
17

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 107 / آذر ماه 1392

انتقال فناوری، ساخت داخل، صنعت نفت، مته حفاری

)Noorib@ripi.ir( نویسندة عهده  دار مکاتبات *

بهروز نوری*، عليرضا ميقانی نژاد  پژوهشگاه صنعت نفت

ارزيابی فرآيند انتقال فناوری در بخش باالدستی صنعت نفت؛ 
مطالعه موردي: انتقال فناوری ساخت مته های حفاری

هدف از مقاله حاضر، تالش برای تحلیل روند س��اخت تجهیزات صنعت نفت در داخل، از طریق انتقال فناوری اس��ت. در همین راس��تا، پروژه 
انتقال فناوری س��اخت مته های حفاری در کشور که جزو کاالهای راهبردی در بخش باالدستی صنعت نفت است، مورد مستند سازی و تحلیل 
قرار گرفته است. شروع همکاری پروژه ساخت این مته ها در داخل، از اواخر دهه هفتاد و همزمان با شروع حمایت های کالن از ساخت داخل 
در کش��ور بوده اس��ت که با همکاری یك شرکت خصوصي داخلي )شرکت ابزار برقی ایران( و یك شرکت معتبر و صاحب تکنولوژي )بیکر 
هیوز امریکا(، شکل گرفته است. مستند سازی این پروژه بر مبنای روند تاریخی دوازده ساله از شروع مذاکرات تا توقف خط تولید این محصول 
و با استفاده از منابع موجود از جمله مصاحبه های مدیران صنعت نفت در سال های اخیر و همچنین جلسات متعدد با مدیران شرکت هاي طرف 
همکاري صورت گرفته اس��ت. در ادامه، بر اس��اس فعالیت های مدیریت فناوری و با استخراج چك لیس��ت های انتقال فناوری، پروژه مذکور 
مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و چالش ها و پیش��نهادهایی به منظور بهبود فرآیندهای انتقال فناوری مش��ابه در کش��ور ارائه شده است. نتایج 
این تحقیق نش��ان می دهد که محیط انتقال فناوری و حمایت س��ازمان های دولتی از شرکت های خصوصی، نقش اساسی در انجام موفقیت آمیز 

این پروژه ها دارد.

مقدمه
با وجود اراده و خواس��ت در توس��عه ساخت 
کااله��ای داخلی در صنع��ت نفت، تا ب��ه امروز 
وضعی��ت س��اخت کاال در داخ��ل، متناس��ب با 
توانایی های بالقوه کش��ور نبوده اس��ت که توجه 
جدی تر به این مقوله را طلب می کند. زیرا کشوری 
که با بیش از 100 س��ال قدم��ت در صنعت نفت، 
بیش��ترین حجم از منابع هیدروکرب��وری جهان را 
در اختیار دارد و از طرفی از سطح دانش فنی نسبتاً 
باال و نیروی انس��انی تحصیلکرده و جویای کار و 
وجود بازار بسیار بزرگ در داخل و در کشورهای 

همسایه برخوردار است، باید برای تبدیل شدن به 
یك ابرق��درت در حوزه نفت و انرژی و همچنین 
قطب تولید تجهیزات صنعت نف��ت، به طور مؤثر 

برنامه ریزی کند. 
نگاهی به تجربه برخی از کشورها مانند نروژ 
و برزیل نش��ان می دهد که علی رغم تجربه بس��یار 
کمت��ر در صنعت نفت نس��بت به کش��وری مانند 
ایران، در راستای ارتقاء فناوری در بخش باالدستی 
به طور کل��ی و به خص��وص در ارتباط با س��اخت 
تجهیزات و کاالهای راهبردی این بخش در زمره 
کش��ورهای موفق بوده اند. به اذعان کارشناس��ان، 

یک��ی از دالیل موفقی��ت این کش��ورها در زمینه 
بومی س��ازی س��اخت تجهیزات و کاال در بخش 
باالدستی، اجرای کامل فرایند انتقال فناوری بوده 
است.]1[ بنابراین نیاز است تا با بررسی فرایند انتقال 
فناوری در بخش تجهیزات باالدستی صنعت نفت 
کشور، آس��یب ها و چالش های موجود استخراج 
شود و خواس��ته های مورد نیاز در راستای ارتقای 

