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مباحث ویژه

حجم عظیــم ذخایر نفت و گاز ایران و همین طــور اهمیت اقتصاد انرژی در 
دنیا، صنعت نفــت را به یکی از اصلی ترین و تاثیرگذارترین صنایع ایران بدل 

کرده است. 
بر طبق گزارش ســال 2۰19 شرکت BP، از نظر منابع نفتی شناسایی شده، 
ایــران با ســهم 9درصدی در رتبه ی چهارم و از حیــث منابع گاز طبیعی، با 
ســهم 16/2درصد در مقام دوم دنیا قرار دارد.]1[ علی رغم حجم عظیم منابع 
و ســابقه ی بیش از یک صد و ده ســاله ی این صنعت در ایران، اما همچنان 
مشکالت و چالش های عدیده ای پیِش روی این صنعت است که مانع هم ترازی 

صنعت نفت ایران با کشورهای برتر در این حوزه شده است. 
بخشــی از این مشــکالت به ضعف در حکمرانی منابع در کشور بازمی گردد. 
مطابق نتایج شاخص حکمرانی منابع طبیعی در سال 2۰1۷، ایران با نمره ی 
38 از 1۰۰، در میان 81 کشور در رتبه ی 62 و از نظر کیفیت مدیریت منابع، 
در رده ی خیلــی ضعیف قرار دارد. در این رتبه بندی، کشــور نروژ با کســب 

نمره ی 86، رتبه ی اول را به خود اختصاص داده است. 
عالوه بر این، یکی از چالش های اصلی صنعت نفت ایران، بهره وری پایین این 
صنعت است، به طوری که بنا به آمارهای مختلف در ازای منابع در اختیار )اعم 
از منابع طبیعی، انسانی و ســرمایه گذاری انجام شده( ارزش افزوده ی پایینی 

ایجاد می کند. برای نمونه، شاخص شدت انرژی می تواند معیار مناسبی برای 
سنجش توسعه ی کشورها و میزان بهینه سازی و بهبود روش های بهره برداری 

از منابع، فرآیندهای فرآوری، تبدیل و انتقال انرژی باشد. 
بــر مبنای اطالعات آژانــس بینالمللی انرژی )IEA(، شــدت انرژی در ایران 
در 25 تا 3۰ ســال اخیر، به طور مداوم زیاد شــده است، حال آنکه تقریبا در 
اکثر قریب به اتفاق کشــورها این شاخص در ســالیان گذشته کاهش یافته 
اســت.]2[ همچنین بر اساس آمار IEA در سال 2۰18، ایران هفتمین کشور 
تولیدکننده ی آلودگی کربــن در دنیا بعد از اقتصادهای عظیمی مانند چین، 
آمریکا، هند، روســیه،  ژاپن و آلمان بوده اســت که جمعــا حدود 5۰درصد 

جمعیت و اقتصاد جهان را در خود جای داده اند. 
این در حالی اســت که اقتصاد ایران از نظر مقــدار تولید، رتبه ی 29 جهان 
را دارد. در ایــران برای تولید یک کاالی معین، بیــش از 2,5 برابر میانگین 
جهانی کربن تولید می شــود و این 3۰درصد از روسیه، 2۷۰درصد از ترکیه و 

2۰۰۰درصد از سوئیس بیشتر است.]3[
بر مبنــای گزارش مرکز مطالعات زنجیره ی ارزش،]4[ کشــور ایران به ازای 
مصرف انرژی معادل یک بشــکه نفت خام تنها 319 دالر ارزش خلق می کند 
که این مقدار هم با احتساب صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده های 
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صنعت نفت ایران علی رغم بیش از 112 ســال سابقه همچنان برای همگامی با پیشگامان این حوزه در جهان 
با چالش های فنی، اقتصادی و بهره وری مواجه اســت. یکی از راه های غلبه بر برخی از چالش ها، اتخاذ رویکرد 
نوآورانه در این صنعت است. تجربیات جهانی گویای این نکته است که دریچه ی ورود نوآوری به صنعت نفت، 
شرکت های نوآور جوان هســتند. از طرفی این شرکت ها برای موفقیت، با چالش های جدی نظیر دسترسی به 
بازار، دسترســی به مربی های متبحر در حوزه های فنی یا مرتبط با کســب وکار و دسترســی به اعتبارات برای 
فعالیت تحقیق و توســعه مواجه هســتند. بنابراین شــرکت های بزرگ متقاضی فناوری به عنوان شرکت های 

پیشران بازار، نقش مهمی در موفقیت و رشد شرکت های نوآور جوان دارند. 
در این مقاله با توجه به ریسک ها و فرصت های پیِش روی شرکت های فعال در صنعت نفت، تجربیات گذشته ی 
ایران و جهان، همین طور نظرات ذینفعان و صاحب نظران این حوزه، به ضرورت تاسیس و جایگاه پارک نوآوری 
و فناوری صنعت نفت پرداخته شــده اســت. همچنین رویکردهای اصلی و مدل کارکردی پیشنهادی مناسب 

برای موفقیت این پارک تدوین و ارائه شده است. 
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نفتی اســت. این رقم برای کشــورهای آلمان، ژاپن و ایاالت متحده به عنوان 
بهترین اســتفاده کنندگان از انرژی، بــه ترتیب 23۷3، 2315 و 1845 دالر، 
برای کره ی جنوبی 12۰۷ و برای چین 93۰ دالر است و نشان از بهره وری و 

کارآیی این اقتصادها دارد. 
از مجموع 2۰ شــرکت بزرگ تولیدکننده ی نفت در دنیا حدود 14 شــرکت، 
دولتی هســتند. شــرکت های معروف بین المللی تنها در حدود 1۰درصد از 
ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارند اما نکته ی جالب آن است که درآمد 
این شرکت ها به طور قابل توجهی باالتر از شرکت های نفت و گاز دولتی مانند 

شرکت ملی نفت ایران است. 
مطالعاتی که توسط موسسه ی معتبر جیمز بیکر و مرکز انرژی نفتی ژاپن در 
فاصله ی ســال های 2۰۰۷ تا 2۰1۰ انجام شــده،]5و6[ نشان می دهد که در 
مقایسه با شرکت ملی نفت ژاپن که به نسبت دارایی های در اختیار، باالترین 
کارآئی را در جهان داشــته است، شاخص نرمال شــده ی بهره وری عملیاتی 

شرکت ملی نفت ایران در حدود 5درصد بوده است. 
این در حالی اســت که همین شاخص برای شرکت پتروناس 3۰درصد، برای 
شرکت آرامکو 35درصد، برای شرکت های بین المللی استات اویل 63درصد و 

برای بریتیش پترولیوم ۷5درصد بوده است. 
یکــی از دالیل عمده ی این ناکارآمــدی را می توان ضعف فناوری و اقتصادی 
شرکت های ایرانی فعال در زمینه های مختلف صنعت نفت دانست. شرکت های 
داخلــی با وجود عمر چند دهه ای صنعت نفــت در ایران همچنان در برخی 
زمینه های فناورانه نیازمند شــرکت های خارجی بوده و از سطح رقابتی دنیا 
فاصله دارند. در بخش تامین مالی نیز، هم برای شرکت های بزرگ و پروژه های 
کالن و هم برای ورود شرکت های نوآور جوان و استارت آپ ها به صنعت نفت 

چالش های زیادی وجود دارد. 
در این مقاله، با توجه به چالش ها و معضالت گفته شــده، همچنین بررســی 
اهمیــت نوآوری در صنعــت نفت و ضرورت حمایت از شــرکت های نوآور و 
دانش بنیان جوان برای ورود به این صنعت در ایران به بیان ضرورت و چرایی 
تاســیس پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت به عنوان بستری برای افزایش 
تعامالت نوآورانه پرداخته شده است. الزم به ذکر است که مباحث مطرح شده 
در ایــن مقاله، برگرفته از "طرح توجیهی و مدل کســب وکار پارک نوآوری و 

