
نگاهى بر گذشته
ســير صنعتي شــدن جامعه ايران با صنعت 
نفت آغاز شــد، اما صنعت نفــت ايران با توجه 
به وابســتگي سياســت گذاري آن به آمريكا و 
انگلســتان و كمبود نيروي انساني متخصص در 
قبــل از انقالب، فقط در حد بهره برداري رشــد 
نمود. در ســال هاي اوليه پس از انقالب به علت 
جنگ و ضرورت رسيدگي به مايحتاج مستقيم 
مــردم، دولتمــردان كشــور توجه خــود را در 
جهت پاسخ به نيازهاي ضروري جنگ و مردم 
معطــوف نمودند و توجه بــه صنعت نفت فقط 
در حد حفظ توان توليد جهت به دســت آوردن 
دالرهاي نفتي و پاسخ به نيازهاي اضطراري باقى 

ماند.
پس از جنگ نيز كشــور وارد فاز بازسازي 
شد و تا اواخر دهه 70 توجه خاصي در خصوص 
توسعه ساخت تجهيزات و كاالهاي صنعت نفت 
نشد، كه داليل آن به  طور خالصه در ادامه شرح 

داده مي شود.
1. اولويــت در خصوص هر پروژه صنعتي، 
بــه توليد رســانيدن آن پــروژه و پــس از آن، 
افزايش يا حفظ ســطح توليد است. لذا در كليه 
مجتمع هاي صنعتي، ساخت قطعات و تجهيزات 
توليد جنبه فرعي داشــته و اصــوالً در وظائف 
مجــري و بهره بردار، پروژه ســاخت تجهيزات 
گنجانده نمى شــود. بنابرايــن در آن زمان تمام 

صدرى افقه  مديرعامل شركت پشتيبانى ساخت و تهيه كاالى نفت ايران

توســـعه ساخت داخــل در صنعـــت نفت
گذشــته، حال، آينــده

"بخـش مهمـي از جهـاد اقتصادي توليد ملي اسـت. اگر ملـت ايران با 
همـت خود، با عزم خود، با آگاهي و هوشـمندي خـود، با همراهي و كمك 
مسـئوالن، با برنامه ريزي درسـت بتواند مشـكل توليد داخلي را حل كند 
و در ايـن ميـدان پيش برود، بدون ترديد بر چالش هايي كه دشـمن آن را 

فراهم كرده است، غلبه ي كامل و جدي پيدا خواهد كرد." 

فرازي از پيام نوروزي مقام معظم رهبري
به مناسبت آغاز سال 1391 

مقدمه
از اكتشــاف نفت در ايران بيش از يكصد ســال مي گذرد و اين كشــور هم اكنون 
يكي از بزرگ ترين كشــورهاي صاحب نفت و گاز در جهان است. اين در حالى است 
كه كشــور ايران سهمي در خور توانايي ها و شــأن خود، در عرصه ساخت تجهيزات و 
كاالهاي مورد نياز صنعت نفت نداشــته اســت. هرچند سال هاست كه از عزم جدي در 

كشور براي ساخت داخل نمودن تجهيزات صنعت نفت مي گذرد.
ايران از نظر كيفيت علمي و فني نيروي انســاني داراي ظرفيت بالقوه بزرگي اســت  
كه همواره به دنبال بالفعل نمودن و اســتفاده از اين توانايي ها بوده اســت. بديهي است 
جهت استفاده از اين توانايي ها بايد مزيت هاي نسبي كشور را در نظر گرفت. به جرأت 
مي توان گفت كه يكي از بهترين عرصه ها و مزيت هاي كشور ايران براي به كار گرفتن 

سرمايه هاي نرم و سخت كشور، عرصه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي است.
در اين نوشــتار تالش نموده ايم تا مسير  طي شــده و راهكارها و مشكالت موجود 
در روند ســاخت كاالهاي مورد نياز صنعت نفت را شرح دهيم تا بتوان با هم انديشي از 

موانع فعلي عبور نموده و شتاب آينده را افزايش داد.
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توجــه مســئولين وزارت نفــت بــه راه اندازي 
پروژه ها و پاسخ به نيازهاي ضروري كشور بود و 
مجالي براي امور با اولويت پائين تر نظير ساخت 

