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Abstract: 
Apart from the effects of each country's defense sector on technological learning at 

the national level, the successful experiences of this sector in our country provide good 

lessons for technology development in other sectors and a pattern of positive government 

intervention and support. Dissemination of defense technologies.  In this study, we will 

first review the characteristics of the defense industry, which makes it a model for other 

sectors. The defense development model, known as the "Small Nucleus and Big Network" 

model, will be briefly reviewed, and then a framework for implementing this model in the 

oil industry will be provided. In this framework, an arrangement of institutions 

influencing the value chain of the oil industry is presented and the formation of different 

types of nuclei and the institution in charge of the core and network in the oil industry are 

discussed. Finally, ideas for the development of the oil industry based on this model will 

be presented. 
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الگوي توسعه صنعت و فناوري در ايران:  
هسته هاي كوچك - شبكه هاي بزرگ؛ 

درس هايي از صنايع دفاعي و الگوسازى براى صنعت نفت
حميدرضا فرتوك زاده1* -  جواد وزيرى2 -  محمدرضا آذرآيين3 

(تاريخ دريافت 1391/03/23  تاريخ پذيرش 1391/08/18)

چكيده
جداى از اثرات بخش دفاعى هر كشور بر يادگيرى فناورانه در سطح ملى، تجربيات موفق اين بخش در كشور ما درس 
آموخته هاى خوبى براى توسعه فناورى در ساير بخش ها و الگوى مداخله و حمايت مثبت دولت را به همراه دارد كه شايد 
يادگيرى اين الگوها مهم تر از يادگيرى و اشاعه فناورى هاى بخش دفاع باشد.  در اين پژوهش ابتدا مرورى خواهيم داشت 
بر ويژگى هاى صنايع دفاعى كه باعث مى شود آن را به عنوان يك الگو براى ساير بخش ها مورد بررسى قرار دهيم. در 
ادامه الگوى توسعه بخش دفاع كه از آن به الگوى «هسته و شبكه» ياد مى شود، به طور خالصه مرور خواهد شد و سپس 
چارچوبى براى پياده سازى اين الگو در صنعت نفت ارائه مى شود. در اين چارچوب چيدمانى از نهادهاى تأثيرگذار بر 
زنجيره ارزش ساز صنعت نفت ارائه و پيرامون نحوه شكل گيرى انواع هسته ها و نهاد متولى هسته و شبكه در صنعت نفت 

بحث مى شود. در پايان ايده هايى براى توسعه صنعت نفت بر اساس اين الگو ارائه خواهد شد. 
واژگان كليدي: الگوى هسته و شبكه، صنايع دفاعى موج چهارم، گذار در صنعت نفت، نظام دستيابى، نظام 

نوآورى، درس آموخته هاى بخش دفاع

1*-  عضو هيأت علمى دانشگاه. 
2- دانشجوى دكترى سياست گذارى علم و فن آورى دانشگاه تربيت مدرس.

3- دانشجوى دكترى سياست گذارى علم و فن آورى مركز تحقيقات سياست علمى.
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1. مقدمه
توسعه فناورى در كشورهاى در حال توسعه بدون الگوهاى بومى كه برگرفته از شرايط و تجربيات خاص 
اين كشورها باشد امكان پذير نيست. به تجويزهاى فراگيرى كه نهادهاى بين المللى براى كشورهاى در 
حال توسعه داشته اند، نقدهاى فروانى شده است و سياست ها و نهادهاى توصيه شده به اين كشورها 
هيچ گاه به الگويى موفق براى همه تبديل نشده است. اين سياست ها عبارتند از: سياست هاى محدود 
اقتصاد كالن، آزادسازى تجارت بين الملل و سرمايه گذارى، خصوصى سازى و مقررات زدايى و توسعه 
خصوصى  مالكيت  حقوق  مستقل،  قضايى  سيستم  خوب،  ساالرى  ديوان  ساالرى،  مردم  قبيل  از  نهادها 
شديداً حمايت شده، مديريت شفاف مبتنى بر بازار و نهادهاى مالى و از جمله بانك مركزى مستقل. در 
نقد اين جريان، نظريه هاى متفاوتى براى تبيين ابعاد و شيوه دخالت دولت در كشورهاى در حال توسعه 
شكل گرفت. اين ادبيات كه از كارهاى فردريك ليست در 1841 شروع مى شود، به طور جدى نشان داد 
كه سياست هاى صنعتى، تجارى و فناورى هوشمندانه دولت ها در حمايت از صنايع نوپا مضمون اصلى 

راهبردهاى جبران عقب ماندگى1 در بسيارى از كشورهاست[1].
در كنار درس آموخته هاى شكست بازار، درس آموخته هاى شكست دولت نيز بسيار قابل توجه و حائز 
بودن  مفيد  براى  استدالل  سادگى  وجود  با  بگيرند.  ياد  بايد  ها  بنگاه  مانند  هم  دولت ها  است.  اهميت 
دخالت دولت در ارتقاى صنعتى، نمى توان نتيجه گرفت كه اين نظريه در همه كشورها به سادگى اجرا 
شدنى است. تاريخ توسعه مملو از اين گونه شكست هاست. [2] يادگيرى دولت براى رشد قابليت فناورانه 

بنگاه ها، به معنى تقليد و الگوبردارى از كشورهاى موفق آسياى شرقى نيست. 
بنابراين بيشتر از آنچه كه ما بايد به استفاده از تجربيات موفق ساير كشورها بپردازيم، بايد بازخوانى 
هوشمندانه اى نسبت به تجربيات موفق دولت و بنگاه هاى خود داشته باشيم. اگر سازوكارهاى يادگيرى و 
دريافت بازخوردهاى مناسب از سياست هاى اعمال شده در نهادهاى سياست گذار فعال شود، با يافته هاى 
ارزشمندى روبرو خواهيم شد كه مى توان از دل آنها الگوى مناسب توسعه فناورى را براى كشور استخراج 
كرد. لذا در اين نوشتار سعى داريم با اشاره اى به تجربه صنايع دفاعى در توسعه فناورى، درس هايى را 

براى صنعت نفت استخراج كنيم. 
بخش دفاع در بسيارى از كشورها نقش بسزايى در توسعه فنـاورى در سطح ملى داشته است و شايد 

1- Catch Up
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بى راه نباشد اگر از آن به لوكوموتيو توسعه فناورى ياد كنيم. بخش دفاع از طرفى بازار داخلى1 مهمى 
را براى توسعه فناورى فراهم مى آورد و از طرف ديگر خبرگى و هوشمندى نهادينه شده اى كه در پس 
خريدهاى نيروهاى مسلح وجود دارد، مسيرى تكاملى پيش روى صنايع كشور ايجاد مى كند. مفهوم بازار 
داخل در منظومه ادبيات نظام نوآورى به روايت موسع (مكتب آلبورگ) جايگاه بسيار كليدى و تعيين 
كننده اى دارد[3]. اندازه و تركيب بودجه دفاعى دولت اياالت متحده آمريكا كه بازارى مناسب براى توليد 
علم و فناورى به وجود آورده است، نشان دهنده قدرت كشش بازار در توسعه فناورى و اهميت اقتصادى 
كردن توسعه فناورى است. به عبارت ديگر آمريكايى ها در سايه اين بودجه به صورت زيركانه اى، قوانين 
ممنوع كننده حمايت را كه در چارچوب برنامه جهانى سازى اعمال مى شود، دور مى زنند و بزرگترين 

حمايت ها را كه عبارت است از بازار خوب و بزرگ، براى صنعت و دانشگاه خود فراهم مى آورند. 
مى گيرند،  شكل  دفاعى  فناورى هاى  و  ها  سامانه  به  دستيابى  برنامه هاى  كنار  در  كه  فناورى  ابرهاى 
اثرات جانبى و سرريزهاى فروانى روى ساير بخش ها دارند. به عنوان مثال اريكسون و ولو به عنوان دو 
صنعت پيشرو در اقتصاد سوئد موفقيت كنونى خود را تا حد زيادى مرهون خريدهاى هوشمندانه بخش 

دفاع هستند.[4]
دفاع بر يادگيرى فناورانه در سطح ملى، اين بخش در كشور ما درس هاى  جداى از تأثيرات بخش 
آموزنده اى براى توسعه فناورى و الگوى مداخله و حمايت مثبت دولت به همراه دارد كه شايد يادگيرى 

آنها براى ساير بخش ها اثرگذارتر از يادگيرى فناورى  به همراه داشته باشد. 
در اين پژوهش ابتدا مرورى خواهيم داشت بر ويژگى هاى صنايع دفاعى كه باعث مى شود آن را به 
عنوان يك الگو براى ساير بخش ها مورد بررسى قرار دهيم. در ادامه الگوى توسعه بخش دفاع كه از آن به 
الگوى «هسته و شبكه» ياد مى شود به طور خالصه مرور خواهد شد و سپس رهنمودهايى براى توسعه 

صنعت نفت بر اساس اين الگو خواهيم داشت. 
روش ما براى دستيابى به الگوى هسته و شبكه نظريه پردازى داده بنيان بوده است [5]. از طريق 
اين راهبرد پژوهش كيفى و با نگاهى تفسيرى و تاريخى و انتقادى سعى شده است به تجربيات انباشته 
صنعت دفاعى به گونه اى معنابخشى شود كه يك نظريه راهنما براى معمارى مجدد اين بخش و الگو 
در  حضور  و  مصاحبه ها  مشاركتى،  مشاهده  مانند  ابزارهايى  آيد.  فراهم  كشور  بخش هاى  ساير  بردارى 

1- Home Market
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جلسات متنوع و متعدد كارشناسى، فعاليت تخصصى و تجربى محققان از يك سو و قرار دادن مستمر 
نتايج مطالعه در معرض نقد و ارزيابى مستمر مديران و متخصصان اين حوزه از سوى ديگر منجر به شكل 

دهى مفاهيم آن شده است. 
الگوى هسته و شبكه به دنبال ايجاد تركيب بهينه اي از تمركز و عدم تمركز براي توسعه صنعتي 
نياز  مورد  هاى  فعاليت  براى  مناسبى  محمل  نمى تواند  ظرف دولتى  موارد  بسيارى  در  است.  فناورانه  و 
زنجيره ارزش ساز باشد و با خالء هاى زيادى روبرو است. بسيارى از تالش هاى مهندسى مجدد و اصالح 
ساختارى در كشور ما با اين پيش فرض انجام مى شود كه ظرف هاى دولتى را بايد ثابت در نظر گرفت 
و مظروف آن را با شيوه هاى گوناگون آن قدر تغيير داد تا كارايى ايجاد شود؛ در حالى كه بايد بين ظرف 
و مظروف تناسب الزم وجود داشته باشد و اين تناسب در بسيارى موارد با به كارگيرى ظرف هاى جديد 
در قالب الگو هاى كسب و كار غير دولتى و شبه دولتى امكان پذير است. منطق هسته و شبكه كمك 

مى كند كه صنعت از انحصار دولتى خارج و به فرصتى براى كارآفرينان و بخش خصوصى تبديل شود.
 هر چقدر بتوان نيت هاي راهبردي را از طريق كسب و كارهاي رقابت پذير در فضاى بازار يا حمايت 
محدود با ايجاد همكاران شبكه اى محقق كنيم، از آفات دراز مدت تصدي گري دولتي در امان خواهيم 

بود.
براى تفكيك الگو هاى كسب و كار در الگوى هسته و شبكه سه منطقه تعريف شده است. معمارى اين 
سه منطقه با اين سؤال شكل مى گيرد كه چه چيزهايي را بايد متمركز، و چه چيزهايي را بايد حمايتى 
و يا رقابتي دنبال كنيم؟ منطقه تمركز منطقه قرمز نام دارد كه سرشاخه ها و جايى است كه ريسك 
باالست و بازار از عهده آن بر نمى آيد. منطقه زرد منطقه همكارى و شبكه سازى با حمايت هاى محدود 

و موضعى است و منطق سبز جايى است كه استفاده از سازو كار بازار تجويز مى شود. 

