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پيش تر ميزگردهــاي تخصصي متعددي - 
البته با شركت ها و مديريت هاي تابعه شركت 
ملــي نفت- برگــزار گرديــده اما براســاس 
مصوبات هيأت تحريريه ماهنامه اكتشــاف و 
توليد، مقــرر گرديد از اين پس، ميزگردهاي 
تخصصــي با شــركت هاي پيمانــكاري نيز با 
هــدف شناســاندن بيشــتر اين شــركت ها به 
مخاطبــان ماهنامــه به ويــژه دانشــجويان كه 
به هرترتيب ممكن است در آينده، كار كردن 
در اين شركت ها را جزو گزينه هاي شغلي شان 
بدانند و همچنين، آشــنايي با عملكرد، نقاط 
قوت و ضعف و باالخره مســايل و مشــكالت 
اين شــركت ها، در دســتور كار ماهنامه قرار 

گيرد.
با توجه به بررســي هاي انجام شده، شركت 
پتروپارس به  عنوان اولين شركت پيمانكاري 
جهت انجــام ميزگــرد تخصصي بــا ماهنامه 
انتخاب شــد. زيرا هم به لحاظ سابقه و هم به 
لحاظ عملكرد جزو شــركت هاي پيمانكاري 
مطرح در صنعت نفت وگاز كشور محسوب 
مي گــردد و از asset بســيار خوبي برخوردار 
اســت كه البته مهمترين ســرمايه ي آن، شايد 
به نوعي نيروي انســاني متخصــص و خبره و 

مديران مجرب آن باشد.
در شــرايط كنوني كه تحريم هاي شــديد 
و ناجوانمردانــه بــر صنعــت نفــت كشــور 
شــركت هاي  از  بســياري  و  اســت  حاكــم 
خارجــي كارشــان را در ايران محــدود و يا 
متوقــف كرده اند، فرصت مناســبي در اختيار 
شــركت هايي چــون پتروپارس قــرار گرفته 
تا بتوانند توانمندي هايشــان را نشــان دهند و 

تحريم ها را به فرصت تبديل كنند.
در اين ميزگرد آقايان شــمس (مديرعامل 
(مديرعامل  جواديــان  پتروپارس)،  شــركت 
مردان (مدير مهندســي  شــركت پوســكو)، 
نفت شــركت پتروپــارس)  به همــراه جمعي 

شــركت،  آن  كارمنــدان  و  كارشناســان  از 
پاسخگوي ســواالت اعضاي هيأت تحريريه 

ماهنامه بودند. 
كليــه مطالــب عنــوان شــده، نظــرات و 
محتــرم  شــركت كنندگان  ديدگاه هــاي 
در ميزگــرد بــوده و لزومــاً بيانگــر نظــرات 
و ديدگاه هــاي ماهنامــه اكتشــاف و توليــد 
نمي باشــد. اميد اســت مصاحبــه حاضر براي 

خوانندگان محترم ماهنامه سودمند باشد.

در  افـراد  خيلـي  هرچنـد   :  

صنعـت نفـت كمابيش بـا شـركت پتروپارس 
درخصـوص  ابتـدا  در  امـا  دارنـد،  آشـنايي 

تهيه و تنظيم: سيدتقي ابطحي فروشاني

ميزگرد تخصصي با مديران شركت پتروپارس
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داليل و نحوه ي تأسـيس و نيز جايگاه شركت 
پتروپـارس در زنجيره صنعت نفت توضيحاتي 

ارايه فرماييد.
در دهــه هفتاد كه اتفاقاً آقــاي زنگنه وزير 
نفت بودند، بحث توسعه ي سريع پارس جنوبي 
بســيار مــورد توجــه و تأكيد مديران ارشــد 
صنعت نفــت قرار گرفت. از طرفي، تحريم ها 
نيز وجود داشت. در چنين شرايطي، قرار شد 
شركت هاي ايراني ازجمله پتروپارس تأسيس 
شــوند تا بتوانند باعث شكسته شدن قيمت ها 
و ايجــاد فضاي رقابتي در اجــراي طرح هاي 
توســعه ميادين نفت و گاز گردنــد. به عالوه 
اينكــه وقتي يــك كار بزرگ مانند توســعه 
يك ميدان به شــركتي ايراني مانند پتروپارس 
واگذار مي گردد، بالطبع آن را بين پيمانكاران 
ايراني توزيع مي كند و از اين طريق ســاخت 
داخل مــورد توجه قرار مي گيرد. همچنين در 
شــرايطي كه به داليل مختلف ازجمله تحريم 
و... هيــچ شــركت خارجي بــراي مناقصات 
پتروپارس  مثــل  شــركت هايي  نيابد،  حضور 

مي توانند ايفاي نقش نمايند.

