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پيشنياز توسعه در صنعت نفت
«مروري بر بازيابي نقش پژوهش در فناوري و انتقال آن»
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

« ما با نگاه نويي كه محصول انقالب است ،هويت پر افتخار
خود را بازيابي كرده ايم و معتقديم كه ميتوانيم در علم و
دانش و فناوري،نوآوري كنيم و به پيش برويم».

			

(مقام معظم رهبري)

و معياره��ا و تهي��ه مقررات و روشهاي انج��ام كار ،منوط به درك
مفاهيم پايه و اص��ول مرتبط با آن و توجه به چرخه انتقال فناوري
و تعيي��ن هدف و فعاليته��اي مرتبط براي هري��ك از مراحل اين
چرخه است.

با دق��ت در فضاي رقابتي جه��ان امروز ،متوج��ه اين حقيقت
ميش��ويم كه آنچه باع��ث ايجاد ارزش اف��زوده و در واقع ثروت در
جوامع مختلف و همچنين رش��د اقتصادي ميشود فناوري است و
انتقال فناوري نيز وابسته به تربيت نيروي انساني در گستره صنعت
ميباشد.
صنايع نفت و گاز نيز از اين قاعده مس��تثني نمي باشد به ويژه
در مطالعه اي كه در زمينه شاخصهاي انتقال فناوري و سنجش
كارايي كه توس��ط مركز تحقيقات ايران انجام شده ،مهمترين عامل آن كه با رسيدن اغلب مخازن نفتي به نيمه دوم عمر خود ،برداشت
اصلي انتقال فناوري ،تربيت نيروي انس��اني عنوان شده است طبق از اين مخازن روز به روز مش��كل ت��ر و پيچيده تر ميگردد و براي
مطالعات انجام ش��ده ،انتق��ال فناوري ،بدون وجود نيروي انس��اني حفظ و افزايش س��طح توليد و استحصال بيش��ترين ميزان نفت از
متخصص عملي نيس��ت و كيفيت انتقال فناوري بستگي به دانش و مخازن نياز به تكنولوژيهاي متعددي اس��ت كه براي دس��تيابي به
انها ،بايد سياستهاي كالني در ارتقاي فناوري اعمال نمود.
مهارت نيروي انساني دارد.
اين رويكرد در اغلب كشورهاي توسعه يافته داراي صنعت نفت
پژوهشگران اين مركز در تحقيقي كه تحت عنوان« شاخصهاي
انتقال فناوري و س��نجش كارايي آن» انجام دادهاند ميگويند« :در به روش��ني مشاهده ميش��ود ،به عنوان مثال ميتوان به استراتژي
كش��ور ما انتقال فناوري به داليل متعدد اهميت به س��زايي دارد و تكنولوژي صنعت نفت نروژ اشاره نمود ،از ذخاير قابل استحصال اين
كشور تا س��ال  2010به ميزان زيادي كاسته خواهد شد كه ارزش
نبايد با آن برخورد سطحي كرد».
اگر عوامل اوليه شامل بودجه تحقيقات و برنامه ريزي و نيروي اف��زودهاي كه به اين طريق از ميان ميرود ،بايد با ازدياد برداش��ت
انس��اني متخصص را در ايران مد نظر قرار دهيم ،با مقايس��ه آنها با از ميادين موجود ،اكتش��اف ميادين جديد ،ايج��اد ارزش افزوده از
ش��اخصهاي ديگر كش��ورها ميتوان به جمع بندي مناسبي دست طري��ق گاز و تولي��د ارزش اف��زوده از طريق ص��ادرات تكنولوژي و
يافت و به اين پرسش پاسخ داد كه آيا امكان باال بردن شيب نمودار تجهيزات صنع��ت نفت جايگزين گردد .تمام اي��ن موارد در گروي
يا منحني توس��عه صنعتي در كش��ور وجود دارد؟ آيا با اس��تفاده از ارتقاي تكنولوژي است.
در س��طح جهاني مدتهاس��ت مزيت منابع طبيعي از ش��مار
فراين��د انتقال فن��اوري ميتوان به جبران عق��ب ماندگي فناوري و
مزاي��اي رقابتي خارج ش��ده و فناوري به عن��وان عامل ايجاد ارزش
صنعتي كشور اميدوار بود يا خير؟
برنامهريزي در خصوص فرايند فناوري به معني تبيين هدفها افزوده روز به روز نقش اساس��ي تري در ث��روت آفريني اقتصاد ايفا
ميكند نمونه بارز آن كشوري مانند ژاپن است كه بدون برخورداري
انتقال فناوري ،تربيت نيروي انس�اني عنوان ش�ده است طبق
مطالع�ات انج�ام ش�ده  ،انتقال فن�اوري ،بدون وج�ود نيروي
انس�اني متخص�ص عمل�ي نيس�ت و كيفي�ت انتق�ال فن�اوري
بس�تگي به دانش و مهارت نيروي انس�اني دارد.

ب�راي حف�ظ و افزايش س�طح تولي�د و اس�تحصال بيش�ترين
مي�زان نف�ت از مخازن نياز ب�ه تكنولوژي هاي متعددي اس�ت
كه براي دس�تيابي به انها  ،بايد سياست هاي كالني در ارتقاي
فن�اورياعم�النم�ود.

