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مصاحبهي اختصاصي اکتشاف و توليد نفت و گاز؛

چشمانداز روشن ساخت داخل در صنایع باالدستی نفت و گاز
ميراحمد حسيني مديريت پژوهش و فنآوري شركت ملي نفت

مقدمه

س��اخت داخل از جمل��ه موضوعات مهمی
اس��ت ک��ه در صورت تحق��ق عین��ی و بهدور
از ش��عارزدگی میتواند نتای��ج مثبتی از جمله
افزای��ش تولی��د مل��ی و اش��تغال ،درآمدزایی،
کاهش هزینهي تمام ش��دهي پروژهه��ا و  ...را
درپي داش��ته باش��د .در همین راس��تا ماهنامهي
علمی-ترویج��ی اکتش��اف و تولید نفت و گاز
طي گفتگویی اختصاصی با مهندس س��یدعماد
حس��ینی معاون وزیر نفت در امور مهندس��ی و
مهن��دس پدیدار رئيس هي��أت مديرهي انجمن
س��ازندگان تجهي��زات صنع��ت نف��ت ايران،
برنامهها ،مش��کالت و چالشهای فراروی این
حوزه را بررسي كرده که در ادامه گزارش این
گفتگوها را خواهيد خواند.
 :چش�مانداز س�اخت داخ�ل

در ح�وزهي باالدس�تی صنع�ت نف�ت را چگونه
ارزیابی میکنید؟

حس�ینی :صنع��ت نفت در حقيقت پیش��ران
توس��عهي کش��ور بهحس��اب ميآي��د و اگ��ر

لوکوموتیو اين صنعت در مسیر اصلی خود قرار
گیرد ،س��اير صنایع کش��ور را نيز بهدنبال خود
خواهد کش��اند .طب��ق پیشبینیها صنعتنفت
در س��الهای آت��ي نیازمند و پذی��رای بیش از
 230میلی��ارد دالر س��رمایهگذاری خواهد بود.
با وجود فضای بس��تهي س��اليان اخير و فش��ار
بسیاری كه بر حوزههای مختلف اقتصاد کشور
از جمله صنع��ت نفت و فعاالن این عرصه وارد
آمد ،شاهد دستاوردهای ارزندهای نیز بودهایم.
امیدوارم با گش��ایشهای سیاسی حاصلشده و
حضور قریبالوقوع ش��رکتهای بینالمللی و
معتبر در صنعت نفت ایران ،همزمان با رقابتیتر
ش��دن فض��ای کس��ب و کار در ای��ن صنعت،
ش��رکتهای داخل��ی نيز از تج��ارب ،دانش و
فنآوریه��ای ش��رکتهای معتبر و س��رآمد
بینالمللی کمال اس��تفاده و بهرهمندی را داشته
باشند و ش��اهد موج دوم توسعهي صنعت نفت
کش��ورمان در س��الهای پس از انقالب باشیم.
در موج نخس��ت و با شتاب فزایندهي توسعهي
پارسجنوبی در دورهي نخست وزارت مهندس
زنگنه ،ش��اهد تولد و توس��عهي ش��رکتهای

سازنده و پیمانکاران توانمندی در صنعت نفت
کشور بودیم .امیدواريم با همت و کوشش این
عزی��زان ،همزمان ب��ا موج دوم ،ش��اهد بلوغ و
تثبیت جایگاه شرکتهای توانمند ايراني در این
عرصه و حضور قدرتمند آنها نهتنها در صنعت
نفت کشور ،بلکه در پروژههای بینالمللی باشیم.
باعث اميدواري اس��ت كه مس��ئوالن ارشد
صنع��ت نف��ت ،در حمای��ت همهجانب��ه از
ش��رکتهای مختلف داخلی مصمم هستند .در
همین راستا ،معاونت امور مهندسی وزارت نفت
نیز از تمام��ی امکانات ،اب��زار و قوانین موجود
ب��رای حمای��ت و ارائ��هي مش��وقهايي جهت
اس��تفاده از توان داخل��ی در پروژههای صنعت
نفت ،استفاده خواهد کرد.
 :تدابی�ر الزم ب�رای اطمینان و

استفاده صنعت از تولید داخل چیست؟

حس�ینی :با وجود اينكه قان��ون بهکارگیری
حداقل  51درصد س��هم داخل ،فرصت مناسبی
ب��رای حمایت از س��ازندگان داخلي بهش��مار
میرود اما من معتقدم نگاه به س��هم داخل بايد
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در ابع��ادي كالن صورت گي��رد .ضمن اينكه
توسعه و تقویت س��اخت داخل بهطور قطع در
م��دل جدید قراردادهای نفتی که مراحل نهایی
بازنگری آن توس��ط کارگروه مربوطه در حال
انجام اس��ت نیز بی��ش از گذش��ته مدنظر قرار
خواهد گرفت.
بازنگ��ری در قرارداده��ای جدی��د صنعت
نف��ت ،در کارگروهي تخصص��ی و با حضور
افراد صاحبنظر و برجستهي اين صنعت انجام
ش��ده که معاونت ام��ور مهندس��ی نیز عضوی
از ای��ن کارگروه بهش��مار میآی��د .حمایت از
توانمندیهای داخلی ،همواره مدنظر مسئوالن
وزارت نفت خواه��د بود و با توجه به رونمایی
از م��دل جدی��د قراردادها در هفتهي نخس��ت
اسفندماه س��ال  ،92جزئیات این مورد بهاطالع
عموم خواهد رسید.
بر اس��اس مصوبهي ش��مارهي  1950هیأت
مدیرهي شرکت ملی نفت ایران ،نقش کلیدی
معاونت پش��تیبانی وزارت نف��ت در حمایت از
س��اخت داخل حذف ش��ده و وظای��ف آن به
بخشهای مختلف صنعت نفت مانند ش��رکت
پشتیبانی س��اخت و تهیهي کاالی نفت تهران،
معاون��ت پژوهش و ف��نآوری و معاونت امور
مهندس��ی واگ��ذار گرديده اس��ت .اخی��را ً نیز
پیشنهادی مبنی بر واگذاری مسئولیت پشتیبانی
از ساخت داخل به معاونت امور مهندسی مطرح
ش��ده که در صورت تصویب آن در ش��ورای
معاونان وزارت نفت ،یکپارچهس��ازی برنامهها
و سیاس��تگذاری واح��د بهمنظ��ور حمای��ت
حداکثری از ساخت داخل و ایجاد سازوکارهای
الزم در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
 :با توجه به بروز برخی مشکالت

