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سخن نخست

صنعــت نفت به عنوان شــاهرگ اقتصاد 
ايــران و اهرمي قدرتمنــد در موازنه قدرت، 
در منطقه و در سطح جهاني، جايگاه ويژه اي 
دارد و از همين رو اعتالي اين صنعت بنيادين 
بــه عنــوان يكــي از مهم ترين الزامــات ملي 

كشورمان تلقي مي شود.
در نگاهــي كلي بــه چارچــوب و كليت 
«برنامــه جامع توســعه صنعت نفــت» و نگاهي 
عميق تر به مفاد و راهبردهاي توسعه ملي در افق 
1404 و برنامه پنجم توســعه، اين نكته استنباط 
مي شــود كه توســعه اين صنعِت مــادر، تنها از 
شاهراه ارتقاي فناوري و بهره مندي از ابزارهاي 
نويــن، به لحــاظ صنعتي و در بُعــد كالن تر از 

نقطه نظر سياسي و استراتژيك، مي گذرد.
به عنــوان مثال، افزايش ســهم و ارتقاى 
جايــگاه صنعــت نفــت، گاز و پتروشــيمى 
درسطح منطقه و جهان و افزايش استحصال 
و اســتخراج نفت و گاز بــا اولويت ميادين 
مشــترك، به همراه اســتفادة بهينه از ذخاير 
هيدروكربورى كشــور به عنوان پشــتوانه و 
محرك توســعه پايــدار اقتصادى كشــور و 
هم چنين استفاده از ظرفيت هاى صنعت نفت 

و گاز براى دفاع از منافع ملى كه به عنوان اركان اصلي چشــم انداز نفت و گاز تا افق 1394 
مطرح شــده اند، تا حدود زيــادي در گرو بلوغ و تحول بنيادين اين صنعت مادر در راســتاي 

دستيابي به فناوري هاي نوين و به روز است.
بدون شــك امروزه پژوهــش و تحقيق در حوزه نفت و گاز براي توســعه اين صنعت، به 
عنــوان يك ضرورت اجتناب ناپذير تلقي مي شــود و از همين رو بسترســازي مناســب براي 
اســتفاده از پتانســيل هاي فكري نخبگان داخلي به همراه انتقال بهينه فناوري به داخل كشــور 

اهميت ويژه اي يافته است.
از ســوي ديگر، از آنجايي كــه رقابتي بودن محصوالت، ركن اصلي و الزمة دســتيابي به 
فناوري هاي نوين در صنعت نفت و گاز كشور است، الزم است تعامل جدي و تنگاتنگي ميان 

بنگاه ها و نهادهاي توليد كننده دانش ايجاد شود.
براي دســتيابي به اين راهبرد، در گام اول مي تــوان در زمينه تربيت و به كارگيري مديران 
نســل آينده، در سطح استانداردهاى جهانى با شاخصه هايي همچون: «دانايى»، «دين باورى» و 

«تعهد سازمانى» سرمايه گذاري كرد.
در گام هــاي بعــدي نيــز، الزم اســت تــا ســاز وكار مدّوني در راســتاي كســب و انتقال 
تكنولوژى هــاى نويــن در بخش باالدســتى نفــت و گاز نظير: دانــش فنى مكانيزم هــاى توليد

و بهره بردارى از مخازن كربناته شــكافدار، كسب دانش فنى مكانيزم هاى توليد و بهره بردارى 
از مياديــن نفــت ســنگين و فوق ســنگين و دســتيابى به فناورى هــاى جديــد نانوتكنولوژى و 

زيست فناورى ايجاد كرد.
توسعه و گسترش فناورى اطالعات دركليه سطوح صنعت نفت، توسعة رشته هاى مرتبط با 
صنعت نفت و گاز در دانشگاه هاى داخل كشور و تقويت تقاضا براى استفاده از دستاوردهاى 
تحقيق و توســعه (R&D) در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى از ديگر مواردي است كه بايد در 

ارتقاي فناوري در صنعت نفت مورد توجه قرار گيرد.
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ايجاد نقشه راه، پاشنه آشيل توسعه فناوري در صنعت نفت
اگرچه از ديدگاه بسياري از كارشناسان، اهميت دهي به پژوهش و تحقيقات، تبديل علم 
بــه فناورى، حمايت از توليدات داخلى و موظف نمودن شــركت هاى فعال در صنعت نفت به 
تامين مايحتاج خود از توليدات شركت هاى داخلى (با الزام به شرط رقابت پذيرى محصوالت 
داخلي)، به عنوان اركان نوآوري در صنعت نفت ايران مطرح اســت، اما حقيقت اين است كه 

