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ميزگرد تخصصي ماهنامه اكتشاف و توليد در هفته پژوهش
ميراحمد حسيني ،محمود حاجيان ،مریم خرم   

ماهنامه بهصورت گس��ترده در س��طح ش��رکت
ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه ،دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی توزیع گردیده اس��ت ،که البته
در طول س��ال گذش��ته به علت محدودیتهای
فعلی و صرف��ه جویی اقتص��ادی در قالب فایل
الکترونیکی منتشر ش��ده است .ایشان به تغییر
رویکرد وزارت علوم نس��بت به مجالت علمی و
پژوهشی نیز اشاره کرده و به بارگذاری ماهنامه
اکتشاف و تولید در سامانه وزارت علوم و شروع
ارزیابی توس��ط آنها در قال��ب مجالت علمی و
پژوهشی پرداختند.

به مناس��بت هفت��هی پژوه��ش میزگردی با
حض��ور جناب «آق��ای دکتر جعف��ر توفیقی»،
ریاست محترم پژوهش��گاه صنعت نفت ،جناب
«آق��ای ابراهیم طالقانی» ،مدیر محترم پژوهش
و فن��اوری ش��رکت ملی نفت ایران ،س��ردبیر و
تع��دادی از اعضای هی��أت تحریریه ماهنامه در
مح��ل «مدیری��ت پژوهش و فناوری ِ» ش��رکت
ملی نفت ایران تش��کیل گردید .در این میزگرد
مسائلی در خصوص دورههای مختلف همکاری
صنعت نفت و دانشگاه ،نقش هر کدام از طرفین
در ارتق��ای آن ،ارزیاب��ی نق��اط ق��وت و ضعف
طرفین و  ...مطرح گردید که در ادامه به ش��رح
ماهنام�ه اکتش�اف و تولید :با توجه ب�ه دورههای
هر کدام میپردازیم.
در ابتدای جلس��ه ،آقای دکتر معلمی ،س��ردبیر هم�کاری مختل�ف زمان�ی ،در تعامل دانش�گاهها
محت��رم ماهنامه به تاریخچ��های از فعالیتهای و صنع�ت نف�ت ،جنابعال�ی نحوه ارتب�اط و تعامل
علم��ی و پژوهش��ی ماهنام��ه مبنی ب��ر چاپ طرفین را چگونه ارزیابی میکنید؟
بیوقفه و مرتب آن در هر ماه و در دس��ت چاپ جن�اب آقای دکتر توفیقی :بنده افتخار داشتم که
بودن ش��ماره  171ماهنامه اشاره کردند .ایشان در دو مقطع ،در جریان همکاریهای صنعت نفت
خاطرنش��ان کردند ک��ه در طول این س��الها ،با دانشگاهها قرار گیرم؛ ابتدا زمانی که به عنوان
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معاون آموزش��ی وزارت علوم مش��غول فعالیت
ِ
سمت وزیر علوم ،از نزدیک
بودم و در ادامه ،در
در جریان شروع همکاریها و فعالیتهای وزارت
نفت و ش��رکت ملی نفت ایران با دانشگاهها در
قالب ایجاد رشته های مرتبط با علوم مهندسی
نفت و مخزن و نیز تاس��یس دانشکدههای نفت
در سطح بعضی از دانشگاهها از جمله« :دانشگاه
صنعتیشریف» ،دانشگاههایِ «صنعتی سهند»،
«ش��یراز»« ،امیرکبیر»« ،خلیج فارس بوشهر»
و «انس��تیتو نفت دانش��گاه تهران» قرار داشتم.
الزم است این موضوع را یادآوری کنم که بارها
«آقای مهندس زنگنه»-وزیرمحترم نفت -اعالم
کردهاند این حرکت کمک بس��یاری به توس��عه
منابع انس��انی در رش��ته های راهبردی صنعت
نفت،کرده است .در رشتههای کاربردی صنعت
نفت ،مانند مهندس��ی نفت ،هم خود رشتهها و
ه�� م دانشآموخت��گان و پژوهشهای حاصل از
آنه��ا،یک «دارایی» 1زیر س��اختی برای صنعت
نفت ایجاد کرد .در مقطعی وزارت نفت از ایجاد
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رشتههای «دو مدرکی» استقبال کردند ،که در
قالب این طرح ،دانش��جویان نخبه دانشگاههای
برتر کش��ور ،در رش��تههای مرتب��ط با حوزهی
باالدس��تی صنعت نفت تحصیل کردند و وزارت
نفت با دعوت از اساتید خارجی و یا حتی اعزام
دانشجوها به خارج برای دورههای کوتام مدت،
کم��ک و همراهی می کرد که ماحصل آن منجر
به دستاورد خوبی در کارنامه وزارت نفت شد.
