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وجــود فضای رقابت مبتنی بر فناوری و نوآوری در صنعت جهانی 
نفت، ورود صنعت نفت کشــور به عرصه ی فنــاوری و حصول به 
توانمنــدی فناورانــه را برای بقای رقابت پذیر ایــن صنعت الزامی 

کرده است. 
علي رغم فناوري محور بودن صنعت نفت و نياز آن به نوآوري فناورانه 
براي رقابت پذيري، توان فناورانه ی صنعت نفت ایران در حد مطلوبي 
نيست و این در حالی است که به طور خاص بعد از انقالب اسالمی 
برنامه های متعــددی برای ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت 

کشور اجرا شده است.]1[
ارتقــای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت کشــور بــدون الگوهاي 
بومي كه برگرفته از شــرايط و تجربيات خاص اين صنعت در كشور 
باشد، امكان پذير نيســت و به تجويزهاي فراگيري كه براي ارتقای 
توانمنــدی فناورانه ی صنعت نفت در كشــورهاي نفت خیز در حال 

توسعه ارائه شده نقدهاي فراواني شده و سياست ها و اقدامات توصيه 
شــده به اين كشورها هيچ گاه به الگويي موفق براي همه ی کشورها 

در صنعت نفت تبديل نشده است.]2و3[
سیاست های متفاوتی برای ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت 
در کشورهای نفت خیز در حال توسعه مطرح شده است که مضمون 
اصلی آنها تحقق جهش فناورانه است، اما این سیاست ها به سادگی 
اجراشدنی نیســت و صنعت نفت جهان مملو از موارد شکست این 

سیاست ها است. 
بر این اســاس موضــوع درس آموخته هاي شكســت در اجرای این 
سیاســت ها بســيار قابل توجه و حائزاهميت است. صنعت نفت بايد 
الگوی مناســب ارتقای توانمنــدی فناورانه ی خــود را ياد بگيرد. 
يادگيري صنعــت نفت براي ارتقای توانمنــدی فناورانه ی خود به 

معني تقليد و الگوبرداري از كشورهای موفق نيست.]3[
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بنابراين بيشــتر از بررســی تجربيات موفق ســاير كشورها، بايد به 
بازخواني هوشمندانه ی اقدامات و سیاست های اجرا شده در صنعت 
نفت کشور برای ارتقای توانمندی فناورانه پرداخت. اگر سازوكارهاي 
يادگيري و دريافت بازخوردهاي مناسب از سياست هاي اعمال شده 
در بخش های سياســت گذاری صنعت نفت فعال شــود، يافته هاي 
ارزشمندي خواهد داشــت كه مي توان از درون آنها الگوي مناسب 
ارتقای توانمندی فناورانه را براي صنعت نفت كشور استخراج كرد. 
به طــور خاص از زمان انقالب اســالمی تاکنــون در مجموع پنج 
سیاســت کلی برای ارتقای توانمندی فناورانه در صنعت نفت ایران 

مورد توجه قرار گرفته است. 
مطالعات متعددی در خصوص این سیاست ها و دالیل عدم موفقیت 
آنها در صنعت نفت ایران انجام شده است. تحليل مشترك اكثر اين 
پژوهش ها اين اســت كه فرصت هاي خوبي براي ارتقای توانمندی 
فناورانه در هریک از پنج سیاست اجرا شده، براي صنعت نفت كشور 
وجود داشته است ولي هریک به دالیلی نتوانسته در عمل، موفقیت 
الزم را داشته باشد و از اين فرصت ها بهره ی چنداني نصيب صنعت 

نفت کشور نشده است.]4و5[ 
شناسايي تغييرات موردنياز در سیاست های ارتقای توان فناورانه ی 
صنعت نفت کشــور نيازمند آسيب شناسي و نحوه ی حكمراني آنها 
اســت، لذا هدف این مقاله بررسی اقدامات و سیاست های اجرا شده 
در صنعت نفت ایــران برای ارتقای توانمندی فناورانه و دالیل عدم 
موفقیت آنها اســت تا درس آموخته هایی برای آینده ی صنعت نفت 

استخراج شود. 
در این راستا، ابتدا ضرورت ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت 
کشور تشریح شده و ســپس الزامات اصلی پیش نیاز ارتقای تحقق 
توانمندی فناورانه در ســطح کالن صنعت نفت مطرح می شود و بر 
اساس آن روند کلی حرکت صنعت نفت در سطح کالن و همچنین 
اقدامات انجام شــده در ســطح هریک از ارکان مختلف بررســی و 

تحلیل می شود. 
ســپس سیاســت ها و ابزارهای مورد اســتفاده در حوزه ی ارتقای 
توانمندی فناورانه ی صنعت نفت ایران تشــریح شده و در سطح هر 
سیاست تحلیل می شــوند و به کنش های متقابل این سیاست ها بر 

هم پرداخته نمی شود.

1- ضرورت ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت ایران
شــاید تا ٥٠ ســال پیش کشــورهای دارنده ی منابع نفت و گاز با 

فروش ذخایر خود در گروه کشــورهای پردرآمد تلقی مي شدند، اما 
با حضور شــرکت های بین المللی که با فروش فناوري خود درآمدی 
بسیار بیشتر از درآمد این کشورها کسب کردند، قاعده ی کسب وکار 
در صنعــت جهانی نفت تغییر کرد. تحليل اســتراتژيك و بررســي 
محيط صنعت نفت در 5 دهه ی اخير نشان مي دهد كه پیشرانه های 
ارزش و نیروهــای محرک صنعت نفت جهان از منابع زیرزمینی به 
منابع غیر زیرزمینی )دانش، مهارت و فناوري( تغییر یافته اســت. 
امروزه مهارت های مدیریت، ســرمایه ی مالــی و توانمندي فناورانه 
پيشــرانه هاي اصلی ارزش2 در كسب وكار صنعت نفت هستند که از 
ميان آنها فناوري از جايگاه ويژه و منحصربه فردي برخوردار اســت. 
فناوری در صنعت نفت اصلي ترین رکن مزيت آفرين اين صنعت در 
عرصــه ی رقابت بوده و مورد توجه جــدی بازیگران کلیدی صنعت 

نفت قرار گرفته است.]1[
واقعیت این اســت که در صنعت جهانــی نفت راهی جز حرکت به 
ســوی فناوری و تولید ثروت با اســتفاده از آن، باقی نمانده است و 
بازیگــران کلیدی صنعت نفت جهان، امروز با ابزارهای رقابتی نوین 

مبتنی بر فناوری، پا به عرصه ی تولید ثروت گذاشته اند. 
تولید ثروت با اســتفاده از فناوری، دیگر نه یک انتخاب، بلکه شرط 
بقا و ماندگاری در بازار جهانی صنعت نفت است. بنابراین يك اصل 
راهبردي حاکم در صنعت نفت جهان اين است كه فروش خدمات و 
محصوالت مبتنی بر فناوري درآمد بسیار بیشتري از درآمد فروش 
نفت و گاز دارد و اين اصل توسط بازيگران مختلفي در صنعت نفت 

جهان به اثبات رسيده است.]6و۷[ 
با توجه به شــکل گیری فضای رقابت مبتنی بر فناوری و نوآوری در 
عرصه ی جهانی صنعت نفت، صنعت نفت کشــور برای ایفای نقش 
خود در آینده ی این صنعت چاره ای جز ارتقای توانمندی فناورانه ی 
خود ندارد و این یک الزام راهبردی اســت، چراکه صنعت نفت یک 
صنعت فناوری محور است و الزمه ی حصول به توان رقابتی در این 
صنعت، دستیابی به توانمندی های فناورانه ی موثر در رقابت پذیری 

بنگاه است.]2[ 

2- ارکان وابسته به ارتقای توانمندی فناورانه در صنعت نفت
نگاهي به تجارب صنعت نفت کشــورهای نفت خیز در حال توسعه 
كه به طور موفق توانمندی فناورانه ی خود را ارتقا داده اند، لزوم در 
پيش گرفتن اقدامات گســترده اي در حوزه ی بين المللي شــدن را 

نمايان مي سازد. 
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 1   ارکان اصلی دارای وابســتگی متقابل با ارتقای توانمندی فناورانه 

در صنعت نفت                   

بنابراين ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت در گرو بين المللي 
شدن است، چراکه ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت نیازمند 
گســترش مقیاس و حیطه ی فعالیت بنگاه های آن به سطح جهانی 
)بــه علت کافی نبودن بــازار داخلی برای ســرمایه گذاری بر روی 
کســب وکار مبتنی بر فناوری( اســت، به گونه ای که هم در مسیر 
جریان بین المللی دانش صنعت نفت قرار گرفته و هم سرمایه گذاری 
انجام شــده در ارتقای توانمندی فناورانه از محل گســترش کاربرد 
دســتاوردهای فناورانه ی آن در سطح جهانی توجیه اقتصادی الزم 
را داشته باشد. در نتیجه ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت و 

بین المللی شدن الزم و ملزوم یکدیگر هستند.]1و6[
از ســوی دیگر ارائه ی عملکرد موفق در عرصه ی بین المللی نیازمند 
رویکردی بین المللی در صنعت نفت اســت و بازیگران اصلی صنعت 
نفت در کشــورهای نفت خیز در حال توسعه برای بین المللی شدن 
و حضــور در محیط بین المللی نیازمند بازآفرینی مدل کســب وکار 
خود از الگوی مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی به الگوی 

کسب وکار مبتنی بر توسعه ی فناوری هستند.3 ]6[
بنابراین از دیدگاه راهبردی حصول به توانمندی فناورانه در صنعت 
نفت بر مبنای شرایط حاکم در فضای کسب وکار بین المللی صنعت 
نفت، وابســته و در تعامل با ســه رکن اصلی دیگر است که مطابق 
شکل1 عبارتند از: بین المللی شــدن، بازآفرینی مدل کسب وکار و 

توسعه ی ظرفیت های انسانی.
این چهار عامل با یکدیگر در تعامل هستند و توجه به هریک از آنها 
نیازمند توجه هم زمان به سایر عوامل است، چراکه بین المللی شدن 
بدون دستیابی به توانمندی فناورانه ی الزم برای حضور در عرصه ی 
بین المللــی امکان تحقق ندارد و حصول به توانمندی فناورانه بدون 

