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فناوری، انتقال فناوری، صنعت نفت، مطالعات تطبیقی

)stabtahi@yahoo.com( نویسندة عهده  دار مکاتبات *

ماهنامه علمي-ترویجي اکتشاف و تولید به منظور ایجاد فضاي مناسب براي تبادل نظر میان صاحبنظران و متخصصان حوزه باالدستي نفت و گاز کشور، 
اقدام به برگزاري سمینارها و میزگردهاي متعددي در حوزه هاي فني و سیاستگذاري کرده است. در این شماره نیز با توجه به درپیش بودن هفته پژوهش، 
میزگردي را با حضور آقایان دکتر عمادی)مدیر پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ایران(، مهندس هندی)رئیس پردیس باالدستي صنایع باالدستي 
پژوهشگاه صنعت نفت(، دکتر آراستي)رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتي شریف( و دکترنیلفروشان)دانشجوي دکتراي سیاستگذاري 
علم و فناوري دانشگاه شریف( با محوریت موضوع مدیریت فناوري در صنایع باالدستي نفت و گاز برگزار کرده ایم که در ادامه، گزارش این میزگرد 

و اهم موارد مطروحه در آن تقدیم مي گردد.
 بدیهي اس��ت مطالب ارایه ش��ده دراین گزارش صرفاً بیان نظرات و دیدگاه هاي شخصي صاحبنظران دعوت ش��ده در میزگرد بوده و لزوماً بازتاب 

دیدگاه هاي ماهنامه اکتشاف وتولید نیست. در پایان، از قبول دعوت ماهنامه توسط اساتید و مدیران ارجمند مدعو کمال تشکر و قدرداني را داریم.

 برگزاركنندگان: مجتبی كريمی، مريم خرم، هادی خليلی تهيه و تنظيم: سيدتقي ابطحي فروشاني  مديريت برنامه ريزی تلفيقی شركت ملی نفت

گزارش ميزگرد تخصصي ماهنامه اكتشاف و توليد: 

"آسيب شناسي مديريت فناوري در حوزه باالدستي نفت و گاز كشور"

مح�ور اول: ارزيابي ش�رايط موجود صنعت در 
حوزه فناوري 

هن�دی: واقعی��ت رون��د جهانی این اس��ت که 
به طور کلی نف��وذ تکنول��وژی در صنعت نفت 
مخصوصاً در بخش باال دس��تی نس��بت به سایر 
صنای��ع کند اس��ت و اص��والً در تم��ام دنیا این 
روند کم  و بیش وجود داش��ته اس��ت. مطالعات 
بین المللِی انجام ش��ده نش��ان مي دهد، نس��بت 
ب��ه صنای��ع دارویی، صنای��ع الکترونی��ك و یا 
بحث های نظامی، روند نوآوری در صنعت نفت 
در دنی��ا رو به کاهش اس��ت. البته این مطالعات 
بر اس��اس ثبت patent انجام ش��ده درحالی که 

الزم است به این موضوع توجه شود که جدیداً 
 patent شرکت های بزرگ نفتی تمایلی به ثبت
ندارن��د و بیش��تر به دنبال تبدی��ل خروجی های 
R&D ب��ه محص��والت و کااله��ای فن آورانه 

هس��تند؛ زی��را بحث فروش لیس��انس در بخش 
باال دستی جایگاه چنداني ندارد؛ به همین خاطر، 
ش��اید قدری ب��ا دقت بیش��تر بای��د موضوع را 
بررسی کرد اما به هرحال، این موضوع که نفوذ 
تکنولوژی در صنعت نفت کندتر از سایر صنایع 
اتفاق می افتد، یك امر ثابت شده است. اما اگر 
بخواهی��م به ایران برگردی��م، باید گفت فاصله 
به کارگی��ری تکنولوژی های نو در صنعت نفت 

ایران نس��بت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. 
برای بیان این مدعا می توان به موارد زیر اش��اره 

کرد:
   اولی��ن لرزه نگاری دو بعدی در دنیا در س��ال 
1929 اتف��اق افت��اد، در حالی ک��ه در ایران این 

عملیات اولین بار در سال 1955 محقق گردید.
   اولین لرزه نگاری س��ه بعدی در دنیا در س��ال 
1967 انج��ام ش��د، در حالی ک��ه در ای��ران این 
عملیات برای اولین بار در س��ال 1991 در دریا 

و 1998 در خشکی به وقوع پیوست.
-لرزه ن��گاری چهار بع��دی در دنیا ب��راي اولین 
ب��ار در س��ال 1995 به حالت تج��اری درآمد، 
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در حالی ک��ه تاکن��ون در ایران چنی��ن عملیاتی 
اتفاق نیفتاده است.

