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اهمیت نوآوری در شرکتهای بزرگ نفتی
مجتبی کریمی* ،معاونت مهندســی ،پژوهش و فناوری ادارهکل امور فناوری

چکیده

اطالعات مقاله

صنعت نفت ایران با یکصد و یازده ســال ســابقه ،تقریبا عمری برابر با عمر تولید صنعتی نفت در جهان دارد.
تاریخ ارسال به د   اور99/05/26 :
با این وجود ،صنعت نفت در کشور ما به لحاظ اقتصادی و فنی برای همگامی با پیشگامان این حوزه در جهان
تاریخ پذیرش د   اور99/07/27 :
نياز به رويكردي جديد و طرحي نو دارد .توجه به بازار بالقوهی بزرگی که در برابر شرکتهای فعال در صنعت
نفت ایران اســت ،ضرورت توجه به توانمندســازی و کمک به ورود شرکتهای جوان ایرانی به این حوزه را دو
چنــدان میکند .این طرح و رویکرد نو در مدیریت کالن صنعت نفت و به خصوص دربارهی نوآوری طی چند
واژگان کلید ی:
سال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته است .در این مقاله ،سعی شده است ضمن مروری بر تعریف و اهمیت نــوآوری ،فنــاوری ،شــرکتهای نفتــی،
نوآوری ،به بیان نمونههایی از اجرا و نقش پررنگ آن در خلق نوآوری در شرکتهای مهم نفتی پرداخته شود .پارک نوآوری و فناوری.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/05/15 :

مقدمه

توجه به بازار بالقوهی بزرگی که در برابر شــرکتهای فعال در صنعت نفت
ایران اســت ،ضرورت توجه به توانمندســازی و کمک به ورود شرکتهای
جــوان ایرانی به این حوزه را دو چندان میکند .به خصوص در حوزههایی
که ماهیتا با توانمندیهای شــرکتهای جوان ایرانی تطابق بیشتری دارد،
میتواند فرصتهای مناســبی را برای حضور شرکتهای ایرانی کوچک و
متوســط در حوزهی فناوریهای نرم و سخت به وجود آورد.
بــه عنوان نمونــه ،بازار قابل انتظار برای شــرکتهای فعــال در حوزهی
طراحی ،خدمات مهندســی و مدیریتی حدود ۱۰درصد کل سرمایهگذاری
در طرحهای توســعهای صنعت برآورد میشــود .البته سهم واقعی جذب
شــده توسط شــرکتهای ایرانی با این عدد فاصلهی قابلمالحظهای دارد
کــه یکی از دالیل آن ضعف تخصصی و تجربهی نســبتا کم شــرکتهای
ایرانی در حوزهی صنعت نفت است.

ضرورت نوآوری در صنعت نفت و گاز
از لحاظ تاریخی صنعت نفت و گاز وابســته به نوآوری بوده اســت .کاربرد
لرزهنگاری بازتابی 1که در دههی 1920اکتشــاف نفــت را متحول کرد،
توســعهی میادیــن نفتی را در سراســر جهان در پی داشــت و منجر به
تولید میلیاردها بشــکه نفت شد .در سال 1937دانش شکست کاتالیستی
سیاالت 2پیشرفت شگرفی در پاالیش نفت ایجاد کرد و هنوز هم مهمترین
روش تولید بنزین در دنیا به حســاب میآید .در ســالهای اخیر حفاری
افقی و شــکافت هیدرولیکی 3رهگشای بهرهبرداری تجاری از منابع عظیم
نفت و گاز شــد که زمانی غیراقتصادی محسوب میشدند]1[.