ارتباط با شبکه ی بین المللی دانش میسر نیست. 
همچنیــن حضور در عرصــه ی بین المللی و حصــول به توانمندی 
فناورانــه نیازمنــد بهره گیری از مدل کســب وکار متناســب با آن 
می باشــد که الگوی کسب وکار مبتنی بر توســعه ی فناوری است. 
عــالوه بر این، در صنعت نفت، بین المللی شــدن، بازآفرینی الگوی 
کســب وکار و توســعه ی توانمندی فناورانه در تعامل مســتقیم با 

توسعه ی ظرفیت های انسانی هستند. 
بر این اســاس، یکی از ضرورت های دستیابی به توانمندی فناورانه 
در صنعت نفت، ایجاد و توسعه ی ظرفیت های انسانی در تراز الگوی 
کسب وکار مبتنی بر توســعه ی فناوری می باشد. در ادامه بر مبنای 
این مدل به بررســی عملکرد صنعت نفت ایــران در هریک از این 

ارکان پرداخته می شود.]1و6[

3- بررســی عملکرد صنعت نفت ایران در هریک از ارکان وابسته به ارتقای 
توانمندی فناورانه

همان طور که مطرح شد ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت در 
تعامل و وابسته با سه رکن دیگر شامل بین المللی شدن، بازآفرینی 

مدل کسب وکار و توسعه ی ظرفیت های انسانی است. 
در مرحله ی اول، نبود یــک بینش فراگیر که دربرگیرنده ی همه ی 
این ارکان به صورت هم زمان باشــد، چالش اصلی تحول در صنعت 

نفت ایران بوده است. 
در واقع، نبود یک برنامه ی جامع، هدفمند و بلندمدت تحول که به 
صورت متوازن در برگیرنده ی هر چهار رکن باشد اصلی ترین چالش 

تحول در صنعت نفت ایران بوده است. 
فــارغ از نبود این برنامه ی جامع، برنامه های مختلف اجرا شــده در 
هریــک از حوزه ها )ارکان( نیز در درون خود با چالش های مختلفی 

همراه بوده است. 
بر این اساس به منظور بررسی دالیل عدم موفقیت برنامه های اجرا 
شده در صنعت نفت ایران در هریک از ارکان اصلی مدل تحول، در 
ادامه اقدامات و فعالیت های انجام شــده در زمینه ی هریک از آنها 

بررسی می شود.

1-3- فعالیت های انجام شــده در راســتای بازآفرینی مدل کسب وکار در 
صنعت نفت ایران 

در صنعت نفت الگوی کسب وکار مسلطي كه حتي از قبل از انقالب 
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بر اين صنعت احاطه داشــته و تصور و نگرش بدنه ی صنعت نفت و 
سياست گذاران را جهت بخشيده است، الگوی کسب وکار بهره برداري 

از منابع هیدروکربنی بوده است. 
در اين الگوی کسب وکار، مانند تمام كشورهاي نفت خيز و توسعه نيافته، 
نفت خام دارايي رايگان طبيعي قلمداد می شــود كه بايد اســتخراج، 

بهره برداري و فروخته شود.
تامين منابع مالي كشور از محل درآمدهاي حاصل از توليد و صادرات 
نفت و تامين سوخت مصرفي كشور دو عامل اصلي مشروعيت بخشي 
به اين الگوی کسب وکار هستند. قدرت اين دو عامل در حدي است 
كه الگوی کســب وکار بهره برداري را به الگوی کسب وکار غالب در 

صنعت نفت ایران تبديل كرده است.]4و6[ 
صنعــت نفت بــراي تحقق هــدف بهره بــرداری بايــد بهترين و 
مناســب ترين فناوري هــاي موجــود را از بازارهــاي بين المللي 
خريداري كند، چراکه در اين الگوی کســب وکار، وقفه و تاخير در 
توليد و فروش نفت به هيچ قيمتي حتي براي دستيابي به فناوري 

بومي پذيرفته نيست. 
در الگوی کســب وکار مبتنی بر بهره برداري، فناوري به عنوان توان 
بهره برداري از تاسيســات نفتي و توليد حداكثري نفت معنابخشي 

مي شود. 
توسعه ی فناوري در اين الگوی کسب وکار با مفاهيمي مانند: آموزش 
و توســعه ی مهارت نيروي انســاني متخصــص و تامين تجهيزات 
موردنياز توليد، معادل ســازي مي شود که عمدتا توسط شرکت های 
خدماتی خارجي و شــركت هاي واردكننده ی تجهيزات نفتي تامین 

می شوند. 
در مقابل، الگوی کسب وکار توسعه ی فناوري، كسب فناوري درون زا 
و بومــي را عاملي مزيت آفرين در اســتفاده ی حداكثري از فرصت 

وجود ذخاير نفتي در كشور مي داند.]4[ 
بر این اســاس يك گروه توسعه ی فناوري را از نظر موضوعي، خارج 
از دســتور كار صنعت نفت کشــور تلقي می کنند و معتقدند براي 
بهره برداري حداكثري و بهينه از ذخاير نفتي كشــور نبايد متوقف 
توســعه ی فناوري داخلي شد و گروه دوم كه بهره برداري حداكثري 
از ذخاير نفتي به عنوان يك سرمايه ی ملي را مستلزم كسب فناوري 
دانســته و ذخاير نفتــي را فرصتي براي توســعه ی توانمندی های 

فناورانه ی ملي تلقي می کنند.]3و5[ 
در الگــوی کســب وکار بهره برداري، فشــار مطالبــات اجتماعي و 
دســتيابي به منافع كوتاه مدت با ريسك،  زمان و هزينه ی توسعه ی 
درون زاي فناوري دچار نوعي تعارض اســت و هيچ يك از بازيگران 

نيز براي مديريت اين تعارض، مسئولیتي را متوجه خود نمي بينند. 
حتي بازيگران دولتي نيز به جاي مديريت اين تعارض به نفع منافع 
بلندمدت ملي،  در بسياري از موارد خود تبديل به يك طرف منازعه 

می شوند و به آن دامن مي زنند. 
در جــدول1 برخــی از ابعاد اصلی دو الگوی کســب وکار مبتنی بر 
بهره بــرداری از منابع هیدروکربنی و الگوی کســب وکار مبتنی بر 

توسعه ی فناوری مقایسه شده اند.]4[
بــه طور خاص در زمینه ی بازآفرینی مدل کســب وکار در صنعت 
نفت ایران برنامه ی خاصی اجرا نشــده است. هر چند در مقاطعی 
موضــوع بازآفرینــی مدل کســب وکار در صنعت نفــت از الگوی 
كســب وكار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی به الگوی 
كســب وكار مبتنی بر توســعه ی فناوري مطرح شده است اما این 
مباحــث فقط در محافل علمی بوده و در عمل منتج به برنامه های 

مشخصی نشده است.
اما در سطوح سیاست گذاری کشور، همواره موضوع حذف درآمدهای 
نفتــی از بودجه ی کشــور مطرح بوده و عمدتــا در زمان هایی که 
درآمد نفتی کشــور کاهش یافته این مباحث جدی تر مطرح شده 
و تحقق این امر از طریــق کاهش هزینه های غیرضروری، کوچک 
کردن دولت، ادامه ی خصوصی سازی، افزایش درآمدهای مالیاتی و 
جلوگیری از فرارهای مالیاتی، تشویق به افزایش صادرات غیرنفتی 
و رفتن به ســمت افزایش مبادالت اقتصادی با کشــورهای دیگر 

پیگیری شده است. 
مهم تریــن اقدام عملــی در این زمینه در نظر گرفتن ســهم ثابت 
ســاالنه ی حداقل 3۰درصدی برای صندوق توسعه ی ملی و افزایش 
ساالنه ی 2درصدی منابع آن از محل درآمدهای صادرات نفت خام و 
میعانات گازی بود که در قانون برنامه ی ششم توسعه تصویب شد و 

هدف آن عبور بودجه ی جاری دولت از درآمدهای نفتی بود.
در واقــع اغلب محور این اقدامات به طور کلی حذف نفت از اقتصاد 
و رها کردن اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و به طور خاص تدبیر 
شــرایط کم درآمدی به فرصتی برای رســیدن به اقتصاد غیرنفتی 
بوده اســت، اما در عمل این سیاســت ها توفیقی نداشته و دو ایراد 
بر راهکارهای جایگزین کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی وارد 

بوده است:
۱- نگاه راهکارها به خارج از صنعت نفت معطوف بوده است.

۲- صنعت نفت به عنوان یک مزیت کشــور و ارزش افزايي از آن به 
وسیله ی بازآفرینی مدل کسب وکار را نادیده گرفته است.
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 1   مقایســه ی برخی از ابعاد اصلی الگوی کســب وکار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی و الگوی کســب وکار مبتنی بر توسعه ی فناوری

الگوی کسب وکار مبتنی بر توسعه ی فناوریالگوی کسب وکار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی

بازیگران و ذینفعان اصلی
- شرکت های اکتشاف و تولید
- شرکت های خدمات میادین نفتی
- شرکت های تامین کننده ی فناوری و تجهیزات نفتی

- بخش های پژوهش و فناوری شرکت های اکتشاف و تولید
- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
- شرکت های استارت آپ - کارآفرینان فناورانه
- شرکت های پذیرنده ی فناوری به عنوان تجاری کننده
- شرکت های مهندسی و مشاور
- شرکت های صادرکننده ی فناوری یا خدمات فناورانه ی نفتی

کسب منافع از طریق ارائه ی فناوری های نوآورانه و خدمات مبتنی بر آنتامین منابع مالی از محل درآمدهای نفتی تامین نفت و گازمشروعیت و خاستگاه هویتی

دانش فنی جدید و فناوری های نوینتوان بهره برداری از تاسیسات نفتیمعنای فناوری

تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی، طراحی و مهندسی ساختآموزش و توسعه ی مهارت نیروی انسانی متخصص، تامین تجهیزات موردنیاز تولیدمفاهیم اصلی توسعه ی فناوری

