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 مصادیق عملی اقتصاد مقاومتی در پژوهشگاه صنعت نفت
 محمد باقر اشرفی2روح اهلل قابضی،1

 2استادیار پژوهشگاه صنعت 1

 رئییس گروه ارتباطات صنعتی پژوهشگاه صنعت نفت 

 چکیده

غی اقتصاد تهای ابالسیاسطوری که در ه . بی در تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده داردپررنگ صنعت نفت به عنوان بخش پیشرو در اقتصاد ایران، نقش 

انداز مبا سند چش بق مطاای بود که وزارت نفت نخستین وزارتخانهدر این راستا چندین مورد بطور مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت اشاره دارد.  مقاومتی 

زرگترین وان یکی از بصنعت نفت به عن برنامه های خود را برای تحقق  اقتصاد مقاومتی ارایه داده است. پژوهشگاهای کشور ساله و سایر اسناد توسعه ۲۰

اد یاستهای اقتصحقق سرت نفت در تمراکز تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه ای با بیش از نیم قرن سابقه به عنوان بازوی پژوهشی/ توسعه ای فکری وزا

ی پژوهشگاه به و برنامه ها ذاریهادر سیاستگ اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی مقاومتی نقش مهم و تعیین کننده ای به عهده دارد. در این راستا توجه به

لی  و ه اقدامات عمر زمینن ابعاد اقتصاد مقاومتی و نیز دطور جدی پیگیری گردیده و در سالهای اخیر  اقدامات موثری  در حوزه گفتمان سازی و تبیی

هشگاه،  تاریخچه پژو وری براجرایی  در این مرکز پژوهشی انجام گرفته است. در این مقاله  ضمن اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و مر

                          ر گرفته است.                                  مصادیق عملی اقتصاد مقاومتی در این مرکز پژوهشی مورد مورد بررسی قرا

 اقتصاد مقاومتی،پژوهشگاه صنعت نفت،اقتصاد دانش بنیان،مصادیق عملی  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

نداز در کدام نقطه باید ابالغ سند چشم سال پس از ا ۲۰ یعنی  1۴۰۴ سال  ایران درکشور  که  میدهد که چشم انداز جمهوری اسالمی ایران نشان  سند 

فت کشور ه های صنعت نبرنام  در این راستاباشد. کشوری توسعه یافته با جایگاه اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه مهم ترین هدف چشم انداز  است. 

 ست . تدوین شده ا به شرح زیر  ساله صنعت نفت ایران حول چهار محور ۲۰چشم انداز نیز در افق 

ر داشتن با در اختیا ود. کهبر اساس محور اول، صنعت پتروشیمی باید به اولین تولید کننده مواد و کاالهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه تبدیل ش

ن از طرف هادرصدی از ارزش ظرفیت محصوالت پتروشیمی ج ۶/۳درصدی از ارزش ظرفیت محصوالت پتروشیمی در خاورمیانه و داشتن سهم  ۳۴سهم 

ومین تولید کننده نفت در دمقام  1۴۰۴در محور دوم در پایان  .دیگر، اهداف توسعه یافته این صنعت کارآفرین تا چشم انداز توسعه ای کشور خواهد بود

یران در اطوری که در  ارد بهاوپک با ظرفیت هفت درصد از تقاضای بازار جهانی نفت به ایران تعلق خواهد داشت. محور سوم این چشم انداز به گاز تعلق د

ود و همچنین در محور چهارم درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی خواهد ب 1۰تا  ۸پایان چشم انداز، سومین تولید کننده گاز درجهان با سهم 

گی بودجه به رصد از وابست، پنج دسال از اجرای برنامهایران جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه را خواهد داشت. عالوه بر موارد ذکر شده باید در هر 

ت، م توسعه کشور در حوزه نفبرنامه شش .ساله، اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی داشته باشیم ۲۰درآمد های نفتی کاسته شود تا اینکه در پایان برنامه 

چوب گاز، در چار وخش نفت موریتهای وزارت نفت و سیاستهای کلی نظام در بدر راستای تحقق اهداف چشم انداز نظام، منطبق بر ما نیز  گاز و پتروشیمی

     ت.                              اسنجام تدوین شده سیاستهای اقتصاد مقاومتی و پیرو سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ا

 اقدامات پژوهشگاه صنعت نفت:

قتصاد بیین ابعاد اتازی و سبطه با اقتصاد مقاومتی در دو بخش قابل بررسی است.یکی در بخش گفتمان اقدامات عملی و اجرایی پژوهشگاه صنعت نفت  در را

