــی بــدون مواجهــه بــا بروکراســی دولتــی و نــگاه
غيرتجــاری رايــج بــه فنــاوری ،بتواننــد چابــک و انعطافپذيــر عمــل
کننــد .نقــش کارفرمــا بايــد سياس ـتگذاری ،نظــارت و تــاش بــرای
بيشينهســازی ســرريزها و همافزاييهــا باشــد.
 -6-4حمایــت از رویکــرد توســعه صــادرات بهجــای قطــع

واردات :يکــی از شــاخصهای تشــويق ،فعاليــت شــرکت عملياتــی
مشــترک بهعنــوان اپراتــور  E&Pدر خــارج از کشــور اســت .از
ديگــر شــاخصهای تشــويق ،صــادرات فناوریهــای توســعه یافتــه
در "شــرکت عملياتــی مشــترک" در مســير انجــام قــرارداد اســت.
ايــن صــادرات میتوانــد از مســير اعطــای امتيــاز فنــاوری يــا فــروش
تجهيــزات مبتنــی بــر ايــن فناوریهــا توســط خــود شــرکت عملياتــی
مشــترک یــا اعضــای ايرانــی شــبکه همکارانــش باشــد .يکــی ديگــر
از شــاخصهای تشــويق ،قرارگرفتــن شــرکتهای ايرانــیِ عضــ ِو
شــبکههای همــکاری فناورانــه شــرکت عملياتــی مشــترک در شــبکه
جهانــی تأمينکننــدگان تجهيــزات و خدمــات شــريک خارجــی اســت.
 -7-4تقســيم و کاهــش ريســک توســعه و بهکارگيــری فنــاوری نويــن:

يکــی از ســاز و کارهــای تشــويق ،پرداخــت تمــام هزينههــای مرتبــط
بــا پژوهــش و توســعه فنــاوری در قالــب هزينههــای مســتقيم ســرمايهای

طرح كلي ارتقاء فناوری
فهرست حوزه های
هدف فناوری مرتبط
با میدان

نوع حوزه هدف فناوری
(خبرگی فناورانه /ابزار
فناورانه)

اهمیت استراتژیک (فناوری
کلیدی /فناوری پایه)

اعضای شبکه
همکاری فناورانه

سطح پایه

سطح هدف

طرح (های) جامع ارتقاء فناوری
زمانبندی

بودجه

فناوری های ذيل هر
حوزه هدف فناوري

نقش و وظایف
هر عضو شبکه
همکاری فناورانه

مورد
تجاری

برنامه های آموزشی
مرتبط با فناوری های
کلیدی و پایه

طرح توانمند سازی نیروی
انسانی مرکز مشترک
مدیریت فناوری

برنامه ساالنه فناوری
بودجه ساالنه براي اجراي طرح هاي جامع ارتقاءفناوري
 1طرح ها و برنامه هاي مرتبط با انتقال فناوري در قرارداد
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اســت .ايــن کار ،شــريک خارجــی را تشــويق میکنــد تــا بخشــی
از کارهــای توســعه فنــاوری پيشــرفته خــود را (بــا هــدف کاســتن از
ريســک اقتصــادی آنهــا) در قالــب شــرکت عملياتــی مشــترک دنبــال
کنــد.
 -8-4برونگرايــي در توســعه فنــاوری :عالوهبــر شــرکتهای
نفــت طــرف قــرارداد بهعنــوان پيمانــکار اصلــی ،شــرکتها و
ســازمانهای غيــر ايرانــی میتواننــد در قالــب شــبکههای نــوآوری
بــه تحقــق اهــداف فناورانــه صنعــت نفــت ايــران کمــک کننــد ،زيــرا
نهايتــاً ارتقــای تــوان فنــاوری شــرکتهای ايرانــی مــاک ســنجش
موفقيــت يــا عدمموفقيــت در توســعه و ارتقــای فنــاوری خواهــد بــود.
کارفرمــا در جهــت احــراز تحقــق عملــی ارتقــای فنــاوری شــرکتهای
ايرانــی مطابــق اهــداف تعييــن شــده میتوانــد از بازوهــای تخصصــی
بين المللــی کمــک بگيــرد.
 -9-4ضمانــت اجرايــي انتقــال فنــاوري :ايــن مهــم از طريــق در
نظــر گرفتــن پــاداش مالــي بــراي شــركت عملياتــي مشــترك محقــق
ميشــود.
 -10-4نــگاه پويــا بــه فنــاوری :بــا توجــه بــه تغییــرات احتمالــی در
حوزههــا و ســطوح فنــاوری ،طرحهــاي فناورانــه هــر پنــج ســال توســط
شــرکت عملیاتــی مشــترک بــهروز میشــود.
 -5طرح پيشنهادي انتقال فناوری در قراردادهای IPC