2. ويژگى هاى بخش دفاع به عنوان الگوى يادگيرى
چرا از صنايع دفاعى بايد آموخت؟ در بخش هاى ذيل برخى از ويژگى هاى خاص صنايع دفاعى ارائه 

مى شود:
2-1- سابقه طوالنى و تجربيات متراكم در توسعه صنعت و فناورى

صنايع دفاعى با سابقه اى در حدود نيم قرن، ريشه دارترين صنايع كشور در توسعه فناورى به شمار 
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مى روند. سرمايه گذارى هاى صنعتى متنوعى چه قبل از پيروزى انقالب و چه بعد از آن در اين بخش انجام 
شده است. هجوم همه جانبه صدام و دوران جنگ هشت ساله، با خود يك جهش سيستمى در صنايع 
دفاعى به همراه آورد و اين صنعت سعى كرد به دامنه گسترده اى از سامانه ها و فناورى ها براى مقابله 
با تهديد دست پيدا كند. پيشينه غربى و همكارى هاى شرقى در كنار استعدادهاى درونى ملى يادگيرى 
فناورانه خوبى را براى صنايع دفاعى فراهم آورد؛ تنوع پروژه هاى تحقيق و توسعه در كنار همكارى هاى 
گسترده با بخش هاى دانشگاهى و خصوصى باعث شد اين صنعت به يك البراتور و انكوباتور بزرگ براى 
انواع فناورى ها تبديل شود. نظام پشتيبانى فناورانه دفاع به خاطر تهديدهاى گسترده، از ابتدا بناى خود 
را بر خودكفايى و اتكا به توانمندى هاى ملى قرار داد و شبكه سازى و توسعه زنجيره ارزش ساز توسعه 

فناورى و سامانه هاى دفاعى در موارد زيادى با موفقيت عجين بوده است. 
2-2- توجه ويژه به نوآورى در شرايط غير خطى 

دغدغه  صنايع دفاعى براى تحقق ماموريت ها و تأمين رضايت مشتريان كليدى، توسعه «نهاد نوآورى» 
براى  نبرد  عرصه  در  را  گوناگونى  نيازهاى  تهديدات،  متغير  و  پيچيده  شرايط  است.  اثربخش  شكلى  به 
نيروهاى مسلح ايجاد مى كند  كه پاسخ گويى كامل به آنها در پارادايم صنايع دفاعى مبتنى بر توليد انبوه 
ممكن نيست. هر چند صنايع دفاعى در همكارى هاى صنعتى و تحقيقاتى با ساير كشورها محدوديت 
منظور  به  مى رود  انتظار  آنها  از  ولى  است-  فناورى  رشد  در  مهمى  بسيار  عامل  كه  دارند  زيادى  هاى 
پشتيبانى مؤثر و بهنگام از مشتريان كليدى، سامانه هاى دفاعى متنوعى را در تعداد كم و نه سامانه هاى 
دفاعى محدودى را در مقياس انبوه طراحى و توليد كنند و با كيفيت مطلوب در اختيار مشتريان كليدى 
قرار دهند. «دنباله روي فناورانه» بر اساس رويكردهاى كپي سازي، مهندسي معكوس، تطبيق فناورى و 
عدم توجه به پويايي هاى بازار فناورهاى نظامى، به هيچ وجه پاسخ گوى نيازهاى پيچيده، رو به رشد 
و متغير مشتريان كليدى نيست و صنايع دفاعي كشور چاره اي جز توسعه قابليت هاى نوآورى  فناورانه 
ندارند. امروزه عرصه خلق قدرت دفاعى و ايجاد توان بازدارنده، در گرو قدرت دانش و فناورى است و از 
اين روست كه قدرت هاى نظامى اهميت فوق العاده اى را براى رشد نوآورى در صنايع دفاعى خود قائل 

مى شوند. 
نوآورى در سيستم هاى جامع تسليحاتى1 كه متشكل از اجزايى متنوع و با قلمروهاى دانشى متفاوت 

1- Whole Weapon System (WWS)
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هستند - آن هم در شرايط تحريم هاى گسترده - به خودى خود با چالش هاى فراوانى روبروست. اين 
عدم  هاى  خطرپذيرى  همچنين  و  مالى  منابع  تامين  براى  كشور  منابع  محدوديت  كنار  در  چالش ها 
قالب  در  و  كشور  جاى  همه  در  توسعه  و  تحقيق  توانايى هاى  از  استفاده  كه  است  شده  باعث  موفقيت 
شبكه هاى همكارى يكى از جدى ترين رويكردهاى صنايع دفاعى براى پاسخ گويى به نيازهاى پيش رو 
باشد. به بخش هايى نظير هوافضا و دريا كه مورد توجه جدى صنايع دفاعى است، صنايع جامع1 يا صنايع 
بزرگ2 اطالق مى شود. اين جامعيت و بزرگى به معناى بزرگى فيزيكى نيست، بلكه مراد آن است كه 
اين صنايع با تعداد وسيعى از فناورى ها سروكار دارد. از آنجا كه تنوع وحجم قطعات مورد استفاده در 
اين صنايع زياد است، آنها ناگزير به برقرارى ارتباطات شبكه اى گسترده با صنايع ديگر هستند[5]. نكته 
ديگر اينكه در دراز مدت وجود صنعت دفاعى انحصارى در بخش دولتى فاقد توجيه است و روندهاى كلى 
اقتصاد كشور نشان مى دهد كه غير از بخش هاى محدودى از صنايع دفاعى، ساير بخش هاى آن مانند 
ساير صنايع كشور، به بخش خصوصى واگذار خواهد شد. بنابراين يكى از چالش هاى آينده سياست گذارى 
صنايع دفاعى اين خواهد بود كه چگونه از طريق جريان خصوصى سازى قابليت هاى فناورانه دفاعى را 

بايد توسعه و عمق داد. 
2-3- گذار به موج چهارم و اهتمام به تحول و تعالى

صنايع دفاعى در دهه اخير دگرديسى و تحول عميقى را تجربه مى كند. پيشران هاى محيط راهبردى 
صنايع دفاعى  باعث شده است كه اين صنعت بر اساس منطق دفاع دانش بنيان، مجموعه اى  از برنامه 
هاى تحول و تعالى را در دستور كار خود قرار دهد كه از آن به گذار بـه صنايع دفاعى موج چهـارم ياد 
مى شود. موج اول در شرايط پيش از انقالب و در راستاى دكترين نظامى غرب شكل گرفت. موج دوم 
تحت تأثير جنگ تحميلى وشرايط تحريم و بحران به وجود آمد و موج سوم در شرايط پس از جنگ طى 
يك دهه توسعه صنايع دفاعى را تحت تأثير تهديدات منطقه اى و مشكالت ناشى از افت تقاضا رقم زد. 

در ادامه به متغيرهاى پيشران موج چهارم اشاره مى شود:
 تغيير در ماهيت نبرد: صحنه نبرد آينده  ديگر مبتنى بر لشكرهاى عظيم و قدرت آتش سنگين 
نيست و حركت به سمت نبردهاى تأثير محور است. جنگ هاي صورت گرفته اخير نشان مى دهد كه 
جنگ ها هوشمندتر شده اند و بر محور شبكه ها شكل گرفته اند و توسعه يافته اند. نقش فناوري هاي نرم، 

1- Comprehensive Industries
2- BigTech



66

اطالعات، ارتباطات و فناوري هاي الكترونيكي به وضوح در اين جنگ ها خود را نشان داده است و روندها 
نشان مي دهند كه اهميت اين فناوري ها در جنگ هاي آينده روز به روز بيشتر مي شود[6].

رزمى  هاى  سامانه  به  مجهز  دريايى  و  زمينى  هوايى،  ظهورتسليحات  فناورى:  ماهيت  در  تغيير  
هوشمند با قابليت كنترل از راه دور، فناورى اطالعات، سيستم هاى شبكه اى با قابليت هاى ارتباطى 

باال و غيره.  
تغيير در ماهيت تهديد: تغيير كانون اصلي تهديد از تهديدهاي منطقه اي و همتراز به تهديدات فرا 
منطقه اي و ناهمتراز كه با ماهيتي متفاوت از شرايط جنگ تحميلي. اشكال متنوع تهديد و تغيير سريع 

آنها. 
تغيير در ماهيت تقاضا: كاهش دوره عمر محصوالت، محدوديت شديد در تقاضا و تغيير مستمر 

نيازهاي نيروهاي مسلح. 
پوشش  تحت  توانمند  انساني  سرمايه  از  بخشي  امروز  دفاع:  بخش  انساني  هاي  سرمايه  در  تغيير  
مستقيم صنايع دفاعي است و بخش قابل توجهي از نيروهاي نخبه و زبده كه مي توانند در جريان خلق 
شايستگي دفاعي نقش به سزايي داشته باشند به داليل مختلف از جمله جابجايى نسل ها و بازنشستگى، 

در بخش هاي تحقيقاتي و صنعتي خارج بخش دفاع به سر مي برند.
تغيير در توانمندي هاي صنعتي و تحقيقاتي كشور: دگرگوني در ظرفيتهاي ملي، رشد زير ساخت 

هاي تحقيقاتي و صنعتي و امكان استفاده از شبكه همكاري هاي تحقيقاتي و صنعتي. 
تغيير در شرايط اقتصادي بخش دفاع: محدوديت بودجه هاي دفاعي، رشد چشمگير هزينه هاي 

دوره عمر در حوزه منابع انساني و سرمايه گذاري ها.
مجموعه اين تغييرات باعث تغيير در نيازهاي نيروهاي مسلح شده است. اين تغيير نياز از محصوالت 
با شمارگان انبوه و تنوع پايين به محصوالتي با شمارگان محدود و تنوع باال و دوره عمر كوتاه سوق پيدا 
كرده است. هم چنين تغيير روند تقاضا به سمت سامانه هاي دفاعي هوشمند با فناوري ها و كيفيت برتر، 
انعطاف پذيري بيشتر و در عين حال دستيابي به آن ها در سريع ترين زمان ممكن از شاخصه هاي شرايط 

فعلي و آينده است.
پارادايم صنايع دفاعي موج چهارم حامل فرصت هايي است كه براي درك و بهره برداري از آنها بايد 
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قواعد اين پارادايم را به خوبي شناخت. مهترين قاعده اي كه از تحليل متغييرهاي پيشران اين پاردايم بر 
مي آيد اين است كه بايد از  صنايع دفاعي سنتى مبتني بر كارخانجات گسترده، سخت افزار و توليد خطي 
و انبوه، دور و به صنايع دفاعي مبتني بر دانش و فناورى نزديك شد. براي ايجاد و به كار گيري حداكثر 
ظرفيت دارايي هاي نامشهود، صنايع دفاعي نبايد تنها به ظرفيت هاي داخلي خود بسنده كنند، بلكه 
بايد همه ظرفيت هاي كشور را مد نظر قرار دهند و با ايجاد تعامل هم افزا با همه بخش هاي صنعتي و 
تحقيقاتي كشور، ريشه هاي قدرت دفاعي در عمق قابليت هاي ملي رسوخ يابد و به اين ترتيب زمينه هاي 

رشد و بهره وري صنعت دفاع فراهم گردد.
2-4- معمارى بر اساس نظام دستيابى1 

به غير از ويژگى هاى محيطى و صنعتى صنايع دفاعى ايران كه مى تواند آن را به يك الگوى مناسب 
نيز  دفاعى  فناورى  توسعه  روش هاى  و  رويكردها  به  مربوط  ويژگى هاى  كند،  تبديل  كاوى  بهينه  براى 
مى تواند درس هاى آموزنده اى داشته باشد. بخش دفاع در كشور ايران و ساير كشورهاى پيشرو، براى 

پشتيبانى فناورانه از خود، نظامى تحت عنوان «نظام دستيابى» در درون خود توسعه داده است.
دستيابى به سامانه ها و تجهيزات دفاعي در قالب يك چارچوب مديريتي، تحت عنوان «نظام مديريت 
مديريت  منظور  به  كه  است  نظامى  دستيابى  نظام  مي پذيرد.  صورت  دفاعي»  سامانه هاى  به  دستيابى 
سرمايه گذارى هاى ملى در  فناورى ها، پروژه ها و برنامه هاى پشتيبانى از نيروهاى نظامى ايجاد مى شود. 
هدف اصلى نظام دستيابى ، دستيابى به محصوالت با كيفيتى است كه بتواند نيازهاى كاربران را رفع 

نمايد و سبب بهبود در توانمنديهاى ماموريتى و پشتيانى عملياتى در زمان و  هزينه مورد نظر شود.
بررسي و مطالعات نشان مي دهد كه هريك ازكشورهاي موفق در زمينه توليد سالح و تجهيزات، داراي 
يك فرايند مديريت دستيابى منسجم، يكپارچه و مستقل، بر اساس اصول مهندسي سيستم و متناسب 
با شرايط محيط راهبردى آن كشور هستند. اين فرايند كه در وزارت دفاع مديريت مى شود، واسط بين 
نيازهاى نيروهاى مسلح  و بخش صنعتى است. يعنى حل مساله هاى نيروهاى مسلح در عرصه نبرد و يا 
سفارش هاى آنها را مبنى بر تغيير، بهبود و يا تهيه و توليد سامانه ها را تحت عنوان برنامه هاى دستيابى 
دفاعى تعريف مى كند و با ايجاد شبكه اى از همكارى هاى تحقيقاتى و صنعتى در داخل و خارج بخش 
دفاع، آنها را تا تحقق نتايج مطلوب مديريت مى نمايد.  در يك نظام موفق دستيابى توانمندى ها، به 

1- Acquisition System
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منظور تحقق نوآفرينى دفاعى و خلق محصوالت جديد، به خوبى با هم تركيب و تلفيق مى شود[7].
ديدگاه حاكم بر اين فرايند مديريتى انعطاف پذير، با يك رويكرد سامانه اى و بر اساس چرخه عمر 
سامانه و در چارچوب الگوى تسليحاتى است. الگوي تسليحاتي، فرايند تصميم گيري منطقي براي انتخاب 
سالح و تجهيزات بهينه است. اين فرايند مشخص مي كند كه با توجه به مالحظات اساسي و اقتضائات 
حاكم بر كشور روش منطقي تصميم گيري در مورد انتخاب يك سالح يا تجهيز خاص چيست و توالي، 