فناوری در این بخش پیشنهاد گردد. 
در این تحقیق تالش شده است تا فرایند انتقال 
فناوری مته های حفاری )از ش��رکت بیکر هیوز به 
یك شرکت خصوصي داخلي(، به عنوان یکی از 
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کاالهای اس��تراتژیك بخش باالدستی ارزیابی و 
آسیب شناسی گردد. فرآیند مستند سازی با معرفي 
ش��رکت هاي طرف همکاري آغاز شده و سپس 
شناس��ایی فناوری و تدوین وقایع نگاری تاریخی 
پروژه با مراجعه به مستندات و گزارش های موجود 
در گذش��ته و به ویژه مصاحبه ب��ا مدیران صورت 
گرفته است. در مرحله بعد، با استفاده از فعالیت های 
اصل��ی، مدیریت فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته 
و در نهایت نیز پیشنهادهایی به منظور ارتقای سطح 
بهره وری پروژه های ساخت داخل در سطح صنعت 

نفت ارائه شده است. 

1- معرفي شركتهاي طرف همکار
ش��رکت ابزار برق��ی ایران در زمینه س��اخت 
تجهیزات ب��رون و درون چاهی و مته های حفاری 
سه کاجی و الماس��ه فعالیت می کند. اهداف مهم 
و بلند مدت شرکت ابزار برقی ایران، بومی کردن 
به روزترین تجهیزات و فناوری های اس��تراتژیك 
صنعت نفت بوده و به همین منظور، شرکت کاال 
در قراردادهای خود با ش��رکت ابزار برقی ایران و 
ش��رکای خارجی آن، خرید تجهیزات را مشروط 
به ساخت بخشی از این تجهیزات در داخل کشور 
کرده است تا از این طریق، به تدریج سهم ساخت 

در داخل به ساخت کامل در داخل ارتقا یابد. ]2[
شرکت بیکر هیوز نیز در سال 1987 از ادغام 
دو ش��رکت هیوز تول و بیکر اینترنش��نال ش��کل 
گرفته اس��ت. این دو ش��رکت به تنهایی 100 سال 
قدمت فعالی��ت در حوزه های نفتی را دارا بوده اند. 
عمده فعالیت این شرکت آمریکایی ایجاد ارزش 
اف��زوده از مخازن نفت و گاز اس��ت که حفاری با 
بهره وری ب��اال، ارزیابی، خدمات و فناوری تولید، 
مشاوره مخزن و عملیات یکپارچه را شامل می  شود. 
شرکت بیکر سال ها در ایران حضور داشته است و 
جزو پیمانکاران مهم شرکت ملی نفت به ویژه در 

بخش باالدستی بوده است. ]3[

2- بررس�ی تاريخ�ی روند انتقال فناوری س�اخت 
مته های حفاری 

مته حف��اری یک��ی از کاالهای بس��یار مهم 
و اس��تراتژیك در باالدس��تی نف��ت محس��وب 

می ش��ود. ای��ن کاال ب��ه ان��دازه ای اس��تراتژیك 
اس��ت ک��ه در ده��ه گذش��ته تنها چند ش��رکت 
و  را داش��ته اند  تولی��د آن  انحص��ار   امریکای��ی 
به هیچ عنوان حاضر به هم��کاری در زمینه دانش 
فنی با ش��رکت های مختلف نبوده اند. یکی از این 
شرکت ها، شرکت بیکر هیوز1 است که با شرکت 
ملی نفت نیز همکاری داش��ته و مته های مورد نیاز 

کشور را تأمین می کرده است.]2[ 
نحوه قرارداد انتقال فناوری ساخت مته حفاری 
در کشور به صورت قراردادهای ساخت مشترک 
بوده اس��ت و به دلیل اینکه ش��رکت بیکر هیوز از 
پیشتازان این صنعت در ایران و جهان و تأمین کننده 
مته حفاری در گذش��ته بوده اس��ت، ب��رای انتقال 

