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 مهدي تديني

اولين كنگره ملي توسعه نظام پيمانكاري در 
صنعت نفت برگزار خواهد شد

* مديريت برنامه ريزي تلفيقي 

در يك صدمين س��الگرد اكتش��اف نفت و براي نخستين بار در 
تاريخ صنعت نفت كشورمان، كنگره ملي توسعه نظام پيمانكاري در 

صنعت نفت با نگاه ويژه به صنايع باالدستي برگزار مي شود.
اي��ن كنگره با همكاري انجمن دانش��جويان و دانش آموختگان 
مهندسی نفت، شركت ملی نفت ايران، شركت ملی مناطق نفت خيز 
جنوب و با حمايت و مس��اعدت ش��ركت های داخل��ی و خارجی و 
دانش��گاه های كش��ور در 20 و 21 اسفند ماه س��ال جاري در اهواز 
برگزار خواهد شد. الزم به ذكر است در اين كنگره پنج محور اصلي 

مرتب��ط با نظ��ام پيمانكاري مش��تمل بر 
مباحث عمومي، مديريت پروژه و مباحث 
اس��تراتژيك، بيم��ه و مديريت ريس��ك، 
مديري��ت كيفي��ت و قرارداده��ا و تأمين 
مالي پروژه مورد بررسي قرار مي گيرد كه 

مي تواند جايگاه مناس��بي براي بيان مسائل و حل مشكالت فراروي 
نظام پيمانكاري كشور در صنعت نفت محسوب شود. 

هدف از برگزاري چنين كنگره ايي، بررسي راهكارها و مشكالت 
پيش روي نظام پيمانكاري، توس��عه وگسترش آن در صنعت نفت، 
ش��ناخت و آش��نايي با ش��ركت هاي عمده در زمينه پيمانكاري در 
صنعت نفت، بررسي مباحث استراتژيك و معرفي آخرين تحوالت و 
بررسي چشم انداز نظام پيمانكاري در صنعت نفت، انتقال تجارب و 

آموخته ها و به اشتراك گذاشتن مهارت ها و دانش فني و مديريتي 
مديران صنعت نفت و شركت هاي پيمانكاري است.

از آنجايكه تحريم هاي بين المللي فرصتي پيش روي از آنجاييكه 
پيمان��كاران و س��ازندگان داخلي اس��ت، از طرفي چ��ون اين مهم 
مسؤوليت سنگيني را بر دوش مس��ؤوالن، پيمانكاران و سازندگان 
داخلي گذاشته، آنها بايد بتوانند براي برون رفت از مشكالت ناشي از 
تحريم هاي بين المللي راه حلي بيابند در نتيجه اين كنگره مي تواند 
فرصتي براي افزايش مش��اركت آنها و مهم تر از همه مشاركت اين 
دو گ��روه در ريس��ك هاي يكديگر تلقي 
ش��ود. در ضمن مي توان ب��ه تحريم هاي 
بين الملل��ي ب��ه عنوان ي��ك فرصت نگاه 
كرد و ب��ا بهره گيري بهينه از اين فرصت 
براي كاهش وابس��تگي و س��اخت اقالم 
و تجهي��زات داخلي اس��تفاده كرد كه البته بان��ك، بيمه، كمرگ و 
مجلس در اين پيش��رفت مي توانند نقش بسيار مهمي داشته باشد. 
به طوري كه مهندس س��يف اهلل جشن س��از مدير عامل شركت ملي 
نف��ت اي��ران، در اولين جلس��ه هماهنگي كنگره مذك��ور، هدف از 
برگزاري چنين كنگره ايي را ايجاد هماهنگي بين س��ه ركن توسعه 
صنعت نفت كش��ور يعني نظام هاي بانكي، پيمانكاري و كارفرمايي 

دانستند. 

هدف از برگزاري اين كنگره ملي ايجاد هماهنگي 
بين سه ركن توسعه نفت كشور يعني نظام هاي 

بانكي، پيمانكاري و كارفرمايي است. 