   اولین عملیات شکاف هیدرولیکی در دنیا در 
س��ال 1947 انجام ش��ده و در حال حاضر در 50 
درصد چاه های نفتی و 70 درصد چاه های گازی 
دنیا این عملیات انجام می شود، درحالي که تنها 
چن��د عملیات ش��کاف هیدرولیک��ی در ایران 
اتف��اق افتاده که اکثراً هم ناموف��ق بوده اند. البته 
شاید نتوان از عملیاتی که اولین بار در جهان در 
بیش از 60 سال پیش اتفاق افتاده، دیگر به عنوان 

تکنولوژی جدید یاد کرد!
   و یا در بحث هوشمند سازی مخازن، مباحث 
smart well وsmart reservoir تقریب��اً از س��ال 

1990 به عن��وان بهتری��ن راه��کار در مدیریت 
مخ��زن مطرح بوده در حالی ک��ه در ایران به جز 
یك کار مقدماتی که توس��ط ش��رکت شل در 
میدان س��روش و نوروز انجام ش��ده، هیچ اقدام 

دیگری در این زمینه صورت نگرفته است.
ش��اید در بعضی از آم��ار ارایه ش��ده اختالف 
نظر باش��د اما این چن��د مثال به خوبی نش��انگر 
این موضوع اس��ت که فاصله زی��ادی در زمینه 
نف��وذ تکنولوژی در ایران در مقایس��ه با س��ایر 

کشورهاي جهان وجود دارد.
 عم�ادی: نمی توان وض��ع R&D ایران را بدون 

توجه ب��ه فضایی که در آن قرار گرفته اس��ت، 
ارزیابی نمود زیرا در هر اکوسیس��تمی، رش��د 
تکاملی، متناظر با ش��رایط آن اکوسیستم است 
و قطعاً ش��رایط رش��د و نمو در یك اکوسیستم 
باتالقی با اکوسیس��تم غیر باتالقی تفاوت دارد. 
لذا فضای انتظ��ارات تحقیقاتی ما باید متناظر با 

فضای R&D کشور باشد.
ب��رای آنکه به این بح��ث ورود کنیم، ابتدا 
بای��د تعاریف و برداش��ت واح��دی از مفاهیم 
باش��یم. بحث هوشمند سازی  تکنولوژی داشته 
در واقع ی��ك نوع de-manning)کاهش نیروي 
انساني با افزایش اتوماسیون( است؛ درحالی که 
به کارگی��ری  و   manning اگ��ر در کش��وری 
حداکث��ری از نیروی انس��انی م��الک و هدف 
اصلي باشد، اصوالً با سیاست هوشمندسازی در 
تضاد است. به طور مثال در هند با توجه به اینکه 
سیاس��ت اصلی، ایجاد اش��تغال است، مالحظه 
می ش��ود که مثاًل برای آس��فالت ک��ردن یك 
جاده، به جای اس��تفاده از غلتك، نفرات زیادی 
بعضاً همراه با خانواده هایشان به صورت دستی و 
با وسایل ابتدایی به آس��فالت جاده می پردازند. 
بنابراین، در چنین کش��وری اساس��اً اس��تراتژی 

دولت بر پایه manning است.
و ی��ا علی رغ��م آنکه اص��والً صنعت نفت 

در اس��اس خود، صنعت اش��تغال زایی نیس��ت، 
ولی مالحظه می ش��ود ک��ه در ایران سیاس��ت 
دول��ت، ایج��اد پاالیش��گاه و پتروش��یمی های 
مختلف به ویژه در اس��تان های محروم می ش��ود 
تا به ص��ورت حداکثری بحث اش��تغال زایی را 
پوش��ش دهد. در واقع تعاریف ساختاری ما از 
ایجاد پاالیش��گاه با کش��ورهاي پیشرفته تفاوت 
اساسی دارد؛ در ایران مهمترین و اولین فاکتور، 
اش��تغال زایی اس��ت، در حالی که در کشورهای 
پیش��رفته تالش می ش��ود تا کیفی��ت تولیدات، 
حداکث��ر و هزینه ها با کاهش نیروی انس��انی و 
ادغام پاالیش و پتروش��یمی و کوچك ش��دن 

ماژول ها حداقل شود.
  اصوالً بخش R&D بای��د چند ویژگی را 
اح��راز نماید: کاهش ریس��ك، کاهش هزینه، 
افزایش س��ود، بهبود رقابت و پایداری و استوار 
 R&D ب��ودن در جامع��ه رقابتی- ه��دف نهایی
رساندن اهداف تعریف شده سازمان به واقعیت 
اس��ت. حال اگر ای��ن اهداف خیل��ی ایده ال و 
دس��ت نیافتنی تعریف ش��ود، بدیهی اس��ت که 
R&D نمی توان��د آن اه��داف را محقق نماید و 

در این جاست که از سوی سازمان، مورد انتقاد 
ناعادالنه قرار می گیرد.

