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مقدمه
كشــور ايران يكــي از كشــورهاي در حال 
توســعه جهان است كه عالوه بر در اختيار داشتن 
نيروي كار جوان و تسهيالت كافي براي آموزش 
و تربيــت اين نيروهــا جهت ورود به بــازار كار، 
پتانسيل خودكفايي و توان ساخت داخل و توانايي 
صــدور علم و تكنولوژي را نيز دارا مي باشــد. اما 
اينكه چــرا اين موضوع مهم تاكنون كمتر محقق 
گرديده، ناشــي از حلقه ي گمشده  زنجيره  نيروي 
انساني، آموزش و خودكفايي است. اين مطلب بر 
آن است تا پژوهش و ارتباط صنعت با دانشگاه را 
به  عنوان يكي از مواردي كه ممكن است در به هم 
پيوســتگي اين زنجيره ياري نمايد، مورد بحث و 
بررسي قرار دهد. همچنين موضوع ساخت داخل 
از منظر موانع پيِش  رو با توجه و تأكيد بر پژوهش 
و فن آورى مورد بررســي قرار مي گيرد. متأسفانه 
در كشــور ايــران علي رغم بحــث و گفتگوهاي 
بي شماري كه در زمينه ي ساخت داخل و حمايت 
از سازندگان داخلي شده، در عمل به همان اندازه، 
حمايتي صورت نگرفته است و همان افرادي كه 
داعيه ي اين حمايت را دارند در عمل محتاطانه تر 
حركت نموده و بيشــتر به اشتراك مسئوليت ها تا 
پذيرش صددرصدي خود مسئوليت تمايل دارند.

اختالف فاز زماني پرداختن به موضوع ساخت 
داخل نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در 
حال توســعه جهان از ديرباز گريبان گير كشــور 
بوده و در اكثــر موارد شــرايط اضطراري باعث 
تحرك كشــور براي ساخت قطعه اي جهت رفع 
نياز واحدهاي صنعتي شــده است. شايد مصداق 
بارز اين موضوع، تحريم كشورهاي غربي باشد. 
اگرچه بروز چنين تحركي در شــرايط تحريم در 
جاي خود قابل ستايش است، اما بهتر آن است كه 
قبل از وقوع بحران به فكر پيش گيري و تالش در 
جهت توسعه مسأله ساخت داخل باشيم. به اميد آن  
كه روزي مرزهاي خودكفايي توســط مردان اين 

سرزمين در نورديده شود.

آينده فن آورى ايران در سند چشم انداز
فــن آورى، هنر كاربرد علم در حوزه عمل و 
مهارت است و در اين راستا با بهره گيري از منابعي 
از قبيل منابع طبيعي، ثروت و نيروي انســاني، علم 
را بــه كاال و يــا خدمات تبديــل مي نمايد. عامل 
اصلي در اين مقوله نيروي انساني است كه مى بايد 
با آموزش هاي الزم و با ابزار پژوهش و توســعه، 
توانايي خلق فن آورى جديد را به ظهور برســاند. 
در سند چشــم انداز 20 ســاله جمهوري اسالمي 

ايران براي بخش  فن آورى كشور اهداف كيفي 
همچون احــراز جايگاه اول فن آورى در ســطح 
منطقه آســياي جنوب غربي، آسياي ميانه، قفقاز، 
خاورميانه و كشورهاي همســايه، برخورداري از 
فناوري هاي پيشــرفته، توانايــي در توليد فناوري، 
تكيه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در توليد 
ملي و نيز تعامل فناورانه ســازنده و مؤثر با ســاير 
كشــورهاي جهان پيش بيني شــده اســت. به نظر 
مي رسد به منظور دسترسي به اين اهداف كيفي در 
سند چشم انداز كشور، بايد تفكر سيستم مديريتي 
به ساخت داخل تغيير نموده و باور مديريت كالن 
كشــور در اين موضوع تقويــت گردد. همچنين 
ضروري است بستر مناسب براي ظهور، ترويج و 
توسعه اين تفكر ايجاد شود تا با استفاده از نيروي 
جوان و با ابزار آموزش و پژوهش از نيروي جوان، 
نيرويي مجــرب، پرانرژي و هــدف دار به وجود 
آورد. ساخت داخل نبايد تنها به ساخت تجهيزات 
و تأسيسات منحصر گردد؛ بلكه بايد منجر به ارتقاء 
ســطح دانش، تكنولوژي و توان اجرائي سازنده 
داخلي، توســعه دانش طراحي، تحقيق و توسعه و 