فناوری صنعت نفت" است.]۷[ 

۱-  اهمیت نوآوری در صنعت نفت
از نظــر تاریخی صنعت نفت وابســته به نوآوری اســت. کاربــرد لرزه نگاری 
بازتابی در دهه ی 192۰ یا حفاری افقی و شــکافت هیدرولیکی در دهه های 
اخیر اکتشــاف نفت را متحول کرده و منجر به تولید میلیاردها بشــکه نفت 

شده اند. اخیرا و همگام با انقالب صنعتی چهارم نیز، فناوری های دیجیتال به 
سازمان های نفت و گاز اجازه داده تا محصوالت، زنجیره های ارزش و مدل های 

تجاری را به هم وصل کنند. 
روش هــای تحلیلی با کمک به نگهداری پیشــگیرانه، حفاری و میادین نفتی 
هوشمند، موجب افزایش سوددهی می شود. با این حال، صنعت در به کارگیری 
فناوری دیجیتال عقب مانده اســت. تغییر از مرکزیت شــرکت های نفتی به 
محوریت مشتری / مصرف کننده ی  خواستار فناوری، نیاز به یک تغییر اساسی 

در بازاریابی، فروش و خدمات را بیش از پیش برجسته می کند.
شرکت های نوپا در صنعت نفت و گاز در حال ورود به کل زنجیره ی ارزش از 
باالدست تا پایین دست هستند. به عنوان مثال، استارت آپ های تحلیلگر مانند 
Drillinginfo و OAG Analytics، اکتشــاف نفــت را به عنوان حوزه ی هدف 

خود انتخاب کرده و در صدد هستند با محصوالتی که داده های زمین شناسی 
را تجزیه وتحلیــل و بهتریــن مکان ها و تنظیمات را بــرای حفر چاه انتخاب 

می کنند، به این حوزه وارد شوند. 
پلتفرم هوشمند هیدرات متعلق به شرکت Blue Gentoo، مدیریت هوشمند و 
بالدرنگ هیدرات های گازی را فراهم کرده و تحول دیجیتالی را در میدا ن های 

نفتی به وجود آورده است.
در مطالعه ای در ســال 2۰19، موسســه ی ارزش کســب وکار )IBM)IBV و 
شــرکت آکســفورد اکونومیکز از 35۰ مدیر حوزه ی نفت و گاز در 25 کشور 
دنیا در مورد راهبرد نوآوری در سازمان آنها سواالتی پرسیده است. نتایج این 
گزارش نشــان می دهد که شرکت های پیشرو در دنیا با اتخاذ رویکرد نوآوری 
توانسته اند بر بســیاری از چالش های پیِش روی این صنعت فائق آیند. حدود 
82درصد از مدیران مصاحبه شده معتقد بودند که نوآوری در سه سال آینده 

برای موفقیت سازمان آنها حیاتی است.]8[
صنعــت نفت در دنیا بــا چالش هــای فراوانی در خصــوص افزایش کارآیی 
فرآیندها و کاهش هزینه ها به دلیل سرمایه گذاری بیش از حد، کسری بودجه 
و تولید بیش از حد مواجه اســت. مقررات ســختگیرانه در مورد آالینده ها و 
عدم ثبات سیاســی، محدودیت های صنعت را افزایش می دهد و تامین انرژی 
در آینده را مســتلزم برقراری توازن ظریفی بین پرتفوی شرکت های موجود 
و ســرمایه گذاری در حوزه های نوین مانند انرژی هــای تجدیدپذیر می کند. 
همچنین اشــتیاق به اشتغال در بخش هایی از صنعت نفت در بین نیروی کار 

جوان کاهش یافته است. 
پویایی فزاینده ی بازار نیز اوضاع شــرکت های نفت و گاز را بحرانی تر ساخته 
است. جریان مهاجرت استعدادها از این صنعت ، باعث کاهش نرخ رشد دانش 

و مهارت ها در این صنعت شده است. 
شرکت های سنتی به سبب برخورداری از سازمان هایی که با نیازهای در حال 
تغییر بازار، ناهمگون هســتند نیاز به زمان زیادی بــرای ورود به بازار دارند. 
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به عالوه شــرکت ها به دنبــال ایجاد نوآوری به صــورت منفرد و در داخل 
ســازمان خود هســتند در نتیجه، از کانال ها و منابع متنوع و گسترده برای 
مدون کردن ایده های نوآورانه اســتفاده نمی کنند و خود را از نظرات بیرون 
ســازمانی که ممکن است درک بهتری از چالش های مشتریان داشته باشند 
محــروم می کنند. نهایتا، فقدان داده و بینــش کافی باعث ایجاد چالش در 

نوآوری می شود.
با ایــن حال، حــدود 18درصد از شــرکت ها در این مطالعه کــه به عنوان 
شرکت های پیشروی نوآوری نفت و گاز شناسایی شده اند، از فرهنگ نوآوری 
استفاده کرده تا برای سازگاری با تغییرات بازار در موقعیت بهتری قرار گیرند. 
این گروه، ظرفیت ها و روش هایی برای حمایت از فرهنگ نوآوری در سازمان 
خود ایجاد کرده اند و به این ترتیب نسبت به همتایان خود عملکرد اقتصادی 

بهتر و بیش از دو برابر رشد درآمد و سودآوری داشته اند. 
حدود 83درصد از شرکت های پیشرو تاکید کرده اند که از نوآوری باز استفاده 
می کنند. در مجموع شرکت های پیشرو برای حصول به موفقیت از سه رویکرد 
توامان تزریق نوآوری در سطح بنگاه، همکاری )تشریک مساعی( برای نوآوری 

و ایجاد یک سازمان برای نوآوری بهره می برند.
این گروه در انــواع مختلف نوآوری نیز عملکرد بهتری داشته اند.)شــکل 1( 
برای مثال، شــرکت های پیشــرویی که با به کارگیری نوآوری در فرآیندها و 
عملیات قادر به حل چالش های مربوط به پمپ سرچاهی مخازن گاز غیربهینه 
بوده اند، توانسته اند تولید مخازن را 2۰درصد افزایش دهند. استفاده از فناوری 
دیجیتال در حوزه ی باالدست نیز می تواند ذخایر قابل استحصال را تا 5درصد 
افزایش دهد که این میزان در سراســر جهان بالغ بر 5۰۰ میلیارد بشکه نفت 

خواهد بود.

۲-  مجرای ورود نوآوری در صنعت نفت دنیا
به طور کلی نوآوری در صنایع به دو طریق اتفاق می افتد:

 از طریق تقاضای ایجاد شده از جانب بازار یا شرکت های بزرگ برای رفع یک 
)Demand Pull( نیاز یا پاسخ به یک چالش

 از طریق فناوری ها یا ایده های جدید در حال توسعه در مراکز علمی  ـ پژوهشی 
)Technology Push( یا شرکت های فناور

عموما نوع اول نوآوری متکی اســت به شرکت های بزرگ متقاضی فناوری یا 
شرکت های بزرگ ارائه دهنده ی خدمات و تجهیزات نفتی و نوع دوم از طریق 
فناوری ها یا ایده های جدید شکل گرفته در مراکز علمی ـ تحقیقاتی یا توسط 

استارت آپ ها و شرکت های نوآور جوان متبلور می شود. 
با این حال، به علت شرایط خاص حاکم بر صنعت نفت، احتمال تجاری سازی و 
پیاده سازی عملیاتی موفق ایده ها یا فناوری های جدید از طریق تقاضای شکل 
گرفته توسط شرکت های بزرگ محتمل تر است. از انواع شرکت های بزرگ فعال 
در صنعت نفت می توان به شرکت های EPC 4 ،OSC 3 ،GC 2 ،E&P 1 اشاره کرد.