فناوری مورد تایید شرکت نفت قرار گرفت.
 قرار داد س��اخت مش��ترک جهت س��اخت 
تجهیزات باالدس��تی مته حفاري در ایران توس��ط 
ش��رکت ابزار برقی ایران و با ش��رکت بیکر هیوز 
بسته می شود. مذاکرات برای فعالیت های مشترک 
با ش��رکت بیکر از سال 72 ش��روع می شود و در 
مذاک��رات اولیه ط��رف خارجی اع��الم می کند 
که بیش��تر از دوازده درصد تعهد س��اخت داخل 
نمی دهد. این محدودیت به این دلیل اعمال می شود 
که ش��اخه ای از شرکت بیکر با ایران وارد مذاکره 
ش��ده اس��ت که در ایرلند مس��تقر بوده و به دلیل 
وابسته بودن به مرکز امریکایی، به لحاظ مشکالت 
سیاسی آمریکا با ایران محدودیت افزایش درصد 
ساخت در داخل را داش��ته است. از طرفی دیگر، 
ظرفیت و توان بومی، اجازه تولید س��اخت داخل 
بیش��تر از ای��ن را نمی داده اس��ت. ش��رکت ابزار 
 برق��ی ای��ران، از طریق ش��رکت هاي دولتي نفت

 از جمله شرکت پش��تیباني ساخت و تهیه کاالي 
نفت ته��ران، با طرف   های خارج��ی وارد مذاکره 
ش��ده تا وجاهت و اعتب��ار الزم در مذاکرات را از 
طریق این ش��رکت های دولتی و وابسته به شرکت 
نفت، به دست آورد. الزم به ذکر است که بر اساس 
گفته های مدیر عامل این شرکت، برخی از بندهای 
ق��راردادی مطابق با نیازهای ش��رکت خصوصي 
داخلي تنظیم ش��ده اس��ت. به طور مث��ال، یکی از 
الزامات قراردادی این بوده است که طرف خارجی 
ملزم خواهد ش��د به روزترین فناوری های تولیدی 

را در کش��ور اس��تفاده کند. در مقابل، طرف های 
ایرانی هم متعهد شدند که ضمن پرداخت تمامی 
ح��ق و حقوق طرف خارجی، نس��بت به محرمانه 
نگهداشتن مدارک فنی اهتمام ورزند. ضمناً، تنها به 
شرکت های خارجِی هم سطح این شرکت  مطرح 
بین الملل��ی اجازه حضور و رقاب��ت در داخل داده 

شود. ]2[ 
یک��ی دیگر از نکات مثبت ق��رارداد با طرف 
خارجی، افزایش انگیزه خودباوری در کشور بوده 
است. در ابتدا کس��ی باور نداشته است که طرف 
ایرانی توانمندی جلب مش��ارکت ش��رکتی مانند 
بیکر هیوز را داش��ته باشد. اما پس از وقوع این امر 
مهم، س��ایر ش��رکت های داخلی نیز فعالیت هایی 
را در س��طح بین الملل��ی ش��کل داده اند. همچنین 
قدرت چانه زنی ش��رکتهاي داخل��ي به خصوص 
شرکت پشتیباني، ساخت و خرید کاال نیز افزایش 
یافته است؛ تا این حد که پس از ساخت تجهیزات 
سرچاهی توسط ش��رکت های داخلی و انعکاس 
توان بومی ش��رکت های ایرانی، شرکت کمرون2 
که ابتدا اق��دام به قطع همکاری کرده و از تحویل 
تجهیزات سرچاهِی فروخته شده امتناع می ورزید، 
به دلیل نگرانِی از دس��ت دادن بازار ایران، نسبت به 

تحویل کاالهاي مذکور تعجیل کرد. ]2[ 
اعتقاد مدیران ش��رکت در خصوص افزایش 
ساخت در داخل بر این بوده است که برای شروع 
هر همکاری باید پایه و مفهوم دانش مهندس��ی را 
دارا ب��ود و ی��ا آن را ایجاد کرد و پس از ش��روع 
هم��کاری، فناوری به تدریج منتقل می ش��ود. این 
تفکر، اساس مشارکت در ساخت و قرار گیری در 
زنجیره س��اخت با انگیزه یادگیری و ارتقای سهم 

داخلی را شکل داده است. 
پس از اِعمال تحریم های بین المللی به خصوص 
از سوی کشور آمریکا در سال های اخیر، شرکت 
بیکر هیوز به ناچار همکاری خود را با طرف ایرانی 
قطع می کند. در ادامه، ش��رکتی مطرح از بلژیك 
از اتمام این هم��کاری مطلع و متقاضی همکاری 
با طرف ایرانی می ش��ود. ش��رکت ایراني ش��رط 
همکاری با ط��رف خارج��ی را تولید صد درصد 
محص��ول در ایران اعالم می کند که با این ش��رط 
دو هدف دنبال می شود؛ اول اینکه طرف خارجی 
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  1   فعالیت های مدیریت فناوری]4[