ارائه محصوالت جديد شود [1].
يكي از روش هاي دســت يابي سريع به يك 
فــن آوري، خريــد آن فــن آوري از صاحبــان و 

نگاهي به ساخت داخل با تأكيد بر پژوهش و
 ارتباط صنعت و دانشگاه
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مبتكران اوليه آن اســت. در نگاه اول شايد به نظر 
برســد كه در چشــم بر هم زدنــي مالك تمامي 
داشته ها و كاشــته هاي چندين و چند ساله ي آنها 
شده ايم، اما نكات ظريفي در اين ميان وجود دارد. 
از جمله اينكه صاحبان اين فن آوري ها قيمت بسيار 
بااليي براي فروش آن مطالبه مى نمايند. به عالوه 
هميشه اين كشورها راهي براي وابسته نگاه داشتن 
خريداران در نظر مي گيرنــد و خريدار فن آوري 
هميشه به نوعي به فروشنده ي آن وابستگي خواهد 
داشــت. اين موضــوع در مورد كشــور ما حادتر 
است، چرا كه ممكن است به بهانه هاي واهي نظير 
تحريم يا فروش ســهام به شركت هاي آمريكايي 
و غيره از ارائه خدمات خــودداري نمايند. صرفاً 
خريد و انتقال فن آوري باعث شــكوفايي صنعت 
مورد نظر نخواهد شد و اين روش تنها زماني مؤثر 
اســت كه از آن براي مهندســي معكوس استفاده 
شــده و تيم پژوهش و توسعه بتواند با شناخت آن 
و كسب تجربه كافي، به روزرساني و ارتقاء سيستم 
مذكور را بر عهده گيرد. اگرچه اين روش بســيار 
كند و زمان بر به نظر مي رسد، ليكن با توجه به اينكه 
اساس دانش مورد نظر در داخل كشور پايه ريزي 
مي گردد، عالوه بر اينكه تكيه گاه محكمي براي 
آينده خواهد بود، در ارتقاء روحيه ي خودكفايي 

نقش بسيار بزرگي ايفا خواهد نمود.

 موانع گسترش ساخت داخل
عوامل زيادي دســت به دست هم داده اند تا 
كشــور ما در موضوع ســاخت داخل در صنعت، 
دانش و تكنولوژي اختالف فاز داشــته باشد و با 
تأخير از كشورهاي توسعه يافته به اين مهم بپردازد. 
شايد برخي از كارشناسان عامل اين اختالف فاز و 
تأخير را جنگ تحميلي بدانند. البته اينكه جنگ 
تحميلي ويراني هايي به بار آورد را نمي توان انكار 
نمود و حتي صرف نظر از آن 8 ســالي كه كشور 
ما درگير دفاع از كيان خود بود، چندين سال هم 
مشغول بازسازي خرابي هاي به وجود آمده ناشي 
از جنگ بود كه در اين بين تحريم هاي جهاني نيز 
ســر برآوردند. تحريم ها همان "خير عدو" هستند 
كه الزم اســت به نحو احسن از آن استفاده نمود. 
اما در اين ميان غير از مسائل خارجي تحميل شده 
بر كشــور ما يك سري مشكالت كليدي داخلي 

و سيســتماتيك نيز وجود دارد كه با اصالح آنها 
چرخ صنعت به ويژه چرخ ساخت داخل سريع تر 

