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مصاحبه اختصاصي ماهنامه اکتشاف و توليد نفتو گاز با مهندس عالمي؛

راهکارهاي توسعه مطلوب صنعت حفاري در کشور
مصاحبه کننده :علی خواجوی

معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

مقدمه

صنع��ت حف��اري يک��ي از ارکان و يا ش��ايد
توگاز
اصليتري��ن رکن اکتش��اف و تولي��د نف 
توگاز
بهش��مار ميرود و تحقق اهداف توليد نف 
کش��ور بدون برنامهريزي جهت س��ازماندهي و
توس��عه اين صنعت کلي��دي امکانپذير نخواهد
بود .در همين راستا ،ماهنامه اکتشاف و توليد قصد
دارد ت��ا با انجام گفتگوهايي با جمعي از خبرگان
صنعت حفاري ،به برخي از مهمترين چالشها و
راهکارهاي بهبود وضعي��ت اين صنعت کليدي
کش��ور بپردازد .س��وال محوري اي��ن گفتگوها،
يافتن علت اصلي طوالني ش��دن مدتزمان حفر
يک حلقه چاه در کش��ور و عدم مش��اهده روند
بهبود وضعيت راندمان حفاري نسبت به سالهاي
گذش��ته خواهد بود .در ادامه ،گزارش گفتگو با
جناب آقاي مهندس عالمي منعکس ش��ده است.
الزم بذکر است ایشان بيش از 30سال در صنعت
حفاري کش��ور فعاليتهاي موثر و فراواني داشته
و پيش از اين ،عهدهدار مس��ئوليتهاي بس��یاری
همچ��ون قائ��م مقام مدي��ر عامل ،عض��و هيات
مديره و مدير عمليات خشکی و دريایی شرکت
ملی حفاری ای��ران و همچنین عضو هيات مديره

تهیه و تنظیم :سید تقی ابطحی

مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران

شرکت مناطق نفتخيز جنوب بوده است .پيش از
ارائه مشروح اين گفتگو ،از جناب آقاي مهندس
عالم��ي ک��ه صميمانه پذي��راي دع��وت ماهنامه
اکتش��افوتوليد شدند و تجارب ارزنده خود را
در اختيار ما قراردادند ،تشکر و قدرداني ميشود.
همچنين ،ب��ه خوانندگان محترم ماهنامه اين نويد
داده ميش��ود که در شمارههاي آتي نيز اين مهم
پيگيري شود.
:

بهنظ�ر جنابعالي راهکارهاي

توس�عه مطل�وب صنع�ت حف�اري در کش�ور
چيست؟

راهکار دس��تيابی به توس��عه مطلوب را داشتن
نگاه برنامهريزی و سيس��تمی به مديريت میدانم.
ابتدا الزم اس��ت به م��واردی که باي��د در بحث
مديري��ت در صنع��ت حفاری م��ورد توجه قرار
گيرد ،اشاره کنم:
نکته اول اينکه اگر بخواهيم توسعه و پايداري
صنعت حفاري را ترسيم کنيم حتماً بايد تعريفي
از توس��عه داشته باش��يم و نگاه و تفکر مديريت
در ای��ن صنعت را بهدرس��تي جه��ت دهیم تا در
بدنه س��ازمان جاري گردد .اما چه نگاه و تعريفي

از توس��عه داري��م؟در حقيق��ت ،نقط��ه قوت و
شکلگيري توس��عه ،خالقيت و دانش است که
خود را در برنامهريزي خوب متبلور ميکند .اين
پارامترها ميتواند جنگ بین مصارف و منابع را به
سمت خلق منابع و نتيجتاً توسعه سوق دهد .نهايتاً
توس��عه ،حاصل مديريت مناس��ب بر داراييها و
تواناييهاس��ت که بايد به آن باور داشت و انسان
زماني ميتواند ادعا کند که به باور رس��يده است
که در رفتار و تصميماتش آن را نش��ان دهد و در
سازمانش جاری نماید.
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گزارش

