چشم انداز

تجاریسازی؛ نقطه عطف دستاوردهای فناوری در صنعت نفت

با رونــق پژوهش و فناوري در جهان امروز،
سرعت صنعتي شدن به طرز چشمگيري افزايش
يافته و ارتباط سه جانبه پژوهش ،فناوري و توسعه
صنعتي و اقتصادي يک کشور تبديل به ارتباطي
معنادار شــده اســت .در بررســيها و مطالعات
مربوط به نوآوريهاي مبتني بر فناوري ،مفاهيم و
تعاريف گوناگوني متناسب با اهداف معين ،ارائه
شده است .يکي از دقيقترين ديدگاههاي اخير،
نوآوري را به مثابه دريچهاي به پيشرفتهاي مهم
فناوري ميداند که قادر اســت تأثير چشمگيري
بر اقتصاد داشته باشد .بنابراين ايجاد يک فناوري
جديد ،بــدون درپيداشــتن اثــرات اقتصادي،
بهخوديخــود نــوآوري محســوب نميشــود.
مؤلفههاي اصلي براي رسيدن به اين مهم ،حمايت
كامل دولت از ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي
و گزينش صحيح فناوريهاي راهبردي اســت.
از اين رو تعامل مســتقيم ميان پژوهش ،فناوري
و بــازار ميتواند اقتدار و توســعه واقعي فناوري
ملي در صنعت نفت را به عنوان صنعتي راهبردي
به همراه داشــته باشــد .اين تفکر ،زماني محقق
ميشــود که تحقيقــات کاربردي و توســعهاي
نقشي اساسي در صنعت ايفا نمايد كه توسعه اين
تفکــر و اجرايي شــدن آن از طريق بهکارگيري
توانمنديهاي صنعت نفــت در ارتباط و تعامل
بسيار نزديك با مراکز تحقيقاتي و علمي کشور
و جهان ميسر ميشود.
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پژوهش به عنوان عاملي تصميمساز ميتواند
در زمينــة مطالعات اکتشــافي و مخازن توليدي،
فرآيندهاي ساخت مشــتقات پيچيده نفتي ،مواد
شيميايي ،کاتاليستها و حتي طراحي واحدهاي
جديد ،نقشي مؤثر ايفا كند؛ چراكه به طور قطع
کليد توســعه فناوري و خوداتکايي در ســاخت
تجهيزات و مواد داخل کشــور ،در پژوهشهاي
کاربردي و توسعهاي نهفته است .
از منظر ديگــر ،رهايي از اقتصــاد متکي به
نفت منوط به عبور از مسير تحقيقات و ساماندهي
سرمايهها است كه در اين راستا دستيابي کشور
بــه رتبههاي ممتاز در بخش فناوري نفت ،گاز و
پتروشيمي امري دور از دسترس نخواهد بود.
بررسي فعاليت بنگاههاي مختلف در صنعت
نفت جهان حاكي از آن است كه منفعت اصلي
در اين صنعت از آن گروهي اســت که در مسير
تأمين منابع انرژي پايدار از سوي تأمينکنندگان،
نقش پشتيبان و تسهيلکننده را ايفا ميکنند .اين
پشــتيباني شــامل دامنهاي از خدمات مديريتي،
بازاريابــي ،تحليلهــاي اقتصــادي ،ژئوپليتيکي
و سياســي اســت كه ارائه ســرويسهاي فني و
نوآوريهــاي تکنولوژيکــي بــه منظــور بهبود
شــاخصهاي اقتصــادي بهرهبــرداري از منابع
انــرژي را در بر ميگيرد .منافــع حاصل از ارائه
ايــن قبيل ســرويسها که عموماً بــا هدف حل
مســائل خاص صورت گرفته و منجر به افزايش