از طرفی در تحقیق میدانی که توســط محققینی از دانشــگاه های کویینزلند 
 )SPE( اســترالیا و کمبریج بریتانیا با همکاری انجمن مهندسین نفت آمریکا
انجام شده،]9[ مهم ترین مجاری تحریک نوآوری در گستره ای از شرکت ها 
و موسســات دولتــی و غیردولتی مرتبط با نفت و گاز مورد بررســی قرار 

است.  گرفته 
بنا بر نتایج این تحقیق از نظر شــرکت های ملی و بین المللی نفت، مهم ترین 
عامل ورود نوآوری به شــرکت های آنها شــرکت های خدمات مهندسی نفت 

)OSC( بوده اند. 
این شــرکت ها با اختالف زیاد، بیشــترین اختراعات ثبت شــده و بیشترین 
 ،OSC اختراعــات به کار گرفته شــده را داشــته اند. در مقابل، شــرکت های
مهم ترین عامل محرک نوآوری در شــرکت های خــود را بازخورد دریافتی از 

مشتریان و فرآیندهای تحقیق و توسعه دانسته اند. 
بســیاری از این شــرکت ها عالوه بر فرآیندهای داخلی، اتکای روزافزونی به 

فرآیندهای نوآوری باز و همکاری با شرکت های نوآور جوان پیدا کرده اند. 

 1    میزان موفقیت شــرکت های پیشــرو در انواع نوآوری در مقایسه با سایر شرکت ها بر اساس نتایج نظرسنجی]8[
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 2    تعامالت نوآورانه بین بازیگران مهم زیســت بوم نوآوری صنعت نفت. ضخامت پیکان ها بیانگر میزان تعامالت اســت.

بنابراین قســمت اعظمی از توسعه ی فناوری در صنعت نفت دنیا به واسطه ی 
تقاضــای ایجاد شــده از جانب شــرکت های بــزرگ و برای حل مســائل یا 
چالش های آنها ایجاد می شــود و این تقاضا به طور معمول از دو طریق منجر 

به نوآوری می شود:
 مراکز تحقیق و توسعه ی داخلی )نوآوری بسته( 

 در ارتباط با شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط و یا مراکز علمیـ  تحقیقاتی 
)نوآوری باز(

۳-  ضرورت حمایت از شــرکت های دانش بنیــان و نوآور جوان در 
صنعت نفت ایران

مطابق شــکل 2، بخش عمده ای از تعامالت نوآورانه ی شــرکت های OSC، با 
شــرکت های کوچک و متوسط بالغ یا شرکت های نوآور جوان و استارت آپ ها 
اســت. بنابرایــن مهم ترین عامل ورود نــوآوری به صنعت نفــت را می توان 
شــرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان دانســت. آمار و ارقام موجود در 
اداره ی آمــار ایاالت متحده ی آمریــکا )U.S. Census Bureau(، نیز موید این 
نکته اســت. بر این اســاس، بخش عمده ای از زنجیــره ی ارزش صنعت نفت 
ایاالت متحده را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. همچنین بر 
طبق اطالعات منتشره از ســوی انجمن تولیدکنندگان مستقل نفتی آمریکا 
)IPAA(، امروزه در حدود 9هزار شرکت مستقل نفتی و گازی در آمریکا وجود 
دارد. این شــرکت ها در 33 ایالت فعال هستند و تعداد متوسط کارکنان آنها 

تنها 12 نفر است.
بنابراین به نظر می رســد که یکی از راه های اصلی برون رفت صنعت نفت 
ایران از وضعیت فعلی و غلبه ی آن بر چالش های پیش ِرو مانند بهره وری 

پایین، حرکت به ســمت نوآوری و سرمایه گذاری برای توسعه ی فناوری 
از طریق کمک به ایجاد شــرکت های نوآور جوان و دانش بنیان باشد. این 
شــرکت ها می توانند با تزریق فناوری به شــرکت های بزرگ تر، بهره وری 

صنعت را نیز افزایش دهند.
با این وجود، شرکت های نوپا و نوآور جوان در کشور برای ورود به بازار با 
چالش های جدی مواجه هســتند. این چالش ها به ویژه با توجه به شرایط 
خاص حاکم بر صنعت نفت، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. برای نمونه 
صنعت نفت، صنعتی اســتانداردمحور با ســخت گیری های زیاد در بحث 
ایمنی است. همچنین هزینه های تحقیق و توسعه و تجاری سازی ایده ها 
یــا زمان موردنیاز برای ورود به بازار در این صنعت از بســیاری از صنایع 

دیگر بیشتر است. 
به طور کلی حوزه ی فعالیت شــرکت های صنعت نفت از حیث فناوری را 

می توان عمدتا به دو دسته تقسیم کرد:
۱- حــوزه  ی فناوری های متعارف شــامل محصوالت/خدمات دانش بنیان 
عموما ســخت افزاری و دارای حساســیت عملیاتی بــاال مانند تجهیزات 
سرچاهی و درون چاهی، انواع شیرهای کنترلی، الکتروموتورهای ضد انفجار 
و دور متغیر توان باال، انواع کمپرســور و توربین، پیگ هوشمند، ابزارهای 

اندازه گیری در حفاری، فوالدهای cryogenic و... 
۲-  حوزه ی فناوری های نوین شــامل فناوری های دیجیتال، محصوالت 
انقالبی نرم افزاری و پلتفرم های خدماتی مانند محصوالت یا خدمات مبتنی 
بر فناوری هایی مانند اینترنت اشــیا، هوش مصنوعی، بالکچین، داده های 
کالن، خدمات ابری، دستیار دیجیتال مدیریت بهینه ی برداشت از چاه ها 
و میادین، ســامانه های هوشــمند پایش و پیش بینی خرابی ماشین های 
دوار، سامانه ی جلوگیری از قاچاق سوخت به روش نشانه گذاری، سامانه ی 

مدیریت زنجیره ی تامین مبتنی بر بالکچین و...
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 3    توزیع ســهم بنگاه های کوچک و متوســط در زنجیره ی ارزش صنعت نفت ایاالت متحده]7[

بر اساس این دسته بندی، ریسک هریک از شرکت های نوآور و دانش بنیان 
جوان برای فعالیت در حوزه های فناوری باال با یکدیگر متفاوت اســت. 
بــه طور کلی موانع ورود یا ریســک های پیِش روی شــرکت های جوان 
متقاضی ورود به صنعت نفت را می توان به 1۰ نوع ریســک تقسیم کرد 
که این ریســک ها برای هر کدام از حوزه های مورد اشــاره در جدول1 

رتبه بندی شده اند.
مطابق جدول1، ریسک شــرکت های جوان برای فعالیت در هر دو حوزه 
بین متوســط تا زیاد ارزیابی می شــود. از طرفی با توجه به ریسک باالتر 
حوزه ی اول، این حوزه برای فعالیت شــرکت های باســابقه و در اندازه ی 
متوســط یا بزرگ مناســب تر اســت، در حالی که حوزه  ی دوم، می تواند 
زمینه ی جذاب تری برای فعالیت شــرکت های نوآور جوان محسوب شود. 
لذا، برای فعالیت و رشد این شرکت ها در هر کدام از حوزه ها به برنامه های 
خاصی نیاز است و ورود بدون پشتوانه ی شرکت های جوان به این صنعت، 

شانس موفقیت آنها را پایین خواهد آورد. 
در واقع، از یک طرف حمایت از شرکت های جوان، مستلزم تغییر رویکرد 
حاکمیتی و مدیریتی در ســطح وزارتخانه و شرکت های اصلی است و از 
طرف دیگر، رشد این شــرکت ها نیازمند حضور بازیگران توانمندساز در 

کنار آنها است. 
با توجه به نقش شــرکت های بزرگ در صنعت نفت، یکی از عوامل اصلی 
موفقیت شــرکت های نوآور جوان، تعامل و همکاری آنها با شــرکت های 
بزرگ و دسترســی به بازار و تقاضای ایجاد شده است. شرکت های بزرگ 
می توانند خوشه هایی از سایر شــرکت ها در اطراف خود جمع کرده و به 

