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)khalilisajjad@yahoo.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

جایگاه فناوري بخش باالدستي صنعت نفت در برنامه های پنج ساله توسعه 

سجاد خلیلی*، معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروكربوری وزارت نفت  

ــزرگان  ســوداي توســعه در ســال های پیــش و پــس از انقــالب اســالمي وجهــه همــت بســیاري از ب
اجرایــي و اندیشــمندان اقتصــادي ایــن ســرزمین بــوده اســت. چشــم انداز 1404 به عنــوان میثــاق ملــي 
ایرانیــان، آینــده مطلــوب کشــور و گام هــای اولیــه ایرانیــان در مســیر توســعه را در ایــن افــق ترســیم 
ــم انداز،  ــدرج در چش ــدت من ــداف بلندم ــادي و اه ــعه اقتص ــه توس ــتیابي ب ــتاي دس ــد. در راس می کن
پنج ســاله(  تــا  )ســه  میان مــدت  توســعه  برنامه هــای  تدویــن  بــه  اقــدام  مختلــف،  کشــورهاي 
ــه  ــوند ک ــناخته می ش ــعه ش ــاله توس ــای پنج س ــوان برنامه ه ــا عن ــران ب ــا در ای ــن برنامه ه ــد. ای می کنن
ــا جهــت می بخشــد.  ــه آنه ــف اقتصــادي و غیراقتصــادي تأثیرگــذار اســت و ب ــای مختل ــر بخش ه ب
ــا اســتفاده از روش سیســتماتیک،  ــر ایــن اســت کــه ب در برنامه ریزی هــای پنج ســاله توســعه تــالش ب
موفقیــت در دســتیابي بــه اهــداف چشــم انداز تضمیــن شــود. اهمیــت بخــش باالدســتي صنعــت نفــت 
ــت  ــن اهمی ــر گرفت ــا در نظ ــه، ب ــن مقال ــت. در ای ــیده نیس ــران پوش ــر صاحب نظ ــران ب ــاد ای در اقتص
ــي ایــن بخــش در  ــه بررســي مــوارد قانون ــه فعالیت هــای بخــش باالدســتي، ب ــاوري در بهبــود کلی فن

برنامه هــای پنج ســاله پیشــین کشــور می پردازیــم.

کشورهای  در  که  می دهد  نشان  جهان  مختلف  کشورهای  تجربه 
درحال توسعه ماهیت دولتی شرکت های بزرگ به دلیل نوع نگاه دولت به 
فعالیت های اقتصادی به عملکرد تجاری مطلوب و بهره ور منجر نمی شود. 
صورت بندی شفاف تر این مطلب همانی است که در مکتب بازار تحت 
فعالیت های  در  دولت  حداقلي"  "مداخله  یا  "عدم مداخله"  عناوین 
اقتصادي انتفاعي مطرح می شود. موفقیت کشورهایي نظیر نروژ در زمینه 
تفکیک وظایف حاکمیتي، تصدی گری و رگالتوری، مدلي از مدیریت 
منابع هیدروکربوري را در اختیار ما قرار می دهد که خوشبختانه مقدمات 
انجام این کار در وزارت نفت انجام گرفته است. به نظر مي رسد وابستگي 
بودجه ای دولت به عواید حاصل از صادرات نفت خام، مانع اساسي بر 
سر تحقق این مهم می باشد. در شکل-1 تضاد منافع بین اهداف دولت 
و عملکرد اقتصادي صنعت نفت و لزوم ایجاد توازن بین آنها به صورت 
شماتیک نشان داده شده است. عالوه   بر تجربه های کشورهاي مختلف 
قانون   44 اصل  ابالغي  سیاست های  خصوصی سازی،  جهت  در  جهان 
اساسي نیز بر واگذاري بخش های مختلف صنعتي و اقتصادي به بخش 
غیردولتی و مردمي سازي اقتصاد تأکید می کند؛ گرچه بخش باالدستي 
صنعت نفت از این موضوع مستثنا شده ولي این به معناي چشم پوشی از 
اقتصادي و مداخله لجام گسیخته دولت در  بهره وري  عملکرد تجاري، 

فعالیت های این بخش نیست. 