پتروپـارس  شـركت  آيـا   :  

خصوصى است، دولتى و يا نيمه خصوصى؟
درايــن  را  پرچالشــى  رونــد  پتروپــارس 
خصوص طى نموده است؛ در ابتداى تأسيس، 
پتروپارس به صندوق هاى بازنشســتگى تعلق 
داشت. ســپس، به دليل اِشكال هاى قانونى كه 
پتروپارس صددرصد متعلق  گرفته شد، نهايتاً 
به شــركت ملى نفت اعالم شــد و ســهام آن 
به طور كامل به شــركت نيكــو تعلق گرفت. 
در دولــت دهــم كه بحث خصوصى ســازى 
مطرح بود، پتروپارس در ليســت شركت هاى 
خصوصى قرار گرفت و حتى به مرحله قيمت 
دادن رسيد و خريدار، پيشنهاِد قيمت داد ولى 
بعداً منصرف شــد. از آن زمان به بعد موضوِع 
خصوصى بودن تقريباً مســكوت ماند و اخيراً 
پتروپارس از ليســت شــركت هاى خصوصى 
بيرون آمــده و مجــوز و مصوبه هــاى نهايى 

درحال اخذ مي باشــد. احتمــاالً وزارت نفت 
درخصــوص اينكه ســهام آن چگونه باشــد، 
االن  بنابرايــن،  داشــت.  خواهد  برنامه هايــى 
صددرصــد ســهام آن به شــركت نيكو تعلق 

دارد.

از  يكـي  پتروپـارس  شـركت   :  

پيمانكاران بزرگ در توسـعه طرح هاي پارس 
جنوبي اسـت كه از شروع اولين فازهاي اين 
مخزن مشـترك بـزرگ گازي نقـش كليدي 
ايفا كرده اسـت. قطعًا تكامل و بلوغ سـازماني 
شركت پتروپارس به تدريج و با كسب تجربيات 
ارزشـمند در حين توسـعه ي  فازهاي مختلف 
پارس جنوبي صـورت گرفته اسـت. جنابعالي 
بـه عنـوان مديرعامل شـركت پتروپـارس در 
خصـوص رونـد توسـعه يافتگي اين شـركت، 
نيازمندي ها و تجربيات ارزشـمندي كه در هر 
فـاز فراگرفتيد، توضيحاتي بـراي خوانندگان 

محترم ماهنامه ارائه فرماييد.
در فــاز-2 و 3 پارس جنوبي ابتدا شــركت 
كونوكو آمد و كار، پيشــرفت خوبي داشت 
امــا به داليــل تحريم، كونوكــو از ادامه كار 
انصراف داد و بعد از آن شــركت توتال آمد. 
در همان اثنا، شركت نفت و گاز پارس فاز-1 
را شــروع كرده بود و با تأســيس پتروپارس، 

فاز-1 به اين شركت واگذار گرديد. 
كار خوبــي كه در آن زمان انجام شــد اين 
بــود كه بــراي مديريت پروژه، كارشناســان 
يك شــركت مطرح بين المللي با كارشناسان 
پتروپارس ادغام شــدند و چندين سال سابقه 
همكاري و تعامل كارشناسان اين دو شركت، 
باعث ورود پروســيجرهاي متعدد به شركت 
پتروپــارس و جــان گرفتن و پــا  گرفتن اين 
شــركت با رفتار و پروســيجرهاي بين المللي 
شــد. درنهايت فــاز-1 بــا تالش هــاي زياد 

پتروپارس به نتيجه رسيد.
در سرمايه گذاري فاز-4 و 5 پارس جنوبي، 
شــركت پتروپــارس بــه ميــزان 20 درصــد 
گرديــد شــريك  ايتاليــا   Eni شــركت  بــا 