شبکه سازی در زیست بوم کمک کنند. 
به این ترتیب، تعامالت افزایش پیدا کرده و شانس بروز نوآوری به صورت 
تصاعدی باال می رود. در حالت معمول، در کشــورهای توســعه یافته که 
زیســت بوم های نوآوری با حضور بازیگران مختلف در آنها شــکل گرفته، 
شــرکت های بزرگ به اهمیت نوآوری واقف هســتند و نحوه ی تعامل با 

شرکت های کوچک و نوآور را می دانند. 
تعامل میان این شــرکت ها و شرکت های نوپا و اســتارت آپ ها از طریق 
شــرکت های کوچک و متوســط بالغ یــا از طریق واســطه هایی مانند 
 )VC 5( شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری یا نهادهای سرمایه گذاری خطرپذیر
اتفاق می افتد که مراکز نوآوری می توانند توســط خود شــرکت به عنوان 
بازوی توسعه ی فناوری ایجاد شده و یا مراکز نوآوری موجود در دانشگاه ها 

یا پارک های فناوری باشند.
امروزه بســیاری از شــرکت های بــزرگ نفتی در دنیا عــالوه بر ادامه ی 
نوآوری های درون ســازمانی از طریق ایجاد مراکز نوآوری یا صندوق های 
سرمایه گذاری خطر پذیر شــرکتی )CVC 6( به نوآوری باز روی آورده اند، 
مانند: BP Ventures، Shell Ventures، Saudi Aramco Energy Ventures و...

با این حال در کشورهایی با زیست بوم های نوآوری نوپا مانند ایران، عالوه بر 
فعالیت محدود نهادهای کارگزار یا شتاب دهنده های حرفه ای، شرکت های 
بزرگ نیز توانایی ارتباط و تعامل با شــرکت های نــوآور کوچک را ندارند. 
بــه همین دلیل نیاز اســت تا با ایجاد محلی برای همنشــینی SMEها با 

شرکت های بزرگ، زمینه ی این تعامل فراهم شود. 
بــرای پدیــد آوردن زمینه ی این همنشــینی، همچنین الزم اســت تا 
بازیگران دیگری در زیســت  بوم حضور داشــته باشــند تا بتوانند میان 
این شرکت ها شــرایط همنشــینی را مهیا کرده و توافق های همکاری 
ایجاد کنند. اینجاســت که نقش انواع نهادهای حمایتی، سرمایه گذاری 

و خدماتی بارز می شود. 
در واقع یک زیســت بوم نوآوری پویا از مجموعه ای از بازیگران و ذینفعان 
مختلف با تعامالت گســترده تشکیل شــده، به طوری که حضور یا عدم 
حضــور و نقش آفرینی هر یک، عملکرد کل مجموعــه را تحت تاثیر قرار 
می دهــد. نگاهی به مناطق یــا مراکز موفق نوآوری نشــان می دهد که 

شبکه سازی و تقویت همه ی بازیگران تا چه اندازه اهمیت دارد. 
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 4    ذینفعان و بازیگران اصلی یک زیســت بوم اســتارت آپی. چنین مجموعه ای برای یک زیست بوم نوآوری نیز صدق می کند.]7[

   1    ریســک شــرکت های جوان برای فعالیت در هریک از حوزه های فناوری )عدد 1 ریســک کم، عدد 2 ریسک متوسط و عدد 3 ریسک زیاد( 

سرمایه و زمان 
موردنیاز

مقیاس تولید
هزینه ی جایگزینی 

)برای مشتریان(

هزینه های 
مستقل از 

مقیاس

مقبولیت 
محصول یا برند

دسترسی به 
کانال های توزیع

سیاست های 
حاکمیتی

ادغام عمودی 
صنایع

هزینه ی تحقیق 
و توسعه

ریسک عدم 
شناخت بازار

میانگین

میزان 
ریسک های 
شرکت های 

جوان در حوزه 
فناوری های 

متعارف

33232222332.5

میزان 
ریسک های 
شرکت های 

جوان در حوزه 
فناوری های 

نوین

11313331232.1

۴-  بررســی تاثیر مناطق یا مراکز نوآوری بر موفقیت شــرکت های 
نوآور جوان در جهان

ایجاد و گســترش مناطق ویژه ی توســعه ی فنــاوری، از راهکارهای تجربه 
شــده در سطح جهانی است که در بسیاری از کشــورها اهداف توسعه ای در 
بخش های مختلف صنعت را محقق ســاخته است. به منظور طراحی مفهومی 
پــارک فناوری و نوآوری صنعت نفت در این قســمت بــه صورت خالصه به 

بررسی تجربیات جهانی در سه سطح پرداخته شده است. 
ابتدا نگاهی به اهمیت پارک های فناوری در زیســت بوم نوآوری صنعت نفت 
در آبردین شــده است. ســپس یک مرکز نوآوری مهم با شبکه ای گسترده از 
بازیگران در هیوســتون ایاالت متحده بررسی شده و در آخر نگاهی به نقش 

شتاب دهنده ها در پرورش شرکت های نوآور و نوپا انداخته شده است.



36

مباحث ویژه

 5    تصویری از پارک انرژی آبردین، برخی شــرکت های مســتقر در آن و چاه های عملیاتی واقع در پارک )مرکز تصویر(]7[

۱-۴ - کریدور انرژی آبردین
از شهر آبردین در اســکاتلند با نام پایتخت نفتی اروپا یاد می شود. اسکاتلند 
در حدود 2هزار شــرکت فعال در زنجیره ی تامین نفت و گاز دارد و تخمین 
زده می شــود که منطقه ی آبردین در حدود 2۰درصد اشتغال در صنعت نفت 
بریتانیا را شامل می شود. با کاهش ذخایر نفتی این منطقه در سال های اخیر، 
آبردین در کنار تمرکز بر صنعت نفت و حفاری دریایی، سعی دارد خود را به 
عنوان قطب تحقیق و توســعه ی صنعت انرژی و پایتخت انرژی اروپا معرفی 
کند.]1۰[ بر همین اســاس، در اواخر سال 2۰۰۷ میالدی، تصمیم به ایجاد 
یــک کریدور انرژی با نام انرژتیــکا )Energetica( در منطقه ی آبردین گرفته 
شــد که متشــکل از 9 پارک فناوری، نوآوری و تجاری با محوریت انرژی و با 

فرصت های متنوع برای انواع کسب وکارها است.]11[ 
بر اســاس چشم اندازی که برای انرژتیکا ترســیم شده است، این منطقه  باید 
انتخاب اول شــرکت های برتر جهانی و در حوزه های نفت و گاز و انرژی های 
تجدیدپذیر در هر اندازه ای باشد. به جهت زیست بوم پویایی که در این منطقه 
شکل گرفته، شرکت های محلی توانسته اند سرمایه های باالیی از سرمایه گذاران 
خارجی نظیر شرکت S tatoil نروژ، شرکت های ملی نفت چین و کره ی  جنوبی 
جذب کنند. در ســال 2۰16، مرکز فناوری نفت و گاز )OGTC( با بودجه ی 
18۰ میلیون پوندی به عنوان بخشــی از کریدور انرژی آبردین تاســیس شد 
که در ســال 2۰2۰ نام این مرکز بــه Net Zero Technology Centre تغییر 
یافت. این مرکز یک ســازمان علمی ـ تحقیقاتی در حوزه ی نفت و گاز است 
که به تعریف پروژه های جدید در منطقه و ایجاد یک مرکز فناوری در ســطح 
جهانــی کمک می کند و تاکنون 14۰ میلیون پوند در 23۰ پروژه ی مرتبط با 

فناوری های تحول آفرین سرمایه گذاری کرده است. 