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از آنجا که این صنعت با فشــار مداوم و فزاینــدهای برای افزایش کارآیی
فرآیندها و کاهش هزینهها به دلیل ســرمایهگذاری بیش از حد ،کســری
بودجه و تولید بیش از حد ،روبرو شــده است ،موسسهی ارزش کسبوکار
 IBM4یا  IBVو شــرکت آکســفورد اکونومیکز ،5از  350مدیر حوزهی
نفت و گاز در  25کشــور جهان در ســال ،۲۰۱۹در مورد راهبرد نوآوری
در ســازمان متبوعشان پژوهشی انجام داده اســت که این مدیران شامل
مدیرانعامل ،مدیران بخش راهبردی ،مدیرانارشــد نوآوری ،مدیرانارشد
دیجیتال ،مدیران ارشــد مالی ،مدیران ارشــد تغییــر و تحول ،مدیران و
روســای واحدهای عملیات و معاونین عملیاتــی بودهاند .نتایج این مطالعه
بسیار قابلتوجه و مهم هستند.
بــا رویکرد نیروی کار جــوان به صنعت نفت وگاز ،بــه عنوان یک صنعت
"از چشــم افتاده" ،اشــتغال در استخراج (اکتشــاف و تولید) و پشتیبانی
(خدمــات میدان نفتی) به طرز چشــمگیری کاهش یافته اســت .پویایی
فزاینــدهی بازار ،مزید بر چالشهای فوق ،اوضاع شــرکتهای نفت و گاز
را بحرانیتر ســاخته اســت .ویژگیهای این بازار پویا شــامل سرعت زیاد
پیشــرفت فناوری ،افزایش تقاضاهای مشتری و شکلگیری یک زیستبوم
استارتآپی متنوع در صنعت است]1[.
فناوریهــای دیجیتــال به ســازمانهای نفــت و گاز اجــازه میدهد تا
محصــوالت ،زنجیرههای ارزش و مدلهای تجــاری را به هم وصل کنند.
روشهای تحلیلی با کمک به تقویت نگهداری پیشگیرانه ،حفاری هوشمند
و میادین نفتی هوشــمند ،سودآوری را به ازای هر بشکهی استخراج شده
افزایــش میدهد .با این حــال ،صنعت در بهکارگیری فنــاوری دیجیتال
عقب مانده است.
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تغییر از مرکزیت ســازمانی «که در آن شــرکتهای نفــت و گاز تعریف
میکنند چــه چیزی را باید تولید کنند» بــه محوریت فردی «که در آن
مصرفکنندگان فناوریخواه 6خواســتار تعامل ویژه هســتند» نیاز به یک
تغییر اساســی در بازاریابــی ،فروش و خدمات را بیش از پیش برجســته
میکند .پیادهســازی مــدل بازاریابی همهجانبه 7نیاز به انســجام و تداوم
دارد ،صرفنظــر از اینکه از طریــق اینترنت ،توزیعکننده یا فروشــندهی
دلخواه محلی یا توســط یک مشاور تجاری قابلاعتماد اجرا شود.
شــرکتهای نوپا در صنعــت نفت و گاز ،در حال ورود بــه کل زنجیرهی
ارزش از باالدســت تا میاندســت و حتی پاییندســت در سطح توزیع و
خردهفروشی به مصرفکنندگان هســتند .به عنوان مثال ،استارتآپهای
تحلیلگــر مانند دریلینــگ اینفو 8و اوایجی ،9اکتشــاف نفت را به عنوان
حــوزهی هدف خــود انتخاب کرده و درصدد هســتند بــا محصوالتی که
دادههای زمینشناســی را تجزیه وتحلیل و بهترین مکانها و تنظیمات را
برای حفر چاه انتخاب میکنند ،به این حوزه وارد شــوند.
11
پلتفــرم هوشــمند هیــدرات 10متعلق به شــرکت بلو جنتــو  ،مدیریت
هوشــمند و بالدرنگ هیدراتهای گازی را فراهم کرده و تحول دیجیتالی
را در میدانهــای نفتی به وجود آورده اســت .در نتیجه ،بازیگران صنعت
بــرای تعیین جایگاه خود در زنجیــرهی ارزش و انتخاب نقاطی که نیاز به
شراکت دارند ،باید به صورت سیستماتیک گزینههای خود شامل :ساخت،
خرید ،شــراکت ،ســرمایهگذاری و یا ارائهی خدمات 12را بررســی کنند.
چنین محیطی ،ســازمانها را مجبور خواهد کرد تا شــکل بنگاهی خود را
بــروز داده و همچنین بازارهایی که در آن رقابت میکنند را نیز در صورت
لزوم تغییر دهند]2[.
