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* گزارشگران  

قريب به 13 س��ال از تصويب قانون 
اس��تفاده حداكث��ري از توانمندي هاي 
داخلي مي گذرد قانوني كه در دوازدهم 
اس��فندماه سال 1375 به منظور توسعه 
پيمانكاري و حمايت از توان فني مهندسي 
توليدي كشور در اجراي پروژه هاي ملي 

در هشت ماده تصويب شد.
در جه��ت اس��تفاده از ت��وان توليد 
كنن��دگان داخل��ي و همچني��ن اغ��از 
فشارهاي بين المللي و افزايش تحريم ها 
و ممانعت از واردات كاالهاي صنعتي براي صنايع ايران به ويژه صنعت 
نفت، واقعيتي بود كه بيش از هر زمان ديگر صنعتگران ايراني را به قدم 
نهادن در راه سخت و دشوار توليد كاالهاي صنعتي مورد احتياج صنايع  

و صنعت نفت فرا خواند.
صنعت اين مرزو بوم اگر چه طي س��ال هاي گذش��ته فش��ار ها و 
تحريم ه��اي گوناگوني را تجربه كرده اس��ت و در تمام طول اين مدت 
متخصصين ايران زمين با تمام تالش خود از متوقف شدن چرخ هاي آن 
جلوگيري كردند و به بدخواهان اين سرزمين اثبات كردند كه؛ آزموده 

را آزمودن خطا است.
اما امروز به لطف خداي قادر و توانا  و تالش بي وقفه متخصصين 
ايراني، سياست حمايت از توليد كنندگان داخلي به ثمر نشسته و هم 
اكنون نتايج و ثمره آن واضح و قابل رويت است و بر هيچ كس پوشيده 

نيست.
ام��روز بعد از يك صده از احداث اولين چاه نفت در ايران توس��ط 

انگيليس��ي ها صنعت نفت ايران به مرحله اي از تكامل و بلوغ رس��يده 
است كه توانايي و دانش فني احداث چاه كامال ايراني را دارد.

چاهي كه از كوچكترين تا بزرگترين قطعات و تجهيزات و لوازم آن 
به دست تواناي مهندسان و متخصصين ايراني، اين فرزندان ايران عزيز 

ساخته مي شود.
 اي��ن موفقيت غرور آفرين ما را بر آن داش��ت كه به س��راغ يكي 
از ش��ركت هاي ب��زرگ و فعال در اين زمينه  رفت��ه و با آنها به گفتگو 

بنشينيم .
مطالب زير حاصل گفتگوي 2 ساعته خبر نگار پايگاه اطالع رساني 
شركت ملي نفت ايران با مهندس مهدي فكور مدير توليد و پشتيباني 

شركت نفت مناطق مركزي است.

  به عنوان س�ئوال نخست؛ مختصري از پيشينه شركت ملي نفت مناطق 
مركزي ايران و فعاليت هاي اين شركت تا به امروز بيان بفرماييد:

ش��ركت ملي نفت مناطق مركزي در س��ال 1377 و متشكل از3 
ش��ركت تابعه بهره برداری تاسيس ش��د و هدف از تاسيس آن توليد 
نفت و گاز از ميادين خشكي تحت مسئوليت در شرق، غرب و زاگرس 

جنوبي است.
در حال حاضر فعاليت هاي اجرايي و عملياتي شركت نفت مناطق 
مركزي ايران در بيش از 31 ميدان گازي و نفتي شناخته شده گسترش 

يافته است.
اين شركت در حال حاضر ازحدود 520 ميليون متر مكعب در روز 
گاز مصرفي داخل كشورحدود315 ميليون متر مكعب در روز را توليد 
كرده و به عبارت ديگر اين ش��ركت با فرض مصرف تمام گاز توليدی 

 عطاحسينيان،مهدي بحريني*

مهندس فكور : 
دستيابي به دانش فني و ساخت تجهيزات باالدستي باعث رفع 

برخي از موانع مهم در صنعت نفت خواهد شد 

گفتوگو
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توس��ط خانوارهای ايرانی تامين كننده گاز مصرفي تقريبا 10 ميليون 
خانوار ايراني در سراسر كشور است.