از پارک هــای مهم این منطقه، پارک های انرژی و نوآوری آبردین۷ هســتند. 
این دو پارک در زمین هایی به مســاحت حــدود 63 هکتار )پارک انرژی 45 
و پــارک نوآوری 18 هکتار( واقع شــده اند و شــامل مجموعه ای از فضاهای 
اداری، اشتراکی، آزمایشــگاهی و صنعتی هستند که در حدود 8۰ شرکت و 
نزدیک به 2هزار نفر را در خود جای داده اند. سابقه ی تاسیس این پارک ها به 
دهه ی 8۰ میالدی بازمی گردد و از بزرگ ترین و پیشــرفته ترین مراکز فناوری 
در زمینه ی توســعه ی فناوری های فراســاحلی و از معــدود مناطق ویژه در 
جهت توسعه و تست ایمن محصوالت درون چاهی محسوب می شوند. یکی از 
امکانــات ویژه ی پارک انرژی، وجود دو چاه افقی به طول 3۰۰ و 49۰۰ فوت 
در درون پارک اســت که در سال 199۰ احداث شده اند و به همراه تجهیزات 
ویژه، در دســترس کلیه ی شرکت ها در سطح جهانی قرار می گیرند. عالوه بر 
این چاه ها، در مدرســه ی حفاری پارک، امکانات الزم جهت آموزش نیروهای 
متخصص فراهم شــده است. بخش دیگری از فعالیت های این مرکز آموزشی 
در زمینه ی ساخت، تولید و راه اندازی شبیه سازهای آموزشی حفاری است، به 
طوری که مهندسان با شرایط واقعی حفاری و مشکالت و راهکارهای الزم در 

حین عملیات آشنا می شوند. 
آبردین همچنین به وســیله ی همــکاری با بخش هــای دولتی و خصوصی،  
شرایط خوبی را برای رشد سریع تر کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای نوپا و 

استارت آپ ها فراهم کرده است. 
شــتاب دهنده ی Elevator در آبردین در فاصله ی سال های 2۰14 تا 2۰18 با 
بیش از 53۰۰ استارت آپ همکاری کرده است که نشان از افزایش 43درصدی 

فعالیت استارت آپ ها دارد.]12[
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Hous ton Exponential ۲-۴ - مرکز نوآوری
شهر هیوســتون در ایالت تگزاس واقع در ایاالت متحده، یکی از مراکز اصلی 
صنعتی در حوزه ی نفت و انرژی محســوب می شــود. بخشــی از این شهر با 
نام کریدور انرژی هیوســتون، محل کســب وکار بسیاری از شرکت های فعال 
در حوزه ی انرژی اســت و برخی به این شــهر عنوان پایتخت انرژی جهان را 

داده اند. 
اخیرا در قسمت مرکزی این شهر یک کریدور نوآوری با مشارکت فعال برخی 
از شرکت های بزرگ نفتی در حال شکل گیری است و هدف آن ایجاد ارتباط 

هرچه بیشتر میان مراکز اصلی دخیل در نوآوری است. 
یکی از مراکز بســیار مهم این کریدور، هیوستون اکسپوننشیال یا به اختصار 
HX اســت که در ســال 2۰1۷ برای کمک به ایجاد همکاری در زیست بوم 

نوآوری تشکیل شد. HX یک مرکز غیرانتفاعی است که حوزه ی اصلی فعالیت 
آن نفت و گاز اســت و نقشــی بســیار کلیدی در پرورش استارت آپ های با 

پتانسیل باال دارد. 
هدف از تاســیس این مرکز، تبدیل هیوســتون به 1۰ زیست بوم برتر نوآوری 
جهان، تولید ســالیانه 2 میلیارد دالر سرمایه ی خطرپذیر و ایجاد ساالنه 1۰ 

هزار شغل فناورانه ی جدید است. 
HX در واقع نقش پل ارتباطی بین عناصر اصلی نوآوری در زیســت بوم را ایفا 

می کند. این مرکز برای هموار کردن مســیر رشــد استارت آپ ها با  13 مرکز 
کار اشــتراکی8،  2۷ مرکز دارای زیرساخت های الزم )مانند فضاهای اداری، 
آزمایشگاهی، کارگاهی، نمونه سازی و تست های عملیاتی( یا مراکز نوآوری و 
فناوری، 35 شتاب دهنده یا مرکز رشد، 9 دانشگاه یا مرکز آموزشی، 4 پلتفرم 
تامین اعتبار جمعی، 14 شرکت سرمایه گذاری بذری، 25 شرکت یا صندوق 
ســرمایه گذاری خطرپذیر )VC(، 6 مرکز ســرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی 
)CVC( وابســته به شــرکت های بزرگ نفتی مانند BP و Shell، 24 شرکت 
ســرمایه گذاری خصوصی و 14 مرکز ارائه ی خدمات مرتبط به استارت آپ ها، 
همکاری می کند و بنابراین شــبکه ای فوق العاده قدرتمند گرد استارت آپ ها 

ایجاد کرده است.
HX همچنین به طور مســتقل، فضاهای کار اشــتراکی و منتورینگ را برای 

تیم ها یا افراد ارائه می دهد. یکی از استارت آپ های موفق مرتبط با این مرکز، 
استارت آپ DrillingInfo بوده اســت که در فرآیند ادغام و تملک، نام آن به 

Enverus تغییر پیدا کرده است.

Greentown labs ۳-۴ - شتاب دهنده ی
شهر بوســتون در ایالت ماساچوست نیز یکی از زیست بوم های نوآوری بسیار 
فعال ایاالت متحده اســت و در اکثر نظام های رتبه بندی، بین 1۰ زیست بوم 

برتــر دنیا قرار دارد. یکــی از مراکز فعــال در حوزه ی انرژی در بوســتون، 
شــتاب دهنده ی گرینتاون لبز9 اســت که در سال 2۰11 تاسیس شده است. 
این شتاب دهنده در زمینه ی انرژی و به خصوص انرژی های پاک فعالیت دارد 
و بزرگ ترین شتاب دهنده ی آمریکای شمالی در زمینه ی تغییرات آب وهوایی 
اســت. مرکز گرینتاون لبز با مســاحتی در حدود 1۰ هــزار متر مربع زیربنا 
به انواع فضاهای اداری، آزمایشــگاهی و کارگاهی )آزمایشــگاه نمونه سازی، 
آزمایشگاه تر، کارگاه ماشین ابزار، آزمایشگاه الکترونیک و...( و فضای برگزاری 

رویداد برای انواع استارت آپ ها مجهز است.
گرینتــاون لبز هر ماه 2 تا 3 رویداد در خارج از مرکز خود و ســاالنه بیش از 
6۰۰ رویداد داخلی برگزار می کند و ساالنه بیش از 1۰ هزار نفر بازدیدکننده 
دارد. این مرکز تاکنون بیش از 28۰ استارت آپ را پرورش یا شتاب دهی کرده 
اســت که 88درصد آنها موفق بوده اند و بیش از 85۰ میلیون دالر ســرمایه 

جذب کرده اند. 
 )M&A(.همچنین 6 استارت آپ توسط شرکت های دیگری خریداری شده اند
 Shell و Chevron از شــرکت های بزرگ نفتی همکار این مرکز می توان بــه

اشاره کرد. 
استارت آپ های شتاب دهی شده در این مرکز از 25 کشور مختلف دنیا بوده اند 
و به طور متوسط هر استارت آپ 1۰۰ هزار دالر سرمایه جذب کرده است. به 
واسطه ی این استارت آپ ها معادل 1/56 میلیارد دالر اثر اقتصادی و در حدود 
65۰۰ شــغل ایجاد شده است. استارت آپ های شتا ب دهی شده تاکنون بیش 

از 43۰ ثبت اختراع داشته اند.]13[ 

۵-  ضرورت تاسیس و جایگاه پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت
بــا توجه به ضرورت حمایت از شــرکت های نوآور جوان برای ورود به صنعت 
نفت و چالش های گفته شده، همین طور با نگاهی به ماموریت پارک های علم 
و فنــاوری و تجربه ی موفق این نهادها در ایــران و جهان، مدیریت تعامالت 
نوآورانه در زیســت بوم صنعت نفت می تواند از طریق ایجاد پارکی اختصاصی 