در نتیجه ،توس��عه واقعي باگرفتن منابع شروع
نميش��ود ،بلکه بهنظر من ،توس��عه در شرکتها
بهويژه در اقتصاد دولتي ،ابتدا با س��اماندهي ،نظم
و انضباط و اس��تفاده مناس��ب از مناب��ع موجود و
رس��يدن به بهرهبرداري مناس��ب ايجاد ميشود.
پس ،برنامهريزي خوب ،نظارت خوب ،همراه با
شناخت و تجربه سبب ميشود تا به توسعه مناسب
و در نتيجه پايداري ش��رکتها برسيم .برای آن،
باي��د از نگرشهاي جامد وظیف��های خارج و به
نگرشهاي سيال و پوياي سیستمی نائل شویم.
نکت��ه دوم اينکه منابعي ک��ه کارفرمايان براي
حفاري توس��عه ميادين فراه��م ميکنند ،از منابع
ملي اس��ت که اگر با س��اير طرحه��اي عمراني
کش��ور مقايس��ه ش��ود ،داراي وزن بااليي است.
در طرحهاي صنعت نفت س��هم هزینه طرحهاي
حفاري بس��يار باالست .بنابراين ،اگر بتوانيم حتي
به ميزان اندک در اين بخش بهرهوري را افزايش
دهيم ،رقم بس��يار قابل مالحظهاي به صنعت نفت
و همينطور کشور کمک خواهد شد و از همين
محل ميتوان طرحهاي بيشتري را اجرا کرد.
نکته س��وم اينکه به اعتق��اد من ،صنعت بايد از
مس��ائل سياسي و حاشيهاي بهدور باشد .بهعبارتي
شاخصهاي ارزیابی مدیریت صرفاً صنعتي باشد.
افرادي که در اين صنعت وارد ميشوند بايد به فکر
افزايش دانش و تواناييهاي خود باش��ند و تعالي
صنع��ت را اولويت اول خ��ود بدانند .درحاليکه
وزن دادن به مس��ئوليتهاي ديگ��ر تحت عنوان
فعاليتهاي اجتماعي ،صنعت را تحت شعاع قرار
خواهد داد .بنابراين ،بايد کارکنان را جهت دهيم
که نگاهش��ان،نگاه صنعتي باشد و از پرداختن به
حاشيهها بپرهيزند.
نکته چهارم اينکه خوشبختانه امروز يک فضاي
رقابتي صنعت حفاري کشور را دربرگرفته است.
مديران بايد به الزامات اين فضاي رقابتي کس��ب
و کار آش��نا باش��ند ،آن را شناس��ايي و در درون
ش��رکتهاي تحت مسئوليتش��ان جاري نمايند و
يک رقابت مثبت ،سازنده و رشديابنده را بهجاي
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رقابتهاي منفي و مخ��رب بهکار گيرند .صحنه
رقاب��ت را با باالبردن س��طح کمي ش��اخصها و
کيفيت کار توس��عه دهند و از حاشيهها و مباحث
جانبي و تخري��ب دوري گزينند و راههاي تعامل
و همکاري ،بهويژه در کس��ب سهم از بازارهاي
منطقه و ص��دور خدمات فني را طراحي و تجربه
نماين��د .اين کار را ميتوانند با تش��کيل صنف يا
اتحاديه ش��روع و نقاط قوت يکديگر را تقويت
کنن��د .کار جمع��ي ب��راي تنظيم سياس��تهاي
حمايتي ،کاهش هزينهه��ا در آموزش ،حمايت
از طرحهاي پژوهش��ي ،تقوي��ت صنعت حفاري
بهخصوص تقويت س��ازندگان داخلي ،دستيابي
به تکنولوژيهاي بهتر از طريق بوميسازي ،تهيه
کاال و مواد با هزينه کمتر و  ...زمينههايي است که
شرکتها ميتوانند در آن با هم همکاري نمايند.
و ام��ا نکته آخ��ر در بح��ث مديري��ت اينکه
مس��ئوليتي که مديريت دارد اين است که فضاي
بوکار را در داخل صنعت ایجاد
مناس��ب کس�� 
کن��د .يعني فضايي به وج��ود آورد که نيروهايي
که در اين فضا هس��تند ،انگيزهها و تالشهايشان
بيشتر شود ،به خصوص در شرکتهاي دولتي که
در آن ،تجربه بيشتري وجود دارد .در ايجاد چنين
فضايي توجه به مالحظ��ات اجتماعي و فرهنگي
هر منطقه و کش��ور نيز نقش موثری ایفا میکند.
بهعن��وان مثال ،حساس��يت روي ان��واع پارامترها
و ش��اخصها در ش��رکتهای مختلف ،متفاوت
بوده و بس��تگی به رفتار سازمانی شکل گرفته در
آن ش��رکت دارد .مث ً
ال در شرکتی که حساسيت
روي زمان کمتر اس��ت ،مدي��ر وقتي ميبيند که
روي اين پارامتر حساسيت کم است بايد به دنبال
پارامترهايي باشد که حساسيت را بيشتر کند .مث ً
ال
ميتوان پارامت��ر هزينه را جايگزي��ن زمان کرد.
بدين معني که مث ً
ال اگر در گزارش در مورد يک
دکل درياي��ي به جاي آنکه بگوييم  24س��اعت
کار دچار تأخير گش��ته ،بگويی��م چند هزار دالر
هزينه اضافي ايجاد گرديده است ،شاید به مراتب
حساسيت بيشتري ايجاد کند .همچنين در ارائه و

بهکارگيري شاخصها از معيارهايي استفاده شود
که به افزایش به��رهوري در تولید كمك نمايد.
مث� ً
لا ش��اخصهایی نظیر حجم خري��د يا حجم
فضاي س��اختماني و يا افزایش نيروي انساني در
شرکت بهتنهايي کمکي به بهبود عملکرد صنعت
حفاري نميکنند .یا اينکه آمار متراژ حفاری بدون
مقایسه با شاخص معنیدار اهمیتی ندارد .مهم آن
است که شاخصهايي بهکارگرفته شوند که توجه
مدي��ران را ب��ه افزايش به��رهوري دراين صنعت
معط��وف نماید .ب��ا بهکارگيري اين ش��اخصها
ميتوان حتي بين واحدهاي يک شرکت فضاي
رقابت ايجاد کرد.
:

پ�س بهنظ�ر جنابعال�ي

شناسايي ش�اخصهايي متناسب با فرهنگ و
حساس�يتهاي بومي کشور ميتواند به رشد
بهرهوري در صنعت حفاري بيانجامد؟

صرف شناس��ايي ش��اخصها بهتنهايي کافي
نيس��ت .اين شاخصها بايد از طريق مديريت ،در
شرکتهاي حفاري جاري و جزء رفتار سازمانی
ش��وند و تبديل ب��ه خطکشه��اي اندازهگيري
عملک��رد ش��رکتهاي حف��اري گ��ردد .ای��ن
شاخصها مبنای ارزیابی کارفرمایان در مناقصات
و واگ��ذاری پروژهها گردد و حتی ضریب امتیاز
فنی در کشف مناس��بترین نرخ برای واگذاری
کار باش��د .اگر با نگاه به م��واردي که در بحث
مديريت گفته شد ،خطکش بر روي شاخصها
بگذاريم و شرکتها را اندازهگيري نماييم ،آنگاه
در خود شرکتها حساسيت براي ارتقاء و رقابت
در فض��ا بيشتر ميش��ود و ديگ��ر ،رقابتها از
حالت منفي ،مخرب و حاشيهاي خارج ميشود.
اين امر نتيجتاً باعث رشد صنعت خواهد شد .این
ش��اخصها عموماً صنعتی است ولی در کنار آن
میتوان از جنبههای انگیزش��ی فرهنگ ایرانی و
ن��کات مثبت بوم��ی و قومینگری ب��رای تالش
و رش��د بهرهوری هم اس��تفاده نمود .کارفرمایان
با اتخاذ روشهای مناس��ب ،نقش بس��یار موثری
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در افزایش به��رهوری در کارکرد پیمانکاران در
فضای رقابتی دارند.
:

در ح�ال حاض�ر راندم�ان

حفاري در کش�ور بس�يار پايين است و زمان
زيادي بهعنوان زمانهاي انتظار يا تلف شده
داري�م .بهنظ�ر جنابعالي نق�ش قراردادهاي
حفاري در اين موضوع چيست؟