ترتيب و درجه اهميت عوامل مؤثر در اين انتخاب چگونه است[8].  
«نظام دستيابى بـه سامانـه هاى دفاعى» مجموعه منظم و پكپارچه اى از نهادها، فرايندها، قوانين، 
در  مسلح  نيروهاى  از  نمايندگى  به  دستيابى»  نهاد «مديريت  محوريت  با  كه  است  بازيگران  و  ها  رويه 
راستاى راهبرد امنيت ملى و پشتيبانى فناورانه، سرمايه گذارى هاى درون بخش دفاع و سرمايه گذارى 

هاى ملى را براى محقق شدن فناورى، برنامه ها و محصوالت دفاعى مديريت مى كند.
همانطور كه در شكل يك نشان داده شده است، شكل دهى به جريان دستيابى، همواره پس از بررسى 
دقيق تهديد و نياز صورت مى گيرد. پس از آنكه قابليت هاى مورد نياز براى مقابله با تهديد شناسايى 
شدند، بايد هم از طريق راه حل هاى سخت و هم از طريق راه حل هاى نرم به پاسخ گويى در مورد آنها 
اقدام كرد تا به اين ترتيب شايستگى دفاعى كه مجموعه است از قابليت هاى ايجاد شده در يك آرايه 

دفاعى خلق شود[9]. 
قابليت هاى فناورانه دفاعى در واقع دستيابي به راه ها و راه حل هاي ميان بر (سخت و نرم) است كه 

    
    

 

   
 

 
  

 

 

 

 

    
  

    
    

    

شكل1- راه حل هاى سخت و نرم در نظام دستيابى
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با به كارگيرى تفكر، تجربه و تمركز بر نقاط ضعف دشمن مى توانند با كمترين هزينه و زمان، بيشترين 
ضربه را به دشمن و ماشين جنگى آن وارد كنند.

3. الگوي هسته و شبكه 
3-1- مفاهيم اصلى

صنايع دفاعى در موج چهارم توسعه خود، بر اساس الگو و گفتمان «هسته هاى كوچك دانا و شبكه هاى 
بزرگ توانا» شكل مى گيرد و سعى دارد از اين طريق جريانى از تحول و تعالى را تحت عنوان صنايع 
ايجاد  براى  دفاعى  شايستگى  خلق  ظرفيت هاى  از  نوينى  نسل  آن  در  كه  بزند  رقم  چهارم  موج  دفاعى 
بازدارندگى پايدار بالفعل شود. اين ظرفيت ها كه در قالب هسته هاى كارآفرينى و كارفرمايى دانش بنيان 
و شبكه هاى گسترده در عمق و عرض قابليت هاى ملى، سامان يافته اند، معمارى نوينى را براى صنايع 
دفاعى ايجاد مى كنند كه پاسخ گوى تضادهايى است كه اين صنايع بايد آنها را هضم كنند. برخى از اين 

تضادها كه شالوده صنايع دفاعى بايد در پاسخ به آنها باز آفرينى شود، عبارتند از:
 ضرورت وحدت فرماندهي و در عين حال شبكه محور بودن

 ضرورت ساختارمندى اما توسعه قابليت بازآرايي 
 ضرورت رعايت معاهدات و كنوانسيون هاى بين المللى در عين تحريم ها و محدوديت ها

 ضرورت چاالكى و در عين حال پايدار و با ثبات بودن
 ضروت كوچكى به علت محدوديت هاى اقتصاد دفاعى  اما بزرگ بودن به علت تنوع نياز و حجم 

تقاضا
 ضرورت توسعه ايمن و دقيق و در عين حال حفظ ويژگى خطر پذيرى به عنوان عاملى مهم در 

توسعه و پيشرفت
مفاهيم اصلى الگوى هسته و شبكه در شكل (2) نشان داده شده است. اين الگو در بردارنده نهادهاى 
نوينى در قالب انواع هسته هاست كه درون شبكه هاى متناظر خود جريان دستيابى را بـه جوشش در 

مى آورند.
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3-1-1- هسته هاى دستيابى: كليدى ترين نهاد در گذار به موج چهارم، هسته هاى دستيابى است. 
نهاد اصلي و واحد بنيادين ساختاري صنايع دفاعي هستند كه ماموريت دستيابي به يك خانواده از سامانه 
هاي دفاعي برتر وپاسخگو درقبال قراردادهاي منعقده به آنها سپرده شده است. طى فرايند بلوغ هسته ها، 
انباشته  آنها  در  سخت  و  نرم  ظرفيت هاي  و  قابليت ها  توانمندي ها،  از  هدفمند  و  يكپارچه  مجموعه اي 

مى شود كه عبارتند از:
 درك راهبردي از آرايه دفاعي، شناخت نياز مشتريان، 

 توانايي طراحي ومهندسي سيستم بر اساس منطق سكوهاى مشترك (پلت فرم)
 برخوردار از قابليت كارفرمايي دانش بنيان شبكه سازي و كارآفريني فناورانه

 داراي تسلط و ظرفيت جذب انواع فناوري ها و قدرت توسعه آنها از طريق كانون هاى توسعه فناورى 
در درون (فناورى هاى قرمز) و بيرون از بخش دفاع (فناورى هاى زرد)

 توانمند در شبكه سازي و مديريت شبكه همكاران صنعتى و تحقيقاتى براى توليد محصول و سامانه
هسته ها مسئوليت اصلي عقد قرارداد با مشتريان و پاسخگويي كامل به نيازها از مرحله طراحي و 

شكل2- معمارى هسته هاى كوچك، شبكه هاى بزرگ
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آزمايش نمونه هاي اوليه تا توليد سامانه هاي دفاعي و ارائه خدمات پس از فروش را بر عهده دارند. بر 
اساس معيارهاى امنيتى، اقتصادى، رقابتى در حال حاضر هسته ها بايد در داخل مجموعه ي صنايع دفاعي 

ايجاد شده يا توسعه يابند. 
دنبال  هسته ها  از  ديگر  نوع  دو  با  ارتباط  طريق  از  را  خود  مأموريت هاى  تحقق  دستيابى  هسته هاى 

مى كنند: 
 هسته هاى توسعه كسب و كار
 هسته هاى تحقيقات فناورى

3-1-2- هسته هاى توسعه كسب و كار: هسته هاي مديريت هوشمند تقاضا و بازار با نگاه آرايه اى 
هستند. اين هسته ها عالوه بر توسعه سامانه هاى دفاعى، به كسب سهم بازار از محصوالت غير فناورانه نيز 
مى پردازند. توسعه ظرفيت هاى انديشه  سازى و ايده پردازى از مهم ترين كاركردهاى آنها است. اين هسته ها 
كانون خلق نظريه و انديشه دفاعى بازدارنده هستند. در اين هسته ها ظرفيت خلق ايده هاى برترى ساز 
دفاعى با حضور و تعامل افراد توانمندى از مشترى، متخصصين محصوالت و فناوري هاي دفاعي و نخبگان 
دانشگاهى شكل مى گيرد و فضاي خالقانه اى براي توليد و پرورش ايده هايي نو در خصوص فرصت هاي 
آينده سازمان دفاعى براي خلق شايستگي دفاعي ايجاد مى شود. مشاركت اين افراد در توليد انديشه 
دفاعي با يك نگاه تاثير محور، منجر به شكل گيرى درخواست ها يا سفارش نامه هاى مشخص براى توسعه 
سامانه هاى دفاعى مى شود. اين هسته ها بايد بر اساس روش ها و شيوه هاى  هوشمندانه اى هدايت شوند، 

به طورى كه ضريب خطرپذيرى ايده ها كاهش و ضريب اثربخشي آنها ارتقاء يابد.
بر اساس تحليل محيط راهبردى،  نويسندگان راهبرد و هسته هاي نوآوري به اين نتيجه مي رسند كه 
چه سامانه اى و با كاركردها و ويژگي هايى مورد نياز بازار دفاعى است. تهيه چنين طرحى خروجى نهايى 

هسته هاى  توسعه كسب و كار است. 
هسته هاى  توسعه كسب و كار در واقع ظرف تعامل سه ركن مشترى، صنعت دفاعى و دانشگاه هستند. 
شايستگي هاي غيرمشابه و مكمل اين نهادها باعث مى شود ايده هاى توليد شده در هسته هاى  توسعه 
كسب و كار، اساس محكمى را براى ايده پردازى و توسعه بازار و ايجاد تقاضاى مؤثر براى صنايع دفاعى 

ايجاد كنند. در ادامه به برخى از اين شايستگى ها اشاره مى شود.
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3-1-3- هسته هاى تحقيقات فناورى: اين هسته ها كانون و ظرف شكل گيرى قابليت هاى فناورانه 
مورد نياز هستند. مسئوليت اين هسته ها دستيابي به فناوري هاي مورد نياز و نيز كاربردي نمودن آن ها، 
براي استفاده در طراحي، آزمايش و توليد سامانه هاي دفاعي حال و آينده بر اساس راهبردهاى توسعه 
و دستيابى به فناورى هاى مورد نياز وزارت دفاع و سازمان مربوطه مى باشد. اين هسته ها با توجه به نوع 
فناوري و ميزان توانايي مي توانند در داخل گروه هاي دستيابي تعريف شوند و يا اين كه به طور مستقل 
و منحصر به فرد در سطح سازمان هاي سامانه محور تعريف شوند. تمركز اصلي اين هسته ها بر توسعه و 
تحقيقات در خصوص فناوري هاي راهبردي (قرمز) و در موارد استثنايي فناوري هاي حساس (زرد) خواهد 

بود.
و  هسته ها  براى  را  الزم  پشتيبان  خدمات  و  سرويس ها  انواع  مختلف  سطوح  در  حرفه اى  ستادهاى 
مهم  از  قانونى  هاى  ساخت  زير  توسعه  آموزشى،  اى،  مشاوره  مالى،  خدمات  مى آورند.  فراهم  شبكه ها 
ترين نقش هاى اين ستادهاست. اين خدمات باعث مى شوند كه براى عضويت در شبكه صنايع دفاعى 

مزيت هايى ايجاد شود كه ورود به اين شبكه را تحريك و تشويق كند. 

شكل3- اركان هسته هاى توسعه كسب و كار

الگوى توسعه صنعت و فناورى در ايران؛ هسته هاى كوچك - شبكه هاى بزرگ؛ درس هايى از صنايع دفاعى و الگو سازى براى صنعت 
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3-2- پياده سازى الگوى هسته و شبكه 
هسته ها كليدي ترين نقاط صنايع دفاعي هستند و عمده ترين برنامه هاي رويشي و توسعه اى در راستاي 
ارتقاء قابليت هاي اين هسته ها تعريف مي شود. قابليت هاي اصلي اين هسته ها توان طراحي و مهندسي 
سامانه هاي دفاعي و قابليت هاي تحقيقاتي ناظر بر توسعه فناوري هاي مورد نياز مي باشد. اين گونه قابليت ها 
به تدريج  ارتقاء و تكامل مي يابد؛ لذا براي توسعه و تقويت هر يك از هسته هاي تعريف شده، نقشه راه و 

برنامه توسعه در سرفصل هاي زير تدوين مي شود:
 توسعه رهبران آرمان گرا و انگيزه بخش 

 جذب و بكارگيري نيروى انسانى ماهر (طراح و سرطراح) 

 توسعه دانش مهندسى سامانه و يكپارچه سازى سامانه 

 توسعه قابليت هاي كارفرمايي دانش بنيان و مديريت شبكه بيرونى ( مديريت زنجيره تامين،  

مديريت مالي وحقوقي قراردادها و....)
 برنامه توسعه  دانش تخصصى فني و مهندسى در حوزه هاى مرتبط 

 توسعه  قابليت مديريت پروژه  

 توسعه و بكارگيري نرم افزارهاى طراحى 

 استقرار نظام مديريت نيروى انسانى متناسب با دفاتر طراحى 

سازوكار رشد و بلوغ هسته ها نوعى سازوكار ارگانيك است كه از تجمع قابل ترين ظرفيت هاي انساني 
وسازماني فعلي به عنوان هسته اوليه حول يك ماموريت مهم دفاعي شكل مى گيرد و به تدريج قابليت 
هاي اين هسته در تعامل نزديك با پروژه هاي واقعي ومهم رشد مى نمايد و مسير بلوغ خود را طي مي 
كند. تحقق اين نگاه مستلزم : درك فلسفه و هويت ذاتي هسته ها، درك مباني رشد و توسعه هسته ها 
(رشد ارگانيك و سلولي- سرطراح سلول بنيادي دفتر طراحي)، درك تفاوت ذاتي مسئوليت ها و مناصب 
در هسته ها با ساير واحدهاي سنتي سازمان (تعريف نقش ها در پروژه)، وجود مسير روشن و شفاف از 
خروجي هاي مورد انتظار از هسته ها ( نقشه راه پلت فرم ومحصول،  نقشه راه فناوري)، پروژه مبناي اصلي 