1- موضوعات مطروحه در برنامه هاي پیشین توسعه
در جـدول-1 مـوارد مربـوط به بخش باالدسـتي صنعت نفـت در قوانین 
پنج سـاله توسـعه قبلـي به طـور اجمالـي آورده شـده اسـت. بـا حـذف 

مـوارد مشـابه و بررسـي دقیق تـر موضوعـات مطرح شـده در برنامه هـاي 
شـده  اجـرا  آنهـا  از  بخش هایـي  کـه  می شـود  مشـخص  قبلـي  توسـعه 
اسـت امـا موضوعـات دیگـري نیـز وجـود دارند کـه باوجـود تأکیدات 

پی درپـی در برنامه هـاي توسـعه به طـور کامـل محقـق نشـده اسـت.
بدیهـي اسـت کـه رفـع موانع اجرایـي موجـود در تدوین برنامه پنج سـاله 
آتـي مي بایـد در اولویـت قرار گیـرد و براي حل مشـکالت، راه حل های 
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واژگان كلیدی:
بخـش  فنـاوری،  پنج سـاله،  برنامه هـای 

باالدسـتی

ایجــاد تــوازن بیــن اهــداف دولــت و عملکــرد اقتصــادي صنعــت 
نفــت )منبــع : برداشــت نویســنده از اولســن، 2008(
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عنوان برنامه 
خاصه موضوعات مطرح شده)سال های اجرا(

پنج ساله اول توسعه 
)1368-72(

- به کارگیري امکانات تولیدي داخل کشور و انتقال دانش فني به هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجي )تبصره 29 بند ج(
- اجازه عقد قرارداد به صورت بیع متقابل در میدان پارس جنوبي )تبصره 29 بند ح(

- اولویت دهي به سه موضوع تزریق گاز به میادین نفتي، اکتشاف و تولید از میادین مشترک و جمع آوري گازهاي همراه )بخش خط مشي ها 
بندهاي 4-43 تا 46-4(

پنج ساله دوم توسعه 
)1374-78(

- لغو کلیه تخفیف ها، ترجیحات، معافیت هاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني شرکت ملي نفت )تبصره 21(
- اجازه عقد قرارداد به صورت بیع متقابل و فاینانس در میدان هاي مشخص شده )تبصره 21 بند م(

- الزام به جلب موافقت وزارت اقتصاد و تبادل موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه پیش از عقد قراردادهاي خارجي )تبصره 21 بند م بخش 5( 

پنج ساله سوم توسعه 
)1379-83(

- بیان انحصار دولت در سیاستگذاري و برنامه ریزي در امور مربوط به اکتشاف، استخراج وتولید نفت خام و پاالیش مواد نفتي و 
فرآورده های اصلي و فرعي آن )ماده 33(

- اجازه واگذاري فعالیت هاي مربوط به عملیات پاالیش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي و  فرآورده های اصلي و فرعي به اشخاص 
حقیقي و حقوقي داخلي )ماده 33(

- تلقي درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتي، گاز و میعانات گازي به عنوان درآمد شرکت ملي نفت ایران )ماده -120الف(
- در اختیار قراردادن درصدي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در قالب بودجه سنواتي )ماده -120ب(

- اولویت دهي به بازار داخلي نسبت به صادرات )ماده -120ج(
- اصالح ساختار شرکت هاي دولتي وابسته به وزارت نفت در راستاي اجراي سیاست کاهش تصدي دولت و افزایش کارآمدي 

اقتصادي-فني از طریق برقراري بهره ي مالکانه نفت و گاز )ماده -120د(

پنج ساله چهارم توسعه 
)1384-88(

- الزام دولت به گنجاندن طرح هاي  بیع متقابل  در لوایح  بودجه  سالیانه  )ماده 14 بند الف(
- اجازه  به  شرکت  ملي  نفت  ایران به منظور افزایش  ظرفیت  تولید نفت  و ... با رعایت  اصول  و شرایط  ذیل :

1. حفظ  حاکمیت  و اعمال  تصرفات  مالکانه  دولت  بر منابع  نفت  و گاز کشور.
2. عدم  تضمین  بازگشت  تعهدات  ایجاد شده  توسط  دولت ، بانک  مرکزي  جمهوري  اسالمي  ایران  و بانک هاي  دولتي .

3- منوط کردن  بازپرداخت  اصل  سرمایه ، حق الزحمه  و یا سود، ریسک  و هزینه هاي  تأمین  منابع  مالي  و سایر هزینه هاي  جنبي  ایجادشده  جهت  
اجراي  طرح  ازطریق  تخصیص  بخشي  از محصوالت  میدان  و یا عواید آن  بر پایه  قیمت  روز فروش  محصول .