  با توجه به اين موضوع كه شركت نفت مناطق مركزي يكي از شركت هاي 
پيش�گام در زمينه توليد داخل اس�ت؛ تاريخچه اين ن�وع فعاليت ها در اين 
شركت و حركت در مسير توليد كاالها و تجهيزات صنعتي مورد نياز صنعت 

نفت از چه زماني آغاز شد؟
قب��ل از ه��ر چيز بايد به اين موضوع توجه داش��ت كه بيش��ترين 
وابستگي شركت نفت مربوط به كاالهايي است كه امروزه تنها در چند 
كش��ور معدود ساخته شده و تنها برخي از شركت هاي خارجي توانايي 

توليد اين كاالها را دارند.
بنابراين طبيعي بود كه با افزايش فشار هاي بين المللي و تنگ تر شدن 

دايره تحريم ها در خريد و ورود اين كاالها به كشور موانعي ايجاد شود.
 به موازات جدي تر ش��دن تحريم ها و به وجود آمدن مشكالت در 
تامين قطعات مورد نياز صنعت نفت بحث توليد در داخل نيز وارد مراحل 

جدي و عملياتي شد.
البته بايد توجه داشت كه توليد بيشتر اين كاالها و قطعات به دليل 
ويژگي هاي طبيعي ميدان ه��اي گازي ايران  و به دليل ترش بودن اين 

ميادين از پيچيدگي هاي بسياري برخوردار است.
با اين وجود از سال 1383 بحث توليد كاالها و قطعات مورد نياز در 
داخل، توسط مهندس ضيغمي مدير عامل شركت نفت مناطق مركزي 

به طور جدي و مستمر پيگيري شد وتا به امروز نيز ادامه دارد.

  فعاليت هاي انجام شده توسط اين شركت براي توليد كاال چگونه بوده و چه 
مراحلي را براي رسيدن به توليد كاالي نهايي طي كرده ايد ؟

اولين اقدام شناسايي كاالهای مورد نياز با اولويت كاالها ي استراتژيك 
بود و با شناس��ايي اين كاالها و مشخص ش��دن نياز هاي  شركت ملي 
نفت مرحله دوم فعاليت ها آغاز ش��د؛ اين مرحله در رابطه با شناس��ايي 

شركت هاي ايراني با توانايي باال براي توليد كاالهاي مورد نيازبود.
با شناسايي شركت ها و توانايي هاي آنها در زمينه هاي مختلف تالش 
ش��د تا اين ش��ركت ها با همكاري يكديگر و هماهنگي كامل به توليد 

كاالهاي مشخص شده اقدام كنند.
با كامل ش��دن مراحل شناس��ايي و هماهنگ ش��دن شركت هاي 
داخلي برنامه توليد كاالها  وارد فاز عملياتي و توليد شد و بدين صورت 
چرخه س��اخت كاالهای دارای اقالم قطعاتی زياد و پيچيده تا تشكيل 

كنسرسيوم های ساخت داخلی تكميل گرديد.

  اين فعاليت ها در چه چارچوبي انجام ش�د و كميته راهبردي ساخت داخل 
چگونه شكل گرفت و چه ساختاري دارد؟

با جدي ش��دن بحث ساخت داخل كاالهاي مورد نياز صنعت نفت 
در نخستين گام، كميته راهبردي ساخت داخل در شركت نفت مناطق  
مركزي تش��كيل ش��د و در مجموع كميته  راهبردي داراي 12 كميته 
تخصصي اس��ت و بطور متوس��ط هر كميته از 9 نفر افراد كارش��ناس 

متخصص و مدير تشكيل شده است.
هر طرح توليدي ابتدا در اين كميته مورد بررسي و تجزيه وتحليل 
ق��رار مي گيرد جزييات طرح؛ س��رمايه و تكنولوژي م��ورد نياز و توان 
شركت هاي داخلي توليد كننده به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد و با 
تاييد طرح در اين كميته ها به كميته راهبردی ساخت داخل ارجاع و در 

آنجا تصميم گيری نهايي براي توليد آن كاال صورت خواهد گرفت.

  در طول اين سال ها در همكاري با شركت هاي توليد كننده داخلي عمده ترين 
مشكالت پيش روي ساخت داخل و سازندگان داخلي از نظر شما چه بوده است؟

در رابطه با مشكالت در طول اين سال ها مي توان به موارد متعددي 
اشاره كرد اما مهمترين آنها تعريف نشدن نيازهاي اضطراري شركت و به 



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

14

طور كلي نياز هاي اضطراري صنعت نفت بود.
عدم توانايي ش��ركت ها از لحاظ ماشين آالت و امكانات ساخت و 
تهيه كاالها و قطعات مورد نياز، پايين بودن حجم نقدينگي شركت هاي 
ايراني ، اعتقاد نداش��تن به كار پژوهش��ي و تحقيقي براي شركت هاي 
داخلي ، عدم همكاري مشترك شركت هاي داخلي براي انجام پروژه هاي 
بزرگ ساخت، داخل و قوانين و مقررات نا كافی به ويژه در امر ضمانت 
نامه هاي بانكي براي ش��ركت در مناقصات مهمترين مشكالت در اين 