بين کارفرمایان و سازندگان داخلی و تأخیر در

بهرهبرداری از برخی پروژهها ،روند گذش�ته را
چگونه ارزیابی میکنید؟

حس�ینی :ب��ا توجه به گس��تردگی فعالیتها
و پروژهه��ای صنع��ت نف��ت ،حمای��ت از
س��اخت داخل بهمعن��ي عدماس��تفاده از توان
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مهندس��ي ،مديريتي و اقتصادي سایر کشورها
نيس��ت؛ چراکه صنعت نفت نياز ش��دیدی به
سرمايهگذاري و توس��عه دارد و همانطور که
اش��اره ش��د حدود  230میلیارد دالر پروژه و
سرمایهگذاری در صنعت نفت ،فرصت بسیار
بزرگی است که در صورت وجود نگرشهای
یکسویه ،محقق نخواهد ش��د .تجربه و توان
صنعت نفت کشور حاكي از آن است که تمام
ابعاد اين صنعت توس��ط متخصصان و مديران
آن شناخته شده اس��ت .توان تولید بسیاری از
تجهیزات نیز در کش��ور موجود است كه این
توان باید به تولید انبوه برسد تا پاسخگوي نياز
فزایندهي صنعت نفت باشد.
تجربهه��ای ارزش��مند در دورهي نخس��ت
توسعهي پارسجنوبی (از جمله فازهای6-و7و)8
در مقطع كنوني بس��یار ارزشمند است .بر اساس
گزارشهای اعالم ش��ده 52 ،درصد هزينههای
این پروژه به س��اخت داخل اختص��اص یافت،
 95درص��د فعالیتهای س��اختمانی نیز توس��ط
پیمان��کاران ایرانی انجام ش��د و مهندس��ي پایه
عمدتاً خارجي بود 30 .درصد مهندسي تفصيلي
برعهدهي شرکتهای ایرانی قرار داشت و مابقي
آن سهم شرکتهای غیرایرانی بود .در مجموع
از لحاظ ك ّميت ،س��هم ايران و از لحاظ قیمت و
كيفيت ،سهم خارجيها بيشتر بوده است.
البته باید توجه كرد که مسئلهي اصلی در
اتكا بهساخت داخل ،وجود برخی ضعفها
در تحويل بهموقع اس��ت که تأثیر بهس��زایی
در عوام��ل اصل��ی پ��روژه از جمل��ه زمان،
كيفي��ت و هزينه خواهد داش��ت .با رعايت
اين سه عامل ،ساخت داخل براي بهرهبردار
صرفه اقتصادي خواهد داشت .در بازنگری
قراردادهای مختلف صنعت نفت که توسط
معاون��ت ام��ور مهندس��ی در ح��ال انج��ام
اس��ت س��عی ش��ده برای همهي این موارد،
استانداردها و ضوابط فنی و مهندسی شفافی
وضع شود تا خللی در روند توسعهي صنعت
نفت و ارتباط بين وزارت نفت و سازندگان
و پیمانکاران ایجاد نگردد.

 :چه تدابیری برای اس�تفاده از

آخرین فنآوريها و انتقال و بومیس�ازی آنها
اندیشیده شده است؟

حس�ینی :انتقال فنآوري ،از جمله مقوالت
بسیار مهمی است که پرداختن به ابعاد مختلف
آن ،نیازمند فرصتي مناس��ب ميباشد .پیشنهاد
میکنم در هر ش��ماره از ماهنامه ،بخش ویژه
و ثابت��ی به انتقال ف��نآوري (بهعنوان یکی از
اصلیتری��ن چالشهای صنعت نفت کش��ور)
اختصاص داده شود .لس��تر تارو در  1993در
كتاب مش��هور خود بهنام "رويارويي بزرگ"
با اش��اره به گذر از دوران منابع انساني ،منابع
طبيع��ي ،مناب��ع مال��ي و بازاره��ای مصرف،
ف��نآوري را مهمترين مزي��ت رقابتي دوران
حاضر و آينده برش��مرده و آنرا محور اصلي
رقاب��ت در صنايع مختلف معرفي میکند .این
در حالی اس��ت که در کش��ور ما  105سال از
آغ��از فعالیته��ای صنع��ت نف��ت و بیش از
 50س��ال از احداث پژوهش��گاه صنعت نفت
میگ��ذرد كه ط��ي اين م��دت متأس��فانه در
زمین��هي کس��ب و توس��عهي فنآوريه��ای
روزآمد و برتر ،دس��تاوردهای شایسته ،بایسته
و متناس��بي با عمر صنعت نفت حاصل نش��ده
اس��ت .وج��ود مراک��ز متع��دد و فعالیتهای
جزی��رهای واحده��ای تحقی��ق ،توس��عه و
پژوه��ش در بخشه��ای مختل��ف صنع��ت
نفت ،فقدان عزمي جدي برای تجاریس��ازی
دستاوردهای پژوهش��ی و کوتهنگری ازجمله
آسیبهای اینگونه فعالیتها در صنعت نفت
اس��ت .تأکید بر تجاریس��ازی دستاوردهای
پژوهش��ی ،یکپارچهس��ازی و ادغام ساختاری
واحدهای متعدد پژوهش��ی و تحقیق و توسعه
در بخشهای مختلف صنع��ت نفت ،ازجمله
راهکاره��ای داخلی اس��ت که خوش��بختانه
اقدامات مناس��بی نیز در این خصوص در حال
انجام است.
در مجموع بنده معتقدم فنآوري و استراتژي
مربوط به آن مباحثي هس��تند ك��ه در قرن دوم
حیات صنعت نفت كش��ورمان هنوز به جایگاه
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مناس��بی نرس��يدهاند .باید توجه داشت که در
بخش باالدس��تي نفت ،اصلیترین قابليتهاي
تكنولوژيک در اختيار شركتهاي چندملیتی
نفتي اس��ت که براي حف��ظ مزیتهای رقابتی
خود در فض��ای کس��ب و کار صنعت نفت و
دستيابي به موقعيتهاي تجاري جديد بهسختی
حاضر به انتق��ال همه يا بخشه��ای اصلی آن
خواهن��د بود .در واقع ش��رکتهای چندمليتی
بس��تری برای تبادل فنآوري بين کش��ورهای
عضو ب��ه چند روش هس��تند ک��ه در صورت
کاهش محدودیتهای ناش��ی از تحریمها (که
خوشبختانه با تدابیر مقامات ارشد کشور روند
مطلوب��ی دارد) در قالب روشهای مس��تقیم و
غیرمستقیم بهوقوع خواهند پیوست .با تداوم این
روند و همچنین ارائهي مدل جدید قراردادهای
نفتی ،انتق��ال فنآوريهای م��ورد نیاز در گام
نخس��ت و بومیس��ازی آن در گامهای بعدی
در قال��ب خرید محصوالت ،مواد و تجهیزات،
همکاریهای آموزشی ،تسهیل سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و گسترش فعالیتهای تحقیق،

توس��عه و مهندس��ی ،الگوبرداری ،حضور در
رقابته��ای جهانی و ایجاد فض��ای رقابتی در
گسترهي زنجیرهي تأمین صنعت نفت صورت
خواهد گرفت.
البت��ه در ای��ن می��ان ،اصلیتری��ن وظایف
وزارت نفت ب��ه نمایندگی از دولت جمهوری
اس�لامی ایران ،رفع محدودیته��ای قانونی و
سیاس��ی ،رفع تعارض در اهداف ش��رکتهای
چندملیتی با مناف��ع کالن ملی ،ایجاد زمینههای
ارتباطی مناس��ب ،ارائ��هي مش��وقها و ایجاد
جذابیته��ای الزم ب��رای جلب هم��کاری و
جذب س��رمایهگذاری است که در مدل جدید
قراردادهای نفتی به این موارد توجه خواهد شد.
 :تعیین اولویتبندی کاالهای