مشکل دیگر آن است که برخي از مدیران 
نمی دانند که انتظاراتشان کدام است و متعلق به 
چه گروه بندی هس��تند؛ می خواهند NOC موفق 
باش��ند، IOC موف��ق باش��ند و ی��ا SOC موفق؟ 
بنابرای��ن، مجدداً تاکید می گردد که اولین قدم، 
رسیدن به تعاریف مشترک و برداشت واحد از 
مفهوم تکنولوژی، اهداف تکنولوژی و اقس��ام 

آن و انتظاراتی است که از آن داریم.  
در بحث انتق��ال تکنولوژی بای��د عالوه بر 
خواس��ت صادرکنن��ده تکنول��وژی ب��ه انتقال 
توس��ط  مناس��ب  بس��ترهای  تکنول��وژی، 
دریافت کنن��ده تکنولوژی نیز فراهم باش��د. در 
واق��ع تکنولوژی دادنی نیس��ت، بلک��ه گرفتنی 
است. اگر کس��انی که قرار است تکنولوژی را 
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دریافت کنند، از حداقل س��طح زبان بین المللی 
جهت برقراری ارتباط موثر برخوردار نباش��ند، 
بدیهی است آنچه در نهایت از انتقال تکنولوژی 
باق��ي می ماند، جز چند رایانه و نرم افزار منقضی 
شده، چیز دیگري نیست. بنابراین نیروی انسانی 
و س��طح آن نقش مهم��ی در دریافت صحیح و 

مناسب تکنولوژی بازی می کند. 
ایجاد س��اختار مشترک پیمانکار و کارفرما 
نیز یک��ی دیگ��ر از راهکارهاس��ت که کمك 
زیادی به انتقال تکنولوژی می کند. در حالی که 
این ام��ر ی��ك روال معمول در دنیا اس��ت، اما 
در سیس��تم مدیریت��ِی ما، به  زع��م آنکه ممکن 
است عامل ایجاد فس��اد و ارتشاء شود، به عنوان 
یك خ��ط قرمز تلقی ش��ده و از ایج��اد چنین 

ساختارهایي ممانعت مي شود.
آراس�تي: اگر قرار اس��ت به واسطه تکنولوژی، 
اتوماس��یون ایجاد ش��ود، در مقابل، باید نیروی 
انسانی کاهش یابد. این موضوع تنها منحصر به 
صنعت نفت و گاز نیس��ت و در صنایع دیگر نیز 
مالحظه می ش��ود. متأسفانه در جامعه ما، به جای 
آنکه بحث اشتغال در سطوح باال تعریف شود، 
همواره هدف گذاری به گونه ای بوده اس��ت که 
اشتغال را در س��طوح پایین و استفاده از نیروی 
بومی جستجو کرده است. از این رو نباید انتظار 
داش��ت که تکنولوژی در صنایع کشور جاری 

شود.
نيلفروش�ان: نفس اینکه یکسری از تکنولوژی ها 
در جاهایی در دنیا تجاری شده اند)50 یا 100 سال 
پیش(، لزوماً به این معنی نیس��ت که ما در زمینه 
نفوذ تکنولوژی مشکل داریم، زیرا باید موضوع 
را در context و زمین��ه خودش بررس��ی کرد. 
وقتی مدل اداره بنگاه در ایران در همان س��طح 
50 سال پیش خود باقي مانده است، نباید انتظار 
داش��ت که از دل این context، تکنولوژی های 
جدید ظهور پیدا کند. بنابراین، باید سوال کرد 
که آیا اصوالً مشکل نفوذ فناوري، یك مشکل 
اساسی محسوب می شود؟ مورد دیگری که باید 

در بحث نفوذ فناوري به آن توجه کرد این است 
ک��ه ما همواره ب��ه لحاظ فرهنگی ب��ا مفاهیم نو 
مشکل داشته ایم. واقعاً باید بررسی شود که چرا 
جامعه ما در کارب��رد تکنولوژی های نو ناموفق 
عمل می کند و یا همیش��ه وقتی تکنولوژی های 
نو در کشور وارد مي شود، با یك نوع مقاومت 
فرهنگی مواجه مي گ��ردد، به گونه ای که بعضی 
از تکنولوژی ها توس��ط کس��انی که قرار است 
از آنه��ا اس��تفاده کنن��د، تحریم می ش��ود و از 
همی��ن رو وقتی مث��اًل گفته می ش��ود که با فالن 
شرکت خارجی قرار است فالن همکاری علمی 
صورت گی��رد، منتقدان می گویند"ما چه نیازی 
به تکنولوژی های خارج��ی داریم. ما که داریم 

کار خودمان را خوب انجام می دهیم".
اما آفت بزرگ دیگر این است که به دنبال 
پیدا ک��ردن یك لیس��ت بزرگ از مش��کالت 
و موان��ع و ح��ل تمامي آنها باش��یم. زیرا باعث 
می ش��ود که به این نتیجه برس��یم ک��ه موانع و 
مش��کالت زیاد اس��ت و به نوعی از امکان حل 
مش��کل ناامی��د و مأیوس ش��ویم. لذا پیش��نهاد 
می ش��ود تنها به آن 20 درص��د از موانع تمرکز 
کنیم که 80 درصد گرفتاری و مشکالت ناشی 

از آن است.