4- پذیرش  خطرات  و ریسک  عدم  دستیابي  به  اهداف  موردنظر قراردادي ، غیراقتصادي  بودن  میدان  و یا ناکافي  بودن  محصول  میدان  براي  
استهالک  تعهدات  مالي  ایجادشده  توسط  طرف  قرارداد.

5 - تعیین  نرخ  بازگشت  سرمایه گذاري  براي  طرف  قرارداد، متناسب  با شرایط  هرطرح  و با رعایت  ایجاد انگیزه  براي  به کارگیري  روش هاي  بهینه  
در اکتشاف ، توسعه  و بهره برداري .

6. تضمین  برداشت  صیانتي  از مخازن  نفت  و گاز در طول  دوره  قرارداد.
7. حداکثر استفاده  از توان  فني  و مهندسي ، تولیدي ، صنعتي  و اجرایي  کشور 

8. رعایت  مقررات  و مالحظات  زیست  محیطي .
- اجازه  به  شرکت  ملي  نفت  ایران  براي  توسعه  میدان هاي  نفت  و گاز تا سقف  تولید اضافي روزانه  یک  میلیون  بشکه  نفت خام  و دویست  و 

پنجاه  میلیون  مترمکعب  گاز طبیعي  و بازپرداخت  تعهدات  ایجادشده  در هر یک  از طرح هاي  نفتي  و گازي ، صرفاً ازمحل  تولیدات  اضافي  همان  
طرح ها )ماده 14 بند ج(

- اجازه  به  شرکت  ملي  نفت  ایران به منظور جمع  آوري  گازهاي  همراه  و تزریق  گاز، نوسازي  و بهینه سازي  تأسیسات  نفتي ، تبدیل  گاز طبیعي  به 
 فرآورده هاي  مایع  و بازپرداخت  تعهدات  ایجادشده  از محل درآمد اضافي  همان  طرح ها )ماده 14 بند د(

- اجازه  به  دولت  نسبت  به  عقد قراردادهاي  بیع  متقابل  توأم  براي  اکتشاف  و استخراج  )ماده 14 بند ه(
- صدور مجوز براي عملیات اکتشاف و توسعه توسط وزارت نفت با قابلیت تمدید یک بار )ماده 14 بند ه(

- الزام به واگذاري حداقل  ده درصد )%10( ازظرفیت  انجام  فعالیت  مربوط  به  اکتشاف ، استخراج  و تولید نفت  و گاز، پاالیش ، پخش  وحمل  و 
نقل  مواد نفتي  و گازي  با رعایت  قانون  نفت  مصوب  1366/7/9 )ماده 25 بند الف(

پنج ساله پنجم توسعه 
)1390-94(

- اجازه به وزارت نفت نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز براي بهره برداري از حداکثر ظرفیت ها براي توسعه میدان هاي 
نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست  و 

پنجاه  میلیون مترمکعب گاز طبیعي با اولویت میادین مشترک )ماده 125(
- اجازه  به  وزارت نفت نسبت به  عقد قراردادهاي  بیع  متقابل  توأم  براي  اکتشاف  و استخراج  )ماده 126(

- اجازه  به  وزارت نفت نسبت  به  صدور مجوز براي عملیات اکتشاف و توسعه توسط وزارت نفت با قابلیت تمدید یک بار )ماده 126(
- الزام وزارت نفت به ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید در راستاي اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف 

قانوني خود )ماده 129 بند الف(
- الزام وزارت نفت به صدور پروانه براي فعالیت هاي اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت هاي تابعه وزارت نفت و 

شرکت هاي صاحب صالحیت )ماده 129 بند ب(
- الزام وزارت نفت به راه اندازي سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیري میزان تولید، فرآورش، انتقال، پاالیش، توزیع و صادرات نفت خام و 

گاز طبیعي و فرآورده هاي نفتي حداکثر تا پایان سال دوم برنامه )ماده 129 بند ج(
- الزام وزارت نفت به تهیه برنامه جامع صیانتي و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوري در سال اول اجراي برنامه )ماده 130( 

موضوعات مطرح شده در برنامه های پنج ساله توسعه مربوط به بخش باالدستي صنعت نفت1
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مقتضـي ارائـه شـود. با بررسـي برنامه های پیشـین توسـعه به طـور خالصه 
بحـث  بـه  پیشـین  برنامه هـای  در  فنـاوري  توسـعه  کـه  می تـوان گفـت 
"حداکثـر اسـتفاده  از تـوان  فنـي  و مهندسـي ، تولیدي ، صنعتـي  و اجرایي  
کشـور" تقلیـل پیـدا کـرده اسـت و از دانش بنیانـی، پیشـتازي در عرصـه 

علمـي و توجـه بـه فناوری هـای پیشـرفته غفلت شـده اسـت.