مورد نی�از صنعت نف�ت در حوزهي باالدس�تی

چگون�ه انج�ام ميش�ود و با توج�ه ب�ه اینکه تا

بهح�ال ح�وزهي س�اخت داخ�ل در عم�ل،

فاق�د اولویتبن�دی بوده آیا برنام�های در این
خصوص پیشبینی کردهاید؟

حس�ینی :فراتر از تأمین تجهی��زات ،معتقدم
مدیری��ت یکپارچ��هي زنجی��رهي تأمی��ن و
ارتقاء لجس��تیک در صنعت نفت کش��ور ،در
ارتقاء به��رهوری و کاهش هزینهه��ای مالی و
زمانی پروژهها نقش بهس��زایی خواهد داش��ت.
مشترکبودن بس��یاری از میادین نفت و گاز از
جمل��ه پارسجنوبی و بس��یاری از میادین نفتی
مش��ترک بين ایران و کشورهای همسایه سبب
ي عامل زمان در بس��یاری از
اهمیت فوقالعاده 
پروژههای صنعت نفت شده است؛ چراکه تأخیر
در تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای در دست
اجرا ،هدرروي میلیاردها دالر ثروت کش��ور را
درپی خواهد داشت.
بهدليل نق��ش كلي��دي تأمينكنن��دگان در
چرخهي تأمي��ن كاالي مورد نياز صنعت نفت،
پورتال تأمينكنندگان ب��ا هدف مديريت مؤثر
ارتباطات و تعامالت با اين گروه در صنعت نفت
و در سطح جهاني طراحي شده است .این پورتال
با كاركرد شناس��ایی راهب��ردی تأمینكنندگان
(اعم از سازندگان و غیرس��ازندگان) ،بهعنوان
نخستین بخش از س��امانهي تأمین الكترونیكی
كاالی صنعت نفت قابلیت شناس��ايي ،ارزيابي
و بررسي مس��تمر انواع تأمينكنندگان ،منابع و
توانمنديه��اي بالقوه و بالفعل آنها را داش��ته و
مسئوليت اطالعرس��اني دقيق به تأمينكنندگان
در خصوص كاالهاي م��ورد نياز صنعت نفت
و بهرهجستن از خدمات آنها را بر عهده دارد.
در ح��ال حاضر بی��ش از  90درصد طراحی
س��امانهي تأمی��ن الکترونیک��ی کاالی وزارت
نفت انجام ش��ده ک��ه اصلیترین ه��دف آن،
رونقبخش��ی ب��ه تولی��دات داخل��ی ،ایج��اد
سیاستهای یکپارچهي حمایتی و خودکفایی
صنعت��ی و ایج��اد بس��تری همگ��ن در تمامي
بخشه��ای بازرگانی و مراک��ز خرید وزارت
نفت اس��ت .امی��دوارم با راهان��دازی کامل این
س��امانه که برای نخس��تین ب��ار در صنعت نفت
ش��کل گرفت��ه ،بس��یاری از موازیکاریها و
فعالیته��ای چندب��اره پای��ان یاب��د و اهداف
ترسیمشده برای این پروژه از جمله ساماندهی،
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شفافس��ازی و تس��ریع در تصمیمگی��ری و
سیاس��تگذاری در فرآیند تأمین کاال ،ارزیابی
و رتبهبندی تأمینکنندگان و سازندگان داخلی
و خارج��ی ،ایج��اد س��ابقهاي از فرآینده��ای
تأمی��ن در س��امانه و جلوگی��ری از خریدهای
خارجی (در مواردی که توانمندی و س��ابقهي
خری��د داخل وج��ود دارد) ،تش��ویق و ترغیب
به ایجاد کنسرس��یومهای داخلی س��ازندگان،
نظارت و کنترل فرآین��د تأمین کاال بهصورت
 Real Timeو ...محقق گردد.
 :چ�ه بس�ترها و راهکارهای�ی

جهت اخذ اس�تانداردهای الزم برای تولیدات

داخلی درنظر گرفته شده است؟

حس�ینی :بیتدبی��ری و آزم��ون و خطاهای
انجام ش��ده در چند سال اخیر که متأسفانه بعضاً
نی��ز بهنام حمایت از توليد داخل انجام میش��د،
لطم��ات جبرانناپذی��ری بر بدن��هي صنعت و
اقتصاد کش��ور وارد كرد .همانطور که اش��اره
ش��د رویکرد کنونی وزارت نف��ت ،حمایت از
تمامی ظرفیتهای داخلی در حوزههای مختلف
از جمل��ه س��ازندگان ،پیمانکاران و مش��اوران
است .در همینخصوص ،استانداردهای داخلی
و بینالملل��ی م��دون موج��ود در ادارهيکل
تدوی��ن مقررات و اس��تانداردهای وزارت نفت
(از زیرمجموعههاي معاونت مهندس��ی) نيز در
حال توسعه و بهروزرس��انی است .بنده معتقدم
ِ
صیانت
يك��ي از وظاي��ف وزارت نفت ب��رای
بخش��ی از سرمایههای ملی ،توسعه و حمایت از
ظرفیتهای مهندسی کشور است كه در همین
راس��تا در چند ماه گذش��ته نشستها و جلسات
متعددی با تشکلهای سازندگان ،پیمانکاران و
مشاوران فعال در صنعت نفت برگزار شده است.
همزم��ان با افزای��ش رویکردهای حمایتی و
متناس��ب با روند توسعهي کش��ور ،با بازنگری
توان فنی و مهندس��ی ش��رکتها و ارتقاء آنها
بهسطوح بینالمللی ،شاهد افزايش سطح کیفی
فعالیتها و بهرهوری اين شركتها خواهيم بود.
همانطور که اش��اره ش��د تنها طي چند سال
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آین��ده ،در صنعت نفت ش��اهد ب��ازار کاري به
ارزش بی��ش از  230میلی��ارد دالر خواهیم بود
که قطعاً بخش مهمی از این بازار ،باید بهدست
بخش خصوصی فعال و توانمند کشور هدایت
ش��ود .در عین حال ،ش��رکتها و س��ازندگان
داخلی نيز باید کیفیت محصوالت و الزام خود
را بهرعایت استانداردهای مربوطه افزايش دهند.
با ورود ش��رکتهای بینالملل��ی و معتبر نفتی،
کاالهایی از سوی این شرکتها مجوز به ورود
به کشور را دريافت ميكنند که نمونهي داخلی
آنها موجود نباش��د؛ چراكه واردات کاال بدون
درنظر گرفتن این موضوع تبعات نامناسبی برای
س��ازندگان داخلی درپی خواهد داشت که اين
امر مغایر با سیاستهای وزارت نفت است .بههر
ح��ال در این زمینه ن��گاه وزارت نفت همچنان
به حمایت از ش��رکتها و س��ازندگان داخلی
معطوف خواهد بود و بههمین دليل است که در
حال حاضر بهدنب��ال راهکارهایی جهت ارتقاء
اس��تانداردهای ایرانی صنعت نفت هس��تیم که
از جملهي این فعالیتها ميتوان به تس��ریع در
تدوین استانداردهای تجهیزات مورد استفاده در
صنعت نفت ایران ( )IPSو در كنار آن آموزش
کارشناس��ان متبحر جهت انجام بازرس��یهای
فن��ی و کیفی اش��اره كرد .البته م��وارد دیگری
مثل افزودن اس��تانداردهای الزم در سامانههای
Metering، SIL Study، HAZOP Study،
 ،Communication، ITفراس��احل ،حفاری و...
نیز نیازس��نجی ش��دهاند و اقدام��ات الزم برای
تدوین ،ابالغ و ارزیابی آنها در حال انجام است.
 :بهط�ور مش�خص ش�اهد چ�ه

تغییراتی در فعالیتهای معاونت امور مهندس�ی

در ح�وزهي باالدس�ت خواهی�م ب�ود و چ�ه
اقدامات و تحوالتی صورت خواهد گرفت؟

حس�ینی :دامنهي ش��مول فرآیند مهندس��ی
در صنع��ت نف��ت (از زمینشناس��ی ت��ا تولید
فرآوردهه��ای نفت��ی) از موضوعات��ي اس��ت
كه ت��ا بهامروز مغف��ول مانده اس��ت .بر همین
اس��اس ،این موارد را در بازخوان��ی مأموریت