مح�ور دوم: آس�يب شناس�ي وضعي�ت موج�ود 
مديريت فناوري در صنعت نفت

هن�دی: با توجه به اینکه این جلس��ه یك جلسه 
باید نظرات، کارشناسانه  کارشناسی است، تبعاً 
باشد تا مدیریتی، لذا ما در بحث نفوذ تکنولوژی 
الزم است شرایط را آنگونه که باید باشد، ببینیم، 
س��پس با آن چیزی که هس��تیم، مقایسه کنیم و 
تصمیمات مدیریتی را برای مدیران بگذاریم. به 
همین خاطر جای طرح مشکل اشتغال زایی اینجا 
نیس��ت. همچنین من با این نظر موافق نیستم که 
به لحاظ تاریخی کش��ور ما با تکنولوژی مشکل 
دارد؛ در بس��یاری م��وارد م��ا در به کارگی��ری 
تکنولوژی های جدید پیش��تاز بوده ایم. به عنوان 

مث��ال نگاهی به نانو و بی��و بیاندازیم. نکته دیگر 
این اس��ت ک��ه آم��دن تکنولوژی ه��اي نو، به 
خودی خود، می تواند باعث ایجاد تحول شود. 
همان گونه که به طور مثال بانك ها طی 10 سال 
گذشته با آوردن تکنولوژی IT متحول شده اند، 
به نظر من، ورود هوش��مندی نی��ز باعث تحول 
در صنعت نفت خواهد ش��د. در دنیای کنونی، 
فناوري به عنوان مهمترین عامل تحول زا شناخته 
می ش��ود و به نظر من حتی فراتر از این، فناوري 

می تواند باعث جهش در پیشرفت شود.
در خصوص علل و عوامل مشکالت، دولتی 
بودن مهمترین عاملی اس��ت که باعث می شود 
تکنول��وژی در صنعت نف��ت آن گونه که باید، 
به کار گرفته نشود. مخصوصاً در ایران که نظام 
نوآوری و فن��اوری ملی که از جانب حاکمیت 
و با س��اختارهای الزم اعمال شود، هم نداریم. 
در حقیق��ت، صنع��ت نفت ب��رای به کارگیری 
تکنولوژی نو از انگیزه الزم برخوردار نیس��ت، 
زیرا از طری��ق هیچ مرجعي عملکردش ارزیابی 
نمی شود. به عنوان مثال مدیر فالن شرکت تابعه 
نفت چه انگیزه ای دارد که بخواهد ریس��ك به 

کارگیری تکنولوژی نو را بپذیرد؟ 
عامل مهم دیگر این اس��ت که در کش��ور 
م��ا به جای آنک��ه اقتصاد، مبتنی بر نفت باش��د، 
متکی بر نفت است و به همین خاطر انتظارات از 
صنعت نفت، انتظارات کوتاه مدت، از جنس نان 
شب اس��ت؛ درنتیجه، هرکس به دنبال آن است 
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که مش��کل امروزش حل شود و دغدغه این را 
ندارد که ده س��ال آینده، صنعت نفت کش��ور 
به کجا  خواهد رسید؛ این امر باعث مي شود که 
صنعت نفت نتواند یك صنعت نوآور و فن آور 

محور باشد.
عوامل دیگری نیز وجود دارد که همه آنها 
در ذیل همی��ن دو عاملی که ذکر گردید، قابل 
دسته بندی اس��ت که در اینجا به جهت اختصار 
از گفتن آن پرهیز می گردد. البته از کاستی های 
فرآیندها، س��اختارها و متولیان و متصدیان امر 
پژوه��ش و فن��اوری در صنعت نف��ت هم نباید 

گذشت.
عمادی: یك ش��رکت اگر بخواهد موفق باشد، 
باید در قالب بنگاه اقتصادی ش��روع و در جهت 
تجاری شدن حرکت کند. این بدان معنی نیست 
ک��ه دولتی بودن، لزوماً ب��د و خصوصی بودن، 
خوب اس��ت. مهم آن اس��ت که یك سیس��تِم 
رگوالتوری وجود داش��ته باش��د ک��ه بتواند از 
آن شرکت حسابرس��ی نماید و عملکرد آن را 
ارزیابی کند. ش��رکت ها اگر بخواهند به سمت 
تجاری شدن پیش روند و بنگاه اقتصادی باشند، 
بای��د به الزامات رقابتی در دنیا توجه کنند. برای 
ممتاز شدن و امکان رقابت داشتن باید در درجه 
اول، کیفیت کاال بهتر ش��ود. بحث مهم دیگر، 
مشتری مداری است. کاهش هزینه ها، باال بردن 