2- بخـش باالدسـتي صنعـت نفـت در سیاسـت های اباغـي مقام 
معظـم رهبـري براي برنامه ششـم توسـعه

مقـام معظـم رهبري در تاریـخ 9 تیرماه 1394 سیاسـت های ابالغي برنامه 
ششـم را بـر پایـه ی محورهـای سـه گانه ی  »اقتصـاد مقاومتی«، »پیشـتازی 
در عرصـه ی علـم و فنـاوری« و »تعالـی و مقاوم سـازی فرهنگـی« ابـالغ 
فرمودنـد. اتـکاء اصلـي مـوارد ابالغي بر سیاسـت های ابالغي پیشـین در 
بخـش اقتصـاد نظیـر سیاسـت های کلـی »اصـل 44«، »اقتصـاد مقاومتی«، 
»علم و فناوری«و  »نظام اداری« می باشـد. این سیاسـت ها داراي 8 بخش 
و در کل هشـتاد بنـد مي شـود کـه مـوارد مربـوط بـه بخـش باالدسـتي 

صنعـت نفـت در جدول-2 آورده شـده اسـت.

3- فناوري در بخش باالدستي صنعت نفت
پیمودن  است،  پایین  فناوري  تولید درون زاي  در کشورهایي که سطح 
انتقال فناوري باهدف پرکردن شکاف فناوري گریزناپذیر بوده اما  راه 
انتقال فناوري نیز فرایندي پیچیده و دشوار است. نگاه به انتقال فناوري 
باید به عنوان فرایندي باشد که از طریق آن، فناوري وارداتي به گونه اي 
بلکه  شود  گرفته  به کار  محصول  تولید  براي  نه تنها  که  شود  کسب 
زمینه اي براي خلق فناوري جدید باشد. برداشت نادرست و محدود از 
انتقال فناوري مي تواند به شکست فرایند انتقال فناوري منجر شود و در 

عمل، جز انتقال تعدادي ماشین آالت بیجان یا تعدادي کاتالوگ و نقشه 
انتقال  پروژه هاي  به  نگاهي  نشود.  عاید شرکت  دستورالعمل، چیزي  و 
فرایند  به  که  مي دهد  نشان  نفت(  صنعت  در  )خصوصاً  کشور  فناوري 
انتقال فناوري به صورت علمي و همه جانبه نگاه نشده است. به ویژه در 
از  فناوري  انتقال  مقوله  به  توجه  پیشین،  بیع متقابل  قراردادهاي  اصالح 
الزام به آموزش کارکنان در  اهمیت ویژه اي برخوردار است و ِصرف 
روش هاي  بلکه  نمي گردد،  فناوري  انتقال  باعث  منعقده،  قرارداد  متن 
به رویکردهای  با توجه  به کار گرفته شود.  باید  جامع تر و کارآمدتري 
را در سه دسته زیر خالصه  فناوري  ابعاد  فناوري مي توان  به  گوناگون 

کرد )خلیل، 2000(:
1- مصنوع  بودن فناوری

2- بُعد مهارتی  فناوري
3- بُعد دانشی فناوري

خصوص  در  تصمیم گیری  حین  در  فناوری  مقوله  به  جامع  نگاه  عدم 
انتقال فناوری و تمرکز بر یکی از اجزای فناوری سبب بُروز مشکالتی 
در حین انتقال فناوری خواهد شد. به عنوان مثال، تمرکز بر بُعد فیزیکی 
قبال  در  مبادله یک کاال  به  فناوری  مقوله  تا  فناوری سبب خواهد شد 
پرداخت پول تقلیل یابد. این رویکرد همان رویکردي است که از آن 
به نگاه سخت افزاري به فناوري تعبیر مي شود و دریافت یک سرمایه )از 
نوع فناوري( با واگذاري نوع دیگري از سرمایه )از نوع مالي( مي باشد. 
فنی و ضمنی  بر بخش های  این وجود، خرید تجهیزات بدون تسلط  با 
فناوري باعث انتقال فناوری نخواهد شد. هم چنین دستیابي به اطالعات 
مرتبط با فناوري به معنای انتقال فناوری نیست و انتقال فناوری نیازمند 
به حساسیت  باید  اینها،  همه  است. عالوه بر  بلندمدت  و  نزدیک  تعامل 