در دوران قبل��ی وزارت نفت آق��ای زنگنه ،با
توس��عهی زیرس��اختها ،ارز م��ورد نیاز برای
تجهی��ز آزمایش��گاهها از طری��ق وزارت نفت
تامین ش��د؛ جوانهایی بس��یار زیادی جهت
اش��تغال تربیت شدند و در ادامه شاهد بودیم
که شرکتهای پژوهش و فناوری چهارگانهی
وزارت نف��ت ،از اولین ش��رکتهایی بودند که
نیازهای پژوهش��ی خود را به دانشگاهها اعالم
کردند؛ در نتیجه ،دانشجویان ارشد و دکتری
به آنه��ا مراجعه کرده و ام��کان کار بر روی
موضوع��ات مختلف و برخ��ورداری از حمایت
مالی را داش��تند ،که حمایت خوبی در جهت
«تقاضا محورکردن» پایاننامههای دانشجویی
و رس��الههای دکت��ری محس��وب میش��د؛
دانش��جویان در بهکارگی��ری طرحهای عنوان
ش��ده از س��وی کارفرما -هم به دلیل حمایت
مالی که برای دانش��جو بس��یار اهمیت داشت
و هم به دلیل اس��تقبال اعضای هیآت علمی-
اشتیاق نشان دادند؛ عالوه بر این وزارت نفت
نیز به صورت مستقیم با اعضای هیآت علمی،
عالوهب��ر پروژهه��ای دانش��جویی ،پروژههای
پژوهشی را به دانشگاهها واگذار میکرد.
بخش دوم تجربه من دو س��ال اخیری است که
به عنوان رئیس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب
ش��دم و با صنعت نف��ت از نزدی��ک در ارتباط
هس��تم .با توجه ب��ه اینکه پژوهش��گاه صنعت
نفت یک مرکز «پژوهشمحور» اس��ت ،ما ناچار
بودی��م که ارتباطات وس��یعی با مدیران صنعت
نفت برقرار کنیم و ش��اهد بودیم که تا چه حد،
فرهنگ ارتباط با دانش��گاهها و مراکز پژوهشی

دانش��گاههای برت��ر کش��ور مط��رح کردیم که
با ش��روع این ط��رح ملی و بازگش��ایی درهای
پژوهشگاه ،دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاهها
به همراه اعضاء هیآت علمی قادر خواهند بود تا
از تمامی زیر ساختهای فیزیکی ،آزمایشگاهی
و انس��انی پژوهشگاه صنعت نفت استفاده کرده
و بر روی موضوعات مورد عالقه صنعت نفت در
یک بازهی زمانی  5ساله کار کنند؛ هزینه انجام
این تحقیقات توسط پژوهش��گاه قابل پرداخت
اس��ت که به نظر اینجانب ،دریچهی جدیدی در
تکمیل فعالیتهای قبلی اس��ت .دانشجویان با
ورود به پژوهشگاه ،مش��غول کارهای پژوهشی
و توس��عه ف ّناوری میشوند که امیدوارم بتوانیم
بخش��ی از آنها را به اکوسیستم نوآوری وصل
کنیم و به این ترتیب ش��رکتهای دانشبنیان
ش��کل گرفت��ه و بتوانند در ای��ن زمینه فعالیت
داشته باشند .بنابراین در مجموع ،بنده در تمام
دوران مس��ئولیتم ،تجربه ی مثبتی را از تعامل
صنعت نفت با دانش��گاه ها دارم و میتوانم ادعا
کن��م ،وزارت نفت اولین وزارتخانهای اس��ت که
انگی��زه برای توس��عه ارتباطات با دانش��گاهها و
اعضای هیآت علمی را ایجاد کرده اس��ت .بارها
آقای زنگنه به توس��عه زیرس��اختهای فناورانه
اش��اره کرده و همواره تاکید کردهاند که مراکز
دانش��گاهی و پژوهش��گاهی ،درهای خود را به
س��وی اعضای هیآت علمی ،پژوهشگران جوان،
دانش��جویان و ف ّناوران ب��از کنند تا صنعت نفت
صرفاً محدود به ظرفیتهای دانشی درون خود
نباشد و بتواند از تمام ظرفیتهای علمی کشور
کمک بگیرد.