و اهداف اس��تراتژیک معاونت امور مهندس��ی
لح��اظ خواهیم کرد؛ چراکه اص��والً با جدايي
فرآیندهای مهندس��ی از صنع��ت نفت ،مهابت
اين صنعت از بین خواهد رفت .بهعبارت دیگر،
مهندس��ی قلب تپن��دهي صنعت نفت بهش��مار
میرود.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده ،مصمم
هس��تیم فعالیته��ای روزمینی معاون��ت امور
مهندس��ی را بهزنجیرهي فعالیتهای زیرزمینی
نیز گسترش دهیم .حوزهي باالدست و بهعبارتی
زنجي��رهي اكتش��اف و تولي��د ،از مهمتري��ن
بخشهای صنعت نفت است كه فعالیتهای آن
از اقدام برای اكتش��اف نفت و گاز شروع شده
و تا دستیابی به توليد و ترك چاهها ادامه دارد.
باید توجه كرد که حداكثرس��ازی بهرهوري
مخ��ازن هيدروكربنی از طري��ق افزايش ازدياد
برداش��ت و اس��تفاده از فنآوريهاي روزآمد،
از اهداف استراتژیک برنامههاي کالن صنعت
نف��ت و در گام بع��دی ،تحق��ق اهداف س��ند
چشمانداز کشور است.
اگرچه ازدیاد برداش��ت از مخازن مش��ترک
همچن��ان موضوع��ی مه��م و مبه��م اس��ت اما
برخی تصورات بر این پايه اس��توارند که ازدیاد
برداشت در آیندهای نهچندان دور ،آسیبهایی
به مخازن وارد خواهد کرد .در واقع برداش��ت
غیرصیانت��ی از مخازن نفت موجب افت فش��ار
ش��دید مخ��زن و باقیماندن نف��ت در مخازنی
میشود که فنآوریهای فعلی امکان استخراج
آنها را فراه��م نکرده اس��ت .بنابراين ضروري
اس��ت برای حفظ یا افزایش تولی��د ،منابع مالی
بیش��تری صرف اس��تخراج کنیم .البته با توجه
ب��ه عبور اغلب مخ��ازن نفتی کش��ور از نیمهي
دوم عم��ر خود ،ب��راي جبران افت فش��ار و در
نتيج��ه حفظ يا افزايش س��طح توليد ميتوان به
روشهايي از جمله فشارافزایي از طريق تزريق
گاز ي��ا آب ي��ا تركيبي از این دو با اس��تفاده از
فنآوري فرازآوري با گاز اشاره كرد.
شناس��ايي منابع هيدروكربني داخلی ،تسریع
در بهرهب��رداری از مخازن مش��ترك ،افزايش
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ظرفيت توليد نفت و گاز با هدف ارتقاء جایگاه
ای��ران در اوپ��ک و س��ایر مجام��ع بینالمللی،
تأثیرگذاري كشور در سياستهاي نفت و گاز،
تغيير رويكرد از خامفروشی به توسعهي صنایع
تکمیل��ی و ص��ادرات فرآوردههاي��ي با ارزش
اف��زودهي زياد ،ايجاد پتانس��یلهای پااليش��ي،
بازنگ��ری در زنجي��رهي ارزش و ...ازجمل��ه
اهداف اس��تراتژیکی هس��تند که تحق��ق آنها
ارتباط تنگاتنگی با فرآیند مهندسی در صنعت
نف��ت دارد .در بازنگ��ری مأموری��ت و اهداف
اس��تراتژیک معاونت ام��ور مهندس��ی ،توجه
وي��ژهاي به این م��وارد که عموم��اً در حوزهي
باالدست صنعت نفت قرار دارند خواهد شد.
مهندس پديدار در خصوص بررس�ي موانع و

چالشهاي حوزه ساخت داخل در صنعت نفت
در مقدمهاي اظهار داشت:

مبناي حركت و مسير توسعهي صنعت نفت،
تحقيق و پژوهش است و هر فعالیتي كه در این
زمینه در صنعت نفت انجام ش��ود كافي نيست.
تحقيق و پژوهش عنصري پايدار و اثرگذار بوده
و بهعن��وان مواد اوليهي فرآيند عملياتي صنعت
نفت بهشمار ميرود و كش��ورهايي كه در اين
زمينه تحقيقاتي بنيادين انجام دادهاند توانستهاند
مس��ير ترقي را طي كنند .در صنعت نفت ايران
تحقيق��ات و مطالعات بهصورت سيس��تماتيك
امروزي ،س��ابقهي چنداني ن��دارد؛ چراكه در
اين صنعت اغلب نگاه برونسيستمي حاکمیت
داش��ته تا بتواند نیازه��ای بخشهاي مختلف را
بهسمت برونسپاري هدايت كند.
در بس��ياري از كشورهاي توس��عهيافته مانند
انگلس��تان (با قدمت بيش��تر) و ن��روژ (با قدمت
كمت��ر) رمز موفقيت ،ايجاد مرك��ز مطالعات و
تحقيقات کارآمد است كه منابع اطالعاتي خود
را دراختي��ار عالقمندان ورود ب��ه صنعت قرار
داده و در اي��ن راه هيچگونه كمكاري صورت
نميگيرد .اين امر س��بب شكلگيري مشاركت
بخش خصوصي (به مفهوم واقعي كلمه) در اين
دو كشور شده است .در كشورهاي توسعهيافته،

بخش عم��دهاي از فعاليته��اي صنايع نفت و
گاز (اكتش��اف  ،توليد ،بهرهبرداري و پااليش)
از طري��ق بسترس��ازي و روي ش��انهی بخ��ش
خصوصي قرار گرفته است.
اين مطالعات داراي ابعاد مختلفي است كه با
توجه به توسعهي همهجانبه در تمامي زمينهها و
همچنين رشد فضاي مجازي ،سبب شده مركز
اطالعات ( )Data Centerدر س��امانههايي قرار
گيرد كه براي عموم عالقمندان قابلدسترسي،
اس��تفاده و بهرهبرداري باش��د .اي��ران نيز از اين
قاعده مستثني نيست ولي هنوز فاصلهي زيادي
وجود دارد .بهعنوان مثال كشورهايي كه ضريب
رش��د و توس��عه اقتصادي متعارف��ي دارند قب ً
ال
برای مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي،
ي كردهاند ولي در كشور ما اين امر
زمينهس��از 
اخیرا ً مورد توجه قرارگرفته است .مطالعهاي كه
در كش��ورمان انجام شده نشان ميدهد كه ميل
به مش��اركت از مؤلفههايي اس��ت كه در رشد
توسعهي اقتصادي مؤثر ميباش��د .بهطور مثال
ميانگين جهاني ميل به مشاركت در كشورهاي
توسعهيافته  65-70درصد است ولي در كشور
ما اين عدد در حدود  30-35درصد است .البته
در بوميس��ازي نبايد ديدگاهي مطلق داش��ت؛
چراكه در برخي موارد ،كشور توان بوميسازي
دارد ولي در موارد ديگ��ري يا اين توان وجود
ندارد يا بوميس��ازي از لحاظ اقتصادي بهصرفه
نيس��ت .در مجم��وع اگ��ر تحقي��ق و پژوهش
بهعنوان خميرمايهي اصلي ميل به مشاركت قرار
گيرد ،متعاقب آن رشد و توسعهي اقتصادي نيز
ايجاد خواهد شد.
 :ارزيابي كلي ش�ما از ش�رايط

فعل�ي صنع�ت نف�ت در مواجهه ب�ا چالشهاي

حوزهی ساخت داخل چيست؟

پديدار :در ارزيابي شرايط فعلي بايد دو نگاه
كالن و خُ رد داش��ت .در نگاه كالن ميتوان به
برنامهريزي اس��ناد باالدس��تي مانند برنامههاي
توس��عهی پنجس��اله و سند چش��مانداز ،1404
برنامهريزي اس��ناد پاييندس��تي و ميان دستي،