(non-operator) كه آن هم در جهت تعامل 
شــركت پتروپــارس با يك شــركت مطرح 

بين المللي بود.
زماني كــه طــرح توســعه فازهــاي-6 و 7 
و 8 پــارس جنوبــي مطرح شــد، عمــًال تمام 
شــركت هاي خارجــي كنار كشــيده بودند. 
عــالوه بــر اينكــه قيمت هايي كــه از مرحله 
بســيار  بودنــد،  داده  انصــراف  تــا  مناقصــه 
قيمت هــاي بااليي بــود. در چنين شــرايطي، 
پتروپــارس ورود پيــدا كــرد و اين بــار كار 
جديدي را تجربه كرد؛ با توجه به ابعاد پروژه، 
كنسرسيومي از كشورهاي ايران، كره و ژاپن 
تشكيل گرديد(سازمان گسترش، دو شركت 
ژاپني و يك شركت كره اي) و پتروپارس ياد 
گرفت كه چگونه كنسرســيوم هاي بزرگ را 
مديريت كند. عالوه بر اينكه فازهاي-6 و 7 و 
8 دروازه اي شد براي ارجاع كار به شركت ها 
و ســازندگان ايراني. در فازهــاي-6 و 7 و 8 
پتروپارس تجربيات بسيار ارزشمندي به دست 
آورد به ويژه مشاركت با استات اويل در بخش 
حفــاري در دريا كه باعث شــد پتروپارس با 

مفاهيم حفاري آشنا شود.
پـس از طي اين مراحـل و تجربه هايي 
كه به دسـت آورد، شـركت پتروپارس به

اينجـا  در   .(84 (سـال  رسـيد  فـاز-12 
پتروپـارس به مرحلـه اي از بلوغ رسـيده 
بـود كه توانسـت كل فـاز-12 را به انجام 
رسـاند و آن هـم در زماني كـه كشـور بـا 
شـرايط تحريِم بيشـتر و منابـع مالِي كمتر 
مواجه و قيمت بـاالي نفت باعث افزايش 

قيمت هاي پروژه شده بود.
براي آنكه بتوان به شركت پتروپارس يك 
شــركت نفتي اطالق كرد، الزم بود در كنار 
مهندســي نفت و حفاري، بهره برداري را هم 
داشــته باشــد. در فاز-12 پتروپــارس تالش 
كرد حفــاري خود را ارتقا دهد. با تالش هاي 
متخصصان، حفاري در پتروپارس پا گرفت و 
براي اولين بار اعتماد شد كه بخش حفاري به 

پيمانكار ايراني داده شود.
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در ســال هاي اخير تالش گرديد تا حفاري 
از "مديريــت" به ســمت "شــركت" برود و 
برايــن اســاس، شــركت خدمــات چاه هاي 
كــه  گرفــت  شــكل  پتروپارس(پوســكو) 
درحال حاضــر، مهنــدس جواديــان به عنوان 
مديرعامــل پوســكو مســئوليت كل موضوع 
حفــاري را برعهــده دارنــد. ايــن رفتــار به 
پتروپــارس اين اجازه و جســارت را مي دهد 
كه طرح ها و پروژه هــاي بزرگ را در اختيار 
گرفتــه و مديريت نمايــد. بنابراين، اين، يك 
مرحلــه از توســعه يافتگى در بخــش حفارى 

است.
امــا در بخــش پااليشــگاهى در فــاز-12 
با تشــكيل كنسرســيوم هايى از شــركت هاى 
داخلــى و خارجى و با مديريــت صد در صد 
ايرانى، توانســتيم به روند توسعه يافتگى خود 

ادامه دهيم.
در ســال هاى اخير موضوع توسعه فازهاى 
35 ماهــه پارس جنوبــى مطرح شــده اســت. 
برهمين اساس، شركت "پتروپارس ايران" كه 
يكى از شركت هاى گروه پتروپارس مى باشد، 
مسئوليت ساخت پااليشگاه فاز-19 را برعهده 
 EPC دارد. در اين شــركت بخش پروژه هاى
انجام مى شود و حفارى اين فاز را هم شركت 
پوسكو انجام مى دهد كه تقريباً به اتمام رسيده 