ميش��ود به مجموع��ه اي از زيربناها نياز داريم كه بس��يار فراتر از
كارنامه عملكرد دستگاههاس��ت با وج��ود تمامي اين تعابير در حال
حاضر ظرفيتهاي انساني و مادي كه امروز در اختيار جامعه ماست
در باالترين س��طح خود نس��بت به دورههاي پيشين است .اگر اين
ظرفيته��ا در چارچوب نهادهاي منطقي در جهت اهداف توس��عه
مل��ي قرار گيرند ،يك كارنامه از آنها انتظار ميرود و در صورتي كه
نس��بت به مسايل زير بنايي همچنان بي توجهي وجود داشته باشد
بايد انتظار از دس��ت دادن ظرفيتها و فرصتهاي موجود را داشت
و در چنين حالتي اين ظرفيتها ميتواند تبديل به تهديدي جدي
شوند.
لذا با توجه به مطالب پيش گفته توجه به اس��تراتژي تحقيقات
ب��راي حصول نتيجه از فعاليتهاي پژوهش��ي اهميت پيدا ميكند.
استراتژي تحقيق و توسعه خود متاثر از يك استراتژي كالن ،يعني
استراتژي تكنولوژي است ،اس��تراتژي تكنولوژي با توجه به اهداف
كالن صنعت نفت ،توانمندي داخلي و ميزان جذابيت تكنولوژيهاي
كليدي و روش اكتساب آنها را مشخص ميكند.

از مناب��ع اوليه نفتي ،ارزش افزوده قاب��ل توجهي از صنايع تبديلي
كسب ميكند .عامل اساس��ي در كسب اين ارزش افزوده دستيابي
آنها به تكنولوژي است در اين ميان اگر كشورها نتوانند عامل رقابت
پذي��ري اقتصاد خود را از مزيت نس��بي منابع اولي��ه به مزيتهاي
پايدار تكنول��وژي تغييردهند ،دير ي��ا زود از گردونه رقابت جهاني
خارج خواهند شد  .اين دستيابي تنها با اتخاذ پيگيري سياستهاي
كالن ممكن است .در تحقق اين سياستهاي كالن ارتقاي فناوري،
نقش مراكز تحقيق و توسعه به عنوان مراكز توليد و تطبيق فناوري،
نقشي غير قابل انكار است .با توجه به جايگاه ويژه اهميت تحقيقات
در روند توس��عه كشور الزم اس��ت چالشهاي امر پژوهش و توسعه
بررس��ي ش��ود .در زمينه تحقيقات ما در زمره كشورهايي محسوب
ميش��ويم كه پايين ترين نسبتهاي هزينههاي تحقيقاتي به توليد
در ح�ال حاض�ر ظرفيته�اي انس�اني و م�ادي ك�ه ام�روز در
نا خالص ملي را داريم.
اختي�ار جامع�ه ماس�ت در باالتري�ن س�طح خ�ود نس�بت ب�ه
فرهنگ
و
پژوهش
مساله
به
(اكونوميس��تي)
اقتصادي
در رويكرد
دورههاي پيش�ين اس�ت
تصور بر اين است كه صرفا اختصاص مبالغ بيشتري از منابع به مساله
پژوهش براي ما نوعي ارتقا و تعالي به بار خواهد آورد .در حالي كه از
اين روش اكتساب ميتواند تحقيق و توسعه ،انتقال تكنولوژي
منظر توسعه ملي ،تامين منابع مالي براي انجام پژوهش تنها يكي از
يا تركيبي از آن دو باشد .براي كشورهاي در حال توسعه كه فاصله
موانعي است كه در يك اقتصاد در حال توسعه وجود دارد.
از منظ��ر توس��عه ملي تنها چيزي كه ني��از داريم ،تالش براي قاب��ل توجهي ب��ا صنعت نفت جهان��ي دارند ،انتق��ال تكنولوژي به
ش��رطي كه هوش��مندانه و موثر صورت گي��رد ميتواند راهي ميانه
شناسايي ريشههاي وضعيت موجود است.
در ابتدايي ترين تعريفي كه از مفهوم توسعه وجود دارد به اين براي توسعه تكنولوژي باشد .مخصوصا آن كه معموال در كشورهاي
موضوع اش��اره ميشود كه مفهوم توس��عه يك مرزبندي مشخصي در حال توس��عه ايجاد و تكميل زير س��اختهاي پژوهشي فعاليتي
با رش��د اقتصادي دارد و اين مرزبندي روش��ن عبارتست از اين كه زمان بر و پر زحمت اس��ت و تجربه ارزشمندي از مديريت اين زير
از منظر توس��عه ،تغييرات كمي به ش��رطي ميتواند داراي مضمون ساختها و نحوه تعامل آنها وجود ندارد.
ّ
تجربه كش��ورهاي در حال توس��عه و رويكردي كه براي انتقال
توس��عه اي باش��د كه با مجموعه اي از دگرگونيهاي بنيادي كيفي
تكنولوژي داش��ته اند ،ميتواند براي استفاده صنعت نفت كشورمان
همراه باشد.
متاس��فانه در برنامههاي كالن توس��عه ،همه مشكالت و مسائل بس��يار مفيد باش��د .كش��ورهايي مانند چين ،ونزوئال و بنگالدش از
پيرام��ون بخش پژوهش صرفا در چارچوب تخصيصهاي مالي مورد انتق��ال تكنولوژي براي ارتقاي صنعت نف��ت خود بهرههاي فراواني
توجه قرار گرفته است در حالي كه بهتر بود براي مساله دانايي محوري ،برده اند كه نتايج فعاليتهاي آنها ميتواند مورد مطالعه و اس��تفاده
ابتدا يك مطالعه آسيب شناختي از داليل و ريشههاي مشكالتي كه قرار گيرد.
							
در زمينه تحقيق و توسعه وجود دارد صورت ميگرفت.
مديرمسئول
مش��اهده ميكنيم ك��ه از هر زاويه اي به مس��اله فناوري نگاه 				
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