منافع تجــاري براي توليدکننــدگان نفت و گاز
ميشود تا حدي اســت که به نظر ميرسد بازار
حاصــل از ارائه اين خدمات از بــازار اصلي که
همــان عرصه خريد و فــروش محصوالت نفتي
اســت پر رونق تر و سودآورتر باشــد .بر همين
اساس مجموعه شرکتهاي نفتي را که يا صرفاً
ارائه کننده راه حلها يا بســتههاي حل مسأله در
حوزههاي مختلف مديريت و مهندسي هستند و
يا عالوه بر تملک منابع نفتي و توليد نفت به ارائه
اين قبيل خدمات مي پردازنــد ،صنايع "فناوري
محور" يا "دانش محور" ناميده و ســايرين را که
توان محدودتري در حل مســائل داشــته و براي
اســتحصال اقتصــادي منابع خود عموماً وابســته
به شــرکتهاي فنــاوري محور هســتند ،صنايع
"عملياتي" يا "توليد محور" نام نهادهاند.
با وجود ســابقه ديرينه صنعــت نفت ايران،
به زحمــت مي توان اين صنعــت را جزء صنايع
فناوري محور جاي داد؛ چراکه و همچنان بخش
مهمــي از وابســتگيها ،اين صنعــت عظيم را با
چالش جدي مواجه ميكند .اين در حالي است
که نگاهي اجمالي به شاخصهاي توسعه علم و
فناوري در کشــور نشان ميدهد که در سالهاي
اخير ظرفيت وسيعي در زمينه توليد و بهکارگيري
دانشهــاي فني و مديريتي مورد نياز اين صنعت
ايجاد شــده و آماده بهرهبرداري است .در بعضي
موارد توجه به گوشهاي از اين ظرفيتها از سوي
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برخي شرکتهاي خارجي و يا بعضي رقبا ،سبب
بهرهمندي آنهــا از اين توانمندی در جهت حل
مســائل و رفع نيازها بوده است .از اين رو به نظر
ميرسد برخي عوامل و الزامات براي به خدمت
گرفتن و جهتدهي توان علمي کشــور در مسير
نــوآوري به منظــور رفــع نيازها و حل مســائل
صنعت نفت کشور مغفول مانده که توجه به آنها
ميتواند زمینهســاز جهش صنعت نفت کشــور
بهسمت باشگاه صنایع فناوریمحور باشد.
در هميــن راســتا ،كســب توانائــي تبديل
ايدههاي پژوهشــي بازار محور بــه فناوريهاي
مدون فني-اقتصادي ،ميتواند يك كشور جهان
ســومي فروشنده مواد خام را به كشوري پيشرفته
كه فروشــنده دانش فني-اقتصادي است تبديل
كند.
امكانســنجي فنــي -اقتصــادي پروژههاي
پژوهشــي منجر به توليد فناوري و همچنين تهيه
طرح كســب و كار جهت فناوريهاي توســعه
يافتــه از نيازهــاي اصلــي تجاريســازي تلقي
ميشــود .شايان ذكر اســت كه انجام پروژههاي
مطالعاتــي در زمينه تعييــن اولويتهاي پژوهش
و فناوري كشــور در زمينههــاي تخصصي مورد
نيــاز ،ميتواند در انتخــاب ايدههاي الزم جهت

تجاريسازي بسيار مؤثر باشد .شناسائي و تعيين
زيرســاختهاي الزم بــراي تبديل پژوهشهاي
صورت گرفته در مراكز پژوهشي و دانشگاهها به
دانش فني -اقتصادي قابلبازاريابي و قابلفروش
به صنعت از موضوعات مهم و اساسي است .در
اين راستا ميتوان اولويت را به پروژههاي صنعتي
خاتمــه يافته اختصــاص داد .همچنين تقويت و
توسعه بخش طراحي -مهندسي به منظور افزايش
مقياس توليد نيمهصنعتي از نتايج آزمايشــگاهي
نيز از ديگر ملزومات تجاريسازي است كه بايد
براي دســتيابي به اين هدف تمهيدات الزم در
مراكز علمي انديشيده شود.
در اين خصــوص ايجاد اداره يــا دفتري به
منظــور حفاظت از دســتاوردهاي پژوهشــي ،از
طريق ســاماندهي و گســترش ثبت اختراعات
داخلي و خارجي ،ثبت عالئم و نشانههاي تجاري
نيز بسيار مفيد خواهد بود.
بــا توجه به اينكــه فرآيند تجا ريســازي و
توســعه فناوري امري پرهزينه اســت ،لذا جذب
و افزايش مشاركت سرمايهگذاري ريسكپذير
بخشهاي خصوصي و دولتي در توســعه بیشتر
فناوريهــاي در حــال توســعه ،از راهكارهاي
اصلی محسوب ميشود .تقويت و توسعه بخش

بازاريابي و فروش فنــاوري نيز از ديگر وظائف
اداره متولي اين امر خواهد بود.
تدوين قوانين ،آئيننامهها و دستورالعملهاي
اجرائي به منظور توســعه فناوري و اصالح قوانين
ارتقاء به منظور ترغيــب پژوهشگران اين حوزه،
بــا در نظر گرفتــن حقوق مــادي و معنوي مراكز
علمي و پژوهشگران نيز ميتواند راهگشاي فرايند
تجاريسازي باشد .در خاتمه باید گفت عزم راسخ
صنعت و مراكز علمي-پژوهشي در جهت تكميل
چرخهعلمتاثروتنقشيتعيينكنندهداردوجايگاه
كشور را به يك كشوري پيشرفته کهفروشنده دانش
فني  -اقتصادي است ارتقاء خواهددهد.
در هميــن راســتا در ســالهاي اخيــر،
فعاليتهاي قابلتوجهي براي توليد نرمافزارها
و شبيهســازهاي مهندســي نفــت در كشــور
صــورت گرفته كــه برخي از آنهــا از لحاظ
توانمنديهــاي فني به مراتــب از نمونههاي
خارجــي بهتر بوده و قابلیــت فروش و عرضه
به بازارهاي جهاني را نيز دارا هستند .بي شك 
توســعه و حمايت از اين تجــارب ،ميتواند
زمينهساز شكوفايي در ساير بخشهاي صنعت
نفت نيز باشد.
سردبير
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