و باالى 97 درصد پيشرفت داشته است.
ما در اين مســير بايد شركت بهره بردار هم 
 POMC مى داشــتيم. براين اســاس شــركت
را تأســيس كرديــم كــه ابتــدا بــه عنــوان
sub-contractor پيمانكار بخش فرايندى فاز-

12 مشــغول به كار شد. وقتى پيش راه اندازى، 
راه انــدازى و start-up واحدها را انجام داد، 
 POMC و SPGC با تلفيق پرســنل مجــرب
تيم O&M تأســيس شــد. اين تيم، مسئوليت 
تحويل گرفتن كار از پيمانكار و تحويل دادن 
آن بــه پيمانــكار را در دوره ى گذار برعهده 
دارد. بــه اين علت مى گوييــم دوره ى گذار، 
زيــرا در بخش پااليشــگاهى فاز-12 شــش 
رديــف(train) وجــود دارد و كارفرمــا پس 

از تكميــل هــر رديف، از ما نتيجــه ى كار را 
مى خواهد.

ما به عنوان يك شــركت نفتــى نياز داريم 
كه asset-holder باشــيم، مخزن دار باشيم و 
ميدان نفتى دستمان باشد. از آنجايى كه قانون 
اساســى و قوانين مجلس اجــازه نمى دهد كه 
شركت ها در مالكيت توليد و ميدان، مشترك 
asset- باشــند، بنابرايــن پتروپارس سياســت

operator را درپيش گرفته اســت. در واقع و 
براساس اين تفكر، وقتى پتروپارس مسئوليت 
operating  ميــدان پارس جنوبــى را برعهده 
دارد، اين بدان معنى اســت كه اين شــركت 
داراى قابليت اســت، نفت و گاز را مى شناسد 
و ديگر يك پيمانكار construction نيســت 

بلكه يك پيمانكار نفتى است.
در زمستان گذشته توانستيم توليد مستمرى 
را داشــته باشيم. اين، نشان دهنده آن است كه 
تمام بازوهــا و ذهن هاى شــركت پتروپارس 
از مهندســى نفت تــا حفــارى و بهره بردارى 
به خوبى رشــد و نمو يافتــه، به گونه اى كه در 
يــك رابطه تنگاتنگ، موفق گرديده حداكثر 

توليد صيانتى را به دست آورد.
درمورد فرزاد-الف نيز چاه سوم را حفاري 
كرديم كه البته شــرايط حفاري بسيار دشوار 
بود ولي توانســتيم برآورد بهتري را از حجم 
گاز درجاي ميــدان ارائه دهيــم. البته به دليل 
مشكالت ســرمايه گذاري، فعًال فعاليتي روي 
فرزاد نداريــم، ولي پتروپــارس از توانايي و 
آمادگي توســعه ي هــر دو ميدان مشــترك 

فرزاد-الف و ب برخوردار است.

 : فـاز-12 با تعهد توليـد روزانه 

3 ميليارد فـوت مكعب گاز (معادل 84 ميليون 
 SPD12A، مترمكعب)از چهار سكوي دريايي
SPD12C، SPD12B و SPD12D بزرگترين 
فاز پارس جنوبي محسـوب مي شـود. شركت 
پتروپـارس به عنـوان پيمانكار ايـن مگاپروژه 
ملـي تاكنـون بـر روي هريـك از سـكوهاي 
مذكـور چند چـاه را حفـاري و تكميل نهايي 

نموده است و آيا دستيابي به دبي تعهدي ذكر 
شده امكان پذير است؟

شــركت پتروپارس در فاز-12 سه سكو را 
توسعه داده است(سكوهاى B ، A و C). االن 
در مجموع بــاالى 2000 ميليون فوت مكعب 
در روز از اين ســه ســكو توليد مى شــود كه 
البته ظرفيــت توليد بيش از اين مقدار اســت 
و درصــورت رفع پاره اى مشــكالت و انجام 
تعميرات بر روى برخى از چاه ها، توليد بيش 
از 2500 ميليــون فوت مكعــب در روز قابل 
 B دستيابى اســت. ســه حلقه چاه در سكوى
هنــوز تكميل نگرديده كه بــه زودى عمليات 
تكميل آن آغاز خواهد شــد. درحال حاضر، 
توليد از اين سكو در حدود 700 ميليون فوت 
مكعــب در روز اســت كه با تكميل اين ســه 
حلقــه چاه به توليد روزانــه يك ميليارد فوت 

