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Abstract 

One of the important approaches in public 

procurement for innovation policy is the 

provider-supplier approach, and this study 

seeks to provide an appropriate policy 

framework for developing a Buyer vs. 

Supplier Perspective of Oil Industry 

Equipment Innovation model in Iran's oil 

industry through a case study of supplying 10 

essential commodities in the oil industry. For 

this purpose, a qualitative case study has been 

used in the research method. Method of data 

collection in the first step, policy documents 

and reports related to the ten basic Equipment 

project and in the second step, purposeful 

interviews and interviews are semi-structured. 

The policy model presented in this paper for 

public procurement for innovation in Iranian 

oil industry equipment shows the supplier-

buyer approach; The policy goal of the 10-

item plan was to reduce imports and meet the 

basic needs of Iran's oil industry, especially in 

the face of sanctions, and the development of 

technology and stimulating the demand for 

innovation was a secondary goal. This issue 

has been reflected both in the selection of 

items and in the process of selecting the 

winners, and has changed the course of policy 

implementation from demand stimulation 

tools to in-house procurement policy. On the 

other hand, the dissolution of the centralized 

purchasing trustee and executor of the 10 

items project, defects in the evaluation 
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system, especially the subsequent evaluation 

of the approved roadmap, and finally 

problems in financing the project have 

disrupted the effective implementation of the 

policy.  
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 پژوهشي-فصلنامه علمي

 سياست علم و فناوري

 

 1400 بهار، 1، شماره چهاردهم سال

 

 مقاله پژوهشی

 ؛ینوآور یحام یتدارکات عمومدر کننده  نیتأم-داریخر یالگو

 صنعت نفت یاساس یقلم کاال 10 نیتجربه تأم

 نریمانیميثم 
* 

 پژوهشکده مطالعات فناوری استادیار

 

 دهيچك

بتایي  که بر تعامالت میان عرضه و تقاضا و بستترهای ارت  کننده استتأمین-مي نوآوری، رویکرد خریداریکي از رویکردهای مهم در سیاست تدارکات عمومي حا

را توان با این چارچوب نظری، الگوی تدارکات عمومي حامي نوآوری در تجهیزات صتنعت ایتران    این است که چگونه مي تحقیقله أمرتبط با آن تمرکز دارد. مس

و تحلیت    نفتت ایتران  صنعت قلم کاالی اساسي  10تأمین از روش تحقیق مطالعه موردی کیفي  در خصوص تجربه  ،گویي به این سوال  ؟ برای پاسخیراحي نمود

های سیاستي مرتبط با پروژه ده قلم کاالی اساسي و در گام   گزارش مستندات و ،ها در گام اول  آوری داده  روش جمع ت.اس های کیفي استفاده شده داده محورمقوله

شتده در ایتن مقالته بترای تتدارکات عمتومي حتامي نتوآوری          الگوی سیاستي ارائه ساختاریافته است. صورت نیمه  ها به  انجام مصاحبه وهای هدفمند   دوم مصاحبه

کننتدگان و   ي سمت تقاضا، نظام ارزیتابي تتأمین  کننده در چهار بخش اهداف و دستور کار سیاست، سامانده تأمین-فت ایران با رویکرد خریدارصنعت ن تجهیزات

الگتوی   شتده، تایید بر استانداردگذاری و فهرستمین، نظام خرید مبتني اولویت توسعه فناوری بر تأ ،قاضا تدوین شده است. در این الگوارتباط نهادی عرضه و ت

 مین مالي مجزا و اصالح قوانین مربوط به مناقصات و خرید دولتي مورد توجه قرار گرفته است.ارزیابي فناورانه و نیز تأ

 .تدارکات عمومي حامي نوآوری، سیاست نوآوری، تجهیزات صنعت نفت، ابزارهای سیاستي: ها    كليدواژه
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Narimani, M. (2021), Buyer-Supplier Patern of Public Procurement for Innovation; The Experience of Supplying 

10 Basic Equipment in Oil Industry. Journal of Science & Technology Policy, 14(1), 89-102. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2021.14.1.1339 

 

 1مقدمه -1

های بازار آزاد در اروپای   غلبه رویکرد نئوکالسیکي و سیاست

 -های پایاني قرن بیستم، ترجمان سیاست توازن قیمت  سال

فروشنده بود و هر کیفیت در خرید دولتي و فارغ از ملیت 

معنای زیر سؤال رفتن عدالت و   هدف دیگری غیر آن را به

[. این 1کرد ]  درستي در سیاستگذاری تأمین دولت قلمداد مي

های مطالبات مردمي خصوصاً   در حالي است که جریان

ویژه پس از بحران  همخالفین جهاني شدن و اروپای واحد ب

در خرید دولت را به  «تقیم»ها با هدف واحد   مالي، مخالفت
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در  اجتماعي - هداف اقتصادیاو پیگیری سایر  هچالش کشید

 [.2خریدهای دولتي را خواستار شدند ]

معنای متص  کردن خریدهای   دهي به  ارتباط تعبیراساس،  بر این

[ یا 3] 2محیطي ه اهداف اجتماعي اقتصادی و زیستدولتي ب

[ در حوزه خریدهای دولت و بخش 4] 3اهداف ثانویه سیاسي

غال، ای، اشت  های توسعه منطقه  سیاست عمومي مطرح شد.

زیست، توانمندسازی زنان و   بازسازی شهری، ارتقای محیط

عنوان   ... اهداف مختلفي بودند که بهپذیر و  اقشار آسیب

های خرید   های بخش عمومي هدف جانبي سیاست  اولویت

                                                 
2 Linkage in Public Procurement  
3 Secondary Policy 
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[. در این میان، تدارکات عمومي حامي 5دولتي قرار گرفتند ]

عنوان یکي از   به 21های آغازین قرن   نوآوری در سال

مورد توجه ویژه قرار های مهم خرید دولتي در اروپا   اولویت

 . [6گرفت ]

شناسي، الزم است تمایز میان سه مفهوم تدارکات   از منظر واژه

نوآوری (، تدارکات عمومي PPfIعمومي حامي نوآوری )

(PPoIو تدارکات عمومي نوآورانه ) (IPP مورد توجه قرار )

دنبال آن است که  هب 1ینوآور يحام يعموم تدارکات[. 7] گیرد

 ابزار عنوان هب يعموم بخش تدارکات چگونهنشان دهد 

در  شود؟ يکار گرفته م هب ینوآور یتقاضا کیتحر ياستیس

دنبال ان است که نشان ه ب 2ینوآور يعموم رکاتمقاب ، تدا

 صورت هب را يعموم بخش خدمات توان يم چگونهدهد 

در نهایت، مفهوم سوم و نزدیک به دو  کرد؟ هئارا ورانهنوآ

 دهد است که نشان مي 3نوآورانه يعموم تدارکاتمورد اخیر، 

 را خود تدارکات توانند يم يعموم بخش ینهادها چگونه

از آنجا که مفهوم  در این میان، کنند؟ نیتام ورانهنوآ صورت هب

عنوان ابزار  هتدارکات عمومي حامي نوآوری )مفهوم اول( ب

شود، توجه به تاثیر   سیاستي تحریک نوآوری محسوب مي

اسي صنعت نفت بر ارتقای سیاست تامین تجهیزات اس

های فناورانه و نوآورانه داخلي از منظر الگوی  توانمندی

در این مقاله مورد توجه قرار  تدارکات عمومي حامي نوآوری

ظام خرید دولتي بر گرفته است. بر این اساس، در عین اینکه ن

قیمت در یک سو و الزامات توسعه فناوری و -محوریت کیفیت

عنوان دو هدف   نوآوری از سوی دیگر، در موارد بسیاری به

عنوان   کارگیری ابزار خرید دولتي به هشوند، ب  متناقض تلقي مي

های بسیاری همراه   سیاست اقتصادی و نوآوری با چالشابزار 

است. از یک سو عموما خرید بار اول محصوالت فناورانه از 

داخ  با ریسک فني همراه است و یا هزینه آن نسبت به تامین 

ه الزامات از خارج بیشتر است. در چنین مواقعي، توجه صرف ب

قیمت و گریزی و خرید با حداق   خرید دولتي همچون ریسک

در تناقض با خرید از داخ  و توسعه فناوری  ،حداکثر کیفیت

توان از بازار بزرگ  شود. از سوی دیگر، نمي  داخلي تلقي مي

دولت و بخش عمومي برای تامین پایدار و ارتقای توان 

کردن  راستا  نظر کرد. بنابراین، هم فناورانه داخلي صرف

                                                 
1 Public Procurement for Innovation 
2 Public Orocurement of Innovation 
3 Innovative Public Procurement 

گیری از بازار دولت و بخش عمومي با توسعه توانمندی   بهره

فناورانه و نوآورانه داخلي و رفع تناقضات احتمالي میان این 

دو، موضوع مهمي است که باید مورد توجه قرار گیرد. این 

قرار گرفته و به  خاصموضوع در سالیان اخیر مورد توجه 

ست یکي از ابزارهای مهم در سیاست نوآوری تبدی  شده ا

دلی  اهمیت یافتن موضوع نوآوری  ه[. مطالعات این حوزه ب8]