خواهد چرخيد. 
يكــي از مواردي كه در صــورت تحقق آن 
منجر به جــدى گرفتن مقوله ســاخت داخل در 
كشور خواهد شد، موضوع پژوهش و فن آورى در 
هر سازمان است. در اين خصوص مى بايد جمعي 
از نخبگان علمي و صنعتي آن ســازمان كه مدتي 
درگير كارهاي عملياتي شده و يا در كنار جمعي 
از با ســابقه ترين و ماهرترين افــراد عملياتي قرار 
گرفته اند با تلفيق تجربه و دانش، گره هاي صنعت 
را شناسايي نموده و راه هاي غلبه بر آن را مشخص 
سازند. اينكه در واحدهاي پژوهش و فن آورى هر 
ســازمان صرفاً افراد نخبه و ممتاز جذب گردند و 
انتظار آن را داشــت تا مسير خودكفايي به تنهايي 
با تكيه بر دانش و اســتعداد اين افراد پيموده شود، 
مشكل به نظر مي رسد. چرا كه اين افراد علي رغم 
داشــتن قابليت هاي دانشگاهي از تجربه كافي در 
صنعــت برخوردار نبوده و اساســاً از مشــكالت 
صنعت كم اطالع يا بي اطالع هستند و راه حل هايي 
كه توســط ايشــان ارائه مي گــردد در واقعيت يا 
قابــل انجام نيســت و يــا انجام آن با مشــكالت 
عديده اي  مواجه مي گردد. الزم به ذكر اســت كه 
اين روحيه و اســتعداد درخشان مي تواند در كنار 
تجربه ي افراد با سابقه ي سازمان، جهت دهي شده 
و راندمان بااليي داشــته  باشــد. به  عنوان مثال در 
شركت ملي نفت ايران مديران با تجربه ي زيادي 
وجود داشــته (و دارند) كه در واحدهاي مختلف 
شــركت خدمت نموده اند و با مشكالت واحدها 
و مديريت هاي مختلف اين صنعت آشنايي كامل 
دارند؛ لذا اين افراد پس از بازنشســتگي مي توانند 
مشاورين بسيار خوبي براي واحدهاي پژوهش و 
فن آورى باشند كه متأسفانه تاكنون از وجود چنين 

گوهرهايي غفلت نموده ايم[2].
نكتــه ي ديگري كــه در خصــوص ترويج 
موضــوع ســاخت داخل مي تــوان به آن اشــاره 
نمود، تقويت ارتباط صنعت با دانشــگاه اســت. 
شايد اساسي ترين تفاوت كشورهاي عقب مانده با 
كشورهاي پيشرفته جهان، ارتباط تنگاتنگ صنعت 
با دانشگاه باشد و شايد حلقه ي گمشده ي كندي 
حركت صنعت ايران در پيمودن راه خودكفايي و 

گسترش دستاوردها، عدم ارتباط صحيح دانشگاه 
با صنعت باشد. در حال حاضر اكثر پايان نامه هاي 
تعريــف شــده در مقاطع مختلف دانشــگاهي به 
ويژه دوره هاي كارشناســي و كاشناســي ارشــد 
در جمــع آوري تحقيقات انجام شــده در ســاير 
دانشــگاه هاي دنيا خالصه مي گردد و يا مســائلي 
كــه صرفاً جنبــه ي تئــوري داشــته و در صنعت 
كشــور جايگاهي ندارند را دنبــال مي نمايند. در 
اغلب موارد نيز اين پايان نامه ها پس از اتمام دوره 
در كتابخانه هــا بايگاني مي گردنــد. اين در حالي 
است كه در كشورهاي توســعه يافته ، پايان نامه ها 
بر اســاس نياز صنعت تعريف مي شوند و هر يك 
از پايان نامه ها، مشــكلي از صنايع را مورد بحث و 