39درصــد از مدیران مورد بررســی ،گفتند که در حــال حاضر ،نوآوری
برای موفقیت ســازمان آنها اهمیت دارد .این تعداد وقتی از آنها خواســته
میشــود در مورد سه ســال آینده اظهارنظر کنند ،بیش از  2برابر شده و
به 82درصد میرسند(.شــکل )1مدیران مورد بررســی معتقدند که برای
دســتیابی به راندمان عملیاتی بیشــتر ،نوآوری الزم اســت و طی  3سال
آینده ،ســازمانهای آنها قصد دارند تا از نوآوری بــرای کنترل هزینهها،
بهبــود بهرهوری داراییها و افزایش قابلیت اطمینان داراییها بهره گیرند.
آنها انتظار دارند این تالشها ،پاســخگویی و چابکی سازمانشان را تقویت
کند .تقریبا دو ســوم مدیران نفت و گاز مورد بررسی ،گزارش دادهاند که
فعالیتهــای نوآورانه در ســازمان آنها ،در بهترین حالت مطابق با ســایر
شــرکتهای مشابه انجام شــده و یا پیرو روند حاکم بر بازار هستند .فقط
کمی بیشــتر از 40درصد از پاسخدهندگان گفتند که آنها در حال اجرای
یک راهبرد نوآورانه هســتند که میتواند اثربخشــی آنها را با ایجاد ارزش
مشخصی بهبود بخشد]2[.

 1نتایج نظرســنجی انجام شــده از  350مدیر حوزهی نفت و گاز در 25
کشور دنیا در مورد نوآوری

بررســی پاسخهای این مدیران به این سوال که انواع نوآوری تا چه میزان
اهمیت دارند و این نوآوری در شرکت آنها تا چه میزان اثربخش بوده است،
نتایج جالبی را نشان میدهد .به عنوان مثال62 ،درصد از شرکتکنندگان
در این نظرســنجی گفتهاند که ایجاد نوآوری در محصول مهم اســت ،اما
تنها 41درصد احســاس میکنند که نوآوری در سازمانهایشان اثربخشی
داشــته اســت .همچنین شــکاف زیادی بین اهمیتی که شرکتهای نفت
و گاز به پیشــبرد نــوآوری در خدمات و مدل درآمــدی خود میدهند با
اثربخشــی اجرای چنین نوآوریهایی وجود دارد .این شــکافها میتوانند
ناشــی از ماهیت صنعت نفت و ویژگیهای سازمانی متعاقب آن باشند .در
واقع یکی از چالشهای مهم ،ایجاد اجماع و تصمیمگیری در ســازمان به
دلیل اتکای تولیدکنندگان به اشــخاص ثالث در تامین تجهیزات تخصصی
و خدمات تخصصی میادین نفتی اســت .فقــدان مهارتهای دیجیتالی و
فرهنــگ خطرپذیری (ویژگیهای بــارز اپراتورهای ســنتی و نیروی کار
مهندســی با تجربــه) نیز دیگر موانع نــوآوری و همکاری اکوسیســتمی
محسوب میشوند.
هر شــرکت نفت و گاز به طور ســنتی بخشهای مختلــف عملیات اعم از
باالدســت ،میاندســت و یا پاییندســت را با روشهای خاص خود انجام
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میدهد .عالوه بر این ،موارد فزاینــدهی ادغام و تملک 13در صنعت منجر
به ایجاد ســازمانها و منابع منفک و بدون ارتباط با سایر همتایانشان شده
اســت .جای تعجب نیست که پاسخدهندگان ،مهمترین عوامل موفقیت را به
ترتیب رهبری (67درصد) ،کار گروهی (67درصد) و توجه آشــکار به کارآیی
(64درصد) بیان کردهاند ،ولی فقط نیمی از آنان این موارد را جزو ظرفیتهای
سازمان خود دانستهاند]2[ .