ا کرده است. همچنین در رشد اقتصادی هم ضرورت ویژه پید

ای بودن موضوع و بستگي آن به ساختار نهادی و  رشته بین

بومي عملي در کشورهای مختلف، ضرورت ارتقای مطالعات 

 [.7[ و ]5] موردی و تجربي را بیش از پیش افزایش داده است

های تحریک تقاضای فناوری و نوآوری با   مطالعه سیاست

ظرفیت خریدهای دولت و بخش عمومي در ایران در چند 

بخش، تاکنون دنبال شده است. در سطح عمومي، اهمیت 

توانمندسازی در سیاست تدارکات عمومي حامي نوآوری در 

[، در سطح قوانین و 9ایران مورد توجه قرار گرفته است ]

ها نیز برخي از تجربیات جاری همچون قانون   سیاست

های   [ یرح11[، تجربه نمایشگاه ساخت ایران ]10مناقصات ]

[ و قانون حداکثر 12تجاری ] و خریدهای پیش  کالن فناوری

[  از منظر ارتباط تأمین دولت با 13استفاده از توان داخ  ]

. از منظر اند  توسعه فناوری و نوآوری مورد توجه قرارگرفته

تحلی  بین بخشي نیز عوام  مؤثر در تدوین سیاست تدارکات 

حامي نوآوری در چهار بخش بهداشت و درمان، راه و   عمومي

 [.14شهرسازی، نفت و نیرو بررسي شده است ]

ترین تجربیات سیاسي ایران در حوزه   در این میان یکي از مهم

لم کاالی ق 10تدارکات عمومي حامي نوآوری، سیاست تأمین 

اساسي و مورد نیاز صنعت نفت ایران است که به لحاظ تداوم 

های سیاسي این   اجرا و ابعاد مالي یرح در میان سایر برنامه

ای تامین باشد. از آنجا که این برنامه بر  حوزه متمایز مي

دار صنعت نفت ایران یراحي  تجهیزات ضروری و اولویت

دارکات عمومي حامي شده است، تحلی  آن از منظر سیاست ت

نوآوری مستلزم دو فرض مهم است: اول اینکه نوآوری در 

لش یا نیاز، . یعني چا4محدوده ملي مفروض باشد و نه جهاني

موجود نیست، بلکه محصولي مشخصات یک محصول غیر

                                                 
 کشور، اي منطقه در ديجد محصوالت یبرا ینوآور یحام یعموم تدارکات 4

 جذب و انتشار آن هدف که شود یم دهینام( Adaptive)ی قیتطب یعموم تدارکات

 (Absorption/Diffusion Oriented) .استفناوری 
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نشده است. است که مشابه خارجي دارد ولي در داخ  تولید 

اند و   تجاری را گذرانده شده مرحله پیش دوم اینکه اقالم تعیین

. از آنجا که مطالعات 1توانمندی تولید نمونه اولیه را دارند

های گسترده و پیچیدگي اجرایي   دلی  ناهمگوني هنظری، ب

های تدارکات عمومي حامي نوآوری، لزوم توسعه   سیاست

مطالعات تجربي متناسب با شرایط خاص هر کشور را توصیه 

های تخصصي با موضوع   پژوهش [، الزم است15کنند ]  مي

دار ملي در این حوزه مورد توجه   تجربیات سیاستي اولویت

ویژه قرار گیرند. بر این اساس، الگوی سیاست تدارکات 

عمومي حامي نوآوری در ایران مبتني بر تجربه سیاستي تأمین 

ان در این قلم کاالی اساسي و مورد نیاز صنعت نفت ایر 10

لذا در این مقاله با رویکردی استقرایي  ت.مقاله تبیین شده اس

قلم کاالی اساسي نفت،  10شود با استفاده از تجربه   تالش مي

عمومي حامي نوآوری در ایران  الگوی بومي برای تدارکات

ه شود. سؤال مقاله این است که چارچوب سیاستي مناسب ارائ

در تدوین الگوی تدارکات عمومي حامي نوآوری در صنعت 

گویي به این سؤال، راهبرد   ران چیست؟ برای پاسخنفت ای

پژوهش مطالعه موردی کیفي با موضوع تحلی  چارچوب 

تدارکات عمومي حامي نوآوری کننده در  الگوی خریدار تأمین

در بخش . شده است و بر مبنای آن، یرح تحقیق یراحي  معرفي

یق های تحق  شود و در ادامه، یافته  سوم انجام تحقیق تشریح مي

 در قالب الگوی سیاستي پیشنهادی تشریح شده است.

 

 نظري پيشينهمروري بر  -2

عنوان ابزار سیاست فناوری و   کارگیری خریدهای دولت به به

کرد دولت در صنایع   صنعتي خصوصاً پس از تجربه هزینه

نظامي در جنگ جهاني دوم مورد توجه سیاستگذاران قرار 

سالیان اخیر، رویکرد خرید دولت [. لیکن در 16گرفته است ]

از منظر سیاست صنعتي با سیاست نوآوری در دو مسیر 

اند. از منظر سیاست صنعتي، ابزار خرید   مختلف توسعه یافته

توسعه صنایع نوزاد داخلي متوجه شده است.  ویدولت به س

در قالب دو الگوی اصلي  2آمیز  تدارکات عمومي داخلي تبعیض

تر   : خرید از داخ  با قیمت ترجیحي و گران[17شود ]  اجرا مي

                                                 
 عنوان هب (Pre Commercial Public Procurement)ی تجار شیپ یعموم تدارکات 1

 .ستین نظر مورد مقاله نيا در و شود یم محسوب عرضه سمت ینوآور کيتحر ابزار
2 Discriminatory/ Home Biased/ Buy National Public Procurement 

هایي   یا خرید از خارج به شرط تأمین بخش 3نسبت به خارج

رای این سیاست در . مطالعات در خصوص اج4از داخ 

آمیز در   دهد حمایت تبعیض  توسعه نشان مي حال کشورهای در

مدت است و  قالب تأمین دولتي از داخ ، راهکارهای کوتاه

ر بلندمدت نسبت به ارتقای توان داخ  و باز کردن الزم است د

[. با این وجود، تجربیات 18بازار خرید دولت اقدام نمود ]

آمیز در بخش عمومي  های تأمین تبعیض  عملي اجرای سیاست

دهد تطابق نظام تأمین بخش عمومي   آفریقای جنوبي نشان مي

تجمیع و آمیز در چهار حوزه؛   ای خرید تبعیض  با اهداف توسعه

ذخیره قراردادها، نظام ترجیح و ترتیبات قانوني، ارتباط فعالیت 

شرکت با موضوع مناقصات و نیز موانع سمت عرضه و 

[. از 19گردد ]  های فراوان مي  ها دچار چالش  توانمندی بنگاه

منظر سیاست نوآوری، موضوع تدارکات عمومي حامي 

های   بر حمایتنوآوری به عنوان ابزار تحریک تقاضا در برا

[. هر 6گیرد ]  مستقیم از تحقیق و توسعه مورد توجه قرار مي

لتي توسط کشورهای قدر رویکرد اول به خرید دو

عنوان ابزار سیاست صنعتي مورد توجه قرار   توسعه به حال در

ه خرید دولت، توسط کشورهای گرفته است، رویکرد دوم ب

وری بسط و گسترش عنوان ابزار سیاست نوآ  یافته و به توسعه

 یافته است.

ادبیات نظری در حوزه تدارکات عمومي حامي نوآوری در 

است. به عنوان نمونه،  یادی یافتهسالیان اخیر توسعه ز

های دولتي در اجرای این سیاست در پنج محور؛   دخالت

وضعیت ساختاری و نظام قانوني و حکمراني، چیدمان 

دهي نیازها و   متهای انساني، عال  سازماني، توانمندی

[. همچنین موانع 20اند ]  های سمت عرضه تبیین شده  مشوق

نظام مختلفي از قبی  تجمیع قراردادها، استانداردگذاری، 

کنندگان و تعیین شرایط  ، مشارکت تأمینفکریمالکیت 

های تدارکات عمومي حامي  مناقصات در اجرای سیاست

 [.15اند ]  نوآوری مورد توجه قرار گرفته

در این میان یکي از رویکردهای مهم در سیاست تدارکات 

[. 7است ] 5کننده تأمین  -عمومي حامي نوآوری، رویکرد خریدار

عمده ادبیات مرتبط با سیاست تدارکات عمومي حامي 

نوآوری، از منظر تقاضا و خریدار بخش عمومي اعم از محلي، 

                                                 
3 Preferential Price Margin 
4 Domestic Content Requirement 
5 Buyer vs. Supplier Perspective 
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تری شهری و ملي توسعه یافته و از منظر عرضه، مطالعات کم