مكعب از اين سكو دست خواهيم يافت.
ســكوى D هنوز تعيين تكليــف نگرديده 
و ممكــن اســت از برنامه حذف شــود زيرا 
منطقه اى كه سكو در آن زده شده، از پتانسيل 
مناســبى برخوردار نيســت و در حاشيه ميدان 
واقع شده و سطح تماس آب و گاز باال آمده 
اســت. در واقع، اين اولين فــازى بود كه در 
حاشــيه ميدان، پتروپارس اقدام به توسعه آن 
نمــود. پيش تر شــركت توتال ســكوى C را 
چندان مــورد اهميت قرار نــداد چون در آن 
ناحيه، اليه هاى K4 و K3 وجود ندارند و آبى 
شده اند و شــركت توتال توليد بســيار پايينى 
را از اين ســكو متصــور بود. ما بــراى اولين 
بــار در مياديــن گازى موضــوع افقى كردن 
چاه را مطرح كرديم و هم اكنون يكى از ســه 
حلقه چاهى كه افقى حفارى شده، بيش از 50 
ميليون فــوت مكعــب در روز توليد مى كند 
درحالى كــه ســاير چاه ها كه افقى نشــده اند، 
بيش از 20 يا 30 ميليون فوت مكعب در روز 
توليد نمى كنند. براين اســاس به شركت نفت 
و گاز پارس پيشــنهاد داده ايم كه در توســعه 
فازهاى كنارى يعنى فازهاى 13، 17، 18، 22 

و 24 از حفارى افقى استفاده كنند.
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 : بـا توجـه بـه خـواص مخزني 

ضعيـف در نزديكـي برخي از سـكوهاي اين 
فاز، آيـا اسـتفاده از تكنولوژي هاي پيشـرفته 
در دسـتور كار تيم حفاري شركت پتروپارس 
قـرار دارد؟ لطفـًا ضمـن اشـاره بـه اقدامات 
صورت گرفته و در دست بررسي، توضيحاتي 

براي خوانندگان ماهنامه بيان نماييد.
مــا بــراي اوليــن بــار در بحــث حفاري، 
geosteering را داشــتيم كــه در هــر لحظه 
بــا  همزمــان  مخزنــي  خــواص  اطالعــات 
حفــاري گــزارش مي شــود و در فــاز-12 
در يــك اليه ي بســيار نازك كــه ماكزيمم 
وجــود  علي رغــم  و  مي رســيد  متــر   4 بــه 
شكســتگي ها توانســتيم حفاري افقــي انجام 
در  توليــد  انتظــار  كــه  درجايــي  و  دهيــم 
خوش بينانه تريــن حالــت باالتــر از 20 تا 30 
ميليون فوت مكعب در روز بود، توانستيم 60 
تا 65 ميليون فوت مكعب در روز از هر حلقه 

چاه توليد كنيم.
به صــورت  تكميــل  ديگــر،  تكنولــوژي 
openhole در برخــي از حفاري ها بود. زيرا 
با توجــه به اينكه سيســتم هاي بِيكــر كه در 
فازهاي-6و7و8 استفاده شده بود، را نداشتيم، 
تكميل اين چاه ها بســيار چالش برانگيز بود و 
با زحمات و تالش هايي كه صورت گرفت، 
به صــورت  را  چاه هــا  از  برخــي  توانســتيم 

openhole تكميل نماييم.
از ديگر اقدامات فناورانه مي توان به به روز 
كرد؛  اشــاره  اســيدكاري  رويه هاي  كــردن 
وقتي رويــه اي براي يــك پالتفرم  معمــوالً 
نوشــته مي شــود، از حفاري تا تكميل، براي 
ســاير چاه ها عيناً تكــرار مي شــود ولي مثًال 
در موقعيــت C فاز-12، حفــاري، تكميل و 
اســيدكاري هرچاه با چاه كنــاري اش كامًال 
متفاوت است و ازاين رو ما براي اولين بار در 
فاز-12 سعي كرده ايم بحث مديريت مخزن 
را در طول عمر ميدان و با كسب اطالعات و 
بررسي رفتار تك تك چاه ها به نحو مطلوب 

انجام دهيم.