انجام شود. 
ایجاد نهادهایی مانند پارک های علم و فناوری برای تنظیم، تسهیل و تسریع 
تعامل میان بازیگران مختلف زیست بوم نوآوری صنعت نفت بسیار مفید خواهد 
بود. پارک های علم و فنــاوری بدون ورود محتوایی به موضوعات به مدیریت 

زیست بوم پرداخته و به این طریق موجب رشد و توسعه ی آن خواهند شد. 
مطابق با تعریف ارائه شــده توسط انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری 
و نواحی نوآوری )IASP(، پارک علم و فناوری ســازمانی است که توسط افراد 
متخصص اداره می شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ترویج 
فرهنگ نوآوری و ارتقای رقابت پذیری کســب وکارهای وابســته و موسسات 
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دانش بنیان اســت. بــرای تحقق این هدف، پارک علــم و فناوری به تحریک 
و مدیریت جریان دانش و فناوری میان دانشــگاه ها، مراکز پژوهشی و مراکز 

تحقیق و توسعه، شرکت ها و بازارها می پردازد. 
همچنین ایجاد و رشــد شــرکت های مبتنــی بر نوآوری را توســط مراکز و 
فرآیندهای رشد تسهیل می کند و سایر خدمات ارزش افزوده، به همراه فضا و 

امکانات باکیفیت باال را تامین می کند.
پارک هــا با میزبانــی از نهادهای مختلف و با هدف کلی توســعه ی فناوری و 
کسب وکارهای دانش بنیان به عنوان حلقه ی رابط پژوهش و بازار عمل کرده و 

ماموریت آنها ایجاد بستری تسهیل گر برای توسعه ی فناوری است. 
بــه همین دلیل هم در ایــران قانون گذار اختیــارات و مزایایی برای پارک ها 
در نظر گرفته اســت )مانند معافیت های مالیاتــی و گمرکی، امکان واگذاری 
و اجــاره ی زمین با قیمت های حمایتــی و برنامه های متنوع حمایتی( که در 

اختیار دانشگاه ها و پژوهشگاه ها قرار ندارد. 
لذا، علی رغم وجود دانشــگاه ها و پژوهشگاه های متعدد و باکیفیت در صنعت 
نفت کشــور و نقش بســیار مهم نهادهایی نظیر پژوهشگاه یا دانشگاه صنعت 
نفت در زیســت بوم نوآوری این صنعت، ســاختار آنها چندان پاسخگوی رفع 
موانع ورود شــرکت های دانش بنیان، نوآور و اســتارت آپ ها به صنعت نفت و 
ایجاد تعامل میان بازیگران مختلف نیســت و هنوز توســعه و تجاری ســازی 

فناوری های موردنیاز با چالش مواجه است. 
مهم ترین وجوه تمایز پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با ســایر نهادهای 

موجود عبارت است از:
 ماموریت اصلی پارک صنعت نفت، حمایت از ورود شرکت های دانش بنیان، 
نــوآور و اســتارت آپ ها بــه صنعت نفت از طریق ســاماندهی و گســترش 

همکاری های فناورانه و اقتصادی با شرکت های پیشران و باسابقه است. 
 با توجه به مدل مدیریتی و مالی پارک، رشــد و موفقیت آن در گرو حضور 
و تعامل حداکثری بازیگران و ذینفعان کلیدی زیست بوم  نوآوری صنعت نفت 

در پارک و موفقیت آنها است.
 پارک ورود محتوایی به امور فناورانه و پژوهشی نخواهد داشت و به مدیریت 

تعامالت بازیگران در زیست بوم خواهد پرداخت. 
 شرکت های مستقر در پارک از مزایا و معافیت های قانونی بهره مند خواهند شد.

بنابراین با توجه به عدم توفیق شرکت های بزرگ نفتی در ایران برای توسعه ی 
فناوری های موردنیاز خود از یک طرف و عدم توفیق دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
در تجاری ســازی نتایج تحقیقات خود و تامین نیازهای صنعت نفت از طرف 
دیگر، وجود نهادی مانند پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ضروری به نظر 

می رسد. 
اگر پارک های فنــاوری ایرانی به یک افق گشــایی )Paradigm Shift( جدید 
دست زده و توسعه ی همکاری های شرکت های کوچک با شرکت های بزرگ تر 

در حوزه های خاص صنعتی را در دســتور کار قــرار دهند، می توانند موجب 
تسریع رشد شرکت های جوان شوند. 

بنابراین پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت در راستای ماموریت اصلی خود 
که حمایت از ورود شــرکت های دانش بنیان، نوآور و استارت آپ ها به صنعت 
نفت اســت، به عنوان پل ارتباطی میان شرکت های نوآور جوان و شرکت های 

بالغ و باسابقه ایفای نقش خواهد کرد. 
شــکل 6، به صــورت مختصر جایگاه پــارک صنعت نفت را نشــان می دهد. 
 TRL 6 فناوری های توسعه داده شده در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، عموما تا
هســتند و راه درازی برای تجاری ســازی و رســیدن به بازار در پیش دارند اما 
پیش از تکمیل محصول نهایی و عرضه ی آن به بازار، نیاز اســت ســطحی از 
آمادگی تجاری کســب شــده و بازار به خوبی شناســایی و تحلیل شود.

)فاصله ی TRL 6 تا TRL ۷( این مرحله ای است که عموما به دره ی مرگ معروف 
اســت و استارت آپ ها و هسته های نوپا معموال در این مرحله با شکست مواجه 
می شــوند. دلیل این موضوع، ضعف در تجاری ســازی نتایج تحقیقات و سطح 

آمادگی تجاری پس از طی مراحل اولیه ی آمادگی فناوری است. 
بــه ویژه در صنعت نفت، با توجه به ریســک های گفته شــده و همچنین 
فرآیندهای اخذ گواهی کیفیت محصوالت یا خدمات، ریسک تجاری سازی 
فناوری هــا باالتر نیز خواهــد بود. بنابراین، نهادهایــی نظیر پارک صنعت 
نفت در کســب آمادگی تجاری و بازارسازی برای شــرکت های نوپا بسیار 

می کنند. کمک 
در شکل6، منحنی سفید رنگ ســوار شده بر منحنی های رنگی، مسیر رشد 
یک ایده ی فناورانه تا تبدیل آن به شرکت موفق را نشان می دهد که می تواند 

به خدمات دهی به شرکت های بزرگ صنعت نفت بپردازد. 
در صــورت عدم وجود نهادهای واســطه نظیر پارک ها یا شــتاب دهنده ها و 
همین طور نهادهای ســرمایه گذاری خطرپذیر، شانس تجاری سازی فناوری ها 

بسیار پایین خواهد آمد.

۶-  رویکردهــای اصلی و مدل کارکردی پارک نــوآوری و فناوری 
صنعت نفت

وزارت نفــت با آگاهــی از چالش های طبیعی که در برابر ورود شــرکت های 
نوآور جوان به صنعت نفت وجود دارد، از ســال 1398 اقدام به بررسی اولیه 
و ســپس طراحی یک پارک فناوری )پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت( در 
محل ســابق پژوهشــگاه صنعت نفت و اراضی جنوبی آن به مساحت تقریبی 

45 هکتار کرده است. 
در همین راســتا، طراحی مفهومی مدل کارکردی پارک شــامل شناســایی 
ذینفعــان و مخاطبین، تحلیل راهبردی محیطــی و کارکردی، مدل مالکیت 
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و ســاختار سازمانی، طراحی کالبدی، برنامه های حمایتی و خدمات قابل ارائه 
و تحلیل مالی توســط تیم مشاور انجام شد.]۷[ شکل ۷، تصویری از منظر و 

محوطه ی طراحی شده برای پارک را نشان می دهد. 
با توجه بــه ماموریت پارک صنعت نفت، کلیدی تریــن مخاطبین این پارک 

عبارتند از:
1- شــرکت های جــوان فعال در صنعت نفت که مشــکل کیفیت محصول و 

دسترسی به سرمایه، بازار و منتورینگ تخصصی دارند.
2- شــرکت های موفق موجــود در حوزه ی  فناوری های نویــن، مانند هوش 
مصنوعی، اینترنت اشیا، بالک چین، بزرگ داده ها و... که به دنبال فرصت برای 