مطالعات سمت عرضه نشان داده  انجام شده است. در یکي از

المنفعه   های سودجویانه یا عام  ها و انگیزه  است؛ اندازه بنگاه شده

[. در 21سزایي دارد ] هکنندگان بر موفقیت سیاست تأثیر ب تأمین

های کوچک  ها، خصوصاً مشارکت بنگاه  خصوص اندازه بنگاه

گذاران قرار دارد. توجه سیاست( مورد SMEs) و متوسط

مسائلي همچون تعهد پایین  دهد گرفته نشان مي مطالعات انجام

گریزی    سیاسي در دستور کار و نیز فرهنگ ریسکها، مسائ  آن

های تدارکات   ها در مشارکت ایشان و موفقیت برنامه  بنگاه

 [. 22سزایي دارد ] هعمومي حامي نوآوری تأثیر ب

های بزرگ به اجزای   زوم شکستن پروژهمسائ  مرتبط با ل

تر و برگزاری چندین مناقصه کوچک برای جداسازی  کوچک

نیز مورد توجه قرار  SMEsو ارتقای مشارکت  1همکارانه

گرفته است که البته موضوع اخیر در تضاد با لزوم تجمیع 

های   تقاضا و افزایش مقیاس برای نی  به موفقیت در پروژه

مي نوآوری است. همچنین در کنار تدارکات عمومي حا

رویکرد سمت عرضه و تقاضا، توجه به نهادهای واسطه در 

های تدارکات عمومي حامي نوآوری، شایسته  موفقیت سیاست

های عرضه و   ها و توانمندی  توجه است. ترجمه نیازمندی

[ و تعام  برقرار کردن میان عرضه 23تقاضا به زبان یکدیگر ]

ترین کارکردهای نهادهای واسط در اجرای   [ مهم24و تقاضا ]

سیاست تدارکات عمومي حامي نوآوری هستند. همچنین نظر 

به انواع اهداف در یراحي سیاست اعم از اینکه یراحي تطبیقي 

ای   )جدید بودن فقط برای کشور و منطقه(، یراحي توسعه

( یا یراحي ایریشه)جدید بودن برای دنیا و نوآوری 

گیرد(  )خریدی که فقط نمونه اولیه را در برميتجاری  پیش

[. یراحي سیاست 25کند ]  انجام شود، الگوی سیاست تغییر مي

تدارکات عمومي حامي نوآوری تطبیقي برای تحریک نوآوری 

های متعددی  در ایران مرسوم نیست لیکن نمونه در سطح دنیا

تجاری برای ساخت نمونه اول در  از تدارکات عمومي پیش

... ن فناوری همچون تجهیزات پزشکي وب یرح های کالقال

تواند   [.  همچنین سیاست مي12] در کشور دنبال شده است

شدن در مناقصه باشد که به آن  بر نوآوری برای برنده مشروط

شود.   تدارکات عمومي حامي نوآوری عمومي ایالق مي

های عنوان نمونه در انگلستان، این سیاست در وزارتخانه هب

                                                 
1 Coordinated Unbundling 

شود و نه در   اقتصادی مسئول خرید دولتي دنبال مي

های متولي نوآوری.  یا اینکه تدارکات عمومي حامي  سازمان

صورت راهبردی و برای تحریک بازار با تقاضای  هنوآوری ب

 [. 6محصول جدید فناورانه معیني صورت پذیرد ]

نظری مرتبط با موضوع تحقیق و  پیشینهبندی   بمنظور جمع

رچوب مناسب برای یرح تحقیق، موضوعات یراحي چا

نظری  پیشینهننده از ک تامین-وری مرتبط با الگوی خریدارمح

 دهد.  این موضوعات را نشان مي 1است. جدول  استخراج شده

عنوان  تأمين كننده به-( موضوعات اصلی چارچوب خریدار1جدول 

 نظري پيشينهبندي   جمع

 ردیف
موضوعات 

 اصلی
 محورهاي مرتبط

1 

اهداف و اقالم 

دستور کار 

 سیاست

 [25تامین مستقیم یا غیر مستقیم ] -

 [6تامین راهبردی ] -

2 

رویکرد تامین 

کننده به تدارکات 

عمومي حامي 

 نوآوری

 [21ویژگي های بنگاه، بازار و نوآوری ] -
 [26] )اندازه بنگاه( SMEsنقش  -

 [27ارزیابي قیمت و کیفیت ] -

3 

رویکرد خریدار 

 تدارکاتبه 

 يحام يعموم

 نوآوری

 -[28تنظیم گری تحریک تقاضا ] -

 [25نیازمندی و چالش بخش عمومي ]

4 
نقش نهادهای 

 ای واسطه

فاصله شناختي دولت و بخش  -

 [23]خصوصي

 [23[ و ]24های نهادی ] واسطه -

ه صورت مستقیم و غیرمستقیم ب 1ابعاد مختلف جدول شماره 

عمومي حامي نوآوری مورد توجه های تدارکات  در سایر مدل

 قرار گرفته است. بعنوان نمونه، ابعادی همچون معیارهای

-بالقوهبردار) بهره نهاد فني(، یرح)عملکردی و مجری انتخاب

جانبي  حمایت مالي، پیامدهای ، نوعسیاستها ابزارها و (،بالفع 

 همکار و نهادهای تقسیم و همکاری نوع اصلي، پیامدهای و

در الگوی   نیازها/و چالشها نتایج تیبان و نیزپش نهادهای

ارایه شده که در محورهای تقاضا و  [25] ادکویست و دیگران

( قرابت دارد. 1متقاضیان با ردیف دو و سه در جدول شماره )

ا و همچنین در الگوی دیگری که بر محورهای تجمیع خریده

 وآزمون  نظام و نظام مالکیت فکری تعیین شرایط مناقصات،
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، ابعاد سمت خریدار)مناقصات و تجمیع استانداردها تاکید شده

خرید(، ابعاد سمت تامین کننده)آزمون ها و استانداردها( در 

کنار نهادهای واسط)نظام مالکیت فکری( مورد توجه قرار 

منظور پاسخ به سؤال تحقیق درباره [. به15] گرفته است

نعت نفت، قلم کاالی اساسي ص 10موردکاوی تجربه تجربه 

 1یرح تحقیق بر اساس الگوی استخراج شده مبتني بر جدول 

گیرد. بر این اساس، محورهای چهار گانه مورد استفاده قرار مي

بعنوان محورهای اصلي در یرح تحقیق استفاده  مزبورجدول 

نامه در همین چهار بخش شده و بر اساسا آن سواالت پرسش

الم دستور کار سیاست اند. بخش اول اهداف و اقتدوین شده

های دوم و سوم مسائ  مربوط به تأمین شود. بخشرا شام  مي

گیرد و بخش چهارم نهادهای واسط کننده و خریدار را در برمي

کند. بر این و چارچوب تعادل عرضه و تقاضا را تعیین مي

شود و در اساس، در بخش آینده روش انجام تحقیق تشریح مي

 شود.های تحقیق ارائه مي، یافتهادامه و در فص  چهارم

 روش انجام تحقيق -3

منظور پاسخ به سؤال تحقیق در خصوص یراحي چارچوب   به

سیاستي مناسب در تدوین الگوی تدارکات عمومي حامي 

نوآوری در صنعت نفت ایران، روش تحقیق مطالعه موردی 

در دستور کار قرار گرفته  محورمقولهکیفي مبتني بر تحلی  

نظری  پیشینهاست. بر اساس محورهای چهارگانه مستخرج از 

است. ردیف  چوب تحقیق، یرح تحقیق تهیه شدهعنوان چار هب

شوند و   محورهای اصلي تحقیق را شام  مي 1جدول 3و  2

ردیف چهارم نقش نهادهای واسط در ارتباط عرضه و تقاضا را 

جدول نیز اهداف سیاست را نشان دهد. ردیف اول   نشان مي

ا گذارد. ارتباط میان این اجز دهد که بر سایر عناصر تاثیر مي  مي

 برقرار شده است. 1شک  در یرح تحقیق به شرح 

 
 ( طرح تحقيق1شكل 

های   ها در گام اول مستندات و گزارش  آوری داده  روش جمع

سیاستي مرتبط با پروژه ده قلم کاالی اساسي نفت بوده است. 

، گزارشات پژوهشي 1گزارشات عملکرد مجموعه وزارت نفت

آوری و تحلی  شده  جمع 3و گزارش نهادهای نظارتي 2مرتبط

های هدفمند بوده است. انجام   است. و در گام دوم مصاحبه

یافته بوده و رهنمود )پروتک (  ساختار صورت نیمه  ها به  مصاحبه

مصاحبه بر اساس یرح تحقیق به شرح شک  شماره یک 

یراحي شده است. پرسش محوری اول، اقالم و دستور کار 

های  قیم بودن اولویتمستقیم یا غیرمست سیاست و خصوصاً

ها  سازی اولویت ها و شیوه تصمیم فناورانه، تعیین مالک

نظر بوده است. پرسش محوری دوم نظام ارزیابي مورد

-توانمندی های موجود اعم از نقش اندازه بنگاه، توازن قیمت

ی مورد توجه قرار گرفته است. در پرسش فناورعمق -تیفیک

شیوه تجمیع تقاضا و  محوری سوم، الگوی خرید خصوصاً

در پرسش محوری تنظیم قراردادها مورد نظر بوده است. 

 های تبادل و اجرای سیاست خصوصاً چهارم نیز زیرساخت

 نظام تامین مالي و قوانین و مقررات مورد توجه بوده است. 