داخل تجهيزات فراهم نبوده است.
2. صنعت نفت در ايران از نظر مكاني، بسيار 
دور از قطب هاي صنعتي ساخت تجهيزات واقع 
شده است. عمده ترين قطب هاي صنعتي كشور 
در زمينــه ســاخت تجهيزات شــهرهاى تهران، 
اصفهان، اراك و مشهد هستند كه در آن زمان نيز 
رسوب دانش فني در زمينه ساخت تجهيزات در 

اين مناطق به علت وجود صنايع خودرو ســازي، 
فوالد و صنايع نظامي اتفاق افتاد. لذا ايجاد ارتباط 
در خصوص شــناخت نيازهــاي صنعت نفت و 
توانمندي هاي داخلي بســيار مشــكل بود و اين 

ارتباط با ضعف شكل مي گرفت.
3. به علت ضعف دانش فني و عدم شناخت 
عميــق از تجهيزات صنعت نفــت و به عبارت 
ديگر high tech بودن تجهيزات صنعت نفت و 
كمبود نيروي انساني تحصيل كرده، بهره برداران 
اقبالي بــه همكاري در ســاخت و اســتفاده از 

تجهيزات داخلي نداشتند.
4. در دهه هفتاد صاحبان دانش و سرمايه در 
زمينه ســاخت تجهيزات در حوزه محدود تري 
فعاليت كرده و عمدتاً در صنايع خودروســازى 
و نظامى و ساير صنايع متمركز شده بودند. زيرا 
صنعت خودرو با قطعه سازي داخلي معني پيدا 
مي كــرد و صنايع نظامي نيز راهي به جز نگاه به 

داخل نداشتند.
بــروز چندين اتفاق در دهه 70 باعث شــد 
كه تفكر ســاخت داخل در حوزه صنعت نفت 

به طور جدي ترى دنبال شود.
الــف) به علــت ســود سرشــار در حوزه 

صنعت نفت، هزينه هاي ســرمايه گذاري نيز در 
اين حوزه در مقايســه با ديگر صنايع، كاذب و 
باالســت. اين موضوع هنگامــي كه قيمت هاي 
جهانــي نفت افزايــش مي يابد و بنابراين ســود 
توليدكننــدگان نفــت باالتر مــي رود نمايان تر 
مى شــود. لذا تجهيزات صنعت نفــت نيز متأثر 
از هميــن موضوع، قيمت هاي كاذبى دارند (در 
حالي كه ســود جهاني صنعــت خودرو در حد 
5 تــا 12درصــد قابل ارزيابي اســت، در حوزه 
تجهيزات اســتراتژيك صنعت نفت سود 100% 

يا باالتر موضوع عجيبي نيست).
ب) به علت اســتراتژيك بــودن تجهيزات 
توليــد،  تــداوم  و ضــرورت  نفــت  صنعــت 
شــركت هاي خارجي ســازنده اين تجهيزات، 
قيمت هاي بســيار بااليي را جهــت تأمين لوازم 
يدكي، انجام تعميــرات و نگهداري تجهيزات 
مطالبــه مي نمايند كه كاذب تــر از قيمت اصلي 

تجهيز مي باشد.
ج) در دهــه 70 سياســت گذاران حــوزه 
صنعت به اين باور رسيدند كه بزرگترين مزيت 

نسبي كشور صنعت نفت است.
د) به طــور كلي افزايش ســطح علمي در 
تمامى ســطوح جامعــه و به تبــع آن در حوزه 
صنعت نفت و ساخت تجهيزات باعث افزايش 
دانش ساخت تجهيزات و توان نرم افزاري مورد 

نياز اين حوزه گرديد.
د) توســعه زيرســاخت هاي صنعتي كشور 
و توســعه ماشين ابزار و شــركت هاي مهندسي 
ســاخت تجهيزات و تسهيل در ارتباطات، توان 
ســخت افزاري مورد نياز جهت توسعه ساخت 

تجهيزات صنعت نفت را فراهم نمود.
ه) يك حساب سرانگشتي نشان مي داد كه 

ظرف دهه هاي آينده ســرمايه گذاري چند صد 
ميليارد دالري در حــوزه صنعت نفت صورت 
خواهد پذيرفت كه 50 تا 70 درصد از اين مبلغ 