2-3- فعالیت های انجام شده در راستای بین المللی شدن صنعت نفت ایران  
بــه طور خاص در زمینه ی بین المللی شــدن در صنعت نفت ایران 
برنامه های محدودی اجرا شــده اســت. بررسی ها نشان می دهد در 
دهه ی ٧٠ میالدی اقداماتي در راستاي بين المللي شدن در صنعت 

نفت ايران انجام شد اما اين اقدامات ناكام ماند. 
شــرکت ملی نفت ایران در دهه ی ٧٠ میالدی توانست با مشارکت 
شرکت های بین المللی نفت عالوه بر جذب سرمایه، بر میزان دانش 
فنی شــرکت بیفزاید، اما پس از انقالب اســالمی به دالیل مختلف، 
فعالیت های این شــرکت به داخل سرزمین ایران محدود شد. پس 
از انقالب نيز در زمان تدوين برنامه ی چهارم توسعه، اقداماتي براي 
بين المللي شــدن شــركت ملي نفت ايران بر مبناي تجربه ی ديگر 
شــرکت های ملی نفت دنیا که بین المللی شــده اند تهیه شد اما به 

تصویب نمایندگان مجلس نرسید.]1[
در آخرین اقدام در ســال 1393 با تاســیس شرکت های خصوصی 
اکتشاف و تولید، مســئولیت بین المللی سازی صنعت نفت ایران به 
این شــرکت ها واگذار شد و به گونه ای شــرکت ملی نفت ایران از 
حرکت به ســوی بین المللی شدن مستثنی شــده است. در حالی 
ماموریت بین المللی کردن صنعت نفت به این شرکت های اکتشاف 
و تولید واگذار شــده کــه اغلب آنها یک شــرکت پیمانکار EPC یا 
مشاور در حوزه ی باالدست یا شرکت سرمایه گذاری و یا یک شرکت 
خدمات میادین نفتی موخر4 بوده اند و خود را وارد حوزه ی فعالیت 

اکتشاف و تولید کرده اند. 
واقعیت این اســت که اساســا هیچ کدام از این شرکت ها به معنای 
واقعی شــرکت E&P نیستند و باید برای فعالیت در این قالب آماده 
شــوند و حتی در صورت تبدیل خود به شرکت های E&P کماکان 

تفاوت هایی با نمونه های مشــابه خارجی خود خواهند داشــت. در 
اینکه شــرکت های ایرانــی توانمندی های بالقوه ی بســیاری برای 
حضور درخشان بین المللی در اختیار دارند، شکی نیست، اما امکان 
بالفعل حضور این شــرکت ها تا حد زیادی به نحوه ی مدیریت این 
توانمندی هــا و نحــوه ی برخورد دولت و نهادهــای حکومتی برای 
ایجاد شرایط مســاعد برای رشد این شرکت ها در کنار شرکت های 

بین المللی بستگی دارد.

3-3- فعالیت های انجام شــده در راستای توسعه ی ظرفیت های انسانی در 
صنعت نفت ایران   

به طور خاص در زمینه ی توســعه ی ظرفیت های انسانی در صنعت 
نفت ایران دو برنامه اجرا شــده است. مهم ترین این برنامه ها ایجاد 
رشته ها و دانشکده های مرتبط با صنعت نفت در دانشگاه های کشور 

و همچنین اعزام دانشجو به خارج بوده است.
اقدامات اصلی انجام شده در این دو طرح، ايجاد رشته هاي مهندسي 
نفت در سطح دكتري،  تربيت نيرو با اصالحات در دانشگاه نفت،  وارد 
كردن ساير دانشــگاه ها به آموزش هاي رشته هاي تخصصي نفت و 
اعزام دانشجو به خارج از كشور در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري 
بوده اســت. اعزام دانشــجو به خارج در قالب طرح ضربتي تربيت 

نيروي انساني باالدستي نفت مطرح و اجرا شد.
در اثــر ايــن اقدامات، عالوه بر توســعه ی ظرفیت نیروی انســانی 
تحصیل کرده در رشــته های اختصاصی و مرتبــط با صنعت نفت، 
حضور این افراد به عنوان اعضای هیات علمی در دانشــگاه ها باعث 
شد نقش دانشگاه ها و دانشگاهيان به عنوان يك بازيگر در عرصه ی 
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پژوهــش و فناوري در صنعت نفت پررنگ تر  شــود. به همین دلیل 
دانشگاه ها به  عنوان مهم ترین کنشــگران توسعه ی ظرفیت انسانی 
متخصص در داخل کشــور عالوه بر کارکرد آموزشی که به آموزش 
نیروی انســانی در رشــته های مرتبط با صنعت نفت پرداختند، در 

سیاست پژوهش و فناوری در داخل کشور نیز ایفای نقش کردند.
البتــه توجه به آموزش و تربیت نیروی انســانی متخصص موردنیاز 
صنعــت نفت، عالوه بر اینکه از طریق ایجاد رشــته های مرتبط در 
دانشگاه های کشــور و اعزام دانشــجو به خارج انجام شد از طریق 

آموزش در قالب قراردادهای بیع متقابل نیز موردتوجه بوده است. 
نکته ی مهم در خصوص توســعه ی ظرفیت های انســانی این است 
کــه در صنعت نفت ایران به طور خــاص در زمینه ی تربیت نیروی 
انسانی متخصص در حوزه های غیرفنی از جمله مدیریت راهبردی، 
مدیریت کســب وکار، مدیریت فناوری، مدیریت منابع انسانی و... به 
علت حاکــم بودن فضای فکری فنی در صنعــت نفت، کمتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
در مجمــوع هر چنــد که اقدامــات خوبی در زمینه ی توســعه ی 
ظرفیت های انسانی متخصص فنی در صنعت نفت ایران انجام شده 
اما در بخش نگهداشت به دالیل مختلف از همه ی این ظرفیت های 

ایجاد شده به خوبی استفاده نشده است.

4-3- فعالیت های انجام شده در راستای ارتقای توانمندی های فناورانه در 
صنعت نفت ایران    

در خصوص دســتیابی به توانمندی فناورانــه اقدامات مختلفی در 
صنعت نفت ایران انجام شــده اســت. به طور خاص از زمان انقالب 
اسالمی تاکنون در مجموع پنج سیاست کلی برای ارتقای توانمندی 
فناورانــه در صنعت نفت ایــران مورد توجه قرار گرفته اســت که 

عبارتند از:
 ارتقــای توانمندی فناورانه از طریق انتقــال فناوری در چارچوب 

قراردادهاي نفتی 
 ارتقای توانمندی فناورانه از طریق برنامه های ساخت و بومی سازی 

تجهیزات 
 ارتقــای توانمندی فناورانه )عمدتا ســاخت تجهیــزات( از طریق 

سرمایه گذاري خارجی در داخل 
 ارتقــای توانمندی فناورانه از طریق انجــام پژوهش و فناوری در 

داخل کشور  
 ارتقای توانمندی فناورانه از طریق توسعه ی شرکت های دانش بنیان 

در ادامه به تشــریح و توصیف هر یک از آنها و دالیل عدم موفقیت 
آنها پرداخته می شود.

4- ارتقای توانمندی فناورانه از طریق سیاست انتقال فناوری در چارچوب 
قراردادهاي نفتی    

در كشورهايي كه سطح توليد درون زاي فناوري پايين است، پيمودن 
راه انتقــال فناوري با هدف پر كردن شــكاف فنــاوري گريزناپذير 
اســت اما انتقال فناوري نيز فرآيندي پيچيده و دشــوار است. یکی 
از مهم تریــن روش های ارتقای توانمنــدی فناورانه در صنعت نفت 
از طریق همکاری با شــرکت های بین المللی نفت پیشتاز به منظور 

دسترسی به دانش خارجی بوده است. 
کشورهای در حال توسعه ی نفتی، راهبرد اكتساب فناوری را دعوت 
از شــرکت های بین المللــی نفت خارجی برای اکتشــاف، حفاری، 
توســعه و تولید میادین نفتی خــود می دانند به آن امید که حضور 
این شــرکت ها می تواند زمینه ی همکاری کارشناســان محلی را با 
کارشناســان خارجی به منظور ارتقای دانــش و مهارت های فنی و 

نهایتا انتقال فناوری فراهم سازد.]4[
انتقال فناوری در چارچوب قراردادهاي نفتی به اين معنا اســت كه 
ارتقای توانمندی فناورانه در كشــور از طريق همكاري شركت هاي 
ايراني در كنار شركت هاي خارجي صاحب فناوري و انتقال دانش  و 
تجربه ی شركت هاي خارجي به شركت هاي داخلي امكان پذير است 
و تحقق اين موضوع صرفا از طريق قراردادهاي نفتي به عنوان اهرم 

اصلي انتقال فناوري ممكن مي شود.
عمدتا فضای ذهنی سیاســت گذاران کشــور در خصــوص ارتقای 
توانمندی فناورانه در صنعــت نفت ایران متمرکز بر انتقال فناوری 
از طریق قراردادهای نفتی و همکاری با شــرکت های خارجی بوده 
است. مطالعه ی سير تاريخي قراردادهاي نفتي كشور )قبل و بعد از 
انقالب( نشــان مي دهد كه به طور ضمني سياست ها و راهكارهاي 
متعــددي در قراردادهاي نفتي براي انتقــال فناوري در نظر گرفته 

شده است. 
يك مســئله ی مهم در مســير ارتقای توانمندی فناورانه از طریق 
قراردادهــاي نفتی، الگوهاي قــراردادی و فاينانس پروژه هاي نفتي 
است. شــتاب برای بهره برداري از ميادين به طور طبيعي تمايل به 
رژيم هاي جديد قراردادي مثل باي بك و فاينانس خارجي را افزايش 
داده و نوعي ساده انديشــي و راحت طلبي در دست اندرکاران صنعت 

نفت ايجاد كرده است. 
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قراردادهای باي بك عمال فرصت هاي معني داري براي شــركت هاي 
داخلي ايجاد نمي کنند، چراکه شــرکت های خارجی طرف قرارداد 
در پي كوتاه كردن مســير براي دســتيابي به اهداف خود هستند 
و عدم شــكل گيري توانمندي هاي فناورانه در داخل کشور نگراني 