های هدف  های تحقیق، گروه لذا، برای پاسخگویي به پرسش

شدند: مجریان یرح شوندگان در پنج دسته احصا  مصاحبه

 شرکت نفت، یفناور و پژوهش حوزهارزیابي فناورانه، 

 ینهادها و بردار بهره ینهادها نفت، یکاال ساخت و يبانیپشت

شوندگان از میان مجریان یرح  ي. بر این اساس، مصاحبهنظارت

نفر(، کارشناسان و مدیران حوزه پژوهش و  3ارزیابي فناورانه )

و ناسان و مدیران شرکت پشتیباني رشنفر(، کا 2فناوری نفت )

برداری   های بهره  نفر(، کارشناسان و مدیران بخش 2ساخت )

نفر( انتخاب 2نفر( و نهادهای بازرسي و نظارتي ) 2نفت )

نشان داده  2اند. ایالعات مصاحبه شوندگان در جدول   شده

  شده است.
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( رویكرد تامين 2

تداركات كننده به 

عمومی حامی 

 نوآوري

( رویكرد خریدار 3

 تداركات عمومیبه 

 نوآوريحامي 

( نقش نهادهاي 4

ايواسطه  

( اهداف و اقالم دستور كار سياست1  
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با آوری شده و   های کیفي جمع  مثابه داده  متون مصاحبه به

است.  استفاده از روش تحلی  محتوای تماتیک، کدبندی شده

شده، مقوالت محوری  سپس بر اساس کدهای استخراج

شده،  اند. در تحلی  محتوای انجام  بندی شده  شناسایي و صورت

 ،بندی  یبقه آوری،  جمع بر يمبتن ای  داده  درون الگوپردازی

های کیفي اولیه مورد توجه قرار  داده يابیارز و سازی  مفهوم

 ،يسازماندهکیفي اولیه   یها  دادهگرفته است. لذا در گام اول، 

 خوانده، ها  داده منظور، نیا به شدند.  بندی  مقوله و میتنظ

شدند. در انتها نیز میان  ندیب  هدست سپس و شده يسینو  هیحاش

شناسایي ها ارتباط برقرار شده و مقوالت محوری نهایي  دسته

الت محوری در دو شدند. به منظور بررسي پایایي تحقیق، مقو

، با حضور برخي مصاحبه شوندگان و نیز جلسه پن  خبرگان

سایر متخصصین حوزه توسعه و فناوری در صنعت نفت 

، مقوالت 3بررسي و با جرح و تعدی  اندک تأیید شد. جدول 

ای خام ه شده از داده )تم( های استخراج محوری و مقوالت

 دهد. مي مقوالت اصلي را نشان کیفي مرتبط با

 

 هاي تحقيق یافته -4
شده، چهار مقوله محوری  بر اساس تحلی  محتوای انجام

 نظام تقاضا، سمت يسامانده ،ياستیس کار دستور و اهداف

 از تقاضا و عرضه ینهاد ارتباط و کنندگان نیتام يابیارز

با ارتباط میان مقوالت محوری، الگوی  .شدند زیمتما گریکدی

 ه شده است.ئارا 2سیاستي پیشنهادی به شرح شک  

 

 
كننده در تداركات عمومی حامی  تأمين-الگوي سياستی خریدار )2شكل 

 نوآوري در صنعت نفت

قلم کاالی اساسي صنعت نفت در  10بر اساس مطالعه پروژه 

 یراحي شده است. 2این مقاله، الگوی سیاستي به شرح شک  

انجام شده بود، در  1393این پروژه که فراخوان آن در سال 

اجرا با مشکالتي مواجه شد و انعقاد قراردادهای مرتبط سه 

قلم گروه کاالی  10( به یول انجامید. از 96تا  94سال )

میع تقاضا و قرارداد منجر نشد و گروه اصالً به تج 5انتخابي، 

در مواردی به خروجي  رغم انعقاد قرارداد، دیگر علي های گروه

در مواردی اساساً به تحوی   و های حفاری( )مته 1منجر شد

 چاهي(. های درون های هوشمند و پمپ منجر نشد )مانند پیگ

پیاپي مواجه و دوره آن بسیار  برخي قراردادها نیز با تمدیدهای

ریت (. مدیگیری در حفاری ابزارهای اندازهیوالني شد )مانند 

فناوری وزارت نفت و مجری  و ، معاونت پژوهشراهبری یرح

یرح، شرکت پشتیباني ساخت و تهیه کاالی نفت تهران و در 

ادامه پس از انحالل این شرکت، مدیریت پشتیباني شرکت ملي 

منظور تشریح الگوی سیاستي پیشنهادی در  هنفت بوده است. ب

 :شود  تشریح مي این بخش، مقوالت محوری در چهار مقوله

بررسي اهداف سیاستي  :اهداف و دستور كار سياست 4-1

قلم کاالی اساسي صنعت نفت نشان  10تأمین داخلي 

ایجاد تقاضای نوآوری اولویت اول این برنامه نبوده که دهد  مي

تأمین نیاز راهبردی صنعت نفت خصوصاً در شرایط  بلکه

ترین محرک سیاستگذاران بوده است. لذا اگر چه   تحریم مهم

عنوان   سازی به رویکرد برخي یراحان، توسعه صنعت قطعه

صنعت زیربنایي بوده، لیکن اولویت اصلي با کاهش نیاز به 

و  مصارف ارزی و رفع نیاز کشور با استفاده از توانمندی فني

بندی در اهداف باعث   تولیدی داخلي است. این اولویت

است اقالم پرمصرف، راهبردی، ضروری و بدون مشابه  شده

داخلي در دستور کار قرار گیرند، چرا که رفع نیاز کشور مقدم 

که رفع نیاز،  بر ارتقای نوآوری بوده است. همچنین برای آن

اله آتي هدف س 5های   درصد خرید 5مانع روند جاری نباشد، 

 .تا امور جاری صنعت نفت مخت  نشود 2یرح قرار گرفته

                                                 
قلم کاالی اساسی که به قرارداد و تحويل بخش از  10طرح  هایقسمتيكی از  1  

بود که به لحاظ  CRAهای   قرارداد توسط شرکت خارجی منجر شد، تأمین لوله

% کل پروژه را به خود اختصاص داد. البته تعمیق فناوری و ارتقای توانمندی 85ارزشی، 

 فناورانه داخلی در اين حوزه چنانچه توضیح داده خواهد شد، مورد تأيید واقع نشد.
، هشات  1393گروه کااليی در ساال   10بر اساس برآورد انجام شده، مجموع اهداف  2

 رد تومان بوده است.هزار میلیا

( نقش نهادهاي 4
اي)تامين واسطه

اصالح  _مالی مجزا
 قانون مناقصات(

 ( اهداف سياست1

) ترجيح توسعه 
فناوري بر تامين 

 داخل(

( رویكرد تامين 2
كننده)توانمندسازي 

نظام  _شبكه
 فناورانه(ارزیابی 

( رویكرد خریدار 3
)خرید پراكنده با 

ليست/استانداردهاي 
 متمركز(
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 ( ليست افراد مورد مصاحبه در پژوهش2جدول 

 قلم 10ارتباط با پروژه ساخت داخل  سمت سازمان

 عضو هیئت علمي دانشگاه شریف
مجریان یرح ارزیابي 

 فناورانه

 مدیر وقت یرح ارزیابي فناورانه

 کارشناس امور ارزیابي فناورانه شرکتهای متقاضي پژوهشگر دانشگاه شریف

 کارشناس امور ارزیابي فناورانه شرکتهای متقاضي پژوهشگر دانشگاه شریف

حوزه پژوهش و  معاون وقت پژوهش و فناوری وزیر نفت وزارت نفت

 فناوری نفت

 رئیس کارگروه راهبری یرح

 فناوریکارشناس حوزه پژوهش و  کارشناس ارشد وزارت نفت

 وزارت نفت
مدیر عام  وقت شرکت پشتیباني ساخت 

 و تهیه کاالی نفت
شرکت پشتیباني و 

 ساخت کاالی نفت

 دبیر کارگروه راهبری یرح

 کارشناس شرکت پشتیباني ساخت و تهیه کاالی نفت کارشناس ارشد وزارت نفت

 مدیر فن بازار وزارت نفت
 بردار نهادهای بهره

 ایران در تجهیزات گاز مرتبط با پروژه نماینده شرکت ملي گاز

 خریدار تجهیزات پروژه مدیر شرکت ملي پتروشیمي وزارت نفت

 معاون امور نفت و انرژی بازرسي ک  کشور
 نهادهای نظارتي

 قلم 10ناظر پروژه بازرسي ساخت داخ  

 قلم 10بازرس پروژه ساخت داخ   بازرس امور نفت بازرسي ک  کشور

 

 مقوالت محوري و كد بندي اوليه مرتبط با آنها( 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقوالت محوری الزامات مربویه