سود و کاهش ریسك نیز باید انجام شود.
راهکاره��ای تح��ول در حوزه باالدس��تی 
کدام اس��ت؟ حوزه های قراردادی، حوزه های 
مالکی��ت، زنجیره ارزش توس��عه میادی��ن و...، 
تازمانی که اینها متحول نشود و به سمت تجاری 
ش��دن پیش نرود، نباید انتظار داش��ت که وضع 

موجود بهبود یابد.
بروزرس��انی فن��اوري یعنی چه؟ ب��اال بردن 
س��طح فناوري از کجا و چگونه آغاز می شود؟ 
حوزه های فناوري کدام اس��ت؟ آی��ا باید مثاًل 
در ح��وزه مباحث ش��کاف هیدرولیکی تمرکز 
کنی��م یا الزم اس��ت در حوزه ازدیاد برداش��ت 

س��رمایه گذاري انج��ام ش��ود؟ انتق��ال فناوري 
یعنی چه؟ اب��زار و مکانیزم های انتق��ال فناوري 
چیست؟ مانیتورینگ، نظارت و ارزیابی فناوري 
را چه کس��ی باید انجام دهد؟ انتش��ار و اجرایی 
شدن حوزه فناوري به چه شکلی است؟ مخارج 
هزینه ای باید چگونه تأمین شود؟ آیا الزم است 
درصدی از بودجه س��الیانه باش��د یا آنکه اساساً 
باید شرکت های خصوصی درگیر این موضوع 

شوند؟
نکت��ه دیگ��ر اینک��ه، محققان م��ا صنعت 
را به درس��تی نمی شناس��ند و صنعتگ��ران ما نیز 
درک صحیح��ی از مراکز تحقیقات��ی ندارند، 
در حالی که در کش��ورهای دنی��ا ارتباط صنعت 
با مراک��ز تحقیقاتی به طور ج��دی مورد توجه 
قرار مي گیرد. به طور مثال در یکي از شرکتهاي 
نفتي در برزیل، هر کارش��ناس صنعتی 2 سال به 
مراکز تحقیقاتی مأمور می شود و هر کارشناس 
تحقیقاتی، وارد حوزه صنعت می  شود تا هر دو 
گروه به زبان مشترک و مفاهیم مشترک برسند. 
عدم اس��تقالل مالی، وجود دستگاه های نظارتی 
متعدد و سخاوتمندانه عمل نکردن در شیوه های 
پرداخ��ت، تأثی��ر زی��ادی در ع��دم پا گرفت��ن 

تکنولوژی در داخل داشته است.
آراس�تي: همواره در بحث نفوذ تکنولوژی باید 
به دو موض��وع نفوذ تکنول��وژی)diffusion( و 
قابلیت پذیرش)acceptance( توجه ش��ود. هیچ 
نف��وذ تکنول��وژی نمی تواند اتف��اق بیفتد، مگر 
آنک��ه صاح��ب آن تکنول��وژی اراده ای برای 
انتقال آن داشته باشد؛ به طور مثال، در خصوص 
تکنولوژی ه��ای دفاع��ی، صاح��ب تکنولوژی 
به دلی��ل محرمانه بودن، حاضر نیس��ت آن را در 
اختیار کشورهای دیگر قرار دهد ولی این به این 
معنی نیست که در کش��ورهای دیگر، اراده ای 
برای دریافت آن وجود ندارد. اما اگر این اراده 
وجود داش��ته باش��د، طرف دریافت کننده باید 
قابلیت پذیرش آن تکنولوژی را داش��ته باش��د. 
این قابلیت پذیرش از دو جا می آید: یکی تمایل 

از جهت اینکه نیاز آن را احس��اس کند و دیگر 
آنک��ه ظرفیت جذب آن را فراهم کرده باش��د. 
در صورتی که گیرنده تکنولوژی به این دو مورد 
توج��ه نکند، قطعاً نمی تواند ای��ن تکنولوژی را 

جذب نماید.
 الف-1- بخشی که مربوط به تمایل جذب 
اس��ت، تا حد زیادی به فض��ای کالن حاکم بر 
جامع��ه باز می گ��ردد و تا حدی ه��م، منوط به 
خواست صنعت است. کالن جامعه بحث امروز 
نیس��ت، تا حدی هم در بخش های پیشین بدان 
اشاره شد. اما آنچه که مربوط به صنعت است به 

دو موضوع باز می گردد:
1- فشار تولید: در گذشته در ذهن مدیران ارشد 
نفت اینگونه جا افتاده بود که مهمترین دغدغه، 
تولید اس��ت، و اینک��ه، در هر روز چ��ه مقدار 
نفت و گاز تولید ش��ود. به همی��ن دلیل، نگاه به 
تکنولوژی به عنوان اب��زاری بود که در خدمت 
تولید است، نه به عنوان ماهیتي که به خودي خود 
می تواند ارزشمند باشد. ازآنجایي که فشار تولید 
وجود داش��ت و نگاه به تکنولوژی هم اینگونه 
بود، لذا صبر و تحمل ب��رای جذب تکنولوژی 
کارامد و اس��تفاده از پتانس��یل مراکز تحقیقاتی 
در داخل کش��ور وجود نداشت. البته در شرایط 
کنون��ی و به ویژه به دلیل تحریم ها و کاهش هاي 
تکلیف��ي، تا حد زیادي  این مانع برطرف ش��ده 