بسیار پایین بودن راندمان حفاری را باواقعبینی
از متغیره��ای حاک��م بر روابط صنعت��ی موجود
نمیتوان پذیرفت .ولی از یکصد س��ال تجربه در
تولید نفت و حفاری میتوان راندمان بهتری برای
حفاری انتظار داش��ت .همینطورکه کشورهای
نفتی متعددی با س��ابقه بس��یار کمتر از ما وجود
دارن��د که از منابع نفتی براي س��رمایهگذاری در
میادین و تولید تجهیزات استفاده بهتري نموده و
به تکنولوژی و راندمان بهتر دست يافتهاند .در اين
بخش ميخواهم در مورد ش��اخصهاي عمليات
حف��اري صحبت کن��م .اين ش��اخصها در نزد
صنعتگران حفاري مشخص است و تا اين لحظه
عمدتاً محوريت آن ،زمان بوده است .کار به اين
ترتيب اس��ت که کارفرما برنامه چاه را ميدهد و
پيمانکار تحت يک برنامه زماني ،کارش را انجام
ميدهد .معموالً برای حفاری یک چاه ،پيمانکار
حفاري و چندين پيمانکا ِر خدمات فنی و پشتیبانی
وجود دارد.
قراردادهاي حفاري بس��یار متنوع ولی عمدتاً
بهصورت اجاره روزانه است که در آن ،مهندسي،
کاالي حفاري و خدمات اوليه ،آمادهسازي محل
چاه ،جاده دسترس��ی و لول��ه انتقال آب و غیره با
کارفرماس��ت .در يک س��ر طي��ف قراردادهاي
حفاري و در س��ر ديگر آن قراردادهای کليد در
دس��ت قراردارد .در اين نوع قرارداد ،مهندس��ي
و تأمي��ن کاال و خدم��ات فنی و پش��تیبانی و...با
پيمانکار است ولي مشخصات مخزن و وضعيت
زمينشناس��ي و  MDPتوس��ط کارفرما مشخص
گرديده اس��ت .در واقع نق��ش کارفرما از اجرا و

نظارت به س��مت نظارت عالي��ه حرکت میکند
و مس��ئولیت و میدان عمل بیش��تری به پیمانکار
میده��د و در ميان��ه اي��ن طيف مي ت��وان انواع
قراردادهای دیگر را متصور دانست.
مث ً
ال ممكن اس��ت کاال و م��واد حفاری نظیر:
لول��ه جداري/تکمیلی و  WELL HEADرا خود
کارفرما بردارد ولي کاال و مواد گل و س��يمان را
به پيمان��کار دهد و بنابراين انواع مختلف قرارداد
شکل ميگیرد .يک سر طيف کارفرما فقط دکل
اجاره ميکند ،مهندس��ي ،طراحي ،برنامهريزي،
مقدمات اوليه ،محل چاه ،خطوط آبرساني ،کاال
م��واد حفاري -ان��واع خدمات فن��ي و جانبی را
خودش يا از پيمان��کار ديگري ميگيرد ،که اين
يک نوع قرارداد اس��ت و نوع ديگر قرارداد اين
اس��ت که کل آن را به پيمانکار واگذار ميکند
و کارفرم��ا فقط نظارت عاليه ميکن��د .بنابراين،
ب��ا جابجاي��ي و واگذاري يا ع��دم واگذاري اين
بخشه��ا ،پيمانه��اي مختلف ش��کل ميگيرد
وهرچ��ه تعدد پیمانکاران بیش��تر باش��د ،س��طح
هماهنگی س��ختتر و احتمال افزایش زمانهای
غیر مفید و کاهش راندمان بهدلیل تأثیرپذیری از
یکدیگر بیشتر میشود.
در ان��واع قرارداده��ا ،زماني ب��راي حفاري یا
تعمیر و تکمیل یک حلقه چاه تعيين و برنامهريزي
شده است(از شروع تا تحويل) .ولي در برنامههاي
نرخ روزانه معموالً پيمانکار را در صورت توقف
تجهيزات يا آسيب رس��اندن به چاه ناشي از فعل
پيمانکار ،مس��ئول زمان از دس��ت رفته ميدانند
و س��ایر موارد ب��ه کارفرما ارتب��اط دارد .ولي در
کليد در دس��ت ،به استناد دوره زماني که توسط
پيمانکار طراحي و براورد ميش��ود ،ضرر و زيان
آن با خود پيمانکار اس��ت .بهعبارتي بايد زمان را
مناس��ب بگيرد و عوام��ل آن را بهگونهاي بهکار
گيرد که بتوان��د آن را در زم��ان موردنظر انجام
ده��د ،در غيراي��ن صورت باي��د متحمل ضرر و
زيان ش��ود مگر آنکه واقعيت مخ��زن و طبقات
زمينشناس��ي با آنچه که در برنامه کلی کارفرما

پيشبيني ش��ده بود(اطالع��ات کارفرما در زمان
مناقصه) ،مغايرت داشته باش��د .بهعبارت دیگر،
در قرارداده��ای کلی��د در دس��ت زمانهای غیر
مفید آش��کار و پنهان بهعه��ده و هزینه پیمانکار
اس��ت ولی در اجاره روزانه دکل ،فقط زمانهای
غیرمفید آش��کار ناشی از فعل پیمانکار بهعهده و
هزینه پیمانکار است و در این نوع قراردادها میزان
معینی از زمان غیر مفید به هزینه کارفرماست .نوع
قرارداد میتواند در راندمان حفاری موثر باشد.
ازآنجاييکه در ايران بیشتر دکلها بهصورت
اجاره روزانه است ،لذا شاخصهايي که انتخاب
ميشوند ،عمدتاً ش��اخص تعميرات و انتظارات
و توق��ف دکل اس��ت که اين ش��اخصها به دو
دس��تهي زمانهاي تلف شده آشکار و زمانهاي
تلف شده پنهان تقسيم ميشوند؛ زمانهاي تلف
ش��ده آش��کار عمدتاً مش��خص و معين است و
باعث توقف پيشرفت کار ميگردد؛ نظير توقف
موتوره��ا ،تعمير موتورها و انتظ��ار کاال و مواد،
انتظار براي تأمي��ن آب و  ...ولي بحث پنهان که
بسيار اهميت دارد و موثر است ،کمتر مورد توجه
قرار ميگيرد؛ بهعنوان مثال ،مشاهده ميگردد که
دکل ظاهرا ً مش��غول به کار است ولي در راستاي
نتيجهگي��ري کارنيس��ت(دوبارهکاری اس��ت).
گاهي اين زمانها خودش را بهصورت بهس��ازي
چاه ،ماندهيابي ،فش��ار گرفتن چاه ،سرعت پايين
کارایی مته ،نامناس��ب بودن س��ياالت حفاري و
گل حفاري ،نامناس��ب بودن پارامترهاي حفاري
مانند دبي ،فش��ار ،دور مته ،بارگذاري روي مته و
ن موارد ميتواند عمدتاً ناشي
...نش��ان میدهد .اي 
از ابزار و کاال مواد و یا عوامل انساني باشد .وقتي
يک برنامه حفاري ارائه ميشود ،زمانهای انجام
ي میگردد.
کار(برای هر حف��ره) در آن پيشبين 
گاهی واقعيت با پيشبيني ،فاصله دارد و بهصورت
عقبماندگی از برنامه مطرح میشود.
نکت��ه ديگر ،س��رعت انجام کار اس��ت مانند:
س��رعت راندن جداري ،سرعت پيمايش لولهها،
تعويض مته يا لوله باال لوله پايين ،اين س��رعتها
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گزارش