بررسي قرار مي دهند. 
هم اكنون در كشــورهاي غربي شــاهد آن 
هستيم كه به جاي اســتخدام نيروي متخصص با 
حقوق بسيار باال، مشكالت صنعت به دانشگاه ها 
ارجاع داده مي شــود و دانشــگاه ها نيــز نخبگان 
كشورهاي جهان ســومي را با حقوق بسيار پايين 
و در ازاي ارائــه مــدارك تحصيلــي و تعريــف 
مشــكل صنعت به عنوان پايان نامه ي تحصيلي به 
كار مي گيرند. شــايد چندين دانشــجو هم زمان 
در مورد يك موضوع يكســان تحقيق نمايند كه 
برآيند اين پژوهش هــا، راه كار حل معضل مورد 
نظر در صنعت خواهد بود. از اين طريق مشــكل 
صنعت مرتفع شــده و در اين ميــان صنعت نيز به 
عنوان حامي مالي عالوه بر تخصيص بودجه كافي 
برا ي تحقيق، تسهيالت و تجهيزات آزمايشگاهي، 
آزمايش هــاي ميداني و تجهيــزات صنعتي را در 

اختيار آنها قرار مي دهد [3].
آغاز حركت ســاخت داخل (شــروع توليد 
دانــش يا كاال و خدمات در داخل) به دو صورت 
انجــام مي پذيــرد: در حالت اول ايــن حركت بر 
اســاس نياز صنعت در كشــور شــروع مي شــود 
كه به طــور طبيعي صنعت نيز مى بايــد به عنوان 
درخواست كننده  رفع مشكل و منتفع نهايي، متولي 
حمايت هاي مالي باشد. در حالت دوم اين حركت 
بر اساس فكر و ابداع يك مخترع مي باشد كه باز 
هم بدون پشــتوانه مالي و همچنين استقبال صنايع 
مرتبط به عنــوان ترغيب كننده  و اســتفاده كننده 

نهايي، بدون نتيجه خواهد بود.



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 88 / فروردين ماه 1391

17

در كشور ما موضوع ســاخت داخل اعم از 
توليــد دانش يا كاال بدين دليل با ســرعت ناچيز 
حركت نموده و مي نمايد كه ارتباط بين صنعت 
و دانشــگاه قوت كافي را نداشته و همان طوركه 
قبًال نيز گفته شــد در پايان نامه هاي دانشــگاهي 
خبري از مشكالت صنايع مختلف كشور نيست 
و بر اساس نيازهاي صنعت نيز تعريف نمي شوند 
و هدف خاصــي را در صنعت دنبال نمي نمايند. 
به همان ترتيب صنايع كشــور نيــز باور و اعتماد 
كافي را به جامعه دانشــگاهي نداشــته و غافل از 
اين هستند كه روزي همين دانشگاهيان در رأس 
اين صنعت قرار خواهند گرفت و چه بهتر كه از 
همين امروز خط مشي صنعتي به آنها ارائه شود. 
لذا عموماً مشــكالت را در بطن همان صنعت به 
صورت مقطعي رفــع مي نمايند و منتظر اتفاقات 
بعــدي مي مانند كه در حالت بحران اقدام به رفع 
مشــكل نمايند. گاه موضــوع از اين هم وخيم تر 
مي شــود و در اكثر موارد در جهت رفع مشكل، 
صنعت هم به خودي خود دست به كار نمي شود 
و از فروشــنده بيگانــه ي كاال و يــا خدمــات، 
اســتمداد مي طلبد و شــايد بدين دليل است كه 
صنايع مختلف ســاليان ســال با همان روش روز 
اول تأســيس فعاليت مي كننــد و هيچ نوآوري، 
تحقيق و گسترش، تسهيل در روند عمليات و يا 
صدور دانش و ارائه راهكار براي سايرين درپي 

نداشته اند [4].
در اين بين صنعــت عظيم نفت نيز از اين امر 
مستثني نبوده و متأســفانه پس از گذشت بيش از 
صد سال از توليد نفت در ايران، به همان مقدار كه 
در عرصه ي توليد نفت سهم داشته در عرصه توليد 
دانش، مقاله، استاندارد و از همه مهم تر تجهيزات 
مرتبط با توليد سهم نداشته است. چرا كه اگر اين 
نســبت رعايت مى گرديد، در طول اين ســال ها 
مي بايســت در ارائه مقاالت، تدوين استانداردها، 