طــرح و برنامههــاي پيشــنهادي مرتبــط بــا انتقــال فنــاوري در قــرارداد
در شــكل 1-نشــان داده شــده اســت .بــر اســاس ایــن فراینــد ،طــرح
كلــي ارتقــای فنــاوری در مراحــل اکتشــاف ،ارزیابــی ،توســعه و
تولیــد از میــدان هیدروکربــوری در باالتريــن ســطح قــرار دارد.
ايــن طــرح شــامل فهرســت حوزههــاي هــدف فنــاوري مرتبــط بــا
ميــدان موردنظــر ،نــوع حــوزه هــدف فناوري(خبرگــي فناورانــه/
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ابــزار فناورانــه) ،اهميــت اســتراتژيك(فناوري كليــدي /فنــاوري
پايــه) ،اعضــاي شــبكه همــكاري فناورانــه و ســطح پايــه و هــدف
در هــر حــوزه هــدف فنــاوري اســت .بــر اســاس ايــن طــرح كلــي،
طرح(هــای) پنجســاله جامــع ارتقــاء فنــاوری بــرای ارتقــاء توانمنــدی
شــرکتهای اكتشــاف و توليــد ایرانــی تهيــه ميشــوند .ايــن طرحهــا
شــامل زمانبنــدي ،بودجــه ،فناوريهــاي انتخــاب شــده ذيــل هــر حــوزه
هــدف فنــاوري مرتبــط بــا ميــدان موردنظــر ،نقــش و وظايــف هــر عضــو
شــبكه همــكاري فناورانــه ،بررســي تجــاري بــودن فنــاوري ،برنامههــاي
آموزشــي مرتبــط بــا فناوريهــاي كليــدي و پايــه و طــرح توانمندســازي
نيــروي انســاني مركــز مشــترك مديريــت فنــاوري اســت .بــر اســاس
ايــن طرحهــا ،برنامــه ســاالنه فنــاوری بهعنــوان بخــش فنــاوري هــر
برنامــه كاري ســاالنه كــه شــامل بودجــه موردنیــاز بــرای پیادهســازی
طرح(هــای) جامــع ارتقــاء فنــاوری اســت ،تهيــه ميشــود.
ســاختار پيشــنهادي بــراي انتقــال فنــاوري در قراردادهــاي  IPCدر
شــكل 2 -نشــان داده شــده اســت .بــر ايــن اســاس ،کارگــروه فنــاوری
قــرارداد ،نظــارت بــر تمامــی جنبههــای بهکارگیــری ،انتقــال و توســعه
فناوریهــای مرتبــط بــا تمامــی قراردادهــای نفتــی ایــران را برعهــده
دارد .اعضــاي ايــن شــوراي تخصصــي توســط شــرکت ملــی نفــت
مشــخص میشــوند .مرکــز مشــترک مدیریــت فنــاوری ،مرکــزی
اســت کــه توســط شــرکت مشــترک عملیاتــی اكتشــاف و توليــد
تأســیس میشــود و وظیفــه آن تهیــه و پیادهســازی طرحهــای جامــع
انتقــال فنــاوری ،انجــام و نظــارت بــر پروژههــای پژوهــش مشــترک
و توســعه فنــاوری ،ایجــاد و ُســکانداری 3شــبکه همــکاری فناورانــه
اســت .کارکنــان ایرانــی کــه توســط شــریک ایرانــی شــرکت عملیاتــی
مشــترک در ایــن مرکــز شــاغل هســتند بایــد نقــش فعــال و رو بــه
افزایشــی را در تأســیس و مدیریــت ایــن مرکــز داشــته باشــند .بــر ايــن
اســاس ميتــوان از ســنجه درصــد حقــوق پرداختــی بــه کارکنــان
ایرانــی منصــوب شــده از طــرف شــریک ایرانــی مرکــز مشــترک
مدیریــت فنــاوری اســتفاده كــرد .انتظــار م ـيرود بــا گذشــت زمــان،
ايــن درصــد افزايــش یابــد .شــبکه همــکاری فناورانــه ،شــبکهای از
شــرکتهای ایرانــی و غیــر ایرانــی اســت کــه بــر اســاس مشــارکت و
در جهــت دســتیابی بــه اهــداف فناورانــه تصریــح شــده در طرحهــای
جامــع ارتقاءفنــاوری ،توســط مرکــز مشــترک مدیریــت فنــاوری ایجــاد