معني داری برای آنها نيست. 
از ســوی دیگر، اغلــب قراردادهاي بيع متقابل در شــرايطي منعقد 
شده اند كه مسئله ی اصلي تامين مالي بوده است و گذاشتن شروطي 
بــراي انتقال فنــاوري در حالي كه طرف مقابل نيــز به تنگناهاي 
كشــور آگاه است، منطقي به نظر نمي رســد. البته به طور معمول 
در اين قراردادها آموزش نيروي انساني ايراني توسط طرف خارجي 

پيش بيني شده است. 
علی رغم اینکه ادعا مي شــود در قراردادهاي بيع متقابل به اشــتغال 
و ساخت داخل توجه شــده است، اما از آنجا كه كل كار به صورت 
يك جا به شركت هاي خارجي واگذار می شود، عمال فضاي يادگيري 
واقعي و مشــاركت نيروي انساني ايراني در نقاط مهم در حوزه هاي 

طراحي،  مهندسي و مديريت پروژه فراهم نمي شود.]8[ 
در یکی از آخرین اقدامات انجام شــده در راســتای سیاست انتقال 
فناوري در چارچــوب قراردادهای نفتی در قراردادهاي جديد نفتي 
تحت عنوان IPC، پيوســت فناوري با هدف انتقال فناوري به داخل 
كشور در حين اجراي طرح هاي توسعه ی ميدان طراحی شده است.5 
بــه همین دلیل در قراردادهاي جديد نفتي توجه به مقوله ی انتقال 

فناوري از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
در این نوع قراردادها ســعي شده است مســائل مربوط به فناوري 
مرتبط با بازيگران نظام نوآوري برجســته شود و به بازيگراني نظير 
دانشگاه ها، شــركت هاي اكتشــاف و توليد، تامين كنندگان كاال و 
خدمات، پيمانكاران و بخش هاي كارفرمايي پرداخته شــود. در این 
قراردادها، انتقال فناوری در ســه ســطح اکتشاف و تولید، خدمات 

میادین نفتی و کاالها و تجهیزات دیده شده است. 
بر اســاس پيوســت فناوري قراردادهای IPC، در قراردادهاي جديد 
شــركت هاي ايراني اكتشــاف و توليد صاحــب صالحيت به عنوان 
شــريك شــركت هاي معتبر نفتي خارجي حضور دارند و با حضور 
در فرآينــد اجراي قرارداد،  امكان انتقال و توســعه ی دانش فني و 

مهارت هاي مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر مي شود. 
بر این اســاس طرف دوم قرارداد، ملزم به حداكثر اســتفاده از توان 
فني و مهندســي،  توليدي، صنعتي و اجرايي كشور بر اساس قانون 
حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور 

و تقويت آنها در امر صادرات است. 

هرچند هدف وزارت نفت از این اقدام، انتقال فناوري عنوان شــده 
اســت ولي شواهد نشــان مي دهد به تدوين پيوست فناوري بسنده 
شــده اســت و صرف تدوين پيوســت فناوري باعث انتقال فناوري 
نمي شــود. به عبارت دیگر، در این قراردادها راهكار روشني به غير 
از قرار دادن شرايط الزامي انتقال فناوري در قراردادهاي بين المللي 

ارائه نشده است. 
عــالوه بر موضوع قراردادهاي جديد، سیاســت توســعه و حمایت 
از شــرکت های پیمانــکار عمومی )GC( بــرای فعالیت در حوزه ی 
پایین دســتی و شرکت های اکتشــاف و تولید )E&P( برای فعالیت 
در زمینه ی اکتشــاف و تولید در حوزه ی باالدستی و با هدف ایجاد 
بنگاه هــای توانمند به  عنوان یک عامل مهم توســعه در دهه ی 9۰ 

مورد توجه قرار گرفت. 
یکی از وظایف شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی انتقال و توسعه ی 
فنــاوری در جریان مشــارکت آنها با شــرکت های بین المللی نفت 
است. این شرکت ها باید با تجربه ای که طی مشارکت با شرکت های 
بین المللی نفتی کسب می کنند به نمایندگان صنعت نفت ایران در 

عرصه ی بین المللی تبدیل شوند. 
سياست هاي حمايت از شــکل گیری توسعه ی شرکت های پیمانکار 
عمومی )GC(، توانمندسازي و شــكل گيري شركت هاي اكتشاف و 
توليــد )E&P( و تقويت ظرفيت هاي پيمانكاري و تشــویق آنها به 
استفاده و انتقال فناوري هاي نوين از طريق مشاركت با شركت هاي 
بزرگ بين المللي و تاكيد بر ايجاد جذابيت براي ورود شــرکت های 
بين المللي، نشان از اين دارد كه هنوز دستيابي به فناوري از طريق 
شركت هاي بين المللي به عنوان گزینه ی اصلی دستيابي به فناوري 

در صنعت نفت شناخته مي شود.
متاســفانه این دیدگاه مبتنی بر این پیش فرض است که اكتساب و 
دسترســی به فناوری های پیشرفته از طریق همکاری با شرکت های 
بین المللی نفت و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به ســهولت 
و به  صورت خودکار امکان پذیر اســت، اما واقعیت این است که در 
مسیر ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت، اتکا به راهبرد جذب 
فناوری از طریق شــرکت های بین المللی نفــت و یا اکتفا به خرید 
منفعالنه ی سیستم های )فناورانه( امتحان شده از صاحبان فناوری 

و به کارگیری آنها مشکل را برطرف نمی کند. 
به طور کلی قراردادهای نفتی در صورت وجود زمينه هاي الزم براي 
جذب و توســعه ی فناوري در داخل، مي توانند بــه انتقال فناوري 
كمك كنند. بررسی ها نشان می دهد فرصت های خوبی برای ارتقای 
توانمندی فناورانــه در قراردادهای نفتی از طریق انتقال فناوری به 
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داخل وجود داشــته اســت اما به دلیل پایین بودن ظرفیت جذب، 
منجر به ارتقای توانمندی فناورانه در داخل کشــور نشــده اســت. 
ثمربخشی همکاری با شرکت های نفتی خارجی در اكتساب فناوري، 
مســتلزم وجود ظرفیت های جذب فناوری در داخل است. ظرفیت 
جذب نیز در دو حوزه ی نیروی انســانی و ســاختارها به این شرح 

موردنیاز است:]9[  
اول، ايجــاد ظرفيت هاي علمي و مهارت هــاي فني الزم در نيروي 
انســاني براي جذب فناوری و درك كامل پيچيدگي هاي موجود در 
آن و نحوه ی اســتفاده از ابزار و تجهيــزات پيچيده ی مرتبط با اين 
فناوري ها و دوم، ايجاد زیرساخت ها و توانمندي هاي علمي و ابتكارات 
فني الزم در نيروي انساني براي انجام نوآوری در فناوري های جذب 

شده و سپس تجاري سازي آنها می باشد.
در سیاســت انتقال فنــاوري در چارچوب قراردادهــای نفتی یک 
حقیقت مغفول اســت و آن اینکه اگر چنیــن ظرفیت های جذبي 
وجود داشته باشــد آنگاه همکاری با شرکت های بین المللی نفت را 
نمی توان اولویت اول براي اكتســاب فناوری توســط کشورهای در 
حال توســعه ی نفتی دانست، زیرا شرکت های بین المللی نفت نقش 
مســلط خود را در توســعه ی فناوری از دست داده اند و صرفا نقش 
واســطه گری را بین بازیگران فراهم کننده ی فناوری و کشورهای در 

حال توسعه ی نفتی ایفا می کنند.
شــتاب زدگي در بهره برداري از دیگر موانع ايجاد توانمندي فناورانه 
در صنعت نفت ایران از طریق قراردادهای نفتی است. غالبا دغدغه ی 
اصلي دولت ها ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت نبوده است، 
بلكه ســرعت بهره برداري از ميادين، دغدغه ی اصلي بوده اســت و 
بعضا رقابت براي برداشــت هرچه سريع تر از مخازن مشترك به اين 
موضوع دامن زده اســت. در مجموع دولت هــا قراردادهاي نفتي را 
صرفا ابزاري براي كســب درآمدهاي نفتي مي دانســتند. از اين رو، 
تاكيد بر انتقال فناوري در قراردادهاي نفتي نهايتا چيزي جز تزئين 

اين قراردادها نبوده است.]4[ 
تاخیرها و تعلل ها و از دست دادن زمان و فشار برای تولید سریع تر، 
باعث قرار گرفتن پروژه ها در شــرایط بحرانی می شود که در نتیجه 
همه ی توجهات به تامين خارجي قطعات و تجهیزات معطوف شود. 
بنابراين نياز به يك پردازش موازي می باشــد كه بتواند در گام هاي 
آغازين، زمينه هاي توانمندســازی داخلي را نيز تشــخيص داده و 

توسعه ی آنها را پيگيري كند. 
از ســوی دیگر، شرکت های بین المللی نفت به دلیل تمایل به حفظ 
وابستگی دائمی کشورهای صاحب مخزن به فناوری این شرکت ها، 

هیچ گونه تمایلی به انتقال فناوري به کشــورهای در حال توسعه ی 
نفتی ندارند. از این رو، با هر اقدامی که موجب شــود نیاز به خدمات 
فناورانه ی آنها کاهش یابد به شــدت مخالفت می کنند. واقعیت این 
است که هر شرکتی برای به دست آوردن سود و منافع بیشتر فعالیت 
می کنــد و هرگز دانــش و فناوری خود را که محــور رقابت پذیری 
کسب وکار خود است در اختیار سایر بازیگران قرار نمی دهد، چراکه 
رقابت در عرصه ی بين المللی یعنی رقابت شــدید با دیگران، تالش 
برای ارتقــای توانمندی خود، تالش برای به دســت آوردن بازار و 

بسیاری دیگر از چالش ها که باید برای آنها برنامه داشت.]1۰[
در بســیاری از موارد به علــت محدودیت های حفظ مالکیت فکری 
امــکان انتقال فناوری در ســطحی فراتــر از آموزش های اپراتوری 
و دســتورالعمل های نگهــداری و تعمیرات از طریق شــرکت های 
بین المللــی نفت که به عنوان اســتفاده کننده از ایــن تجهیزات و 

فناوری ها عمل می کنند، وجود ندارد. 
در مجموع سیاســت انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی 
اثربخشی چندانی برای ارتقای توانمندی های فناورانه ی صنعت نفت 

ایران نداشته است که مهم ترین دالیل آن عبارتند از:
 دولت هــا اغلب قراردادهای نفتــی را صرفا ابــزاری برای اجرای 
پروژه های توســعه ی منابع هیدروکربنی و کســب درآمدهای آتی 
می داننــد و تاکید بر انتقــال فناوری در قراردادهای نفتی بیشــتر 

جنبه ی تشریفاتی و تزئینی برای قراردادها دارد.
 شــرکت های بین المللی نفت طرف قــرارداد، هیچ گونه تمایلی به 

انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه ی نفتی ندارند.
 در موارد اثربخش، این برنامه ها منجر به انتقال فناوری در ســطح 
آموزش های اپراتوری و دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات می شود. 

