سخن نخست

از مرکز نوآوری صنعت نفت تا پارک نوآوری صنعت نفت
سردبیر

به وجود آمدن تغییرات سریع در فناوریهای
روز دنیا و مسائل اجتماعی جامعهی امروز از
جمله عواملی هســتند که باعث ایجاد مراکز
نوآوری شده است.
مراکــز نــوآوری بــا همــان ایــدهی جذب
خالقیتها و نوآوریهای افراد ایجاد شدهاند
و بــه دنبــال عرضهی یک محصــول به بازار
هســتند ،البته محصولی که بر مبنای دانش و
پژوهش ساخته شده باشد.
آنهــا با تامیــن بودجــهی فعالیــت خود از
شــرکتهایی که به آنها وابســته هستند و یا
شرکتهایی که طرحها را به آنها میفروشند،
به حیات خود ادامه میدهند ،البته سهمی از
بودجــه در نظام حاکم هر حکومت هم دارند.
افزایــش تعداد افراد تحصیلکــرده ،مخصوصا
در پنجاه ســال گذشــته ،فکر ایجــاد مراکز
نــوآوری را در بین محیطهــای آکادمیک و
صنعتی شکل داده است.
طبق تعریف صندوق حمایت از پژوهشــگران
و فنــاوران« ،مرکــز نوآوری ،مرکزی اســت
متشــکل از یــک یا چنــد تیم نــوآور که با
همــکاری مراکــز تحقیقاتی و شــرکتهای
متقاضــی محصوالت جدیــد در یک حوزهی
تخصصی در چارچــوب برنامهای بلندمدت با
هم همکاری میکنند».
در مقابــل ،شــتابدهندهها از یــک تیــم
اســتارتآپ کــه دارای ایدهای مــورد تایید
اســت ،حمایت میکنند .در واقــع ایدههای
استارتآپهای مختلف را گلچین میکنند و
بهترین آنها که در کمترین زمان به بیشترین
سود برسد را انتخاب میکنند.
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آنها شــرکتی با گروه اســتارتآپ تاسیس و
در مقابل ســرمایهگذاری اولیه و آموزشها و
خدماتی که به صاحبان ایده میدهند سهمی
از شــرکت را در اختیــار میگیرنــد ،البتــه
میتواند تاســیس شــرکت هم در کار نباشد
و در قبــال حمایتهــای مالــی و معنوی از
طرحها ،ســهمی از آیندهی تولیدی محصول
را در اختیار بگیرند.
معمــوالشــتابدهنده هــا فعالیتهایــی با
ســرعت باال انجام میدهنــد و بعد آن را به
حالت شــرکتی مســتقل رها میکنند (پس
از پذیــرش نهایی طــرح و ســرمایهگذاری
بیشــتر شــتابدهنده) البته با سهام محفوظ
شتابدهنده ،ولی در مراکز نوآوری اینگونه
عمل نمیکنند و در هستههای پژوهشی خود
در زمینههــای مختلف به مطالعهی طرحهای
مختلف میپردازند و بحث تجاریسازی را با
یک شــریک یا همکار صنعتی یا دولتی انجام
میدهند.
البته این مراکز از پژوهشــگرانی که ایدههای
مناسب دارند هم دعوت به همکاری میکنند.
نکتهی دیگر که بایستی به آن توجه کرد این
است که شــتابدهندهها میتوانند انتفاعی یا
غیرانتفاعی باشــند ولی مراکز نوآوری عموما
وابسته به دولتها هستند.
شــتابدهندهها معموال با برگزاری مسابقاتی
به جذب ایده میپردازند ،ولی مراکز نوآوری
معموال اینگونه نیستند.
افراد خود درخواست بررسی ایده را میدهند
و یا به عنوان یک پژوهشــگر از آنها دعوت به
همکاری میشود.

شــتابدهندهها معموال کوتاهمدت هســتند،
عمومــا حداکثــر  6ماه ،ولــی مراکز نوآوری
اکثرا با پروژههای بلندمدت کار میکنند.
شتابدهندهها معموال هر ایدهای که در ابتدا
حتی هیچ ربطی به علم ندارند را میپذیرند،
ولی در مراکز نوآوری معموال کارها بر مبنای
پژوهش و تحقیق انجام میشود.

اپیزود یک:

افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت

به گزارش پایگاه اطالعرســانی وزارت نفت،
روز دوشــنبه ( ۲۵آذرماه  )1398در جریان
برگزاری رویــداد پترولیوم تیــکآف ،مرکز
نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت با حضور وزیر
نفت افتتاح شد.
طبــق گفتــهی توفیقــی رئیس پژوهشــگاه
صنعت نفــت ،انگیزهی اصلی پژوهشــگاه از
ایجاد مرکز نوآوری ،ایجاد ظرفیتهای جدید
اســت تا از کســبوکار جوانان حمایت کنیم
و بــا بهرهمنــدی از جوانانی با اســتعداد که
میتوانند منشــأ خلق ارزش افزودهی بیشتر
و بیشــتر شوند ،به سرمایهی خود بیفزاییم.
وي بــا تاكيد بــر اينكه در طول ســالهاي
گذشته شاهد تالش وزير نفت در شكلگيري
عرصــهی اكوسيســتمها بودهايــم ،افــزود:
تشــكيل ايــن اكوسيســتمها را ميتوان در
ايجاد رشــتههاي مرتبط بــا حوزهی نفت در
دانشــگاههاي رتبه اول كشور ،فارغالتحصيلي
صدها دانشجوی با اســتعداد در اين رشته و