و ســکانداری میشــوند .در چنیــن شــبکهای تأکیــد ویــژه بــر مشــارکت
میــان اعضــای شــبکه بهمنظــور توســعه راهحلهــای یکپارچــه اســت
کــه ایــن مهــم مســتلزم ارتقــای ارتباطــات بیــن تخصصهاســت.
شــرکت ملــی نفــت موظــف بــه ارایــه فهرســت حوزههــای هــدف
فنــاوری در کنــار اهمیــت اســتراتژیک آنهــا (فنــاوري كليــدي /فنــاوري
پايــه) بــه شــرکت عملیاتــی مشــترک اكتشــاف و توليــد حداکثــر يــك
مــاه پــس از شــروع قــرارداد اســت .پیمانــکار حداکثــر  100روز پــس
از شــروع قــرارداد " طــرح کلــی ارتقــاء فنــاوری" را جهــت بررســی
و کســب تأییدیــه بــه كارگــروه فنــاوري قــرارداد شــرکت ملــی نفــت
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ارایــه میکنــد .شــرکت عملیاتــی مشــترک ،اولیــن طــرح جامــع
ارتقاءفنــاوری را حداکثــر شــش مــاه بعــد از شــروع قــرارداد جهــت
اخــذ تأییــد بــرای کارگــروه فنــاوری قــرارداد شــرکت ملی نفت ارســال
میکنــد .طرحهــای جامــع بعــدی ارتقــاء فنــاوری حداکثــر یکســال قبــل
از پایــان طــرح جامــع قبلــیِ ارتقــاء فنــاوری ،بــرای کارگــروه فنــاوری
قــرارداد شــرکت ملــی نفــت ارســال میشــود .بودجــه مصــوب بــرای
اجــرای هــر برنامــه ســاالنه فنــاوری توســط شــركت عملياتــي مشــترك
پرداخــت شــده و در صــورت تاییــد اجــرای مناســب هــر برنامــه ســاالنه
فنــاوری توســط کارگــروه فنــاوری قــرارداد در هزینههــای مســتقیم
قــرارداد لحــاظ میشــود .تــا حداکثــر یــک درصــد از رقــم هزینههــای
مســتقیم صــرف مخــارج مرکــز مشــترک مدیریــت فنــاوری ،اجــرای
پروژههــای تحقیــق و توســعه مرتبــط بــا ســطوح آمادگــی فنــاوری
یــک تــا چهــار فناوریهــای کلیــدی در شــبکه همــکاری فناورانــه
شــامل بهبــود تولیــد و ازدیــاد برداشــت (روش هــای بهبــود تولیــد
مخــزن محــور ،چــاه محــور و تاسیســات محــور) بــا توافــق شــرکت
ملــی نفــت و شــركت عملياتــي مشــترك میشــود.
در صورتیکــه عملیــات توســعه و تولیــد توســط شــرکت عملیاتــی
مشــترک بــر اســاس ســطح هــدف در حوزههــای هــدف فنــاوری
طراحــی و اجــرا شــود و رســوب فنــاوری در اعضــای شــرکتهای
ایرانــی شــبکه همــکاری فناورانــه بهنحــوی انجــام شــود کــه شــریک
خارجــی شــرکت عملیاتــی مشــترک از محصــوالت و خدمــات ایــن
شــرکتها اســتفاده کنــد ،بــا تأییــد کارگــروه فنــاوری قــرارداد شــرکت
ملــی نفــت ،مقــدار پرداخــت بــرای هــر بشــکه 4بســته بــه شــرايط ميــدان
و شــرايط قــراردادي افزایــش می یابــد.
شــرکت ملــی نفــت و تمامــی زیــر مجموعههــای آن از حــق دسترســی
غیرانحصــاری و حــق امتیــاز آزاد بــه تمامــی فناوریهایــی کــه ذیــل
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قــرارداد توســعه مییابنــد ،برخــوردار ميباشــند .شــرکت عملیاتــی
مشــترک ایــن حــق را دارد کــه مالحظــات مربــوط بــه مالکیــت معنــوی
را در توافقــات مجــزا بــا اعضــای شــبکه همــکاری فناورانــه لحــاظ کند.
پيشنهادها