وسعت پیدا کرده اس��ت؛ پدیدهای که بهوضوح
در میان مدیران باالدستی ،پایین دستی ،انرژی
و محیط زیس��ت قابل مش��اهده است و اینکه
از ورود پژوهش��گاه صنع��ت نف��ت در اج��رای
پروژههای توسعه ف ّناوری استقبال میشود.
چون پژوهش��گاه صنع��ت نفت ،یک س��ازمان
تحقی��ق و توس��عه اس��ت ،در ط��ی مالقاتم با
مدیران صنعتی ،دهها طرح پژوهش��ی عالوه بر
پیشنهادات ما،از س��وی آنها مطرح میشد که
نش��ان میداد مطالعات نیازسنجی اولیه از قبل
توس��ط آنها انجام شده و پس از بحث و بررسی،
از س��وی سازمان اعالم نیاز شده است ،که خود
گواهی اس��ت ب��ر اینکه صنعت نف��ت بهعنوان
کلیدیترین صنعت کش��ور ،تا چه حد نیازمند
پروژههای توسعه ف ّناوری است و چهقدر قابلیت
وکش��ش برای تبدی��ل به یک صنع��ت به روز،
رقاب��ت پذیر و دانشبنی��ان دارد .البته نیازهای
صنعت نفت محدود به پژوهش��گاه صنعت نفت
نبوده و به همهی دانش��گاهها و مراکز پژوهشی
تس��ری مییابد ،ک��ه البته پژوهش��گاه صنعت
نفت به لزوم اس��تفاده از ش��بکهی شرکتهای
دانشبنیان و نوآور تاکید بیشتری دارد.
اخیرا ً آقای مهندس زنگنه ،بحث پارک فناوری
نفت یا «اکوسیس��تم ن��وآوری صنعت نفت» را
مطرح کردند که خوشبختانه پژوهشگاه صنعت
نفت یک اکوسیس��تم نوآوری تاسیس کرده که
در هفتهی پژوهش توس��ط وزی��ر محترم نفت
افتت��اح گردی��د؛ در کن��ار آن اح��داث «پارک
ف ّناوری ش��هر ری» ،مطرح ش��د ک��ه یک اقدام
تکمیلی در کن��ار فعالیتهای قبلی محس��وب
شده و کمک میکند تا روح جدیدی به صنعت
نفت دمیده ش��ود؛ ایش��ان تاکید داش��تند که ماهنام�ه اکتش�اف و تولی�د :توضیح�ات خ�وب و
عالوه بر دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،الزم است مبسوطی در خصوص تعامل بین صنعت و دانشگاه
ش��رکتهای دانشبنیان و نیروهای جوان برای داده ش�د ،مش�خص ًا نقش صنع�ت نف�ت در ارتقاء
سطح همکاری با دانشگاه چگونه است؟
تسریع این حرکت به صنعت بپیوندند.
ِ
نکت��ه آخر اینکه ،در آذرم��اه طرحی را خدمت آقای طالقانی :در ابتدا مناسبت هفته پژوهش را
آق��ای مهندس زنگن��ه با عنوان «ط��رح ملی ِ» به دست اندرکاران مجموعهی ماهنامه اکتشاف
میزبان��ی از  500دانش��جوی ارش��د و دکترای و تولید که ماهانه مقاالت و دستاوردهای علمی
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فنی
نقطهنظر

و پژوهش��ی را در سطح شرکت ملی نفت ایران
منتش��ر میکنن��د تبری��ک و خدا ق��وت عرض
میکن��م .در ادام��هی صحبته��ای آقای دکتر
توفیق��ی الزماس��ت اضاف��ه کن��م ،فعالیتهای
انج��ام ش��ده در زمین��هی ارتباط دانش��گاه و
صنعت نفت باعث ایجاد زیرس��اختهای مهمی
ش��ده که دورنمای روش��نی از پیون��د محکم و
ناگسس��تنی بین صنعت نفت و دانشگاه را نوید
میدهد .تعداد اعضای هیآت علمی ،دانشجویان
و زیرس��اختهای آزمایش��گاهی در دانشگاهها
سرمایهای است که معادل هزاران «نفر-ساعت»
کارکارشناس��ی و هزاران سال تجربه مفید است
و اینکه عدم اس��تفاده از این تجربه و دانش در
مجموعهه��ای صنعت��ی از جمل��ه صنعت نفت
ِ
سیاس��ت
ميتوان��د یک غفلت به حس��ابآید.