زمينه بود.
همچنين يكي از نكات پر اهميتي كه وقت و انرژي بسياري براي 
آن صرف ش��د عدم همكاري و ارتباط ميان شركت هاي داخلي بود به 
اين دليل كه اغلب شركت هاي داخلي توليد كننده به دليل عدم ارتباط 
با يكديگر از توان و تجهيزات يكديگر با خبر نبوده و متصل كردن اين 
شركت ها به يكديگر براي توليد يك كاالي مشترك كار بسيار سخت 
و طاقت فرسايي بود چرا كه برخی كاالهای متنوع، وجود ماشين آالت 
متعدد را الزامی می نمود و متمركز بودن اين حجم ماشين آالت در يك 

شركت تقريبا كم اتفاق می افتد.

  تا به امروز عمده كاالهاي س�اخته ش�ده اين ش�ركت در طول اجراي اين 
سياست چه بوده است؟

از جمله كاالهايي كه در شركت نفت مركزي توليد شده، مي توان 
به ساخت شير هاي ايمنی درون چاهي كه در حفظ و امنيت چاه ها از 
اهميت بسيار بااليي برخوردار است اشاره كرد، هم اكنون در حدود سه 
ماه است كه  اين شيرها در سه چاه شركت نفت مناطق مركزي نصب 

شده  و مورد بهره برداري قرار گرفته است.
همچنين اين ش��ركت توانس��ته است رش��ته هاي تكميلي درون 
چاه��ي را ب��راي اولين بار در اي��ران بومی كند و دان��ش فنی و دانش 
س��اخت از مهمترين دستاوردهای اين پروژه عظيم است.شركت نفت 
مناطق مركزي در توليد لوله هاي جداري نيز در س��ايز 5/8-9 اينچ به 
موفقيت هاي چشمگيري دست يافته و عمال در دو چاه با گاز ترش با 

موفقيت نصب شده است.
پيش از اين نيز تاج چاه )wellhead(  كه بس��ته به فش��ار  چاه در 
كالس هاي 3 هزار، 5 هزار، 10 هزار و 15 هزار مورد اس��تفاده قرار مي 
گرفت با تالش متخصصان داخلي در ساخت كالس هاي 3هزار و 5 هزار 
به خودكفايي رس��يده ايم و اين كاالي استراتژيك را بومي كرده ايم. و 

اكنون ساخت كالس 10 هزار آن در دست بررسی می باشد.

  صرفه جويي ارزي حاصل از ساخت داخلي اين تجهيزات و حجم قراردادهاي 
موجود براي توليد اقالم مورد نظر با شركت هاي داخلي چقدر است؟

پس از بومی شدن دانش فنی ساخت رشته های تكميلی چاه های 
گازی و در صورت عملياتی  شدن خط توليد آن در كشور، ساالنه بيش 
از 16 ميليون دالر صرفه جويی ارزی حاصل خواهد شد. با توجه به اين 
موض��وع كه  قريب به 90 درص��د چاه هاي گازو نفت به ويژه  چاه هاي 
داراي گاز ترش بايد از رش��ته هاي تكميلي اس��تفاده كنند، ش��ركت 
نفت مناطق مركزي تالش گس��ترده اي را آغاز كرده است و درهمين 
چارچوب برای توليد داخلي رشته های تكميلی مورد نياز صنعت نفت 
در قالب 8 قرارداد به ارزش 220 ميليارد ريال با سه كنسرسيوم داخلی 
همكاری شد، به طوری كه هم اكنون حتی ماده اوليه ساخت قطعات نيز 

در داخل كشور توليد می شود.
همچنين برای تاسيس��ات  مربوط به تاج چاه )well head( نيز در 
قالب 13 قرارداد به ارزش 419 ميليارد ريال با شركت های داخلی وارد 
همكاری شديم كه هم اكنون ساخت اين تاسيسات نيز بومی شده و در 
صورت توليد به هنگام محصوالت مورد نياز از واردات خودكفا خواهيم 

شد.