به تجهيزات دکل حفاری و گروه حفاري بستگي
دارد .اين موارد بايد مورد حساس��يت قرار گيرد.
اين ش��اخصها معموالً در برآوردها وجود دارد
ول��ي بايد اين برآوردها را همواره با واقعيت و در
زمان خودش سنجش کرد.
هر كجا اين برآوردها با واقعيتها تطابق نداشته
باشد بايد در همان زمان مورد ريشهيابي قرار گيرد
ولي عموم��اً آنقدر صبر ميکنند ت��ا پروژه انجام
شود و تازه بعد از اتمام پروژه به بررسي علل عدم
تطابق ميپردازيم که ديگر س��ود چنداني ندارد.
درحاليکه اگر به لحاظ نرم افزاري سيس��تمهاي
ما به روز ش��ود بهگون��هاي که بتواني��م هر مورد
را در زمان خودش بررس��ي و ریش��هيابي و نهايتاً
تصميمگيري نمایيم و نتيج��ه را به گروه حفاری
منتقل كنيم تا با درک متقاب��ل بهدنبال جبران آن
باشند ،در این صورت ،تحلیلها موثر واقع میشود.
بنابراين ،در بخش پنهان مرتبط با کارفرما ،اگر
بخواهيم بهترتيب عنوان کنيم ،اول بحث مهندسي
و طراح��ي و برنامهريزي چاه و انتخاب مته و نوع
س��یال حفاری و نوع خدمات فنی آن اس��ت که
برآوردها چيس��ت ،مباني برآوردها چه ميباشد
و چگونه ب��ا نرمافزارهای خاص ،برآوردها مورد
ارزیابی قرار میگیرند .عوامل موثر براي رسيدن
مته به سرعت مطلوب حفاري کدامند؟ وقتي مته،
مناس��ب طبقات زمین باشدِ ،گل ،مناسب باشد و
دبی و فشا ِر مناسبي انتخاب شود و نظارت بر دقت
حفار در اِعمال وزن بر مته رعایت ش��ود ،احتمال
ِ
حفاري مناسب بسیار زیادتر
دسترس��ی به سرعت
خواهد شد.
بحث دوم در بخش پيمانکار بحث تجهیزات
و دانش و کار گروهی کارکنان و س��رعتها در
انجام کار و تدارک بهموقع اس��ت .مثل س��رعت
پيمايش(ب��اال و پايي��ن کردن) لولهه��ا و توانايي
تجهيزات .س��رعت راندن جداري ،سرعت انجام
اتصاالت و بهطور کلي سرعت در حفاري بسيار
مهم اس��ت؛ مث� ً
لا در مواجهه با اليههاي ش��يلي
بهدليل حالت ريزشي بودن آن ،اگر زمان زيادي
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هدر رود و باعث آب خوردن زياد اليهي ش��يلي
شود ،باعث افزایش دوبارهکاری و زمان حفاری
میگردد .از ش��اخصهاي مهم ديگر ميتوان به
وضعيت حوادث ،مس��ايل زيستمحيطي و نوع
کار گروهی و ...اشاره کرد.
در بحث کليد در دس��ت ،عمدتاً اين مسايل به
خود پيمانکار بر ميگردد ،مگ��ر مواردی که در
نظارت عالیه در عه��ده کارفرما قرار میگیرد که
در چنين حالتي ،پیمانکار بايد از زيرس��اختهاي
الزم برخوردار باش��د وگرنه ممکن است متحمل
ضر ر و زيان سنگيني شود .در واقع ،همان مواردی
که کارفرما در اجاره روزانه دکل بيشتر بدان توجه
میکن��د ،پيمانکار بايد در کليد در دس��ت مورد
توجه قرار دهد.
نکت��ه قابل توجه اين اس��ت که ش��اخصهاي
مذکور اکثرا ً براس��اس عملکرد گذشته محاسبه
ش��ده و ضرای��ب بهب��ود در اختي��ار پيمانکاران
قرار دارد ليکن مش��کل در اینجاس��ت که آن را
بهصورت لحظه و آنالين ب��هکار نميگيرند .در
ايران ،زمانهاي آش��کار چ��ه در بخش کارفرما
و چه در بخش پيمانکار رقم قابلتوجهي اس��ت.
هرچند نس��بت به دهههاي گذش��ته کمتر ش��ده
ولي باز هم نس��بت ب��ه بس��یاری از کارکردهای
ش��رکتهای پیمانکاری ،زياد اس��ت که معموالً
حدود  50-50ناش��ی از فعل کارفرما و پیمانکار
دکل و خدم��ات فنی اس��ت .زمانهاي آش��کار
پيمانکار عمدتاً ناشي از تعميرات و پشتيباني کاال
و مواد و رعایت س��رعت الزم است ،درحاليکه
زمانهاي آشکار کارفرما ناشي از انتظارات کاال
و مواد چاه ،گل ،جاده و غيره و خدماتي است که
خودش مسئول فراهم کردن آن است.
در خصوص تعيين زمانهاي پنهان ،کار دشوار
است و نياز به تحليل دارد و بايد با استانداردهاي
بهرهوري و نوع تجهیزات و دانش و نوع مدیریت
گروهکاری درمنطقه مقايسه شود .زمانهاي پنهان
در واقع يک مجموعه است که با انتخاب کاال و
مواد و مته مناسب ،تجهیزات و ابزار حفاری ،کار