جریان مهاجرت اســتعدادها باعث کمرنگ و گسســته شدن دانش و کاهش
نرخ رشــد مهارتها در این صنعت شده است .لذا تشویق و حمایت از عادات
نوآورانه از طریق همکاری و اشــتراک دانش ،نقــش حیاتی برای بهبود این
وضعیت خواهد داشت .شرکتهای سنتی به سبب برخورداری از سازمانهایی
که با نیاز بازار به ســرعت ناهمگو ن هستند ،نیاز به زمان زیادی برای ورود به
بازار دارند.
ســازمانها از کانالها و منابع متنوع و گستردهای برای مدون کردن ایدههای
نوآورانه اســتفاده نمیکنند ،در نتیجه خود را از نظرات بیرون ســازمانی که
ممکن اســت درک بهتری از چالشهای مشــتریان داشــته باشند ،محروم
میکنند .نهایتــا ،فقدان داده و بینش کافی باعث ایجــاد چالش در نوآوری
میشــود .بســیاری از دادههای مفید برای شــرکتهای نفت و گاز از کانال
تامینکنندگان و از طریق فناوریها ،داراییها ،خدمات و تجهیزات تهیه شده
تامین میشود .اما این تامینکنندگان اغلب تمایلی به ارائهی شفاف ،استاندارد
و سهلالوصول اطالعات به مشتریان خود ندارند .بسیاری از شرکتهای نفت
و گاز همچنین قواعد ســازمانی قدیمی و غیرمنعطفی در مورد دادهها دارند،
اطالعات در بخشهای ســازمانی مختلف و در قالبهای مختلف و ناســازگار
ذخیره میشوند .در این ســازمانها غالبا دادهها را به جای یک ابزار موثر در
انجام فرآیند کسبوکار ،به عنوان بخشی پایانی از فرآیندها که باید ذخیره و
حفاظت شوند ،تلقی میکنند.
در حالــی که 53درصد از مدیران ،پیشبینی کردهاند که در نوآوری پیشــرو
خواهنــد بود ،در کمتر از نیمی از موارد راهبردهای نوآوری توســط دادهها و
تجزیه و تحلیلها پشتیبانی میشود .این شرکتها شانس خود را برای کشف
فرصتهای جدید کاهش میدهند.
مراکز حمایت از نوآوری در حوزهی نفت و گاز جهان
فعالیــت شــرکتها را میتوان در دو حوزه دســتهبندی کــرد .حوزهی اول
محصوالت/خدمــات دانشبنیان ســنتی و حــوزهی دوم محصوالت/خدمات
دانشبنیــان نویــن .بــرای ایجاد یک زیســتبوم نفت و گاز پویــا و فعال و
همینطور با توجه به شــرایط خاص صنعــت نفت در ایران ،میباید هر دوی
این جنبهها تقویت شــوند ،اما برای سیاســتگذاری باید به تفاوتهای ورود
به این دو حوزه توجه داشــت .حوزهی محصوالت دانشبنیان سنتی به علت
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ماهیت عملیاتی محصوالت یا خدمات ،حوزهای به شدت مقاوم در برابر ورود
شــرکتهای جوان و کوچک اســت .بازیگران اصلی این حوزه ،شرکتهای
متوســط و بزرگ باســابقهای هستند که میتوانند ســرمایه ،استانداردها و
تضامیــن الزم بــرای ورود به مرحلهی عملیاتی را فراهــم کنند .در عوض،
حوزهی محصوالت/خدمــات دانشبنیان نوین ،دریچــهای محتملتر برای
ورود بازیگران نوآور جوان خواهد بود.
برای پیادهســازی چنین ســازوکارهایی ،عالوه بر افزایش ظرفیت تحقیق و
توسعه در شرکتها و توجه جدی به بهکارگیری انواع نوآوری (اعم از نوآوری
در محصوالت ،خدمات ،فرآیندها و مدلهای درآمدی) ،باید شرایط الزم برای
حرکت شــرکتهای بزرگتر به سمت نوآوری باز نیز فراهم شود .نوآوری باز
میتوانــد تقاضا برای نوآوری و ظهور فناوریهای جدید را به شــدت افزایش
داده و در ایجاد شــبکههای همکاری و پویایی زیســتبوم بسیار موثر باشد.