 مقاومتی  دیگری اقدامات عملی و اجرایی است که در سالهای اخیر در این  رابطه انجام گرفته است.
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 :برگزاری همایش ها:1

 ولین و دومینن به اژوهشگاه صنعت نفت برگزار شده است.از جمله این همایشها میتوادر این رابطه در چند سال اخیر همایشهای علمی مختلفی در پ

حارجی  اران داخلی وایه گذهمایش بین المللی فرصتهای فناورانه در صنعت نفت اشاره کرد که با هدف معرفی فرصتهایی فناورانه صنعت نفت ایران به سرم

ولین ره کرد  که امتی اشااین خصوص میتوان به برگزاری همایش ملی تفکر بسیجی پژوهش و اقتصاد مقاوبرگزار گردید.از دیگر همایشهای برگزار شده در 

رد اقتصاد یز با رویکنبرگزار گردید و مورد استقبال گسترده جامعه علمی و صنعتی کشور قرار گرفت و دومین همایش ملی همایش  1۳۹۲همایش در سال 

کار جدی متی در دستوراد مقاوتوجه به اهمیت موضوع طبق برنامه ریزیهای انجام گرفته برگزاری سلسله همایشهای اقتصپسا تحریم امسال برگزار میگردد.با 

 پروهشگاه صنعت نفت برای سالهای اتی نیز قرار دارد.          

 پایش و کاربردی کردن  پروژه ها-2

یری از کردن و جلوگ اربردیتصاد مقاومتی تغییر مسیر پروژه های تحقیقاتی به سمت کیکی از مهمترین اقدامات اجرایی پژوهشگاه صنعت نفت در راستای اق

اه دی در پژوهشگکاربر انجام پروژه های صرفا پژوهشی بوده است.با توجه به محدودیت منابع مالی و سیاستهای وزارت نفت در خصوص انجام  پژوهشهای

گیرد.تا ررسی قرار میمورد ب و تمامی پروپوزالهای ارسالی به مراکز صنعتی قبال در این کمیته مطرح صنعت نفت نیز کمیته پایش پروژه ها تشکیل گردیده و 

نیز موضوع  خاتمه پروزه پس ار از یک طرف بر کاربردی  بودن انها اطمینان حاصل گشته و از طرف دیگر ار دوباره کاری نیز جلوگیری گردد.نکته دیگر اینکه

ه مالحظه نطور کابنابر این همو با توجه به نظر کارفرما و میزان تحقق اهداف پروژه نسبت به امتیاز دهی به ان اقدام میشود.مجددا در این کمیته مطرح 

 میشود در این مکانیسم هر پیشنهاد در دو مرحله یعنی قبل و بعد از اجرا مورد برسی کمیته مذکور قرار میگیرد. 
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 اصالح ساختار -3

ازمان ن به اهداف سه رسیدیکی از وظایف مدیریت هر سازمان سازماندهی میباشد.در این فعالیت واحدها و افراد به گونه ای درکنار هم قرار میکیرند ک

خواسته  وی به نیازها اسخگویپان در چاچوب ساختار سازمانی تبلور می یابد .با توجه به تغییرات محیطی الزم است به منظور تسهیل گردد.این کار در سازم

ا شرایط و بتناسب مهای مشتریان و باقی ماندن در میدان رقابت ساختار سازمان نیز دچار تغییراتی گردد.در این خصوص پزوهشگاه صنعت نفت نیز 

تهای غیر حذف برخی پس حدها وتغییراتی در ساختار خود ایجاد نموده است.از جمله این تغییرات میتوان به ادغام برخی پژوهشکده ها و وا ماموریتهای خود

 .ضرور اشاره نمود

 تشکیل شرکتهای دانش بنیان -4

ترین راهکارها در پایدار کردن و یکی از اساسی اقتصاد مقاومتی در دو محور عمده افزایش ارزش و کاهش تهدید ناشی از خام فروشی جهت گیری دارد

تغییر پارادایم اقتصادی از با توجه به  توسعه اقتصاد دانش بنیان است که مظهر آن شرکتهای دانش بنیان است اقتصاد به عنوان هدف اصلی اقتصاد مقاومتی،

های اقتصاد بنیان، به عنوان بنگاههای دانششرکت.نش بنیان پررنگتر میگردد. اهمیت شرکتهای دا اقتصادهای وابسته به منابع به اقتصادهای وابسته به دانش

