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تعیین اقدامات اولویتدار برای دانشبنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور
در چارچوب اقتصاد مقاومتی
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چکیده
با توجه به ذات فنی بودن عمده فعالیتهای صنعت نفت و گاز کشور و جنبههاای منناود در ساارنار و
عملکرد آن ،اسنفاده از رويکردی جامعنگر برای تدوين اقدامات اولويتدار اين صنعت جهات دانا بنیاانی
و مقاوم بودن آن در شرايط مخنلف ،امری ضروری بهنظر میرسد .در ايان مقالاه باا اسانفاده از روشهاای
تحقیق اسنادی و تحلیل محنوا نسبت به اسانخرا شاار

هاای اقناااد دانا بنیاان بار اسااب بنادهای

سیاستهای کلی ابالغی اقنااد مقاومنی اقدام و سپس با اسنفاده از نظارات يا

جامعاهآمااری تماامشامار

ربره ،وضاعیت فعلای و مولاوا شاار

هاای اقناااد دانا بنیاان در صانعت نفات بررسای و ساپس

شکافهای مسنخرجه در اين مرحله در يا

دسانگاه مااتريس توانمنادی -اثربخشای بار اسااب نظارات

ربرگان اولويتگذاری شد و در نهايت  9شار
پوش

اين شکاف ها توانمند و پوش

اقنااد دان بنیان اولويتدار که صنعت نفات کشاور در

آنهاا نیا در تاااآوری ايان صانعت و تحقاق اقناااد مقااومنی

مؤثراند ،شناسايی گرديد.
کلیدواژهها :دان بنیان ،اقنااد مقاومنی ،صنعت نفت ،شار

 - 1عضو هیئتعلمی موسسه موالعات بینالمللی انرژی
 - 2دانشجوی رشنه مديريت راهبردی دانشگاه عالی دفاد ملی و نويسده مسئول (رايانامه)mhdaneshfar@gmail.com :
 - 3دانشیار دانشگاه تهران
 - 4دانشیار دانشگاه امام حسین (د)
 - 5دان آمورنه دکنری رشنه مديريت راهبردی دانشگاه عالی دفاد ملی
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مقدمه
صنعت نفت بهعنوان پیشران اقنااد کشور از دو بخ

باالدسنی مشنمل بر اکنشاف ،حفاری،

مديريت مخ ن ،توسعه ،تولید و بهرهبرداری و پايیندسنی مشنمل بر تبديل به محاوالت
پنروشیمی و پااليشی تشکیل شده که سابقهای بی

از ي

قرن دارد .داشنن نق

اساسی در تحقق

اهداف کالن اقنااد ملی در افق چشمانداز  20ساله ،موتور محرکه اقنااد ملی ،پیشبرد ديپلماسی
اقناادی جمهوری اسالمی ايران و تضمین امنیت ملی کشور از طريق توسعه همکاریها و
تعامالت منوقهای و بینالمللی از جمله ويژگیهای جايگاه اين صنعت است.
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وابسنگی اقنااد کشور به درآمدهای نفنی بخاوص درآمدهای نفت رام ،اگر چه يکی از نقاط
ضعف است لیکن تا زمان کاه

يا رفع اين وابسنگی ،اين درآمدها اصلیترين پشنوانه اقناادی

محسوا می شود و صنعت نفت بايسنی کماکان نق

رود را ايفا نمايد و دان بنیان بودن اين

صنعت که بخشی فنی و صنعنی در اقنااد کشور میباشد در تمامی ابعاد که بنواند اسنحکام ذاتی
رود را مبننیبر توانمندیهای ملی تقويت کرده و در شرايط مخنلف فشار مانند تحريم و  ...به
پیشرفت رود ادامه داده و نق

مؤثر رود را در اقنااد ايفا نمايد بايسنی مدنظر قرار گیرد.

در صنعت نفت و گاز و با توجه به شرايط کشور ،دولت میتواند با شناسايی مشکالت موجود
سارناری صنعت نفت و ارائه سیاستهايی موابق با سیاستهای اقنااد مقاومنی و دان بنیان
کردن آن ،بر سارنار اين صنعت و رقابتپذير کردن آن تاثیر بس ايی بگذارد .در حال حاضر
صنعت نفت در کشور جهت صنعنیشدن و گذار و اننقال از ي

سیسنم سننی به سیسنمی مبننیبر

فناوری و پیشرفنه با مشکالتی نظیر تولید غیرصیاننی و پايینبودن ضريب بازيافت از مخازن،
پايینبودن سرمايهگذاری ،سوح پايین فناوریهای مورد اسنفاده ،باال بودن شدت مارف انرژی،
ناق

بودن زنجیره ارزش نفت رام ،تحريمهای بینالمللی ،مشکالت راوصیسازی ،وابسنه

بودن اقنااد ملی به منابع حاصل از فروش نفت و گاز ،چرره معیوا اقنااد و عدماتاال صنعت
به زنجیرههای قبل و بعد از رود و ...مواجه بوده (ترکان و همکاران )25-22 :1390،که با توجه
به ذات فنی بودن فعالیتهای حوزههای باالدسنی و پايیندسنی ،دان بنیان نمودن اين صنعت
میتواند ضمن اسنقالل آن و تحتتاثیر قرار نگرفنن از مخاطرات بهويژه در شرايط تحريم ،گامی
اساسی در جهت رفع بخشی از اين مشکالت در حوزه فناوری باشد.
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با عنايت به چال های برشمرده و از آنجا که دان بنیانی در صنعت نفت می تواند باعث حل
بسیاری از مشکالت نظیر موارد فوقالذکر گردد ،لذا ترسیم و احااء اولويتهای دان بنیانی در

ضروريات می باشد که اين مقاله به آن پردارنه است.
لذا اهمیت اين مقاله از آن جنبه است که تالشی در راسنای دان بنیانی صنعت نفت و تمرک
بر حوزههای اولويتدار ،کم

عملی به اجرا شدن ال امات مندر در اسناد باالدسنی ،تالش در

جهت تحقق فرمايشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مشنمل بر ل وم اجرای بیدرنگ
سیاستهای کلی ابالغی اقنااد مقاومنی ،ل وم مقاومسازی صنعت نفت در مقابل عوامل تهديدزا و
رنثیکردن اثرات تحريمها ،تکیه بر ظرفیتهای دارلی ،اصالح الگوی مارف بوده و در صورت
عدمانجام ،تداوم مشکالت مبنالبه ،عدمتکمیل زنجیره ارزش ،عدمتوجه به ظرفیتهای دارلی و
عدمتدوين راهبردهای مبننیبر اقنااد دان بنیان بهعنوان نقوۀ اتکای اقنااد مقاومنی در صنعت
نفت میباشد.
مبانی نظری و پیشینهشناسی تحقیق