 : در زمينه تامين دكل و حفاري 

چاه هـا در شـرايط تحريـم چگونـه برخـورد 
شـده اسـت؟ آيا تأمين بـه موقـع دكل براي 
حفاري چاه ها در سـكوهاي مختلـف اين فاز 
از چالش هاي اساسي شركت پتروپارس نبوده 

است؟
در بحث دكل، در ســال 2008 اولين دكل 
دريايى كه وارد فاز-12 گرديد، درواقع اولين 
دكلى بود كه بعد از تحريم ها وارد ايران شــد 
و پيش از آن، چندين ســال بــا تحريم روبه رو 
بوديــم و امكان تأمين دكل وجود نداشــت. با 
مذاكراتى كه شــركت پتروپارس با شــركت 
آبــان كــرد، توانســت دكل آبــان-8 را وارد 
كنــد. بعــد از آن دكل DD6 را وارد كرد كه 
بــا 4000 اســب بخار در drawworks يكى از 
قوى ترين ريگ هاى حفــارى در خليج فارس 
به شمار مى رود و قدرت و سرعت خوبى براى 
حفارى ايجاد مى نمايد. همچنين، ريگ سحر-

1 كه اولين ريــگ حفاري با مالكيت ايراني و 
متعلق به حفاري شــمال بود و متعاقباً سحر-2 
را به خدمت گرفــت. بنابراين درمجموع چهار 
دكل در فــاز-12 و فاز-19 پارس جنوبي فعال 
اســت كه خوش بختانه از نظــر ريگ حفاري 
توانســته ايم توانايي بســيار خوبي نشان دهيم. 
حتــي در مقطعي پنج دكل در اختيار داشــتيم 
و ايــن باالترين تعــداد دكلي اســت كه يك 
اوپراتــور در خليج فارس دارد(غيــر از فالت 

قاره) و آن هم در سخت ترين شرايط تحريم.

 : درخصوص حمايت از سـاخت 

داخل و شـركت هاي پيمانكار ايراني، شـركت 
پتروپارس چه اقدامـات عملي را صورت داده 

است؟
پس از رفتن شــركت هاي حفارِي مطرحي 
چون هاليبرتن، بِيكر، وادرفورد و شــلمبرژه از 
ايران كــه در فاصله ســال هاي 2007 تا 2013 
اتفاق افتاد، شركت هاي ايراني وارد كار شدند 
و به خوبي توانستند در بسياري از زمينه ها جاي 
شــركت هاي خارجــي را بگيرنــد و حتي در 

پاره اي از موارد، عملكرد بهتري نسبت به آن ها 
داشته باشند.

درخصوص كمك به شركت هاي داخلي، 
پتروپارس دو موضوع مهم را نشانه گرفت:

أ - دادن پيش پرداخت هــاي قابل توجــه بــه 
شركت هاي داخلي جهت انجام خريدهايشان

ب - اعتماد كردن به شركت هاي داخلي مثًال 
يكي از شركت ها كه مسئول نمودارگيري بود 
علناً اعالم داشــت كه ما در سايه حمايت هاي 
پتروپارس توانسته ايم اين كارها را انجام دهيم.

واالن شــرايط به گونــه اي شــده اســت كه 
اگر توافقــات صورت پذيرد و شــركت هاي 
بين المللــي مجــدداً وارد صنعت نفت شــوند، 
قطعاً ديگر با قيمت هاي قبلي نمي توانند حضور 
پيدا كننــد. االن قيمــت اســيدكاري يكي از 
شــركت هاي داخلي يك سوم قيمت شلمبرژه 
است. و يا وقتي شــلمبرژه رفت و ول سرويسز 
آمد، االن ديگر شركت پتروپارس با قيمت هاي 
شلمبرژه با آنان وارد مذاكره نمي شود،  بلكه با 
قيمــت شــركت هاي ايراني قــرارداد مي بندد. 
بنابراين، اگر قرار اســت شركت هاي خارجي 
بخواهنــد مجدداً به صنعت نفت وگاز كشــور 
ورود پيدا كنند، بايد تكنولوژي هاي پيشرفته با 
خود بياورند زيرا با توجه به تكنولوژي هايي كه 
در داخل به دست آورده ايم، قطعاً نمي توانند با 

قيمت هاي شركت هاي ايراني رقابت كنند.