 توسعه صنعت قطعه سازی به عنوان صنعت زیربنایي

 تامین نیاز صنعت نفت در شرایط تحریم

 تقدم ارزبری و رفع نیاز برای ارتقای توانمندی فناورانه

 رقابتي قیمت و کیفیتتامین نیاز آتي در شرایط 

 فراخوان و اجماع به جای تعیین شاخص و برآورد دقیق

 اهداف و دستور کار سیاستي

 تعارض مدیریتي )معاونت پژوهش وزارت نفت و شرکت پشتیباني(

 انحالل سازمان اجرایي خرید متمرکز و تجمیع شده

 شرایط متنوع خرید در قراردادهای پیمانکاری

 مگنخریدهای سفارشي و غیره

 تفاوت زماني نیازمندی پروژه ها

 ساماندهي سمت تقاضا

 اندازه گیری سطح آمادگي فناورانه، تولیدی و سازماني

 توجه به توانمندی موجود در کنار تعهدات آتي

 محوریت نقشه راه در نظارت پسیني

 شفافیت در تعهدات و ابهام در شاخص های کیفي

 نظام ارزیابي تامین کنندگان

 مالي خاص خرید متمرکزتامین 

 بکارگیری ظرفیت نهادهای تخصصي )دانشگاهي( در ارزیابي

 ظرفیت قانون مناقصات

 ارتباط نهادی عرضه و تقاضا
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بندی اهداف در شرایط  در کنار اقالم و افق زماني، اولویت

ابالغ نموده ای که وزیر نفت       تأمین نیز وارد شده به گونه

این  است که کیفیت و قیمت پایین داخلي باید رقابتي باشد.

الزام خصوصاً در موارد ساخت بار اول که نیازمند تحقیق و 

توسعه اولیه و ساخت نمونه آزمایشگاهي و تست آزمون 

باشد، بسیار دشوار بوده و هدف توسعه فناوری و  مي

رست اقالم نیز، سازد. از منظر تهیه فه  نوآوری را دشوار مي

الگوی فراخوان انتخاب شده و هیچ بررسي کارشناسي 

برداران بدلی  نیاز  متمرکزی انجام نشده است. لذا هم بهره

به تجهیزات اصلي، تمایلي به پذیرش ریسک تأمین از داخ  

کنندگان با کنند و هم تولید  ندارد و اقالم اصلي را بیان نمي

خود تمایلي به ایجاد رقیب  مقیاس پایین، برای اقالم تولیدی

نفعان   ندارد )مانند توربو اکسپندر(. لذا ایجاد اجماع میان ذی

های کاالیي هدف، بر تعیین اهداف نوآورانه   در تعیین گروه

با برآورد دقیق و شاخص معین، رجحان داشته و در راستای 

 رسالت رفع نیاز داخلي قرار گرفته است.

منظر ساماندهي تقاضا، دو  از ساماندهی سمت تقاضا: 4-2

بعد نهادی )سازماني( و کارکردی باید مورد توجه قرار 

متولي تجمیع  1گیرد. از منظر سازماني، شرکت کاالی نفت

تقاضا و تأمین اقالم در صنعت نفت بوده و در این پروژه 

                                                 
« شرکت کاالی نفت لندن»تأمین تجهیزات شرکت نفت قبل از انقالب توسط  2

، در سال «شرکت کاالی نفت تهران»شد که پس از انقالب با تأسیس   انجام می

وظیفه تأمین تجهیزات صنايع نفت و گاز با قیمت و کیفیمت مناسب به اين  1360

د حمايت از تولید داخل وزارت نفت به ، ستا1374شرکت منتقل شد. در سال 

% پیش پرداخت، ترک 100رياست شرکت کاالی نفت با اختیار پرداخت 

تشريفات، تجمیع تقاضا و تدوين نقشه راه اقالم خاص تشكیل شد. با ادغام اين ستاد 

پشتیبانی ساخت و »، نام آن نیز نهايتاً به شرکت 79در شرکت کاالی نفت در سال 

تغییر کرده و وظیفه ساخت داخل و تأمین از  1381در سال « ت تهرانتهیه کاالی نف

های عملیاتی اختیار تأمین   تر شد. در اين مقطع به ساير شرکت  داخل آن پررنگ

عنوان وظیفه اين   صورت خريد متمرکز به  دسته کاال به 6کاالی تخصصی داده شد و 

های حفاری،   ار، لولههای دو  شرکت تعیین شد )تجهیزات درون چاهی، ماشین

درصدی  7شیرآالت و اتصاالت صنعتی و اقالم شیمیايی(. شرکت با اخذ باالسری 

يابی،   کرد و کلیه فرايند تأمین اعم از منبع  های داخلی، کاال را تأمین می  ار شرکت

 گرفت.  ونقل و ... را برعهده می  انتقال پول، انبار و حمل
 

قلم نیز محور اجرا قرار گرفته است. لیکن  10ساخت داخ  

مدیر پشتیباني تبدی  آن به  با انحالل شرکت کاالی نفت و

به عنوان  ساخت و تامین کاالی شرکت ملي نفت ایران

مجموعه مدیریتي ذی  شرکت ملي نفت، عمالً ضربه مهمي 

به پیشرفت یرح وارد آمد. شرکت کاال، مسئول خرید بوده 

 ،و اختیار قرارداد داشت، در حالیکه مدیریت پشتیباني

تعیین لیست تایید شده ساختاری سیاستگذارانه با مسئولیت 

ریزی تأمین داخلي بوده و توان عملیاتي و اجرایي   و برنامه

بخش   شرکت کاالی نفت را نداشت. عدم عملکرد رضایت

شرکت کاال از منظر ایجاد گلوگاه خرید، بروز فساد مدیران 

ها و خرید   ها و پتروشیمي  سازی پاالیشگاه سیاسي، خصوصي

های نفتي، الکترونیکي   سایر شرکتها و   موازی و مستق  آن

شدن سامانه تقاضا و کاهش نیاز به ساختار متولي تجمیع 

و لزوم کاهش بار  44های اص    تقاضا و در آخر سیاست

ن دالی  انحالل شرکت کاالی یتر  مالي وزارت نفت، عمده

 نفت بودند. 

انحالل شرکت و ادغام در نفت باعث کاهش اختیارات 

ها   تقاضا و افزایش اختیارات سایر شرکتسازمان تجمیع و 

در خریدهای پراکنده شد. همچنین، افزایش موازی کاری در 

ها انجام شده و   خرید باعث شد عمده خریدها در شرکت

تجمیع تقاضا در سامانه بدون اختیار عقد قرارداد نیز خالء 

. 2شده را پر نکرد تجمیعوجود سازمان متولي خریدهای 

شرکت کاالی نفت باعث شد تعارض  همچنین انحالل

الی نفت با مدیریتي در پروژه ده قلم کاال میان شرکت کا

معاونت این وزارت نفت به نفع  معاونت پژوهش و فناوری

پژوهش رفع شود و مدیریت سیاسي و کالن بر مدیریت 

 تخصصي و اجرایي غالب گردد.

                                                 
، شرکت مهستان زيرمجموعه 1394همزمان با انحالل شرکت کاالی نفت در سال  1

صورت خصوصی   صندوق بازنشستگان نفت تأسیس شد تا شرکت مسئول خريد به

و تحت سفارش نفت در خارج از وزارت نفت ايجاد شود. در عمل اين شرکت نیز 

 ند.نتوانست مأموريت خريد متمرکز و تجمیع تقاضای نفت را محقق ک
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دی عالوه بر سازمان اجرایي، ساماندهي تقاضا از منظر کارکر

نیز با الزاماتي همراه است. اول اینکه خریدهای عمده نفت 

شود و ستاد نفت در   ها انجام مي  توسط پیمانکاران در پروژه

برداری سهم خرید کمتری   نقش تعمیر و نگهداری و بهره

بندی،   دلی  شرایط قراردادی )زمان هدارد. یبیعتاً پیمانکاران ب

 10راهي کمتری با پروژه ...( همیمت، استاندارد، کیفیت وق

قلم کاال داشتند. همچنین خریدهای غیرممکن و تولیدات 

ها،   مبتني بر سفارش ساخت برای مصارف خاص در پروژه

 کرد.   امکان تجمیع تقاضا و خرید متمرکز را کم مي

ها مبتني بر   مسأله آخر اینکه تفاوت زماني نیازمندی پروژه

توجه به قابلیت انبار شرایط پروژه و میزان پیشرفت با 

نمودن متفاوت کاالها موضوع دیگری بود که خرید 

 نمود.  یکپارچه را متأثر مي

های مهم   یکي از نوآوریكنندگان:  نظام ارزیابی تأمين 4-3

قلم کاالی نفت نظام ارزیابي تأمین کنندگان با  10در پروژه 

منطق سطح آمادگي، نقشه راه و نظارت پسیني بود. از جنبه 

، آمادگي (TRL)سطح آمادگي، سه سطح آمادگي فناورانه 

با ظرفیت متناسب  (CRL)و آمادگي سازماني  (MRL)تولید 

گیری شد.  دازههای کاالیي تعیین و ان  با هر یک از گروه

درصد( و  70گیری هم برای وضع فعلي )با ضریب   اندازه

شد. مجموع   درصد( تعیین مي 30هم تعهد آتي )با ضریب 

امتیاز سطح آمادگي در قالب پاکت جدیدی )پاکت د( در 

شد،   مناقصه وارد شد و اگر امتیاز آن کمتر از حد آستانه مي

شد. در صورت   با ماهیت وتویي منجر به حذف متقاضي مي

% با 50کسب امتیاز حداق  به باال، امتیاز پاکت )د( با وزن 

% 50امتیاز پاکت )ب( به عنوان امتیاز فني بازرگاني با وزن 

داد.   تجمیع شده و امتیاز نهایي فني بازرگاني را تشکی  مي

گیری که دارای سطح فناوری   در خصوص ابزارهای اندازه

% تعیین شد. در مواردی 45ر تا باالت TRLباال بود، ضریب 

های بدون درز برای نی  به توان تولید در   همچون لوله

در همه اقالم   CRL% تعیین شد. 50تا  MRLکشور، ضریب 

 % تعیین شد.25تقریباً یکسان و حدود 

همچنین نقشه راه رسیدن از وضع موجود به تعهد آتي از 

و پیشرفت متقاضیان اخذ شده و مبنای تأیید مراح  آتي 

از  قرارداد در قالب نظارت بر اساس نقشه راه قرار گرفت.