است.
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ال��ف -2- ع��دم خ��ود ب��اوری:  هرگ��ز این 
خود ب��اوری در مدیران وجود نداش��ته اس��ت 
ک��ه ما ه��م می توانی��م تکنول��وژی کارآمد را 
تولید نماییم. متأس��فانه همواره نگاه ها به سمت 
شرکت های بزرگ و موفق نفتی بوده و مقایسه 
نادرس��تی میان ش��رکت نفت با آن ش��رکت ها 
صورت می گرفته اس��ت. در حالی ک��ه آنها نیز 
به یکباره به این موفقیت ها نرسیده اند. البته اخیراً 
حرکت های مثبتی آغاز ش��ده و نگاه  ها در حال 
تغییر است که به عنوان یك مورد موفق می توان 
به کارهاي انجام ش��ده در پژوه��ش و فناوري 

پتروشیمی اشاره کرد.
ب-اما نکته دوم، ظرفیت جذب است که بسیار 
مهم است. برای باال بردن ظرفیت جذب باید به 
بحث نیروی انسانی توجه جدی شود زیرا جذب 
تکنول��وژی ص��ورت نمی گیرد مگ��ر از طریق 
نیروی انس��انی که این موضوع با مکانیزم هایی 
ازجمله چرخش نیروی انس��انی بین واحدهای 

تحقیقاتی و عملیاتی امکان پذیر است.
نيلفروش�ان: ه��ر چن��د مناب��ع R&D و مالی در 
صنعت نفت محدود اس��ت، اما باید تاکید کرد 
ک��ه دراین میان، ابع��اد فرهنگی مس��أله نادیده 
گرفته ش��ده اس��ت. مثاًل در خصوص س��امانه 
نرم افزاری ERP که در صنعت نفت با س��رمایه 
نسبتاً باال)در مقایسه با سایر پروژه های پژوهشی( 
در حال جریان است، واقعاً نگرانی از این وجود 
دارد که در نهایت و در عمل به کار گرفته نشود 
و واقع��اً به فرض  هم که ERP س��اخته ش��ود و 
سامانه آن به وجود آید، آیا ظرفیت موجود در 
شرکت ملی نفت ایران آن گونه هست که بتواند 
آن را به کار گیرد؟ به نظ��ر من، این، نیاز به کار 

فرهنگی دارد. 

محور سوم: راهکارهاي ارتقاء مديريت فناروي 
در صنعت نفت

هندی: متأسفانه مجموعه صنعت نفت از بازدید 
مقام معظم رهبری از پژوهش��گاه صنعت نفت، 

اس��تفاده شایسته و بایس��ته ای نکرد، در حالی که 
می توانس��ت از آن به عنوان محرکی در صنعت 
نفت استفاده نماید. ایش��ان در حضوری که در 
پژوهش��گاه داشتند، س��خنرانی خصوصی برای 
پژوهش��گران ارائه فرمودند که در وب س��ایت 
مق��ام معظم رهبری بخش های��ی از آن منعکس 
ش��د. ایشان به این مطلب اشاره کردند که ایران 
از حی��ث مجموع ذخایر نفت و گاز مقام اول را 
در جهان دارند، اما مطالبه اصلي ایش��ان این بود 
که ب��ه لحاظ فن آوری هم باید به همان س��طح 
پیش رویم و لذا فرمودند باید با ایجاد شبکه های 
دانش و ب��ا به کارگیری تمام ت��وان و نیروهای 
موجود در کش��ور، به این سمت حرکت کنیم. 
ایش��ان با ذکر این نکته که م��ا مزیتمان در این 
نیس��ت که نفت بفروش��یم، فرمودند م��ا باید به 
سطحی برسیم که هر طور دلمان خواست نفت 
بفروشیم نه هر طوری که دنیا خواست. برخالف 
آنچ��ه که بعضاً گفته مي ش��ود که م��ا در نفت 
مش��کل مالی داری��م، اما به  عقیده من، مش��کل 
اصل��ی م��ا مدیریتی اس��ت. با توجه ب��ه قدمت 
پژوهشگاه صنعت نفت که به بلوغ کافی رسیده 
اس��ت، ما در س��ال های اخیر تالش کرده ایم تا 
حد امکان فاصله بین تحقیق��ات با فن آوری را 
ک��م کنی��م و در حد زیادی هم موف��ق بوده ایم 
به طوری ک��ه امروزه پژوهش��گاه خ��ود را یك 
 research می داند تا یك technology provider

center و م��ا واقعاً جاهای��ی بوده که تکنولوژی 

آماده ارائه داش��ته ایم، اما متأس��فانه در بسیاری 

موارد ظرفیت جذب و تمایل به اس��تفاده وجود 
نداش��ته اس��ت؛ به عنوان مثال، پژوهشگاه، یك 
ماده افزودنی به س��یمان تهیه کرد که در داخل 
کشور از آن استقبال نشد اما توانست با واسطه به 