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

صنعت نفت جهت تااآور و مقاوم نمودن آن بر اساب سیاستهای کلی اقنااد مقاومنی از

اقتصاد دانشبنیان

اقنااد دان بنیان مشمول توانايیهای پايدار و مداوم در ابداد و نوآوری از طريق دسنیابی،
است APEC1.ويژگیهای کلیدی اقنااد

پردازش و تحلیل ،اسنفاده و رلق و ايجاد دان

به اقناادی اطالق

دان بنیان را در ذيل بهطور رالصه ارائه میدهد« :ي

اقنااد مبننیبر دان

میشود که در آن تولید ،توزيع و بکارگیری دان

و اطالعات ،محركها و يا بهعبارتی

هدايتکنندههای اصلی رشد ،ثروتزايی و اشنغال در کلیه صنايع محسوا میشوند»
( .)OECD,1996با توجه به ابعاد اقنااد دان بنیان میتوان دريافت که اين اقنااد توجه ويژهای به
اتکای بر علم و دان  ،کارآفرينی و رالقیت دارد و گذار موفق به اقنااد دان بنیان نیازمند
اقداماتی از قبیل سرمايهگذاری بلندمدت در حوزه آموزش و توسعه قابلیتهای نوآوری میباشد
(.)OECD,2005
اقتصاد مقاومتی

اقنااد مقاومنی ،الگويی برای احنراز از دو سرنوشت نامولوا ،يعنی "وابسنگی اقناادی" و
"اقنااد رياضنی" است .اين تدبیر اقناادی که در شرايوی راص و بهمنظور عبور از موانع و
چال های اقناادی پی روی ي

حکومت ،معرفی میگردد ،راهبردی دان بنیان ،میانمدت،

فعاالنه و منکیبر توان ملی و مردمی اعضای ي

جامعه است که در آن از کلیه امکانات و
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1- APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation
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ظرفیتهای موجود و حنی محدود دارلی به همراه دان

فنی دنیا اسنفاده میشود که با کم

آن

نهتنها میتوان تهديدهای تحريمهای بینالمللی را تبديل به فرصتهای دارلی کرد ،بلکه می توان
به روند توسعه و پیشرفت در ابعاد اقناادی و اجنماعی ي

کشور در مدتی تعیین شده ،سرعت

بخشید.
اقتصاد دانشبنیان از منظر مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نی در راسنای تحقق اقناااد مقااومنی ،يکای از مؤلفاههاای
اساسی آن را مباحث مربوط به اقنااد دان بنیان مورح میکنند و در مقاطع و جلساات گونااگون،
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بر ل وم اجرای آن تأکید داشنهاند .ايشان در باا رابوه بین اقنااد دانا بنیاان و اقناااد مقااومنی
فرمودهاند:
«اقنااد مقاومنی ،اقنااد دان بنیان است؛ يعنی از پیشرفتهاای علمای اسانفاده مایکناد ،باه
پیشرفتهای علمی تکیه میکند ،اقنااد را بر محور علم قرار میدهد؛ اما معنای آن اين نیسات کاه
اين اقنااد منحار به دانشمندان است و فقط دانشامندان مای توانناد نقا

ايفاا کنناد در اقناااد

مقاومنی .نخیر ،تجربهها و مهارتها (تجربههای صاحبان صنعت ،تجربهها و مهارتهای کاارگرانی
که دارای تجربه و مهارتاند) میتواند اثر بگذارد و میتواند در اين اقنااد نقا

ايفاا کناد .اينکاه

گفنه میشود دان محور ،معنای آن اين نیست که عناصر باتجرباهی صانعنگر ياا کشااورز ،کاه در
طول سالهای منمادی کارهای ب رگی را براساب تجربه انجام دادهاند ،اينها نق
نق

ايفا نکنند .نخیر،

بسیار مهمی هم بهعهدهی اينهاست» (بیانات در حرم موهر رضوی.)1393 ،

سیاستهای کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی

حضرت آيتاهلل رامنهای رهبر معظم انقالا اسالمی (مدظله العالی) پس از چندين جلسه
تشريح مباحث مربوط به اقنااد مقاومنی و پس از مشورت با مجمع تشخی

مالحت نظام؛

نهايناً ابالغیهای مشنمل بر  24بند را در تاريخ  30بهمن  1392بهعنوان سیاستهای کلی اقنااد
مقاومنی را در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشنه ،راوصاً سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی ابالغ فرمودند که مبنای احااء اقدامات اولويتدار دان بنیانی صنعت نفت و گاز کشور در
اين مقاله قرار گرفنه است .در مقدمه ابالغیه سیاستهای موررد نظر ،آورده شده است که ايران
اسالمی با اسنعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذرائر و منابع غنی و مننود و زيرسارتهای
گسنرده و مهمتر از همه ،بررورداری از نیروی انسانی منعهد و کارآمد و دارای ع م راسخ برای
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پیشرفت ،اگر از الگوی اقناادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که همان

تحمیل ي

جنگ اقناادی تمام عیار در برابر اين ملت ب رگ صفآرايی کرده ،به شکست و

عقبنشینی وا میدارد ،بلکه رواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بیاطمینانیهای ناشی از
تحوالت رار از ارنیار ،مانند بحرانهای مالی ،اقناادی ،سیاسی و  ...در آن رو به اف اي

است،

با حفظ دسناوردهای کشور در زمینههای مخنلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمانها و اصول قانون
اساسی و سند چشمانداز بیستساله ،اقنااد منکی به دان
برونگرا ،پويا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخ

و فناوری ،عدالتبنیان ،درونزا و

از نظام اقناادی اسالم را عینیت بخشد.