برگــزاري ســمينارهاي علمي و ســاخت داخل 
تجهيزات مرتبط با صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 
رتبه بااليــى را در جهــان در اختيار مي داشــتيم 
كه متأســفانه اين گونه نيســت. بي شك يكي از 
داليــل عمده ي ايــن عقب افتادگــي در مبحث 
ســاخت داخل تجهيزات و حتي ارتقاء تجهيزات 
موجود، عدم ارتباط صحيح اين صنعت با جامعه 
دانشــگاهي و عدم توجه كافي بــه امر پژوهش و 

توسعه مي باشد [3].
خوشبختانه در ســال هاي اخير حركت هايي 
در خصوص ســاخت داخل برخــي از تجهيزات 
حســاس در صنعــت نفــت شــروع شــده كه از 
جمله آنها مي توان به ســاخت داخل سيستم هاي 
اندازه گيــري نفــت و گاز و نيز اقدام به ســاخت 
تانك صحت سنج در صنعت نفت اشاره نمود كه 
اين موضوع نشان از وجود عزم و همت انجام اين 

امر مهم در وزارت نفت دارد.  
خوشــبختانه مصوبــه  اخيــر دولــت محترم 
جمهوري اســالمي مبني بر منع واردات كاالهاي 
داراي مشــابه ســاخت داخل به منظــور حمايت 
از توليدكننــگان داخلي، مي توانــد در امر ترويج 
موضوع ســاخت داخل و ترغيــب متخصصان و 

نخبگان مؤثر واقع گردد [3].

نتيجه گيري 
اگرچــه موضــوع ســاخت داخــل به 
عنوان يــك راهبرد ملي و پايــدار همواره 
مــورد توجــه بــوده اســت، ولي بــه دليل 
حساســيت امر، اين موضوع مي بايســت به 
شــكل دانش بنيان و پژوهش محور تلقي و 
پيگيري گردد. توجه به واحدهاي پژوهش 
و فــن آورى و ارتبــاط تنگاتنــگ صنعت 
نفــت با جامعه دانشــگاهي ضامن پايداري 
ايــن حركــت بــوده و نقش به ســزايي در 

خودكفايي صنعتى كشــور و صدور دانش 
و  فن آورى به ساير كشورهاي دنيا خواهد 
داشت. مشكالت صنعت نفت بايد دغدغه 
دانشگاه ها تلقي شود و انگيزش و حمايت 
دانشــگاه ها توســط صنعت رمــز پايداري 
ايــن ارتباط خواهد بــود. در اين ميان الزم 
اســت دانشــگاه ها  زمينه  تحقيقــات خود 
را از مشــكالت صنعت انتخــاب نمايند و 
صنعت نيز ســطح توقعات خود از دانشگاه 
را به حد منطقي برســاند. بديــن معني كه 
با توجه به زمان بر بودن مســأله ي تحقيق و 
پژوهش، صنعت نفت بايد حوصله و تأمل 
الزم در به ثمر رســيدن نتايج تحقيقات را 
داشــته باشــد و در همه مراحل دوشادوش 
دانشــگاهيان موضوعات را پيگيري و خط 
مشــي و راهنمايي هــاي الزم را گوشــزد 
نمايــد. بدين ترتيب توجه بــه امر پژوهش 
و فــن آورى عالوه بر ارتقاء ســطح كيفي 
محصــوالت صنعتي، حــس رضايت افراد 
از نحوه  اشــتغال و سودآوري بيشتر صنعت 
نفت، رشد و شكوفايي استعدادها را در پي 
خواهد داشــت. در اين برهــه از زمان كه 
كشــورهاي ســلطه گر غربي دم از تحريم 
صنايــع نفــت ايــران مي زنند و مســئولين 
وزارت نفت بر خودكفايي و ساخت داخل 
همت ورزيده اند، صنعت نفت با پتانســيل 
باالي كار و زمينه هاي فعاليت بي شــمار در 
امر ســاخت داخل تجهيزات و فن آوري با 
تأكيد بر مساله پژوهش و تقويت ارتباط با 
دانشگاه مي تواند پيشــگام اين عرصه بوده 
و بــا بهره گيــري از توانمندي هاي نخبگان 
داخلــي و تجــارب متخصصيــن صنعتي، 
وابســتگي به كشورهاي ديگر را به حداقل 

رساند. 
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