فناوري به شرایط اقتصادي، فیزیکي و اجتماعي نیز توجه شود.
میان  فاصله  به علت  ضمني  دانش  به  دستیابي  رویکرد،  این  اساس  بر 
نیست  امکان پذیر  به راحتی  درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهاي 
انجام  مستلزم  لذا،  و  بوده  بومي سازي  نیازمند  فناوري  درنتیجه،  و 
گیرنده  طرف  در  یادگیري  و  توانمندي  ایجاد  روي  بر  سرمایه گذاري  موضوعشماره بند

بند 12

بـرای  غیردولتـی  شـرکت های  تأسـیس  از  حمایـت 
مالکیـت(،  )نـه  اکتشـاف  فعالیت هـای  در  سـرمایه گذاری 
بهره بـرداری و توسـعه ی میادیـن نفـت و گاز کشـور به ویژه 
میادین مشـترک در چارچوب سیاسـت های کلی اصل 44.

بند 15
و  کنتــرل  مهــار،  جمــع آوری،  طرح هــای  واگــذاری 
تولیــدي در کلیــه ی  از گازهــای همــراه  بهره بــرداری 

میادیــن نفــت و تأسیســات صنعــت نفــت بــه مــردم.

دانش بنیان نمودن صنایع باالدستی نفت و گازبند 17

بند 18
افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از 

مخازن و چاه های نفت و گاز

اولویت دادن به صنایع نفت گاز به عنوان صنایع راهبردي بند 28
و لزوم افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آن

موارد مربوط به بخش باالدستي صنعت نفت در سیاست های 2
ابالغي مقام معظم رهبري براي برنامه ششم توسعه

چارچوب
                   
  
مشخصات

منبع یابي3چانه زني قراردادي 4

دغدغه اصلي در انتقال 
فناوري

قیود و شرایط انتقال 
فناوري

موقعیت در زنجیره 
تولید

تمرکز اصلي 
دسترسي هم زمان به دسترسي به فناوريسیاست گذار

بازار و فناوري

محمل اصلي انتقال 
فناوري

زیرساخت هاي علم و 
فناوري

شرکت هاي جامانده  
از توسعه

تدوین استراتژي دفاع از صنایع ضعیفنقش دولت
فراسازماني
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است. بنابراین، انتقال فناوري یک فرایند بومي و وابسته به مسیر یادگیري 
صنعت  باالدستي  بخش  وضعیت  و  باال  رویکردهاي  به  توجه  با  است. 
نفت کشور می توان گفت که رویکرد نوع اول بر فضاي فناوري صنعت 
فناوري  انتقال  از طریق  پیشرفته  فناوري هاي  نفت مسلط است و جذب 
است.  برخوردار  به سزایي  اهمیت  از  نفت  صنعت  اهداف  به  نیل  در 
به شدت  باید  فناورانه  فعالیت هاي  در  صحیح  مدیریت  اعمال  بنابراین، 
گام هاي  از  یکي  گیرد.  قرار  نفت  صنعت  سیاست گذاران  موردتوجه 
فناوري است.  انتقال  براي  مناسب  انتخاب روش  زمینه،  این  اساسي در 
هر یک از روش هاي انتقال فناوري داراي ویژگي هاي خاصي هستند که 
به کارگیري آنها باید با توجه به معیارهاي مختلف و شرایط حاکم باشد. 
دیدگاه  قالب یک  در  باید  ایران  نفت  براي صنعت  فناوري  انتقال  لذا، 
چارچوب هاي  مشخصات  جدول-3  در  گردد.  ارائه  سیستمي  و  جامع 
کشورهاي  به  توسعه یافته  کشورهاي  از  فناوري  انتقال  براي  غالب 
با  است.  شده  آورده  رادوزویچ  اسالوو  نظرات  براساس  درحال توسعه 
تغییر چارچوب  ارائه شده،  مقایسه چارچوب هاي  و  به جدول-3  توجه 
فکري از "چانه زني قراردادي" به چارچوب "منبع یابي" براي انتقال بهینه 

فناوري ضروري است.