حضور در صنعت نفت هستند. 
3- شرکت های جوان موجود در حوزه های خدماتی و صنعتی نوآورانه ی دیگر 
کــه به دنبال فرصت برای حضور در صنعت نفت هســتند )نیرو، آب، انرژی، 

کنترل، اندازه گیری، مواد پیشرفته و...( 
4- شــرکت های جوانه زده از آزمایشگاه های تحقیقاتی ـ دانشگاهی که دارای 

دانش های فنی خاص و موردنیاز صنعت نفت هستند.
5- شرکت های تخصصی باسابقه و پیشران در صنعت نفت که مایل به حضور 
و ســرمایه گذاری در پارک و شبکه ســازی فناورانه با شرکت های نوآور جوان 

هستند. 
6- شــرکت هایی که توانایی رفع نیازهای فناورانه ی اولویت دار وزارت نفت یا 

شرکت های معتبر بزرگ متقاضی فناوری را دارند.
سیاست پارک در خصوص هسته ها و شرکت های نوپا، هدایت و جذب آنها در 
مراکز نوآوری و رشد اقماری پارک در خارج از پهنه ی اصلی و حمایت از آنها 
اســت. این مراکز در آینده، در دانشگاه ها و پارک های فناوری همکار، تاسیس 

و یا مورد حمایت قرار می گیرند. 

 6    جایگاه پارک صنعت نفت و نقش آن در توانمندســازی شــرکت های نوآور جوان با توجه به شــاخص های سطح آمادگی فناوری و تجاری]7[

 7    تصویری از منظر و محوطه ی طراحی شــده برای پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت )دید پرنده به مجموعه ی ورودی و پالزای اســتقبال(]7[
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رویکرد مبنایی در طراحی پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت آن بوده است که 
پارک، وظیفه ی مدیریت حرفه ای زیست بوم اجتماعی نهادهای فناوری همکار 
و یا مســتقر در پارک را بر عهــده دارد ولی ذاتا متکفل امور پژوهش و فناوری 
منجر به محصوالت فناورانه توسط شرکت ها و یا نهادهای مستقر نخواهد بود. 

به عبارت دیگر، پارک، ورود ماهوی به فعالیت شرکت ها ندارد ولی زمینه سازی 
برای موفقیت آنها را با استفاده از این روش ها بر عهده می گیرد:

الف( برندســازی بــرای مجموعه ی زیســت بوم تحت مدیریــت پارک و به 
طور خاص، ایجاد فضای شــاد، پاک و حرفــه ای برای جلب طبقه ی خالق و 

شرکت های فناوری برتر
ب( تجهیــز و واگــذاری موقت فضاهــای باکیفیت با کاربری هــای اداری و 
آزمایشگاهی به شــرکت های جوان و همچنین به شرکت های با سابقه ای که 

می توانند به موفقیت شرکت های جوان کمک کنند
پ( اجاره ی درازمدت اراضی برای ایجاد واحدهای فناورانه ی مســتقل توسط 
شــرکت های منتخب. این واگذاری ها به صورت تدریجی و بر اساس برنامه ی 
زمان بندی مشخصی اســت که منجر به کسب درآمد کافی برای توسعه های 

بعدی پارک خواهد شد
پ( پیاده ســازی فرآیندهای تامین مالی یا مشارکت در سرمایه گذاری برای 
حمایت از شــرکت های جوان و یا ایجاد زیرساخت های تخصصی و پلنت های 
منعطف و ایمن توسط شــرکت های حرفه ای و باسابقه. این حمایت ها عمدتا 
از طریق همکاری با صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت انجام خواهد شد

ت( تمهید پشــتیبانی تخصصی بــرای مخاطبین توســط میزبانی نهادهای 
مستقل همکار و یا مســتقر در پارک مانند ارائه دهندگان خدمات مشاوره ی 
نوآوری باز، خدمات آزمایشگاهی، مشاوره ی کسب وکار، منتورینگ تخصصی 

و نهادهای علمی و پژوهشی
ث( برخورداری شــرکت های مستقر در پارک از مشــوق ها و مزایای قانونی 

پارک های علم و فناوری
ج( تعامــل با مجموعــه ی وزارت نفت برای حمایــت از ورود و نقش آفرینی 

شرکت های نوآور در صنعت نفت 
پس از تعیین رویکردهای اصلی، با توجه به ماموریت اصلی پارک در خصوص 
حمایت از ورود شــرکت های نوآور جوان به صنعت نفت از طریق ساماندهی 
و گســترش همکاری های فناورانه و اقتصادی آنها با شــرکت های تخصصی 
پیشران و باسابقه در ســطوح ملی و جهانی، فرآیندهای مشخصی ارائه شده 
است. در واقع بسیاری از چالش های پیِشروی شرکت ها در خارج از پارک، در 
درون مرزهای پارک نیز وجود خواهند داشت. بنابراین باید به دنبال طراحی 

مدل های عملکردی مناسب برای کاهش این موانع بود. 
یکی از مدل های پیشــنهادی با توجه به ریســک ها و فرصت های پیِش روی 
شــرکت ها، تجربیات گذشــته در ایران و جهان و همین طور نظرات ذینفعان 
و صاحب نظران این حوزه، پروژه های برگزیده هســتند. به طور خالصه، یک 

پروژه ی برگزیده، پروژه ای است که موضوع آن ساخت یک سامانه یا تجهیز و 
یا ایجاد یک خدمت دانش پایه، با المان های نوآورانه است به طوری که دارای 

سرریز فناوری در زیست بوم نوآوری صنعت نفت باشد. 
پروژه هــای برگزیده دارای مشــتریان دولتی یا غیردولتی و ســرمایه گذاران 
مشــخص بوده و توسط شرکت های بزرگی که از آنها با عنوان شرکت پیشران 
یاد می شود تعریف و مدیریت می شــوند. این پروژه ها از بُعد مدیریتی و فنی 
امکان ایجاد یک اکوسیســتم محصول محور دارند که این اکوسیستم ها بنا به 
ماهیت پروژه ممکن اســت کوچک یا بزرگ باشند و ایجاد آنها با بهره گیری 
از مشــاوران حرفه ای تســهیل می شود. به این ترتیب، شــرکت های باسابقه 
و پیشــران که دسترســی و شــناخت بهتری از بازار دارند و عهده دار انجام 
پروژه های برگزیده ی موردنیاز کشور هستند، در صورت تمایل به اجرای تمام 
و یا بخش هایی از پروژه های خود از طریق همکاری با شــبکه ی شرکت های 
نوآفرین و دانش بنیان مستقر در پارک، می توانند از حمایت های مالی صندوق 
پژوهش و فنــاوری صنعت نفت و خدمات کارگزاران نوآوری باز مســتقر در 

پارک برای ساماندهی شبکه ی نوآوری موردنیاز خود بهره بگیرند. 
در شکل 8 جریان کار و حمایت برای ایجاد زیست بوم محصول محور در پارک 

صنعت نفت به صورت تجمیعی نشان داده شده است.
یکــی از نهادهای اصلی همکار در این پروژه ها، شــرکت های کارگزار نوآوری 
باز هستند. این شــرکت ها وظیفه ی تهیه ی RFP 1۰های تفصیلی، شناسایی، 
مجری یابی و تنظیم قرادادهای حقوقــی بین همکاران پروژه های برگزیده را 
بر عهده دارند. آنها با کمک شــرکت پیشــران یا شرکای تکنولوژیک آن، هر 
پروژه را به مســئله های کوچک یا زیرپروژه های قابل انجام تقسیم کرده و به 