گروهي بهتر و  ...مي توان آن را به حداقل رسانيد.
بههرحال ،همانطورکه اش��اره ش��د ،به تجزيه و
تحليل نياز دارد .متأسفانه بيشتر توجهها معطوف به
زمان آشکار است و زمانهاي پنهان ناديده گرفته
ميشود .بههمين دليل است که هرقدر هم تالش
ش��ود تا زمانهاي آش��کار در حد استانداردهاي
جهاني کاهش يابد ،باز هم اختالف ديده ميشود
که اين ،در واقع ناش��ي از هم��ان زمانهاي پنهان
است.
در ش��رایط فعل��ی ش��اخصهاي عملکرد در
صنع��ت حفاری ،تعري��ف و بهکار گرفته ش��ده
است .ش��رکتهای بینالمللی فلسفه کارشان را
دس��تیابی به انتظار آش��کار صفر قراردادهاند ولی
تا حد یک تا س��ه درصد در قراردادهاي حفاری
در میادین مختلف پيشبيني میشود .اما بايد اين
ش��اخصها در صنعت حفاری ج��اري و تقويت
شوند و حساسيتها نسبت به آنها افزايش یافته،
انگیزهه��ای الزم برای کارکنان ايجادگردد .قابل
ذکر است که گاهي رکوردهای بسیار خوبی در
سطح استانداردهای جهانی در مجموعه کارفرما
و پیمانکار در کش��ور دیده شده است ولی تداوم
ندارد و این نش��ان میدهد که این ظرفیت بالقوه
وجود دارد که با یک برنامهریزی و انگیزش الزم
در آنها میتواند بالفعل گردد.
حال برای بهبود اين ش��اخصها چه بايد کرد؟
بهنظر من ،در بخش پيمان��کار بيشترين تمرکز
بايد معطوف به تعمير و نگهداري ماش��ينآالت
و آمادهس��ازی و بازس��ازی بهموق��ع و همکاری
گروه کارکنان با مدیریت مناس��ب و اس��تفاده از
تکنولوژی روز و پشتیبانی بهموقع باشد .بازنگری
در روشه��ای نگهداری/عملي��ات تعمي��رات و
پيشگيري و تعميرات اساسي ،بازسازي ،افزايش
ارتقاي کيفي و توس��عه آموزشه��اي کاربردي
بايد مورد توجه وي��ژه قرار گيرد .بايد آموزشها
اثربخش و مناسب باش��د؛ در واقع باید ،آموزش
بهص��ورت دائم��ی و بخش��ی از کار مدي��ر و یا
رئيس کارگاه بوده و يکي از وظايفشان آموزش
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کیفیت نمودارگیری و دقت در مش��بککاری و
کیفیت رشته تکمیلی میتواند به کاهش تعمیرات
زودرس چاهها کمک زیادی نماید.
بهطورکلی میتوان گفت هر نوع بهبودي و يا
هرنوع اشکالي که در حفاري پيش ميآيد ،از دو
حال خارج نيس��ت :يا عامل انساني است يا عامل
تجهيزاتي و ابزار اس��ت ،و تجربهي من ميگويد
که همواره سهم عامل انساني بيشتر بوده است.
ما نهتنها بايد به پرسنل در بحث آموزش توجه
کنيم ،بلکه بايد بهلحاظ ش��رايط روحي ،رواني و
محيطي نيز آنها را در سطح مطلوب نگه داريم.
بايد نيروي انساني قداست داشته باشد .بايد به آن
احترام گذاشت تا هويت پيدا کند .همانطورکه
بسيجيها در جبهه قداست پيدا کردند که توانستند
دفاعي جانانه را انجام دهند ،پرسنل حفاري هم که
در شرايط سخت آب و هوايي ،در سرما و گرما،
در بيابانها کار و ت�لاش میکنند ،بايد زحمات
و تالش آنها را ارج گذاش��ت .بايد فرآيندهاي
شناختهشدهي شايسته س��االري که پرسنل به اين
فرآيندها اعتماد داشته باشند را پيادهسازي کرد و
نگاه مدي��ران را از وقتمزدي به کارمزدي تغيير
داد ت��ا خود را در نتیجهی کار و افزایش راندمان،
ش��ریک بدانن��د .ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه میزان
بهرهوری در حف��اری در دکلها و خدمات فنی
و جانبی ،با تمام ایرادات ،قابل مقایسه با کارهای
دیگر نیست و چندین براب ِر میزان بهره ِ
وری نیروی
انسانیِ اعالم شده در کشور است.

دي��دن و آموزش دادن باش��د .اصالح روشهای
خري��د تجهيزات و پش��تیبانی آنها مهم اس��ت و
بايد تالش کنند تجهيزات��ي خريداري نمايند که
عمري طوالنيتر و تکنولوژي به روزتري داش��ته
باش��ند .تقويت مديريت پشتيباني نيز از آن جهت
مهم اس��ت که زمان انتظارات را کاهش ميدهد.
گروه کاری و تجهيزات بايد طوري آماده ش��ود
که سرعت مناسب در اتصاالت لولههاي حفاري،
در پيمايش لولهه��ا ،در راندن لولههاي جداري و
عکسالعمل مناسب در زمان گي ِر لولهها و جريان
چاه و بهس��ازي چاه را داشته باشند .از اين جهت،
بايد آموزشهاي پرسنل بهروز باشد .آموزشهاي
کنت��رل فوران چاه ،آش��نايي با مش��کالت چاه و
نحوهي عکسالعملها در زمان بُروز حوادث ،از
جملهي اين آموزشهاست.
اما در س��هم مرب��وط به کارفرم��ا ،مباحثی در
مهندس��ي حفاري و تهیه برنامهها مطرح اس��ت؛
باي��د ش��ناخت از فاکتوره��اي مطالعات��ي را ب��ا
کس��ب اطالعات بهتر از رفت��ار مخاز ن و طبقات
زمینشناس��ی(با توجه به عمر مخزن) ،بيشتر کنند
تا در خصوص محلِ گذاشتن پاشنههاي لولههاي
ج��داري ،نوع س��يال و کنترل پارامتره��ای آن ،
فش��ار طبقات زمين ،محل بهرهبرداري و نوع مته
و سرعت حفر در طبقات مختلف و تصمیم سریع
در برابر مشکالت حادث شده و گرفتن اطالعات
حین حف��اری ،نظ��ارت و ارزیابی مناس��بتری
برانتخ��اب و کار پیمان��کاران داش��ته باش��ند.
مناس��بترين متههای طراحی و ساخته شده براي
 :اخيراً از س�وي وزير محترم
طبقات زمينشناس��ي ايران که بيشترين سرعت
نف�ت کارگروهي براي اصلاح قراردادهاي
حفاري را داش��ته باشد ،کدامند(تبدیل خرید مته
توس�عهي ميادين نفت و گاز مش�خص ش�ده
به خدمات با پرداخت مش��روط به کسب حداقل
اس�ت .بهنظر ش�ما آيا الزم است در خصوص
مت��راژ) .طراحي ابزار حفاري باالي مته ،اس��تفاده
قراردادهاي بخش حفاري نيز بازنگريهايي
از موتورهاي درونچاهي براي باالبردن س��رعت
صورت پذيرد؟
حفاري ،اتخ��اذ تصميم بهموق��ع و عکسالعمل
البته دغدغهي وزير محترم نفت باتوجه به نگاه
بهموقع در هنگام بروز مش��کالت چاه و ...اينها
مطالبي اس��ت که ميتواند در اين راه مفيد باشد .حاکميت��ي وزارت نف��ت ،بيشت��ر در خصوص
عالوهبر اين ،کیفیت مواد سیمان و سیمانکاری و بحث افزایش پتانس��یل و توان تولید و صيانت از