5- ارتقای توانمندی فناورانه از طریق سیاســت ســاخت و بومی ســازی
تجهیزات 

سیاست ساخت و بومی سازی تجهیزات در داخل کشور قديمي ترين 
رویکرد ارتقای توانمندی فناورانه در صنعت نفت ایران اســت. حتي 
تا همين سال هاي اخير، بومي سازي فناوري در میان سیاست گذاران 
صنعت نفت معادل ساخت داخل قطعات و تجهيزات موردنياز براي 
صنعت نفت و جايگزين كردن توليدات داخلي به جاي واردات تلقي 
مي شــد. این سیاست بر مبنای این باور است که برای تامین برخی 
تجهیزات موردنیاز صنعت نفت، هیچ نیازی به شرکت های خارجی 

وجود ندارد.]11[
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خاســتگاه اين رویکرد، تفکر خودكفايي است كه از سال هاي پس از 
پيروزي انقالب و خروج كارشناســان خارجي از صنعت نفت مطرح 

بوده است و در طول سال هاي دفاع مقدس نيز تقويت شد. 
در ابتــدا موضوع خودكفايي كــه پس از انقالب اســالمي به طور 
جدی مطرح شــد به عنوان توانمنــدي ادامه ی بهره برداري و توليد 
بدون حضور كارشناســان خارجي معنابخشي و به ساخت قطعات با 
روش كپي ســازي معنا شد، زيرا آن چيزي كه در این تفکر اهميت 
داشــت تامين قطعات و تجهيزات براي استمرار توليد بوده است و 

نه اكتساب فناوري. 
در اين سیاســت، فناوري به عنوان توان ساخت تجهيزات و قطعات 
موردنياز صنعت نفت توسط سازندگان داخلي معنا بخشی مي شود. 
كپي سازي، مهندسي معكوس، طراحي و مهندسي ساخت از جمله 
واژگان و مفاهيم اصلي هستند كه ارتقای توانمندی فناورانه در اين 

سیاست را توصيف مي كنند. 
در این راستا شركت كاالي نفت تهران به شركت پشتيباني ساخت 
و تهيــه ی كاالي نفت تهران تغيير نام داد و در اين فضاي حمايتي، 
انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران تشكيل شد. در واقع 
سیاست خودكفايي در ابتدا از درون صنعت نفت آغاز شد و به تدريج 
با توسعه ی ظرفيت هاي ساخت داخل كشور و به ويژه سرمايه گذاري 
بخش خصوصي، این سیاســت به سازندگان تجهيزات برای صنعت 

نفت در بخش خصوصی گسترش یافت.]4[
اولين جوانه هاي فناوري و ساخت داخل پس از چند سال و با ايجاد 
ســتاد خودكفايي در ســال هاي 65 و 66 زده شد. سیاست ساخت 
داخل همــواره پس از انقالب مورد توجه بــوده اما در نیمه ی دوم 
دهه ی 8۰ این سیاست با سياست اســتفاده ی حداكثري از كاالي 
داخلي تقويت شد و یکی از اقدامات مهم در این راستا تدوين و ابالغ 
منشــور توسعه ی توان ســاخت داخل و راه اندازي صندوق حمايت 
از ســازندگان داخلي بود كه نشان از قدرت يافتن سیاست ساخت 

داخل در اين دوره دارد. 
همچنین در چند ســال اخیر مهم ترین اقدام در راســتای ارتقای 
توانمندی فناورانه از طریق سیاســت ســاخت داخل و بومی سازی 
تجهیزات، طرح بومی ســازی 1۰ گروه كااليــي حیاتی و پرمصرف 

صنعت نفت6 از طریق اهرم کردن خريد انبوه بوده است. 
این اقدام با منطق جایگزینی واردات و حمایت از صنایع نوزاد انجام 
شــد، البته اعمال این حمایت ها در غالب سازوکار بازار و گسترش 
تعامالت خارجــی به منظور ارتقای ســطح فناوری شــرکت های 
سازنده ی داخلی و همچنین ورود آنها به بازارهای صادراتی می باشد 

که این سیاست ترکیبی در گذشته کمتر مشاهده شده است.]5[ 
در واقــع در این طرح عالوه بر تولیــد محصول، هدف دیگر ارتقای 
سطح فناورانه ی شــرکت های بخش خصوصی بود و برای نخستین 
بــار در قراردادهای تامین کاالی نفت، بحــث فناوری در برابر بازار 
مطرح شــد که در این راستا برای شــرکت های سازنده ی داخلی با 
کمک دانشگاه ها نقشه ی  راه فناوری ترسیم شد و نظارت بر رسیدن 
و حرکت در مسیر نیز به دانشگاه ها واگذار شد، هرچند که دستيابي 
به دانش فناورانه و همپايي با ساير كشورها به علت فاصله ی فناورانه 
ميان ســازندگان داخلی و شــرکت های رقیب آنها در كشــورهاي 

توسعه يافته به راحتي امكان پذير نيست. 
همچنین بر مبنای این منطق که نباید به اســتفاده از ظرفیت های 
ایرانی در داخل کشــور اکتفا کرد، تالش شــده مســیر برای ورود 
سازندگان داخلی به بازارهای صادراتی هموار شود. از این رو در این 
طرح افزایش توان طراحی و مهندسی شرکت های سازنده ی داخلی 
و ایجاد برند و حضور در بازارهای بین المللی هدف گذاری شده است.

سیاســت ساخت و بومی ســازی تجهیزات در داخل کشور علی رغم 
برخی موفقیت ها با چالش هایی مواجه بوده است. 

الگوی کسب وکار بهره برداري هميشه حامل نوعي فوريت و سرعت 
در بهره برداري از ذخاير نفتي اســت و اجازه ی هيچ گونه وقفه اي در 
توليد را نمي دهد و صنعت نفــت نمي تواند منتظر ايجاد توانمندی 
ساخت داخل باشد. در مقابل، طرفداران سیاست ساخت داخل اين 
شــرايط را نتيجه ی بي برنامه بودن صنعــت نفت مي دانند و مدعي 
هستند كه اگر صنعت نفت يك برنامه ی بلندمدت داشته باشد و از 
قبل افق تقاضاي خود را براي سازندگان تجهیزات تعيين كند، آنها 

می توانند به موقع پاسخگوی نیاز صنعت نفت باشند.
در الگوی کســب وکار بهره برداري، قيمت تجهیزات از حساســيت 
كمتري نســبت به كيفيت برخوردار است. به دليل حساسيت هاي 
تكنيكي و باال بودن ریســک ناشــي از تجهيزات، غالبا شركت هاي 
بهره بردار حاضر به پذيرش ریسک استفاده از تجهيزات شركت هاي 
گمنــام نيســتند و اهميت موضوع براي آنها به اندازه اي اســت كه 
پرداخت مبالغي بيشتر بابت برندهاي گران تر براي آنها توجيه دارد. 
از ســوی دیگر علی رغم حساسیت پایین قيمت تجهیزات نسبت به 
كيفيت در الگوی کسب وکار بهره برداري، شرکت های بهره بردار انتظار 
دارند كه قيمت تمام شــده ی محصوالت داخلي کمتر یا حداقل با 
محصوالت مشابه خارجی رقابتي باشد، اما سازندگان داخلی ضمن 
دفاع از رقابتي بودن قيمت محصوالت داخلي نســبت به نمونه هاي 
خارجــي، برخي متغيرهاي تاثيرگذار در قيمــت مانند نرخ برابري 
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ارز و يــا برخي معافيت هاي گمركي براي واردات تجهيزات نفتي را 
مطرح مي كنند.]12[  

منازعه بین الگوی کســب وکار بهر ه برداري و سیاست ساخت داخل 
در رقابت پذيري محصوالت داخلي نســبت به كاالهاي خارجي در 
سه حوزه ی تعارض در کیفیت، قیمت و سرعت تامین بروز می کند، 
بنابرايــن محصوالت داخلي بايد به لحاظ كيفيت و اســتانداردهاي 
فني قابليت رقابت با محصوالت مشــابه خارجي را دارا باشند و در 
مــواردي كه اين فاصلــه ی كيفي وجود دارد بايــد با فرصت دادن 
به ســازندگان داخلي و حمايت از آنها زمينه ی رشــد و رسيدن به 

استانداردهاي بين المللي را فراهم كرد. 
تشــكيل انجمن ســازندگان تجهيزات صنعت نفت گام مهمي در 
كاهش تعارض ساخت داخل و الگوی کسب وکار بهره برداري است. 
با تشــکیل این انجمن مسئولين ارشد صنعت نفت پذيرش ريسك، 
هزينه و تاخيــر بومي كردن فناوري را مــورد توجه قرار دادند كه 
نشــان از كاهش اين تعارض دارد،]4[ امــا آن چيزي كه در عمل 
غالب بوده، تفکر و خواســته های مديران عملياتي و مجريان طرح ها 
اســت. بر این اساس، صنعت نفت براي پشتيباني فناورانه ی خود از 
طريق بخش های تدارکات و پشــتيباني کاال همواره سعي در خريد 
و تامين تجهيزات داشــته است و در موارد زيادي هم به علت اينكه 
شــركت هاي خارجي طرف قرارداد بوده اند، اساسا تامين فناوري و 
تجهيزات نيز در قالب پروژه هاي بزرگ از آنها خريداري شده است. 
این شرایط منجر به آن شده است که صنعتگران كشور، بخش نفت 
را به عنوان كانوني براي فرصت هاي كســب وكاري پيشــرفته تلقي 
نكردند و همواره در فضايي پرابهام و غبارآلوده با آن مواجه شــدند. 
در نتیجه نگرش اســتقالل در بهره برداری از صنعت نفت که پس از 
انقالب به شــدت مورد تاکید قرار گرفت، بــر نوع ديگري از اتكاي 
داخلي كه عبارت اســت از توســعه ی صنايع پيراموني و زنجيره ی 
ارزش صنعت نفت و پرورش شركت هاي كوچك و متوسط خصوصي 

