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در صنعت نفتفناوريمعضل انتقال ویراناینفتيقراردادهایدجديالگو

1عامريفیصل

)23/12/1395: تاریخ پذیرش-17/7/1395: تاریخ دریافت(

یدهچک
یسنویشمصوبه دولت و سه پشده درینیبیشپيمقاله الزامات انتقال تکنولوژیندر ا

منظر از. استهشدیبررسيو اقتصادیربط وزارت نفت از دو بعد حقوقيذينهادها
مورد ينفعان و نوع تکنولوژيذیینمشترك، تبیاتیشرکت عملیحقوقیتماهیحقوق

یاتیشرکت عملیتو فعالیلتشک: سیدیمریآتیجو به نتادادهانتقال را مورد بحث قرار
نفعان از يدر ارتباط با ذ. نداردیدر آن منع قانونیرانیرك و مشارکت اشخاص امشت

مشترك، افراد و یاتیکه عالوه بر پرسنل شرکت عملهنشان دادي،انتقال تکنولوژ
کند با استفاده از برنامه یمیمعرفیزنفت نیشرکت ملیعنیکه کارفرما ینیمستخدم

. شودمیاستفاده يبردارمورد بهرهياز تکنولوژیدتولیاتدر عملیتو فعالیآموزش
کننده آن را یدتوليو تکنولوژهبودیدتولیاتمحدود به عمليتکنولوژینمعذلک، ا

.شودنمیشامل 
در صنعت یباالدستیاتدر عمليبردارمورد بهرهينوع تکنولوژياز منظر اقتصاد

يبودن تکنولوژیتجربویارتکه خصلت مهحاصل شدیجهنتینو اشدهینفت را بررس
خود با یرقابتيبرتریتحفظ و تثبيمالکان آن براشدهصنعت موجب ینمستفاد در ا

کرد و ينگردرونیدبایانتقال واقعيبراینمانع انتقال آن شوند؛ بنابرارازداريتوسل به 
.استفاده نمودیملفناورياز ساختار 

یاتیشرکت عملی،نفتيقراردادهایدجديالگوی،دانش فني،تکنولوژ:یديواژگان کل
مشترك، کارفرما

faysalameri51@gmail.comطباطبائیعالمهدانشگاهخصوصیحقوقگروهدانشیار. 1
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مقدمه.1
، 1392نفت و گاز توسط وزارت نفت در سال يقراردادهايبازنگریتهکمیلپس از تشک

يقراردادهایدجديالگویاتوزارت نفت کلیشنهادبه پ1394مهرماه 8دولت در جلسه یئته
"یراناینفتيقراردادهایدجديالگو"تحت عنوان مصوبه ینا1.کردیبرا تصویراناینفت

ي انتقال و ارتقا"آن درخصوص 4انتقادات ماده یناز جمله ا. دنبال داشتهبیفراوانانتقادات
درخشان، (یدگردیفتوصیفآن ضعياست که اجرا"قراردادهاياجرایاندر جرفناوري

خصوص در صنعت نفت دارد هکشور بنیايبرايکه انتقال تکنولوژیتینظر به اهم) 2: 1395
معذلک . خواهد بودیدقرارداد جدیسنویشمقررات مصوبه مزبور و پیمقاله بررسینموضوع ا

نقش یتداند که نخست به اهمیمزبور نگارنده بر خود واجب ممقرراتیابیقبل از ارز
.باشدداشتهگذرا يااشارهيگذاریهدر سرمايتکنولوژ

عالوه بر داشتن ی،نفتيهاپروژهيو فعال در اداره و اجرایمشرکت مستقیاز شروط اساس
که کشور درحال ینايبرایگر،دیعبارتبه. استیو دانش فنيفناورازيبرخورداری،مالیهسرما

يهایتاز قابلیدو اجرا کند بایریترا مدینفتیاتعمليکمتريهایبتواند با وابستگياتوسعه
ها انتقالیتقابلینایتو تقویجادايهایوهاز شیکی. برخوردار باشدیمناسبفناوريو يایهسرما

یاشخاص خصوصآن را، عمدتاًیناست که مالکیافتهتوسعه ياز کشورهایازمورد نفناوري
درحال توسعه یزخنفتيکه کشورهاییهاموضوع و تالشینایترغم اهمیعل. دهندیمیلتشک

کشورها مستقال ًیناند، هنوز اعمل آوردههبيتکنولوژیلتحصيه گذشته برادر خالل چند ده
یجهو در نتیاوردهدست نهب- یبه خصوص در بخش باال دست–را یاتعملیناجرا و اداره ایتوانائ

درج الزام به . یرندگیانجام میخارجيهاهنوز توسط شرکتینفتيهایتاز فعالیمیبخش عظ
و یرانبه ايانتقال تکنولوژياست که براییهادر مصوبه دولت از جمله تالشيژانتقال تکنولو

؛ یردگیصورت میخارجیهو سرمایرپذیهکشور سرمایملينهادهایانل مدتوازن و تعایجادا
يالزام قراردادینوجود چنیاپرسش است که آینمقاله پاسخ به اینایهدف اساسین،بنابرا

از. یداصالح گرد53267ت /57222و شماره 53367ت /57225شماره يهامصوبهیدو بار ط1395مصوبه در سالینا.1
تشکیالتوساختار] یجادا["یه،اصالحیندر ا. مصوبه است5است بند فناوريانتقالموضوعبهمربوطکهاصالحاتی

و و انتقال و توسعه...) یفنيهادر حوزه(نامهیبتصو... موضوعنفتیقراردادهايبراجراينظارتوبررسیجهتمتناسب
یرويو آموزش نیزاتو سازندگان تجهیعمومیمانکارانپیزنو... برداريبهرهیداکتشاف و تولهايشرکتبهفناوري

به یازو مجمل و نیکلیارمستفاد در نص بسیمشود عبارات و مفاهیگونه که مالحظه مهمان. شده استینیبپیش"...یانسان
از باب مثال، غرض از . نفعان انتقال دارديانتقال و ذیوهموضوع انتقال، شفناوري، نوع فناوريیممفاهیحاتو توضیفتعر

نوع ابهامات در قرارداد ینبه ایدبالذای؟وارداتیایمحل: یزاتکدام تجهی؟خارجیایملیست؟چیزاتسازندگان تجه
.داده شودیتتر شفافمبسوطحاتیآن با ارائه توضيهایمهو ضمیاصل
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یاديتوان به عوامل زیرا میابیعدم کامینایلدل. گردديتکنولوژیانتقال واقعتواند منجر بهیم
از عوامل ینموده برخیفااینظر نگارنده نقش اساسهخصوص بینچه در امعذلک، آن. نسبت داد

یعتعوامل به طبینتمام ا. شوندیینتبیجازشود به ایمقاله تالش میناست که در اياقتصاد
.هاستآنیابیمقاله مطالعه و ارزینگردند که هدف ایمآن بریرامونعوامل پوژيتکنولو
تر یقدقیبه عبارتیاو يعدم انتقال تکنولوژيپاسخ مناسب برایافتنبه منظور یگر،دیعبارتبه

اشکال انتقال و عوامل ي،انتقال تکنولوژي،تکنولوژیممفاهبهمقاله نخست ینای،عدم انتقال واقع
در يکه تکنولوژیصنعت نفت و نقشیتپردازد و سپس خصوصیؤثر در انتخاب شکل انتقال مم
یبررسیلذیبترتهلهذا، مطالب ب. دهدیقرار میمورد مطالعه و بررسراصنعت دارد ینا
الزام به انتقال- 2یس،نویشمشترك مقرر در مصوبه و سه پیاتیشرکت عملیلتشک- ا: شوندیم

اشکال انتقال، - 5مفهوم انتقال، - 4فناوري،مفهوم- 3یس،نویشدر مصوبه و سه پمقررفناوري
.صنعت نفت- 6

یسنویشمشترك مقرر در مصوبه و پیاتیشرکت عملیلتشک.2
مورد انتقاد قرار یداًقرارداد که شديهایسنویشقسمت، دو موضوع مصوبه و پیندرا
شرکت یلتشکیگريها و دیسنویشت مصوبه و پموضوع اول مقررا: شودیاند مطرح مگرفته

.مشترك استیاتعمل
يعالوه بر توسعه، به نحویزنیساتسأاز تيبردارو بهرهیدمصوبه، تول11ماده 1براساس بند 

Joint Operation)مشترك یاتیعملیرانیشود، توسط شرکت ایکه در قرارداد توافق م

Company) يهایتبا حفظ مسئول) شودیمیلشرکت تشکینکه توسط همیرانیشرکت ا(و
.یردگمیانجام] یاصلیمانکارمنظور پ[طرف دوم قرارداد 

یتصاحب صالحيهامشترك و جذب شرکتیاتیشرکت عملیجادهدف از ا4ماده 1بند 
يتوانمندساز- را الفییهامشارکتیندر چنیشرکت معتبر خارجیکعنوان شربهیرانیا

و يامنطقهيشان در بازارهاحضور- ؛ بیبزرگ داخليهاپروژهيدر اجراانییرايهاشرکت
یو منهدسیریتیمديهاو مهارتیفراهم ساختن امکان انتقال و توسعه دانش فن- و ج یالمللینب

1.کندیمخزن اعالم م

- کرده است؛ با این تفاوت که در پیشیبیننویس نهایی قرارداد جدید نفتی ایران پیشپیش6ماده 2عین همین الزام را بند . 1
.دانددیگر متمایز میآنها را از یک4ماده 1در حالی بند . نویس پیمانکار را همان شرکت عملیاتی مشترك می داند