هدفگذاري وزارتخانهها و شركتهاي دولتي
مانند شركت ملي نفت اش��اره كرد كه ادبيات
بهكار رفته در آنها عمدتاً آرمانگرايانه است تا
واقعگرايانه .براي پيادهسازي برنامهها ضرورت
دارد كه بخشي از آرمانهاي درنظر گرفته شده
در اس��ناد باالدس��تي به واقعي��ت وضع موجود
تبديل شود.
بهعنوان مثال در خصوص ماهواره ،دس��تگاه
گيرن��ده و تلويزيون ،هم دس��تگاه گيرنده بايد
تواناي��ي تبديل س��يگنالهاي دريافت ش��ده از
ماهواره را داش��ته باش��د و هم تلويزيون بايد با
اين سيس��تم همخواني داشته باشد .بهزبان ساده
وقتي سيستم تلويزيون شما  HDنيست سيگنال
 HDمعن��ي ن��دارد و برعك��س .يعن��ي تمامي
هدفگذاريه��اي صناي��ع نف��ت و گاز بايد
قابلاجرا باشد كه در درجهي نخست ضروري
است اين برنامهريزيها با تكيه بر پتانسيل داخلي
كشور انجام ش��ده باشد و در درجهي دوم بايد
در بخشهاي��ي كه دانش بومي وج��ود ندارد،
برنامهري��زي جه��ت انتقال ف��نآوري به داخل
كشور صورت گيرد.
قبل از تش��ريح ن��گاه خُ رد ،ارائ��هي توضيح
مختص��ري در خص��وص رون��د و دورانهای
مختلف رشد ساخت داخل در كشور ضروري
بهنظر ميرس��د .صنعت نف��ت در ايران بيش از
 100سال قدمت دارد .ولي در فاصلهي سالهاي
 1287-1329خورش��يدي مالكي��ت ،فاعليت و
عامليت صنعت نفت عم ً
ال در دست كشورمان
نبود و برنامهريزي و اختي��ار اين صنعت نيز در
دست بيگانگان بود .از  1329تا  ،1332با حضور
تمامي ش��ركتهاي بزرگ نفتي كنسرسيومي
شكل گرفت كه پس از مليشدن صنعت نفت
( 1332خورش��يدي) ،مالكي��ت نفت ب��ه ايران
واگذار ش��د ولي فاعليت و عاملي��ت هنوز در
دس��ت بيگانگان قرار داش��ت .در اين دوره از
فعاليت كنسرسيوم ،تمايل بهاستفاده از امكانات
داخلي و پتانس��يل فراوان نيروي انساني كشور
سبب ش��د نيروي انس��اني داخلي در دو بخش
عوامل اجرايي (نيروه��اي متخصص) و عوامل
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گزارش

مديريتي نقشي پررنگ پيدا كرده و خودبهخود
فاعليت نيز در اختي��ار ايران قرار گيرد؛ هرچند
هنوز عامليت در دست خارجيها بود.
ق��رارداد  25س��الهي كنسرس��يوم قب��ل از
پيروزي انق�لاب اس�لامي در فروردين 1358
بهپايان رس��يد .پس از آن مالكي��ت ،فاعليت و
عامليت صنعت نفت عم ً
ال در اختيار كشورمان
قرار گرفت ولي متأس��فانه پس از يكس��ال با
ش��روع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،اجراي
برنامهريزيه��ا در صنايع مختلف نفت متوقف
شده و براي مدت هشت سال جنگ به اولويت
اصلي كشور تبديل گرديد .پس از پايان جنگ
و گذش��ت بيش از يك ده��ه از عمر انقالب،
در دههه��اي  70و  80جه��ت بهرهب��رداري از
امكانات ،تجهيزات و نيروي انساني برنامهريزي
انج��ام ش��د .در اي��ن مرحل��ه بي��ن برنامههاي
درازمدت و برنامهريزيهاي خُ رد عم ً
ال تناسبي
وج��ود نداش��ت و تض��اد بي��ن آرمانگرايي و
واقعي��ت موج��ود ،نمود بيش��تري پي��دا كرد.
در ادام��ه ب��ا تهي��هي قرارداده��اي بيعمتقابل و
اس��تفاده از آنه��ا در میادین مختل��ف از جمله
پارسجنوبي ،زمينهي استفاده از توانمنديهاي
داخلي نيز درنظر گرفته ش��د .ولي در عمل در
فازه��اي1-و2و 3پارسجنوب��ي تنه��ا از 18
درص��د از ت��وان داخل��ي اس��تفاده گرديد که
ای��ن می��زان در فازه��اي4-و 5ت��ا ح��دود 20
درص��د و در فازه��اي6-و7و 8ت��ا  35درص��د
افزاي��ش ياف��ت .همچنی��ن در ادام��ه و در
فازه��اي9-و 10اس��تفاده از ت��وان داخل��ی در
مش��ارکت با ش��رکتهای بینالمللی تا مرز 48
درصد نيز افزايش يافت .البته در فازهاي بعدي
بهعل��ت محدوديته��اي اجراي كار توس��ط
شركتهاي بينالمللي و شرايط جديد جهاني،
اس��تفاده از توانمنديهاي داخل��ي افزايش پيدا
كرد.
قبل از انقالب و در زمان فعاليت شركتهاي
خارج��ي ،ش��ركتهاي خصوصي بر اس��اس
استفاده از توان متخصصان داخلي شكل گرفته
بود .رش��د دانش��گاهها و جذب نيروهاي جوان
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سبب شد بر اساس نياز ايجاد شده و حمايتهاي
دول��ت ،تش��كلهاي صنف��ي مختلف ش��امل
س��ازندگان ،پيمانكاران و مشاوران و مهندسي
ساخت ايجاد شوند .در  1377انجمن سازندگان
صنعت نفت ايران ش��كل گرفت .در عمل طي
نيمهي دههي  70و پس از سياستهاي حمايتي
ِ
دولت وق��ت از بخش خصوصي و فعاليتهاي
عمراني نهادها و وزارتخانههاي دولتي ،بهتدريج
استفاده از توان شركتهاي داخلي بهحد بلوغ
خود رسيد .بخشي از اين فعاليتهاي خصوصي
بهش��كل خودجوش انجام ش��د و بدين ترتيب
پس از تش��كيل صندوق ذخيرهي ارزي ،انواع
قرارداده��اي فاينان��س ،بيعمتقاب��ل و  ...تهي��ه
گرديد .ول��ي ظرفيت ايجاد ش��ده ب��ا اهداف
باالدس��تي مطابق��ت نداش��ت و ش��ركتهاي
خصوصي ايجادشده با توان مالي محدود شروع
به توليد كردند .در اين مرحله بايد ادبياتي ميان
مديران دولتي و ش��ركتهاي خصوصي ايجاد

ميش��د .ولي با تغيير دولت و تغييرات پيدرپي
مدي��ران ،نگاهها عوض ش��ده و س��بب ايجاد
نوس��اني در اواي��ل دههي  80گردي��د كه اين
امر با س��قوط قيمت نفت و كاهش درآمدهاي
نفتي همزمان ش��ده و باعث رخوت و سس��تي
در حوزهي س��اخت داخل و خصوصيس��ازي
شركتها گرديد.
 :اما اين با واقعيتهاي موجود