آنچنان كه بايد و شايد تاثير نداشته است. 
عــالوه بر مــوارد باال، با توجه به ریســک بــاال در عملیات نفتی و 
همچنین نیاز صنعت نفت به قطعات و تجهیزات با استاندارد معتبر 
جهانی، سیاســت ساخت و بومی ســازی قطعات و تجهیزات بیشتر 
برای محصوالت و تجهیزات دارای فناوری پایین و متوسط قابل اجرا 
بوده اســت و محصــوالت و تجهیزات دارای فناوری پیشــرفته که 
نیازمند ســرمایه گذاری سنگین اســت، کمتر در قالب این سیاست 

قابل اجرا هستند. 
در مجموع، سیاســت ساخت و بومی سازی قطعات و تجهیزات برای 

ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت ایران در زمینه ی محصوالت 
و تجهیزات دارای فناوری پیشــرفته )کــه اغلب قیمت باالتری هم 
دارند( موفق نبوده است، چراکه با وجود بیش از 6۰۰ شرکت عضو 
انجمن ســازندگان صنعت نفت، آمار واردات محصوالت و تجهیزات 

دارای فناوری پیشرفته ی صنعت نفت بسیار چشمگیر است.

6- ارتقای توانمندی فناورانه )عمدتا ســاخت تجهیزات( از طریق سیاست 
سرمایه گذاري خارجی

همان طور که مطرح شــد، ســطح پايين توليد درون زاي فناوري، 
پيمــودن راه انتقال فنــاوري با هدف پر كردن شــكاف فناوري را 
گريزناپذير می کند. یکی از روش های انتقال فناوری برای کشورهای 
در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که مهم ترین 

و اقتصادی ترین روش انتقال فناوری به حساب می آید. 
این روش که عمدتا به وسیله ی شرکت های فراملی )یا چند ملیتی( 
انجام می شــود، روش اصلی دسترســی به فناوری های پیشرفته به 
وسیله ی کشورهای در حال توســعه است. سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چراکه سرمایه گذار 
خارجی به علت حضور در مالکیت و مدیریت شرکت، معموال فناوری 
قابل قبولی را ارائه می کند. این در حالی است که عمدتا فناوری های 
بالغ و جاافتاده به کشــورهای در حال  توسعه انتقال می یابد. عالوه 
بر فناوری، ســرمایه گذاری خارجی معموال دربرگیرنده ی دو عنصر 
ســرمایه و مدیریت است که هر سه مورد برای پیشرفت کشورهای 

در حال توسعه موردنیاز است. 
برخی مطالعات انجام  شــده در خصوص ارتقای توانمندی فناورانه 
در صنعت نفت ایران، تحقق توانمندی فناورانه )در حوزه ی ساخت 
تجهیزات( را عمدتا از طریق انتقال فناوری به وسیله ی سرمايه گذاري 
خارجي و مشــارکت با ســازندگان خارجی برای ساخت تجهیزات 
نفتی در داخل کشــور میسر دانسته اند، اما باید توجه داشت که این 

روش نیز الزامات و نیازمندی های خاص خود را دارد.
براي تضمين اثربخشــي ســرمايه گذاري خارجي بــا هدف انتقال 
فناوری، ســرمايه گذار بايد از شــرايط الزم برخوردار بوده )فناوری 
داشــته و آن فناوری در حوزه ی خود از کیفیت مطلوبی برخوردار 
باشــد( و شرايط كشور ميزبان در ســطح كالن )شرایط سیاسی( و 

خرد )زیرساخت کسب وکار( نيز آماده باشد. 
مشــابه با سیاســت انتقال فناوری در چارچوب قراردادهاي نفتی، 
انتقال فنــاوري در چارچوب ســرمايه گذاري خارجي و حصول به 
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ارتقای توانمندی فناورانه مســتلزم وجود ظرفیت جذب در دو بُعد 
نیروی انسانی و ساختارها است.]4[

اگر ظرفیت جذب کشــور گیرنده قوی باشــد و حفاظتی که حقوق 
مالکیت فکری برای دارنده ی فناوری فراهم می کند ضعیف باشــد، 
شرکت های خارجی دارنده ی فناوری ترجیح می دهند که فناوری را 
در کشور خود نگه دارند و محصول حاصل از آن فناوری را به کشور 
هدف صادر کنند تا اینکه فناوری را به کشور هدف ببرند و در آنجا 
اقدام به تولید محصول کنند.)نمایندگی آنها در کشــور هدف نقش 
توزیع کننده داشته باشد تا اینکه تولیدکننده باشد( اما، اگر حفاظت 
فراهم شده توسط حقوق مالکیت فکری برای دارنده ی فناوری قوی 
باشــد ممکن است شــرکت های خارجی دارنده ی فناوری به جای 
حضور محلی ترجیح دهند که لیســانس فنــاوری را واگذار کنند. 
همچنین این گونه متصور اســت که حقــوق مالکیت فکری قوی تر 
انگیزه ی شــرکت های خارجی دارنده ی فناوری را برای بهره برداری 
از حقوق مالکیت فکری توســط خودشــان در کشورهای هدف در 

مقایسه با واگذاری لیسانس افزایش می دهد.]1۰[
سیاســت ســرمایه گذاري خارجی برای ارتقای توانمندی فناورانه 
)عمدتا ســاخت تجهیزات( صنعت نفت ایــران چندان موفق نبوده 

است که مهم ترین دالیل آن عبارتند از: 
 مهیــا نبــودن شــرایط سیاســی کشــور در ســطح کالن برای 

سرمایه گذاري خارجی
 مهیا نبودن فضای کسب وکار کشور در سطح خرد

 سازوكارهاي غيرشــفاف و سختگيرانه براي ســرمايه گذاري هاي 
خارجی

 ورود سرمایه گذاران خارجی فاقد شــرایط الزم )فاقد فناوری( به 
کشور

 نبود نظام مالکیت فکری قوی برای ســرمایه گذاران خارجی دارای 
فناوری

7- ارتقای توانمندی فناورانه از طریق سیاســت اجرای پژوهش و فناوری 
در داخل کشور

کارشناسان معتقدند که تكيه ی بيش از حد بر فناوري وارداتي باعث 
وابستگي فناورانه می شود. به نظر آنها اين امر سبب ايجاد معضالتي 
چون ورود فناوري هاي گران قيمت و منســوخ شــده، به كارگيري 
فناوري نامناسب و عدم شكل گيري توانمندی های فناورانه ی محلي 

)درون کشور( مي شود.

بر این اســاس، سیاســت انجام پژوهش و فناوری در داخل کشور 
برای ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت از پژوهشــگاه صنعت 
نفت آغاز  شد و به دنبال آن دانشگاه نفت و ساير دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتي كشــور و نيروهاي ســتادي پژوهش و فناوری در درون 
وزارت نفت و شــركت ها به اين جریان پيوســتند. در درون صنعت 
نفت نیز در ســال های اواخر دهــه ی ۷۰ و اوایل دهه ی 8۰ اهميت 
تحقيقات، مورد توجه قرار گرفت و در شــركت هاي تابعه ی وزارت 
نفت واحدهاي پژوهش و فناوری ايجاد شــد. با تکامل ارکان عرضه 
و تقاضا در درون و بیرون از صنعت نفت، سیاســت انجام پژوهش و 
فناوری در داخل کشور به  عنوان یک سیاست تکمیلی در کنار سایر 
سیاســت ها برای ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت از ســال 

13۷8 به بعد در صنعت نفت حضور پررنگ دارد.]4[ 
 از آنجا كه طي حداقل دو دهه ی اخير توســعه ی علمي و گسترش 
پژوهش و فناوری در ســطح ملي مورد توجه قرار گرفته و دستيابي 
بــه جایگاه اول فناوری در منطقه بــه عنوان يك هدف ملي تعيين 
شــده است، سیاست پژوهش و فناوری در صنعت نفت نيز هويت و 
مشروعيت خود را از اين جهت گیری در سطح ملي اخذ مي كند. در 
اين سیاست، فناوري به عنوان دانش فني جديد و فناوري هاي نوين 

معنابخشي مي شود. 
سیاســت انجام پژوهش و فنــاوری، فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي 
را شامل مي شــود كه دامنه ی فعالیت آنها در سطوح آمادگي۷ یک 
تا هفت اســت و شامل كليه ی نهادهاي دانشگاهي، مراكز تحقيقات 
دولتي، شــرکت های تحقیقاتی دولتی و خصوصی در درون و بيرون 
صنعت نفت هستند كه مي توانند در توسعه ی فناوري هاي موردنياز 
براي صنعت نفت نقش بازي كنند و ماموریت آنها شــامل توسعه ی 
فناوري هاي نو در قالب همكاري هاي مشــترك تحقيقاتي و ارائه ی 
نتايج و دســتاوردها به شــركت هاي عملياتي بهره بردار در انواع و 

اشكال انتقال فناوري و يا ايجاد شركت هاي زايشي است.]13[ 
تا پيش از ســال 1386 نگاه مديران نفت به مســئله ی نوآوري به 
صورت خطي بود. هر چند گذر از رويكرد خطي به رويكرد سيستمي 
در صنعــت نفت به صورت كامل اتفاق نيفتاده اســت، با اين وجود 
حركت در اين مسير از سال 1386 آغاز شده، به گونه ای که از سال 
1389، "نظام نــوآوری" مورد توجه صنعت نفت قرار گرفت و نظام 
جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت با اســتفاده از 
رویکرد ترکیبی نظام نوآوری بخشی و نظام مدیریت فناوری طراحی 
شد. منطق حاکم بر این نظام نامه، مبتنی بر شکست های سیستمی 
بــه  ویژه فقدان ارتباطات یا عدم همســویی میان بازیگران مختلف 
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فناوری و نوآوری در صنعت نفت بود.]5و13[
سیاســت پژوهش و فناوری در دهه ی 9۰ كامال بر محور توسعه ی 
فناوري حركت مي كند و پژوهش براي توســعه ی فناوري حاكي از 