 : همان طـور كه جنابعالي واقفيد 

نيـروي انسـاني كارآمـد و تحصيل كـرده، مغز 
متفكـر هـر سـازمان موفـق به شـمار مـي رود. 
جنابعالـي بـه عنوان مديـر عامل اين شـركت 
چـه برنامه هايي بـراي حفظ نيروهـاي فعلي با 
شـرايط موجـود (عـدم تسـاوي پرداخت ها با 

پرداخت هاي كشورهاي همسايه) داريد؟
سياست پتروپارس در خصوص تأمين منابع 
انسانى اين است كه نيروهاى درسطح باالترين 
تخصــص را جذب كنــد و از افزايش بى رويه 

نيروها جلوگيرى نمايد.
درحــال حاضــر دربخش نيروي انســاني،
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150 نيروي كارشــناس و متخصص داريم كه 
30 نفر از آن        ها از بين بهترين فارغ التحصيالن 
در  و  جــذب  حفــاري  ارشــد  كارشناســي 
دوسال پيش توســط پتروپارس آموزش داده 
شــدند. درواقع، در دوسال پيش و با باالرفتن 
ناگهاني قيمت دالر، شــاهد مهاجرت شــديد 
نيروهاي حفــاري به خارج از كشــور بوديم 
زيرا هرچه قــدر هم ميخواســتيم حقوق ها را 
افزايــش دهيم باز نمي توانســتيم ايــن نيروها 
را حفــظ نماييم. ايــن نيروهــا عمدتاً جذب 
كشورهاي مالزي و چين شــدند). پتروپارس 
نيروهــاي متخصــص و نخبــه را جذب كرد 
و در دو گــروه 15 نفــره و با صــرف هزينه ي 
زياد ابتــدا در تهران و ســپس در روي دكل 
به  آنــان آموزش هــاي تخصصي ارايــه داد. 
پــس از آمــوزش، اين نيروهــا در بخش هاي 
مهندســي،  يافتند(حفاري،  اســتقرار  مختلف 
زمين شناســي، خريد كاال و لجستيك) و اين، 
يكـي از رموز اصلي موفقيـت پتروپارس بوده 
اسـت زيـرا وقتـي مي توانيد موفق باشـيد كه 
در تمامي بخش ها خود را قوي كرده باشـيد. 
درواقـع، مـا در پتروپـارس فعاليت هايمان را 
به چـوب دو امدادي تشـبيه مي كنيم كه يك 
مديريت بايد در وقت و شـيوه مناسب، آن را 
در دسـت مديريت ديگر قرار دهد و در واقع 
در سـايه ي كار گروهـي بايد كامـًال حرفه اي 
عمـل نماييـم. در ايـن راه سـعي كرده ايم از 
هرگونه شـعارزدگي و سياست زدگي اجتناب 

كنيم.

 : چـه تضمينـي وجـود دارد كه 

نيروهايي كه شـما با اين همه هزينه و دشواري 
تربيـت كرده ايـد، از ايـران مهاجـرت نكنند و 
آموزش هاي شما در واقع سكوي پرتابي براي 

آنان نشود؟
ما اصًال از اين بابت نگراني نداريم و افتخار 
مي كنيم كه توانسته ايم چنين نيروهايي تربيت 
كنيم كــه در شــركت هاي معتبــر بين المللي 
مشــغول به كار باشــند و مطمئن باشيد باز هم 

مي توانيم چنين نيروهايــي تربيت و جايگزين 
نماييم. نكته مهم آن اســت كه به جاي نگراني 
از ريزش نيرو، بايد آنقدر زايش نيرو را تقويت 
كنيــم كه ريــزش نيــرو در مقابــل آن نتواند 

مسأله اي ايجاد نمايد.