با همکاری س��اخت در داخل کشور، در شرایط 
تحری��م منافع خود را در ماندن در کش��ور ببیند و 
دوم اینک��ه این فناوری کامالً بومی ش��ود. طرف 
خارجی بعد از مذاکرات طوالنی این پیش ش��رط 
را می پذیرد اما تضمین خرید 300 مته در س��ال را 
از طرف ایرانی تقاضا می کند. 300 مته در س��ال با 
توجه به نیاز داخلی بسیار معقول است و حتی همه 
بازار ایران را پاس��خ نمی دهد. این شرط با توجه به 
اصل بازارسازی و توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری 
معقول به نظر می رسد. در ادامه، شرکت داخلي این 
موضوع را با ش��رکت هاي ذیربط در صنعت نفت 
مطرح و درخواس��ت تضمین خری��د می کند، اما 
درآن زمان به دلیل تغییر سیاست ها در بخش دولتي، 
این درخواست مورد موافقت قرار نمي گیرد و لذا 
ب��ا ادامه تحریم ها خط تولی��د مته حفاری متوقف 

مي شود. ]2[

3- ارائه چارچوب و متدلوژی تحقيق 
ش��امل  فن��اوری  مدیری��ت  فعالیت ه��ای 
فرایندهای زیادی می ش��ود که مدل فال3 آنها را 
با پنج فرآیند اصلی و معمول دس��ته بندی کرده 
است)ش��کل-1(. این چارچوب توس��عه یافته ی 
چندین مدل مرتبط با مدیریت فناوری است که 
پنج فرآیند اصلی شناس��ایی، انتخاب، اکتساب، 
به��ره ب��رداری و حفاظ��ت از فناوری را ش��امل 

می شود. ]4[
 از طرف��ی مدل ریزمن4  به دس��ته بندی جامع 
فاکتوره��ا و ابعاد مختلف موجود در فرایند انتقال 

فناوری می پردازد که این ابعاد عبارتند از:

1 | چک لیست نهایی تحلیل انتقال فناوری در شركت ابزار برقی ایران بر اساس مدل انتقال فناوری
توضیحاتمنفیمثبتفاکتور مورد مطالعهردیف

فاز شناسایی
اولین پروژه شرکتXآیا تجربه انتقال در گذشته وجود داشته است؟1

مدیر عامل√آیا فرد، گروه یا واحدی مسئول فرآیند شناسایی بوده است؟2

تولید صورت گرفته است√آیا منابع مورد استفاده از اعتبار کافی برخوردار بوده اند؟3
فاز انتخاب

فناوری و صاحب فناوری کم و √آیا تعیین حیطه انتخاب آسان بوده است؟4
انحصاری

کاالی راهبردی√آیا نیاز به این فناوری احساس و درک شده بوده است؟5

آیا برای انتخاب فناوری، کاربرد راهبردی آن موردنظر بوده 6
√است؟

بوده 7 فناوری موجود  انتخاب  برای  آیا گزینه های متعددی 
Xاست؟

نیازی نبوده استXآیا گزینه های مختلف  مورد ارزیابی قرار گرفته است؟8

آیا برای انتخاب، معیارهای متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته 9
نیازی نبوده استXاست؟

آیا در معیارها به ویژگی های خاص فناوری نرم از قبیل عوامل 10
√انسانی، فرهنگی و ساختاری توجه شده است؟

به  منظور  همین  به  افراد 
اعزام  فناوری  دهنده  شرکت 

شده اند

معیارها 11 ارزیابی  و  مشخص  مکانیزم  اساس  بر  انتخاب  آیا 
به روز بودن فناوری√صورت گرفته؟

استفاده در مذاکرات بعدی√آیا این اطالعات در دسترس هستند؟12

بعدی 13 به منظور تصمیم گیری های  از فرآیندها  یادگیری  آیا 
استفاده در مذاکرات بعدی√صورت گرفته است؟

آیا فرآیند به کار رفته برای رسیدن به راه حل، مشهود، نمایان 14
استفاده در مذاکرات بعدی√و تکرار پذیر است؟

صحیح 15 و  مناسب  انتخاب،  برای  استفاده  مورد  اطالعات  آیا 
با توجه به سابقه طرف خارجی √بوده اند؟

در ایران

آیا خروجی فرآیند انتخاب در زمان مناسب برای تصمیم گیری 16
√موجود بوده است؟

اکتساب

آیا ویژگی ها و ابعاد پروژه در ابتدای این فاز شناخته شده بوده 17
به √است؟ آموزش  برای  افرادی 