مخازن و افزایش ضریب بازیافت است و بنابراين
اولويت اصلي در اين قراردادها حول اين موضوع
متمرکز است که بايد بس��يار دقيق ديده شود .در
مرتب��هي بعد نيز اولويت ب��ا بخشهاي حقوقي و
عدم مغايرت آن با قانوناساس��ي و تأمین سرمایه
و سرمایهگذار و حفظ جایگاه تولید و تأمین منابع
مالی در تعهد وزارت نفت ،کاهش هزینه تولید و
نحوه نظارت و رابطه با پیمانکار و زمان انجام کار
برای توسعه میادین و رسیدن به تولید برنامهریزی
شده است .ليکن در مرتبههاي بعد ميتوان مسائل
مرب��وط به بخش حفاري در اين قرارداها را مورد
توجه قرار داد و فرصتی یا مدلی برای بازنگری در
قراردادهای حفاری همراه با شاخصهای ارزیابی
پیمانکاران و عملکرد آنها در دوره کاری ایجاد
نمود .همچنانکه در گذشته و در قراردادهايي که
ش��رکتهاي بزرگ نفتي نظير شل ،استات اويل
و ...براي توسعه ميادين در ايران منعقد ميکردند،
توجه ويژه و کاملي به بخش حفاري داشتند.
در اي��ن ارتباط بهنظر من بايد اس��ناد مناقصه و
قراردادها بازنگري شود .در اسناد مناقصه بخشي
وجود دارد تحت عنوان ارزيابي پيمانکاران؛ بايد
س��هم مهم ارزيابي پيمانکاران ،مربوط به ارزيابي
عملکرد  5سالهي گذشتهي آنها باشد .اين ،نشان
ميدهد که بدنهي سازمان چقدر آمادگي دارد.
پ��س ،در ارزياب��ي بايد ش��اخصهاي کلي و
نظري ب��ه ش��اخصهاي کیفی/کم��ي ،عملي و
واقعي تبديل ش��ود .االن شاخصها عمدتاً نظري
اس��ت و بههمين دليل است که مث ً
ال دو ارزياب از
کارفرمای مختلف وقتي یک شرکت حفاری را
ارزيابي ميکنند ،امتياز بس��یار متفاوت ميدهند.
گاهی شرکتهای بسیار کمسابقه یا بدون سابقه
امتیاز نزدیک و یا بیش��تر میگیرند .اين اختالف
بهاين دليل است که شاخصها نظري است و نحوه
ارزیابی ،تعریف شده و دقیق نیست.
در شاخصها ،سطح مديريت ،نوع مديريت و
تجربه مديريت تعيينکننده است .تجربه کارکنان
کليدي و نام افراد گ��روه در خدمات تخصصي،
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گزارش

مثل حفاري انحرافي ،نمودارگيري و ...در بسیاری
از ش��رکتها بهدلیل اهمیت کار گروهی جزئي
از قرارداد میگ��ردد .در قراردادهاي ما ،از تجربه
کارکنان کليدي و اهمیت کار گروهی و الزام در
بهکارگیری آنها ذکری نمیشود .شاخصها بايد
حول زمان پروژه ،حوادث و کيفيت متمرکز شود.
بح��ث دوم که در ق��رارداد بايد م��ورد توجه
قرار گيرد ،موضوع شناس��ايي ريسکها و توزيع
آن بي��ن کارفرم��ا و پيمان��کار اس��ت .هرطرف
بايد مس��ئوليت پيشگيري بخش خود را داش��ته
باش��د .اگر ريس��کها در قرارداد شناخته نشود،
کليگوي��ي اتفاق ميافتد و نس��بت ب��ه رفع آن
هرگز توجه نخواهد شد .هر چه قرارداد شفافتر
باش��د و از کلیگوئی پرهیز ش��ود ،سطح انجام
تعه��دات و احتم��ال انجام کا ِر بهموق��ع افزایش
مییابد و اختالفات و ُش��بههی فسادآوری ،کمتر
میگردد؛ بهعبارتی ،هرچه از کلیگوئی و شعار
تو
در شرکتها و قراردادها پرهیز گردد ،شناخ 
در نتیجه بهرهوری افزایش میيابد.
بحث س��وم در قراردادها رابط��هي کارفرما و
پيمانکار است .اين نگاه کارفرما و پيمانکاري بايد
به نگاه شرکاي تجاري تبديل شود .در واقع يک
 teamworkباش��د .ه��ردو در يک گروه قرار
دارند .اگر قرار اس��ت پاداش دهند ،بايد به هردو
بدهند ،تقدير و تنبيه اگر قرار اس��ت انجام شود،
هر دو را شامل شود .بنابراين ،قراردادها بايد با اين
نگاه ،مورد بازنگري قرار گيرد.
موضوع ديگري که ج��اي آن بهنظر من خالي
است ،اين اس��ت که قبل از شروع کار ،کارفرما و
پيمانکار طي نشستهايي بايد نس��بت به قرارداد،
نسبت به برنامه ،نسبت به نحوه تأمين کاال و مواد و
مراحل اج��رای کار و نیازمندیهای آن و ...توجيه
ش��وند و صورتجلس��ات آنها تنظيم و جزئي از
قرارداد ش��ود .موضوع ديگ��ر درج زمان ،هزينه و
کيفي��ت در قرارداد اس��ت .حتماً باي��د در قرارداد
بخشي داشته باش��يم که در آن براي زمانهاي غير
مفيد ،سقف درنظر گرفته شده باشد(چه آشکار و
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چه پنهان) .س��رعت پيمايش کار ،راندن جداري،
ميانگين متراژ س��رعت حفاري در هر حفره و...که
در محاسبه برنامه زمانبندی چاه مشخص شده ،باید
نظارت شود .مغایرت با کارکردها بروز معین گردد
و برای جبران و رفع مغایرت ،تصمیمگیری ش��ود.
درقراردادها بهتر است هزينه حفر هر متر حفاري،
هزينه چاه و تفاوت براورد با واقعيت ديده شود.
بايد پاداشها در قراردادهاي حفاري متناسب
ب��ا امتياز کيفيت انج��ام کار ،امتياز کيفيت،HSE
امتي��از روزهاي جلو افت��ادن از برنامه ،امتياز نرخ
روزانه دکل حفاري و امتياز ضريب مشارکت در
کارگروهي پیشبینی شود.
 :مهمتري�ن زمينهه�اي ارتقاء