همين موضوع است.
یکــی از آخرین اقدامات در زمینه ی سیاســت اجــرای پژوهش و 
فناوری در داخل کشور، واگذاري مطالعه ی تعداد 2۰ میدان نفتی و 
گازی شامل 52 مخزن نفتي کشور به 9 دانشگاه و مركز تحقيقاتي 
داخلی منتخب کشور به عنوان مشاورين پژوهشي و با هدف تحقق 
راهبرد توسعه ی فناوري در توليد صيانتي و در راستاي ارتقای سطح 
فناوري هــا و دانش فني بود. در ابتدا مقرر بود كه تمام فناوري هاي 
مرتبط با يك ميدان شــامل بخش هايي نظير اكتشــاف و توسعه ی 
ميادين توسط دانشگاه ها مطالعه شود، اما با گذشت زمان، فناوري ها 

و دامنه ی فعاليت ها به بحث ازدياد برداشت محدود شد.]5[ 
یکی دیگــر از اقدامات اخیر در زمینه ی سیاســت اجرای پژوهش 
و فنــاوری در داخل کشــور، راه اندازی 12 انســتیتو تحقیقاتی در 
حوزه ی نفت و گاز در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های کشــور است. 
هدف از تاســیس این انســتیتوها به کارگیری ظرفیت های علمی و 
پژوهشــی دانشگاه ها در انجام پروژه های کلیدی و توسعه ی فناوری 
و تدوین دانش فنی در حوزه ی پایین دســتی است. این انستیتوها 
از یک ســاختار ویژه برخوردار هستند که از شبکه ای از هیات علمی 
دانشــگاه های داخلی و خارجی و مشاوران ایرانی برخوردار خواهند 
شد. هریک از این انستیتوها به یکی از حوزه های اولویت دار صنعت 

نفت در پایین دست اختصاص دارد.
هنوز سیاســت پژوهش و فناوری نتوانسته است در صنعت نفت به 
عنوان يك سیاست برای ارتقای توانمندی فناورانه، مرزهاي خود را 
روشــن و هويت خود را تثبيت کند. در حالي كه پژوهش و فناوری 
با تقويت پايه هاي دانشــي، نقش مهمي در تســلط به فناوري هاي 

موجود و خلق فناوري هاي جديد دارد. 
البته در بخش نفت ظرفيت هاي دانشگاهي و پژوهشگاهي و پژوهش 
و فناوری شــكل گرفته، اما بديهي است كه اين ظرفيت ها در غيبت 
بخش صنعتي فعال كه مي تواند دســتاوردهاي آنها را تجاري كند و 
به مشــتري نهايي تحويل دهد،  اثربخشــي چنداني نخواهد داشت. 
به همین دلیل دانشــگاه ها به عنوان مهم ترین کنشــگران سیاست 
پژوهــش و فناوری یا در کارکرد صرفا آموزشــی به آموزش نیروی 
انســانی در رشته های مرتبط با نفت پرداخته و یا درگیر پروژه هایی 
شدند که کارکرد دانشگاه ها را در سطح یک شرکت مهندسی تقلیل 

داده است.

در مجمــوع تالش هايي كه در بخش های پژوهشــي و دانشــگاهي 
در ارتبــاط با صنعت نفت انجام شــده عمــال در زنجيره ی تبديل 
بــه محصول نهايي قرار نگرفته اند، يعني بــازاري براي فناوري هاي 
صنعت نفت شــكل نگرفته اســت. اين خأل سبب شــده است كه 
بخش هاي پژوهشي و آكادميك پيرامون نفت عمال پيوند ارگانيكي 
با واقعيت هاي صنعتي و كسب وكاري حوزه ی نفت برقرار نكنند. به 
بيان ديگر، بخش پژوهش و فناوری کشور، صنعت نفت را به عنوان 
كانوني براي فرصت هاي تحقیقاتی تلقي نكرده و همواره در فضايي 

پرابهام و غبارآلوده با آن مواجه شده اند. 
در حال حاضر، بازيگران متعددي درگير عرصه ی پژوهش و فناوری 
صنعت نفت هستند و در رابطه با فعاليت هاي پژوهشي و فناورانه ی 
موردنيــاز صنعت نفت فعاليت مي كنند، اما جايگاه و نقش بازيگران 
و نحوه ی شكل گيري جريان موثر عرضه و تقاضا براي توليد فناوري 
روشــن نيست و اين موضوع مشكالت گوناگوني را باعث شده است 
مانند: واگرايي ســاختاري و نبود راهبرد در سطح كالن، نبود سبد 
مشــخصي از اولويت هــاي پژوهش و فناوري، شــيوه هاي ناكارآمد 
تعامل براي تعريف تقاضا و نياز، امكان ايجاد طرح هاي موازي،  وجود 
شــكاف بين عرضه و تقاضا، فقدان راهبرد و تحرك در بخش تقاضا 

براي پژوهش و فناوري. 
در مجموع سیاســت اجرای پژوهش و فناوری در داخل کشــور به 
دلیل قدرت بسیار کم، عمال تاثیری در ارتقای توانمندی فناورانه ی 

صنعت نفت نداشته است.
ناهم زمانی فرآیند دســتیابی به فناوری با زمان نیاز آنها )ناهم زمانی 
نتایج پژوهش با مسائل روز صنعت نفت(، نشات گرفته از منازعه ی 
سیاست پژوهش و فناوری با الگوی کسب وکار بهره برداري در عدم 
رقابت پذیری در هزینه، کیفیت و زمان است. منازعه ی بعدي ريسك 
به كارگيري نتايج پژوهش ها است. به كارگيري فناوري  ها و روش هاي 
جديد حاصل از پژوهش همراه با ريسك است و در الگوی کسب وکار 

بهره برداري فرصت آزمون روش هاي ناشناخته وجود ندارد.]4[
گرچه در سياســت هاي ابالغي،  چشــم اندازها، طرح ها و برنامه هاي 
کالن صنعــت نفت بر فنــاوری درون زا و مبتني بــر نوآوري تاكيد 
مي شــود، اما به نظر مي رســد عدم باور و اعتقاد به اهميت نوآوري 
در صنعت نفت ايران باعث شده است تا پژوهش، فناوري و نوآوري 
در حاشــيه قرار گيرد. در صورتي كه تعهد و اجماع سياست گذاران 
بــر رقابت مبتني بر نوآوري جدي بود بايد تمام گروه ها با ســاليق 
مختلــف بر موضوع نوآوري و فناوري اهتمام داشــته و اين رويكرد 
در تمام فعاليت هاي صنعت نفت جريان داشــت. ولي شواهد نشان 
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مي دهد در اكثر مواقع ســعي در حذف دانشــگاه ها و ســاير مراكز 
پژوهشــي و انجام كار در داخل صنعت وجود دارد. البته اين حذف 

منجر به بهبود نتايج هم نشده است.]5[
يكي از عوامل اساســي در ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت 
از طریق پژوهش و فناوری در درون کشــور، دور نگه داشتن فضاي 
توسعه ی فناوري از حاشــيه هاي سياسي است. در بخش نفت بايد 
یک فضاي آرام و همســو براي توســعه ی فناوري شــكل گيرد و 
جريانات سياســي به اين نتيجه برسند كه اين بخش نبايد عرصه ی 

تسویه حساب هاي حزبي باشد. 
ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت از طریق سیاســت اجرای 
پژوهش و فناوری در داخل کشــور به دلیل عدم آشــنایی صنعت 
نفت با دانش و قواعد توســعه ی فناوری چندان موفق نبوده اســت 
که مهم ترین چالش های ناشــی از این عــدم توانمندی در زمینه ی 

مدیریت پژوهش و فناوری به این شرح است:
 عدم هدایت فعالیت های پژوهش و فناوری با یک مدیریت جامع، 

یکپارچه و هماهنگ
 تمرکز پاییــن فعالیت های پژوهش و فناوری بــر نیازهای واقعی 

صنعت نفت
 حاکم بــودن نگاه کوتاه مدت و زودبازده بــر فعالیت های پژوهش 
و فناوری با وجود اینکه توســعه ی فناوری در صنعت نفت فعالیتی 

زمان بر است )متوسط 15 سال(
 انحراف فعالیت های پژوهش و فناوری به ســمت پژوهش صرف و 

تولید علم
 عــدم تعریف نقش بازیگــران مختلف در مســیر اثبات فناوری و 
تجاری سازی فناوری که باعث شده برخی فناوری های توسعه یافته 

نیز نیمه کاره رها شوند و به مرحله ی تجاری سازی نرسند.