معتبرنفتی ...هاي صاحب صالحیت ایرانی با تأیید کارفرما، به عنوان شریک شرکت شرکت...در هرقرارداد : مصوبه4ماده 1بند 
...خارجی حضور دارد

Article 6(2)………...Contractor (i.e. the joint of qualified foreign oil company and
Iranian company as approved by the NIOC) shall Execute the Contract…
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توانازداکثرحاستفادهدر) یمانکارپ(مصوبه، الزام طرف دوم قرارداد 4ماده 2بند ین،عالوه برا
یديقانون حداکثر استفاده از توان تول"کشور بر اساس ییو اجرایصنعتید، تولومهندسیفنی

از ابزار انتقال را"...هایوهها در امر صادرات از شآنیتکشور و تقویازهاينیندر تامیخدمات
جهت یمه جامع آموزشسازد که برنایرا متعهد میمانکارپ4ماده 3حال، بند ینداند و درعیم

یممستقيهاینهالزم در قالب هزيهايگذاریهو انجام سرمایداخلیانسانیروهاينیفیکيارتقا
.یدارائه نمايایهسرما

يهابند سمتینبراساس ا. کندیمیحتصر4ماده 4را بند يانتقال تکنولوژیگرراه د
يهاخواهد بود و در سازمانیچرخشیدمشترك در دوره تولیاتیدرشرکت عملیریتیمد
شود تا یمشارکت واگذار میرانیبه طرف ایجتدرهبیریتیمديهاشرکت، سمتیریتیمد

.گرددیسرمیبه خوبیرانیبه طرف ایریتیمديهاو مهارتیامکان انتقال دانش فن
یکلیارآن در مصوبه بسیلنوع مشارکت و نحوه تشکییندرخصوص تعياسلوب اتخاذ

مشارکت مجاز یاگونه شرکت و هرهمشترك بیاتی، شرکت عمل1ماده 21مثال در بند است؛
با (ایراندر] یمانکارپ[توسط طرف دوم قرارداد یرانایاسالميجمهورینکه براساس قوان

یفتعر،منعقد شده باشدیاو یدهبه ثبت رس) یرانیایتصاحب صالحيهاشرکتمشارکت
شود در نص مزبور به دو نوع یگونه که مالحظه مهمان.)نده استاز نگاریدتأک(شده است 

یرغم کلیاسلوب علینا. شودیاشاره م2يومشارکت قرارداد1یمشارکت، مشارکت حقوق
از دو یکیموجود در انتخاب یطبا شرایترا با عنایمانکارپیرارسد زینظر مهبودنش معقول ب

ماده 4مع الوصف نص مندرج در بند . گذاردیا آزاد مکارفرمییدمشارکت، مشروط به تأیوهش
در بند یدگونه که در فوق اشاره گردهمان. یمبرسيایجهنتینشود که ما به چنیمصوبه مانع م4
يقرارداديهاکه خاص مشارکت3شود نه سمت راهبر قراردادیمیحتصریریتبه سمت مد4

ياستنتاج را قویناینفتيقراردادهاينگربازیتهگروه دوم کمیسنویشپ12ماده . است
مشترك یاتیشرکت عملیلبند است که به نوع و نحوه تشک25يماده داراینا. کندیم

مشترك را از نوع شرکت با یاتیآن نوع شرکت عمل1اختصاص داده شده است؛ مثال دربند 
آن، یلتشکیوهشیره،مدیاتبه ههمیگرديو در بندهاکندمیینمحدود تعیتمسئول

.پردازدیآن ميو برگزاریلتشکیوهوشیمجمع عمومبهجلسات و هم يبرگزار
ماده 21نص بند ینماده را حذف نموده و در عوض عینقرارداد ایینهایسنویشمعهذا، پ

1. Incorporated Joint Venture.
2. Unincorporated (Contractual) Joint Venture.
3. Contract Leader.
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یسنویشکه پیتا زمانیبرترتهبه. کرده استیدقید،بدان اشاره گردمصوبه را که فوقا1ً
.یدرسیقطعیجهنتخصوص بهینتوان در اینمیردقرار نگیبور مورد تصومزبیینها

آن یتمشارکت و فعالینچنیلخواندن تشکیقانونیرغیزموضوعات چالش برانگیگراز د
یاسالميمجلس شورایسبه رئیندهنامه پنج نما. باشدمیاز نفت و گاز يداردر بخش بهره

با يبردارها در مرحله بهرهبه نظر آنان حضور شرکت. تاسیانتقاداتینچنیقاز مصادیکی
توان یانتقاد نمینبا ا1.در تعارض استیقانون اساس44اصل یکليهایاستجزء بند ج س
یاو يشکل شرکت تجارچه به(مشترك یاتیشرکت عملیلاول تشکیراموافق بود؛ ز

قرارداد در یاصلينقش کارفرما.گیردمیصورت یرانیو شرکت ایمانکارپیانم) يقرارداد
ی،را به عنوان هرگونه مشارکت مدنآن یدنباینخواهد بود و بنابراینظارتخصوص صرفاًینا

یاتینقش شرکت عمل2.شمار آوردبهیمانکارکارفرما و پیانميو تجاريمشارکت قرارداد
3.د بودخواهیمانکاراز پیندگیشده که به نمایفتعریاتیعملمشترك صرفاً

يندارد و کماکان هنوز مورد بهره برداریتازگیرانها در انوع مشارکتیناستفاده از ادوم
که برحسب (کارفرما یان، قرارداد ميجار) متقابلیعب(یرپذیسکخدمت ريدر قراردادها: است

یامثل شرکت نفت و گاز پارس جنوب یراننفت ایتابعه شرکت مليهااز شرکتیکیمورد 
4)یکونیامثل پتروپارس (یاصلیمانکارو پ) استیاز شرکت اصلیندگیرکت فالت قاره به نماش

جزء قرارداد یمانکارانبا پیاصلیمانکار، پیاتعمليمنظور اجراشود و سپس بهیمنعقد م
صورت مشارکت بهینبندد که برحسب مورد ایکارفرما برسد، مییدبه تأبایدمشارکت که 

.یردگیانجام ميتجاریشرکتایو يقرارداد

، 157، تجارت فردا، شماره "نگاهی به گذشته و حال قراردادهاي نفتی ایران: رخت جدید نفت"به نقل از رامین فروزنده، .1
.26,27صص آذر،14سال چهارم، شنبه 

نویس نهایی کمیته راهبر قید نویس گروه اول که عینا با همان جزئیات در پیشپیش16ماده 5این تأکید در جزء ب بند . 2
:شده، انعکاس یافته است

Article 16.5 (b): It is not the purpose or intention of this contract to create, nor shall it be
construe as creating any partnership,  joint venture, commercial partnership or other
partnership between the parties.

را پیمانکار و کارفرما یعنی شرکت ملی نفت ایران توضیح (The Parties)هاي مزبور، منظور از اطراف نویسپیش
:اندداده

NIOC and contractor are hereinafter referred to either individually as "party" or
collectively as "parties".
3. 16.2 Joint operating company (JOP) shall on behalf and under supervision and
responsibility of contractor carry out the development and production operation (DPO)
in accordance with the development and production plan(s) (DPP), and related annual
work program and budget approved by NIOC.

:ها ركدر خصوص ماهبت حقوقی این نوع شرکت.4
، یحقوقيها، مجله پژوهش»هاي نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایرانشرکت«،)1388(فیصل،،عامري

.16شماره ، دانشهاي حقوقی شهرموسسه مطالعات و پژوهشزمستان ، -زیپایسال هشتم،
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يالزام به انتقال فناور.3
یرندهانتقال دهنده و انتقال گ)الف

. و نحوه انتقال آن استفناوريمعضل ی،نفتیدجديقراردادهايهااز چالشیکردیکی
مشترك یاتیشرکت عملیلتشکیاساسيهااز هدفیکییدمطرح گردیشگونه که از پهمان

راستا، یناست که در ایرانیايهاشرکتيسازو توانمندفناورين انتقال فراهم ساختن امکا
یاتیعملیاز برنامه مالیبه عنوان بخشفناوريموظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه یمانکارپ

یروهايو نیمهندسی،حال ضمن الزام به استفاده حداکثر از توان فنیندر ع. ساالنه شده است
انتقال و يکه بندهایدنمایرا ملزم میمانکارپ4ماده 1مصوبه در تبصره بند ی،داخلیانسان

ین،را اعمال کند؛ بنابرایفرعیمانکارانمنعقده با پيدر قراردادهایقرارداد اصليتوسعه فناور
اشخاص ثالث را یرمستقیمطور غهاست، بلکه بیمانکارجا نه تنها مخاطب الزام به انتقال پیندرا

.یردگیشوند در بر میمیاتجزء وارد عملیمانکارانعنوان پهکه ب
را ملزم نمود که در یمانکارتوان پمیآیا: یمشویمهمواجیجا، با سئواالت فراوانیندر ا

یاتیخود به پرسنل شرکت عمليمجبور به انتقال فناورآنهاراخود با اشخاص ثالث يقراردادها
بودن قراردادها یبا اصل نسبیرتنوع الزام در مغاینایا،؟ آنمودنفت یمشترك و شرکت مل

اشخاص ثالث خارج از قرارداد یتتوان همانند مسئولیرا میالزامینچنیاآیست؟ن
چه چنانیا،نمود؟ آیلبر اشخاص ثالث تحمیاز منافع عمومیتبه منظور حما) کنندگانیدتول(