صرف خريد تجهيزات مي گردد.
و) اســتراتژيك بــودن صنعــت نفــت و 
وابســتگي آن بــه خارج از كشــور، بــه عنوان 
يك اهرم فشــار بر عليه كشورمان به كار گرفته 
مي شود. لذا از منظر امنيت ملي و چانه زني هاي 
سياسي، افزايش استقالل در حوزه صنعت نفت 

بسيار مهم ارزيابى مى شود.
ز) بهبــود وضعيت اقتصــادي در اين دهه 
امكان اختصاص بودجه براي امور ديربازگشتى 

همچون امور تحقيقاتي را بهبود بخشيد.
لذا اقدامــات مختلفي در حوزه ي توســعه 
ســاخت داخل بــه انجام رســيد كــه از جمله 
مهم ترين آنها مى توان به موارد زير اشاره نمود.

1. پشتيباني و تشــويق سازندگان داخلي به 
شيوه هاى مختلف از جمله در اولويت قراردادن 
ســازندگان داخلي نســبت به رقبــاي خارجي، 
ترغيب و امتيازدهي به سازندگان خارجي براي 
مشــاركت با ســازندگان داخلي، عقد قرارداد 
بــا پيش پرداختهــاي كالن و تحمــل تأخيرها، 
افزايــش تعداد ســفارش ها، تنظيــم تقاضاهاي 
خريد با توان سازندگان، حمايت و همكاري در 
انجام تســت هاي كاربردي تجهيزات و رايزني 
مداوم براي بهبود كيفي محصوالت، استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني نظير ترك تشريفات مناقصه 
و ارائــه خدمــات مشــاوره فني به ســازندگان 
و تحويــل نمونــه كاال و هماهنگــي بازديد از 
تجهيزات و سايتهاي عملياتي و انبارهاي صنعت 

نفت.
2. حمايــت از انجــام تعميــرات توســط 
شركت هاي داخلي به عنوان يكي از عوامل مهم 
در حصــول فن آوري تجهيز و انجام مهندســي 

معكوس و توسعه ساخت قطعات يدكي.
3. سوق پيدا نمودن رسالت شركت كاالي 
نفت تهران از خريد خارج به ســاخت داخل و 
تغيير نام آن به شــركت پشتيباني ساخت و تهيه 
كاالي نفت تهــران و برچيده شــدن تدريجى 
دفاتر خريد خارج از كشور از جملع دفاتر خريد 

سرفصل ويژه
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لندن، شارجه و كلگري كانادا.
و  خودكفايــي  واحدهــاي  ايجــاد   .4
ســاخت داخل در شــركت هاي زير مجموعه 

وزارت نفت.
5. تشكيل ســتاد حمايت از ساخت داخل 

وزارت نفت. 
ستاد حمايت از ساخت داخل وزارت نفت 
در ســال 1374 به منظور ساماندهي و تسريع در 
امر فعاليت هاي ســاخت داخل به رياست مدير 
عامل شــركت كاالي نفت تهران و با عضويت 
نماينــدگان تام االختيــار چهار شــركت اصلي 
تشــكيل گرديد. از جمله اهدافي كه اين ســتاد 

پيگيرى مى نمايد عبارتند از:
- شناسائي كليه اجناس، قطعات و مواد مورد 
نياز صنايع نفت، گاز و پتروشيمي كه ساخت و 
توليد آنها در كشور به صورت بالقوه و يا بالفعل 
امكان پذير مى باشد در جهت برنامه ريزي براي 
توليد آنها در داخل كشور و جلوگيري از ورود 

مواد و مصنوعات مشابه خارجي.
- ايجــاد بانــك اطالعاتــي از كليــه مــواد 
و كاالهــاي پــر مصــرف صنعت نفــت و منابع 
تأميــن آنها جهت جلوگيري از تنــوع بي رويه و 
دوبــاره كاري در تهيه اين اطالعات و توزيع آنها 
بين شركت ها و مديريت هاي ذيربط صنعت نفت.