و رش�د و توس�عهي فازه�اي پارسجنوب�ي و

طرحهاي توس�عهي ميادين نفتي در س�الهاي

آغازي�ن ده�هي  80همخواني ن�دارد ،توضيح
شما در اين مورد چيست؟

پديدار :البته دولت در تأمين منابع مالي براي
تزريق به شركتها و پيمانكاران دچار وقفه شد
كه اين امر س��بب خروج بسياري از متخصصان
و نيروي انساني از كش��ور گرديد .ولي پس از
س��ال  84با تغيير دولت و دي��دگاه مديران و به
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ميدان آمدن ش��ركتهاي دولتي و شبهدولتي،
شركتهاي خصوصي توان رقابت را از دست
دادند و در نتيجه در اين مرحله شوك اصلي به
بنگاههاي خصوصي وارد ش��د .اگر در سال 80
شوك بحران بيپولي وارد شده بود ،از سال 85
ش��وك عدمارجاع كار رخ داد و شركتهاي
خصوص��ي در زير چتر ش��ركتهاي دولتي و
شركتهاي وابسته به نهادهاي دولتي قرار گرفته
و در نتيجه ،خصوصيس��ازي و س��اخت داخل
دچار وقفه گرديد .در سالهاي بعد و در مقطع
كمكاري ،اين ش��ركتها در قالب انجمنهاي
تخصص��ي از قبيل اس��تصنا ،اپ��ك و  ...كه در
دههي هفتاد تشکیل شده بودند قرار گرفتند .اين
دوران در حقيقت اوج فعاليت انجمنهاي مورد
اش��اره بود و با هدف ايفاي نق��ش پل ارتباطي
ميان مدي��ران كارفرماي��ي و بخش خصوصي،
فعالیت شركتهاي خصوصي در اين انجمنها
افزايش يافت .همزمان با تحريم صنعت نفت و
تهديد بينالمللي ،فرصت مناس��بي براي بخش
خصوصي و س��اخت داخل ايج��اد گرديده و
سبب رش��د و ش��كوفايي خوبي نيز شد كه در
اين دوره از نظر حجم و تنوع ،نسبت به دورهي
قبل شاهد رشدي دو برابري هستيم .اين رشد تا
زمان عدمتعادل اقتصادي دولت ،نوس��انات ارز
و تغيير قيمتها و شاخصها ادامه يافته و سبب
افزايش قيمت تمامش��ده گرديد .ش��ركتهاي
وابسته به دولت نتوانستند حمايت خود را ادامه
دهند ت��ا اينكه در اواخر س��ال  91ب��ا حمايت
بخش برنامهريزي كش��ور ،دستورالعمل تعديل
قراردادها با س��ازندگان ،پيمانكاران و مشاوران
داخل��ي ابالغ گردي��د .ولي اين دس��تورالعمل
كامل پياده نش��د و تنها تعدادي از شركتهاي
تابع��ه ش��ركت ملي نف��ت ايران و تع��دادي از
پيمانكاران طرف قرارداد آنها بهصورت موردي
تحت حمايت تعديل قيمت قرار گرفتند كه آن
هم بهصورت محدود بود و حداكثر از حدود 5
درصد قراردادها فراتر نرفت.
 :در س�الهاي اخي�ر چ�ه

اقداماتي براي مشاركت شركتها و سازندگان

نفت و گاز بهطور ميانگين حدود  60-65درصد
نياز آنها را شامل ميشود.

فنآوري با سازندگان داخلي انجام شده است؟

 60-65 :درص�د ت�وان ادعايي

داخلي در حوزهي س�اخت مش�ترك كاالهاي
م�ورد ني�از صنعت نف�ت و انتقال دان�ش فني و

پدي�دار :در اين مورد ميتوان بهحضور فعال
س��ازندگان بخش خصوصي در نمايشگاههاي
تخصصي صنعت نفت و گاز كه مورد حمايت
بخش كارفرمايي از قبيل وزارت نفت ،شركت
مل��ي نفت ،ش��ركت ملي گاز و ش��ركتهاي
تابعهي آنها بوده اش��اره كرد .حضور و نمايش
توانمنديهاي سازندگان جريان مناسبي بوده كه
در سالهاي اخير اتفاق افتاده است .البته با ارائه
و نمايش توانمنديها توسط سازندگان داخلي
و مشاهدهي آنها توسط بخش كارفرمايي ،نياز
كارفرما به اين توانمنديه��ا و محدوديتهاي
بينالملل��ي موجب مبادل��هي تفاهمنامههايي با
مقامات عاليرتبهي صنعت نفت (شركت ملي
نفت ،شركت ملي گاز ،ش��ركت ملي پااليش
و پخش و ش��ركت ملي پتروش��يمي) ش��د .اما
در مرحل��هي اجرا دو مش��كل اساس��ي در اين
ِ
مقاومت بخشی از
مسير وجود داش��ت :نخست
بدنهي صنعت نفت در مقاب��ل اين تفاهمنامهها
كه مانعي جهت استفاده از ظرفيت و توانمندي
بخش خصوصي داخلي بود و دوم عدم مراقبت
از اج��راي قراردادهاي ايجاد ش��ده به بهانههاي
مختلف ك��ه باعث تأخير و كن��دي در اجراي
آنها ميش��د .بهعن��وان مثال در هنگام ش��روع
ق��رارداد بايد  25درص��د پيشپرداخت موجود
در متن قرارداد پرداخت گ��ردد .ولي اين مبلغ
در مرحل��هي اجرا و در زمان��ي طوالنيتر مانند
زم��ان تحويل قس��متي از كاالي توليد ش��ده،
پرداخ��ت ميگردي��د كه باع��ث كاهش توان
سازندگان داخلي ميشد .همچنين درخواست
برخي ضمانتنامههاي متنوع در هنگام قرارداد
ي��ا بهانههاي مختلف از قبي��ل تأخير در اجراي
ق��رارداد در هنگام تحويل قرارداد كه توس��ط
بخ��ش مياني ايجاد ميش��د .در نهايت با توجه
به تمام مسائل يادشده ،شرايط موجود آن است
كه توان ايجادشدهي ساخت داخل براي صنايع

ايجاد ش�ده در شركتهاي س�ازندهي داخلي

ش�امل چه مواردي اس�ت و چه مقداري از آن

بالفعل شده است؟

پديدار :اين توان ش��امل ده گروه تخصصي
كاالست كه به تأييد شركت كاالي نفت تهران
رسيده و ش��امل مواد و تجهيزات الكترونيكي،
مكانيكي ،ش��يميايي و نظاير آنهاست .اما از اين
ظرفي��ت بهطور ميانگين تنه��ا حدود  35درصد
توسط صنعت نفت استفاده ميشود (كه بسته به
زمانهاي مختلف قابلتغيير اس��ت) و مابقي آن
خالي مانده و مورد استفاده قرار نميگيرد .البته
در س��الهاي  91و  92پ��س از بازاريابي حدود
 5درص��د ظرفيت صادرات ايجادش��ده كه در
صورت عدم برآوردهشدن انتظارات از صنعت
نفت مجبوري��م براي بقاء و حفظ خود بيش��تر
روي صادرات متمركز شويم.
 :به نظر جنابعالي مهمترين نقاط

ضعف شركتهاي س�ازندهي داخلي كه سبب
ع�دم اس�تفاده صنعت نف�ت از اين توان ش�ده

چيست؟

پدي�دار :نخس��تين و مهمتري��ن ضعف اين
ش��ركتها فقدان توان مالي اس��ت .مس��ألهي
دوم تغيي��رات پيدرپي مدي��ران صنعت نفت و
رفتارهاي سليقهاي آنها در اجراي قراردادهاست.
موضوع ديگر عدم باور توان توليد ملي اس��ت
ك��ه در ط��ول اي��ن س��الها در اثر اس��تفادهي
گسترده از كاالهاي خارجي نهادينه شده است.
مسألهي بعدي عدم مشاركت بخش خصوصي
در طراح��ي ،برنامهري��زي و عملياتيك��ردن
س��اخت داخل كشور است كه بيشتر در فرآيند
داخليسازي مجموعهي شركتهاي وابسته به
وزارت نفت كه خود را متولي س��اخت داخل
ميدانند اتفاق ميافتد .بهعنوان مثال در زمينهي
ساخت داخل توربين ملي ،يكي از شركتهاي
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گزارش