به این دلیل ایجاد مناطق محرک نوآوری بســیار حائزاهمیت اســت .چنین
مناطقی میتوانند هزینه و میل به نوآوری را به شــدت کاهش داده و رشــد
اقتصادی و به دنبال آن توسعه را به همراه داشته باشند.
در ادامه کریدور انرژی اسکاتلند واقع در شهر آبردین با تمرکز بر پارک انرژی
آبردین به عنوان مثالی از آنچه بیان شد ،ارائه میشود]3[.
کریدور انرژی آبردین در اسکاتلند
منطقهی آبردین در شمالشــرقی اســکاتلند واقع شده است .با کشف ذخایر
قابلتوجه نفت در دریای شمال در اواسط قرن بیستم ،آبردین به مرکز صنعت
نفت اروپا تبدیل شــد .همین موضوع سبب شد که از این شهر با نام پایتخت
نفتی اروپا یاد شــود .اسکاتلند در حدود  ۲۰۰۰شــرکت فعال در زنجیرهی
تامین نفت و گاز دارد و تخمین زده میشــود که منطقهی آبردین در حدود
20درصد اشــتغال در صنعت نفت و گاز بریتانیا را شــامل میشود .صادرات
خدمات مرتبط با نفت و گاز در اســکاتلند برابر  6میلیارد دالر آمریکا تخمین
زده میشود]3[.
با توجه به سیاســتهاي تســهیلکنندهی دولت جهت تشویق شرکتهاي
بزرگ بینالمللی به حضور در منطقهی آبردین در دههی  90میالدی و اوایل
قرن اخیر ،به مرور فضایي رقابتی بین این شرکتها براي به دست گرفتن بازار
به وجود آمد .بســیاري از این شرکتها داراي توانمنديهاي تکنولوژیکی در
درون خود نبوده و تمایل به همکاري با شرکتهاي تامین خدمات و تجهیزات،
جهت برآورده کردن نیازمنديهاي خود داشتند .نیاز شرکتهاي بزرگ ،باعث
شــکلگیري شرکتهاي کوچک و متوسط محلی ،در داخل منطقهی آبردین
شد .این شرکتهاي محلی برای بقا ،باید توانایی رقابت در سطح استانداردهاي
بینالمللی را میداشتند .در حالیکه بسیاري از شرکتهاي محلی در آبردین،
در ابتدا قســمتی از فعالیتهاي ساخت و ارائهی خدمات را (که داراي ارزش
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افــزودهی کمی بود) انجام میدادند ،تحقیقات نشــان میدهد که به تدریج،
شــرکتهاي محلی ضمن ارتباط خود با شرکتهاي بینالمللی ،به بلوغ کافی
براي انجام فعالیتهاي تخصصی ،رســیدهاند .به طوري که ،حدود 40درصد
شــرکتهاي اسکاتلندي ادعا کردهاند که در توسعه و تست محصوالت جدید
فعالیت دارند .عالوه بر این ،عامل دیگري که نشــاندهندهی اســتانداردهاي
باالي خدمات و محصوالت شــرکتهاي بومی حاضر در آبردین است ،میزان
صادرات آنها به بخشهاي مختلف دنیا ،به خصوص آسیاـاقیانوســیه و آفریقا
(در مجموع در حدود نیمی از صادرات) است.
با این حال ،با کاهش ذخایر نفتی این منطقه در ســالهای اخیر ،آبردین به
جای تمرکز بر صنعت نفت و گاز و مرکز حفاری دریایی اروپا ،سعی دارد خود
را به عنوان قطب تحقیق و توســعهی صنعت انرژی معرفی کند و از این روی
تالشهایی برای تبدیل نام خود از پایتخت نفتی اروپا به پایتخت انرژی اروپا
آغاز کرده است.