- بررسي و شناســائي منابع بالفعل و بالقوه 
صنعتي كشــور و حمايت از آنها در زمينه هاي 
تخصصــي و فني براي تأميــن نيازهاي صنعت 

نفت. 
- برخوردارى از اختياراتي همچون امكان 
ترك تشــريفات مناقصه براي اقالمي كه براي 
اولين بار در داخل كشــور جهت ســاخت آنها 
اقدام مي گردد. به عــالوه فراهم آوردن امكان 
پيش پرداخت به ميــزان ارزش مواد اوليه مورد 
نيــاز حداكثر تا ســقف 100% مبلغ قــرارداد به 

سازندگان و توليد كنندگان داخلي.
و  اختيــارات  مجموعــه   1379 ســال  در 
وظايــف اين ســتاد بــه شــركت كاالي نفت 
تهــران منتقــل و ايــن شــركت بــه شــركت 
پشــتيباني ســاخت و تهيه كاالي نفــت تهران 
تغييــر نــام يافــت تــا بــه عنــوان يــك طرح 

ملــي، ناجي ســازندگان داخلــي و متولي قطع 
وابســتگي به بيگانگان در صنايــع نفت، گاز و 

پتروشيمي باشد. 

وضعيت كنوني
شــتابان  توســعه  و  فــوق  اقدامــات 
زيرســاخت هاي نرم افــزاري و ســخت افزاري 
كشــور و ايثار و همت و غيرت نيروي انســاني 
در تمام سازمان ها و ســاختارهاي ذيربط باعث 
گرديد تا در شــرايط كنوني و با وجود تمركز 
تحريم هــاي غرب بر صنعت نفــت، اين موتور 
محركه ي اقتصــاد ملي به حدي از خود اتكايي 
رسيده باشــد كه نه تنها از حركت باز نايستاده، 
بلكــه يكي از حوزه هاي اصلي رشــد اقتصادي 
و جذب ســرمايه بوده و در تمام زمينه ها با افت 
و خيز در حال توســعه مى باشد. آمار خريدهاي 
انجام شده طي 30 سال گذشته (1390-1361) 
بيانگر افت شــديد خريدهاي خارجي و رشــد 
بســيار باالي خريدهاي داخلي اســت. از سال 
1361 (سال تأسيس شركت پشتيباني ساخت و 
تهيه كاالي نفت تهران) تاكنون، وضعيت خريد 
وزارت نفت در بخش داخلي و خارجي به شرح 

زير بوده است.
• كل اقــالم خريد هــاي داخلــي شــامل 
697420 قلم بــه ارزش 53 هــزار ميليارد ريال 
بوده اســت. (از اين تعداد حدود 600 هزار قلم 
آن طي ســال هاي 84 تاكنون به ارزش 40 هزار 
ميليارد ريال خريداري شــده كه با كسر موارد 

تكراري 290 هزار قلم است) 
• كل اقــالم خريدهــاي خارجي شــامل 
634447 قلــم بــه ارزش 21 ميليــارد دالر بوده 
اســت. (از اين تعداد حــدود 234 هزار قلم آن 
طي ســال هاي 84 تاكنون بــه ارزش 8 ميليارد 
دالر خريداري شــده كه با كسر موارد تكراري 

109 هزار قلم است) 
در بررســى وضعيت خريدهاى انجام شده 
در 6 ســاله اخير (سال 84 به بعد)، كاهش تعداد 
اقــالم خريدهاي خارجي و افزايــش 4 برابري 
خريدهاي داخلي مشاهده مي شود. اين درحالي 
اســت كه تعداد طرح ها و پروژه هاي توسعه اي 

طي سال هاي اخير به شدت افزايش يافته و اين 
امر بيانگر ورود سازندگان داخلي به بخش هاي 
باالدستي و پروژه ها و تغيير نگرش صنعت نفت 

در استفاده از توليدات داخلي است.