شاخصهای اقتصاد دانشبنیان

شار

های کمای و کیفای غیرتکاراری اقناااد دانا بنیاان مارتبط باا هار يا

از بنادهای

سیاستهای کلی اقنااد مقاومنی ،بر اساب ادبیات مربوط به اقنااد دان بنیان ،نظام ملی ناوآوری

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

اقنااد مقاومنی است ،پیروی کند نهتنها بر همه مشکالت اقناادی فائق میآيد و دشمن را که با

و ساير منابع مرتبط موجود به شرح زير اسنخرا گرديد
 -1وجود قوانین مؤثر و پشنیبانیکننده از توسعه نوآوری در کسبوکارهای کوچ
 -2اسنفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صنعت نفت جهت اف اي

و منوسط؛

ساالنه سهم صندوق؛

 -3اولويتبندی اننقال و اسنفاده از فناوریهای پیشرفنه جهت رفع چال های صنعت نفت و
توسعه فناوریهای مورد نیاز؛
 -4اولويتبندی توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه جهت رفع چال های صنعت نفت و
توسعه فناوریهای مورد نیاز؛
 -5اولويتبندی تولید کاالهای صادراتی جهت رفع چال های پیشروی صنعت نفت و توسعه
فناوریهای مورد نیاز؛
 -6اولويتبندی جهت رفع چال های پیشروی صنعت نفت و توسعه فناوریهای مورد نیاز؛
 -7تعداد پاركهای علم و فناوری مخن

صنايع نفت و گاز؛

 -2تعداد دانشگاهها ،مراک آموزشی صنعنی و دانشکدههای فنی فعال در حوزه نفت و گاز؛
 -9تعداد شرکتهای فعال در حوزه ازدياد برداشت از ذراير؛
 -10تعداد شرکتهای ايرانی با شري

رارجی فعال در صنعت نفت؛

 -11سهم تحقیق و توسعه از تولید نارال

دارلی؛

 -12سهم صادرات محاوالت دان بنیان؛
 -13قواعد تنظیم بازار مشخ

در صنعت نفت و گاز؛
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 -14می ان اعوای تسهیالت ارزانقیمت؛
 -15می ان امنیت الزم جهت اسنفاده از ظرفیتهای بینالمللی در صنعت نفت و گاز؛
 -16می ان تخای

درآمدهای ناشی از هدفمندسازی يارانهها در توسعه زيرسارتهای اطالعات

و ارتباطات جهت اف اي

بهرهوری؛

 -17می ان توسعه زيرسارتهای مورد نیاز صادرات نفت و گاز و فرآوردهها از قبیل توسعه
امکانات بندری و مرزی ،اسنقرار گمرکات در مراک تولید و توسعه ترمینال صادراتی کاال؛
 -12می ان توسعه زيرسارتهای اطالعات و ارتباطات صنعت نفت و گاز کشور؛
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تولید فراوردههای با ارزشاف وده باالتر در صنعت؛

 -19می ان سرمايهگذاری جهت اف اي

 -20می ان سرمايهگذاری جهت تولید کاالهای اساسی موردنیاز بهمنظور اف اي

تولید فراوردههای

با ارزشاف وده باالتر؛
 -21می ان سرمايهگذاری در جهت توسعه و بهبود سرمايه انسانی؛
 -22می ان سرمايهگذاری دولت جهت توسعه زيرسارتهای موردنیاز تحقیق و توسعه بخ
راوصی در صنعت نفت و گاز؛
 -23می ان سهولت مقررات و گسنرش مشوقهای الزم در صنعت نفت و گاز جهت اف اي

سهم

صادرات محاوالت دان بنیان؛
 -24می ان منابع مالی موجود برای توسعه شرکتهای کوچ
 -25وجود اسنانداردها/فناوریهای بومی جهت اف اي

و منوسط فعال در صنعت؛

ذراير راهبردی؛

 -26وجود برنامهري ی يکپارچه و مؤثر جهت اولويتبندی و توسعه فناوریهای مورد نیاز؛
 -27وجود قواعد تنظیم بازار مشخ

؛

 -22وجود قوانین شفاف و منافانه در مورد نحوه فعالیت و مشارکت بخ

راوصی؛

 -29وجود قوانین مؤثر حمايت از مالکیت فکری و ثبت پننت و نی سازمانهای حامی حق افراد
دارنده اين حقوق؛
 -30وجود قوانین مؤثر و پشنیبانیکننده از توسعه نوآوری در کسبوکارهای کوچ ؛
 -31وجود قوانین و قراردادهای شفاف و منافانه در مورد نحوه فعالیت و مشارکت بخ
راوصی در طول زنجیره ارزش؛
 -32وجود قوانین و مقررات شفاف جهت ارتقاء سرمايهگذاری رارجی؛
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اسنفاده از آنها در صنعت نفت و گاز؛
 -34وجود مقررات شفاف جهت اسنفاده صحیح از ننايج مراک تحقیقاتی در میادين؛
 -35وجود منابع مالی ويژه توسعه فناوریهای صنعت نفت و گاز؛
 -36وجود نهادها و سارنارهای تسهیلگر ارتباط بین بخ

راوصی و دولت (شعبانی و

عبدالملکی)139-125 :1393،؛ (شهنازی و همکاران )29 :1392،؛ (شاهآبادی و
ساریگل)64-22 :1391،؛ (شاهآبادی و رانی)22-32 :1391 ،؛ (ناظمیان و اسالمیفر:1329 ،
)146-169؛ (بهبودی و امیری)24-33 :1329،؛ (عمادزاده و بکناش.)32-50 :1324،
عوامل توانمندی و اثربخشی

در شناسايی شار

های مربوط به می ان توانمندی و اثرگذاری نی از شار

های منابع مالی،

قوانین و مقررات و وضع قوانین جديد ،نیروی انسانی ،توان مديرينی و نظارتی ،سوح دان

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

 -33وجود مراک تحقیق و توسعه دانشگاهی جهت شناسايی فناوریهای موردنیاز و چال های

و

تکنولوژی ،ارتباطات بینالمللی و دوسويه ،بررورداری از امکانات و تجهی ات سختاف اری و
نرماف اری ،توانايی دولت و مديران صنعت نفت و گاز در طراحی و پیادهسازی سیاستهای قویتر
در واکن
شار

به شوكهای رارجی (اثربخشی و چابکی دولت) بهعنوان شار
های کاه

های توانمندی و

صادرات نفت رام و گاز طبیعی (رام فروشی) و تکمیل زنجیره ارزش تولید
تنود صادراتی محاوالت و ردمات در صنعت نفت و گاز ،کاه

در صنعت نفت ،اف اي

وابسنگی صنعت نفت و گاز به واردات محاوالت و ردمات راهبردی و دان بنیان ،کاه
وابسنگی طرحهای صنعت نفت و گاز به تأمین منابع مالی دارلی ،اف اي

وابسنگی طرحهای

زيرسارنی صنعت نفت و گاز ساير کشورها به منابع صنعت نفت و گاز کشور ،اف اي

سوح

مبادالت بینالمللی تجاری (دوسويه) مرتبط با صنعت نفت و گاز ،توسعه مشارکت بخ
راوصی نظیر تشکیل شرکتهای اکنشاف ،بهرهبرداری و توسعه ،کاه
بهای تمام شده (کاه

شدت انرژی ،کاه

ه ينههای تولید در مقابل درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و

محاوالت) بهعنوان شار

های اثربخشی که بر اساب ادبیات تااآوری اقنااد و ماتريس

توانمندی و اثرگذاری در موارد مرتبط با حوزه نفت و گاز اسنخرا گرديده اسنفاده شده است
(پیغامی و همکاران( ،)295-310 :1394 ،فرتوكزاده و وزيری( ،)97-125 :1393 ،سیف و
همکاران )1-17 :1393 ،؛ (سیف)14-70 :1392،؛ (آقامحمدی و غیاثوند.)37-57 :1393 ،
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وضع موجود و مطلوب صنعت نفت در دانشبنیانی در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی

در راسنای توسعه فناوری و دان

بنیان نمودن صنايع باالدسنی و پايین دسنی نفت و گاز با

تأسیس و تقويت شرکتهای دان بنیان برای طراحی ،مهندسی ،سارت ،ناب و اننقال فناوری
بهمنظور اف اي

رودکفايی و به تعبیری تغییر پارادايم های موجود ،برنامههای زير در دسنور کار

وزارت نفت قرار گرفنه و در فرايند عملیاتی شدن می باشند:
 مبادله قرارداد برای همکاری تحقیقاتی با  9دانشگاه و مرک تحقیقاتی برای اننقال و توسعهفناوری بهبود تولید و ازدياد برداشت؛
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 تشکیل شرکنهای ( E&Pاکنشاف و تولید) در سوح صنعت نفت بخاوص با مشارکتشرکنهای مورح بینالمللی با اسنفاده از قراردادهای نفنی جديد برنامهري ی شده؛
 سارت ده ( )10گروه رانواده کاال و تجهی ات تجاری پرمارف از طريق ارتقاء توانمندیسازندگان دارلی؛
 اننقال و توسعه فناوری بهینهسازی مارف انرژی و اف ايشرکتهای دان

کارايی مارف انرژی از طريق

بنیان ردمات انرژی؛

 انعقاد قرارداد جهت تشکیل انسنینوهای تحقیقاتی در حوزه پايیندسنی صنعت نفت؛ اقدامات حوزه مرتبط با زيرسارتهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و سامانهها؛در اسناد باالدسنی کشور ل وم پردارنن به دان بنیانی صنعت نفت و اقنااد مقاومنی به وضوح
اشاره شده است .با توجه به جايگاهی که صنعت نفت ايران از آن برروردار است ،چشمانداز اين
صنعت از اهمیت بسیاری برروردار است بهطوريکه دراين رابوه اهداف گوناگونی برای آن در
نظرگرفنه شده است .از جمله اسناد باالدسنی که در ترسیم وضعیت مولوا دان بنیانی صنعت
نفت کشور اسنفاده گرديد ،سند چشمانداز بیست ساله ،سیاستهای کلی نفت و گاز ،سیاستهای
علم و فناوری و برنامه پنجم توسعه میباشد .در جدول شماره  1وضعیت شرايط موجود و
مولوا صنعت نفت و گاز در تعدادی از شار
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های مسنخرجه آورده شده است.

شاخص
طول عمر مخازن با تولید صیاننی (اف اي

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

 93سال

 200سال

اختالف

 10درصدی ضريب بازيافت)
 200-150میلیارد دالر

سرمايه گذاری مورد نیاز

طی پنجسال
شار

 4.1برابر

می ان شدت انرژی

معیارهای
جهانی
تولید نفت

 4.13میلیون بشکه در روز –

 7درصد از تقاضای بازار

 4/5درصد تولید نفت روزانه

جهانی نفت در افق 1404

جهان و حدود  12درصد در
اوپ (  33م بشکه)
تولید گاز

 700میلیون منر مکعب در روز

تجارت گاز

کمنر از  1درصد

 1200میلیون منر مکعب

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

جدول  .1مقايسه شرايط موجود و مولوا

در پايان برنامه ششم
 2-10درصد تقاضای
جهانی گاز در افق 1404
و سومین تولید کننده گاز
جهان
رام فروشی و ل وم ايجاد ظرفیت پااليشی

 2/2-2میلیون

نفت رام

بشکه

سهم پژوه

و فناوری از سرمايه

 0.6درصد

 2تا  6درصد

گذاريهای صنعت نفت
واگذاری شرکت ها برابر سیاسنهای اصل

 57شرکت

44

باقیمانده

وابسنگی در تجهی ات مورد نیاز صنعت

رريد رارجی

نفت

 109ه ار قلم
کاال به ارزش
تقريبی 2
میلیارد دالر
 25تا 40

ذراير کشف نشده

میلیارد بشکه
ذریره نفت رام در میادين
تعداد میادين مشنرك فعال تولیدی
شناسايی میادين هیدروکربوری
تلفات غیر مجاز بخ

انرژی

 25درصد
11

 22میدان
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کل پهنه کشور
معادل 107
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شاخص

وضعیت موجود

قراردادهای نفنی با اننقال تکنولوژی

صفر

حضور دانشگاهها در موالعات میادين و

صفر

وضعیت مطلوب

اختالف
میلیون بشکه
نفت رام
اننقال فناوری
در قراردادهای
جديد نفنی
حضور
دانشگاهها در

تولید نفت و گاز

موالعات
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میادين و تولید
نفت و گاز
شرکتهای اکنشاف و تولید دارلی

صفر

برنامهري ی جهت رودکفايی در گروههای

 10گروه

 99گروه

کاالهای مورد نیاز صنعت نفت
زيرسارنهای ارتباطات و فناوری اطالعات

تکمیل سامانه اطالعات

در صنعت نفت

باالدسنی
فناوری
سیسنم های هوشمند

تولید محاوالت پنروشیمی

 50میلیون تن در سال 95

تعداد پاركهای علم و فناوری

 33مورد ( 10مورد تخاای

 120میلیون تن در افق
 1404و اولین تولید کننده
محاوالت پنروشیمی در
منوقه از لحاظ ارزش
 6000مرک در دنیا

حوزه انرژی)
تعداد پاركهای علم و فناوری دان بنیان

 22درصد از کل پارك ها

تعداد مراک رشد

 143مورد

تعداد شرکتهای دان بنیان دانشگاهی

 3000مورد

جايگاه فناوری نفت و گاز در منوقه

جايگاه اول

پیشینه تحقیق

در راوص موالعات انجام شده قبلی در اين مورد و يا موضوعاتی مشابه آن ،محقق به
کنابخانه و آرشیوهای موجود در دانشگاهها و بهصورت راص دانشگاههای عالی دفاد ملی و
صنعت نفت ،موسسه بینالمللی موالعات انرژی و ساير مراک علمی و پژوهشی مرتبط با عنوان
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تحقیق مراجعه و کلیه پاياننامهها و مقاالت پژوهشی مرتبط با موضود تحقیق را موالعه و اين