را مجوز استفاده از آنینباشند ولريفناوجزء خود مالک یمانکارانپیااشخاص ثالث 
توانیمالکان گرفته باشند، میگراز د) خیریارا گرفته باشند یرغهکه حق انتقال بیننظر از اصرف(

اشخاص ثالث یمبه تصمگیاست و بستيها موردپرسشینرا ملزم به انتقال نمود؟ پاسخ بدآنها
ها ینایب،هرترتهبیر؟خیاخود هستند يه انتقال فناورحاضر بیادارد که آفناوريمالکان یرو سا

.مورد لحاظ قرار دهندیدباینفتیدجديکنندگان مدل قراردادهایههستند که تهییهاپرسش
یاتیتنها پرسنل شرکت عمليانتقال فناوریاآ: دامنه انتقال استیگردیزابهام سئوال برانگ

نظران از صاحبیبرخیسکوت موجب نگرانینا. تمشترك را در نظر دارد؟ مصوبه ساکت اس
کشور، در یناست که دکتر درخشان، از اقتصاددانان ایها اظهاراتینگرانینازجمله ا. ده استیگرد

ینا"شود که یموجب میرانیايهاانتقال به پرسنل شرکتیشان،به نظر ا. ارتباط ابراز نمودندینا
شرکت یاصلیبنه چندان دور رقیندهدر آ"و یرندبگ"قرارنفت یدر مقابل شرکت مل...هاشرکت

نفت، یشرکت مليجدیفبا تضع"نهایتدرشوند و "کشوریمخازن نفتیریتنفت در مدیمل
.)1395:6درخشان، (یرنددر دست بگ"مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را
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گروه اول و دوم یسنویشراهبر و دو پیتهکمیینهایسنویشکه در پیالوصف، مقرراتمع
یسنویشپ21براساس ماده یراگذارد؛ زینمیباقینگرانینچنيبراییجا،شده استینیبیشپ

و دانش فناوريخود را به منظور انتقال یرانیملزم است نه تنها آموزش پرسنل ایمانکاراول پ
نفت که یشرکت ملینمستخدميبرایدرا بایآموزشيهابرنامهین، بلکه چنیداجرا نمایفن

در یجزئیاربسییراتالزام با تغینا. برگزار و اجرا کندیزکند نیمیشرکت مزبور معرف
یحتصر) یسنویشهردو پ12در ماده (راهبر یتهکمیینهایسنویشگروه دوم و پیسنویشپ

1.شده است

موضوع و شکل انتقال)ب
، باال فناوريی،، انتقال دانش فنیزشآمويهابرنامهيهدف از برگزاریسنویشدر سه پ

يها در اجراآنيسازتوانمنديبرایرانیو کارآموزان اینبردن سطح دانش و مهارت مستخدم
و ثبت یخصوصيشامل تکنولوژفناوريینا2.داده شده استیحتوضینفتیاتموفق عمل

حاکم وقراردادها مجاز ینکه قوانییجاتا آن–محرمانه يهايفناوریرو سای، دانش فن3شده
یاتیعملفناوريمحدود به فناوريشود انتقال یگونه که مشاهده مهمان4.شودیم-دانندیم

در خصوص شکل انتقال که . یردگیکننده را در بر نمیدتولفناوريین،شود و بنابرایمیدتول
ی، ول5داده شده استشود احالهیمیقرارداد اصلیمهکه ضمییهاآن به برنامهیاتاگرچه جزئ

ياشکال انتقال را قراردادهاینترتوان حدس زد مهمیمیسنویشسه پيهابه نصیتبا عنا
.خواهند دادیلتشکیآموزشيهابرنامهيو برگزاریسانسل

تواند منجر یالذکر مالزامات فوقیاآ: شودیسئوال مطرح مینالذکر ابه مطالب فوقیتبا عنا
یرسد ولینظر مهسئوال در حال حاضر مشکل بینگردد؟ اگرچه پاسخ به افناوريیبه انتقال واقع

تعیین جزئیات استخدام و آموزش پرسنل ایرانی هم شرکت عملیاتی مشترك و هم شرکت ملی نفت ایران به توافقی که .1
نویس گروه اول، بند پیش12ده ما5بند (شود، احاله داده شده است بعد از الزم االجرا شدن قرارداد نفتی اصلی، حاصل می

).گروه دومنویسپیش21ماده 4پیش نویس نهایی کمیته راهبر و بند 12ماده 5
2. Article 21 (4) of the Drafting Group 2: "…so as to Enable the Iranian Personnel to use
the most Advanced and Appropriate Technology in use in the Petroleum Operations,
Including Proprietary and Patented Technology, "Know-how" and other Confidential
Technology, to the Extent Permitted by Applicable Law and Agreements, Subject to
Appropriate Confidentiality Agreement". Article 12.3 of both the Drafting Group 1 and
the Final Version of the Draft Prepared by the Steering Committee:" …to Enable them
[i.e. the Iranian Employees and Trainees] to … Perform the Responsibility and tasks …
Required for the Successful Conduct of Petroleum Operations in the Contract Area."
Emphasis added.
3. Proprietary and Patented Technology.

.نویس نهایی کمیته راهبرنویس گروه اول و پیشپیش12نویس گروه دوم و ماده پیش21ماده .4
.نویس گروه دومپیش21ماده 4نویس نهایی کمیته راهبر و؛ بند نویس گروه اول و پیشپیش12ماده 2بند .5
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. تواند مثبت باشدیسفانه نمأنوع الزامات، پاسخ متیندر خصوص ایرانتجربه کشور ابهیتبا عنا
یقاتبراساس تحق. استینانهجواب بدبینامؤیدعمل آورد، هبیناز ایشکه نگارنده پیقاتیتحق

فرسوده فناوريو محدود به یزناچیاررغم وجود الزامات مربوط به انتقال، انتقال بسیعلمزبور،
عملکرد ": استیدهرسیمشابهیجهبه نتینهزمیندر ایگريدیقتحق1.بوده استیاتیعمل

منعقده يدر چارچوب قراردادهایخارجینفتيهادهد که شرکتینشان مینفتيقراردادها
".اندنکردهیفاءمتخصص ایروهاينیتو تربیدر انتقال دانش و مهارت فنیشده، نقش فعال

).1392:112درخشان، (
ها الزامات در انتقال وجود دارد که از جمله آنینچنیتعدم موفقيبرایاريبسيهاعلت

چگونه؟ چرا و. اشاره کردفناوريخصلت صنعت یزو نفناوريو نوع یتتوان به ماهیم
به طور کل و نوع مستفاد از آن در يمفهوم تکنولوژیحتوان با توضیاست که مییهاپرسش

.ها پاسخ دادصنعت نفت بدانیژگینشان دادن وینچنصنعت نفت و هم

فناوريمفهوم .4
کاال، یدتولياز دانش، تجربه و مهارت است که برایاییعبارت از مجموعه پويفناور

، »در اختراعیادانش، تجربه و مهارت ینا. رودیکار مهه خدمات بعرضیاو یدپروسه توليکاربرهب
یاو یفنيهادر اطالعات، مهارتیاو یابدیمیتجل»یمصرفيهامدل«یا، و»یصنعتيهاطرح«یا

از يدارنگهیاو یريکارگهو بیسسأطرح، تيکارشناسان برایلهکه بوسییهادر خدمات و کمک
ي،عامر(باشد یرود متبلور میها به کار مآنیو سازماندهیریتدر مدیاویکارخانه صنعتیک

1380:46(.
جنبه آن خود دانش یک: ورزدیمیدتأکفناوريمفهوم یالذکر بر دو جنبه اساسفوقیفتعر

یلآالت، ابزار و وساین، ماشیزاتهجمثل تياو واسطهيایهسرمايمتبلور در کاالهایااست که 
مندرج در یاتو خصوصیاتچون جزئیکه به اشکال مختلفینایااست و ) افزارسخت(یدتول

است که به 2یآن، دانش فنیگرجنبه د. دشویظاهر م) افزاراز جمله نرم(ها ورقه اختراع و فرمول
یبه اشکال گوناگونی،فندانش. شودیمربوط ميتکنولوژیريکارگهروش و فن بیوه،مهارت، ش
و توسعه يداراصالح، نگهي،برداربهرهیري،کارگهبیتالعات، مهارت و ظرفمانند، اط
مضاف . گرددیمیدارمحل پدیاجتماعیزو نيو انطباق آن با اوضاع و احوال اقتصاديتکنولوژ

الملل انرژي با ارجاع خاص به قراردادهاي دولتی و برخی از حقوق بین«،)1389(، فیصل،عامري: این خصوص ركدر.1
.29شماره ،، سال دوازدهم، تابستانمجله پژوهش حقوق و سیاست،»پیامدهاي اقتصادي آن

2. Know- how.
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دانش ي،منابع عناصر سازنده تکنولوژیاو ياز منابع تکنولوژیبه داشتن اطالع و آگاهین،بر ا
.شودیق ماطالیزن1یفن

يتا حدوديبندیمنوع تقسینچه انشان ساخت که اگرخاطریدرا بایتنکته حائز اهمینا
یست،آسان نیشهها همآنیانميبندو مرزیفناز دانشفناوريیصاست و تشخیانتزاع

نه یابندهرشد ينظر مهم است که اکثر کشورهایناز ایگردیکها از آنیکالوصف، تفکمع
را که یتجارب. هستندیبنصیاز آن بيبرداربهرهویهستند بلکه از دانش فنيفاقد فناورتنها 

خصوص یندر حال توسعه در ايو کشورهایشرقياروپايکشورهايهااز شرکتيتعداد
یالديمیستمهفتاد قرن بدههیلدر اوا. استیدانش فنینلزوم داشتن چنیتداشتند بازتاب اهم