وزارت نف��ت ب��ر این بوده و هس��ت ک��ه از این
پتانسیل علمی کشور در جهت ارتقا فناوری در
صنعت نفت اس��تفاده شود .در ابتدا مجموعهی
تواناییها و پتانسیلهای دانشگاهی در راستای
نیازهای دانش��ی نفت تعریف نشده بود ،به طور
مثال ،رش��تهی «مهندس ش��یمی» در حوزهی
صنایع ش��یمیایی مانند :الس��تیک و  ...متمرکز
ش��ده بود ولی در حوزه نف��ت متمرکز نبود .با
استفاده از ابزارهایی مانند تعریف پایاننامههای
تحصیالت تکمیلی ،ایجاد رشتههای باالدستی،
تاسیس دانشکدههای مرتبط با صنایع باالدستی
نفت و س��ایر اقدامات مش��ابه ،سعی شده است
پژوهش��ی کشور در جهت
که دارایی دانش��ی و
ِ
کاربردی نفت سوق پیدا کند.
عالوه بر این ،باتوجه به پروژههاي واگذار ش��ده
و تعامل ش��ركت ملي نفت با اساتيد ،شاهد یک
تغییر رویکرد در اعضای هیأت علمی دانش��گاه
هس��تيم ،بهطوريك��ه از ی��ک مقط��ع زمانی،
دیدگاه اساتید دانش��گاهها از یک نگاه آموزشی
علمی پ��روژه تبدیل ش��د که بر
ب��ه مدیری��ت
ِ
اساس آن ،اس��اتید میتوانس��تند یک پروژه را
تعریف ،اجرا و به نتیجه برسانند .پروژه میتواند
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پایاننامهه��ای علم��ی یا پروژهه��ا و در نهایت
«ابَرپروژههای» 2پژوهش��ی باشد و در حقیقت،
ایجاد این اخالق حرفهای در دانشگاهها ،یکی از
دستاوردهای این تعامل بود .از طرفی ،در سمت
مقاب��ل ،در مجموع��هی صنعت نف��ت ،رویکرد
پژوهش��ی دیدگاه غالب نبود و فکر نمیکردیم
از طری��ق پژوه��ش بتوانیم مش��کالت خودمان
را برط��رف نماییم؛ اگر علت مش��کل را متوجه
ش��ویم ،حل کردن آن خیلی سخت نیست .این
ب��اور در مجموعههای صنعتی نفت��ی به وجود
آمده و روز به روز بیش��تر میشود ،بنابراین این
پیوند دانش��گاه و صنعت اتفاق افتاده اس��ت .در
حال حاضر میتوان ادعا کرد که در دانش��گاهها
اس��اتید حرفهای و در صنعت نفت هم مدیران و
مجموعهای از کارشناسان را داریم که باور دارند
میتوان راه حل رفع مش��کالت را از دانشگاهها
طل��ب نمود؛ لذا بايد از این دارائیهاي علمي در
مراكز تحقيقاتي به نحو احسن استفاده کنیم.
با اشاره به راهاندازی مرکز نوآوری در پژوهشگاه
صنعت نفت ،امروزه ع��دم توجه به فعالیتهای
نوآوری ،باعث از بین رفتن موسسهها ،شرکتها
و بنگاهه��ای بزرگ و حتی دولتی خواهد ش��د؛
مجموعهای مثل «ش��رکت ملی نفت ایران» اگر
با بهرهگیری از ابزار نوآوری با مشکالتش مواجه
نشود ،نمیتواند تداوم پایدار داشته باشد .آقای
دکت��ر توفیقی به یکی از مظاهر نوآوری اش��اره
کردن��د ،مبنی ب��ر اینکه ما باید به این س��مت
برویم که بتوانی��م از خالقیتهای بیرونی بيش
از پيش اس��تفاده کنیم .تجربه نش��ان میدهد
در پروژهه��ای واگذار ش��ده ،در هر موردی که
اعتماد کرده و پژوهشگران اختیا ِر عمل داشتند،
پروژهه��ا موف��ق ب��وده و آثار اقتص��ادی خوبی
نمایان شده اس��ت .یکی از چالشهایی که باید
برطرف ش��ود تا حوزه ف ّناوری اثربخشي بیشتر
داشته باش��د ،خارج از مجموعهی پژوهشگران
و دس��تگاههای اجرايي بوده و بيشتر به «حوزه
اختیارات» برمیگردد.