جامع و نظاممند تحت عنوان اننخابی که در برگیرنده تمامی بخ

های سیاستهای کلی ابالغی

اقنااد مقاومنی باشد ،به صورت کامل و فراگیر انجام نشده است.
در يکی از تحقیقات انجام شده (مسعود دررشان و عاطفه تکلیف ،)22-33 :1394 ،پیرامون
اننقال و توسعه فناوری در بخ

باالدسنی صنعت نفت ايران ،نیاز به فناوریهای پیشرفنه را برای

تحقق اهداف اين صنعت ضروری دانسنه و تاکید داشنه است که برای بهرهبرداری از ظرفیتهای
فعلیِ جذا دان های بنیادين و عملیاتی میبايست برنامهري ی نمود .در اين تحقیق بر دسنرسی
به اطالعات دقیق از وضعیت موجود و حضور فعال نهادهای تنظیمگر با هدف نظارت و مديريت
بازار فناوری و ارتقاء سوح کارايی در اين بازار جهت همکاری با شرکتهای رارجی برای اننقال
و توسعه فناوری چه در چارچوا قراردادهای نفنی برای اکنشاف ،حفاری ،توسعه و تولید و چه
در قالب قراردادهای سارت تجهی ات تاکید نموده است.

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

جمعبندی حاصل گرديد که پیرامون دان بنیانی صنعت نفت بر اساب اقنااد مقاومنی ،بررسی

در مقاله ديگری با موضود مدل پیشنهادی تبديل منابع صندوق توسعه ملی (درآمدهای نفت و
گاز کشور) به سرمايههای ف اينده اقناادی بهعنوان ثروت بین نسلی( ،محمدحسین دانشفر،
هماي

ملی ثروت ملی توسعه پايدار1391 ،؛  )1-20با در نظر گرفنن وضعیت فعلی صنعت نفت

در کشور ،اسناد باالدسنی و نیات راهبردی نظام ،با رويکردی اسنراتژي  ،سیسنمی ،آيندهنگر و
اقنضايی از مدل حرکت از وضعیت فعلی به سمت وضع مولوا آينده ،اولويتهای توسعه میادين
با اولويت میادين مشنرك نفت و گاز ،اننقال تکنولوژیهای نوين و ارتقاء توان فنی ،ازدياد برداشت
از مخازن نفت و گاز ،تربیت نیروی منخا

و کارآزموده ،پرهی از رام فروشی نفت و تکمیل

زنجیره ارزش ،ذریرهسازی گاز ،ارتقاء ذراير اسنراتژي  ،توجه به واگذاریها در قالب
سیاستهای اصل  ،44تشکیل شرکتهای دان بنیان ،سارت دارل و رودکفايی ،مديريت
مارف ،صادرات دان

و ردمات فنی ،سرمايهگذاری ،دور زدن تحريمها که همگی بهنوعی از

موارد مدنظر در اقنااد مقاومنی میباشند ،نگاه به درآمدهای حاصل از فروش نفت رام بهعنوان
ثروتهای بیننسلی در قالب ي

مدل پیشنهاد شده است.

در دو تحقیق ديگر با موضوعات راهبردهای اجرايی تحقق سیاستهای اقنااد مقاومنی با
رويکرد توسعه فناوری و ايجاد حرکت دان بنیان در شرکتهای پیمانکاری عمومی(1معاونت
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پژوه

و فناوری وزارت نفت ،)1393 :راهبردهای اجرايی تحقق سیاستهای اقنااد مقاومنی با

رويکرد توسعه فناوری به صورت رالصه و بخشی اشاره شده است.
در گ ارش راهبردی با موضود اثرات کوتاهمدت و بلندمدت تحريمهای بینالمللی نفنی بر
بخ

انرژی ايران (محمد صیادی فريدون برکشلی ،گ ارش راهبردی شماره  ،155مهر  )1391اين

ننیجه حاصل شده است که وابسنگی ايران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و همچنین
وابسنگی کشور به فناوریهای نوين شرکتهای بینالمللی رارجی در اکنشاف ،توسعه و تولید
میادين کشور باعث گرديده تا تحريمها بخ

نفت و گاز کشور را بهعنوان نقوه آسیبپذير اقنااد
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ايران نشانه رود .اثرگذاری میانمدت و بلندمدت تحريمها فشار بر سرمايهگذاری رارجی و ررو
اجباری شرکتهای بینالمللی و افت تولید نفت به تبع آن را شامل میشود.
اگر چه همه فعالیتهای تحقیقاتی با موضوعات مرتبط ،ضرورت توجه به دان بنیانی صنعت
نفت با هدف مقاوم سازی آن را تأيید کرده ،لیکن تاکنون نسبت به شناسايی حوزه های اولويتدار
جهت دان بنیانی آن به شکل مورد نظر اين مقاله اقدام نشده است و موالعه حوزه صنعت نفت
کشور و احااء اولويتهای آن به صورت جامع و کامل صورت نپذيرفنه است.
روششناسی تحقیق

نود تحقیق کاربردی -توسعهای بوده و با توجه به اهداف و سؤاالت مورحشاده از حیاث کمای و
کیفی بودن ،روش پژوه

آمیخنه مورد اسنفاده قرار گرفنه است .جامعه آماری تحقیق باه صاورت

تمام شمار و شامل  55نفر از ربرگان منخا

مسالط در زمیناه صانعت نفات و گااز کشاور در

بخ های باالدسنی و پائیندسنی مرتبط با حوزه فناوری مشنمل بار نخبگاان ،معااونین ،ماديران و
مشاوران عالی در حوزههای کالن وزارت نفت ( 25نفر) ،نخبگان و فعاالن مارتبط حاوزه نفات و
اقنااد در بخ

راوصی و دولت و ساير مراک تحقیقاتی( 23نفر) و ربرگان ،اسااتید دانشاگاه و

پژوهشگران برجسنه ( 7نفر) می باشد.
از مقیاب اندازه گیری لیکرت و از عبارات ریلی کم ،کم ،منوسط ،زياد و ریلی زياد با مقیاب
درجهبندی ي

تا پنج اسنفاده شده است .در اين تحقیق از روش پیمايشی و نی انجام روش

کنابخانهای ،بررسیهای اسنادی با موالعه منون ،کنب و مقاالت ،سخنرانیها ،مقاالت و منابع
ايننرننی ،موالعه و بررسی آمار و ارقام مننشره و میدانی (مااحبه و پرسشنامه باز و بسنه) اسنفاده و
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در مراحل مخنلف و به فرارور نیاز از تکنی

تحلیل محنوا نی بهرهگیری شده است و دادههای

گردآوری شده با اسنفاده از نرماف ارهای آماری مانند  EXCELو  SPSSتج يهوتحلیل شدهاند.