بر همین اساس ،در اواخر سال  ۲۰۰۷میالدی ،کشور اسکاتلند تصمیم به ایجاد
یک کریدور انرژی با نام انرژتیکا 14در منطقهی آبردین گرفت .این کریدور که
همچنان هم در حال گسترش اســت ،متشکل از  ۹پارک فناوری ،نوآوری و
تجاری با محوریت انرژی و با فرصتهای متنوع برای انواع کسبوکارها در هر
سایزی است که همگی در شهر آبردین واقع شدهاند .شماری از این پارکها،
قبل از ایجاد کریدور نیز فعال بودند و تعدادی نیز در سالهای اخیر راهاندازی
شده یا در حال بهرهبرداری هستند .در مجموع تخمین زده میشود که بیش
از  10میلیارد پوند ســرمایهگذاری در زیرســاختها توســط بخش دولتی و
خصوصی انجام شــود و همهی المانهای کردور تا سال 2030به بهرهبرداری
کامل برسند3[.و]4
بر اســاس چشماندازی که برای کریدور انرژی آبردین ترسیم شده است ،این
منطقه میباید انتخاب اول شــرکتهای فعال در سطح جهانی و با ارزش باال
در حوزههای نفت و گاز و انرژیهای تجدیدپذیر در هر اندازهای باشــد .هدف
این است که این منطقه به عنوان یک کریدور نمونه ،نوآور و با توسعهی پایدار
ی و بهبود بهرهوری در حوزهی انرژی شناخته شود .اهداف
در توسعهی فناور 
راهبردی این منطقه عبارتند از:
رشــد و تحکیم موقعیت منطقه به عنوان یکی از مراکز مهم انرژی جهان و
پایتخت انرژی اروپا
جذب سرمایهگذاریهای جدید با ارزش باال و همچنین مردم به منطقه
توسعهی تجارت جهانی کسبوکارهای بومی
ایجاد مکانی به منظور به حداکثر رساندن کیفیت طراحی/توسعه و کیفیت
زندگی
به جهت زیســتبوم پویایی که در این منطقه شکل گرفته است ،شرکتهای
محلی توانستهاند ســرمایههای باالیی از سرمایهگذاران خارجی نظیر شرکت

 Statoilنروژ ،شرکتهای ملی نفت چین و کرهی جنوبی جذب کنند .رقبای
اصلی منطقه یا کریدور آبریدین در صنعت نفت و گاز جهانی ،شهرهایی مانند
هیوســتون در ایاالت متحده ،کلگری در کانادا ،دبی در امارات متحده عربی،
پرت در استرالیا و همینطور استونجر نروژ هستند.
در ســال ،2016مرکز فنــاوری نفت و گاز  )OGTC(15بــا بودجهی 180
میلیون پوندی به عنوان بخشــی از کریدورانرژی آبردین تاســیس شد .این
مرکز یک سازمان تحقیقاتی و علمی در حوزهی نفت و گاز است که به تعریف
پروژههای جدید نفتی در منطقه و ایجاد یک مرکز فناوری در ســطح جهانی
کمــک میکند .این مرکز تا کنون  ۱۴۰میلیون پوند در  230پروژهی مرتبط
با فناوریهای تحولآفرین ســرمایهگذاری کرده است و سعی دارد تا فرهنگ
نوآوری را هرچه بیشتر در این منطقه اشاعه دهد.
پارکهای واقع در این منطقه
یکی از پارکهای مهم این منطقه ،پارک انرژی و نوآوری آبردین است .این
پارک که در واقع دو پارک انرژی و نوآوری را شــامل میشود ،در مجموع در
زمینهایی به مساحت حدود  ۶۳هکتار (پارک انرژی  ۴۵و پارک نوآوری ۱۸
هکتار) واقع شــده اســت که از این میزان ،در حدود  ۴۴هکتار آن را فضای
قابل توســعه (پارک انــرژی  ۳۰هکتار و پارک نوآوری  ۱۴هکتار) تشــکیل
میدهد 2 .پارک در مجموع شامل مجموعهای از فضاهای اداری ،کار گروهی،
آزمایشگاهی و صنعتی هستند و در حدود  80شرکت و نزدیک به  2000نفر
را در خود جای دادهاند .این پارکها که ســابقهی تاســیس آنها به سالهای
 1985تا  1989بازمیگردد ،یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین مراکز فناوري
در زمینهی توســعهی فناوريهاي فراســاحلی را دارنــد و از معدود مناطق
ویژه در جهت توســعه و تست محصوالت درونچاهی و در محیطهایی ایمن
هستند]3[.