نتیجه گیری
با توجه به تجارب به دست آمده از نحوه اجراي برنامه هاي توسعه پیشین 
قبل  قسمت  در  که  آنها  در  مطروحه  موارد  اکثر  شدن  اجرایي  عدم  و 
ارائه گردید، پیشنهاد مي شود در برنامه های آتی از پرداختن به تدوین 
اجرایي  تعهد شرکت هاي فرعي، هرگز  تولیدي که علیرغم  برنامه هاي 
نشده اند، اجتناب گردد. در عوض، بیشتر به مشکالت محیطي و موانع 
موانع  شدن  رفع  با  تا  شود  پرداخته  نفت  صنعت  در  موجود  ساختاري 
راستا  این  در  باشیم.  عملکرد شرکت ها  در  بهره وري  شاهد  عملکردي 
زیر  صورت  به  نفت  صنعت  باالدستي  بخش  در  پیشنهادي  موارد  اهم 

ارائه می گردد:
1. افق و بازه زماني برنامه ریزي توسعه که به صورت مقاطع 5 ساله بوده و 
در ادبیات مدیریت استراتژیک از آن تعبیر به میان مدت مي شود، دلیلي 
 )6PEST بر این مدعاست که باید به مباحث کالن محیطي )ابزار تحلیلي

پرداخته شود و برآوردهاي عملیاتي در چارچوب مباحث کالن محیطي 
براي  قیمت  تعیین  یا  و گاز  نفت  براي  تولید  تعیین سقف  شکل گیرد. 
فرآورده های حاصل از آنها نباید در قالب برنامه های پنج ساله توسعه و یا 

حتي قوانین بودجه ساالنه کشور مطرح شود. 
2. همچنان که در قسمت آسیب شناسی برنامه های پیشین اشاره شده، رفع 
موانع محیطي باعث خواهد شد که تولیدات تعهد شده محقق گردند. اما 
عدم توجه به این شرایط در برنامه های پیشین در مشکالت جاري صنعت 
نفت نقش داشته اند. به عنوان مثال، امروز می توانیم مدعي شویم که در 
بخش گاز باوجود تقاضاي داخلي و امکان صادرات، تولید مورد انتظار 

میسر نشده است و در فصول سرد به ناچار وارد کننده گاز هستیم.
3. مطابق تعریف ارائه شده در بند هفتم از ماده یکم قانون اصالح قانون 
نفت مصوب 1390/3/22 مجلس شورای اسالمی، تولید صیانت شده از 
منابع هیدروکربوری عبارت است از "کلیه عملیاتی که منجر به برداشت 
نفتی کشور در طول  منابع  از  تولید  اقتصادی  ارزش  بهینه و حداکثری 
عمر منابع مذکور می شود و باعث جلوگیری از اتالف ذخایر در چرخه 
تولید نفت بر اساس سیاست های مصوب می گردد". درنتیجه، "صیانت" 
پارامتر صرفاً فني نیست، بلکه دربرگیرنده پارامترهاي اقتصادي نظیر سهم 
بازار، قیمت فروش، هزینه تولید و... نیز می شود. با توجه به تجدید ناپذیر 
بسترسازی  منابع،  این  به  کشور  وابستگي  و  هیدروکربوري  منابع  بودن 
هیدروکربوري  منابع  از  با صیانت  مرتبط  فناوری های  به  دستیابي  برای 

باید مورد اهتمام جدي قرار گیرد.
4. با توجه به تصویب نامه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای 
باالدستی نفت و گاز" هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1394/7/8 
و اصالحات این مصوبه در جلسات مورخ 1395/5/13 و 1395/6/7 و با 
توجه به چارچوب ارائه شده در این مقاله به نظر می رسد اهتمام مسئوالن 
محترم بیشتر بر موضوع انتقال فناوری در قالب قراردادهای IPC باشد. 
به عنوان راهکار اجرایی پیشنهاد می شود در کنار قراردادهای منعقده به 
توجه  مجزا  به صورت  منبع یابی  ذیل چارچوب  فناوری  توسعه  موضوع 
شود. به نظر می رسد در خصوص موضوع توسعه فناوری، بهبود شرایط 
بر  نهادی حاکم  شرایط  اصالح  و  داخلی  نوآور  سازمان های  بر  حاکم 

صنعت نفت اولویت دارد.

1. Artifact
2. Skill
3. sourcing
4. contract bargaining

5. late comer firms
6- PEST به سر واژه کلمات Political،

اشـاره    Technologicalو Economic، Social 
دارد و چارچـوب تحلیلـی اسـت که مجموعـه عوامل 

سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و تکنولوژیـک را برای 
تجزیـه و تحلیـل شـرایط محیط کالن بنـگاه یا صنعت 

بـه کار می بـرد.
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