رويکرد اقنااد مقاومنی بر اساب سیاست هاای کلای ابالغای اقناااد مقااومنی و عوامال محیوای
صنعت نفت و گاز کشور و منغیر وابسنه تعادادی از شاار

هاای دانا بنیاانی در بخا هاای

باالدسنی و پائیندسنی صنعت نفت و گاز کشور می باشد.
فرايند انجام کار نی بدينشکل صورت پذيرفت که در گام اول پس از موالعه منابع موجود،
گ ارشها و اسنفاده از نظر ربرگان صنعت نفت و گاز شار

های احااء شده دان بنیانی

نمايانگر هرکدام از بندهای سیاستهای کلی ابالغ اقنااد مقاومنی شناسايی گرديد .با توزيع
پرسشنامه شماره  ،1وضع موجود ،وضع مولوا و وزن هر شار

اسنخرا و سپس با انجام

آزمون رتبهبندی فريدمن بر اساب ارنالف بین وضع موجود و مولوا ،شار
و ي چهارم شار

های پرسشنامه اول معادل  20شار

ها رتبهبندی شده

بهعنوان  20شکاف کلیدی تعیین

گرديد .طی گام دوم با احااء مولفههای توانمندی اثربخشی ،با توزيع پرسشنامه دوم ،می ان
اثربخشی پوش

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

منغیرهای اين تحقیق کیفی بوده و دارای دو نود منغیر مسنقل و وابسانه اسات ،منغیرهاای مسانقل

شکافها در تحقق اقنااد مقاومنی در صنعت نفت و گاز کشور و همچنین

توانمندی اين صنعت در پوش

شکافها سوال و با تشکیل ماتريس توانمندی -اثرگذاری،

شکافهای با اثربخشی و توانمندی باالتر از میانگین به عنوان اقدامات اولويتدار در دان بنیان
نمودن صنعت نفت و گاز کشور در چارچوا اقنااد مقاومنی احااء گرديد.
یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها

با توجه به جامعه آماری در نظر گرفنه شده ،فراوانی برحسب تحایالت و می ان سابقه
مديرينی ايشان در شکل زير نماي

داده شده است.

نمودار  .6فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیالت و میزان سابقه مدیریتی
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تجزیهوتحلیل نتایج پرسشنامه شماره 6
در ادامه رويه انجام شده برای تج يهوتحلیل ننايج حاصل از پرسشنامه ها ،اين تج يهوتحلیل بارای
هر ي

شار

از شار

نمودارهای اين بخ

های مربوط به بناد اول سیاساتهاای کلای اقناااد مقااومنی انجاام و

تشاريح کاه بار روی کال شاار

هاا ( 140شاار

اقناااد دانا بنیاان

تکرارپذير مربوط به تمامی بندهای سیاستهای اقناااد مقااومنی بار اسااب لیسات  36شاار
مسنخرجه اولیه) انجام شده است و به ارائه ي

نمونه نمودار هیسنوگرام که نشااندهناده ارانالف

بین وضع موجود و مولوا ،بسانده شاده اسات کاه نماودار شاماره  3فراوانای نناايج حاصال از
پرسشنامهها برای وضع موجود و وضع مولوا را بر اساب طیف لیکرت (ریلیکم ،کام ،منوساط،
روا و ریلیروا) و تعداد تکرار آن بر روی محور عمودی نماي

میدهاد .ذکار ايان توضایح

ضروری میباشد که نمودارهای عنکبوتی (نمودارشماره  )2ارائه شده در تج يهوتحلیال پرسشانامه
اول و همچنین پرسشنامه دوم ،ارنالف بین وضع موجود و مولوا شار

دوم را از ديدگاه کال

جامعه آماری نشان می دهد.

نمودار  .9مقایسه نتایج حاصل از پرسشنامه برای مقایسه وضع موجود و مطلوب شاخص دوم از بند اول

= 7.16
Variance = 2.32

نمودار  .9مقایسه فراوانی نتایج حاصل از پرسشنامهها برای وضع موجود و مطلوب

بااا انجااام تحلیاالهااای ارائااه شااده در نمودارهااای  2و  3باارای تمااامی شااار

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

= 3.34
Variance = 3.75

هااا و مقايسااه

ننايج حاصلشاده بارای میا ان ارانالف باین میاانگین نظار پاساخدهنادگان در رااوص وضاع
موجااود و وضااع مولااوا هاار ياا
اولوياات زياار بااهعنااوان شااار

از شااار

هااا ،شااار

هااای مناادر در جاادول  2بااا

هااای دانا بنیااانی در صاانعت نفاات کااه بااین وضااع موجااود و

مولوبشااان بیشاانرين اراانالف وجااود داشاات ،اساانخرا شاادند شااايان ذکاار اساات کااه جهاات
رتبه بندی ارنالف بین وضاع موجاود باا مولاوا از آزماون رتباه بنادی فريادمن 1اسانفاده شاده
است.
جدول  .9شکافهای کلیدی مستخرج از پرسشنامه اول
اولویت
1
2

شکاف
وجود قوانین شفاف و منافانه در مورد نحوه فعالیت و مشارکت بخ

راوصی در طول زنجیره ارزش

می ان توسعه زيرسارتهای مورد نیاز صادرات نفت و گاز و فرآوردهها از قبیل توسعه امکانات بندری و
مرزی ،اسنقرار گمرکات در مراک تولید ،توسعه ترمینال صادراتی کاال و ...

3

وجود منابع مالی ويژه توسعه فناوریهای صنعت نفت و گاز

4

وجود قوانین و مقررات شفاف جهت ارتقاء سرمايهگذاری رارجی
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شکاف

اولویت
5

می ان توسعه زيرسارتهای اطالعات و ارتباطات صنعت نفت و گاز کشور

6

می ان سرمايه گذاری جهت تولید کاالهای اساسی موردنیاز

7

می ان سرمايهگذاری دولت جهت توسعه زيرسارتهای مورد نیاز تحقیق و توسعه بخ

2

اسنفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صنعت نفت و گاز

راوصی

تولید فراوردههای با ارزش اف وده باالتر در صنعت نفت و گاز
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9

می ان سرمايهگذاری جهت اف اي

10

سهم تحقیق و توسعه از تولید نارال

11

اولويتبندی جهت رفع چال های پیشروی صنعت نفت و گاز و توسعه فناوری های موردنیاز

12

وجود برنامهري ی يکپارچه و موثر جهت اولويتبندی و توسعه فناوريهای موردنیاز صنعت نفت و گاز

13

وجود اسنانداردهای فنی بومی در صنعت نفت و گاز

دارلی

14

تعداد شرکتهای ايرانی با شري

15

وجود قوانین موثر حمايت از مالکیت فکری و ثبت پننت و نی سازمان های حامی حق افراد دارنده