عضو انجمن استصنا روتور توربين را ساخت و
شركت ديگري ساخت تيغهها را برعهده گرفت
و درمجم��وع بي��ش از  80درصد قطعات مورد
نياز توربين ساخته شد .در زمان بهرهبرداري ،از
يكي از ش��ركتهاي تابعهي شركت ملي نفت
درخواست شد تا پشتيباني الزم را جهت انتقال
و راهاندازي آ ن انجام دهند ولي در هنگام آغاز
بهرهبرداري ،محصول ساخته شده بهنام شركت
زيرمجموعهي شركت ملي نفت معرفي گرديد.
بدين ترتيب كه در هنگام س��فارش ساخت
توربين توس��ط ش��ركتهاي كارفرم��ا ،مقرر
گرديد ساخت توربين بهنام شركت دولتي انجام
ش��ود .تا زماني كه مديران صنايع نفت در مورد
شركتهاي خصوصي سازندهي داخلي چنين
ديدگاهي دارند اين ش��ركتها ديده نخواهند
شد.
در موردي ديگر ،يكي از شركتهاي عضو
انجمن اس��تصنا ،نخستين متهي باالي  4000متر
را س��اخت .پس از آزمايش موفق مته قرار شد
كاال سفارش داده شود اما با گذشت يكسال،
قرارداد اين ش��ركت در مباحث ضمانتنامهها
گيرك��رده و با وجود دس��تور مدير عامل وقت
ش��ركت ملي نفت ،شركت مذكور هنوز موفق
به عقد قرارداد نش��ده كه اين به معني عدمباور
توان توليد ملي اس��ت .در بس��ياري از كشورها
نگاه نخست بهسمت ساخت داخل كشور است.
حتي هنگام خريد كااليي مثل كادو نيز به توليد
داخلي توجه ميش��ود؛ يعني ب��اور ملي وجود
دارد .در كش��ور ما نيز بايد تالش شود تا باور به
توليد ملي در بين مديران تقويت گردد.
 :بهنظ�ر ش�ما آي�ا ممكن اس�ت

علت عدماعتماد كامل به توان س�اخت داخل،

پايينب�ودن كيفيت كاالهاي داخلي باش�د كه
سبب ش�ده مصرفكنندگان صنعت نفت هنگام
استفاده از آنها حساسيت بيشتري داشته باشند؟

پديدار :نكتهي نخست اينكه موضوع كيفيت
محصول ،زمان تحويل و قيمت كاال و تجهيزات
ساخت داخل قب ً
ال مطرح شد و وزير نفت وقت
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اطمينان داد كه در صورت تأمين كيفيت مورد
نظر و زم��ان تحويل كاالهاي س��اخت داخل،
وزارت نف��ت حاضر اس��ت كااله��اي داخلي
را با قيمت  25درصد بيش��تر از مش��ابه خارجي
آنها خريداري كند .اما تا به امروز دستور وزير
عملياتي نشده است.
نكتهي دوم آنك��ه از وزير نفت وقت تقاضا
شد كه مقرر گردد خريد كاالهايي كه تابهحال
توسط واس��طهها از خارج انجام ميشد توسط
س��ازندگان داخلي انجام گردد تا شركتهاي
داخلي در خريد ،نصب ،راهاندازي و نگهداري
آنه��ا دخيل ب��وده و درصورت ب��روز هرگونه
مشكلي نيز پاسخگو باش��ند .اما اين مورد نيز با
وجود دستور وزير اجرايي نشد كه علت اصلي
آن عدماعتماد و باور ملي به توليد داخل اس��ت
كه مانع از بهكار افتادن تمام ظرفيتهای ايجاد
شده ميباشد.
 :از آنجاک�ه مأموری�ت اصل�ی

ش�ركت ملي نفت صیان�ت از ذخاير نفت و گاز
و تأمین امنیت عرضهي انرژی مورد نیاز كش�ور

است برخی از واقعيتهاي موجود در خصوص
تولي�دات داخ�ل از قبیل كيفي�ت پايين ،مونتاژ
تجهيزات و دس�تگاهها ،عدم تحوي�ل بهموقع و

 ...س�بب خلل در وظيف�هي ذاتي و اوليهی این

ش�رکت خواهد شد .بهنظر شما چگونه ميتوان

با لحاظ این مهم ،موضوع را مديريت كرد؟

پدي�دار :بخش��ي از اين مطالب واقعيت دارد
و نميت��وان آنرا تكذي��ب ك��رد ولي در يك
نظرس��نجي انجام ش��ده از ش��ركتهاي عضو
انجمن استصنا ،اين نتيجه حاصل شد كه طرف
مقاب��ل در برخ��ي م��وارد از جمل��ه تجهيزات
ثابت س��اخت مخ��ازن ،لوله و اتص��االت و ...
به توانمندي ش��ركتهاي داخل��ي صددرصد
اذع��ان دارد اما در مورد كيفيت و زمان تحويل
كاال دچار ش��ك و ترديد است .بهنظر ميرسد
مسئولين شركتهاي كارفرما و شركت كاالي
نف��ت بايد در اي��ن خصوص زمينهس��ازيهاي
فرهنگي را انجام دهند و ضروري است ادبيات

مش��تركي ايجاد شود تا در صورت نياز ،دستور
الزم براي استفاده از توان داخل صادر گردد.
بهعنوان مثال در حوزهي فنآوري ايجاد شده
جهت س��اخت دكلهاي حفاري در داخل ،در
زمينهي ساخت تجهيزات دكل حفاري خشكي
حدود  70-80درصد و در خصوص تجهيزات
دكل حف��اري درياي��ي ح��دود  50درص��د
بوميس��ازي شده و به نمايش نيز درآمده است.
البته ادعاي توان صددرصدي داخلي درس��ت
نيس��ت بلكه ميتوان مدعي بود كه بوميسازي
س��اخت دكل حفاري تا حد زيادي عملي شده
است.
 :آي�ا مرجع�ي ك�ه بتوان�د اين

ادعاها را مستند کرده و در قالب مركز اطالعات
س�ازندگان ،ليست و آماري از تجهيزات ساخت

داخل و ش�ركتهاي س�ازندهي آن در اختيار
كارفرمايان قرار دهد ايجاد شده است؟

پدي�دار :بله ،اين انجمن ح��دود  600عضو
(ش��ركت س��ازنده) دارد كه براس��اس ليس��ت
تهيهش��ده از خ��ود اي��ن س��ازندگان ،ميتوان
زمينههاي تخصصي آنها و تجهيزات ساختهشده
را مش��خص كرد .درحال حاضر ليس��ت نهايي
قابلارائه است .ولي شركتهاي سازنده به علل
پارهاي از مالحظات از بيان مس��ائل و مشكالت
ايجادش��ده در خصوص كارفرمايان خودداري
ميكنند.
 :البت�ه ممك�ن اس�ت اي�ن نوع

تعام�ل بهدلي�ل عدمباور س�ازندگان ب�ه كاالي
ساخت داخل يا در اثر مشكالت فني و تخصصي