آنجا که وضع مطلوب برای عموم متقاضیان نزدیک به هم 

گرفت   بود، عمده امتیاز نقشه راه به وضع موجود تعلق مي

بود،   به این معني که هر چه سطح آمادگي شرکتي باالتر مي

خود باعث حذف شد و این   امتیاز پاکت )د( آن بیشتر مي

های نوپا و کوچک و متوسط میگردید.   بسیاری از شرکت

لیکن از سوی دیگر، مشخص شدن نقشه راه باعث شفافیت 

شد که متأسفانه در   در تعهدات و قاب  پیگیری نمودن آن مي

های پسیني آنچنان که باید انجام  فرایند اجرا، ارزیابي

 نگرفت.

أمین مالي یکي از الگوی ت ارتباط عرضه و تقاضا: 4-4

های ارتباط میان عرضه و تقاضا در   ترین زیرساخت  مهم

قلم،  10تدارکات عمومي حامي نوآوری است. در یرح 

درصد و به  25مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای اولیه 

درصد کاهش یافت. یکي  10مرور در قراردادهای بعدی تا 

ر انحالل قلم در کنا 10از دالی  مهم عدم توفیق برنامه 

شرکت کاالی نفت، فقدان امکان تأمین مالي مستق  این 

برنامه از منابع جداگانه مرکزی در شرکت ملي نفت بود. با 

دلی  تمرکز بر  هبرداران، ب  واگذاری تأمین مالي به بهره

ها، عمالً منابع کافي برای پیشبرد برنامه   نیازهای آتي شرکت

های ساخت بار   نامهتجهیز نشد. این در حالي است که بر

های فراوان از منظر تجهیزات آزمایشگاهي   اول مستلزم هزینه

های تحقیق و توسعه است که با فقدان تأمین مالي   و هزینه

ها، بروز شرایط تحریم و جهش ارزی و عدم   مناسب پروژه

 10تعدی  مبالغ قراردادها عمالً به مانع اصلي موفقیت یرح 

 قلم منجر شد.

کارگیری ظرفیت قانون  هحال از منظر نهادی، بدر عین 

برگزاری مناقصات باعث پیشرفت اجرای یرح و تطابق 

سیاست با نظام قوانین و مقررات کشور شد. لیکن برگزاری 

و حذف ارزیابي کیفي( و  FSمناقصه محدود )بررسي 
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ای )با توسیع امتیاز فني بازرگاني(   توسعه مناقصه دو مرحله

های شرکتي   بررسي کاال بررسي ویژگي باعث شد در بخش

هم متضاد روح قانون مناقصات بود و  امر،وارد شود که این 

شد. ضمن   هم باعث بار اجرایي باال و متعدد متقاضیان مي

توان با محوریت ارزیابي کیفي ، بررسي وضعیت  آنکه مي

شرکت را از منظر توان فناورانه به فرایند مناقصه وارد نمود 

ه اضافه کردن پاکت جدید با ایراد نهادهای ضمن آنک

عنوان بخش   نظارتي و بازرسي مواجه شد و لذا پاکت )د( به

 یافته پاکت )ب( مطرح شد. توسعه

همچنین یکي از نقاط قوت پروژه ده قلم در ایجاد نهادهای 

عنوان   کارگیری دانشگاه صنعتي شریف به های، ب  واسطه

ن نهاد دانشگاه تهران به عنوا ارزیاب امتیاز فناورانه و نیز

ارت پسیني بر اساس شده برای نظناظر در قراردادهای منعقد

بود. صرفنظر از اینکه نهاد دانشگاه در  نقشه راه تعهدشده

در تجربه اجرای )ارزیابي بنگاهي چقدر توانمندی دارد، 

های تخصصي   ارزیابي دانشگاهي با شرکت ،بنیان قانون دانش

کارگیری نهادهای تخصصي  ه، لیکن ب(شد ارزیابي جایگزین

در مسائ  فناورانه که بدنه وزارت نفت چندان با آن آشنایي 

 شود.  نداشت، یکي از نقاط قوت یرح قلمداد مي

 

 بحث و بررسی  -5
، نظام تجمیع ه که در این مقاله نشان داده شدههمانگون

 تقاضا و تأمین، نظام ارزیابي و نظام تأمین مالي، سه نظام

اصلي اجرای الگوی تدارکات عمومي حامي نوآوری هستند. 

موفقیت در اجرای این الگوی سیاستي مستلزم کارکرد 

های محوری در کارکرد   صحیح این سه نظام هستند. ارگان

این سه نظام، قوت اجرای سیاست تدارکات عمومي حامي 

دهد. براساس چهارچوب  نوآوری را تحت تأثیر قرار مي

های مذکور در صنعت نفت ایران به  مقاله ارگانتحلیلي این 

 قرار ذی  هستند:

مسئول خرید متمركز )تجميع تقاضا( یا خریدار  5-1

 متكثر )تقاضاي پراكنده(

عنوان ابزار   کارگیری خرید دولتي به ههای ب  موفقیت سیاست

صورت مستقیم به آمادگي و   سیاست فناوری و نوآوری به

 پیشینهات عمومي مرتبط است. در ظرفیت نظام تأمین تدارک

نظری، مواردی همچون تجمیع قراردادها و تعیین شرایط 

مناقصات و استانداردگذاری در کنار نظام مالکیت فکری 

شوند  عنوان محورهای مهمي که نواوری بنگاه را منجر مي هب

[. فارغ از اهداف ثانویه سیاستي همچون 15بیان شده اند ]

نوآوری، نظام تدارکات عمومي دولت اگر توسعه فناوری و 

عنوان   به صورت تجمیع شده باشد، نهاد مسئول خرید به

گیرد.   گلوگاه رانت و فساد در معرض تهدید قرار مي

مچنین در الگوی خرید متمرکز، مسائ  دیگری همچون ه

کاری در خرید میان دستگاه متقاضي و دستگاه  موازی

و نیز مشکالت در  بندی تأمین  خریدار، نقض زمان

مند تعام  مستقیم خریدار و خریدهای سفارشي که نیاز

. در مقاب ، اگر خریدها به کند  کننده است بروز مي تامین

صورت پراکنده و متکثر انجام شوند، ابزار بازار بزرگ و 

زني ناشي از آن از بین رفته و سیاستگذاری  قدرت چانه

قاضای نوآوری واحد و راهبری تامین در جهت ارتقای ت

شود. تجربه شرکت کاالی نفت و مهستان، نقص  مخت  مي

الگوی تأمین متمرکز را نشان داد و انفعال مدیریت پشتیباني، 

ناکارآمدی الگوی خرید پراکنده را آشکار ساخت. به هر 

تقدیر، از آنجا که ظرفیت نظام سیاستگذاری صنعت نفت 

ندارد، الزم  ایران گنجایش مدیریت رانت خرید متمرکز را

شده استاندارد و لیست تایید است الگوی تأمین براساس

صورت کارآمد و در   لزوم تأمین از لیست مورد تأیید به

های نفت در سامانه یکپارچه   اتصال با نظام تأمین پروژه

های تدارکات   برقرار شود تا امکان اجرای مؤثر سیاست

به بیان عمومي حامي نوآوری در صنعت نفت مهیا شود. 

دیگر، نه الگوی خرید متمرکز حداکثری برای سیاست 

تدارکات عمومي حامي نواوری کارآمد است و نه خرید 
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مطلوب متکثر و پراکنده بدون سیاستگذاری منسجم و واحد 

شده توانمندان های تایید مي باشد. مدیریت تهیه لیست

داخلي، تهیه استانداردهای کیفي و توسعه تامین از داخ ، 

واسط  محور اصلي پیشنهادی هستند که الگوی حد سه

 دهند. خرید متمرکز و یا خرید پراکنده صرف را تشکی  مي

های مدیریتي   خرید متمرکز یا پراکنده از منظر مهارت

خریدار نیز واجد اهیمت است. یکي از مواردی که در 

ادبیات نظری به کرات مورد توجه قرار گرفته است، فقدان 

کارشناسان بخش دولتي در خرید یران و مهارت های مد

در محصوالت نوآورانه و پیچیده است  متمرکز خصوصاًغیر

. بر این اساس، ایجاد نهاد مسئول خرید [31-30[ و ]21]

تواند با آموزش و استخدام کارشناسان زبده،  متمرکز مي

ت نوآورانه میان خریدار و درصد موفقیت در تعامال

د. موضوعي که در الگوی پیشنهادی کننده را باال ببر تامین

شده و های تایید  باید توسط نهاد مدیریت تهیه لیست

 مدیریت شبکه تامین مورد توجه قرار گیرد.