یدبه خرفناوياستفاده از یازاالمتحقيبستن قراردادهایقاز طریشرقيز اروپاشرکت اینچند
- معذلک، به. اختراع مبادرت نمودنديهانامهیو کسب مجوز استفاده از گواهیفنيهافرمول

چه چنانین،کنند؛ بنابرايبردارها بهرهالزم، نتوانستند از آنینداشتن مهارت و دانش فنیلدل
است که از ینباشد، شرط الزم اینیمعفناوريو استفاده از یددر صدد خرينهادیاشرکت 

یعنیید،هر دو عامل تولیدصورت باینایردر غ. آن را داشته باشدیريکارگبهیدانش فنیش،پ
. یداز هر دو را از مالک اخذ نمايبرداربهرهیازامتیاو بخردرا یو هم دانش فنيهم تکنولوژ

)47-1380:46عامري،(

مفهوم انتقال.5
منطقه یکآن از جاییجابهيتوان به معنایرا مفناوريباال، انتقال یحاتبه توضیتبا عنا

یاموضوع انتقال، به چه شکل و فناوريکه ینبر حسب ا. نمودیفتعریگرديابه منطقهیائیجغراف
از باب مثال، در . متفاوت خواهد بودجاییجابهمتجسم شده باشد نحوهیدر چه قالبیگردیريبه تعب
گاه در صورت متبلور باشد آنیانسانيهادر مهارتیاها و ها، طرحيکه در فرمول بندیصورت

- کار بردن مهارتو در صورت دوم با آمدن کارشناسان و بهیرندهموضوع انتقال به گیلاول، با تحو

؛ اما یردپذیعمل انتقال صورت م–یمحليرهاهمراه با آموزش کاد–یرندهدر کشور گیشانها
باشد، در یافتهنامه اختراع تجسم یگواهيدارایاآالت و ابزار ثبت شده یندر ماشيچنانچه تکنولوژ

.یابدیعمل انتقال تحقق ميبرداربهرهیازاالمتگرفتن حقیاو یدصورت با خرینا
از یرندهکه انتقال گیردگیبه خود میو واقعیصورت عملیانتقال زمانیناست، ایهیبد

صورت، ینایردر غ. داشته باشدفناورياستفاده از يرا برایمقتضيهاو مهارتیقبل، دانش فن
1. Know- where.

.نامندمی(Marketing Technology)برخی این نوع از دانش فنی را تکنولوژي بازاریابی
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يبردارموضوع معامله مورد بهرهفناوريیا: از دو حال خارج نخواهد بودجاییجابهینچنیامدپ
کمک گرفت؛ یاز کارشناسان خارجیدآن بااستفاده ازيکه براینایاقرار نخواهد گرفت و 
.)1380:47عامري، (کلمه سخن گفت یواقعيتوان از انتقال به معنایکه در هر دو حالت نم

اشکال انتقال.6
باب مثال، من. کندیمیداپییر، شکل انتقال تغفناوريیحقوقیتچون نوع و ماهیبسته به عوامل

ینمحسوب شود در اینباشد و از نوع عام و اموال عمومینیمال شخص معيکه فناوریدر صورت
به مال فناورينوع ینا. یردپذیکم صورت میاربسینهبا هزیاو یگانصورت انتقال به شکل را

ینارهايمجالت و سمیات،انتشار در کتب، نشریقاز طرو انتقال آن معموال1ًموسوم استیعموم
اش نامهگواهیکهاستاختراعیعمومیتکنولوژيدیگرمصادیقاز. یردگیصورت میعلم

- یباشد انتقال به سهولت صورت نمیمال خصوصفناوريچه برعکس، چنان.شده باشدیمنقض
یاربسیمتیباشد، با قیاگر انتقالیاو یونددپیبه وقوع نمیانتقالاصوالًیاو بسته به نوع آن، یردگ

ینهزمیناز آن درایتحمایوهنو بودن آن و شیاهنه در کفناوريعمر. یردپذیباال صورت م
.کننده دارندییننقش تع
فناوري: قائل شدایزتمفناوريدو نوع یانمیدداد بایحنقش را توضینکه بتوان اینايبرا

ياست که دارافناوريغرض از نوع اول، آن 3.يخاص بنگاه تجارفناوريو 2یخاص صنعت
ینا. سازدیمیزها متمايتکنولوژیگراست که آن را از دیخاصیعتپروسه و طرح صنیایوهش

یصالح دولتذينهادتوسط) یصنعتيهاطرحیامثل ثبت اختراع (ثبت یقاز طرفناورينوع 
فروش يقراردادهایایسانسليشکل قراردادهابهیانظر شکل انتقال آن یناز ا. شودیمیتحما

4.گیردیصورت م) يواگذار(

. استیديمرتبط با تجربه بنگاه تولیشترارتباط ندارد و بیدپروسه تولیایوهبا شوع دوم لزوماًن
در خالل یدياست که واحد تولیها و تجاربعبارت از آن مهارتفناوريینایگر،دیعبارتبه

چون دانش يدهنده آن، عناصریلاجزاء تشک. دست آورده استهبيمتماديهاگذشت سال
مثل دانش، تجربه و مهارت (دست آمده هکه در اثر تجربه بیديها و فنون تولیوهشی،مهندس
یریتیو مدیدهسازمانيهاو مهارت) از نفتيبرداراکتشاف و بهرهیاتدر عملیمهندس

را به فناوريیننظر، چناز اقتصاددانان صاحبیکی، ):Amsden, 2001( امسدنیسآل. باشندیم
1. Public Technology or Technology in the Public Domain.
2. Sector or System Specific Technology.
3. Firm Specific Technology.
4. Assignment.
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به یلها را تبدها و دادهکه آوردهییهامهارت(1یديتوليهایتقابل: کندیميبندیمسه نوع تقس
ییهایریتمدیفیکه موجب اعتالء کییهامهارت(پروژه ییاجرايهایت؛ قابل2)کندیمحصول م

احداث و یمهندسیزي،ربرنامهیمهندسیه،پایپروژه، مهندسیپروژه، مهندسیریتچون مد
ینینویندهايها و فرآکه فرآوردهییهامهارت(یابداعيهایتو قابل3)شودمی. ..یزاتنصب تجه

دهد و یمیلرا تجربه و مهارت تشکفناوريیناز ایمیکه بخش عظینایلدلهب4).ینندآفریرا م
یوهتنها شينمود، رازداریقانونیتبا ثبت از آن حمایطرح صنعتیاتوان همانند اختراع ینم

مالک آن یرقابتياز ابزار برتریکیفناورينوع ینکه اینایلدله، بمعموالً. باشدیآن میتحما
تالش یگرانمنتقل نکند و در معامالت خود با دیگرانکند که آن را به دیاست، دارنده تالش م

زم به اطراف قرارداد را ملیاطرف ياقرارداد جداگانهیطیاضمن قرارداد منعقده و یاکند که یم
.یدنمايداشتن تکنولوژمحرمانه نگهیترعا

. استیددر پروسه تولفناوريگذار است نقش یرکه در انتخاب شکل انتقال تاثیگريعامل د
دهد که آن را به اشخاص یمیحصورت مالک ترجیندرا5استیديتولي، فناوريفناوریناگر ا

یايشکل درون نهادبهیشترخصوص بیندر ايگذاریهسرمايهایوهمنتقل نکند و شیگريد
. خواهند بود6جا و دربستهیکياهو پروژهیخارجیممستقيگذاریهمثل سرمایدرون سازمان

صورت نوع ینشناخته شده و منسوخ باشد، در اهايفناورياز سنخ فناوريچه برعکس، چنان
گفته البته، نا7.خواهد بودانسیسمثل لییشکل قراردادهاو بهیممستقیراز نوع غيگذاریهسرما

یتظرفیر،پذیهدر کشور سرماياز تکنولوژیقانونیتنبود حمایاچون بود یگرينماند عوامل د
، يمربوط به انتقال فناوريقراردادهاینو تدویمکشور، دشوار بودن تنظینافناوريساختار یا

و یهو وفور مواد اولیخارجيهاواردات و صادرات کااليبراياو تعرفهیوجود موانع گمرک
.باشندیمیرگذارثأدر انتخاب شکل انتقال تیزبانکار ارزان در کشور میروين

صنعت نفت.7
ی، هدف اساسفناوريشروط انتقال یدرغم قینکته را ذکر کرد که علینایدنخست با

1. Production Capabilities.
2. The Skills Necessary to Transform Inputs into outputs.
3. Project Execution Capabilities (the Skills Necessary to Expand Capacity). Idem.
4. Innovation Capabilities (the skills Necessary to Design Entirely new Products and
Processes). Idem.
5. Process or Generating or Manufacturing Technology.
6. Project Package.