16
17

رارجی فعال در صنعت نفت و گاز

وجود نهادها و سارنارهای تسهیلگر ارتباط بین بخ
می ان تخای

راوصی و دولنی در صنعت نفت و گاز

درآمدهای ناشی از هدفمندسازی يارانهها در توسعه زيرسارتهای اطالعات و ارتباطات

صنعت نفت و گاز کشور جهت اف اي

بهرهوری

12

وجود قواعد تنظیم بازار مشخ

19

وجود قوانین موثر و پشنیبانیکننده از توسعه نوآوری در کسب وکارهای کوچ

20

در صنعت نفت و گاز

می ان اعوای تسهیالت ارزان قیمت جهت اف اي

و منوسط در صنعت نفت

تولید دارلی نهادهها و کاالهای اساسی در صنعت نفت

تجزیهوتحلیل نتایج پرسشنامه شماره 9
تحلیل پرسشنامه دوم برای هر ي

از  20شاکاف مسانخرجه منادر در جادول شاماره  3بادين

صورت است که در ابندا برای هر فرد از جامعه آماری ،میانگین وزنی سانجههاايی کاه باه واساوه
آنها می ان توانمندی و اثرگذاری ارزيابی میشود ،محاسبه شده و سپس با میاانگین سااده از کلیاه
شکافها ،می ان توانمندی و اثرگذاری هر ي

از شار

ها سنجیده شده است .برای هار شاکاف

تحلیلهايی انجام که در زير برای شکاف اول بهعنوان نمونه قید شاده اسات (جادول شاماره  3و
نمودارهای  4تا )6
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شکاف اول :وجود قوانین شفاف و منافانه در مورد نحوه فعالیت و مشارکت بخ

میانگین توانمندی صنعت نفت و گاز
در پوش

شکاف

6٫9336632

میانگین اثرگذاری پوش

راوصی در طول زنجیره ارزش

شکاف در تحقق اقنااد مقامنی در

صنعت نفت و گاز
6٫0212225

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

جدول  .9نمونهای از تحلیلهای صورت گرفته جهت اندازهگیری میزان توانمندی و اثرگذاری

نمودار  .6مقایسه میانگین وزنی نظرات در خصوص میزان اثرگذاری و توانمندی برای شکاف اول

نمودار  .5مقایسه میزان اثرگذاری و میزان توانمندی برای شکاف اول
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نمودار  .1میزان توانمندی و اثرگذاری اعالم شده توسط جامعه آماری برای شکاف اول

جمعبندی میزان توانمندی و اثرگذاری شاخصها
با در نظر گرفنن شکافهای حاصله در پرسشانامه اول ،بارای تماامی شاکافهاا باه صاورت
هم مان ،می ان توانمندی فعلی صنعت نفت و گاز کشور جهت پوش
اثربخ

بودن پوش

شکاف ها و همچنین می ان

اين شکافها بر تاااآور شادن صانعت نفات و گااز کشاور باا توجاه باه

مولفههای احااء شده توانمندی و اثربخشی در جامعه آماری سوال گرديد .نمودار شماره  7نناايج
حاصل برای میانگین توانمندی پوش
پوش

شکافهای شار

های دان بنیانی و میاانگین اثرگاذاری

اين شکافها در تحقق اقنااد مقاومنی در صنعت نفت و گاز کشاور و در ننیجاه تاااآور

شدن آن را نشان میدهد .میانگین توانمندی و اثرگذاری کلیه شکافها بهعنوان مبادا مخنااات در
نظر گرفنه شده است .بر اساب آمار ارذ شده ،رتبهبندی عوامال توانمنادی جهات تحقاق اقناااد
مقاومنی و تاا آور نمودن صنعت نفت بهترتیب عبارتند از منابع انسانی منخا

 ،تاوان ماديرينی

و نظارتی ،توانايی دولت و مديران صنعت نفت و گاز در طراحی و پیادهسازی سیاستهاای قاوی،
دان

و تکنولوژی بهروز ،منابع مالی ،ارتباطات باین المللای (باا شارکتهاای با رگ و توانمناد و

مؤسسات علمی) ،امکانات ،تجهی ات و سختاف ار و قوانین موجود.
با توجه به نمودار شماره  7میانگین توانمندی و اثرگذاری برای شاکافهاای ،7 ،10 ،14 ،6 ،9
 19 ،1 ،3و  4نسبت به میانگین باالتر بوده است .شکافهای  12 ،13 ،16 ،12 ،17 ،15و  2نسابت
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به میانگین داری توانمندی و اثرگاذاری پاايینتار باودهاناد .همچناین شاکافهاای  5و  20دارای
توانمندی باال و اثرگذاری پايینتر از میانگین و شکاف  11دارای اثرگذاری باال و توانمنادی پاايین

کشور (ربع اول نمودار شماره  )7که اين صنعت در پوش

آنها توانمندتر و پوشا

آنهاا تااثیر

باالتری در تااآورتر شدن آن را دارد در جدول  4ارائه شده است.

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

است .در نهايت شکافهای کلیدی اولويتدار احااء شده موجود در دانا بنیاانی صانعت نفات

نمودار  .7ماتریس توانمندی و اثرگذاری پوشش  92شکاف اولویتدار
جدول  .5شکافهای کلیدی اولویتدار احصا شده جهت دانشبنیانی صنعت نفت کشور
ردیف
شکاف 1

شکاف
عدم  /ناکافی بودن قوانین شفاف و منافانه در مورد نحاوه فعالیات و مشاارکت بخا

راوصای در

طول زنجیره ارزش

شکاف 2

عدم وجود  /ناکافی بودن منابع مالی ويژه توسعه فناوریهای موردنیاز صنعت نفت

شکاف 3

عدم وجود  /ناکافی بودن قوانین و مقررات شفاف جهت ارتقاء سرمايهگذاری رارجی در صنعت نفت

شکاف4

عدم وجود  /ناکافی بودن می ان سرمايهگذاری جهت تولید کاالهای اساسی موردنیاز صنايع نفت و گاز

شکاف 5

عدم وجود  /ناکافی می ان سرمايهگذاری دولت جهت توسعه زيرسارتهای موردنیاز تحقیاق و توساعه
بخ

راوصی فعال در حوزه صنعت نفت و گاز کشور
تولید فراوردههای با ارزش اف وده باالتر در نفت و گاز

شکاف 6

ناکافی بودن می ان سرمايهگذاری جهت اف اي

شکاف 7

پايین بودن سهم تحقیق و توسعه در حوزه نفت و گاز کشور از تولید نارال

دارلی

رارجی فعال در حوزه صنعت نفت و گاز کشور

شکاف 2

نبود /تعداد کم شرکتهای ايرانی با شري

شکاف 9

ناکافی بودن قوانین موثر و پشنیبانیکننده از توسعه نوآوری در کسبوکارهای کوچ

در صنعت
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نتیجهگیری و پیشنهاد

با نگاهی به شکافهای اسنخرا شده جهت دان بنیانی صنعت نفت میتوان دريافت که به ترتیب
سه موضود زير از اهمیت ويژهای برروردار می باشند که نیازمند بازيگری دولت و صنعت نفات و
بخ