8- ارتقای توانمندی فناورانه از طریق سیاســت توســعه ی شــرکت های 
دانش بنیان

بر مبنای حرکت کشــور برای دســتیابی به اقتصــاد دانش بنیان از 
طریق شــرکت های اســتارت آپ و دانش بنیان، در صنعت نفت نیز 
ارتقای توانمندی فناورانه از طریق سیاســت حمایت از شرکت های 

استارت آپ و دانش بنیان آغاز شد. 
از آنجــا كه طي حداقــل دو دهه ی اخير حرکــت دانش بنیان در 
سطح ملي مورد توجه قرار گرفته و دستيابي به اقتصاد دانش بنيان 
به عنوان يك هدف ملي تعيين شــده اســت، سیاســت توسعه ی 

شرکت های اســتارت آپ و دانش بنیان در صنعت نفت نيز هويت و 
مشروعيت خود را از اين جهت گیری در سطح ملي اخذ کرده است. 
سیاست توسعه ی شــرکت های استارت آپ و دانش بنیان در صنعت 
نفت به منظور توســعه و ارتقای زیست بوم نوآوری و فناوری صنعت 
نفت بوده و درصدد است با برنامه ریزی بلندمدت، ایجاد روابط فعال 
میان ذینفعان، به کارگیری ظرفیت های موجود در نهادها و بازیگران 
درونی و بیرونــی و حمایت و هدایت گروه های کارآفرینی، اقدام به 
حمایت شــرکت های دانش بنیان و استارت آپ های مرتبط با صنعت 
نفت کرده و زمینه ی الزم را برای توســعه ی فناوری و تجاری سازی 

فراهم کند.
در این راســتا، حرکت دانش بنیان صنعت نفت بر محور توســعه ی 
فناوري از طریق شرکت های استارت آپ و دانش بنیان به طور جدی 
و رسمی از سال 1398 با تشــکیل "شورای حمایت از شرکت های 
دانش بنیــان در صنعــت نفت" آغاز شــد و توجه به شــركت هاي 

دانش بنيان در صنعت نفت در اولویت قرار گرفت.
سیاســت توســعه ی شــرکت های دانش بنیان فعاليت هاي علمي و 
تحقيقاتي را شــامل مي شــود كه دامنه ی فعالیت آنها در ســطوح 
آمادگي 3 تا 9 می باشــد و شــامل كليه ی پارك ها و مراكز رشــد 
و شــركت هاي دانش بنيان در درون و بيرون صنعت نفت هســتند 
كه مي توانند در توســعه ی فناوري هاي موردنياز براي صنعت نفت 
نقــش بازي كنند. عالوه بر این، شــرکت های دانش بنیان می توانند 
پلی بین توانمندی های داخلی و دانش خارجی باشــند و در ارتقای 

رقابت پذیری صنعت نفت نقش داشته باشند. 
حمایت وزارت نفت از فعالیت شرکت های استارت آپ و دانش بنیان 
از ابعــاد مالی، تخصیص فضــا و خریدهای تضمینی اســت و این 
در حالی اســت که مهم ترین چالشی که شــرکت های استارت آپ 
و دانش بنیان در صنعت نفت با آن مواجه هســتند موضوع تســت 
عملیاتی و اثبات فناوری های توسعه یافته است که به "دره ی مرگ" 
مشهور اســت. دره ی مرگ فاصله ای اســت که در حوزه ی فناوری 
بین مرحله ی اتمام تحقیقات توســعه ی فناوری و صنعتی شــدن 
قــرار دارد. به این معنا کــه یک طرح فناورانه پــس از انتخاب در 
مســیر توسعه قرار می گیرد و پس از آنکه در مقیاس آزمایشگاهی و 
نیمه صنعتی تکامل یافت، باید به مقیاس صنعتی برســد تا به طور 
موفق تجاری ســازی شــود. بدین منظور باید برنامه ریزی الزم برای 
افزایش مقیاس آن و تست عملیاتی و اثبات فناوری انجام شود، در 
غیر این صورت همه ی زحمات و تالش های انجام شده تا قبل از این 
مرحله بی نتیجه خواهند ماند و در اصطالح به دره ی مرگ ســقوط 
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می کنند. برای پرهیز از ســقوط به دره ی مــرگ، عالوه بر تعریف 
نهادها و ســاختارهایی که نقش اصلی در آنها را نیروهای انســانی 
کیفی در حوزه ی تجاری ســازی عملیاتی و صنعــت نفت بر عهده 
دارند، باید نقش شــرکت های اصلی و بهره بردار صنعت نفت نیز در 

تست عملیاتی و اثبات فناوری مشخص شود. ]14[
هرچنــد در حال حاضر تعداد قابل توجهی شــرکت دانش بنیان در 
زمینــه ی قطعات و تجهیزات و مواد شــیمیایی در حوزه ی صنعت 
نفت فعالیــت می کنند، اما الزمه ی موفقیــت در ارتقای توانمندی 
فناورانه ی صنعت نفت از طریق سیاســت توســعه ی شــرکت های 

دانش بنیان این است که:
 قوانین و مقررات تسهیل گر ورود شرکت های دانش بنیان به صنعت 

نفت تدوین شود.
 ارکان اکوسیســتم نوآوری در صنعت نفت )صندوق های پژوهش 
و نوآوری، صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیر، شتاب دهنده های 

اختصاصی، کارگزاران فناوری ـ بروکرهاـ و ...( شکل گیرد. 
 نقش بازیگران اصلی صنعت نفت )شــرکت های اصلی و بهره بردار( 

در تست عملیاتی و اثبات فناوری مشخص شود.

نتیجه گیری
نیاز دولت به درآمدهای نفتی و تامین ســوخت کشور عامل اصلی 
غلبه ی الگوی کســب وکار بهره برداری در صنعت نفت ایران اســت. 
علی رغم حاکم بودن الگوی کسب وکار بهره برداری در صنعت نفت، 
سیاست های مختلفی )به طور خاص بعد از پیروزی انقالب اسالمی( 
بــرای ارتقای توانمنــدی فناورانه ی صنعت نفت کشــور طراحی و 
اجرا شده اســت، اما منازعه ی بین الگوی کســب وکار بهره برداری 
و ارتقای توانمندی فناورانه در ســه حــوزه ی عدم رقابت پذیری در 
کیفیت، قیمت و ســرعت تامین، باعث عدم موفقیت و اثربخشــی 
این سیاســت ها شــده و در نتیجه در صنعت نفت کشور توانمندی 

فناورانه به صورت جدي شكل نگرفته است و صنعت نفت به عنوان 
يــك فرصت مهم و منحصربه فرد براي توســعه ی علمي، صنعتي و 

فناورانه ی كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
در کنار دلیل اصلی گفته شده، مجموعه اي از علل و عوامل مختلف 
باعث شكســت در هریک از سیاست های مختلف ارتقای توانمندی 
فناورانه ی صنعت نفت شــده است که در مقاله به تفصیل به هریک 

از آنها اشاره شد. 
سیاســت ارتقای توانمندی فناورانه در هر حــوزه ی فناورانه باید با 
توجه به شرایط، مقتضیات و نیازهای فناورانه در صنعت نفت کشور 
و همچنین بضاعت دانشــی در دســترس در آن حــوزه ی فناورانه 
تدوین شــود تا منجر به تحقق توانمندی فناورانه برای صنعت نفت 
کشور شود. در مجموع می توان بیان کرد که سياست مناسب برای 
ارتقای توانمندی فناورانه ی صنعت نفت، سياســتي است كه بتواند 
عــالوه بر افزايش ميل به يادگيري فناورانه در ســطح صنعت نفت، 
شرايط مناسب را براي پذيرش ریسک ناشي از ارتقاي توان فناوري 
در آن ايجــاد كند، چراکه ارتقای توانمندی فناورانه، فوري، خودكار 
و بدون هزينه نيست و از طرفي غيرقابل پيش بيني و توام با ریسک 

باال است.
واقعیت این است که عدم ارتقای توانمندی فناورانه در صنعت نفت 
كشــور بيش از آنكه جنبه ی مادي داشــته باشد جنبه ی فرهنگي 
دارد و رفع آن موانع فرهنگي منجر به توسعه به طور کلی و ارتقای 
توانمنــدی فناورانه به طور خاص خواهد شــد. در مســير ارتقای 
توانمنــدی فناورانه،  انواع مختلفــي از توانمندی ها و مهارت ها بايد 
كسب شــود كه اهمیت آنها بسيار بيشــتر از خود فناوري است و 
شامل مبانی و الزامات مدیریت راهبردی فناوری و نوآوری، توسعه ی 
کســب وکارهای فناورانــه، روش هــا و قواعد کســب وکار فناورانه، 
روش هاي ســازمان دهي، هماهنگي و ســاير فعاليت هاي مديريتي 

است که ایجاد آنها گاهي دشوارتر از توانمندی های فناورانه است.

پانویس هاپانویس ها
1. بــه طور خاص در این مقاله منظور از صنعت نفت، حوزه ی باالدســتی صنعت نفت بــوده اما با توجه به اینکه 

مطالب ارائه شده برای سایر حوزه های صنعت نفت نیز کاربرد دارد از عبارت صنعت نفت استفاده شده است.
2.  Value Driver

3. به طور كلي دو الگوی كسب وكار در صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. اين دو الگو عبارتند از: 
"الگوی كســب وكار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی" و "الگوی كسب وكار مبتنی بر توسعه ی فناوري". 
بر اين اســاس شركت هايي كه به دنبال رقابت پذيري در زمينه ی فناوري هســتند از الگوی كسب وكار مبتنی بر 
توســعه ی فناوري و شــركت هايي كه به دنبال رقابت پذيري با منشأ فناوري هستند از الگوی كسب وكار مبتنی بر 

بهره برداری از منابع هیدروکربنی استفاده مي كنند.
4. شرکت های موخر شرکت هایی هستند که معموال در برابر تغییراتی که در محیط شان هست دیرتر از بقیه وارد 

عمل می شوند یعنی بر خالف رهبران و مقلدان هستند.
5. مدل قراردادی IPC به نوعی نســخه ی تکامل یافته ی قراردادهای بیع متقابل اســت و با اصالحات انجام شده، 

بیش از پیش به قرارداد بیع متقابل نزدیک شــده اســت. منطق حاکم بر این قراردادهای جدید نفتی این بود که 
باید در قراردادها برای طرف خارجی جذابیت ایجاد کرد تا شرکت های صاحب فناوری حاضر به ورود به طرح های 
توســعه ی نفت ایران شــده و انگیزه ی به بازی گرفتن شــرکت های ایرانی را نیز پیدا کنند و سپس با قرار دادن 
شرکت های ایرانی در کنار شرکت های خارجی زمینه ی انتقال دانش و تجربه ی شرکت های خارجی به شرکت های 

داخلی فراهم شود.
6. تجهیزات ســرچاهی و تجهیزات رشته ی تکمیلی درون چاهی، پمپ های سرچاهی و درون چاهی، انواع مته های 
حفاری، شــیرهای کنترلی، ایمنــی و تجهیزات جانبی، انــواع لوله ها، الکتروموتورهای ضدانفجــار و دور متغیر، 
ماشــین های دوار، فوالدهای آلیاژی، ابزارهای اندازه گیری در حفاری و پیگ های هوشــمند، تجهیزاتی اســت که 
پروژه ی ســاخت آنها در طرح بومی ســازی ١٠ گروه خانواده ی کاالها و تجهیزات اولویت دار موردنیاز صنعت نفت 

دیده شده است.
 ادامه پانویس ها و منابع در )دبیرخانه( موجود است.