آينده
با وجود خواســت و اراده بر توسعه ساخت 
كاالهــاي داخلي در صنعت نفــت، تا به امروز 
وضعيت ســاخت داخل متناسب با توانايي هاي 
بالقــوه كشــور نبوده اســت كه ايــن امر توجه 
مدبرانه و جدي ترى را در جهت رفع موانع پيش 
روي توســعه ســاخت داخل تجهيزات صنعت 
نفت طلب مي نمايد. زيرا كشوري كه با بيش از 
100 سال قدمت در صنعت نفت، بيشترين حجم 
از منابع هيدروكربورى جهان را در اختيار دارد 
و از طرفى از سطح دانش فني نسبتاً باال و نيروي 
انساني تحصيل كرده و جوياي كار و وجود بازار 
بسيار بزرگ در داخل و در كشورهاي همسايه 
برخوردار اســت، بايد براي تبديل شدن به يك 
ابرقــدرت در حوزه نفت و انــرژي و همچنين 
قطب توليد تجهيزات صنعت نفت برنامه ريزي 
مؤثر نمايد. اگرچه كشور در حوزه مورد بحث 
توفيقات خوبي داشــته اســت، اما اين توفيقات 
متناسب با آنچه كه مي توانست باشد نبوده است. 
به عــالوه فراموش نكنيم، كشــوري نظير نروژ 
هنگامي كه شــروع به توسعه صنعت نفت خود 
نمود از نظر ســطح دانش، فناوري و توانايي ها 
پائين تر از وضعيت كنوني كشــور ايران بود (به 
عبارت ديگر ايران امروز بسيار توانمندتر از نروژ 
30 سال گذشته است). لذا ضروري است به اين 
حوزه بســيار جدي تر و به عنــوان ركن اصلي 
توســعه صنعتي كشور نگريسته شود و وضعيت 
فعلي و گذشــته و راهكارهاي رفع موانع با كار 
كارشناسي گسترده، تحليل و عارضه يابي گردد. 
در ادامه به مشكالت، پيشنهادها و راه حل هايي 
كه پيش روي توســعه ساخت داخل تجهيزات 

نفت قراردارد اشاره مي گردد.
1. "پروژه ها" كليد جهش توسـعه اسـتفاده 
از كاالهاي داخلـي: عمده ي هزينه هاي احداث 
يــك پــروژه در وزارت نفت مربــوط به بخش 
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تجهيزات اســت. با اين حال به نظر مي رســد كه 
در اين قســمت با توجه به تمركز به حق مديران 
پروژه هــا در راه اندازي پروژه ها، بحث ســاخت 
داخل نمودن تجهيزات نمي تواند در اولويت قرار 
گيرد. اما اين حوزه به قدري بزرگ و مؤثر است 
كه قابل چشم پوشي نبوده و بنابراين توجه به آن 
از منظر ســاخت داخل اجتناب ناپذير است. لذا 

چندين اقدام به شرح ذيل بايد مدنظر قرار گيرد.
الف) بايد كارشناسان توسعه ساخت داخل 
در جريان فاز مطالعاتي پروژه قرار گيرند و پس 
از انجام طراحي پايه و اســتخراج ليست تقريبي 
تجهيزات مــورد نياز، تأميــن حداكثري كاالي 
پروژه هــا از منابع داخلي برنامه ريزي و اطالعات 

كلي تجهيزات مورد نياز اطالع رساني گردد.
ب) اســناد مناقصات و نوع قراردادپروژه ها 
بايــد به طــور كامــل، موضوع ســاخت داخل 
كاالهاي پروژه را حمايت نمايند و ســطح طرح 
موضوعــات حمايتي از عناويــن و بندهاي كلي 
به ضمائم تخصصــي و تفصيلي حمايتي تبديل 
گردد، به نوعي كه بهانه تراشــي براي عدم تأمين 
كاالهــاي پروژه از ســازندگان داخلي توســط 
پيمانــكار امكان پذيــر نبوده و از صوري شــدن 

درصد داخلي سازي پروژه ها جلوگيري شود.
ج) قبل از واگــذاري پروژه ها تا حد امكان 
وندور ليســت پروژه هــا نهايي شــوند و به طور 
كلــي تدابيــر الزم جهــت حل و فصل مســائل 
تأمين كننــدگان قبل از انعقاد قرارداد انديشــيده 
شود. بديهي است كه با احاله موضوعات به بعد 
از قــرارداد، پيمانكاران و به خصوص پيمانكاران 
خارجي ســعي خواهند نمود تا منويات خود را 

اجرايي نمايند.
د) تالش شود تا تعدادي از پروژه ها را انحصاراً 
با نگاه به داخل تعريف نمود. به عنوان مثال مي توان 
توســعه كامل يك ميدان نفتي غير مشــترك و يا 
احداث يك تأسيسات غير حساس را براي تمرين 