تجهيزات ساختهشده بهوجود آمده باشد؟

پديدار :س��ازندگان داخلي ب��ه كاالهاي خود
ب��اور دارند ولي بهدليل ت��رس از عدمخريد كاال
توسط كارفرمايان (عموماً ش��ركتهاي دولتي)
از ابراز مش��كالت موجود خ��ودداري ميكنند.
حتي بنده نيز بهعنوان مس��ئول انجمن سازندگان
از بيان و شفافس��ازي پارهاي مشكالت و مسائل
اكراه دارم؛ چراكه هم��واره ترس از جبههگيري
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كارفرمايان در مقابل اين نوع اظهارات وجود دارد.
ط��ي مطالع��هاي ك��ه در خص��وص س��طح
انتقادپذي��ري در اي��ران انجام ش��د اي��ن نتيجه
حاص��ل گرديدكه با وجود تصري��ح قانون در
خص��وص انتقادپذيري متواضعانهي مس��ئولين
در مقابل م��ردم ،پس از انج��ام مصاحبهاي در
مورد مش��كالت موجود ،علي��ه مصاحبهكننده
موضعگي��ري خواهد ش��د و متأس��فانه س��طح
انتقادپذيري مسئولين پايين است.
 :مهمترين اقدام�ات راهبردي

و خدم�ات ش�ركتهاي س�ازندهی داخلي در

خصوص كيفيت كاالهاي ساختهشده و بهدست
آوردن اس�تانداردهاي م�ورد ني�از در صنع�ت

چيست؟

پديدار :تمامي ش��ركتها موظف به داش��تن
همهی استانداردهاي متعارف بينالمللي و داخلي
م��ورد نياز صنعت نفت ش��دهاند .كميس��يوني با
عنوان كميسيون اس��تاندارد نيز در دورن انجمن
تش��كيل ش��ده كه وظيفهي آن كمكرس��اني
به ش��ركتها جه��ت تجديدنظ��ر در خصوص
استانداردها ،رش��د كمي و كيفي استانداردهاي
متع��ارف مورد ني��از صنعت نف��ت و نظارت بر
اعمال استاندارد توليد محصول است .كميسيون
ديگري نيز با عنوان كميسيون انتقال فنآوري و
ساخت داخل تشكيل شده كه وظيفهي آن رصد
و شناسايي روزآمدترين فنآوريهاي مورد نياز
صنع��ت نفت ،تطبيق آنها با نياز داخلي و هدايت
ش��ركتهاي داخلي در اين زمينه اس��ت .جهت
الزام شركتها براي انتقال فنآوري روز بهداخل
كش��ور و تش��ويق به اخذ اس��تانداردهاي الزم،
ط��رح جامع رتبهبندي اعض��ا در هيأت مديرهي
انجم��ن در دو بخش (الف -توانمنديهاي فني،
اجرايي ،توليدي و ساخت و ب -توانمنديهاي
مالي ،اعتباري ،تعرفهاي و استاندارد) بهتصويب
رسيده كه از ش��ش ماه قبل آغاز شده است .در
فاز نخست حدود سي ش��ركت ارزيابي شدهاند
كه با توج��ه به حجم زي��اد كار از جمله بازديد
از سايت ،ش��اخصهاي توليدي روشهاي كار،

عوامل انس��اني و  ...اميدواري��م كار در كمترين
زمان ممكن انجام شود.
 :پيش�نهاد انجمن استصنا جهت

رف�ع موانع بين بخش كارفرمايي (صنعت نفت)

و شركتهاي سازندهي داخلي چيست؟

پديدار :در مرحلهي نخس��ت ايج��اد اعتماد
بي��ن بخ��ش كارفرمايي (س��فارشدهندگان) و
شركتهاي س��ازنده داخلي (توليدكنندگان)،
در مرحلهي دوم حمايت مالي سفارشدهندگان
و در مرحلهي سوم س��فارش مستمر و انبوه (در
حال حاضر سفارشها عمدتاً بهصورت جزيي و
مقطعي است).
 :شما به فقدان توانمندی مالي

اشاره كرديد .مدتي است كه صحبت از تأسيس

صندوق�ي جهت حمايت از س�ازندگان داخلي

مط�رح ش�ده اس�ت .نق�ش اي�ن صندوقه�اي

حمايت�ي در رف�ع موان�ع موج�ود ت�ا چ�ه حد

خواهد بود؟

پدي�دار :صحبت تأس��يس چني��ن صندوقي
توسط سازندگان مطرح گرديد و مورد موافقت
ق��رار گرفت .مقرر ش��ده ب��ود اين صن��دوق از
بخ��ش منابع مالي وزارت نفت تأس��يس ش��ده
و پيشپرداخ��ت قراردادهاي منعقد ش��ده را تا
س��قف  70درص��د كل قرارداد تأمي��ن كند .اما
اخيرا ً شركت كاالي نفت تهران پيشنهاد تأسيس
صندوقي را به انجمن س��ازندگان ارائه كرده كه
قرار است حدود  60درصد منابع آن توسط خو ِد
شركتهاي س��ازندهي كاال و مابقي آن توسط
ش��ركت كاالي نفت تأمين ش��ود .يعن��ي خو ِد
انجمنها و تشكلها بايد منابع مالي را تأمين كنند
كه اين كار در واقعيت انجام نميشود.
 :در خص�وص بح�ث مط�رح

شده ،اخيراً معاونت فنآوري رياست جمهوري
مناب�ع مال�ي قابلتوجه�ي جه�ت حماي�ت از

داخل�ي توليدش�ده توس�ط
فنآوريه�اي
ِ
س�ازندگان داخلي درنظر گرفته اس�ت .انجمن

براي اس�تفاده از چني�ن ظرفيتي چ�ه تدابيري

اتخاذ كرده است؟

پدي�دار :اي��ن مناب��ع تنها جهت تأمي��ن منابع
مالي ش��ركتهاي س��ازندهی دانشبني��ان كه با
دانش��گاههاي داخل��ي در ارتباط هس��تند درنظر
گرفته ش��ده است .البته اين مورد بهاطالع تمامي
شركتهاي عضو انجمن رس��يده و از ميان آنها
حدود سي شركت دانشبنيان عضو ،با دانشگاهها
در ارتباط هستند .بهعنوان مثال بعضي شركتها
جه��ت س��اخت كمپرس��ور ،قطع��ات توربين،
شيرهاي كنترل ،اتوماسيون صنعتي و بعضي ديگر
جهت ساخت انواع مواد شيميايي معرفي شدهاند
اما تا اين لحظه هيچگونه منابع مالي توسط مركز
ف��نآوري رياس��ت جمهوري اختص��اص نيافته
است.
 :شما به ليستي اشاره كرديد كه

در آن ش�ركتهاي س�ازنده و كاالهاي ساخته
ش�ده توسط آنها مشخص ش�دهاند .آيا ليستي از

كاالهايي كه بايد جهت استفاده در صنعت نفت

بوميسازي شوند نيز تهيه شده است؟

پدي�دار :ليس��تي ك��ه توس��ط صنع��ت نفت و
بخش كارفرمايي تهيه ش��ده باشد وجود ندارد اما
درخواس��تهايي توسط ش��ركتهاي سازندهي
عضو انجمن جهت برنامهريزي در زمينهي ساخت
تجهيزات در آينده و از طريق تعامل با شركتهاي
كارفرمايي مطرح گرديده است.
پيشنهادهايي نيز توسط ش��ركتهاي كارفرما
مطرح ش��ده كه ميتوان در فرصتهاي بعدي به
اقدامات انجام ش��ده در زمين��هي فنآوريهاي
نوي��ن و مراح��ل انج��ام آنه��ا (كتابخان��هاي،
آزمايشگاهي ،ميداني ،مشاركت خارجي) توسط
ش��ركتها نيز پرداخت .بعضي ش��ركتها نيز با
اس��تفاده از بودجههاي پژوهشي وزارت نفت در
زمينهي ساخت داخل توانس��تهاند توانمنديهاي
خود را در زمينههايي مثل ساخت قطعات توربين،
س��اخت مته ی حفاري ب��ا اندازهه��اي مختلف،
افزايههاي شيميايي ،كمپرسور Mini LNG ،و ...
بروز دهند.
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