یکی از کشورهای همسایه بفروشد.
راهکار و پیش��نهادهاي مش��خص اینجانب 
دس��ته  س��ه  در  تکنول��وژی  ج��ذب  جه��ت 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به شرح زیر 

است:
1- راهکار کوتاه مدت: با هدف اطالع رس��انی 
و باالب��ردن س��طح آگاهی از تح��والت به روز 
 JPT دنیا، چاپ ترجمه فارس��ی مجله هایي نظیر
ب��ا فاصل��ه دو ماهه در کش��ور، ب��رای افزایش 
ظرفی��ت جذب و تمایل ب��ه پذیرش تکنولوژي 
)با توجه به اینکه مقاالت و گزارش های بس��یار 
جالب و تأثیرگذاری در این گونه مجالت منتشر 

می شود(. 
2- راه��کار میان مدت: ج��ذب و به کارگیری 
تکنولوژی های نو به عنوان یك شاخص کلیدی 
عملک��رد )KPI( ش��رکت های عملیاتی تعریف 
ش��ود. این تکنولوژی ها می تواند توس��ط خود 
ش��رکت ها تعری��ف ش��ود و یا توس��ط مراجع 
دیگری مثل R&T ش��رکت نفت یا پژوهشگاه 
معرفی گ��ردد و مصادیق آن توس��ط کمیته ای 
مس��تقل ارزیاب��ی ش��ده و در ص��ورت تأیید ، 
مش��وق های مالی و بودجه ای اضاف��ه بر بودجه 

رایج، به آن شرکت تعلق گیرد.
3- راهکار بلند مدت: تدوین س��ند اس��تراتژی 
توس��عه تکنولوژی باالدس��تی در شرکت ملی 
نفت ای��ران ب��ا مش��ارکت همه ذی نفع��ان که 
می تواند مزایای بس��یار زیادی داشته باشد: اوالً 
اینک��ه به  فهم مش��ترک خواهیم رس��ید که چه 
تکنولوژی های��ی را نیاز داریم، ثانی��اً مي توانیم 
اولویت بن��دی روی آنه��ا انج��ام دهی��م و ثالثاً 
می توانی��م تحقیقاتمان را هدفمند کنیم و در امر 
R&D افزایش اثربخشی داش��ته باشیم و مهمتر 

از هم��ه بتوانیم خودمان را ارزیابی کنیم. کاری 
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که قباًل در مدیری��ت پژوهش و فناوری انجام 
شده، مقدمه خوبی است ولی باید منسجم تر و 

علمی تر شود.
 عمادی: دو س��ال پی��ش در مدیریت پژوهش 
و فن��اوري، ح��وزه فن��اوری تعری��ف کردیم 
و تاحدی نیز بومی س��ازی انج��ام دادیم. باید 
ای��ن کار با قدرت بیش��تر ادامه یاب��د. ما هنوز 
آموزش هایمان در حد train است، در حالی که 
 learning از train در دنی��ای ام��روز به ج��ای
 pushing استفاده می شود و آموزش، از حالت
به حالت pulling تبدیل شده است؛ بدین معنی 
که ش��خص، تمام ارتقای شغلی، اضافه حقوق 
و مزای��اي خود را در گرو دیدن آموزش هایی 
می داند که س��ازمان به طور کاماًل سیستماتیك 
و از پیش    برنامه ریزی ش��ده، ب��رای او ت��دارک 
ما  دی��ده اس��ت. درحالي ک��ه آموزش ه��ای 
هرگز حالت انگیزش��ی ندارد و ش��خص هیچ 
نیاز و ی��ا خطری از ندیدن آموزش احس��اس 
نمی کند. در ش��رکت های نفتی پیشرو، اساساً 
ش��اخه متخصص��ان از مدی��ران جداس��ت و 
ب��ر همین اس��اس حق��وق و مزای��ای دریافتی 
متخصصان به مراتب باالت��ر از مدیران بوده و 
اصوالً متخصصان دغدغه پس��ت و جایگاه را 
ندارند. پیش��نهادهای مطروح��ه در خصوص 
 ،JPT و همچنین برگردان فارسی KPI تعریف
پیش��نهادهای خوب��ی اس��ت. در بحث جذب 
تکنولوژی و مشکالت فرهنگی مربوط به آن، 
می توان قدم هایی برداش��ت، ولی الزمه اصلی 
موفقیت در آن، پشتیبانی مدیران ارشد صنعت 
نفت است و باید سنگ اندازی هایی که در این 
مسیر می ش��ود، به حداقل برس��د. با برگزاری 
کارگاه ها و س��مینارها و انتشار نش��ریات و...