ها و مؤسسات شرکت»بنیان، های دانشی یک قانون حمایت از شرکتنماید. بر اساس مادهبنیان، نقش محوری در ساختار این نوع اقتصاد ایفا میدانش

محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ی اقتصاد دانشافزایی علم و ثروت، توسعهبه منظور هم ی خصوصی یا تعاونی است کهبنیان شرکت یا مؤسسهدانش

های برتر و با ی فناوریسازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه)شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری

. دراین راستا شرکت هایی با عنوان شرکت های انشعابی یا زایشی از دانشگاه ها و موسسات آکادمیک شکل گرفته اند شودی فراوان،، تشکیل میارزش افزوده

نیز شناخته می شوند و یکی از سازوکارهای تجاری سازی نتایج تحقیقاتی در سازمانهای تحقیقاتی،  Spin-offاین شرکتها با عناوین شرکتهای انشعابی یا 

. در این رابطه در پژوهشگاه صنعت ست که عالوه بر ایجاد منافع مالی و علمی برای سازمان، تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی داردتشکیل این شرکتها
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تاسیس و  نفت تشکیل چندین شرکت دانش بنیان انشعابی در دستور کار قرار گرفته است.برخی از این شرکتها شروع به فعالیت نموده و برخی نیز در شرف

 .جام تشریفات اداری هستند                             ان

 انضباط مالی و اداری-5

باشد خواه  ر سطح خانوارکرد بودجه است. خواه این بودجه دمالی و نحوه هزینه کند انضباطاز مفاهیم اقتصادی که در مسائل خرد و کالن مالی معنا پیدا می

شن و در تعریفی رو در حقیقت انضباط مالی در بودجه انجامدمالی میها در راستای درآمدها به مفهوم انضباطدر سطح کالن کشوری. همواره کنترل هزینه

ز است تا تمام ابی کنیم نیاهای دولت است. اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری ارزیعلمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه

جمله  یرفته است ازنجام پذ.در پژوهشگاه صنعت نفت نیز اقداماتی در زمینه انضاباط مالی اتمام مصارف دولت در بودجه وجود داشته باشدمنابع دولت و 

ان سام ی نبوده بلکهفه کارمیتوان به هدفمند کردن اضافه کاریها اشاره کرد الزم به توضح است انچه در این خصوص در پزوهشگاه انجام گرفته کاهش اضا

ینه هنگفتی ه نمود که هزه اشاردهی و هدفمند کردن ان بوده است.از دیگر اقدامات انجام گرفته در این رابطه میتوان به ساماندهی و تجمیع سرویسهای نقلی

گرانیهای کثر برسد و نه حداب ساختارهای الزم برای مبارزه با فساد مالی ایجاد شده است تا انضباط مالی را بر پژوهشگاه تحمیل نموده است.از طرف دیگر

ه با هدف کات خوبی است مور کارکنان و روان سازی امور ادرای از جمله اقدامسهولت انجام ا های نظارتی نسبت به عملکرد پژوهشگاه رفع شوداحتمالی نهاد

 تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از اتالف وقت کارکنان در پژوهشگاه با جدیت دنبال شده است

 وجذب نیر-6

ده اند این جذب ش کی از مهمتریم مشکالت پیش روی پژوهشگاه بحث جذب نیرو و نحوه انجام ان بوده است.در گذشته تعداد زیادی نیرو درژوهشگاه

حالت  از این موضع ل اخیرموضوع در کنار برخی ضوابط و مقررات خاص صنعت نفت به گونه ای است  ب که االن با تورم نیروی انسانی روبروست.در چند سا

 لجام گسیخته بیرون امده و هدفنمد شده است به طوری که صرفا بر اساس نیاز و مجوزهای خاص جذب نیرو انجام میشود.

 گردش نخبگان-7
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حث ب د سال گذشتهدر چن پژوهشگاه نفت به دلیل قرار گرفتن در شهر ری و بعد مسافت و برخی مالحظات دیگر  کمتر به این مقوله ورود کرده بود.اما.

قتصاد اتحقق اهداف  رگی بهگردش نخبگان به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.با توجه به نقش و اهمیت منابع انسانی این موضوع میتواند کمک بز

با انگیزه  اشته باشند ودفت یشرپمقاومتی بنماید.این اقدام باعث میشود سایه یاس  نا امیدی بر مجموعه برداشته شود و نیروهای جوان و نخبه امکان رشد و 

 بیشتزی خدمت نمایند به طوری که باعث باال بردن بهره وری سازمان نیز میشوند.
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