تشكيل هسته ها (توجه به نظام دستيابي) است. 
توسعه هسته ها و شبكه ها با ايجاد تغيير ماهوى در ظرفيت هاى فعلى در واقع بيانگر راهبرد رويشى 
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صنايع دفاعى است. براى اين منظور الزم است ظرفيت هاي تحقيقاتي و طراحي موجود در قالب هسته ها 
آرايش مجدد شوند. ظرفيت هاي تحقيقاتي و طراحي موجود مي توانند با ادغام و يا هم افزايي، ركن و پايه 
اصلي برخي از هسته ها باشند. ممكن است نتوان بر اساس ظرفيت هاي فعلي سازمان برخي از نيازهاي 
براي  هم  طراحي  و  تحقيقاتي  ايده پردازى،  ظرفيت هاي  توسعه  رو  اين  از  نمود.  تامين  را  آينده  و  حال 
تكميل قابليت هسته هايي كه برمبناي ظرفيت هاي موجود شكل گرفته اند و هم براي ايجاد هسته هاي 
كامًال جديد، مدنظر قرار خواهد گرفت. در مقابل اين راهبرد، ريزش و تعيين تكليف ظرفيت هايى كه 
نه از ويژگى هاى هسته بودن برخوردارند و نه الزم است در شبكه همكارى هاى راهبردى قرار داشته 
باشند، وجه مهم ديگرى است كه بدون آن نمى توان به معمارى مطلوب صنايع دفاعى رسيد. همچنين 
كوچك سازي وكارآمدنمودن ستادها و تاكيد بر نقش ستادها در هدايت راهبردي و ايجاد هم افزايي بين 
واحدهاي زير مجموعه از مهم ترين اقداماتى است كه بايد صورت گيرد. ستادها در ايجاد فضاي سازماني 
بر  حاكم  هاي  رويه  و  فرايندها  ساختارها،  نگرش ها،  در  بازنگري  ازطريق  ها  هسته  كاركرد  با  متناسب 

سازمان نقش كليدى دارند. 
براى  را  اثربخشى  ديدگاه  نياز  مورد  و  موجود  فناورى هاى  و  ظرفيت ها  رنگ بندى  منظور  اين  براى 
تصميم گيرى پيش رو قرار مى دهد. براى ساماندهى به ظرفيت هاى صنايع دفاعى تفكيك و تفهيم سه 
بافت متفاوت تعامل و فعاليت ضرورى است. مهم ترين ويژگى صنايع دفاعى موج چهارم تمركز بر توسعه 
قابليت هاى نرم و باال بردن قدرت طراحى، مهندسى، توسعه فناورى و شبكه سازى است. بر اين اساس 

صنايع دفاعى آينده در سه منطقه كلى به شرح زير قرار خواهند داشت:
هسته هاى كوچك دانا (مناطق قرمز): عناصر اصلى اين منطقه، دفاتر طراحى سطح آرايه و سامانه 
هاى عمده، مراكز توسعه فناورى هاى قرمز و مديريت شبكه است و قابليت پردازش ايده هاى برتر و 
تبديل آنها به اسناد و مدارك مهندسى، نمونه سازى و باالخره توليد و پشتيبانى از محصول در دوره عمر 

را با استفاده از قابليت هاى شبكه دارد. 
شبكه هاى بزرگ توانا (مناطق زرد): اين منطقه كه در واقع امتداد وجودى صنايع دفاع در بخش 
غير دولتى است، با بسيج ظرفيت ها و استعدادهاى نخبگى كشور و بازنشستگان نخبه دفاعى، به عنوان 
پيمانكاران دانش بنيان، در امر طراحى زير سامانه ها، توسعه فناورى هاى زرد، توليد، خدمات و پشتيبانى 

الگوى توسعه صنعت و فناورى در ايران؛ هسته هاى كوچك - شبكه هاى بزرگ؛ درس هايى از صنايع دفاعى و الگو سازى براى صنعت 
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دفاعى  صنايع  همين  درون  از  ابتدا  سازى  شبكه  اين  كرد.  خواهند  آفرينى  نقش  محصوالت  عمر  دوره 
فعلى آغاز خواهد شد و به تدريج با تغيير ساختار از دولتى به خصوصى و تعاونى، توسعه كمى و كيفى 
خواهد يافت. وجود تعداد قابل توجهى از شركت هاى خصوصى قطعه ساز خودرو و توليد كننده مصالح 

ساختمانى در زنجيره ارزش ساز صنايع دفاعى، نشان دهنده اهميت مناطق زرد است.
مناطق سبز: در اين مناطق همه تأمين كنندگانى قرار مى گيرند كه بدون نياز به سرمايه گذارى 

ويژه و يا ائتالف راهبردى، اقالم عمومى مورد نياز صايع دفاعى را تأمين خواهند كرد. 
همچنين دانش و قابليت هاى فناورانه انباشته شده در ظرفيت ها را مى توان به سه رنگ مختلف تجزيه 

كرد:
فناوري هاي راهبردي (قرمز): فناوري هايي هستند كه اطالعات كاركردي و يا اطالعات فناورانه در 
آن ها نقشي اساسي براي امنيت كشور دارد (بعد امنيتي). دانش فني و دانش مديريتي آن ها بايد در بخش 
دفاع رسوب كند (بعد دانشي)، وجود اين فناوري به عنوان يك زير ساخت براي توسعه محصوالت دفاعي 

الزم است. از ديدگاه اقتصادي نيز براي بخش خصوصي توجيه ندارد (بعد زيرساختي).
امنيت  در  كمي  نقش  آن ها  اطالعات  امنيت  كه  هستند  فناوري هايي  (زرد):  حساس  فناوري هاي  
ملي دارد، تامين آن ها به عنوان زيرساخت توسط بخش غير دفاع مشكلي ايجاد نمي كند، رسوب دانش 

مديريت فناوري آن در بخش دفاع كفايت مي كند و براي بخش غير دفاعي توجيه اقتصادي دارد.
دانش  رسوب  ندارد.  ملي  امنيت  در  نقشي  هيچ  آن ها  اطالعات  امنيت  (سبز):  عادى  فناورى هاى  
بازرگاني آن در بخش دفاع كفايت مي كند وخريد و تامين آن ها براي بخش دفاع مقرون به صرفه است.

4. صنعت نفت ايران و مسائل آن در توسعه فناورى
اگر نگاهى به ميزان توليد و درآمد شركت هاى ملى نفت در كشورهاى نفت خيزى مثل ايران، عراق، 
ونزوئال و مقايسه آن با درآمد شركت هاى بزرگ نفتى مثل بى پى، شل، توتال، اكسون موبيل، بيندازيم 
نقش فناورى و ارزش افزوده آن در اين صنعت به خوبى روشن خواهد شد. در حالى كه توليد شركت هاى 
نوع اول به مراتب باالتر از شركت هاى نوع دوم است، اما در آمد آنها از در آمد اين شركت ها بسيار كمتر 
است. به عنوان مثال درآمد اكسون در سال 2008 حدود 477 ميليارد دالر و در سال 2010 حدود360 
ميليارد دالر بوده است. اين در حالى است كه شركت ملى نفت ايران كه به لحاظ مجموع منابع نفت 
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و گاز در اختيار اولين شركت جهان است و به لحاظ توليد درآمد در رتبه بيست و سوم قرار دارد. اين 
شكاف بيانگر عدم توجه جدي به توسعه فناورى و رشد در صنايع جانبي براي ارائه خدمات ميادين نفتي و 
همچنين تأمين و تهيه تجهيزات نفت و ساير فرآورده هاى نفتى است. كسب و كار بنگاه هاي بزرگ نفت 
و گاز جهان مبتني بر توانمندي فني و مهندسي و زيرساخت هاي قوي فناورانه است و بيشتر درآمد اين 
شركت ها به قابليت هاي صنعتي آن ها باز مي گردد . اما تجارت نفت در كشورهاي نفت خيز خاورميانه 
بر اساس فروش نفت قرار دارد و شركت هاي نفت منطقه براي تأمين اكثر نيازمندي هاي صنعتي خود 
در سطوح طراحي، مهندسي و ماشين آالت به بنگاه ها و پيمانكاران بزرگ نفتي و تأمين كنندگان فناورى 

خارجي وابسته هستند . 
توسعه تك ساحتي و مبتني بر بهر ه برداري و نه توسعه فناورى  باعث مي گردد در كشورهايي مثل 
ايران پس از اتمام نفت، به واسطه عدم رشد درون زا، شكل نگرفتن صنايع جانبي يا وابسته و جوامع 
صنعتي قوي متناظر با آن و نيز توسعه نيافتن زنجيره تأمين، بحران ها و مسايل اجتماعي و اقتصادي 
مثل بيكاري، مهاجرت، آسيب هاي اجتماعي توسعه نامتوازن به وجود آيد. يك نمونه اين مناطق شهر 
مسجد سليمان است كه روزي بزرگترين و اولين شركت - شهر نفتي ايران بود، اما با اتمام ذخاير نفتي 
و شكل نگرفتن صنايع جانبي نفت در آن، تمامي رونق وشكوه گذشته خويش را از دست داده است و با 

بيكاري و مشكالت اجتماعي اقتصادي بسياري مواجه مى باشد [10].
گفتمان مسلط بر صنعت نفت، استقالل در بهره بردارى و حفظ سقف توليد است. تمركز اين گفتمان 
بر استخراج و فروش، توجه به ارزش آفرينى از طريق فناورى را در اين صنعت تحت الشعاع قرار داده 
است.  نياز به سرمايه گذارى سنگين براى توسعه فناورى و استانداردهاى باالى فناورى هاى اين حوزه 
همواره باعث شده است كه در بخش باال دستى دستيابى به فناورى از طريق قراردادهاي نفتي منعقد 

شده با شركتهاي خارجي صورت بگيرد. 
گفتمان استقالل و بهره بردارى، بر مالكيت و مديريت ايرانى تأكيد به سزايى داشت و در قوانين و 
مقررات مختلف تجلى اين خواست را محقق كرده است، اما اين گفتمان بر نوع ديگرى از اتكاى داخلى 
كه عبارت است از توسعه صنايع پيرامونى و زنجيره ارزش صنعت نفت و پرورش شركت هاي كوچك و 

متوسط خصوصي آنچنان كه بايد و شايد تأثير نداشته است. 
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از منظري تاريخى علت اين موضوع را مي توان در به وجود آمدن  نوعي «انزوا» براى صنعت بهره 
برداري نفت در فضاى صنعتى و تحقيقاتى كشور تحليل كرد. صنعت نفت نسبت به ساير بخش هاي 
ديگر صنعتي و توليدي كشور، از نوعي تقدم نسبي در توسعه برخوردار بوده است. پايه گذارى اين صنعت 
توسط شركت هاى خارجى انجام شد و در نبود تأمين كنندگان فعال داخلى، همواره اين صنعت همكارى 
ها و تعامالت گسترده اى با شركت هاى  بين المللى داشته است. اين نگاه رو به بيرون، فرهنگ و توقعات 
خاصي به وجود آورد كه مانع مقبوليت همكاري با شركت هاى داخلى نوپا شد و به اين ترتيب، گفتمان 
ساخت و اجراي داخلي، با تكيه بر تحقيق و توسعه و طراحي داخلي و گسترش شركت هاي مشاوره اي و 
پيمانكاري بزرگ ايراني و ورود به سطوح باالتر فناورى،  ايجاد نشد. تك افتادگي و احساس بي نيازي اين 
بخش از ساير بخش هاي داخل، از ابتدا شكل گيري يك رابطه ارگانيك بين اين بخش با ساير بخش ها 
(مانند سازندگان تجهيزات ، پژوهشگران و ...) را براي پيشبرد توان فناورانه و نوآوري تحت تأثير قرار داد. 
در فضاي بي اعتمادي  بازار اين صنعت به توان داخلي و به تبع آن فقدان تقاضا و حمايت هاي راهبردي، 
شركت هاي بزرگ و كوچك توان رشد و توسعه نخواهند داشت . همانگونه كه ميردال اقتصاددان سوئيسي 
نيز مي گويد، عدم يكپارچگي بخش هاي مختلف عامل توسعه نيافتگي كشورهاي جهان سوم است، زيرا 
مانع جريان روابط، منابع و امكانات در كليه بخش ها و توسعه هماهنگ مي گردد. در كشور ما نيز تك 
افتادگي بخش نفت و تقدم نسبي توسعه آن بر ساير بخش ها، مانع ورود و خروج جريان سرمايه و كاال 
از آن به ساير بخش هاي   هم خانواده و بالعكس شده است. در نتيجه، به مرور زمان بـا بخشي مواجه 
شده ايم كه نتوانسته است تمام ظرفيت توسعه خود را محقق كند و صرًفا تا سطح بهره برداري توسعه 
يافته است. زيرا توسعه فناورى در سطوح باالتر مستلزم نوعي يكپارچگي منابع، سرمايه ها و سياستگذاري 