يو نقش آن در انتقال تکنولوژیخارجیممستقيگذاریهسرما«، 1380، يعامر: براي توضیح بیشتر در این خصوص نک. 7
.50-48، صص »یابندهرشد يبه کشورها
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نی مورد نیاز براي مین سرمایه مالی و فأکشورهاي در حال توسعه در انعقاد قراردادهاي نفتی ت
هدف اساسی چنین فناوريبنابراین، انتقال . باشدبرداري و فروش نفت میاکتشاف، استخراج، بهره

توسط کشورهاي »فرعی«و »جنبی«عنوان عنصر دهد و همیشه بهی را تشکیل نمییقراردادها
یشترمتقابل بیعخدمات بيمورد، در قراردادهاینا1.شده استخیز در حال توسعه تلقی مینفت

نوع ینایاساسيهااز هدفیکیکه یمشنویموارد میلیاگرچه، در خ. مشهود و صادق است
صورت ارائه بهيفناوريکاربرهاست که بینامر ایقتحقیاست، ولفناوريها انتقال قرارداد

در یشود که الزامیلقتیدمعنا نباینبه اینالبته ا. یزبانمخدمات است تا انتقال آن به پرسنل کشور
و یسنویشنه تنها در مصوبه، سه پیالزامینبرعکس، چن. وجود نداردیمانکارخصوص بر پینا

را یالزامینچنینفتيبک وجود دارد، بلکه همه قراردادهايخدمات بایفعليهاقرارداد
و مقررات ینقوانازیناشیشترالزامات بیناست که درج اینامر ایتواقع. اندکردهینیبیشپ

در یکیکننده دو موضوع است منعکسیزممکانینهم. یناست تا اراده و توافق طرفیداخل
- میفناوريیدر ارتباط با علت عدم انتقال واقعیگريمنعقده و ديقراردادهایتخصوص ماه

:یمدهیمیحتوضیلذدریجازدو مورد را به اینا. باشد
برداري از منابع معدنی ایر قراردادهاي مربوط به استخراج و بهره، قراردادهاي نفتی و ساصوالً

قانون نفت 5ماده مثالً. شوندکند تنظیم میبراساس چارچوب و مقرراتی که قانون ملی معین می
اي نامهانعقاد قراردادهاي نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی را تابع آئین1366

بند 3راستا، جزء یندر هم. ت وزیران رسیده باشدأارت نفت به تصویب هینموده که با پیشنهاد وز
یتجذب و هدا": داردی، مقرر م1391وزارت نفت یاراتو اختیفقانون وظا3ت ماده 

ولوژي کنند که الزام انتقال تکنالبته در برخی موارد قوانین ملی بعضی کشورها، طرفین یا اطراف قرارداد را ملزم می.1
ها را توان آندلیل مجمل و کلی بودن این نوع الزامات به سختی میهبا این وصف، ب. بینی کنندخارجی را در قراردادها پیش

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 22من باب مثال، براساس بند م تبصره . عمال اجرا نمود
هاي موضوع هاي عمرانی از جمله طرحدولت موظف است دراجراي طرح") 20/9/1373مصوب (جمهوري اسالمی ایران 

ها و و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکت... هاي نفت، راه وترابري، معادن و فلزات، صنایعاین تبصره توسط وزراتخانه
"...فنی و آموزش نیروي انسانی باشندهاي خارجی ملزم به انتقال دانشپیمانکاران خارجی به نحوي اقدام نماید که شرکت

را به عهده اطراف قرارداد گذاشته است، بلکه موضوع انتقال انتقال توضیح داده نشده و آن"نحوه"در این الزام نه تنها 
د قراردا"13ماده 2البته، در بند . از قلم افتاده است) تکنولوژي(فناوريو مشخص نیست که چرا شدهمحدود به دانش فنی 

الزام به انتقال تکنولوژي و دانش فنی "2003نمونه خدمات بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار براي عملیات توسعه سال 
ولی، . بینی کرده استهمان ماده به صورت آموزش پرسنل ایرانی پیش3بینی شده و شیوه انتقال را بند توسط پیمانکار پیش

عالوه . عهده توافق طرفین قرارداد گذاشته استتعیین شکل و موضوع آموزش را بهمجمل است واین الزام بسیار کلی و
هاي پیمانکار که با شرکت ملی نفت ایران یا براین، وقتی به این واقعیت توجه شود که در اساس پیمانکاران یا شرکت

صوري بودن این نوع ) روایران و نیکومثل پتروپارس، پت(کنند ایرانی هستند اش این نوع قراردادها را منعقد مینماینده
ها در انتقال قراردادهاي نفت و نقش آن«،)1386(فیصل،،عامري: در این خصوص نک. شودالزامات بیشتر آشکار می

.46-40، نشریه علمی تخصصی، شماره سوم، آذرماه، صص حقوق عمومی، »تکنولوژي
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مشترك از یادینمیتبا اولویدروکربوريهیادینمنظور توسعه مبهیو خارجیداخليهایهسرما
یو خارجیداخلیمانکارانگذاران و پیهجمله مشارکت با سرمااز يقراردادیدجديالگوهایقطر

را از هشدیانتصیدتولینموازیتنفت و گاز موجود در مخازن و با رعایتبدون انتقال مالک
ناگفته پیداست که احراز چنین شرایطی، این نوع از 1."وزارت نفت شمرده استیارو اختیفوظا

ها را در ردیف قراردادهاي سازد و آناي عادي و خصوصی میقراردادها را متمایز از قرارداده
مین أنهد با این تفاوت که بر خالف قراردادهاي اداري که هدف از تنظیم و انعقادشان تاداري می

شود و شرکت ینمیدکننده قبه نفع مصرفیشرطیچدر قراردادهاي نفتی ه. خدمات عمومی است
يبرداربهره. یردگینفع مصرف کنندگان بر عهده نمائم و مستمر بهطور دهرا بیپیمانکار انجام خدمت

نفت یشرکت مل(ینفع نهاد دولتکنندگان بلکه بهقصد انتفاع مصرفه نفت، در واقع نه بیراز ذخا
که یو نفتیردپذیصورت م) یمانکارپ(یو نهاد خصوص) از وزارت نفتیندگیبه نمایرانا

.یدآیبه مالکیت درم) طریق فروش(خراج از شود به محض استیاستحصال م
ها و عملیات مربوط به طور کل فعالیتهدیگر دانش، مهارت و بیتموضوع درخور اهم

ها، برخالف معامالت و مربوط به آنفناوريتفحص، اکتشاف و توسعه نفت است که انتقال 
را، ماهیت و طبیعت زی. آالت، کار آسانی نیستهاي لوازم و ابزار و ماشینخرید و فروش

این بدین دلیل است که اکتشاف و توسعه نفت . کندها انتقال را مشکل میمستفاد در آنفناوري
شناسی، صنعتی است که مبتنی بر علوم و مهندسی است و نیاز به خدماتی چون تحقیقات زمین

خازن، تعبیه فیزیکی و لرزه نگاري، نمودارگیري، حفاري، تکمیل چاه، مهندسی ممطالعات ژئو
ها و خدمات نیاز به لوازم، ابزار، هرکدام از این فعالیت. اي داردلوله و خدمات نرم افزاري رایانه

این خدمات، به منظور حفظ يمالکین فناور. بر و دانش فنی الزم داردآالت مهارتماشین
بهتر فروش سختی حاضر به انتقال و یا به عبارتیوضعیت انحصاري خود در بازار رقابت به

بنابراین، براي این که کشوري بتواند به سطح خود اتکائی برسد، . خود خواهند شدفناوري
هاي دراز مدت خارجی کافی نیست و باید مبادرت به طرح و اجراي برنامهيوابستگی به فناور

را و ساختار فنی و صنعتی الزمیتو کوتاه مدت آموزشی و تحقیق و توسعه ورزد تا بتواند ظرف
تر، براي این که کشوري عبارتی مشخصبه. براي دریافت و جذب تکنولوژي الزم داشته باشد

لغو شده است، ولی 22/3/1390قانون اصالح قانون نفت مصوب 16طبق ماده 1353شایان ذکر است اگرچه قانون نفت .1
آن از جمله موارد قابل ذکر 3ماده . نظربه معتبر دادن الزام به تهیه مدل قراردادي اشاره به چند ماده آن عاري از فایده نباشد

آزاد . یست طی و احراز شوندباطبق این ماده، پیش از آن که قرارداد نفتی منعقد شود سلسله مراتب و شرایطی می. است
هاي نفتی، پیشنهاد انعقاد قرارداد، دریافت پیشنهادها، ارزیابی و رد و قبول پیشنهادها از جمله این سلسله اعالن کردن بخش

د این قانون، قراردا8عالوه براین، براساس ماده . قانون مزبور آنها را مقرر نموده است8تا 4مراتب و شروطی هستند که مواد 
.پیش تهیه شده باشداي باشد که ازنفتی باید براساس مقررات، قرارداد نمونه
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خود را ارتقا بخشد باید نیروي انسانی آزموده و ماهر را براي فناوريو قابلیت ییبتواند توانا
-هت نفت بم افزار را، که در صنعرآالت و نسازي لوازم، ابزار، ماشینداري و بهاجرا، تعمیر، نگه

و دانش فنی تولید و توسعه وسایل، فناوريبایست مضاف براین، می. کار می روند، تربیت نماید
اکتشاف و فناوريبه عبارتی دیگر، نه تنها باید . الذکر را فراگرفتآالت فوقابزار و ماشین

کننده آن را تولید فناوريرا فراگرفت بلکه باید )(End-product Technologyبرداري نفت بهره
.دست آوردهرا ب

صنعت نفت است که اگر نه مانع بلکه موجب یاتمل خصوصأموضوعات در خور تیگراز د
:شودیاشاره میلدر ذیاتخصوصیناز ایبه برخ. انتقال شده استيکند

صنعت نفتیتخصوص.7- 1
برخالف این . متمرکز بودن آن استهاي صنعت نفت تنوع، گوناگونی و غیراز ویژگی

... خودرو ویککاغذ، الستیر،الشعسازي، پوالد، شیشه، آلومینیوم، مآءصنایعی چون خودرو
از میان هزاران فعالیت در مراحل اکتشاف، توسعه، تولید، . است که از مرکزیت برخوردارند

هاي عمده نفتی پوشش پاالیش، توزیع و بازاریابی محصوالت نفتی تنها مقدار کمی را شرکت
.دهندمی