دراينارتباط ميتوان به «حوزهی هس��تهاي» و
«ح��وزهی دفاعي» به عن��وان نمونههاي موفق
و تجربهه��اي مثبت اش��اره نم��ود؛ امروزه يكي
از نق��اط ق ّوت كش��ور توان دفاعي و هس��تهاي
اس��ت ک��ه البته دراي��ن موارد س��عی و خطای
زیادی داش��ته و درنهايت به دانشی قابل ارتقاء
رس��یدیم؛ در س��ایر موارد هم باید همین رویه
دنبال شود؛ یعنی باید فضا و زمینه ایجاد شود،
در غیر اینصورت تعامل میان صنعت و دانشگاه
در چارچوب روشه��ای جاری مانند روشهای
مناقص��های ق��رار میگی��رد .بای��د در حوزهی
قانونگ��ذاری تغییراتی ایجاد ش��ود ،قانونگذار
در حوزهی واگذاری پروژه ،تس��هیالتی را فراهم
کرده و در حوزه حمایته��ای مالی هم قوانین
قبول
خوبی در دس��ت داریم ،ول��ی در خصوص ِ
خطرپذیری این کار در دستگاهها ،قانونی وجود
ندارد و کام ً
ال تجربی و سلیقهای عمل میشود،
که میبایست قانونگذاری ا ِعمال شود.
درح��ال حاضر قوانین��ی برای واگ��ذاری بدون
مناقص��هی پروژهها ب��ه دانش��گاهها در اختیار
داریم؛ب��ه طور مث��ال ،قانون اختص��اص  %1از
بودج��ه عملیات��ی به پژوه��ش و قانون حمايت
از ش��رکتهای دانشبنیان وج��ود دارد ،اما اگر
در پروژهه��اي پژوهش��ي به نتیجهای برس��یم،
نمیتوانی��م مس��تقیماً وارد بازار ش��ویم ،قانون
مناقصات مانع فروش محصول ف ّناورانه میشود؛
ل��ذا ،قانون مناقص��ات براي خري��د محصوالت
فناورانه بايد اصالح شود.
ماهنامه اکتشاف و تولید :ذکر این نکته هم خالی
از لطف نیس��ت ک��ه باوجود اختص��اص  %1از
بودجه س��ازمانها مخصوصاً وزارت نفت به امور
پژوهشی صنعت نفت ،بهدلیل صرف این هزینه
در محل تعامل با نخبگان جامعه ،مسأله بیشتر
م��ورد نقد قرار میگی��رد .در صحبتهای آقای
دکتر توفیقی ب��ه رویکرد مثبت مدیران صنعت
نفت در ارتباط با دانشگاه اشاره شد؛ پژوهشگاه
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صنع��ت نف��ت به عل��ت ماهیت س��اختاری ،به
عنوان یک مجموعهی حدواس��طِ وزارت علوم و
وزارت نف��ت قرار داش��ته و در عین حال ،یکی
از بازوهای اجرایی اصلی پژوهش��ی وزارت نفت
محس��وب میش��ود .وقتی نتایج کار پژوهشی و
فناوری وارد بازار کار میشوند ،وارد فضا و ِ
بحث
«تجاریس��ازیِ محصوالت ف ّناورانه» میش��ویم
ک��ه تا االن بر روی ای��ن موضوع صحبت زیادی
نش��ده اس��ت .پژوهش��گاه صنعت نفت ،با نگاه
آیندهپژوهی ،چه ساختارها ،برنامهها و مقدماتی
را برای تجاریس��ازی ف ّناوریهای��ی دارد که با
صرف هزینههای خیلی زیاد انجام شده است؟
آقای دکتر توفیقی :کام ً
ال درست است ،نمیتوان
گفت تا به حال مغفول مانده اس��ت؛ از زمانیکه
بنده در پژوهش��گاه صنعت نفت مسئولیت را به
عهده دارم ،س��عی کرده ایم موضوع را بیش��تر
م��ورد توجه قرار دهیم و زمین��هی آن را آماده
کنی��م ،در ح��ال حاض��ر یک��ی از راهبردهای
جدی ما تجاریس��ازی است .اس��تحضار دارید
که پژوهش��گاه صنعت نفت ،س��ه شرکت دانش
بنیان تاسیس کرده که در مواردی ،مورد انتقاد
س��ازمانهای بازرس��ی ه��م قرار گرفته اس��ت.