هاست كه در بخش نفت به چشم نمي خورد[11]. 
به عواملى كه مانع از ايجاد توانمندي و توسعه فناوري شركت هاي داخلي در حوزه نفت شده است، 
شتاب زدگي در بهره برداري را نيز مى توان اضافه كرد. غالبا دغدغه اصلي دولت ها صنعت نفت نبوه 
است، بلكه سرعت بهره برداري از ميادين دغدغه اصلى بوده است و بعضا رقابت براى برداشت هر چه 
سريعتر از مخازن مشترك به اين موضوع دامن زده است. فضاي ذهني سياست گذاران كشور با مسأله 
بهره برداري و پااليش و توزيع و مصرف نفت پر بود و غالبا مسأله نفت را به صورت ناخودآگاه در همين 
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عناوين منحصر مي دانستند، در حاليكه كشورهاي صنعتي روي ديگر سكه بخش نفت را به هم به خوبي 
مورد توجه قرار دادند. اين موضوع به طور طبيعى تمايل به رژيم هاي جديد قرارداري مثل باي بك و 
فاينانس خارجي را افزايش داد و  نوعي ساده انديشي و راحت طلبي در سياست گذاران ما ايجاد كرد. 
به همين دليل در طي بيش از نيم قرن گذشته بخش صنعت كشور تا دهه هفتاد ارتباط معني داري با 
بخش نفت نداشت و اساسا بخش نفت به عنوان يك حوزه كسب و كار صنعتي تلقي نمي شد. در دهه 
هفتاد به تدريج اين دغدغه ايجاد شد و نهادهاي سياست گذاري كشور به ضرورت پرداختن به صنعت 
نفت پي بردند. هر چند شتاب شكل گيري ظرفيت هاي صنعتي براي بخش نفت بسيار كمتر از شيب 

توسعه پروژه هاي نفتي بوده است. 
به بيان ديگر صنعتگران كشور بخش نفت را به عنوان كانوني براي فرصت هاي كسب و كاري پيشرفته 
تلقي نكردند و همواره در فضايي پر ابهام و غبار آلوده با آن مواجه شدند. به همين دليل تالش هايي كه 
در واحدهاي پژوهشي و دانشگاهي مربوط به نفت انجام شده عمال در زنجيره تبديل به محصول نهايي 
قرار نگرفته اند، يعني بازاري براي فناوري هاي صنعت نفت شكل نگرفته است. اين خال سبب شده است 
كه بخش هاي پژوهشي و آكادميك پيرامون نفت عمال پيوند ارگانيكي با واقعيت هاي صنعتي و كسب 

و كاري حوزه نفت برقرار نكنند. 
در حال حاضر بازيگران متعددى درگير عرصه توسعه علوم و فناورى هاى نفت هستند؛ وزارت نفت، 
شركت هاى اصلى، و تابعه، نهادهاى علمى موجود در صنعت نفت مانند دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه 
مهندسين  دانشگاهى،  پژوهشى،  مراكز  برداشت،  ازدياد  پژوهشكده  المللى،  بين  مطالعات  موسسه  نفت، 
مشاور و شركت هاى دانش بنيان از بخش هاى خصوصى در رابطه با فعاليت هاى پژوهشى مورد نياز 
صنعت نفت فعاليت مى كنند، اما جايگاه و نقش بازيگران و نحوه شكل گيرى جريان مؤثر عرضه و تقاضا 
براى توليد فناورى روشن نيست و اين موضوع مشكالت گوناگونى را باعث شده است مانند : واگرايى 
ساختارى و نبود راهبرد در سطح كالن، نبود سبد مشخصى از اولويت هاى پژوهش و فناورى، شيوه هاى 
ناكارآمد تعامل براى تعريف تقاضا و نياز، امكان ايجاد طرح هاى موازى، وجود شكاف بين عرضه و تقاضا، 

فقدان راهبرد و تحرك در بخش تقاضا براي پژوهش و فناوري.
 به نظر مى رسد خالهاى نهادى گوناگونى در اين عرصه وجود دارد كه بايد با ايجاد هويت هاى نهادى 
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جديد و تغيير در برخى هويت هاى نهادى آن را حل كرد. اين در حالى است كه قدرت هاى متخاصم 
يكى از حوزه هاى اعمال فشار به كشور را تحريم صنعت نفت و تنگ كردن حلقه هاى همكارى آن قرار 
داده اند و به همين خاطر تأمين فناورى و تجهيزات مورد نياز براى كشور هزينه هاى زيادى را به اقتصاد 
ملى تحميل مى كند. از طرفى عمده ميادين بزرگ كشور از نيمه عمر خود    گذشته اند و ادامه توليد و 

ضريب بازيافت در گرو توسعه دانش فنى است. 

5. مقايسه اجمالى صنعت نفت و صنعت دفاع
براى تعميم الگوهاى صنعت دفاع به نفت بايد به تفاوت هاى اين دو بخش هم توجه كرد. در كشور ما 
سرشت صنعت نفت بر سرمايه گذاري خارجي متكي بوده و همواره منشأ سرمايه منشأ فناورى را تعيين 
كرده است. تمركز بر توليد باعث شده صنعت نفت ما شاكله اي بسيار برون گرا و كوتاه مدت پيدا كند اما 
در بخش دفاع سرمايه گذاري داخلي بوده و همواره تمركز و اتكا بر توانمندي هاي داخلي و ظرفيت سازي 
دروني با نگاه بلند مدت قرار داشته است. منافع گسترده ي سنگيني كه در زنجيره ارزش نفت وجود دارد 
باعث شده كه اقتصاد سياسي صنعت نفت بسيار پيچيده بوده و پتانسيل تضادها و رقابت هاي مخرب در 
آن بسيار زياد باشد؛ اما در صنعت دفاع، منافع طمع بر انگيز و كوتاه مدت براي گروه هاي فشار حداقل 
است،  بازيگران بخش دفاع غالبا تكليف گرا بوده و هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا در ذيل فرماندهي 
واحد با يكديگر همكاري مي كنند. تفاوت مهم ديگر در حجم كارهاست. حجم كار در صنعت نفت بسيار 
بزرگ بوده و بازيگران بزرگي را طلب مي كرده است؛ به همين دليل شيب رشد توانمندي هاي داخلي 
در صنعت نفت در مقايسه با كل حجم بازار بسيار كمتر بوده است در حالي كه در بخش دفاع بر عكس 
اين پديده رخ داده است و به علت كوچك بودن تقاضا، براي بخش اعظم نيازهاي بخش دفاع ظرفيت 
داخلي ايجاد شده است ( كل بازار صنعت دفاعي در سال هاي اخير شايد نزديك به %5 بازار تجهيزات و 

خدمات مرتبط در صنعت نفت است.) 

6. الگوى هسته و شبكه در صنعت نفت
با توجه به تجربه صنايع دفاعى در معمارى هسته و شبكه و شباهت هايى كه مى توان بين دو بخش 
دفاع و نفت قائل شد، به نظر مى رسد الگوى هسته و شبكه  در بازآفرينى نظام  نوآورى در صنعت نفت 
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مى تواند حرف هاى زيادى براى گفتن داشته باشد. 
صنعت نفت فعلى -مانند نيروهاى مسلح- به كارگيرنده انواع فناورى هاست. بخش دفاع براى پشتيبانى 
فناورانه از نيروهاى مسلح صنعت دفاعى را خلق كرد، اما بخش نفت به داليلى كه در بخش قبل مورد 
بحث قرار گرفت براى پشتيبانى فناورانه خود از طريق واحدهاى آماد و پشتيانى همواره سعى در خريد و 
تأمين تجهيزات داشته است و در موارد زيادى هم به علت اينكه شركت هاى خارجى طرف قرارداد بوده 
اند، اساسا تأمين فناورى و تجهيزات نيز در قالب پروژه هاى بزرگ از آنها خريدارى مى شده است. البته 
در بخش نفت ظرفيت هاى دانشگاهى و پژوهشگاهى و تحقيق و توسعه مانند بخش دفاع شكل گرفت، اما 
بديهى است كه اين ظرفيت ها در غيبت بخش صنعتى فعال كه مى تواند  دستاوردهاى آنها را تجارى 

كند و به مشترى نهايى تحويل دهد، اثربخشى چندانى نخواهد داشت. 
 بنابراين در بخش نفت، صنعت نفت به معناى دوم يعنى مانند صنعت دفاعى براى نيروهاى مسلح،  به 
صورت جدى شكل نگرفت. البته به خاطر اين توسعه نيافتگى نمى توان بر وزارت نفت و شركت هاى تابعه 
آن خرده گرفت، زيرا آنچه كه همواره به عنوان مأموريت كليدى آنها مورد تأكيد قرار گرفته است توليد 
و بهره بردارى از ميادين نفتى بوده است و امر توسعه فناورى و رشد شركت ها و نهادهاى دخيل در آن 

دغدغه ساير دستگاه هاى حاكميتى مثل وزارت صنايع و وزارت علوم قلمداد مى شده است. 
بـا توجه به تجربه صنايع دفاعى براى شكل گيرى صنعت نفت بـه معناى دوم بايد مجموعه اى از 

هسته ها و شبكه ها براى پشتيبانى فناورانه از شركت هاى بهره بردار از ميادين نفتى شكل بگيرد:
1. مجموعه اى از نهادهاى سياست گذار (شبكه سياست پژوهشى و سياست  گذارى نهادهاى باالدستى 

صنعت نفت)
2. مجموعه اي از هسته هاى توسعه كسب و كار (و شبكه  ديده بانى صنعت و فناورى در اطراف آنها)

3. شركت  ملى نفت و شركت هاى تابعه
4. مجموعه اى از پيمانكاران عمده1 

5. مجموعه اى از شركت هاى توسعه دهنده2  
6. مجموعه اي از هسته هاى خدمات فناورانه و شبكه همكاران آنها

7. مجموعه اى از هسته هاى صنعتى و شبكه توسعه سامانه هاي صنعتى مورد نياز

1- General Contractor (GC)
2- Developer
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8. مجموعه اي از هسته هاى تحقيقات فناوري (و شبكه علم و فناوري در اطراف آنها)
9. نهاد يا نهادهاى متولى هسته و شبكه

10. نهادهاى مالى (بانك ها، شركت هاى سرمايه گذارى، صندوق هاى حمايتى دولتى و ...)
11. نهاد استاندارد، ارزيابي وتعيين صالحيت

12. نهاد خدمات كسب و كار
13. ساير نهادهاى ميانجى (واسط) و پشتيبان (نهادهاى آموزشى، انجمن هاى حرفه اى)

در شكل (4) چيدمان اين نهادها در پنج اليه نشان داده شده است:
اليه اول نهادهاى حاكميتى است كه عهده دار سياست گذارى و بازى سازى در  صنعت نفت هستند. 
در اليه دوم نهادهاى كارفرمايى هستند كه عهده دار شكل دهى به زنجيره ارزش ساز، اعمال حاكميت 
و بازى گردانى در اين صنعت هستند. در اليه سوم انواع بازيگران زنجيره ارزش ساز حضور دارند كه در 
هستند.  خدمات  توليد  براى  فناورى  انواع  كارگيرندگان  به  المللى  بين  و  خصوصى  و  دولتى  هويت هاى 
در اليه سوم جريان توسعه درون زاى قابليت هاى فناورانه مشاهده مى شود كه در قالب معمارى هسته 
و شبكه  براى بازيگران زنجيره ارزش، قابليت فناورانه خلق مى كنند. در اليه پنجم نهادهاى بسترساز و 

پشتيبان مشاهده مى شود.
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شكل4- چيدمان نهادهاى زنجيره ارزش ساز در راستاى معمارى هسته و شبكه

در ادامه اشاره مختصرى به هويت برخى از اين نهادها مى شود:

6-1- مجموعه اى از نهادهاى سياست گذار
وابستگى اقتصاد كشور ما به نفت باعث شده است كه سياست و خط مشى گذارى دولتى در بسيارى 
از امور خود را با نفت تعريف كند و به همين خاطر در سطوح عالى كشور هميشه نسبت به وضعيت و 
سرنوشت صنعت نفت حساسيت وجود دارد. از سوى ديگر صنعت نفت بايد در يك نظام وسيعتر يعنى 
مدت  بلند  نگاه  يك  در  كشور  در  انرژى  انواع  مصرف  و  توليد  به  كه  كشور  انرژى  سياست گذارى  نظام 
مى پردازد، تعريف شود. به همين خاطر سياست گذارى براى صنعت نفت و گاز هميشه يك موضوع ملى 
بوده كه نهادهاى عالى حاكميتى را به خود مشغول كرده است. در نظام حكمرانى نفت و گاز در كشور؛ 
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وزارت نفت مسئول سياست گذارى، راهبرى، برنامه ريزى و نظارت بر كليه حوزه هاى باالدستى و پايين 
دستى صنعت نفت، گاز، پتروشيمى و پااليشى در راستاى تحقق سياست هاى كلى نظام جمهورى اسالمى 
ايران است و به نمايندگى از طرف حكومت اسالمى بر منابع و ذخاير نفت و گاز اعمال حق حاكميت و 

مالكيت عمومى مى نمايد[13].