فهرستی از 1جدول شماره . صنعت نفت مرکب از هزاران حرفه و کسب وکار است
1دهدمحصوالت و خدمات این صنعت را تشکیل می

.(K.E.Knight, 1984: 27-34)

1جدول شماره 
نگاري و اکتشافخدمات لرزه- 1
:افزار و خدمات میدان نفتیسخت- 2
ساخت میدان نفتی
فاريکنندگان دکل حتولید
خشکی.1
فراساحلی.2
پیمانکاران حفاري:

.در این جدول از منبع زیر استفاده شده است. 1
K.E. Knight, “Technology Transfer in the Petroleum Industry”, (1984) 8, 2, Journal of
Technology Transfer, 27-34.
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خشکی.1
فراساحلی.2
هاهاي حفاري یا سرمتهمته
ابزار ویژه عملیات درون چاهی
حفاري گل و مواد شیمیائی
 فوران گیر(سیستم اطفاء حریق یا شیرهاي ضد فوران(
تجهزات، ابزار و تولیدات دکل
هاي خدمات فنیشرکت
خدمات درون چاهی با سیم
هاي نفتیوط به تعبیه لوله در میدانخدمات مرب
خدمات حمل و نقل و دور انداختن مواد زاید
:خدمات دریائی–3
ساخت سکو
غواصی
تعبیه لوله و تآسیسات سکو
عملیات تولیدي در زیر بستر دریا
خدمات کشتی و هلیکوپتر
:خدمات عملیات پائین دستی- 4
افزا و غیرهکارخانه تولیدي، جدا کننده، فشار
تجهیزات تولید
آوريهاي جمعسیستم
یشپاال

هاي مذکور در جدول باال فعالیت بسیار کمی دارند و هاي عمده نفتی در اکثر بخششرکت
به .(K.E. Knight, 1984: 28)کنند بیشتر در تولید، حمل و نقل، پاالیش و بازاریابی فعالیت می

هر بشکه . اي وجود نداردارچهطورکل، در صنعت نفت اسلوب و رویکرد منسجم و یک پ
شود محصول فعالیت نفت، یا هر هزار فوت مکعب از گاز تولید شده که در بازار عرضه می

.ها واحد تولیدي و تجاري استصد
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بر و رساند که عملیات نفتی بسیار هزینهنتیجه میینتر به صنعت نفت، ما را به انگاهی عمیق
طور کل از هر ده چاه تنها یک چاه ممکن دانیم که بها میما این واقعیت ر. آفرین استمشکل

بدین . خشک هستندها،چاهیبرداري را داشته باشد و مابقاست از نظر اقتصادي قابلیت بهره
ها و نباید فوران. آورندهائی که در این راستا خرج شده درآمد الزم را به وجود نمیسبب هزینه

ها این. برد فراموش کردیدهد و گاز و نفت فراوانی را از بین میها رخ می که در چاهیهاحریق
کنند که براي برند و محیط زیست را آلوده می؛ محصوالت نفتی را از بین میبرندهمه هزینه

تا تکمیل ...هر مرحله از اکتشاف، حفاري و . سازي باید مخارج هنگفتی را تحمل کردپاك
.است تا علمی"فنی و تجربی"چاه بیشتر محصول کارهاي چاه و اثبات قابلیت بهره برداري 

فنی و تجربی بودن علمیات نفتی بدین معناست که این فعالیت از دقت علمی الزم برخوردار 
.)1380:29عامري، (هائی از این نوع مشکالت اشاره شده استبه نمونه2در جدول . نیست

2جدول شماره 
به عبارتی . زنی استاین رشته از عملیات بیشتر بر اساس حدس و گمانه: نگاريلرزه

نگاري است قطعیت در که در منطقه معینی که مورد بررسی لرزهدیگر، در خصوص این
.مورد وجود نفت و کمیت آن وجود ندارد

نبود مهارت در عملیات حفاري؛ وجود مشکالت فراوان در جلوگیري از به : حفاري
مایع یا گل حفاري در طبقه یا سازه مخزن یا چاه، افتادن ریسمان دکل ) ریزش(رفتن هدر 

.در حفره چاه
-در تصمیم"هنرو مهارت"تفسیر در نمودار حفاري چاه، "هنر و مهارت": تکمیل چاه

گیري در خصوص تحریک به تولید چاه و کیفیت اجراي آن؛ امکان عدم موفقیت در 
.اجراي چنین عملیاتی

-ساحلی و عمیق بودن چاه نه تنها مشکالت خاص خود را دارد بلکه مشکالت فوقفرا
.کندمیالذکر را چند برابر 

که در صنعت نفت به وجود آمده یبه تحوالتیترسد که با عناینظر مهبیندرظاهر امر، چن
–شان بر بودنینهرغم هزیعل–فناوريرا با توسعه و انتقال یمشکالتینتوان چنیاست م

:کنندیرا منعکس ميایجهنتینعمل آمده چنهخصوص بینکه درایمطالعات. برطرف نمود
ياست که برایازهاییثر از تقاضا در بازار و نأاغلب ابداعات و ابتکارات موفق مت) الف

و یقتحقيهایتفعالياست که برایهائاند و نه فرصتمناسب به وجود آمدهفناوريیافتن
.شوندیفراهم میدجدفناورياختراع یاموجود هايفناوريبه یدنمنظور رونق بخشتوسعه به
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يهاینههزیشبا بازار رو توسعه و افزایکدر ارتباط نزدیدجدفناورياستفاده موفق از )ب
.استیديآالت تولینساخت و ابزار و ماش

که اختراع و ورزند یمیدجدفناوريمبادرت به اختراع و ساخت یسسات زمانمؤ) پ
.شودیسود در کوتاه مدت میلو تحصینهموجب کاهش هزیننويفناور

یدجديتکنولوژیزآمیتموفقيتوسعه و اجرايبرايو تجاریديبنگاه تولیکاندازه )ت
.نداردینقش چندان اساس

سال صورت گرفته یناست که در خالل چندیفوق الذکر حاصل تجارب عملیريگیجهنت
.)1380:29عامري،(است 

شمار و توسعه باشد، بهیقتحقيهایتبر ابتکار و فعالیکه متکیصنعت نفت به عنوان صنعت
نفت است یشرود در پاالیکار مهبینهزمینکه درایديتنها ابداعات و ابتکارات جد. یدآینم

.یرندگیانجام میبزرگ نفتيهاتوسط شرکتیشترکه ب
کمتر مورد استفاده قرار یدجدفناوريل که چرا در صنعت نفت سئواینبه ایگوئپاسخيبرا

را–صنعت شاغل هستند ینکه در ايافرادیاپرسنل و یعنی–یعامل انسانیبرخ،گرفته است
خصوص به- دراین خصوص شاغلین در این صنعت را با افرادي که در دیگر صنایع. یندنمایمطرح م

ینمقایسه کرده و به ا–و توسعه بیشتر در آن جاري است هاي تحقیقکه فعالیتیهایدر بخش
اند که در خصوص صنعت نفت به اقتضاي ویژگی که در این صنعت وجود دارد انتقال، نتیجه رسیده

تحقیقات مزبور این ویژگی و . گیردجدید کمتر صورت میفناوريجذب، اشاعه و توسعه و اختراع 
عالوه . بینندها میدراین صنعت و وابستگی متقابل شدید آنهاي فعال خصوصیت را در کثرت بنگاه

هاي رایج و سنتی و ها بر تجارب افراد با تجربه و موفقیت در کشف نفت به شیوهبراین، تکیه بنگاه
- و دانش فنی جدید که هزینهفناورياحساس عدم نیاز و نیز عدم اطمینان به موفقیت در استفاده از 

. اندنیز شمرده شدهفناوريآورد از دیگر عوامل مهم در عدم انتقال و اشاعه یهاي گزافی را به بار م
سازد که در صنعت نفت هزاران بنگاه نشان میها در این خصوص خاطرباب مثال، یکی از بررسیمن

. هاي زیادي همراه است اشتغال دارندوجود دارند که بیشتر در عملیات حفاري که با ریسک
فاري همیشه قطعی نیست و از میان ده چاه ممکن است یک چاه قابلیت موفقیت عملیات ح

شان بیشتر مرهون ها معتقدند که موفقیتسسات یا شرکتمؤاین م. برداري تجاري را داشته باشدبهره
دست ههاي متمادي بی که با گذشت سالیهاهاي معمول و سنتی و نیز مهارتاستفاده از شیوه

ثابت شده است ییهاکه موفقیت استفاده از چنین شیوهییجاها، از آناي آنبر. باشداند، میآورده
لذا، برخالف صنایع دیگر، . بر است نخواهد بودجدید که هزینهيهافناوريدیگر نیازي به اختراع 
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نیاز به جذب نیروي ماهر و ) مثل داروسازي(که براي اختراعات جدید فرآیندها و فرآورده 
است در این صنعت بیشتر تکیه بر استفاده از نیروي مجربی است که مهارتش در کارشناسان علمی

هاي بدین لحاظ، نیازي به صرف هزینه براي فعالیت. سنتی استيهاها و اسلوبکاربري شیوههب
)30: 1380عامري، . (بیندتحقیق و توسعه نمی

شمرده شده فناورياعه که مانع و در بهترین حالت موجب کندي انتقال و اشيعامل دیگر
. هم دارندههاي فعال در این صنعت و وابستگی شدیدي است که نسبت ببنگاهافزایش،است