پژوهشگاه در تالش اس��ت تا ابزار تجاریسازی
خ��ود را فراه��م کن��د و قصد ندارد ب��ه تنهایی
ن است
وارد فاز تجاریس��ازی شود .تالش بر ای 
ک��ه روی ف ّناوری های��ی با «س��طح آمادگی و
توس��عهیافتگی» 3یا  TRLه��ای  5تا 7و  8کار
شود یعنی در سطوحی که فناوری حاصل شده،
ولی برای ورود آن به بازار حتماً نیاز به ابزارهای
تجاریسازی است.
در ح��ال حاض��ر ق��رارداد تجاریس��ازی ب��ا
ش��رکتهای مختلف��ی از قبی��ل« :اکس��یر
نوینگچس��اران»« ،اردکان ی��زد» و«صنای��ع
رنگی��ن» منعقد ش��ده ک��ه در پاالیش��گاههای
«اراک» و «ای�لام» هم جا افتاده اس��ت و مقرر
شده تا در اسفندماه سال جاری به میزان 500
تن کاتالیس��ت در پاالیش��گاه اراک تولید شود.

برای س��رعت بخش��ی به فعالیت تجاریسازی ،اقدام نموده اس��ت که اميدواري��م در آينده در
در حال حاضر با شرکتهای پیمانکار همکاری خصوص تجاریسازی و درآمدزایی از محصوالت
داری��م؛ مث ً
ال ف ّناوری تصفیهی آب و پس��اب در پژوهشی گامهای موثرتری برداشته شود.
پژوهشگاه وجود دارد که با آخرین دستاوردهای
«زیس��تف ّناوری» 4انج��ام میش��ود ک��ه برای ماهنامه اکتشاف و تولید :تا االن رابطه بین صنعت
تجاریس��ازی آن ،سراغ شرکتهای تصفیه آب و دانشگاه انجام شده ،اگر بخواهیم به صنعت نفت
و فاضالب رفتیم و خودمان مس��تقیم وارد روند و دانش�گاه نمره بدهیم چه نمرهای میدهید؟ آیا
نمره قبولی گرفتهاند؟
بازاریابی نمیشویم.
در کنار اقدام��ات فوق« ،آئیننامهي کارگزاران آق�ای دکترتوفیقی :با ن��گاه اجمالی به دهه ،70
ف ّن��اوری» را تهی��ه کردی��م که در پژوهش��گاه متوجه خواهیم ش��د که در آن زمان رش��تهای
صنعت نفت تصویب شده است؛ همچنین بعضی به عنوان مهندس��ی نفت در ایران وجود نداشت
م��وارد را هم با هم��کاری «مدیریت پژوهش و و ب��ا ورود صنع��ت نف��ت و س��رمایهگذاری در
ف ّناوری شرکت ملی نفت ایران» دنبال میکنیم ،این بخش ،دانش��گاههای کش��ور در حوزههای
مثل تجاریس��ازی تولید سنس��ورهای زیست مختل��ف صنعت نف��ت کمکم فعال ش��ده و به
ِ
محرک دانش��گاههای کشور و زمینه ساز
محیطی که از طریق کارگزاریها و شرکتهای نوعی
دانشبنی��ان در ح��ال پیگیری اس��ت؛ بنابراین فعالیت آنها در صنعت نفت کش��ور بوده است؛
تجاریس��ازی برای ما یک بحث حیاتی اس��ت ،بهطوریک��ه در حالحاضر تولی��د ف ّناوریهای
احساس میکنیم بخشی از درآمدهای اقتصادی مختلف موجود در س��طح دانشگاههای کشور را
م��ا در گروی انجام تجاریس��ازی بوده و بخش مدیون س��رمایهگذاری و اعتماد صنعت نفت به
مهم��ی از اقتصاد پژوهش��گاه به تجاریس��ازی حوزههای تحقیقاتی و دانشگاهی کشور هستیم.
پروژهها گره خورده اس��ت ،پس باید به س��مت
ماهنامه اکتشاف و تولید :به نظر شما صرف و هزینه
توسعه تجاریسازی برویم.