6-2- تعريف آرايه ها و شكل دهى به هسته هاى توسعه كسب و كار
براى اينكه بتوانيم هسته هاى دستيابى را در صنعت نفت تعريف كنيم، ابتدا بايد آرايه هاى اين صنعت 
را بشناسيم. منظور از آرايه در الگوى هسته و شبكه مجموعه اى از سامانه ها و مولفه هاي (عامل ها و 
تعامل ها) سخت و نرم ، برخوردار از هم افزايى، هدفمندى، هوشمندى و انطباق پذيرى است، كه مبتنى 
بر نظام فرماندهى و كنترل شبكه مدار، حوزه با اهميتى از تهديد را پوشش مي دهند. اين مفهوم كه در 
نظام دستيابى از آن به سيستم سيستم ها1 يا مگا سيستم[12] نيز تعبير مى شود، در مديريت مخازن 
(اكتشاف، توسعه و بهره بردارى) نيز به خوبى قابل پياده سازى است. به عنوان مثال مى توان آرايه هاى 

زير را در حوزه باالدستى تعريف كرد:
 آرايه هاى مديريت مخزن در دريا و خشكى (تقسيم به لحاظ جغرافيايى)

 آرايه مخازن مشترك و مخازن اختصاصى (تقسيم به لحاظ مالكيت)
 آرايه هاى مديريت مخزن در مخازن گازى و نفتى (تقسيم به لحاظ موضوع)
 آرايه مديريت مخزن در شرايط متعارف و نامتعارف (تقسيم به لحاظ كاركرد)

آرايه ها سيستم هاى مركب و يكپارچه اى متشكل از سيستم هاى مستقل هستند كه يك هدف مشترك 
را دنبال مى كنند. براى عينيت يافتن يك آرايه بايد پنج ويژگى زير احراز شود. 

 استقالل عملياتى
 استقالل مديريتى
 توزيع جغرافيايى

 رفتار و كاركردهاى خاص به خود
 توسعه تكاملى

1- System of Systems (SoS)
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تفكر آرايه مدار، شالوده هسته هاى توسعه كسب و كار است. هسته هايى كه بايد در شركت هاى تابعه 
شكل گيرند و با رصد مستمر وضعيت فنى سامانه ها، تجهيزات (و به تعبيرى تسليحات) نفتى، موجود و 
مطلوب راه كارهاى ارتقاء و افزايش بهره ورى را در قالب انواع سفارش نامه ها براى هسته هاى دستيابى 

تعريف مى كنند. 
هسته هاى توسعه كسب و كار مراكز راهبري برنامه هاي دستيابي به فناوري ها وسيستم هاي كليدي 
حوزه باالدستي هستند. شناخت فني وتخصصي فرصت هاي آينده ساز و تهديدات و خطرپذيرى هاي 
راهبردي در توسعه فناوريهاي باالدستي نفت، تدوين نقشه راه فناوري ها و سامانه هاي هر حوزه، تدوين 
و پيشنهاد طرح هاي حمايتي توسعه فناوري، پايش تخصصي جريان توسعه فناوري از ويژگى هاى اين 
تخصصي  مرجع  درگير،  نهادهاي  با  وتخصصي  اي  حرفه  تعامل  برقرارى  با  هسته ها  اين  است.  هسته ها 
تنظيم روابط بين نهاد هاي درگير هستند و نهادهاى كارفرمايى (شركت هاى اصلى، شركت هاى جى سى) 

را با تعريف دقيق نياز، و هدايت مسير خلق دانش و فناورى يارى مى كنند. 

6-3- جايگاه شركت  ملى نفت و شركت هاى تابعه
وزارت نفت در اعمال نقش تصدى خود بر فعاليت هاى زنجيره ارزش ساز، شركت هاى تابعه  متعددى 
دارد. شركت ملى نفت و نمايندگان آن مانند شركت نفت و گاز پارس و ساير شركت هاى اصلى و تابعه، 
شركت هايى هستند كه مى توانند مديريت يا اجراى بخشى از فعاليت هاى اكتشاف، توسعه و بهره بردارى 

را به عهده گيرند. 
شركت  ملى نفت و شركت هاى زير مجموعه آن در حال حاضر تنوع گسترده اى از فعاليت هاى زنجيره 
ارزش را به عهده دارند. از فعاليت هاى مربوط به بهره بردارى (مثال در شركت ملى فالت قاره)، تا فعاليت 
هاى خدماتى (مثال در شركت ملى حفارى، نفتكش)، فعاليت هاى توسعه اى در شركت متن، فعاليت هاى 
اكتشاف، فعاليت هاى تحقيقاتى در پژوهشكده ازدياد برداشت. از سويى تصدى انواع فعاليت هاى زنجيره 
ارزش ساز توسط اين شركت ريشه بسيارى از ناكارآمدى هاست و از سوى ديگر به خاطر سابقه تاريخى 
و وابستگى به مسير زيادى كه در اين شركت و شركت هاى تابعه ى آن وجود دارد، هر گونه نهادسازى و 
تغيير نهادى در صنعت نفت به راحتى امكان پذير نيست و وابسته به درجات انعطاف و برنامه هاى تحول 

الگوى توسعه صنعت و فناورى در ايران؛ هسته هاى كوچك - شبكه هاى بزرگ؛ درس هايى از صنايع دفاعى و الگو سازى براى صنعت 
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در آنهاست. 
و  خود  مجموعه  زير  شركت هاى  كارگيرى  به  با  اصلى  شركت هاى  ساير  و  نفت  ملى  شركت هاى 
شركت هاى غير دولتى و قابليت هاى ملى و بين المللى، زنجيره ارزش ساز صنعت نفت را پيش مى برند. 
اين شركت ها كاربران و مشتريان فناورى هايى هستند كه در حال حاضر قابليت هاى توسعه آنها در كشور 

پايين است و براى ارتقاى آنها بايد رابطه اين شركت ها با هسته هاى معمارى تعريف روشنى پيدا كند. 

(GC) 6-4- جايگاه شركت هاى پيمانكار عمده
اين  دامنه  هستند.  دارا  را  بزرگ  پروژه  يك  اجراى  براى  الزم  هاى  توانمندى  مجموعه  شركت ها  اين 
توانمندى ها مديريت بازار، پى گيرى مسائل مالى و نقدينگى، مديريت شبكه پيمانكاران دسته دوم (كه 
مى تواند انواع هسته ها باشد)، پى گيرى مسائل حقوقى و حتى حل و فصل موضوعات كالن اجتماعى 
و سياسى كه در مسير انجام پروژه بروز مى كنند، را در بر مى گيرد. به بيان ديگر شركت هاى اصلى و 
عملياتى (اكتشاف، توسعه و بهره بردارى) به عنوان متوليان تحقق بخشيدن به نيات راهبردى مالكان 
حوزهاى نفتى تالش مى كنند كه يك بسته كارى معنى دار را در قالب اسناد مناقصه به فراخوان بگذارند و 
شركت هاى پيمانكار بزرگ را به همكارى بطلبند. مثال شركت پى او جى سى1 ميدان مشترك بين ايران و 
قطر را به سى بسته كارى تقسيم كرد و براى هر بسته كارى تحت عنوان يك فاز، اسناد مناقصه را با كمك 
مشاوران خارجى تهيه و مناقصه را برگزار مى كند. بدين ترتيب يك شركت جى سى با برنده شدن مناقصه 
يك فاز، مسئوليت تحقق بخشيدن اهداف راهبـردى آن فاز را بـه عهده مى گيرد و بـا بسيج شبكه اى از 

پيمانكاران دسته دوم و تأمين منابع مالى امكان بهره بردارى از آن ميدان نفتى را فراهم مى سازد. 

6-5- مجموعه اى از شركت هاى توسعه دهنده 
جايى  منطقه  ترين  كليدى  دارند،  وجود  باالدستى  ساز  ارزش  زنجيره  در  كه  هايى  فعاليت  طيف  در 
است كه به فرايندهاى توسعه مربوط مى شود. بازيگران اين منطقه كه به آنها شركت هاى توسعه دهنده 
برخوردارند.  كارايى  و  توليد  افزايش  براى  حياتى  و  ارزشمند  هاى  مزيت  و  قابليت ها  از  شود،  مى  گفته 
پروژه توسعه كسب و كارى چند وجهى است كه از سناريوسازى برداشت، تأمين مالى، تحصيل اراضى، 

1- POGC
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حفرچاه، تكميل چاه تا ايجاد تأسيسات را در بر دارد. توسعه دهندگان سازندگانى  حرفه اى هستند كه 
تمام توانايى هاى كل زنجيره ى ساخت و ساز را يك جا دارند و يا به آن دسترسى و توانايى مديريت و 

هماهنگى آن ها را دارند. 
در واقع نقش اساسى و بنيادى توسعه دهندگان، برقرارى رابطه ميان شركت هاى عرضه كننده خدمات 
و تجهيزات فناورانه و شركت هاى اصلى و بهره بردار است. از يك طرف توسعه دهنده به عرضه كنندگان 
كمك مى كند تا بيشترين ارزش را در عمليـات و اجرا، ايجاد كنند و از طرف ديگر مشتـرى اطمينـان 
مى يابد كه محصول ايجاد شده، منطبق با نيازها و استاندارهاى الزم است. توسعه دهنده با ايجاد پلى 
توسعه دهنده در  اين زنجيره را پر مى كند.  سر  فاصله ى موجود بين دو  مشترى،  سازنده و  توليد  ميان 
حذف هزينه ها و همچنين فعاليت هاى زائد نقش اساسى بازى مى كند و موجب كاهش هزينه هاى دوره 
عمر و اتالف منابع و زمان مى شود. توسعه دهندگان پيشرو و تأثير گذار نياز و فناورى را تا چند ده سال 
جلوتر پيش بينى و ارزيابى مى كنند و به صورت يك كارآفرين فرصت هاى استحصال منابع را به طرح 

هاى سرمايه گذارى تبديل كرده و به اجرا مى گذارند. 
منتظر  و  منفعل  عمومى،  پيمانكاران  برخالف  كه  مى شود  باعث  پيشرو  دهندگان  توسعه  قابليت هاى 
پروژه نباشند و با تعامل فعاالنه با نهادهاى كارفرمايى، بسيارى از ايده هاى كارفرمايان را شكل دهند و 
نيازهاى آنها را برايشان معمارى كنند. آنها فرصت ها را شناسايى و به پروژه تبديل مى كنند، در حالى كه 
پيمانكاران عمومى منتظرند تا از دولت پروژه بگيرند. توسعه دهندگان معموال به نهادهاى مالى توانمند 
اتكا دارند. توسعه دهندگان در تعيين فناورى به كارگرفته شده بسيار تأثير گذارند. توسعه دهنده ايرانى 
را مى توان متقاعد كرد كه مشترى فناوريهاى ايرانى باشد، اما توسعه دهنده خارجى بسيار مشكل متقاعد 
مى شود. در صورتى كه سياست هاى الزم براى شكل گيرى اين نهادها صورت گيرد، آنها مى توانند به 

عنوان عقل دولت عمل كنند و بسيارى از نيازها را شناسايى و راه حل هايى به دولت پيشنهاد كنند. 

6-6- تعريف و جانمايى هسته هاى دستيابى خدمات فناورانه
تعريف و جانمايى هسته هاى دستيابى سامانه محور در صنعت نفت مهم ترين كارى است كه مى تواند   
سياست گذارى هاى صنعتى را در بخش نفت متحول كند. براى اينكه بتوانيم انواع هسته هاى دستيابى را 
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در صنعت نفت تعريف كنيم، الزم است تعريف روشنى نسبت به سامانه داشته باشيم. سيستم يا سامانه 
مجموعه اى از فناورى هاست كه با يكديگر به صورت كاركردى و فيزيكى در ارتباط هستند و در آنها 
تركيبى از سخت افزار، نرم افزار، مهارت و نيروى انسانى براى انجام يك مأموريت و كاركرد عملياتى 

مشخص، وجود دارد. 
بر اساس اين تعريف سيستم ها/ سامانه هاى مورد نياز اين بخش را بايد در قالب انواع بسته هاى خدمات 
مهندسى و دانش بنيان تعريف كرد كه البته در شكل گيرى آنها تجهيزات و فناورى هاى پيشرفته دخيل 
هستند. اين خدمات كه بر اساس آنها مى توان دو نوع اصلى از هسته ها را از هم متمايز كرد، به دو نوع 

تقسيم مى شود:
دارند.  مخازن  مديريت  در  كليدى  نقش  باالدستى  كارفرمايى  مطالعات  قالب  در  كه  سامانه هايى   -1
اين سامانه ها در بر دارنده انواع فناورى هايى هستند كه در جمع آورى، تحليل و تفسير داده كه در 
قالب انواع روش هاي اكتشاف نفت و الگو سازى و شبيه سازى مخزن و بهبود برداشت نفت به كارگرفته 
مى شوند. اين سامانه ها بيشتر صبغه نرم دارند و به تصميم گيرى و برنامه ريزى براى ارزيابى و توسعه 
ميدان كمك مى كنند. فناورى هاى گوناگونى از قبيل انواع تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهى و اندازه گيرى 
(براى جمع آورى داده) و همچنين انواع نرم افزارهاى شبيه سازى كه در مطالعه جامع مخزن به كار 
گرفته مى شوند و توانايى ها و دانش تحليلى و تفسيرى براى به كارگيرى اين داده ها در اين سامانه ها 
نقش دارند. هسته هايى كه عهده دار ارائه اين نوع خدمات هستند، ارتباط منسجمى با هسته هاى توسعه 

كسب و كار دارند. 
2- سامانه هايى كه در قالب پروژه هاى خدماتى با به كارگيرى انواع فناورى هاى حفارى، توليد و بهره 
بردارى (كه شامل انواع روش ها و فناورى هاى حفارى، اداوت و تجهيزات توليد، تكميل چاه، مشبك 
كارى، جلوگيرى از رسوب، تآسيسات و تجهيزات سطحى، كمپرسورها و ... مى شود.) انواع خدمات را در 
مراحل حفارى، توليد، ازياد برداشت و انتقال انجام مى دهند. صبغه سخت افزارها در اين سامانه ها بسيار 
پررنگ است. انواع گوناگونى از اين سامانه ها در فرايندهاى حفارى و توليد و بهبود برداشت به كارگرفته 
مى شوند. عمال در فضاى كسب و كار انواع شركت هاى پيمانكار مهندسى (EPC) به طراحى و استقرار 
اين سامانه ها همت گماشته و شركت هاى بهره بردار در طول بهره بردارى از مخزن، از آنها استفاده و 
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آنها را تعمير و بهينه مى كنند.