شرکت بیکر رفته بودند

آیا رویه مشخص و استانداردی برای اکتساب موجود بوده 18
Xاست؟

داخلی،  کارکنان  آموزش 
متخصصان  تجارب  از  استفاده 
استاندارد  اما  خارجی.  طرف 

نبوده است

اختراع، 19 مانند  شده اند؟  گرفته  نظر  در  مسیرها  همه  آیا 
ساخت Xنوآوری و ... مبنای  بر  خرید  تنها 

داخل در نظر گرفته شده

شاخص های 20 اکتساب،  مختلِف  مسیرهای  ارزیابی  برای  آیا 
Xمناسبی تعریف شده است؟

آیا روش اکتساب بر مبنای ارزیابی مسیرهای مختلف اکتساب 21
Xصورت گرفته است؟

√آیا فرد یا گروهی صاحب فرآیند اکتساب بوده است؟22
دیده  آموزش  بومی  افراد 
طرف  متخصصان  و  خارج  در 

خارجی

اکتساب 23 فرآیند  در  درگیر  افراد  انتخاب  برای  شاخصی  آیا 
Xموردنظر بوده است؟

Xآیا افراد درگیر بر اساس این شاخص ها انتخاب شده است؟24

آیا تجربیات فرآیند اکتساب، جمع آوری و مستندسازی شده 25
بطور کلی مستند سازی ضعیف Xاست؟

بوده است
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

 بازیگران موجود در فرایند انتقال فناوری در 
هر دو طرف گیرنده و دهنده فناوری،

 ویژگی ه��ای این تبادل ش��امل زمان و تعداد 
دفعات انتقال، هزینه و منافع انتقال و وجه و چگونگی 
انتقال، انگیزه های انتقال شامل انگیزه های اجتماعی، 

اقتصادی، راهبردی و ش��خصی و رشته های علمی 
شامل اقتصاد، مدیریت، مهندس��ی و....  با استفاده 
از این مدل می توان تقریباً تمام ابعاد و فاکتورهای 
موجود در یك فرآیند انتقال را اس��تخراج کرد و 
می تواند مبنایی برای شروع مستند سازی و ارزیابی 

فرآیندهای انجام شده باشد. ] 5[
با اس��تفاده از دو مدل مدیریت فناوری فال و 
انتق��ال فناوری ریزم��ن، چارچوبی جامع به منظور 
مستند سازی و ارزیابی فرآیند انتقال فناوری به دست 
آمده اس��ت. همان طور ک��ه بیان ش��ده، مدل فال 
گس��تره ای جامع از فرآیند مدیریت فناوری را در 
پنج فعالیت ذکر شده جای داده است و مدل ریزمن 
نیز دسته بندی وسیعی را از فاکتورهای مورد بررسی 
در فرآیند مدیریت فناوری معرفی کرده است. بر 
این اس��اس، فاکتورهای موج��ود در مدل ریزمن 
بر اس��اس فعالیت هاي مدل فال دسته بندی شده و 
چك لیست نهایی ارزیابی پروژه های انتقال فناوری 
بر مبنای فعالیت های مدیریت فناوری مورد تدوین 

قرار گرفته است.

4- ارزياب�ی فرآين�د انتق�ال فناوری س�اخت مته 
حفاری 

پس از ش��ناخت کلی از بازیگ��ران و محیط 
انتقال فناوری و همچنین بَعد از توس��عه چارچوب 
مفهوم��ی ارزیاب��ی، در این قس��مت فرایند انتقال 
فناوری ساخت مته های حفاری به شرکت داخلي، 
مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. با تلفیق مدل 
فال و ریزمن، چك لیست های ارزیابی برای تحلیل، 
اس��تخراج ش��ده اند. این چك لیس��ت ها ذیل پنج 
 دس��ته ی اصلی فعالیت های مدیریت فناوری )مدل 
فال(، قرار گرفته اند. با مصاحبه با مدیران ش��رکت 
داخلي و مطالعه مس��تندات موجود در این زمینه، 
فرایند ارزیابی از طریق چك لیست ها تکمیل شده 
اس��ت. فرایند ارزیابی به همراه چك لیس��ت ها در 

جدول- 1 نشان داده شده است.
بر اساس ارزیابی صورت گرفته در جدول- 1 
می توان از منظر هر فعالیِت مدیریت فناوری نکات 
مهم مرتبط با پروژه را به صورت زیر خالصه کرد:

                     با وجود اینکه در مرحله شناس��ایی، فناوری مته 
حفاری جزو فناوری های بسیار مهم و راهبردی برای 
کشور محسوب می ش��ود، حمایت طوالني مدت 

مناسبی از این پروژه صورت نگرفته است.
                     در مرحله انتخاب، با توجه به ش��رایط فیزیکی 
چاه ها و همچنین مالحظات بین المللی در انتخاِب 
دهنده فن��اوری، انتخاب مناس��بی صورت گرفته 

1 | چک لیست نهایی تحلیل انتقال فناوری در شركت ابزار برقی ایران بر اساس مدل انتقال فناوری ) ادامه(

توضیحاتمنفیمثبتفاکتور مورد مطالعهردیف

کل 26 از  مشخصی  انداز  چشم  اکتساب،  فرآیند  طول  در  آیا 
√فرآیند اکتساب موجود بوده است؟

بهر ه برداری

به منظور بهره برداری ساده و آسان از فناوری، آیا فرآیند 27
با کمک طرف خارجی√کامالً مکتوب و مستند شده است؟

آیا همه روش ها و گزینه های بهره برداری )لیسانس، همکاری 28
در Xمشترک و...( در نظر گرفته شده است؟ مشترک  همکاری  تنها 

ساخت

√آیا آموزش های الزم به  منظور بهره برداری دیده شده است؟29

آیا آموزش ها به طور همه جانبه )فنی، فرهنگی و...( ارائه شده 30
√است؟

انجام 31 بخش  اثر  به صورت  بهره برداری  روش  مدیریت  آیا 
√شده است؟

روش های Xآیا منافع و هزینه های مدیریتی فناوری ارزیابی شده اند؟32 به  آشنا  فرد 
مدیریت  فناوری وجود نداشته

آیا منابعی به این فاز اختصاص یافته است؟ به چه شکلی؟33

تولید 10 درصد در ایران√آیا نتایج مورد انتظار از این فاز به دست آمده است؟34

آیا اطالعات فناوری های موجود و جدید به طور ساختاریافته 35
√مورد ارزیابی و ذخیره سازی قرار می گیرد؟

اما  شرکت،  مدیر  گفته  به  بنا 
یافته  ساختار  می رسد  به نظر 

نیست

√آیا فرد یا گروهی مسئولیت بهره برداری را بر عهده دارد؟36
حفاظت

آیا اطالعات الزم برای تسهیل فرآیند محافظت ساختار دهی 37
Xشده اند؟

آیا استراتژی محافظت از فناوری های موجود، وجود داشته 38
Xاست؟

آیا در مرحله شناسایی، قابلیت حفاظت از فناوری در آینده 39
Xموردتوجه بوده است؟

فناوری در آینده 40 از  قابلیت حفاظت  انتخاب،  آیا در مرحله 
Xموردتوجه بوده است؟

آیا در مرحله اکتساب، قابلیت حفاظت از فناوری در آینده 41
Xموردتوجه بوده است؟

Xآیا همه روش های محافظت موردتوجه قرار گرفته است؟42

Xآیا برای تعیین اقدامات حفاظتی، فعالیتی صورت گرفته است؟43

Xآیا حفاظت به طور مناسب انجام شده است؟44

آیا تا کنون فناوری های حفاظت شده به دلیل اشتباه یا خطا از 45
چینی √بین رفته است؟ شرکت  یک  توسط 

سرقت شده

آیا کارکنان در مورد وضعیت حفاظت از فناوری اطالعات بروز 46
Xهستند؟

Xآیا موفقیت فعالیِت حفاظت ارزیابی می شود؟47

Xآیا فرد یا گروهی صاحب این فاز حفاظت است؟48
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است.
                     در مورد اکتس��اب، مهمترین چال��ش این بوده 
است که شرکت های متقاضی داخلی و تا حدودی 
شرکت ملی نفت از این پروژه بهره برداری مناسب 
نکرده ان��د، در صورتی که مش��ارکت این نهادها با 
هدف گذاری راهبردی و بلند مدت به عنوان طرف 
تقاضا و ایفای نقش در فرآیند اکتس��اب ضروری 

به نظر می رسد.
                     در فاز بهره برداری نیاز بوده است تا کارشناسانی 
آش��نا ب��ه مباح��ث مدیری��ت فن��اوری در پروژه 
حضور می یافتند تا کمك های��ی را در خصوص 
مستند س��ازی، اصالح و توسعه فرآیندهای انتقال، 

توسعه و بومی سازی فناوری به انجام رسانند. 
                     در ف��از حفاظت نیز به نظر می رس��د هیچ اقدام 
مناس��بی صورت نگرفته است تا  جایی که در یك 
مورد، فناوری بومی شده توسط یك شرکت چینی 

به سرقت رفته است.