خودكفايي با نگاه به داخل تعريف نمود.
2. اطالع رساني و آموزش قوانين و مقررات 
حمايتـي به سـازندگان: بهتريــن راه حمايت از 
سازنده داخلي آن است كه به وي مهارت الزم 
براي برخورد با ساختارهاي متنوع وزارت نفت 

و چگونگي دفاع از حقوق خود را آموزش داد. 
اين كار باعث تسهيل ورود شركت هاي ناآشنا 
بــا وزارت نفت به عرصه ي ســاخت كاالهاي 
مورد نياز وزارت نفت شده و مهم ترين اقدام در 

جهت انحصار شكني است. 
سـنديكاهاي  و  انجمن هـا  از  حمايـت   .3
سـازندگان و توليدكننـدگان: نظر به ضرورت 
اســتفاده از اصل تعاون و هم افزايي و اســتفاده 
از خرد جمعي، بايد توســعه فرهنگ مشاركت 
و حمايــت از NGOهاي ســازندگان مرتبط با 

وزارت نفت در دستور كار قرار گيرد.
4. تسـهيل در اخـذ اطالعـات مـورد نيـاز 
سـازندگان: يكي از موانع اصلي توسعه ساخت 
مشــكالت  نفــت  وزارت  كاالهــاي  داخــل 
ســازندگان در اخذ اطالعات مورد نياز جهت 
ســاخت مي باشــد. به عنوان مثــال كاتالوگ و 
منــوال يك دســتگاه خاص كه ســازنده قصد 
ســاخت نمونه مشــابه آن و يا قطعه اي از آن را 
دارد يــا در اختيار او قرارداده نمي شــود و يا با 
مشــكالت فراوان و اســتفاده از روش هاي غير 
رســمي در اختيار او قرار داده مي شــود. در اين 
زمينــه اخذ نمونه، مراجعه به انبارها و ســايت ها 
براي رؤيت نمونه قطعه و تجهيز، همه با مصائب 

و مشكالت فراوان همراه است.
5. بهبود سـاختارهاي مديريتـي: مهم ترين 
ركن بــراي موفقيت هــر كار جمعي مديريت 
است. مهم ترين مشــكالت و پيشنهادها در اين 

حوزه به شرح زير ارائه مي شود.
الف) عــدم وجود هدف گــذاري و برنامه 
جامع ساخت تجهيزات: سند و برنامه بلند مدت 
براي توســعه ساخت تجهيزات در وزارت نفت 
تعريف نشــده اســت. هر پروژه اي كــه در هر 
سازمان اجرا مي شود داراي يك قسمت مديريت 
پروژه است كه برنامه زمان بندي شده را تعريف 
و كنترل مي نمايد. پروژه توسعه ساخت داخل، 
داراي هدف، تعريف، برنامه و مدير پروژه نبوده 
و در يك كالم داراي ســازماني در سطح عالي 
نمي باشــد. فعاليتي كه در حال حاضر در زمينه 
ساخت داخل انجام مي شود، ايجاد واحدي در 
مديريت تداركات شــركت هاي زير مجموعه 

اســت كه از ميان تقاضاهــاي ورودي، آنهايي 
را كه زمان كافي، نمونه و ســازنده مناســب در 
اختيار دارند شناســايي و جهت ســاخت داخل 
معرفي و پيگيري مي نماينــد. اين نحوه عمل را 
مي توان يك اقدام واكنشي و برنامه كوتاه مدت 

به شمار آورد.
ب) وحــدت رويه و جلوگيــري از موازي 
كاري: هر يك از شركت هاي تابعه وزارت نفت 
در زمينه ســاخت داخل ساليق و روش خودش 
را دارنــد. همچنيــن تفكيك و شفاف ســازي 
وظايف ميان معاونت هاي "پژوهش و فناوري" 
و " مهندســي و ســاخت داخل" وزارت نفت و 
همچنين "شركت پشتيباني ساخت كاالي نفت 
تهــران" و "جهــاد خودكفايــي" وزارت نفت 
صورت نپذيرفته اســت و در بســياري از موارد 
جهت انجام يك كار تعارضاتي بروز مي نمايد. 
بــه عبارت ديگــر وحدت رويــه در خصوص 
ساخت داخل وجود نداشــته كه اين امر باعث 