 -1جهــت مياديــن مــورد نظــر بــراي واگــذاري بــر اســاس الگــوي
قــراردادي  ،IPCحوزههــاي هــدف فنــاوري و ســطوح فعلــي براســاس
وضعيــت ميــدان و هــدف بــر اســاس تجربيــات موفــق جهانــي شناســايي
شــده و بهعنــوان يكــي از اســناد مناقصــه ارايــه شــود.
 -2كارگــروه فنــاوري شــركت ملــي نفــت بــراي الگــوي قــراردادي
 IPCمتشــكل از خبــرگان ايرانــي و بينالمللــي تشــكيل و ايــن
كارگــروه نســبت بــه تهيــه آييننامههــا ،رويههــا و اســتانداردهاي الزم
بــراي بررســي و تأييــد طرحهــاي كلــي فنــاوري ،طرحهــاي جامــع
ارتقــاء فنــاوري و برنامــه ســاالنه فنــاوري اقــدام نمايــد.
نتيجهگيري

بــرای همخوانــی روح الگــوی قــراردادی جدیــد بــا اهــداف اقتصــاد
مقاومتــی ،انتقــال فنــاوری در قراردادهــای باالدســتی اکتشــاف ،توســعه
و تولیــد مســتلزم طراحــی ســنجههای مناســب بــرای اندازهگیــری
انتقــال فنــاوری و مرتبــط کــردن پیشــرفت بــر اســاس ایــن ســنجه بــا
پــاداش بــرای هــر بشــکه نفــت بهعنــوان ضمانــت اجرایــی مقولــه انتقــال
فنــاوری در قراردادهاســت .در ایــن نوشــتارحوزههای هــدف فنــاوری
و ســطوح آن بهعنــوان ســنجه و پیشــنهاد لحــاظ کــردن درصــدی از
پــاداش بــرای هــر بشــکه ارایــه شــد .بهعــاوه ،اجــزای برنامههــای
کلــی و جامــع ارتقــاء فنــاوری بــا محوریــت حوزههــای هــدف فنــاوری
در کنــار ســاختار اجرایــی بیــان گردیــد.

3. Orchestrating

1. Michael Porter
2. measure
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