 نتيجه گيری
پ��روژه انتقال فناوری س��اخت مته حفاری در 
داخل کش��ور یك نمونه از پروژه هایی اس��ت که 
در بخش باالدستی صنعت نفت اتفاق افتاده است. 
این پروژه در سال های اولیه از پروژه های موفق بوده 
اس��ت اما در نهایت بر اثر شرایط محیطی متوقف 
گردیده اس��ت. باید به این نکته توجه داش��ت که 
س��ابقه همکاری های فناورانه این شرکت و سایر 

ش��رکت هاي خصوص��ي داخل��ي ب��ا طرف های 
خارجی و حرکت به س��وی بومی سازی فناوری، 
به شدت تحت تأثیر نحوه حمایت نهادهای مرتبط 
دولتی است به طوری که در آغاِز فعالیِت مشترک 
تولید مته حفاری، رون��د همکاری با حمایت این 
شرکت مناس��ب ارزیابی می ش��ود؛ اما با توجه به 
مباحث مطرح ش��ده در جلس��ات مرتبط، مدیران 
ش��رکت های داخلی حمایت ه��ای ناکافي دولتی 
را یک��ی از عوامل مهم قطع همکاری های فناورانه 

می دانند.
 از مجم��وع مباح��ث ذکر ش��ده ای��ن نتیجه 
را می ت��وان گرفت که در راس��تای بومی س��ازِی 
فناوری های بخش باالدستی، باید محیطی مناسب 
برای توسعه فناوری ایجاد کرد. بدین منظور موارد 

زیر پیشنهاد می گردد:

                     اتخاذ قوانین حمایتی توس��عه فناوری: مثال 
اجرایی ش��ده از این مورد را می توان در قانون 
حداکثر استفاده از توان داخل که در دهه هفتاد 
تصویب و اجرایی ش��د، مشاهده کرد. به گفته 
کارشناسان این بخش، بعد از تصویب و اجرای 
این قانون، صنعِت ساخت کاال و تجهیزات در 
داخل، رشد چشمگیری پیدا کرد. در پروژه ی 
مته های حفاری، نبود قوانین مناس��ب حمایتی 
از ش��رکت های داخلی و همچنین نبود قوانینی 
که برای حضور شرکت های خارجی در ایران 

ایجاد جاذبه کند، به خوبی مشهود است.
 لذا الزم است با اتخاذ قوانین تسهیل گر در زمینه 
انتقال و توس��عه فناوری، گام مناس��ب برداشته 

شود. 

                     ایجاد راهکارهای سیاستی در جهت حمایت 
از تولید کنن��دگان داخل: در پ��روژه ی مذکور 
اگ��ر تقاضا برای خری��د 300 قطعه مته حفاری 
از طرف ش��رکت کاال تضمین می شد، امکان 

موفقیت آمیز بودن پروژه نیز بسیار زیاد بود. 

                     ش��فاف بودن راهبردهای توس��عه فناوری و 
اجرای بلند م��دت این راهبرده��ا: در پروژه ی 
مذکور )و بس��یاری از پروژه های مش��ابه(، نبود 
ثبات مدیریت و شفاف نبودن راهبرد دولت در 
زمینه بومی سازی فناوری، بیشترین اثر را در عدم 
موفقیت این پروژه داشته است. به گونه  ای که در 
ابتدا همکاری ش��رکت داخلي با شرکت بیکر 
هیوز از طریق حمایت دولت ش��کل گرفت و با 
توجه به سیاست های حاکم در آن دوره زماني، 
در جهت بومی سازی فناوری اقدامات مناسبی 
صورت پذیرفت. پس از آن و در سال های بعد 
با تغیی��رات مدیریت��ی و نبود راهبرد ش��فاف، 
سیاست ها تغییر کرد و با برداشته شدن حمایت 
س��ازمان های دولتی از شرکت های خصوصی، 

عماًل این پروژه متوقف گردید.
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