جدول شماره1- نوع شناسى انواع هسته هاى خدمات مهندسى
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1- Data Gathering, Modeling and Scenario Development
2- Master Development Plan
3- Engineering, Procurement and Construction

6-7- تعريف و جانمايى هسته هاى دستيابى صنعتى
دستيابى به خدمات مهندسى و سامانه هاى دو گانه فوق عالوه بر قابليت مهندسى به قابليت توليد 
به  خدماتى  سيستم هاى  اين  از  يك  هر  در  بايد  كه  دارد  نيازد  فناورى هايى  و  موارد  تجهيزات،  اقالم، 
كارگرفته شوند. هسته هاى مهندسى توليد راه حل  مى كنند و يك مسأله باالدستي را پس از دريافت نياز 
معماري شده، حل مى كنند؛ مثل انجام يك پروژه اكتشاف، يا مطالعه توسعه ميدان، يا حفر يك چاه يا 
تأسيس يك پااليشگاه كه عمدتا با منطق مديريت پروژه و مهندسي تأمين و ساخت انجام مي شود. اما 
هسته هاى صنعتى تأمين كننده انواع تجهيزات و فناوري هاى مورد نياز هستند و در واقع طرف ديگر 
ماتريس كسب و كار اين صنعت را تشكيل مى دهند. اين هسته ها ماهيت محصول محور دارند و فناوري 
هاي مورد نياز مثل مواد ويژه،  زير سيستم ها و قطعات، نرم افزارهاى هسته هاى نوع اول را تأمين مى 
كنند. عمدتا جنس هسته هاى نوع اول خدمات مهندسى است كه در قالب هايى مثل(EPC) ارائه مى شود 
و جنس هسته هاى نوع دوم شركت هاى فناورى محورى است كه داراى قابليت طراحى و توسعه محصول 
در زمينه تجهيزات و كاالهاى سرمايه اى  (سخت افزارى و نرم افزارى) حوزه نفت هستند و در واقع 
شبكه تأمين هسته  هاى نوع اول هستند. اين شركت ها خود نيز داراى طيف گسترده اى از شراكت هاى 
راهبردى با ظرفيت هاى تحقيقاتى و صنعتى كشور هستند. اين دو نوع هسته بر هم تأثير متقابل دارند، 
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يعني تجهيزات ارائه شده به وسيله شركت هاي تأمين فناوري بر هسته هاي نوع يك تأثير گذار است. 
براى توسعه فناورى هاى مورد نياز اين بخش بايد سبد مناسبي از هسته هاي نوع اول و هسته هاي نوع 
دوم وجود داشته باشند تا به يك ديناميك مثبت رو به رشد دست پيدا كرد. اهميت اين تقسيم بندي 
در سياست گذاري هاي توسعه فناورى و صنعتي كشور بسيار مهم است و رشد متوازن اين دو حوزه 
مي تواند تضمين كننده پايداري و شكوفايي صنعت نفت كشور باشد. اين دو نوع هسته در قالب دو نژاد 
مختلف كسب و كار، قابليت هاى فناورانه مكملى را براى پيشبرد صنعت نفت فراهم مى آورند و هر يك در 
مسير رشد خود نيازمند زيست بوم خاصى هستند كه بايد با سياست گذارى هوشمندانه آن را فراهم آورد. 
هاي  زيرساخت  و  توليدي  هاي  ظرفيت  بايد  (وندور)  ها  سامانه  و  تجهيزات  تأمين  هاى  هسته  براي 
صنعتي به نحوى ايجاد شود كه آنها بتوانند به توليد در مقياس صنعتى دست پيدا كنند. اما در قسمت 

پيمانكارى مهندسى عمده كار در قالب پروژه هاى سفارشى طراحى و اجرا مى شود. 
تحقيقاتى  هاى  قابليت  و  ها  ظرفيت  به  نسبت  دقيقى  مطالعه  بايد  شوند،  ايجاد  هسته ها  اينكه  براى 
صنعتى در درون و بيرون بخش دولتى نفت داشت. هسته ها، كانون هاى اصلى صنعت نفت آينده هستند 

و مهم ترين قابليت  آنها عبارتند از:
 طراحى و مهندسى سيستم با بهره بردارى از استاندارهاى علمى و فنى جهانى در توسعه محصوالت 

و سامانه هاى فناورى محور 
و  محصوالت  نمودن  اقتصادى  در  توليد  شبكه  ساماندهى  و  كارخانه  بدون  توليد  مديريت  رفع   

سامانه هاى مورد نياز و رقابت پذيرى آنها تأثير به سزايى دارد. 
 ارتباط تنگاتنگ با مشترى نهايى، خدمات پس از فروش، حل مشكالت و تنگناهاى فنى پس از راه 

اندازى 
 ارتباط و تبادل نظر فشرده با هسته هاى تحقيقات فناورى و توانايى تعريف و شكست و واگذارى 

پروژه هاى تحقيقاتى به اين مراكز   
صورت  اى  هوشمندانه  سياست گذارى  بايد  نياز  مورد  هسته هاى  تحقق  منظور  به  قابليت  ايجاد  براى 
گيرد تا در يك فرايند گذار، انواع هسته هاى مورد نياز در بخش نفت شكل بگيرند و يا هسته هاى شكل 

گرفته مسير بلوغ خود را به خوبى طى كنند. 
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براى انتخاب هسته ها بايد به اين موضوع توجه كرد كه محدوده قابل قبولي از دانش و فناوري راهبردى 
(قرمز) و حساس (زرد) -نه خيلي محدود و نه خيلي گسترده- بايد در مأموريت يك هسته گنجانده شود. 
اگر سامانه هاى مربوطه و فناورى هاى مورد نياز آنها در كشور به بلوغ رسيده باشند (فناورى هاى سبز) و 
تأمين آنها به راحتى صورت گيرد، نيازى به تعريف هسته هاى مربوط به آنها نيست. نگاه هسته مدار ناظر 
به حوزه هايى است كه قابليت هاى فناورانه حياتى براى توسعه صنعت نفت كشور در آنها نهفته است و 

بايد با انواع حمايت ها آنها را پرورش دارد. 

6-8 هسته هاى تحقيقات فناورى
آمادگى1  شامل مى شوند كه زير سطح  را  و تحقيقاتى  علمى  هاى  از فعاليت  خانواده اى  هسته ها  اين 
شش صورت مى گيرد و شامل كليه نهادهاى دانشگاهى، مراكز تحقيقات دولتى، پارك ها و مراكز رشد 
و شركت هاى دانش بنيان در درون و بيرون بخش نفت هستند. (مانند پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه 
صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى، پژوهشكده ازدياد برداشت، شركت پژوهش و فناورى 
مورد  هاى  فناورى  توسعه  در  توانند  مى  كه  كشور)  دانشگاهى  و  تحقيقاتى  مراكز  كليه  و  پتروشيمى 
نياز براى هسته هاى دستيابى نقش بازى كنند. توسعه فناورى هاى نو در قالب همكارى هاى مشترك 
تحقيقاتى و ارائه نتايج و دستاوردها به هسته هاى دستيابى و يا شركت هاى عملياتى بهره بردار در انواع 
اشكال انتقال فناورى و يا ايجاد شركت هاى زايشى كه مى توانند خود به عنوان هسته هاى دستيابى ايفاى 
نقش كنند، مأموريت اين هسته هاست. به عنوان مثال براى تهيه يك كاتاليست خاص پژوهشگاه صنعت 
نفت سرمايه گذارى مى كند و با ايجاد ظرفيت هاى تحقيقاتى و پژوهشى آن را به توليد آزمايشگاهى 
مى رساند. از اينجا به بعد با ايجاد يك شركت زايشى مى توان توليد اين محصول را در ابعاد صنعتى در 

قالب يك كسب و كار دانش بنيان به پيش برد. 
هسته هاى تحقيقات فناورى كه در تصدى دولتى بخش نفت هستند مانند پژوهشگاه در پروژه هايى 

كه خطرپذيرى و زمان قابل توجه دارند، از كارايى بيشترى برخوردارند.

6-9 نهاد متولى هسته و شبكه
و  ايجاد  را  خود  اصلى  دغدغه  و  هويت  كه  نهادهايى  وجود  بدون  نفت  صنعت  شبكه هاى  و  هسته ها 
1- TRL (Technology Readiness Level) 
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مراقبت از هسته و شبكه بدانند ممكن نيست. اين مهم ترين درسى است كه از صنعت دفاعى مى توان 
آموخت. در بخش دفاع هم در نهاد مشترى و هم در سازمان هاى مادر تخصصى كه وزارت دفاع ايجاد 
كرده است، به شدت نسبت به شكل گيرى و مراقبت از هسته ها و شبكه هايى كه بتوانند قابليت هاى 
فناورانه دفاع را فراهم آورند حساسيت وجود دارد. در صنعت نفت ضمن نياز به شكل گيرى اين حساسيت 
در سطوح مختلف، به نظر مى رسد شركت هاى موجود نمى توانند اين نقش را ايفا كنند و نياز به نهاد 
متولى روشنى براى اين كار وجود دارد. اين نهاد مى تواند در قالب ايجاد شركت  هاى سرمايه گذارى شبه 
دولتى باشد كه با نگاهى بلند مدت و با شناخت نقاط حساس زنجيره ارزش، در نقش سرمايه گذار مخاطره 
پذير، مركز رشد هسته هاى كليدى را پيش ببرند و يا در قالب سازمان  هاى مادر تخصصى دولتى باشد 
كه گروه هاى مختلف توسعه فناورى را هدايت و تصدى مى كنند. مهم ترين وظايف اين نهاد عبارت است 
از: هوشمندي نسبت به روندها و تحوالت فضاي كسب وكار نفت، كاهش خطرپذيرى كسب و كارهاي 
جديد اين حوزه از طريق انواع سازوكارهاي سرمايه گذاري و حمايتي ايفاي نقش انكوباتوري در راستاي 
زايش صنعتي، شناخت فرصت هاي كليدي سرمايه گذاري در توسعه فناوري هاي باالدستي نفت كه به 
صورت اهرمي منجر به تعميق فناوري هاي كليدي اين حوزه در كشور شود. شناخت وقابليت به كارگيري 

ابزارهاي مختلف سرمايه گذاري و ايجاد شبكه هاى همكارى.
نقش  سكاندارى هسته ها و شبكه هاى صنعت نفت بايد از طريق وزارت نفت و شركت هاى اصلى مكمل 
كليدى  شاخص هاى  مبناى  بر  توسعه  و  اكتشاف  هاى  اولويت  تعيين  و  گذارى  هدف  باشد.  متولى  نهاد 
همكارى نهاد متولى و  بايد با  ترين  مهم  سياست گذارى و نظارت براى بلوغ هسته و شبكه  عملكرد و 
سكاندار صورت پذيرد. تعريف هسته ها و سبد هسته هاى مورد حمايت به عالوه اصالح بستر قانونى براى 
توسعه هسته و شبكه از مهم ترين اقداماتى است كه بايد در دستور كار اين نهاد متولى و سكاندارى قرار 
گيرد. ساماندهى به خدمات پشتيبان مورد نياز مثل تأمين مالى، آموزش و ارتقا منابع انسانى، شبكه هاى 
آمادى (خريد از بازار)، شبكه آزمايشگاه ها، شبكه كارگاه هاى فنى توليد كننده در سطح ملى براى شكل 

گيرى شبكه و روابط پايدار بين هسته و شبكه كليدى است.
نهاد متولي هسته و شبكه در صنعت نفت مى تواند با مشاركت ساير نهادها مثل وزارت دفاع و نهادهاى 

ملى صاحب سرمايه مانند بانك ها و بنيادمستضعفان شكل بگيرد.
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شكل5- معمارى هسته و شبكه براى صنعت نفت

6-10- نهاد استاندارد، ارزيابي وتعيين صالحيت
توسعه فناورى بدون نهاد استاندارد نمى تواند به جريان پايدار و ريشه دارى دست پيدا كند. تدوين 
استاندارد هاي ملي درحوزه نفت، توسعه آزمايشگاه هاي مرجع و معتمد، ارزيابي و مميزي محصول و 
فرآيند و تعيين صالحيت هاي فني از جمله وظايفى  است كه هنوز نهاد مشخصى ندارد. اين نهاد بايد 
برخوردار از دانش فني الزم براي تدوين استانداردها و زيرساخت هاي سخت و نرم تست و آزمون باشد.
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6-11- ساير نهادهاى ميانجى و پشتيبان (نهادهاى آموزشى، انجمن هاى حرفه اى)
اين نهادها تسهيل كننده، بسترساز و پشتيبان جريان دستيابى هستند. محرك ها و مشوق ها الزم 
براى تشويق به يادگيرى و نوآورى و شركت در فرايندهاى نوآفرينى را ايجاد و در واقع نقشى غير مستقيم 
را در جريان نوآفرينى بازى مى كنند، نظير نهادهاى مشاوره، نهاد هاى آموزشى، نهادهاى پيونددهنده 
با دانشگاه و صنعت. برخى از اين نهادها در تامين مالى و مديريت منابع مالى و نقدينگى نقش آفرين 

هستند و برخى نيز وظيفه كنترلى و نظارتى دارند. 