وضعي�ت صنع�ت حف�اري در کش�ور را چ�ه
مواردي ميدانيد؟

در واق��ع راهکارهاي ارتق��اء صنعت حفاري
رابايد در زمينهها و حوزههاي مختلف جس��تجو
کرد .برخي از زمينههاي بهبود در صنعت حفاري
را ميتوان در موارد زير خالصه نمود:
الف -در حوزهي منابع انساني
-1آم��وزش و بروزرس��اني مهارته��اي نيروي
انساني
 -2بروزشدن برنامههاي آموزشي
-3نظ��ام کارآم��د ب��راي س��نجش اثربخش��ي
آموزشي(اين نظام را اص ً
ال نداريم)
-4نظام کارآمد براي مديريت عملکرد منابع انساني
-5نظام گ��ردش اطالعات و انتقال دانش تجربي
و استفاده بهموقع از اطالعات(در اين مورد نیاز به
تقویت داریم)
-6مناسب بودن نظام هاي انگيزش
-7توجه ب��ه طرحه��اي کارمزدي(به جاي وقت
مزدي)و مشارکت در نتیجه کار
-8برنام��ه حف��ظ و صيانت از کارکن��ان موثر و
وفادار
ب -در حوزه عمليات
-1داش��تن سيستم مناسب براي پش��تيباني و بروز

نمودن تعمير و نگهداري
-2تجهيز دستگاهها به تکنولوژي روز
-3نزديک شدن به اس��تانداردهاي بينالمللي در
نتیجهی از کار
-4بروز شدن در مسائل  HSEو مديريت پسماند
-5بهکارگيري مديريت ريس��ک قبل از ش��روع
کار ،در حين کار و پس از انجام کار
-6توانمندس��ازي ش��رکتهاي خصوص��ي که
بخشهايي از کار را بهصورت برونسپاري انجام
ميدهند
-7داش��تن نرمافزاره��اي مناس��ب ک��ه بتواني��م
بهصورت آنالين مش��کالتمان را تجزيه و تحليل
کنيم
ج -در حوزه مالي
-1داشتن نگاه بنگاه اقتصادي در بلندمدت
-2نظامکارآمد در کنترل بودجه
-3نظام مديريت جريان نقدينگي
-4نظام هزينهيابي و تعيين قيمت تمام شده و سهیم
شدن کارکنان در هزینه کاهش یافته
د-حوزه سازماندهي و مديريت
-1توانمندس��ازي پرس��نل و واگذاری اختیارات
مناسب و در برابر آن مسئولیت
-2ايجاد رابطه بين پرسنل و نتيجهی کار
-3دوري از تصميمگيريهاي س��ليقهاي و اتکاء
به برنامه
-4داشتن ساختار سازماني مناسب ،نه ساختارهاي
سازماني واکنشي
-5تطابق ساختار با ماهيت کار حفاري و پروژه
-6ارتق��ای آگاه��ي و گ��ردش اطالع��ات ميان
مديران اليههاي مياني
-7تقويت سيس��تمهاي مديريت��ي و نرمافزارهاي
مربوطه
 :اقدامات انجام شده در زمينه

س�اخت داخل در صنعت حف�اري را چگونه
ارزيابي ميکنيد؟

اوال ب��ازار صنعت حفاري ما نبايد کام ً
ال متکي

ماهنامه علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز /شماره  / 108دی ماه 1392

به داخل باشد بلکه بايد بازا ِر رقابت ،واقعي باشد و
اگر قرار است نگاه صرفاً به بازار داخل باشد ،بايد
اطالعات مربوط به نيازهای آتي صنعت حفاری
توسط شرکت ملی نفت ارائه گردد و مث ً
ال بگويد
نی��از در زمينه دکل در  5س��ال آين��ده حداکثر و
حداقل این تع��داد دکل پیشبینی میگردد .اين
موضوع در مسئولیت برنامهريزي تلفيقي شرکت
ملي نفت ایران است که براساس میزان و نحوهی
تولید برنامه ،تعداد چاههاي مورد نياز براي حفاري
در دريا و خشکي را ارائه و نيازسنجي کند.
وج��ود حدود  14ش��رکت دکلدار داخلي در
اي��ران از ي��ک طرف خوب اس��ت؛ چون فضاي
رقابت را تقویت ميکند و انحصار را ميش��کند،
ام��ا اگر با مطالعات دقیق و پيشبيني ش��ده از آن
حمایت نشود ،ميتواند به صنعت حفاري کشور
لطمه بزند .اکن��ون در بخش دريا حدود  12دکل
حفاري با مالکیت شرکتهای ایرانی وجود دارد
که اين ،جاي بسي خوشحالي است ،اما متأسفانه،
بهخصوص در بخش دولتي ،ارزيابيهاي مربوط به
نرخ بازگشت ،سطح ريسک و ...انجام نميشود.
م��ا در زمين��هي عدم وابس��تگي خوش��بختانه
بس��ياري از زيرس��اختها را داري��م .در بح��ث
کاالي پرمص��رف نيز اکثر اي��ن قطعات و کاالها
در داخل س��اخته ميشوند ،اما حلقهي مفقوده در
ت بهطوريکه
اينجا ،بخش مهندسي مشاوران اس 
بهرهبردار اطالعات بهرهبرداري را دارد و سازنده
هم اطالعات س��اخت .مهندسين مشاور ميتوانند
بين بهرهبردار و سازنده زبان مشترک برقرار نمايند.
بنابراين ،بهعنوان جمعبندي و پاسخ به اين سوال
بايد گفت ،رويکرد س��اخت داخ��ل رويکردي
مناس��ب اس��ت ولی باید متولی مش��خص گردد.
برنامهری��زی و نظارت بر اج��رای برنامه و تدوین
آئیننامهه��ای حمایتی و نظارتی توس��ط متولی
اعمال گ��ردد ،اما بايد بيشت��ر تمرکز بر افزايش
دانش فني در زمينهه��اي تخصصي نظير حفاري
انحرافي ،لوله مغزي سيار ،نمودارگيري و ...باشد
که البته امروزه در دانشگاهها کارهايي در اين زمينه