با توجه به اين كه در طول س��ال حدود 50 حلقه چاه در شركت 
مناطق نفت مركزي  حفر و تعمير مي ش��ود هر سري رشته تكميلي 

وارداتي بسته به نوع آن بين 270 تا 320هزار يورو هزينه دارد.
به طور كلي 936 ميليارد ريال و به عبارت ديگر 100 ميليون دالر 
با شركت هاي ايراني و با محوريت 4 كنسرسيوم متشكل از صنايع دفاع، 
ابزار برقی ايران، دنا پمپ، گلوبان و ديگر شركتهای سازنده داخلی در 
زمينه قطعات پر مصرف صنعت نفت قرارداد بسته ايم مبالغي كه مي 
توانس��ت بدون توجه به ساخت داخل و توانمندي هاي داخلي از كشور 

خارج شود.

  پ�س از گذش�ت يك قرن از صنع�ت نفت مي توان گفت، ام�روز توانايي 
ساخت و احداث كامل يك چاه ايراني را داريم؟

با صد س��اله شدن صنعت نفت در ايران، امروز به جرات مي توان 
ادعا كرد كه شركت هاي ايراني توان و دانش فني ساخت و احداث يك 
چاه ايراني را دارند، اگر چه تا به امروز چاهي كه 100 درصد تجهيزات 
به كار رفته در آن ايراني باش��د را نداري��م ولي دانش فني توليد تمام 
كااله��ا و قطعات مورد نياز براي يك چاه را از كوچكترين تا بزرگترين 
قطعه را داريم و اين مهم به وجود نمي آمد مگر با تالش و همت تك 

تك متخصصين و تالشگران ايران زمين.

  نق�ش بنگاه هاي زود بازده در توليد داخل چگونه بوده اس�ت؟ آيا در اين 
فرآيند اين كارگاه ها و صنايع كوچك نقش مثبتي ايفا كردند؟

بنگاه هاي زود بازده و كارگاه هاي كوچك در اقصي نقاط كشور در 
توليد بسياري از اين كاالها نقش اساسي داشتند، در مرحله شناسايي 
ش��ركت ها و توان داخلي آنها ما به كارگاه هاي كوچكي برخورديم كه 
متشكل از چند كارگر ساده بودند ولي توان توليد قطعه يا قطعات بسيار 
ارزشمندي را داشتند كه با آگاهي از اين مزيت و توجيه كارگران اين 
كارگاه ها بسياري از قطعات مورد نياز توسط آنها توليد شد، البته كمبود 
نقدينگي و سرمايه براي اين كارگاه ها همچنين شناسايي آنها در مراحل 

ابتدايي كار بسيار دشوار و زمانبر بود.
هر كدام از 3 كنسرسيوم متشكل از صنايع دفاع، دنا پمپ، گلوبان،  
با شركت هاي بسيار كوچكي در ارتباط بوده و در توليد كاال و قطعه اي 
با آنها هم��كاري دارند به عنوان مثال صنايع دفاع با 14 ش��ركت زير 
مجموعه خود همكاري كرده كه برخي از اين شركت ها تنها چند كارگر 
دارند و يا يكي از ش��ركتها 15 كارگاه كوچك را با جمعيت 90 نفر در 

حيطه فعاليت خود قرار داده است.

  ترسيم آينده ساخت داخل و چشم انداز آن را چگونه مي بينيد؟
در اين زمينه اگر چه فعاليت هاي بسيار خوب و ارزشمندي انجام 
شده است و ايران امروز  در بسياري از كاالهاي وارداتي ديروز، بي نياز 
است ولي راه بسيار طوالني در پيش رو داريم و مهمترين عاملي كه بايد 
مورد توجه قرار بگيرد حركت به س��مت كارهاي پژوهشي است و الزم 
اس��ت كه مستقل از مسائل اقتصادي به آن نگريسته شود.  به عبارت 
ديگر تاكيد بر توليد كاالهاي مورد نياز به صورتي كه اين كاالها صرفاً 
ارزانتر از كاالهاي خارجي س��اخته شوند در كار تحقيقاتي و پژوهشي 
ي��ك آفت تلقي مي ش��ود و فايده و مزيتي براي كش��ور در درازمدت 
نخواهد داش��ت و اصوالً در كوتاه مدت بايد هزينه كرد و در دراز مدت 
بايد به بومي ش��دن دانش فني وس��اخت، به حداكثر ارزش اقتصادي 

نائل آمد.
بنابراين به ج��رأت مي توان ادعا نمود كه تفكر، ع��زم و اراده ضامن 
پيشرفت و حركت به سمت ساخت كاالهاي داخل است. بطوريكه طي چند 
سال اخير با محور قرار دادن رويكرد هاي ساخت داخل برخي از مشكالت 

صنعت بويژه در بخش هاي باالدستي نفت و گاز مرتفع شده است.