 محور یا ارزیابی فناوري ارزیابی قيمت كيفيت 5-2

نظام مرسوم تدارکات عمومي مبتني بر قانون برگزاری 

مناقصات براساس خرید مبتني بر قیمت، کیفیت و شرایط 

در کاالهای مرسوم با تکرار زیاد و خرید  (QCD)تحوی  

پراکنده یراحي شده است. لیکن نی  به اهداف فناورانه در 

تدارکات عمومي، مستلزم ارزیابي فناوری و حتي رجحان 

های فناورانه و نوآورانه بر شرایط قیمتي، کیفیت و   یتوانمند

شرایط تحوی  است که عموماً با شرایط معمول خرید دولتي 

 10در تناقص است. اگر چه الگوی ارزیابي فناوری یرح 

قلم، موضوع فناوری در ارزیابي فني و بازرگاني داخ  شده 

ر شدن را متأث تي در قالب نقشه راه شرایط برندهو تعهد آ

 سازد.  مي

ها )اعم از محصول و بنگاه( در ارزیابي فني   کلیه ارزیابي

است.  نظر شده بازرگاني داخ  شده و از ارزیابي کیفي صرف

های فناورانه و   توانمندیارزیابي این در حالي است که 

بیشتر معطوف به بنگاه بوده و بهتر است در  ،نوآورانه

معطوف به محصول  های تولید  ارزیابي کیفي و توانمندی

بود و بهتر بود در همان ارزیابي فني بازرگاني لحاظ  مي

عنوان مثال، تفکیک ارزیابي شرکت از ارزیابي   شود. به

های   محصول در دستورالعم  های قانون حمایت از شرکت

نیز اعمال شده است که  1389، مصوب سال 1بنیان دانش

ا تقویت اجرای توان ب  مي تواند مورد توجه قرار گیرد. مي

های فناور   شرکت (AVL)بنیان لیست مورد تأیید  قانون دانش

ها تشکی  داد و   و نوآور را با ارزیابي توانمندی فناورانه بنگاه

سپس موارد مرتبط با محصول را در ارزیابي فني بازرگاني 

قلم و  10مقایسه نظام ارزیابي یرح  4لحاظ کرد. جدول 

 دهد.  ن ميقانون دانش بنیان را نشا

 تأمين مالی مستقل یا تأمين مالی جاري 5-3

نظام تأمین مالي، یکي از ابعاد مهم در موفقیت اجرای 

های تدارکات عمومي حامي نوآوری است. در   سیاست

قلم کاالی نفت، مسیر مجزایي برای تأمین مالي  10پروژه 

برنامه تعریف نشد و الگوی پرداخت خریدهای جاری در 

کرد از مح  منابع جاری،   کار گرفته شد. هزینه هب این برنامه

کند و ثانیاً   اوالً انگیزه نهادهای خریدار را تحریک نمي

های ساخت بار اول و لزوم   الگوی پرداخت آن با هزینه

های اولیه در تناقص است. عالوه بر   افزایش درصد پرداخت

نه دلی  تأکید اجرای برنامه در خریدهای آتي )و  هاین، ب

یابد. در مقایسه   جاری(، اولویت پرداخت باز هم کاهش مي

های تدارکات عمومي حامي   با الگوی تأمین مالي سایر برنامه

نوآوری در ایران، خصوصاً نمایشگاه ساخت ایران، اعطای 

ها باعث ایجاد   یارانه به خریداران مازاد بر منابع جاری آن

ح شد. همچنین انگیزه مهمي در مشارکت خریداران در یر

های تخصصي هم باعث کاهش ریسک   کارگیری صندوق هب

خریداران شد و هم افزایش سهم تزریق منابع مالي در 

                                                 
باار اساااس قااانون حماياات از شاارکت هااای دانااش بنیااان، شاارکت هااای متقاضاای  1

مندی مزايای قانون بايد ارزيابی و تايید شوند. در آيین نامه قانون و دستورالعمل  بهره

. های اجرايی، الگاويی بارای ارزياابی شارکت هاای متقاضای طراحای شاده اسات         
(http://daneshbonyan.isti.ir/) 
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ابتدای ساخت تجهیزات را ممکن ساخت. بر این مبنا، الزم 

است در الگوی مناسب اجرای سیاست تدارکات دولتي 

حامي نوآوری در صنعت نفت، منابع مشخصي در یک نهاد 

های   تخصصي منظور گردد تا مازاد بر منابع دستگاه مالي

های ساخت بار اول تجهیزات   خریدار و متناسب با نیازمندی

  جدید در داخ  کشور هزینه شود.

بنيان و طرح  هاي مشابه در اجراي قانون دانش ( مقایسه مؤلفه4جدول 

 قلم كاالي اساسی صنعت نفت 10ساخت داخل 

ابعاد 

 سازمانی

ابعاد 

 يديتول
 ابعاد فنی

اقالم دستور 

 كار
 

 ت

)این بعد 

 وجود ندارد(

شرط 

تولید 

)فروش 

 محصول(

تسلط بر 

دانش فني 

)تولید نمونه 

 آزمایشگاهي(

جدول 

پیچیدگي 

سطوح 

 فناورانه

اجراي 

قانون 

 بنيان دانش

میزان 

آمادگي در 

سازماندهي 

سازمان 

(CRL) 

میزان 

آمادگي 

در فرایند 

تولید و 

تجهیزات 

(MRL) 

میزان آمادگي 

و پیشرفت 

در تسلط 

فني 

(TRL) 

 10تعیین 

 گره کاالیي

اجراي 

 طرح

 قلم 10 

 

 گيري  نتيجه -6

شده در این مقاله برای تدارکات عمومي  الگوی سیاستي ارائه

فت ایران با رویکرد حامي نوآوری تجهیزات صنعت ن

 10هدف سیاستي یرح  دهد  کننده نشان مي خریدار تأمین

های صنعت نفت ایران   قلم، کاهش ارزبری و تأمین نیازمندی

خصوصاً در شرایط تحریم بوده و توسعه فناوری و تحریک 

عنوان هدف ثانویه مطرح بوده است. این   تقاضای نوآوری به

موضوع، هم در تعیین اقالم و هم در فرایند انتخاب برندگان 

سیاست را از ابزار تحریک نمود داشته و مسیر اجرای 

تقاضا به سمت سیاست خرید داخ  تغییر داده است. 

همچنین انحالل سازمان متولي خرید متمرکز، نقص در نظام 

ارزیابي خصوصاً ارزیابي پسیني نقشه راه مصوب و در آخر 

مشکالت تأمین مالي برنامه باعث اختالل در اجرای مؤثر 

های   تعیین اولویتسیاست شده است. از سوی دیگر، نقص 

فني تأمین داخلي، یراحي نظام ارزیابي مبتني بر ظرفیت 

قانوني خریدهای دولتي )قانون مناقصات( و نیز نوآوری در 

داخلي کردن ابعاد فناورانه در نظام خرید مناقصات، ابعاد 

قلم کاالی نفت محسوب  10مهم و رو به جلو در تجربه 

 شوند. مي

های  توان ویژگي ه در این مقاله ميبر اساس مطالعه انجام شد

 صورت ذی  برشمرد: هاصلي الگوی پیشنهادی را ب

اول اینکه در سطح سیاست، الزم است برنامه خاص 

تدارکات عمومي حامي نوآوری با اولویت اصلي توسعه 

فناوری و نوآوری در داخ  مورد توجه قرار گیرد. قرار 

توجه به فناوری عنوان اولویت اول و  هگرفتن تامین داخ  ب

عنوان اولویت ثانویه باعث مخدوش شدن سیاست  هب

 گردد. مي

دوم اینکه از منظر خریدار، الگوی خرید متمرکز و پراکنده 

هر دو کنار گذاشته شود و الگوی بینابیني مبتني بر تهیه 

لیست مورد تایید، استانداردگذاری و ارتقای شرکت های 

رد. همچنین الزم است در توانمند داخلي مورد توجه قرار گی

سمت تامین بعنوان بعد سوم مدل، الگوی ارزیابي توانمندی 

فناورانه داخلي با قانون مناقصات تعدی  شود که مستلزم 

)و در عین  تغییراتي در سطح قانون است. یکي از مزیت ها

قلم کاال این بود که مجریان ناگزیر  10حال معایب( الگوی 

انون مناقصات حداکثر بهره بودند از ظرفیت موجود ق

برداری را بنمایند. حال اینکه الزم است قانون مناقصات با 

الزامات خاص سیاست تدارکات عمومي حامي نوآوری 

بازبیني شود. موضوعي که در مطالعات پیشین هم مورد 

 .[10] توجه قرار گرفته است

بخش چهارم الگو نیز لزوم تامین مالي خاص این پروژه را 

های تدارکات عمومي  گیرد. در واقع، موفقیت برنامه  دربرمي

حامي نوآوری مستلزم این است که از خریدهای جاری جدا 
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شده و تامین مالي خاصي جدا از خریدهای معمول برای آن 