این وابستگی ناشی از این واقعیت است که امتیازگیرنده یا پیمانکار چه یک شرکت عمده نفتی 
ه نوبه خود شرکت حفاري ب. کندباشد و چه شرکتی مستقل با شرکتی حفاري قرارداد منعقد می

آالت و ابزار و لوازم مورد نیاز رابطه برقرار کننده ماشینهاي خدماتی و تهیهبا بسیاري از شرکت
، 2)ينگارچاه(یري، نمودارگ1کند تا بتواند از خدماتی چون ساخت میدان، خدمات گلیمی

ود نیاز الذکر خهاي خدماتی اخیرشرکت. و غیره بر حسب نیاز استفاده کند3یدتولیکتحر
اگر ابداع و اختراع . بخرندکنندگان و تولید کنندگان اصلی دارند که تجهیزات خود را از تهیه

آالت، وسایل و ابزار موجود و مورد استفاده این معناي تغییر و تحول در تجهیزات، ماشینرا به
ایت این زنجیره از واحدهاي تولیدي و تجاري تعریف کنیم، این به معناي جلب همکاري و رض

اگر نه همیشه ولی در –نهادها خواهد بود که تجربه بیشتر حکایت از آن دارد که این واحدها 
دارم ییچرا باید اسلوبی را که با آن آشنا"اکثر موارد با این تغییر و تحوالت با این استدالل که 

بت به موفقیت آن بر و درعین حال نسبا موفقیت تجربه کردهام با شیوه جدیدي که هزینهو قبالً
.)1380:31عامري، (اند جواب منفی داده"اطمینان ندارم عوض کنم

فناورياز یاديکه در پروسه انتقال نقش دارد انحصار بخش زیگريدیتموضوع حائز اهم
يدر دست تعداد انگشت شمار–کننده یدتوليخصوص، تکنولوژبه–نفت يبردارمورد بهره
کار آمدن يخاطر نشان ساخت اگرچه با رویدخصوص بانیدر ا. ستاهااز شرکت

موسوم (یعمده نفتيهاحال قدرت شرکتینمستقل، از انحصار و درعیتخصصيهاشرکت
در حال توسعه را بهتر کرده است، یزخنفتيکشورهایتکاسته شده و وضع4)به هفت خواهر

1. Mud Services.
2. Logging.
3. Stimulation.

دیپلمات ایتالیائی نسبت Enrico Matteiبراي اولین بار توسط انریکو ماتی (The Seven Sisters)اصطالح هفت خواهر. 4
Exxonها عبارت بودند از این شرکت. هاي عمده نفتی که قرارداد کنسرسیوم با ایران را منعقد کردند، اطالق شدبه شرکت

(Esso), Shell, BP, Gulf, Texaco, Mobil, Socal (Chevron) .براي اطالع بیشتر در این خصوص نک:
Carola Hoyos, "The new Seven Sisters: Oil and Gas Giants Dwarf Western Rivals",
Financial Times, 11 March 2007.

به تصویب دو مجلس شورا و سنا "نفت و گازقانون فروش "به عنوان 6/8/1333در خصوص قرارداد کنسیرسیوم که در تاریخ 
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در انحصار ینفتیاتعملیدر بخش باال دستيبردارمورد بهرهيمعذلک هنوز تکنولوژ
عمل آورد حدود هکه سازمان آنکتاد بیقیمثال، براساس تحقبراي. استيمعدوديهاشرکت

و یردگیمانجام (Schlumberger)شالمبرگرتوسطجهان) ينگارچاه(یريدارگنمونه% 84
به خود (Haliburton)یبرتونشرکت هالیالمللینرا در سطح بيحفاریاتعمل% 50از یشب

Baker International ،Dresserچون یهائشرکتیبترتینهمهب. منحصر کرده است

Industries ،Hughs Tools وSmith Internationalی،شناسینزمي،نگارلرزهیاتدر انجام عمل
-ینو ماشیلمخازن و ساخت و تدارك ابزار، وسایو مهندسیرينمودارگي،حفاریزیک،فیوژ

Kellog ،Lummus ،Stone andچون يهاشرکتینچنهم. مزبور تسلط دارندیاتآالت عمل

Webster وFoster Wheelerکارخانه و یدي،توليهادستگاهياندازو راهیسسأدر ساخت، ت
ینذکر است ایانشاینهزمینچه در اآن. سلطه دارندیتخصص و در سطح جهانیشگاهپاال

فناوريو تنها یستدشوار نیادزیاتیعمليفناوریاشده یدلتوفناوريبه یاست که دسترس
از یکه بخشینولو ا. کنندیميخودداریگراناست که مالکانش از انتقال آن به دیديتول

مربوط به یدانش فنیزمخازن و نیو مهندسينگارچاهیلاز قبیاتیشده و عملیدتولفناوري
از یجهاز آن محافظت و در نتيو قراردادیقانونریگو طرق ديرازداریقچاه از طریلتکم

1یدآیانتقال آن ممانعت به عمل م
(UNCTAD, 1980: 19)   .

ینمأتینفتياز انعقاد قراردادهایهدف اساسیداشاره گردیناز ایشگونه که پهمان
فناوريتقال انین،و فروش نفت است؛ و بنابرایداکتشاف، استخراج، توليبرایو فنیمالیهسرما

فناورياغلب شروط مربوط به انتقال ین،عالوه برا. شودیمحسوب میو فرعیجنبيتنها عنصر
سبب، ینبد. مقرر نموده استیداخليو مقررات کشورهایناست که قوانیمعلول الزام

ینو مجمل تدویکلیاربسيایوهباشند و به شیبرخوردار نمیالزمیتالزامات مربوط از شفاف
:اند، عبارتند ازشدهینیبیشپینفتيالزامات که در اکثر قراردادهاینا. اندشده

؛اکتشاف و توسعهیاتعملیریتمد- 1
؛استخدام پرسنل کشور میزبان- 2

:گردید، نک
) تا کنونیتاز مشروطیشپ(یمیو مقررات نفت وگاز و پتروشینحقوقی شرکت ملی نفت ایران، مجموعه قوانامور

.243-174،صص بیست و نه و سی و صص1381، جلد اول، بهمن ماه )1381-1251(
:ر نکبراي توضیح بیشتر در خصوص تحوالت اخی. 1

Amy Myers Jaffe & Ronald Soligo, The International Oil Companies, Sponsored by
Japan Petroleum Energy Centre and the James A. Baker III Institute for Public Policy,
Nov. 2007.
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؛آموزش پرسنل داخلی- 3
؛الزام به تهیه و واگذاري اطالعات مربوط به عملیات نفتی به کشور میزبان- 4
؛استفاده ازخدمات و کاالها ي داخلی- 5
؛داري قرار گرفته در عملیات نفتیبرآالت مورد بهره واگذاري لوازم، ابزار و ماشین- 6
؛)1386:40ي،عامر(اندازي پاالیشگاه و صنعت پتروشیمی سیس، نصب و راهأت- 7
.یسانسليالزام به انعقاد قراردادها- 8
جا یندراوقرار گرفتهیابیتوسط نگارنده مورد ارزیلبه تفصیگردییالزامات در جاینا

که شرح آن گذشت منجر به انتقال یلیالزامات بنا به دالینایماست بدانیقدر کافینهم
محدود به هخصوص صورت گرفتینکه در ایو تنها انتقالهکلمه نشدیواقعيمعنابهيفناور

.استهبود) شدهیدتولفناوري(یاتیعمليتکنولوژ
الجزایر، هند، برزیل و مکزیک را وادار ساخت که ماننداز کشورها ي، تعدادیچنین محدویت

و یا "تفکیک"براساس این برنامه یا سیاست که موسوم به . سیاست و برنامه دیگري اتخاذ کنند
صنعت فناوريعناصر تشکیل دهنده 1تکنولوژي است،(The Policy of Unbundling)"سازيجدا"

اي با ر تفکیک شده، قرارداد جداگانهمعینی تفکیک و سپس در ارتباط با هریک از عناص
توان مراحل مختلف ، در مورد صنعت نفت میمثالً. شودهاي تولیدي خارجی بسته میشرکت

نگاري، فیزیکی و لرزهشناسی، مطالعات ژئونظیر تحقیقات زمین(برداري را اکتشاف تا بهره
تفکیک و سپس در ارتباط با ..) .نمودارگیري، حفاري، تکمیل چاه، مهندسی مخازن، تعبیه لوله و 

گذار خارجی قرارداد لیسانس یا قرارداد مشارکتی منعقد هریک از مراحل تفکیک شده با سرمایه
.نمود

آن مستلزم داشتن دانش الزم از یزآمیتموفقياجرایاستی،سینبر بودن اتحاذ چنینهضمن هز
که ینا2.اندبهرهیدرحال توسعه از آن بياز کشورهایارياست که بسیازمورد نيهافناوريبازار 

:در این خصوص نک. 1
B. Hamza, The Legal Aspects of Transfer of Technology from the Developed to the
Developing Countries: with Special Reference to the Algerian Experience, Unpublished
Ph.D. thesis, University of Warwick, Law School, Marh, 1984; UNCTAD, Energy
Supplies for Developing Countries. Issues in Transfer and Development of Technology,
TD/B/C.6/31/Rev.1, (1980).