چاههاي افقی نقش بســیار مهمی را در زمینهی افزایش تولید هیدروکربنها
در دنیا بر عهده دارند و دســتیابی به پتانسیل باالي چاههاي افقی ،از طریق
شناســایی فناوریهاي جدید حفاري ،فرآیندهاي تکمیلی و توســعهی چاه
امکانپذیر اســت .یکی از امکانات ویــژه و فوقالعادهی پارک انرژی ،وجود 2
چاه افقی به طول  300و  4900فوت در درون پارک است که در سال1990
احداث شــدهاند و به همراه تجهیزات ویژه ،در دسترس کلیهی شرکتها در
ســطح جهانی قرار میگیرند و شــرکتها میتوانند بــراي اطمینان از حفظ
اطالعات و نتایج آزمایشها و تحقیقات خود ،قراردادهایی با شــرایط محرمانه
با پارک یا شــرکتی که چاهها در اختیار آن هستند ،عقد کنند .عالوه بر این
چاههایي که به طور آزمایشی در اختیار شرکتهاي داراي ایده قرار میگیرد،
در مدرســهی حفاری پارك ،امکانات الزم جهت آموزش نیروهاي متخصص
فراهم شــده اســت .بخش دیگري از فعالیتهاي این مدرسهی آموزشی ،در
16
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مباحث ویژه

 2تصویری از پارک انرژی آبردین و برخی شــرکتهای مستقر در آن

زمینهی ســاخت ،تولید و راهاندازي شبیهسازهاي آموزشی حفاري است ،به
طوري که مهندسان با شرایط واقعی حفاري و مشکالت و راهکارهاي الزم در
حین عملیات آشنا میشوند.
سایر پارکهای این منطقه (شکل )2عبارتند از3[:و]5
پارک جهانی کســبوکار آبردین  )AIBP(17با مســاحت  ۱۶/۵هکتار و در
حدود  ۱۰هکتار زیربنا که در جوار فرودگاه بینالمللی آبردین واقع شده است.
پارک کســبوکار  ABZ18با مســاحت نزدیک به  ۲۲هکتــار و ترکیبی از
فضاهای اداری ،خدماتی و زیرســاختهای توسعهی فناوری الزم ،یک سایت
تجاری بزرگ جهانی که یکی از مقاصد شرکتهای بزرگ حوزهی نفت و گاز
است.
پارک کســبوکار  D2با مساحت نزدیک به  ۲۹هکتار و ترکیبی از فضاهای
اداری ،خدماتــی ،صنعتــی و انبارهای اختصاصی کــه در قلب مرکز تجاری
آبردین واقع شده و هماکنون شرکتهای بزرگی نظیر BP، EMERSON
و  ASCOدر آن مســتقر هســتند .بنابراین این پــارک نیز از مقاصد اصلی
شرکتهای بزرگ حوزهی نفت و گاز است.
پارک  The Coreکه در زمینی با مســاحت  12هکتار ایجاد شده و از نظر
مصرف انرژی ،یکی از سرآمدترین پارکهای اروپا است .این پارک ،یک پارک
کسبوکار است که امکانات اداری ،صنعتی ،کارگاهی ،انبار و اوقات فراغت را
با کیفیت باال و به صورت سفارشی ارائه میدهد.
پارک  ،Blackdogیک پارک تجاری کوچک و در حدود  4هکتاری است که
در همسایگی یک منطقهی شــهری جدید در حال ساخت ایجاد خواهد شد
و مکمل این ناحیه برای ارائهی یک ســبک زندگی ،اوقات فراغت و در نهایت
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مکان تجاری جهانی با کیفیت باال خواهد بود.