هنوز راه زيادي براي دستيابي به اين منظور در پيش است.
بــه عنوان مثال، عدم وجود ســاختارى نظــام يافته براى هدايت و ارتبــاط موثر بين مراكز 
تحقيقاتــى و پيمانكاران پروژه هاى نفتى باعث شــده تا ماحصل تالش بســياري از محققان و 

هزينه هاى صرف شده، چيزى فراتر از اِشغال طبقه هاى كتابخانه ها نباشد.
در چنين شرايطي، به نظر مي رسد كه طراحي و اجراي يك نقشه راه (Road Map) براي 
ارتقــاي جايگاه فناوري در صنعت نفت كشــورمان، تنها راه برون رفت از اين بحران باشــد. 
زوايايي از اين طرح جامع، اخيراً در پروژه اي با عنوان قطب  بندي دانشگاه ها و با هدف توسعه 
طرح هاى پژوهشى صنعت نفت كليد خورده است و پيش بيني مي شود با نهايي شدن اين طرح، 
گام بزرگي در راســتاي ســاماندهي دانش  كاربردي در صنعت نفت ايجاد شود. هم چنين با 
راه اندازي مراكز «پايش فناورى» در سطح صنعت نفت، امكان ايجاد ساز وكارهاي الزم براي

«مديريت فناورى» اين صنعت پايه نيز فراهم مي شود كه اين امر مي تواند به نوبه خود، فرصتي 
درخور توجه براي حضور صنعت نفت كشورمان در عرصه رقابت هاي جهانى ايجاد كند.

ايجــاد فضاى رقابتى در گســتره زنجيره تاميــن در صنعت نفت، زمينــه را براي حضور 
موثرتر شركت هاي نفتي در قياس با شركت ها و بِرندهاي معتبر جهاني فراهم مي كند كه اين 
امــر در نهايت مي تواند عالوه بر ايجاد خودكفايــي در صنعت نفت، ايران را به صادركننده 

خدمات فني و مهندسي تبديل كند.
در واقــع با ايجــاد چنين فضايي، امكان مشــاركت در طرح هــاي تحقيقاتي صنعت نفت 

ميــان مراكــز و نهادهــاي بين المللــي توليد 
دانش فراهم مي شــود و عــالوه بر آن امكان 
اســتفاده از ظرفيت هاى «تحقيق و توسعه» در 

شركت هاى ديگر نيز به وجود خواهد آمد. 
حضــور فعــال صنعت نفت ايــران در 
عرصه هاى بين المللــي با توجه به تغييرات 
مداوم و روبه رشد فرآيند ساخت تجهيزات 
و قطعــات و نيــز جايگزينــي فناورى هاى 
نويــن در صنايع نفــت و گاز رنگ و بوي 
ديگري مي يابد.  به عنوان مثال، ســير تحول 
كمپرســورها از يكصد ســال قبل تا كنون به 
شكل چشم گيرى در حال تغيير است و همين 
امر تاكيدي اســت بر اهميت و جايگاه خطير 

لجستيك و زنجيره تامين در صنعت نفت.
در مجموع مي توان گفت عدم دسترسي 
به فناوري هايي با بهــره وري باال، مي تواند 
به شــكل موثري توان رقابــت را از صنعت 
نفت كشــورمان گرفته و تنها راه حضور در 
بازارهــاي بين المللي را خام فروشــي نفت 

خام قرار دهد.
بــر همين مبنا، شــركت ملــي نفت ايران 
بــه عنوان دومين شــركت بــزرگ نفتي دنيا

و صاحب اصلي فناوري در حوزه باالدستي، 
مســيرى سخت را در راه دستيابي به آنچه كه 
حق مســلم آن در عرصه بين المللي اســت، 
در پيش دارد و بدون شــك در مسير توسعه 
خود بــا بحران هاي سياســي، موانــع قانوني

و مشكالت ناشي از عدم تامين زيرساخت هاي 
مــورد نيــاز كه خــود معلول رشــد نامتوازن 

صنعت در كشور است، روبرو خواهد شد.
سازمـانــدهـى بــا  تـنـها  بنــابـرايــن، 
امكانات متــوازن تمامــي  و جهت دهــي 

و خواســته ها براى دستيابي به فناوري هاي 
روز و استفاده از مزيت هاى فعلى كشور، 
مي توان آينــده اى بهتر از امــروز را براي 

صنعت نفت كشورمان متصور شد.
مدير مسئول