 : ولـي بـا ايـن وجـود، حفـظ و 

نگهداشـت نيروي انسـاني ارزشـمند در سيستم 
بسـيار مهم است، زيرا هزينه هاي هنگفتي براي 
آمـوزش اين نيروها صورت گرفته اسـت. نظر 

شما در اين خصوص چيست؟
به هرحــال الجرم ايــن اتفــاق مي افتد ولي 
نبايــد اين نكته را از نظر دور داشــت كه حتي 
نيروهايي كه در مدت كوتاهي براي پتروپارس 
كار كرده انــد، آورده و خدمــات آن ها براي 
پتروپارس بســيار بيــش از هزينه هايي بوده كه 

صرف آموزش آن ها شده است.
بنابراين، از اين بابت هم جاي نگراني نيست 
مضافــاً آنكه حتي اگر ايــن نيروها به خارج از 
كشور بروند مطمئن باشيد روزي منشأ خدمات 
براي كشورشان خواهند بود. ما در ميدان فرزاد 
با پديده گوگرد عنصرى مواجه شــديم كه در 
هيچ يك از ميادين گازي كشور قبًال اين پديده 
ديده نشده بود. ما اين مشكل را از طريق يكي 
از كارشناسان ســابق پتروپارس كه در يكي از 
دانشگاه هاي اروپا در حال تدريس است، حل 

نموديم.

چـه  شـما  پژوهشـي  بودجـه   :  

درصـدي از بودجـه كل پتروپـارس را شـامل 
مي شود؟

ما اعتقــاد داريــم پژوهش تنهــا زماني كه 
كاربــردي مي شــود، ارزش دارد. همان گونه 
كه قبًال اشــاره گرديد، هميــن اعتمادي كه به 
شركت هاي ايراني كرده ايم، كه به عنوان نمونه 
بــه دكل ايراني اجازه داديم حفــاري را انجام 
دهــد، خود به نوعــي تربيت نيروهــاي داخلي 
را به دنبــال دارد. در مهندســي مخــزن االن به 
جايي رســيده ايم كه مطالعات مخزني فاز-12 

را خودمــان انجام مي دهيم. ما تأمين تجهيزات 
پيچيده اي نظير شــيرهاي كنترل و سيستم هاي 
كنترل كمپرسورها را به دليل تحريم در اختيار 
نداشــتيم ولي توانستيم با پژوهش و تحقيق در 
زيرساخت هاي كشور و به كارگيري مديريت 
و حمايت از اين زيرســاخت ها، پژوهش را در 

مفهوم عملي آن به كار گيريم.
قطعــاً وقتي ما مراحل اوليه ي كاري را انجام 
مي دهيم، تازه درك مي كنيــم كه نيازهايمان 
چيست و براساس نيازهاي روزمان و به تناسب 
نيازمان پژوهش را انجــام مي دهيم. مثًال وقتي 
شــركت زيمنس سيســتم كنترل كمپرسورها 
را به ما نداد، ما به يك شــركت ايراني اعتماد 
كرديم و از آن حمايت نموديم تا نرم افزارهاي 
طراحي كمپرســور را مجدداً نوشــتند و براي 
اين كار هزينه كرديم. درواقع ما پژوهش انجام 
نداديم، زيرا آن شــركت متخصص و كننده ي 

كار بود و ما حمايت و اعتماد كرديم.
خوش بختانه ما در كشــور زيرســاخت هاي 
مناسبي داريم ولي پيوستگي ندارند و وظيفه ي 
شــركت هايي مانند پتروپارس اين است كه با 
حمايت و اعتماد، اين پيوستگي را ايجاد نمايد.

پژوهش هـاي  تاكنـون  قطعـًا   :  

خوبي انجام شده، ولي تا چه حد اين پژوهش ها 
مستندسـازي شده تا به فراموشي سپرده نشود و 
بـا رفتـن افراد از سيسـتم به داليـل مهاجرت و 
يا بازنشسـتگي، ايـن دسـتاوردها همچنان قابل 

استفاده باشند؟
ما اذعان مي كنيم كه در بحث مستندســازي 
خوب عمــل نكرده ايم، درحالي كــه مثًال در 
وزارت نيرو واحدي مسئوليت مستندسازي را 
برعهده دارد. شــايد يكي از داليل آن، مشغله 
زياد بوده كه ما را از انجام مستندســازي غافل 
نموده اســت. البته كارهاي كوچكي را در اين 
زمينه آغاز كرده ايم، ليكن مستندســازي وقايع 
بايد در زمان وقوع انجام شــود و سپردن آن به 
آينده باعث فراموش شدن بسياري از جزييات 

شده و ديگر مطلوبيت چنداني ندارد.