تدارک دیده شود. موضوعي که در ادبیات نظری هم روی 

 .   [25] آن تاکید شده است

های بخشي در   برنامهدهد   در مجموع مطالعات نشان مي

افزایي  اجرای سیاست تدارکات عمومي حامي نوآوری با هم

توانند تکمی  شوند.   گذاری تجربیات مي و به اشتراک

محور و نهاد مالي  کارگیری الگوهای مشوق هعنوان نمونه، ب  به

[ 11]واسط تخصصي در تجربه نمایشگاه ساخت ایران 

صنعت نفت نیز تواند در الگوی تدارکات عمومي   مي

گیری   متناسب با شرایط بخش نفت تعبیه شود. با اینکه هدف

قلم، مسیر مناسبي  10دار در تجربه  گروه کاالیي اولویت

تواند در نمایشگاه ساخت ایران مورد توجه قرار   است که مي

گرفته و برنامه تولید داخ  تجهیزات آزمایشگاهي 

 دار را ارتقا دهد.  اولویت

است مطالعات موردی در خصوص تجربیات  همچنین الزم

تدارکات عمومي حامي نوآوری بویژه در بخش بهداشت و 

درمان، ارتبایات و فناوری و ایالعات و برق و نیروگاه هم 

انجام شود. بررسي تجربیات سیاستي اجرای تدارکات 

های مهم کشور، هم باعث   عمومي حامي نوآوری در بخش

شود، هم   های بخشي مي  شناسي و بهبود برنامه آسیب

بخشي و ارتقای ظرفیت  تواند باعث یادگیری بین  مي

های  گذاری ملي در پیگیری و اجرای مؤثر سیاست  سیاست

تدارکات عمومي حامي نوآوری متناسب با شرایط نهادهای 

 های متولي آن در ایران شود.  دولت، وزارتخانه

 

 References                              منابع
[1] Mougeot, M., & Naegelen, F.(2005). A political 

economy analysis of preferential public 

procurement policies. European Journal of Political 

Economy, Vol. 21 , 483-501. 

[2] McCrudden, C. (2007). Buying Social Justice: 

Equality, Government Procurement, and Legal 

Change. Oxford : University of Oxford. 

[3] McCrudden, C. (2004). Using public 

procurement to achieve social outcomes. Natural 

Resources Forum, 257-267. 

[4] Morettini, S. (2011). Global Administrative Law 

and EU Administrative Law. berlin: Springer. 

[5] Keulemans, S., & Van de Walle, S. (2017). Cost-

effectiveness, domestic favouritism and 

sustainability in public procurement: A 
comparative study of public preferences. The 

International Journal of Public Sector Management, 

328 - 341. 

             [6] Edler, J., & Georghiou, L. (2007). Public 

procurement and innovation—Resurrecting the 

demand side. Research Policy, 949-963. 

[7] Obwegeser, N., & Müller, S. D. (2018). 

Innovation and public procurement: Terminology, 

concepts, and applications. Technovation, 1-17. 

[8] Rolfstam, M. (2012). An institutional approach 

to research on public procurement of innovation. 

The European Journal of Social Science Research, 

303-321. 

[9] Yazdi, N., Jasbi, A., Maleki, A., & Bonyadi 

Naeini, A. (2019). Comparative Conceptualization 

of "Empowerment Pro-Procurement" versus 

Innovation Pro-Procurement: A Step Towards 

Implementing the Technology Annex. Innovation 

Management, 127-154. {In Persian}. 

[10] Narimani, M., Peirovi, M. H., & Shalbafi, M. 

(2019). The Role of Tender Law in Innovative 

Government Procurement Policy. Science and 

Technology Policy , 77-90. {In Persian}. 

[11] Narimani, M., Shalbafi, M., & Farzaneh, S. R. 

(2018). Government and public sector demand as 

a tool of technology and innovation policy; Case 

study of the exhibition made in Iran . Science and 

Technology Policy , 17-35. {In Persian}. 

 [12] Narimani, M., Ramezani, H., & Shalbafi, M. 

(2020). Applying government procurement policy 

tools in Iran: Innovative pre-commercial 

government funding or pro-innovation 

government procurement? (Multi-case study of 

strategic technology macro-projects center 

projects) . Technology Development Management , 

127-151. {In Persian}. 

[13] Narimani, M., Elyasi, M., & Attarpour, M. R. 

(2019). Proposing an Institutional Framework to 

Increase the Effectiveness of Government and 

Public’s role in enhancing Technological Capacity 

of Internal Productions: The Case Study of the 

Maximal use of internal capabilities law. 

Innovation Management, 21-47. {In Persian}. 

 [14] Razavi, M. R., Daneshkohan, H., & Bushehri, 

A. (2019). Framework for identifying and 

analyzing effective factors in formulating public 

procurement policy for innovation and technology 

in Iran . Science and Technology Policy, 63-75. {In 

Persian}. 



 صنعت نفت یاساس یقلم کاال 10 نیتجربه تأم ی؛نوآور یحام یتدارکات عمومدر کننده  نیتأم-داريخر یالگو

102 

[15] Uyarra, E., & Flanagan, K. (2010). 

Understanding the Innovation Impacts of Public 

Procurement. European Planning Studies ,18(1) 

123-143. 

[16] Geroski, P. (1990). Procurement policy as a 

tool of industrial policy. International Review of 

Applied Economics , 182-198. 

[17] Kattel, R., & Lember, V. (2010). Public 

procurement as an industrial policy tool an option 

for developing countries? Journal of Public 

Procurement, 368-404. 

[18] Ssennoga, F. (2006). Examining 

discriminatory procurement practices in 

developing countries. Journal of Public 

Procurement, 218-249. 

[19] Watermeyer, R. (2003). Implementing 

preferential procurement policies in the public 

sector in South Africa. Journal of the South African 

Institution of Civil, 25-46. 

 [20] Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E., & Yeow, J. 

(2014). Public procurement as an innovation 

policy tool: choice, design and assessment. 

Technological Forecasting and Social Change, 1-12. 

[21] Uyarra, E., Edler, J., Garcia-Estevez, J., 

Georghiou, L., & Yeow, J. (2014). Barriers to 

innovation through public procurement: A 

supplier perspective. Technovation, 631-645. 

 [22] Davis, P., & Brady, O. (2015). Are 

government intentions for the inclusion of 

innovation and small and medium enterprises 

participation in public procurement being 

delivered or ignored? An Irish case study. The 

European Journal of Social Science Research, 324-

343. 

[23] Caloffi, A., & Gambarotto, F. (2017). Cognitive 

distance in public procurement and public–

private partnerships: An analysis of the 

construction sector . Environment and Planning C: 

Politics and Space , 739–745.            

 [24] Edler, J., & Yeow, J. (2016). Connecting 

demand and supply: The role of intermediation in 

public procurement of innovation. Research 

Policy, 414-426.    

[25] Edquist, C., & l Zabala-Iturriagagoitia, J. M. 

(2012). Public Procurement for Innovation as 

mission-oriented innovation policy. Research 

Policy, 1757-1769. 

[26] Flynn, A. (2017). Re-thinking SME 

disadvantage in public procurement, Journal of 

Small Business and Enterprise Development 24(4), 

pp. 991-1008. 

[27]Stake, J. (2017). Evaluating quality or lowest 

price: consequences for small and medium-sized 

enterprises in public procurement, Journal of 

Technology Transfer vol 42, pp1143–1169 . 

[28] Edler, J. (2017). The impact of policy 

measures to stimulate private demand for 

innovation, Hand Book of Innovation Policy Impact, 

Edward Elgar Publishing, pp 318–354. 

[29] Landoni, M. (2017). Innovation policy in 

progress. Institutional intermediation in public 

procurement of innovation: satellite 

telecommunications in Italy, R&D Management, 

47(4), pp 499-669. 

[30] Ghazinoory, S., Khotbesara, R. M., & Fardoei, 

S. R. (2011). Manufacturing strategy formation 

process: case study of iranian manufacturing 

companies. Technological and Economic 

Development of Economy, 17(4), 627-644  

[31] Georghiou, L. Uyarra, E. Edler, J.(2010). Public 

procurement for innovation in small Europian 

countries. (ERA-PRISM Project Report). 

Manchester Institute of Innovation Research. 

 

 

https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Small-Business-and-Enterprise-Development-1462-6004
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Small-Business-and-Enterprise-Development-1462-6004
https://link.springer.com/journal/10961
https://link.springer.com/journal/10961
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-innovation-policy-impact-9781784711849.html
https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-innovation-policy-impact-9781784711849.html