مجری یابی برای آنها می پردازند. 
این زیرپروژه ها می تواند انواع پروژه های نوآورانه یا فناورانه ی شامل پروژه های 
پژوهشــی برای مراکز علمیـ  تحقیقاتی، پروژه های نوآورانه برای شرکت های 
نوآور جوان و اســتارت آپ ها، پروژه های طراحی مهندســی، ساخت و... برای 
شــرکت های بالــغ و پروژه های انتقال یا خرید تکنولوژی باشــد. از طرفی به 
علــت عدم وجود کارگزاران نوآوری باز حرفه ای مرتبط با صنایع نفت و انرژی 
در کشــور یکی از کارکردهای پارک باید شناسایی کارگزاران موجود بالقوه و 

حمایت از آنها باشد.
به منظور حمایت از شــرکت های نوآور جوان، حضور نهادهای توانمندســاز 
مانند شــتاب دهند ه ها، مراکز رشــد و نوآوری و حامیان مالی مانند نهادهای 
ســرمایه گذار خطرپذیر در پارک ضروری اســت. این نهادها بــا برنامه های 
متنــوع، منتورینگ، تامین مالــی و فراهم آوردن امکانات الزم برای رشــد 
شــرکت های نوآور جوان و استارت آپ ها، زمینه را برای توسعه ی فناوری های 
موردنیاز شرکت های متقاضی فراهم آورده و شانس همکاری این شرکت ها با 

شرکت های بزرگ و پیشران را افزایش می دهند. 
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به عالوه، به علت نیاز شــرکت های نوآور به امکانات تست و آزمون ایمن برای 
تجاری سازی فناوری ها و ایده های خود، پارک باید شرایط الزم برای میزبانی از 
ارائه دهندگان خدمات آزمایشــگاهی و پلنت های آزمون منعطف را فراهم آورد. 
تجهیــزات و خدمات آزمایشــگاهی و فنی در صورت نیــاز می توانند در پارک 
مستقر شده و به ارائه ی خدمات به شرکت ها بپردازند یا این خدمات با استفاده 
از ظرفیت ســایر مراکز موجود و در قالب شــبکه ی آزمایشــگاهی، با تعرفه ی 

ترجیحی در دسترس شرکت های پارکی قرار گیرد. 
در نهایت، پارک با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، به تدارک 
برنامه هــای متنوع برای حمایت و پشــتیبانی از هریــک از بازیگران خواهند 
پرداخت. بر این اســاس، در "طرح توجیهی و مدل کسب وکار پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت"،]۷[ فرآیندهای پیشنهادی تامین مالی و حمایتی صندوق 
پژوهش و فناوری صنعت نفت ارائه شــده است. این فرآیندها برای حمایت از 

شتاب دهنده ها و شرکت های تحت پوشش آنها، مشارکت در سرمایه گذاری بر 
روی شرکت هایی که محصول آنها در مراحل میانی ورود به بازار است، حمایت 
از ایجاد زیرســاخت های آزمون ایمن، پلنت های منعطف طراحی شــده است. 
مهم ترین این برنامه ها می تواند برنامه ی تضمین خرید محدود در برابر تضمین 
کیفیت محصوالت پروژه های برگزیده برای شرکت های کوچک و متوسط همکار 
در این پروژه ها باشد. پارک همچنین به تامین فضاهای حرفه ای و جذاب اداری، 
آزمایشگاهی و کارگاهی و یا سوله و امکانات زیربنایی برای هریک از نهادها به 

فراخور نیاز آنها خواهد پرداخت. 
شــکل 9، نظام پذیرش پارک بر اساس پروژه های برگزیده را نشان می دهد. به 
منظور هماهنگی با نظام نامه ی پژوهش و فناوری وزارت نفت، جایگاه هریک از 
مجریان منتخب بر این اساس در پروژه های برگزیده نیز در این شکل مشخص 

شده است. 

 8    جریان کار و حمایت برای ایجاد زیســت بوم محصول محور در پارک صنعت نفت]7[
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جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد تا ضمن تبیین چالش های پیِش روی صنعت نفت ایران 
از زوایای مختلف، نحوه ی غلبه به برخی از این چالش ها بر اســاس تجربیات 
جهانی بررســی شــود. در همین راستا گفته شد که شــرکت های پیشرو در 
صنعت نفت در دنیا برای مقابله با چالش های این صنعت، به اتخاذ رویکردهای 
مختلــف برای تزریق نوآوری در ســازمان خود همت گماشــته اند. از طرفی، 
مجراهای ورود نوآوری به صنعت نفت در دنیا، شرکت های OSC هستند. این 
شــرکت ها از طریق واحدهای R&D داخلی یا همکاری با شرکت های کوچک 
و متوســط نوآور )نوآوری باز(، به حل مســائل و چالش های خود می پردازند. 
بنابرایــن امکان پذیرترین راه برای غلبه بر چالــش بهره وری در صنعت نفت 
ایران، حمایت از ورود شــرکت های نــوآور و دانش بنیان جوان به این حوزه و 
تقویت آنها توســط ایجاد تعامل میان آنها با شرکت های بزرگ و پیشران بازار 
اســت. با این حال، با توجه به ضعف نهادهای واســطه و توانمندساز حرفه ای 
در زیست بوم نوآوری صنعت نفت کشور و همین طور عدم توانایی شرکت های 
بزرگ در تعامل با شــرکت های نوآور جوان، از جملــه موانع ورود نوآوری به 

صنعت نفت کشور هستند. 
خوشــبختانه وزارت نفت با آگاهی از چالش های گفته شده، از سال 98 اقدام 
به بررســی اولیه برای ایجاد یــک پارک فناوری و طراحــی کارکردی آن با 
کمک تیم مشــاور کرده اســت. در این مدت، با تکیه بــر تجربیات جهانی و 
توجه به نظرات ذینفعان و صاحب نظران، پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت 
طراحی و رویکردهای اصلی و مدل کارکردی آن تبیین شد که این مباحث در 
مقاله ی حاضر مورد بحث قرار گرفته اســت. با توجه به ریسک های پیِش روی 
شــرکت های جوان از جمله عدم شــناخت بازار،  کیفیــت محصول، زمان و 

سرمایه ی موردنیاز، اصلی ترین مدل کارکردی پارک، بهره گیری از پروژه های 
برگزیده است. این پروژه ها با ایجاد زیســت بوم های محصول محور، زمینه ی 
همنشــینی و همکاری شرکت های کوچک و بزرگ را فراهم می آورند. برای 
موفقیت این زیســت بوم، پارک امکان استقرار یا تعامل با نهادهای حمایتی 
مانند مراکز رشــد و نوآوری و شــتاب دهنده ها و نهادهای تامین مالی مانند 
VCها را به منظور پرورش و منتورینگ شرکت های جوان فراهم می کند. همچنین 

برای تسهیل و تســریع در روند توسعه ی فناوری توسط این شرکت ها، امکانات 
زیربنایی و اجرایی الزم برای دسترسی به تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی، فنی و 
پلنت های آزمون ایمن توسط پارک مهیا می شود. یکی از وجوه متمایز این پارک، 
حمایت و میزبانی از کارگزاران نوآوری باز برای تســهیل در تعامل میان بازیگران 

مختلف است. 
امید اســت که در آینده ی نزدیک، این پارک به یک پارک فناوری برجسته، 
بازارمحور و دانش پایه و در عین حال مورد حمایت وزارت نفت تبدیل شــود. 
ایجاد چنین پــارک موفقی در منطقه ی عمومی ری می تواند گام مناســبی 
برای جذب گروه های وســیعی از افراد خالق و کارآفرین و توسعه ی اجتماعی 
آن منطقه ی شــهری و همچنین ایجادکننده ی پیونــد ماندگار بین فرهنگ 
نفت محور به یادگار مانده از گذشته های دور در منطقه ی ری و عناصر مدرن 

و نوآورانه ی پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت باشد.
الزم به توضیح است این مقاله از مطالعات اسنادی و میدانی مربوط به پروژه ی 
پژوهشــی با عنوان »طراحی مفهومی کارکــردی و فیزیکی پارک نوآوری و 
فناوری نفت و گاز رازی«  اســتخراج و تحت حمایــت فنی و مالی مدیریت 

پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
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