مناب�ع مال�ی ،ک�ه در قال�ب انج�ام همکاریهای
آق�ای طالقان�ی :به مقوله تجاریس��ازی باید از
پژوهش�ی و فناوری از طرف سازمانهای مختلف
چن��د زاویه توجه ش��ود؛ معم��والً پیش فرض
در اختیار دانش�گاهها قرار گرفته است نتایج مورد
در تجاریس��ازی این اس��ت که یک محصول
انتظار را تامین کرده است؟
تولی��د ش��ده و خری��د و ف��روش آن محصول
آق�ای دکترتوفیق�ی :در ای��ن زمین��ه ،حرکت��ی
ص��ورت گی��رد؛ درحاليك��ه دس��تاوردهاي
در کش��ور ش��روع ش��ده اس��ت ،قبل از انقالب
برخ��ي از پروژهه��ا ،در ح��وزه تصميمگيري،
دانش��گاهها آموزشمحور بودن��د و در آن زمان
تصميمس��ازي و برنامهريزي اس��ت ،لذا مفهوم
زیرس��اختهای پژوهش��ی و توس��عه در سطح
عامت ِر تجاريسازي ،بهكارگيري نتايج است كه
دانش��گاههای کش��ور ش��کل نگرفته بود؛ وقتی
ميبايست مورد توجه قرار گيرد.
وارد ش��رایط بعد از انقالب ش��دیم دانش��گاهها
پژوهش و ف ّناوری شرکت ملی نفت ایران بر لزوم
خیلی رفتار پژوهشی حرفهای نداشتند و دنبال
تجاريس��ازي به مفهوم ع��ام آن توجه و تاکید
نیازسنجی و بازاریابی نمیرفتند.
داش��ته است و نسبت به تغییر ساختار مدیریت
مدل «مونتاژکردن» و «بهرهبردار-
صنعت ما با ِ
پژوهش و فن��اوری و پایه گذاری ایجاد معاونت
محور» شکل پیدا کرد؛ در ابتدا دانشگاهها وارد
جدی��د در ح��وزه تجاریس��ازی و بهکارگیری
صنعت نمیش��دند و در حال و هوای آموزش��ی
دستاوردهای پژوهشی و نیز محصوالت تولیدی
خود بهس��ر می بردند و اساس��اً اه��ل خروج از
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دانش��گاه و رفتن به س��مت صنع��ت نبودند؛ با نمره قبولی داد.
عنای��ت به این پیش��ینه ،در ش��رایط کنونی به آق�ای دکترتوفیقی :با عنایت به س��ابقه طوالنی
ارتب��اط بین صنعت نفت و مراک��ز تحقیقاتی و صنعت نفت کش��ور (با بیش از یک قرن تجربه)
دانشگاهی کش��ور نمرهی قبولی خواهیم داد و و در نظ��ر گرفت��ن نتایج مثب��ت اقدامات انجام
در بین وزارتخانههای کش��ور نیز ،وزارت نفت شده در طول این بیست سال اخیر ،در مجموع
در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت ،همانند سابق می��زان ارتباط ایجاد ش��ده و آثار آن را میتوان
جزء پیشتازان در این بخش به حساب میآید .به عن��وان نقطه ق��وت در نظرگرفت .در بخش
بهطورمث��ال در پروژهه��ای «میدان-محور» و ارتباط دانش��گاه با صنعت،در حالحاضر بحث
«ابَرپروژهه��ا» باز هم وزارت نف��ت بود که قدم «اکوسیس��تم» مطرح اس��ت؛ یکی از مس��ائل
جلو گذاشت و وزیر علوم هم استقبال کرد ،من مهم دراکوسیس��تم «فرهنگ» اس��ت ،بنابراین
ما «پارادايم ش��یفت»5یا تغیی��ر در طرز فکر و
به هر دو نمره قبولی میدهم.
در حالحاضر ،دانش��گاههای کشور زبان گفتگو رویهه��ا را میبینیم؛ مب��داء هرتحولی تغییر در
با نف��ت را پیداکرده و از لحاظ حقوقی به بیان باورها است.
مش��ترکی دس��تیافتهاند؛ تجرب��هی اخیرم با در بخ��ش ارتب��اط دانش��گاه با صنع��ت ،فقط
مدیران نفت نش��ان میده��د راه خوبی را جلو رش��تههای مهندس��ی دخیل نیس��تند ،خیلی
آمده ،ولی مس��یر زیادی را در پیشرو دارند؛ با از رش��تههای انسانی هم هس��تند که میتوانند
اینحال ،بای��د بدانیم که ما نی��ز راه زیادی در در این حوزه بس��یار اث��ر گذار باش��ند .ارتباط
پیش داریم ،چون صنعت نفت در نظر دارد یک دانشگاه و صنعت از نوع ف ّناوری است و بنابراین
صنعت رقابتپذیر در روابط بینالملل باش��د تا بحث میان رش��تهها مطرح است؛ زمانی اشکال
بتوانیم با بازارهای جهانی ف ّناوری رقابت داشته براین بود که دانش��گاه و صنع��ت زبان یکدیگر
را نمیفهمن��د ،ولی االن ای��ن ارتباطات خیلی
باشیم.