در حال انجام اس��ت که بايد مورد حمايت جدي
قرار گيرد .زي��را اصوالً ش��رکتهاي بينالملليِ
صاحب اين دانشهاي فني به سختي آن را به ساير
ش��رکتها انتقال ميدهند .بنابراين ،بايد خودمان
س��عي کنيم در اين بخشها دانش خود را تقويت
کنيم .انتظار ميرود صندوق توسعه ملی که منابع
آن از ف��روش نفت حاصل میگ��ردد به حمایت
از س��ازندگان و تأمینکنندگان خدمات از جمله
ش��رکتهای حفاری و سازندگان دکل دریایی و
خش��کی بپردازد ،به توليد ابزار و تجهیزات تولید
نفت وگاز باالترین اولویت را دهد و س��ازندگان
هم از این فرصت استفاده نمایند.
:خصوصيسازي شرکت ملي

حف�اري آي�ا اقدام درس�تي اس�ت ي�ا تبعات
ناخوشايندي نيز به همراه خواهد داشت؟

به نظر من اقتصاد دولتي يک فرصت اس��ت و
به س��مت اقتصاد خصوصی حرکت میکند؛ در
نتیجه ،اقتص��اد دولتی ماندگار نيس��ت .در واقع
فرصتي اس��ت براي فراهم آوردن زيرساختها،
آموزش نيروي انس��اني و در نهايت رشد يافتن و
حرکت به سوي خصوصي ش��دن .در اين زمينه
بعضاً برداش��تهاي نادرستي وجود دارد؛ اينکه
بگوييم در مديري��ت دولتي نبايد به هزینهکرد و
قيمت تمام ش��ده محصول توجهش��ود و فقط به
ايجاد اش��تغالزايي و خريد اجن��اس و پُرکردن
انباره��ا توجه ش��ود ،اي��ن يک برداش��ت کامل
نیس��ت .مديريت علمی و اصول آن در ش��رکت
دولت��ی و خصوص��ی يک��ي اس��ت .مديريت،
بهکارگيري داراييها و تواناييهاست و خروجي
آن س��وددهي ،انجام تعه��دات و جلب رضايت
جامعه است؛ معموالً يک مدير دولتي در گزارش
عملکرد شرکت تحت مسئوليت خود به مسائلي
از قبيل اش��تغالزايي و ساخت جاده ،مدرسه و...
همتراز تولید و محصول خود توجه داشته واشاره
میکن��د ،اينها از باب مس��ئوليتهاي اجتماعي
شرکت اس��ت اما مس��ئوليت اصلي که موضوع

خدمات ش��رکت و محصول و رضایت مشتری
بوده در اولویت است؛ بهعبارتی ،چه پروژههايي
و با چ��ه کيفيتي انجام داده اس��ت؟ رکوردهاي
حفاري که به جا گذاش��ته چگونه بوده است؟ از
نظر زمان ،کيفيت و هزينه چقدر انحراف داش��ته
اس��ت؟ مدير بايد گزارشي شفاف در خصوص
موارد فوق ارائه نمايد و پاسخگو باشد.
بنابراي��ن ،به نظر م��ن بحثه��ا و جدلهايي
ک��ه در زمينهي خصوصي-دولت��ي بودن مطرح
گ حاشیههاست .ما بايد از
ميش��ود ،بيشتر جن 
فرصت دولتي بودن استفاده کنيم و بدانيم نهايت
آن ،خصوصي ش��دن است .اگر در دولتي بودن،
س��ودده نباشيم  ،دس��تگاههايمان کارايي مناسبي
نداش��ته باش��د ،بهرهوري ،پايين و نیروی انسانیِ
مناس��ب تربیت نشده باش��د ،بردن چنين شرکتي
به بخش خصوصي چه تأثيري خواهد داش��ت؟!
آیا اقدامی درس��ت اس��ت؟! اصوالً انتظار جامعه
اين است که ابتدا مديران در بخش دولتي تربيت
ش��وند ،س��وددهي را تمرين کنن��د و وقتي وارد
بخش خصوصي ميش��وند ،با ضمانت بيشتري
س��وددهي را انج��ام دهند .تف��اوت حقالناس و
بیتالم��ال همینجا معنی پی��دا میکند و بخش
خصوص��ی مصداق حقالناس اس��ت؛ پس ،باید
در رعای��ت و تحقق انتظ��ارات مردم دقت نمود.
درحالحاض��ر ،براس��اس قانون مکلف هس��تيم
بهس��مت خصوصي ش��دن حرک��ت کنيم ولي
نبايد فرصتس��وزي کني��م .از فرص��ت دولتي
بودن بايد بهخوبي اس��تفاده کني��م و خودمان را
به ش��اخصهاي بهرهوري مناسب برسانيم .برای
اینکار باید مس��ئولیت واقعی مدیریت نظیر نگاه
بنگاهداری اقتصادی ،آموزش و تربیت کارکنان،
کاه��ش هزینهه��ا و قیم��ت تم��ام ش��ده ،تغییر
سيس��تم وقتمزدی به کارمزدی ،متناسبسازی
مس��ئولیتها ،طراحي سیس��تمها و بهکارگیری
آنه��ا در ش��رکتهای دولتی را توس��عه داده و
مقدمه و زیرس��اخت ورود به ب��ازار رقابت را در
آنها ایجاد نمایيم.
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