. از آن برخوردارندیعمده نفتيهااست که شرکتMarket Information Technologyموسوم به فناوريینا. 2
یبرتونچون شالمبرگر و هالیخدماتيهاو ظهور و رشد شرکتیالمللیندر سطح بيو اقتصادیاسیکه تحوالت سینولو ا

ها در شرکتینایرقابتيبرتریو به طور کلینسبیتکه از مزیدموجب گردینفتیمليهاشرکتيه اندوزتجربیزو ن
:كخصوص ریندر ایشتراطالعات بيبرا. صنعت نفت کاسته شود

Valerie Marcel, "Who needs whom? Investment in Middle East Oil", in the Emirate
Centre for Strategic Studies & Research (ECSSR), The Gulf Oil & Gas Sector: Potential
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نبودن اطالعات موثق پاسخ به آن یلسفانه بدلأ، متیرخیابود یزآمیتمزبور در عمل موفقیاستس
یناياجرااز آن دارد که عمالًیتها حکابررسیبرخیبهمراجعهمعهذا،. یستنیرپذامکان

نبودن ساختار : ه دو مانع اشاره شده استخصوص بیندرا. نبوده استیزآمیتها موفقیاستس
چون یوجود عواملیلمن باب مثال، در کشور برز. مزبوریاستالزم و عدم ثبات در انجام سفناوري

ینکه چنیدموجب گردياقتصاديهاو بحرانیکافیهرشوه، فساد، نداشتن سرمایریت،سوء مد
خدمات، استفاده از يتفاده از قراردادهابه مرحله عمل نرسد و در عوض با تداوم در اسیاستیس

ن آنفت یشرکت مليدادن به حق انحصاریانو پایبرالیلیاست، اتخاذ سیازيامتيقراردادها
یندر ایرقابتيفضایجادو ایخارجیممستقيگذاریهسرمايکشور در صنعت نفت و گاز راه را برا

نظر از عوامل مذکور و با فرض صرف.King & Spalding, 2005: 18-20(صنعت هموار سازد
یارفع یناست و بنابرایديتوليمحدود به تکنولوژصرفاًیتموفقتینایاستی،سینچنیتموفق

ینایناگرچه مالک. خواهد بودياز تکنولوژيبرداربهرهیوهشیامحدود به طرز و یکاهش وابستگ
یرپذیهموزش و انتقال آن به پرسنل کشور سرمابودن آن از افشا، آیانبندانشیلدلهبينوع تکنولوژ

یفنيهمکاريمناسب برايفضایجادمعناست که ضمن ابدانینا. اش اکراه دارندیشرکت ملیا
يرا براییهابرنامهیدبایصالح دولتيذينهادهایاو دولت یگذاران خارجیهسرمامیاناقتصادي–
یرويرغم وجود نیسفانه علأمت. نماینديو راه اندازیحطرایدر بعد ملفناوريالزم یتظرفیجادا

صورت پنهان مانده و از آن ینبه ایرونیندر عمل ای،کارشناس و کارآزموده در سطح ملیمعظ
آنها را ینتروجود دارد که مهميچندیلارتباط دالیندر ا. الزم صورت نگرفته استيبرداربهره

یازهاينینمأدر تیصالح مليذينهادهایناتوانیزو ناوريفنمردم به علم و یکافیجعدم بس
را "فرار مغزها"یدهپدیگر،دیريبه تعبیا"معضل مهاجرت"اتباع متخصص است که اسباب یاساس

.)185- 194: 1390يعامر(به بار آورده است 

یريگیجهنت.8
صوبه دولت و سه شده در مینیبیشپفناوريالزامات انتقال یمقاله بررسینهدف از ا

يو اقتصادیمقاله دو بعد حقوقی،منظور بررسبه. ربط وزارت نفت بوديذينهادهایسنویشپ
.الزامات انتقال را مورد مطالعه قرارداد

یحقوق
یسو و دامنه حقوقیکمشترك از یاتیشرکت عملیحقوقیتماهی،حقوقیابیدر ارز

and Constraints, 2006, ECSSR, 283.
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یجهنت. قرار گرفتندیموضوع انتقال مورد بررساوريفننفعان و نوع يذیثاز حفناوريانتقال 
از منتقدان یمشترك، برخالف برخیاتیشرکت عملیلبود که تشکینمورد اینما در ایبررس

تواند یشود نمیمیجادجزء ایمانکارانو پیاصلیمانکارپیانمکه صرفاًینایلدلهمصوبه دولت، ب
نفعان در انتقال يدر ارتباط با ذ. داشته باشدیقانون اساسهیژوهبیران،حاکم اینبا قوانیرتمغا

نه تنها پرسنل شرکت یرندهطرف انتقال گیس،نویشمفاد سه پیحبه مفاد صریت، با عنافناوري
یشرکت ملیعنیشده کارفرما یمعرفینمستخدمیامشترك خواهد بود، بلکه افراد و یاتیعمل

نظر به مفاد اسناد مورد مطالعه، موضوع فناوريخصوص، نوع نفت را در برخواهد گرفت؛ اما در 
در یازمورد نيهافناوريیگردین،است و بنابرایددر مرحله تولیاتیعملفناوريانتقال محدود به 
.شودیکننده را شامل نمیدتوليتکنولوژیرصنعت نفت، نظ

ياقتصاد
که یو سپس به عواملیتقال را بررسو انفناوريیممقاله نخست مفاهي،اقتصادیابیدر ارز

بودن یخصوصیایچون عمومیعوامل. گردند، پرداختیموجب انتخاب نوع و شکل انتقال م
عدم انتقال آن یلگذار است بلکه دلیرثأبودن آن نه تنها در نوع انتقال تیدجدیاو کهنه فناوري
باشد یدو از نوع جدیصخصوفناوريکه یدر صورتیگردیعبارتبه. دهندیمیحرا توض

–یهائيگذاریهکند که با مبادرت به سرمایورزد و تالش میمالک آن از انتقال اجتناب م
عمل یصورت درون سازمانجا که بهیکدربسته و يهاو پروژهیممستقيگذاریهچون سرما

و عملکرد پروسه یتخصوص. کندیتخود حمافناوريداشتن آن از با محرمانه نگه–کنند یم
را یخاصيهاکه به مرور زمان مهارتیديتوليهابنگاهيهایژگیسو و ویکاز فناوري

.باشندیعدم انتقال میاعوامل مؤثر در انتخاب نوع انتقال و یگرکنند از دیاندوخته م
ساختار یایتظرفیر،پذیهدر کشور سرماياز تکنولوژیقانونیتفقدان حمایاوجود 

يقراردادهاینو تدویم، دشوار بودن تنظفناوريدر جذب و استفاده از يکشورنیچنفناوري
يواردات و صادرات کاالهايبراياو تعرفهی، وجود موانع گمرکفناوريمربوط به انتقال 

که در هستندیعواملیگراز دیزبانکار ارزان در کشور میرويو نیهو وفور مواد اولیخارج
.باشندیمیرگذارثأانتخاب شکل انتقال ت

در یتو محدوديکندیلاز دالیکیکه یمنشان ساختدر خصوص صنعت نفت، خاطر
یهسرماینمنظور تامبهرا صرفاًینفتياست که قراردادهایزبانميکشورهایانتقال، هدف اساس

یقشنفناوريکنند و انتقال یو فروش نفت منعقد میداکتشاف، استخراج، توليبرایو فنیمال
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.کندیمیفاءایو فرعیجنب
بودن آن یتجرب–یو خصلت فنینفتیاتبر بودن عملینهکه هزیمنشان دادین،عالوه برا
اکتشاف و یاتبماند و درمراحل مختلف عملیسنتیتکه صنعت نفت به وضعیدموجب گرد

بودن یوتجربیخصلت مهارت. شوديبردارکهنه بهرهفناوريجا افتاده و ياهیوهاز شیدتول
يبرايو آن توسل به رازداریدهرا موجب گردیگريدیامدمستفاد در صنعت نفت پفناوري

يگذاریهسرمايتجربه اندوزيمتماديهاکه حاصل سالیو دانش فنفناوريمنع انتقال 
یالمللینبيهااز بنگاهيتوسط تعداد انگشت شمارفناوريینتملک ا . باشدیاست میخارج

.در منع انتقال داشته استییسزانظر نگارنده نقش بهبود که بهیعواملیگراز د
ازبرخیتجارببهعنایتباکهداشتبرآنراماالذکرفوقکمبودهايوهامحدودیت

: کنیممطرحرانفتصنعتدراستفادهموردفناوريتجزیهیاتفکیکسیاستاتخاذکشورها،
باارتباطدرسپسوتفکیکرانفتصنعتفناوريدهندهیلتشکعناصرسیاست،اینبراساس
. شودبستهخارجیتولیديهايشرکتباايجداگانهقراردادشده،تفکیکعناصرازهریک

مطالعاتشناسی،زمینتحقیقاتنظیر(رابرداريبهرهتااکتشافمختلفمراحلتوانمیمثالً
...) ولولهتعبیهمخازن،مهندسیچاه،تکمیلاري،حفنمودارگیري،نگاري،لرزهوفیزیکیژئو

قراردادخارجیگذارسرمایهباشدهتجزیهمراحلازهریکباارتباطدرسپسوتفکیک
برخیدرسیاستایناجرايدرعملالوصف،مع. نمودمنعقدمشارکتیقراردادیالیسانس
سوءمزبور،سیاستانجامدرثباتمعدالزم،فناوريساختارنداشتن. استنبودهموفقکشورها

موفقیتعدمعواملجملهازاقتصاديهايبحرانوکافیسرمایهنداشتنفساد،رشوه،مدیریت،
برايمناسبفضايایجادسیاستکهداشتبرآنرامامحدودیتاین. استتفکیکسیاست

نیزودولتیصالحذينهادهايیادولتوخارجیگذارانسرمایهمیاناقتصادي- فنیهمکاري
.شودتوصیهملیبعددرفناوريالزمظرفیتایجادمنظوربهملیهايبرنامهبرگزاريوطرح
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