آق�ای طالقانی :بالغ شدن در بعضی از موارد مثل نسبت به قبل تقویت شده است.
پژوهش ،فرآيندي زمانبَر است و ميبايست در آق�ای طالقان�ی :اینکه ما ایامی به اس��م هفته یا
طي زمان به اين بلوغ رسيد؛ لذا در حال حاضر روز «ف ّناوری نفت» داش��ته باشیم خیلی خوب
نمیتوان از دانش��گاههای داخلی انتظار داشت هس��ت ،اما بهنظرم هنوز زمان مناس��ب آن فرا
که در ح��وزهی ف ّناوريهاي باالدس��تي بهطور نرسيده اس��ت ،چراكه هنوز فناوري نفتي بومي
كام��ل ايفاي نقش كنند ،اما با اینحال نس��بت نداريم .درحال حاضر اکثر فعالیتهای پژوهشی
به س��ابق رشد مثبت داشت ه و در شرایط کنونی در حوزهی «رفع چالش» 6است به عبارت ديگر
با واگ��ذاري پروژههای ف ّناورانه به دانش��گاهها ،مدیران صنعت ،چالشها را مش��خص و تعريف
ارتب��اط هدفمن��د و معنيداري بي��ن صنعت و میکنند حال ممكن است اين چالشها مربوط
دانش��گاهها برقرار شده است؛ دراين دوره شاهد ب��ه زمان حال يا حداكثر چند ماه آينده باش��د؛
آن هس��تيم كه رويكرد دانشگاهها به حوزههاي اما براي تعريف روز ف ّناوري بايد دو رويداد ديگر
ف ّناورانه بيشتر شده و لذا در حال حاضر میتوان نیز اتفاق بيافتد:
در بخش ارتباط صنعت نفت و دانش��گاه،به آن  -1با عنایت ب��ه اینکه تعدادی از چاههای نفت

پانویس ها

4. Biotechnology
5. Paradigm shift
6. Trouble shooting
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بنا به داليل مختلف مثل آبده شدن چاهها بسته
شده است ،این چالشها باید در اختیار حوزهی
ف ّناوری قرار بگیرد تا با اس��تفاده از امکانات این
ح��وزه ،توليد مج��دد نفت و گاز فراهم ش��ود،
دراينص��ورت ف ّناوری نفت ظهور پیدا کرده و از
جنس ن��وآوری خواهد بود و میتوان گفت یک
دارایی ب��ه داراییهای فراموش ش��ده ما اضافه
میشود.
ی نيازهاي عملياتي و ف ّناوري چند
-2پی��ش بین 
س��ال آینده ه��م میتواند بس��یار کمک کننده
باش��د .به عنوان مثال در طول سالهای آتی با
طرح س��واالت بیشتر ،از قبیل :آیا میزان شوری
نفتها باالت��ر خواهد رفت؟ می��زان آب همراه
تولیدی نف��ت افزایش مییابد؟ لزوم اس��تفاده
از ذخای��ر نفتهای س��نگينتر؟ و غیره مواجه
هس��تیم که بای��د راهكاره��اي ف ّناوران��ه آن از
هماكنون انديش��يده شود تا نسبت به كسب آن
ف ّناوريها اقدام گردد؛ ل��ذا ،اگر بخواهیم روز یا
هفتهای به اسم پژوهش داشته باشیم ،باید روی
این دو مورد تمرکز کنیم.
ماهنامه اکتشاف و تولید :سوالی که دارم این است
که پنج طرح کالن حوزهی اکتشاف در دانشگاهها
انجام ش��ده اس��ت؛ آیا صنعت توانس��ته است از
دانشگاه ها چیزی بهدست بیاورید یا خیر؟
آقای طالقانی :انتظار ما از دانشگاه چیست؟ ما
انتظار داریم دانش��گاهها كه امروزه با صنعت
نفت کش��ور در حال فعالیت هستند ،درآينده
داراي ی��ک مرکز ف ّناوران��ه مرتبط با موضوع
واگذار شده باشند .در حال حاضر موضوعات
و چال��ش ه��ای پژوهش��ی در صنع��ت نفت
ش��ناخته شده و اقدامات زیرساختی اوليه آن
ایجادشده اس��ت؛ از این به بعد باید با کمک
دانشگاههای کش��ور تمامی زیر ساخت های
الزم در این حوزه تکمیل شود.
1. Asset
2. Mega-projects
)3. Technology readiness levels (TRLs