راوصی و مراک تحقیقاتی و دانشگاههاا مایباشاد تاا صانعت نفات دانا بنیاان شاده و

کارکردهای مربوطه تحقق يابد:
 -1تأمین منابع مالی و سرمايهگذاری در:
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 توسعه فناوری صنعت نفت و گاز کشور؛
 تولید کاالهای اساسی مورد نیاز صنعت نفت و گاز کشور؛
 توسعه زيرسارتهای مورد نیاز تحقیق و توسعه بخ
 اف اي
 -2اف اي

راوصی فعال در صنعت؛

تولید فرآوردههای با ارزش اف وده باالتر در صنعت نفت و گاز.
تحقیق و توسعه فناوریها در صنعت نفت و گاز کشور

 -3تکمیل قوانین و مقررات در مورد
 نحوه فعالیت و مشارکت بخ

راوصی در طول زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز؛

 پشنیبانی از توسعه نوآوری در کسبوکارهای کوچ
 -4اف اي

تعداد و تشکیل شرکتهای ايرانی با شري

و منوسط در صنعت نفت و گاز؛

رارجی فعال در صنعت نفت و گاز

با توجه به موضوعات کلیدی احااء شده مسأله مهم "تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز
و تولید فراوردههای با ارزش اف وده باالتر" حاکی از ل وم" پرهی از رامفروشی نفت رام و گاز
طبیعی" و "توسعه فناوری و ايجاد زيرسارتهای تحقیق و توسعه در صنعت نفت و گاز کشور و
بخ

راوصی فعال در اين حوزه" حاکی از اهمیت موضود "پیشنازی اقنااد دان بنیان" است.

همچنین میتوان گفت که اين صنعت در سالهای گذشنه بهشدت تحت فشار تحريمهای ظالمانه
بوده ،بهطوريکه موضوعات مهمی نظیر سرمايهگذاری در توسعه اين صنعت در بخ های مخنلف
و همچنین پردارنن به اقدامات مقاومساز نظیر سارت دارل کاالهای اساسی موردنیاز و توسعه
فناوری برای رودکفا نمودن آن از ضروريات میباشد.

412

الف) آموزشی
 -1در موالعه انجام شده ،صنعت نفت و گاز کشور بهصورت کلی در نظر گرفنه شده است و
میتوان اين موالعات را برای زيربخ های مخنلف صنعت نفت و گاز مانند بخ
میاندسنی و پايیندسنی به تفکی

باالدسنی،

انجام داد.

 -2هر کدام از شکافهای احااء شده میتواند موضوعی برای بررسیهای موضوعی کاملتر
باشد.
 -3بر اساب ننايج (نمودار شماره  ،)7شکاف های ربع اول (با سوح توانمندی و اثرگذاری بااالتر
قارار گیرناد.

از میانگین) مایبايسات در اولويات اول صانعت نفات کشاور جهات پوشا

شکافهای ساير ربعهای جدول نی اگرچه در اولويتهای اصلی نیسانند ،ولای نباياد نادياده

تعیین اقدامات اولويتدار برای دان بنیان نمودن صنعت نفت و گاز کشور

پیشنهادات

گرفنه شوند .لذا پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی نسبت به تدوين راهبردهاای توانمنادسااز
برای شکافهای با توانمندی پائین و اثرگاذاری بااال و راهبردهاای گا ين

احنیااطی بارای

راهبردهای با توانمندی باال و اثرگذاری پائین اقدام شود .نهاينااً شاکافهاای دسانه آرار (باا
توانمندی و اثرگذاری پائین) در اولويات کوتااهمادت قارار نداشانه و پیشانهاد مایگاردد در
بازبینیهای ساالنه مورد بررسی قرار گیرند تا جايگاه جديد آنها شناسايی شود.
ب) آموزشی
 -1برنامه عملیاتی و نقشه راه برای پوش

هر ي

از شرکتهای ملی نفت ،ملی گاز ،ملی پاالي

از شکافهای مشخ
و پخ

شده در هر يا

فراوردههای نفنای ،ملای صانايع

پنروشیمی در زمینه اقنااد دان بنیان و اقناااد مقااومنی احاااء تاا ايان دو امار مهام
بهصورت عملی در صنعت نفت کشور پیادهسازی شود.
 -2تعريف رگوالتوری مناسب که مبین روابط بین بخ های مخنلف دولت ،صانعت نفات،
شرکتهای زيرمجموعه بهراوص شرکت ملی نفت ايران و بخ های مخنلف فعال در
حوزه نفت و گااز نظیار دانشاگاههاا و مراکا تحقیقااتی ،شارکتهاای سارمايهگاذار و
پیمانکاری بخ

راوصی و ساير اج ا بهراوص قوانین و مقاررات مشاارکت بخا

راوصی در حوزه اننقال فناوری و پژوه

باشد.

 -3با حمايت از سرمايهگذاری رارجی برای حضور به عنوان مرک اصلی سیسنم نوآوری باا
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لحاظ منافع ملی و در نظر گرفنن سهم مشارکت بخ
ورود آن برای حرکت صحیح در جهت اهداف مشخ
فناوری جديد به موازات اف اي

ايرانای ،لا وم ماديريت و کننارل
شده در حوزه فناوری و اننقاال

ظرفیات جاذا تکنولاوژی مشانمل بار توساعه تاوان

اسنفاده ،نوآوری و بهبود در فنااوری باا اسانفاده از ماديريت و نیاروی انساانی توانمناد
صنعت نفت در بهرهبرداری از منابع عظیم نفت و گاز با اولويت میادين مشنرك ،باالبردن
کیفیت کاال و تجهی ات سارت دارل ،فناوریهاای افا اي
کیفیت فرآوردهها ،باال بردن راندمان نیروگاهها ،کااه

ضاريب بازيافات ،افا اي

ه يناه پاروژههاا در قراردادهاای

جديد.
 -4موارد احااء شده بهراوص بخ

اننقال فناوری ،توجه به زنجیره ارزش و تکمیال آن

میبايست در تدوين قراردادهای جديد نفنی مدنظر قرار گیرد.
 -5از ننايج مقاله جهت احااء احکام مرتبط در برنامههای توسعهای کشور مبننیبار اقناااد
مقاومنی و اقنااد دان بنیان اسنفاده شود.
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