كندي و افزايش هزينه ها مي گردد.
ج) عدم وجود تمركز و سيســتم اطالعات 
مديريــت در حوزه ســاخت كاال و تداركات: 
اين امر باعــث موازي كاري و از دســت رفتن 
تجربيات مي گردد. براي مثال در يك شركت، 
كااليي خاصي درخواست و براي ساخت داخل 
آن اقدام مي شود و كار نيز به نتيجه مي رسد. اما 
اطالعات اين پروژه در هيچ كجا ثبت نمي شود 
و فرضاً پنج ســال بعد كه شــركتي ديگر به آن 
كاال احتياج دارد، فرآيند ساخت داخل دوباره 
از ابتدا شروع مي گردد. بنابراين ضروري است 
كــه به عنوان يك اقدام ضربتي مركز اطالعات 
ساخت داخل ايجاد شود. اين مركز متولي يك 
پايــگاه اطالع رســاني خواهد بود كــه هرگونه 
اطالعات عمومي كه مربوط به ســاخت داخل 
مي گردد در آن جمع آوري مى شــود. به عنوان 
مثال تمام پروژه هاي ســاخت داخلي كه انجام 
شده و يا در حال انجام است و يا در آينده قصد 
انجام آن وجود دارد، مشــخص شده باشند. به 
عنوان اقدام كوتاه مدت بايد سامانه تأمين كاالي 
وزارت نفت در اسرع وقت راه اندازي و عملياتي 
گردد. راه حل ميان مدت نيز آن اســت كه هيچ 
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عنوان اطالعاتي به صورت هاردكپي باقي نمانده 
و تمام اطالعات بر روي سيســتم هاي رايانه اي 
و تحت كنترل مديريت ها به صورت طبقه بندي 
شده قابل دســــترسي باشند. برنامه بلنـــــد مدت 
در اين زمينه، عمــــلياتي ســازي يك سيســتم 
بــه منظــــــــور يكپارچه ســازي   ERP/MIS
اطالعــات ايجــاد شـــــده در برنــــامه ريزي 

ميان مـــدت مي باشد.
د) پيشــنهاد تحليــل و اســتفاده از نتايــج 
مطالعــات طــرح نصــر و طرح جامــع اصالح 
سيســتم ها و ارتقاء بهره وري شركت ملي نفت 
ايران انجام شــده توســط شــركت BAIN در 
جهت اصالح ســاختارهاي حمايت از ساخت 

كاالهاي مورد نياز صنعت نفت.
6. عـدم توجـه سـاختارها و سـازمان هاي 
آموزشـي كشـور به نياز صنعت نفت: آيا نگاه به 
صنعت نفت در ديگر زير ســاخت ها متناسب با 
شأن صنعت نفت بوده است؟ به راحتي مي توان 
پاسخ داد: خير. آيا سهم پروژه هاي تحقيقاتي و 
دانشگاهي متناسب با سهم نفت از درآمد سرانه 
كشور مي باشد؟ آيا برنامه ريزي وزارت علوم 
براي تربيت نيروي انساني صنعت نفت متناسب 
با مطالبات ملي از وزارت نفت است؟ ضروري 
اســت با نياز ســنجي و برنامه ريزي رشــته هاي 
دانشــگاهي به ويــژه در حوزه هاي مهندســي 
و فنــاوري، نــگاه تخصصي تر حاكم شــده و 
تحصيالت با گرايشات تخصصي تر و گسترده تر 
به انجام برسد تا حوزه ي تجهيزات صنعت نفت 
نيز داراي كرســي هاي آموزشي تخصصي در 
دانشگاه گردد. براي مثال متخصصين تجهيزات 
حفــاري، تجهيــزات دوار و تجهيــزات تحت 
فشــار دوره هــاي عمومي و تخصصــي ذيربط 
را در دانشــگاه گذرانده باشــند. همچنين منابع 
انساني و ساختار آموزشي وزارت نفت نيز بايد 
براي تربيت كارشــناس توســعه ساخت داخل 

برنامه ريزي و اقدام نمايند.
7. كنـدي فرآيندهـاي اداري، پيچيدگي 
نظارتـي:  دسـتگاه هاي  از  تـرس  و  قوانيـن 
محدوديت عمل در چهارچوب قانون برگزاري 
مناقصات باعث كند شدن امور مي گردد. تجربه 

بارهــا ثابــت نموده كــه در انجام يــك پروژه 
ساخت تجهيز و يا قطعه، مجموعه زمان صرف 
شــده جهت انجام قانوني امــور و انجام مراحل 
اداري، مناقصــه، عقــد قــرارداد، پرداخت ها، 
مكاتبــات مختلف پرونــده و... چنديــن برابر 
زمــان مورد نيــاز براي توليد يك قطعه اســت. 