7. نكات كليدى كه براى اثربخش بودن، رويكرد هسته و شبكه بايد به آنها توجه شود
7-1- اولين نكته توجه به بازار براى شكل دهى به هسته و شبكه در صنعت نفت است. توسعه فناوري 
قبل از هر چيز به وجود افق روشني از بازار براي خانواده اي از محصوالت بستگي دارد. در سايه بازار و 
تقاضاى مؤثر دانش بنيان، مى توان نقشه راه بلوغ كسب و كارها را در قالب هسته و شبكه تهيه كرد و 
از طريق آنها نقشه راه بلوغ فناورى هاى كليدى را پيگيرى كرد. بنابراين هسته هاى توسعه كارآفرينى و 
بازارسازى كه از آنها به هسته هاى توسعه كسب و كار ياد مى كنيم، اهميت به سزايى در ايجاد جريان 
توسعه فناورى دارند. يك مسأله مهم در اين مسير تكاملي الگوهاي فاينانس پروژه هاي نفتي است. وقتي 
به سمت باي بك مي رويم، عمال فرصت هاي معني داري براي شركت هاي داخلي ايجاد نمي شود. 
سرمايه گذار خارجي در پي كوتاه ترين مسير براي دستيابي به اهداف خود است و نگراني ما براي شكل 
گيري توانمندي هاي داخلي براي او معني دار نيست. بنابراين نقشه فرصت ها و بافت نگاري فرصت ها 

براى شكل دهى به هر يك از اين دو گونه كسب كاري بسيار با اهميت است. 
البته تأخيرها و تعلل هاي ناشي از ديوانساالري و جابجايي در اولويت ها نيز دليل مهم ديگرى است كه 
سبب وقت كشي مى شود و پروژه ها را در شرايط بحراني و وقت اضافه قرار مي دهد. مقدمات و حاشيه 
هاي شكل گيري برنامه ها و پروژه هاي نفتي گاه به قدري طوالني است كه از اصل پروژه سنگين تر مي 
شود و از دست دادن زمان و فشار توليد باعث مى شود كه همه توجهات به تأمين خارجى فناورى معطوف 
شود. بنابراين ما نياز به يك پردازش موازي داريم كه بتواند در گام هاي آغازين، زمينه هاى توانمندسازي 
هاي داخلي را نيز تشخيص داده و توسعه آنها را پى گيرى كند. البته بايد مراقبت باشيم كه گرفتار انحصار 
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و ناكارآمدي ناشي از آن نشويم و از طرف ديگه فرصت هاي ملي را به نفع شركت هاي خارجي حراج 
نكنيم و همچنين مراقب دمپينگ شركت هاى خارجى باشيم.

7-2- موضوع ديگر مسأله برند است. به دليل حساسيت هاي تكنيكي و باالبودن خطرپذيرى ناشي از 
تجهيزات، غالبا شركت هاي عمده حاضر به پذيرش خطرپذيرى استفاده از تجيهزات شركت هاي گمنام 
نيستند و اهميت موضوع برايشان به اندازه ايست كه پرداخت مبالغي بيشتر بابت برندهاي گرانتر برايشان 
توجيه دارد. به همين دليل يكى از راهكارهاى مؤثر ايجاد ارتباط با برندهاى موفق، ايجاد برندهاى معتبر 
بر اساس يك سياست گذارى بلندمدت و هوشمندانه و حمايت از ادغام واحدهاى كوچك و كنسرسيوم 

ها به گونه اى كه بتوانند برندهاى قدرتمندى را خلق كنند. 

7-3- جان مايه الگوى هسته و شبكه ايجاد ظرف و ساختار مناسب براى توسعه فناورى در بخش هاى 
مختلف است. ساختارهاي منعطف، چابك، پاسخگو، فرايندي و دانشي كه به صورت اثر بخش اقدام به 
ارايه ارزش مورد نياز مشتري كنند. در بسيارى موارد ساختارهاى دولتى و تصدى گرى هاى تحقيقاتى و 
صنعتى كه به راحتى قابل واگذارى هستند و نياز به ظرف  گران قيمت دولت ندارند، مانع از حركت به 

سمت هسته و شبكه است. 
بازنويسي در قواعد نوشته و نانوشته كه زمين بازي همكارى هاى دانش بنيان را فراهم مى آورند، با 
نقش آفرينى ستادها انجام مى شود. براي برقراري يك رابطه برد - برد و پايدار بين هسته ها و و شبكه 

همكاران دانش بنيان خصوصي تحول در قواعد نوشته و نانوشته زمين بازي ضرورت دارد.
موضوع مهم ديگر توجه ضرورت نهادسازى براى پر كردن خال هاى نهادى تاريخى است كه صنعت 
نفت با آن دست به گريبان بوده است، چرا كه براى ساليان متمادى كسى متصدى توسعه فناورى براى 
صنعت نفت نبوده است. بلوغ  هسته و شبكه نيازمند پروتكل هاى دراز مدت است كه با تغييرات مديريتى 
در سطح دولت و وزارت نفت جابجا نشوند و امكان برنامه ريزى بلندمدت و مطمئن را براى ورود ساير 
بخش ها به اين صنعت باز كنند. از ديگر زمينه هاى مهمى كه بايد به صورت ويژه براى آن نهادسازى 
كرد، استفاده از بازنشستگان به صورت ويژه در ايجاد هسته و شبكه است. همچنين براى اينكه براى 
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شركت هاى صنعت نفت هويتى مستقل ايجاد شود ايجاد يك تشكل صنفى قدرتمند ضرورت دارد. رژيم 
خصوصي  بخش  با  همكاري  هاي  پروتكل  در  تدقيق  و  آينده  به  گذار  در  تسهيل  براي  مناسب  حقوقي 
زمينه اصلى شكل گيري شركت هاي خصوصي دانش بنيان در زنجيره ارزش ساز صنعت نفت است؛ 
شركت هايى كه از پايداري و قابليت اعتماد الزم برخوردار باشند. لذا براى متناسب سازى قوانين همكارى، 

بازنگرى در آنها با مشاركت نهادهاى حقوقى و قانونگذارى ضرورى است. 

موجود  تامين كنندگان  از  حمايت  و  تقويت  شبكه سازي،  بحث  در  محوري  موضوعات  از  يكي   -4-7
تمامي  در  گلوگاهي  و  راهبردي  نيازمندي هاي  حوزه  در  جديد  تامين كنندگان  ايجاد  براي  تالش  نيز  و 
حوزه ها به ويژه حوزه هاي تحقيقاتي و توليدي است. وجود سياست هاي شفاف در زمينه تقويت و حمايت 
از تامين كنندگان در سطح كالن وزارت و وجود نقشه راه روشن براي توسعه شبكه در سطح سازمان ها 

ضروري مي باشد.

7-5- محدوديت بازار و حجم كم و متنوع تقاضاي محصوالت دانش بنيان، چالش بزرگ نوآورى است. 
چرا كه تداوم جريان تحقيق و توسعه و نوآوري وابسته به حجم بازار مناسب و جثه بحراني الزم است تا 
بتواند ادامه حيات دهد و حجم مناسبي از تقاضا مي تواند چرخ نوآوري را با سرعتي منطقي به حركت 
درآورد. به همين خاطر توجه به فناورى هاى هم خانواده با ساير بخش هاى كشور زمينه مهم ديگر است 
كه به ايجاد هم افزايى بين بخش هاى نفت و ساير بخش ها كمك مى كند. به عنوان مثال توسعه شبكه 
همكارى هاى تحقيقاتى و صنعتى به عنوان يك سياست ضرورى براى دو بخش راهبردى مطرح است. 
از آنجايى كه ظرفيت هاى تحقيقاتى و صنعتى به شدت متأثر از مقياس هستند و ظرفيت بخش ها به 
تنهايى براى توسعه شبكه همكارى ها اندك است، حل مشكل تقاضا چاره اى جز تجميع نيازها ندارد. 
به بيان بهتر، كل بخش هاى متقاضى فناورى بايد به صورت همگرا و با همكارى و نوعى تمركز سياستى 

دنبال كنند. 
7-6- نگاه پلت فرمى در هر دو نوع هسته يكى از ضرورت هايى است كه در صورت توجه به آن كمك 
زيادى به اقتصادى كردن توسعه فناورى مى كند. بدون توجه به پلت فرم مشترك، گرفتار نوعى تكثر و 
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تنوع در محصول مى شويم كه هزينه هاي طراحي، توليد و نگهداري و تعميرات را به شدت افزايش خواهد 
داد. بر اين اساس ضرورت دارد  بر مفهوم سكو (پلت فرم) هاي مشترك بعنوان يك مفهوم وحدت بخش 

در راهبردهاي توسعه فناورى و سامانه هاى مورد نياز تمركز شود.

7-7- الگوى هسته و شبكه در مقابله با نگاهى در توسعه فناورى شكل گرفت كه سعى داشت نيت 
هاى راهبردى در توسعه فناورى را از طريق سازوكارهاى حاكميتى دنبال كند. در مقابل اين نگاه هسته و 
شبكه سعى دارد اين نيت ها را از طريق ايجاد انگيزه ها و زمينه هاى شكل دهى به كسب و كار دنبال كند. 
كسب و كار در ذات خود نوعى خود كنترلى دارد كه موجب برترى آن نسبت به تصدى گرى حاكميتى 
است. بايد به سمت الگوهاي نوينى از كسب و كار حركت كرد كه نخبگان و به خصوص بازنشستگان 
خبره انگيزه ايجاد آنها را داشته باشند. و نكته آخر اينكه يكى از عوامل اساسى در توسعه فناورى دفاع، 
دور نگه داشتن فضاى توسعه فناورى از حاشيه هاي سياسي است. در بخش نفت نيز بايد چنين فضاى 
آرام و همسويى براى توسعه فناورى شكل بگيرد و جريانات سياسي به اين نتيجه برسند كه اين بخش 

نبايد عرصه تصفيه حساب هاي حزبي باشد.

8. جمع بندى و نتيجه گيرى
در حال حاضر بازيگران متعددى درگير عرصه توسعه علوم و فناورى هاى نفت هستند؛ وزارت نفت، 
شركت هاى اصلى، و تابعه، نهادهاى علمى موجود در صنعت نفت مانند دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه 
مهندسين  دانشگاهى،  پژوهشى،  مراكز  برداشت،  ازدياد  پژوهشكده  المللى،  بين  مطالعات  موسسه  نفت، 
مشاور و شركت هاى دانش بنيان از بخش هاى خصوصى در رابطه با فعاليت هاى پژوهشى مورد نياز 
صنعت نفت فعاليت مى كنند، اما جايگاه و نقش بازيگران و نحوه شكل گيرى جريان مؤثر عرضه و تقاضا 
واگرايى  مانند  است  شده  باعث  را  گوناگونى  مشكالت  موضوع  اين  و  نيست  روشن  فناورى  توليد  براى 
ساختارى و نبود راهبرد در سطح كالن، نبود سبد مشخصى از اولويت هاى پژوهش و فناورى، شيوه هاى 
ناكارآمد تعامل براى تعريف تقاضا و نياز، امكان ايجاد طرح هاى موازى، وجود شكاف بين عرضه و تقاضا، 
فقدان راهبرد و تحرك در بخش تقاضا براي پژوهش و فناوري به نظر مى رسد خالهاى نهادى گوناگونى 
در اين عرصه وجود دارد كه بايد با ايجاد هويت هاى نهادى جديد و تغيير در برخى هويت هاى نهادى 
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آن را حل كرد. 
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