براس��اس یك تقویم مدون س��الیانه، می توان 
بس��ترهای الزم جهت افزایش ظرفیت جذب 

فناوری های نو در صنعت نفت را ایجاد نمود.
آراس�تي: اگر به دو بال تمایل و ظرفیت جذب 
توجه ش��ود، صنعت نفت ایران نی��ز می تواند 

همانند برخی از صنایع دیگِر کشور نظیر صنایع 
داروس��ازی و صنایع غذایی به پیش��رفت های 

چشمگیری در زمینه تکنولوژی نائل آید.
هر چند نمی توان انتظار داش��ت در آینده 
نزدیك شرکت ملی نفت به سمت خصوصی 
ش��دن پیش رود، لیکن یك راهکار می تواند 
ایجاد ش��رکت های خصوصی از دل ش��رکت 
نفت باشد. نباید به مکانیزم های نرم کم توجهی 
ش��ود؛ بدین معن��ی که نف��وذ تکنول��وژی را 
نمی ت��وان به طور دس��توری و از ب��اال به پایین 
پیاده س��ازی کرد، بلکه بای��د با صبر و حوصله 
و فراهم کردن بس��ترهاي الزم قدم برداش��ت. 
نف��وذ تکنولوژی یك فرایند بس��یار پیچیده و 
زمان بر است و نیاز به پیگیری های خاص دارد. 
بنابراین، نمی ت��وان روی تمام تکنولوژی هایی 
که بای��د در صنعت نفت پیاده س��ازی ش��ود، 
تمرکز نمود، بلکه الزم اس��ت حداکثر 4 تا 5 
تکنولوژی که دارای اولویت اصلی اس��ت را 
شناسایی و فقط روی آنها تمرکز کرد. با تهیه 
نقش��ه راه و تشکیل جلسات کارشناسی با کلیه 
ذی نفعان، یقیناً می توان به دس��تاوردهای مثبتی 

نائل شد.
نيلفروش�ان: تا زمانی که ساختار اداره شرکت 
ملی نفت ایران یك س��اختار مبتنی بر دولت و 
قواعد دولتی و بس��ته های دولتی است، مسأله 
جذب تکنولوژی در ریل و روال خودش قرار 
نمی گی��رد و این نکته، موضوع بس��یار مهمی 
است. ش��اید گفتن این حرف خیلی رادیکال 
باش��د که بگوییم شرکت نفت در حال ایده ال 
باید ی��ك ش��رکت خصوصی باش��د، زیرا با 
ش��رایط موجود ب��ه دور از واقعیت اس��ت، اما 
حداق��ل باید یك مرز مش��خص بی��ن دولت، 
وزارت نفت و ش��رکت ملي نفت ایران باشد. 
امروز آنچنان وزارت نفت با شرکت ملي نفت 
آمیخته ش��ده که وزارت نفت ام��کان اِعمال 
حداقل سیاس��ت ها در ش��رکت نفت را ندارد. 
دنی��ا،  کش��ورهای  س��ایر  در  در حالی ک��ه 

وزارتخانه ه��ای دولتی با انجام سیاس��ت هایی، 
ش��رکت های دولتی را وادار به انجام کارهایی 
می کنن��د، اما در ای��ران تنها نهادی که ش��اید 
بتواند تا حدی شرکت ملی نفت ایران را متأثر 
کن��د، قوانین و مقرراتی اس��ت که در مجلس 
تصویب می ش��ود. مس��أله نفوذ فناوري تا حد 
زیادی با آموزش حل می شود. متأسفانه کیفیت 
منابع انس��انی ما به خصوص در زمینه فناوري، 
وضعیت بسیار تأسف باری دارد و این ناشی از 
آن اس��ت که دانش فنی نیروی انس��انی خیلی 
 )API(پایین است. انجمن مهندس نفت آمریکا
در گزارش خود تاکید کرده که الزم اس��ت با 
انتش��ار کتابچه ها و مجالتی، از همان کودکی 
جامعه را با صنعت نفت و گاز آشنا کنیم. باید 
پای��ه دان��ش جامعه نس��بت به تکنول��وژی در 
صنع��ت نفت به ش��دت افزایش یاب��د. یکی از 
راهکارها در این زمینه انتشار کتابچه، مجالت 
و غی��ره در زمینه نف��ت و گاز و توزیع آن در 
دبس��تان ها، مدارس، دانش��گاه ها و میان مردم 
عادی است. باید مراکز R&D شرکت نفت، به 
ش��رکت های خصوص��ی نزدیك ش��وند تا با 
در  موفق��ی  نمونه ه��ای  آنه��ا  از  حمای��ت 
ش��رکت های خصوصی ایجاد شود که بتواند 
متعاقب��اً به عن��وان Best Practice و الگویی در 

شرکت های دولتی به کار گرفته شود.