ايــن امــر نه تنهــا باعث از دســت رفتــن زمان 
مي گــردد، بلكه منجر به افزايــش هزينه تأمين 
كاالي كارفرمــا و افزايــش هزينه هاي ســازنده 
نيــز  كارفرمــا  عدم النفــع  ضــرر  همچنيــن  و 
خواهند شد. مثال نقض مناسب براي اين موضوع 
وزارت دفاع مي باشد. دستاوردهاي وزارت دفاع 
در توســعه ســاخت داخل تجهيزات نظامي در 
حوزه قانون برگزاري مناقصات به دســت نيامده 
اســت. بنابراين پيشــنهاد مي شــود تا اصالحات 
و شفاف ســازي الزم توســط يك كارگروه از 
خبرگان صاحب نظــر اين حوزه و قانون گذار و 
ناظر قانون به عمل آيد تا روند اداري امور تسهيل 

و تسريع گردد.

8. ارج نهادن به كارشناسـان حوزه ي توسعه 
سـاخت داخل: يك كارشــناس توسعه ساخت 
داخــل داراي تخصص در شــناخت تجهيزات 
و قطعات حوزه ي كارشناســي خويش بوده، به 
عالوه بر اســتانداردهاي ذيربط نيز تسلط كامل 
داشــته و روش هاي بازرسي و ساخت و توليد را 
مي شناســد. همچنين قوانين و مقررات حوزه ي 
حمايــت از ســاخت و مناقصــات را همواره در 
ذهــن داشــته و در تنظيم فنــي قــرارداد و منابع 
تأميــن كاال داراي تبحر كامل مي باشــد و براي 
به نتيجه رســاندن ســاخت بار اول يك تجهيز، 
سازنده و واحدهاي بهره برداري، فني، تعميرات 
و بازرســي را هماهنگ مي نمايد. اين تخصص 
در مقايسه با ســاير تخصص هاي حوزه ي كاري 
مهندســين صنعت نفت طرفداري ندارد، زيرا به 
علت ماهيت ستادي بودن، حقوق كمتري داشته 
و به علت عدم امكان فعاليت در بخش خصوصي 
درآمد زا نيست. لذا ضروري است اين توانمندي 
در بدنه وزارت نفــت به عنوان يك تخصص به 

رسميت شناخته شده و ارج نهاده شود.

نتيجه گيري
اميــر المومنيــن عليــه الســالم مي فرمايند: 
"فرصتها چون ابر گذران است، پس فرصت هاي 
نيك را غنيمت شماريد". نام گذاري سال 1391 
به عنوان ســال «توليــد ملي، حمايــت از كار و 
ســرمايه ايرانــي»، منويات دولت فعلــي و وزير 
محترم نفت در حمايت از سازندگان داخلي كه 
در بخشــنامه ها و مصوبات سال هاي اخير نمايان 
است، وجود تحريم هاي بين المللي، همه عواملي 
هســتند كه فرصت كم نظيري را براي جهش در 
ســاخت داخل كاالهاي مورد نياز صنعت نفت 
فراهم مي نمايند. اميد است تا با مغتنم شمردن اين 
فرصت، تهديدهاي ناشي از تحريم را به فرصت 
تبديــل نموده و بــا حصول دانــش و فن آوري، 
افزايش اســتقالل و خود اتكايي، افزايش اشتغال 
و تزريق ســرمايه به اقتصاد ملي و افزايش قدرت 
چانه زني، در جهت رضايت خداوند متعال كوشا 
باشــيم تا ايراني مقتدر و متعالــي و كارآمد را به 

محضر امام عصر(عج) تحويل نمائيم.
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