پارک کســبوکار  ،Enerfieldپارکی با مســاحت  ۸هکتار است که عمدتا
محل اقامت کســبوکارهایی با کیفیت باال و ســبز خواهد بود .این پارک بنا
به نیازهای خاص تجاری ســاخته شــده و امکان ارائهی فضاهای سفارشی با
کمترین میزان مصرف انرژی را به مشتریان خواهد داشت و با برنامهریزیهای
انجام شده ،قرار است به یک پارک کامال سبز بدل شود.
پارکهای  Balmacassieو  Energeticaنیز  2پارک تجاری با گسترش
ســریع و ســرویس کامل یکی در مرکز و دیگری در شمال کوریدور آبردین
هســتند که میزبان انواع شــرکتها ،از اســتارتآپها تا شرکتهای بزرگ
باسابقه خواهند بود.
آبردیــن همچنین بهوســیلهی همــکاری با بخشهای دولتــی و خصوصی،
شــرایط خوبی را برای رشد سریعتر کسبوکارها ،به ویژه کسبوکارهای نوپا
و اســتارتآپها ،فراهم کرده اســت .برای نمونه میتوان به همکاری آنها با
مرکز فناوری نفت و گاز ( )OGTCو اســتفاده برای بسط فرهنگ نوآوری،
همینطــور کمک به اجرا و هدایت پروژههای نفتی اشــاره کرد .در برنامهی
 TechXاین مرکز ،ضمن قرار دادن انواع تسهیالت نرمافزاری و سختافزاری
در اختیار اســتارتآپها ،روی ایدههای پیشگام سرمایهگذاری کرده و بدون
ادعــای مالکیت در IPهای به دســت آمده ،اســتارتآپها را به منتورها و
شرکتهای بزرگ متصل میکند]5[.
آمارها نشان از افزایش در استارتآپها و شرکتهای کوچک و متوسط فعال
در حوزهی انرژی در آبردین دارند .البته به واسطهی کاهش شدید قیمت نفت
در سال 2014و حاکم شدن رکود بر صنعت نفت و گاز ،سرعت این رشد ،کند
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شــده است که این موضوع نه فقط بر آبردین که بر تمام زیستبومهای نفت و
گازی دنیا اثر گذاشته است .با این وجود شتابدهندهی  Elavatorدر آبردین
تآپ همکاری
در فاصلهی ســالهای  2014تا  2018با بیش از  5300استار 
کرده است که نشان از افزایش 43درصدی فعالیت استارتآپها دارد]3[.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله تالش شد ضمن بیان نکاتی دربارهی اهمیت نوآوری و زیستبوم
نوآوری ،به بیان مثالهایی از نوآوری در شرکتهای نفتی و زیستبوم نوآوری
در اروپا پرداخته شــود .خوشــبختانه در صنعت نفت کشورمان نیز از  2سال
پیش ،توجه ویژهای به مقولهی زیستبوم نوآوری خصوصا ایجاد پارک فناوری
و نوآوری انجام شده است .از جمله طرحهای کلیدی در حوزهی توانمندسازی
تخصصی صنعت نفت در كشــور ايجاد پارک فنــاوری و نوآوری صنعت نفت

است که با برنامهريزي وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته است .هدف اصلی
این پارک ایجاد اشــتغال تخصصی و پایــدار در بخش خصوصی دانشبنیان
با اســتفاده از ســرمایه و تجارب شــرکتهای برتر ایرانی و بینالمللی است.
موانع ورود شــرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای ایرانی به حوزهی نفت
و گاز را میتوان به ریســکهای عدم شــناخت بازار ،کیفیت محصول ،زمان
و ســرمایهگذاری و همچنین چالش شــهرت و اعتماد نسبت داد .این پارک
عالوه بر اســتفاده از حداکثر ظرفیت شــتابدهندههای موجود ،همچنین با
تامین محل استقرار و خدمات مورد نیاز در حوزههای تامین مالی و مشاورهی
نوآوری باز برای شــرکتهای پیشــگامی کــه متولیان پروژههــای برگزیده
(تجهیزاتی و خدماتی دانشبنیان) هســتند به تقویت و توســعهی شبکهی
نوآوری کمک خواهد کرد.
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16. Aberdeen Energy & Innovation Parks
17. Aberdeen International Business Park
18. ABZ Business Park
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