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وزارت نف��ت با اقدامات��ی از جمله اجرای طرح 
بومی س��ازی ده گروه کاالهای نفت��ی پرمصرف و 
ایجاد س��ازوکار صدور گواهینام��ه ی کیفیت برای 
کااله��ای اس��تاندارد، گام ه��ای خوبی در مس��یر 
حمایت از س��اخت داخل برداش��ته و بدون تردید 
در س��الی ک��ه س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی نام 
گرفته طبق برنامه ریزي بخش های مرتبط با ساخت 
کاال، تجهی��زات و در ی��ک کالم، فن آوری ه��ای 
ایران��ي مورد نیاز صنعت نفت، حضور فعال تری در 
این عرصه خواهند داش��ت. مث��اًل از جمله نیازهای 
مه��م صنع��ت نف��ت، کمپرس��ورها، توربین ه��ا و 
توربوکمپرسورهاس��ت که باید فرآیند بومی سازی 
آنها از طریق انجام مناقصه ی خرید با ش��رط انتقال 
فن آوری آغاز و روند اج��رای قراردادهای امضاء 
شده ی پیشین در قالب پروژه های ده گروه کاالهای 

نفتی پیگیری و نهایی شود.

توجه به اصل سرمایه گذاری
بر اس��اس برنامه ی ششم توسعه باید 200 میلیارد 
دالر در بخ��ش باالدس��تی و پایین دس��تی صنع��ت 
نفت س��رمایه گذاری ش��ود و تولید داخل منوط به 
فعال ش��دن جریان س��رمایه گذاری اس��ت. بسته ی 
سرمایه گذاری حدود ش��ش میلیارد دالری جهت 
طرح های نگهداش��ت و افزایش تولید مطرح است 
و پروژه های تعریف ش��ده برای این بسته قرار است 
توس��ط ش��رکت های ایرانی اجرا شود که این یک 

ظرفیت کاری جدید است.

توجه به سه اصل كیفیت، قیمت و زمان
کیفیت، قیمت و زمان سه اصل اساسی در رقابت 
محصوالت داخلی با محصوالت خارجی است. از 
این رو اگ��ر ش��رکت های داخل��ی می خواهند در 
سطح منطقه قدرت رقابت داشته باشند باید کیفیت 
محصوالت خ��ود را ارتق��اء داده و در مس��ابقه ی 
کیفیت با کاالهای مش��ابه خارج��ی و حتی منطقه، 

رقابت قابل قبولی داشته باشند.
ب��ا توجه ب��ه نام گذاری س��ال 97 توس��ط رهبر 

انقالب به عنوان حمایت از کاالی ایرانی هزینه های 
زیادی به تولیدکنندگان کش��ور تحمیل می شود و 
به نحوی  باید  برنامه ریزی ه��ا و سیاس��ت گذاری ها 
باش��د که صنعتگ��ران داخل��ی بتوانند در ش��رایط 
رقابتی به فعالیت بپردازند. الزم به ذکر است فعالیت 
واحده��ای تولیدی و صنعتی در فضایی غیررقابتی، 
تبعات منفی زیادی از جمله افت کیفیت و افزایش 
قیمت به همراه خواهد داشت. از این رو هرقدر برای 
ورود کاالها به ویژه از نوع مصرفی تعرفه و شرایط 
سختگیرانه وضع ش��ود اما در برابر کیفیت و قیمت 
کاالهای داخلی مناس��ب نباش��د، قاچ��اق افزایش 
می یابد. حمایت از کاالی ایرانی تنها در جلوگیری 
از واردات کااله��ای خارجی خالصه نمی ش��ود؛ 
بلک��ه برنامه ها و سیاس��ت ها باید در جهتی باش��ند 
که مردم هر روز نس��بت به کاالهای ساخت داخل 
تمایل بیش��تری نشان دهند. ش��وق آفرینی در مردم 
ب��رای مصرف کااله��ای ایرانی در س��ایه ی ارتقاء 
کیفیت و قیمت مناس��ب نم��ود عملی پیدا می کند. 
درص��د قابل توجه��ی از تجهی��زات م��ورد نیاز در 
اجرای قراردادهای جدید نفتی باید از محل ساخت 
داخل تأمین شود. امس��ال بالغ بر شش میلیارد دالر 
قرارداد نفتی با ش��رکت های ایرانی امضاء می شود 
و فهرس��تی از کاالهای باکیفیت و قیمت مناس��ب 
ایرانی ضمیمه ی اس��ناد مناقصه و قراردادها خواهد 
ش��د که ش��رکت های برنده ی مناقص��ات، ملزم به 
خرید تجهیزات مورد نی��از اجرای پروژه های نفتی 

از داخل هستند.

توسعه ی فن آوری
یک��ي از رویکرده��اي قابل توج��ه وزارت نفت 
در توس��عه ی فن آوري آنس��ت که این وزارتخانه 
در بس��یاری از پروژه ها خریدار کاال نیس��ت؛ بلکه 
در ای��ن زمین��ه درخواس��ت خ��ود برای س��اخت 
تأسیس��ات را به صورت بسته مش��خص می کند که 
چه تجهیزاتی را بای��د از داخل خریداری کنند. از 
این رو مدیریت توسعه ی فن آوری مهم تر از ساخت 
داخل اس��ت؛ چراکه می تواند بس��تر مهمی را برای 

محصوالت فن آورانه اعم از تولید و س��اخت کاال، 
ارائ��ه ی نرم افزارهای مرتبط، ساختارس��ازی، تولید 
مغزاف��زار و از همه مهم تر رش��د و توس��عه ی منابع 
انسانی )انسان افزار( فراهم کند. نظیر آنچه درباره ی 
مپن��ا اتفاق افتاد. هدف از تأس��یس ش��رکت مپنا از 
روز نخس��ت، مدیریت س��اخت نیروگاه و ارتباط 
بخش های مختلف نیروگاهی بود. اما این ش��رکت 
اکنون در زمینه ی تولید داخلی و س��اخت برخی از 
مهم ترین اق��الم و کاالهای صنعت نفت نیز فعالیت 

خوبی دارد.

واگ�ذاری س�ه میلی�ارد دالر پروژه به ش�ركت های 
داخلی

ظرف چهار یا پنج ماه آینده بیش از س��ه میلیارد 
دالر از پروژه ه��ای نگهداش��ت تولی��د در میادین 
کنونی نفت و گاز به ش��رکت های داخلی واگذار 
می شود. این خبر را بیژن زنگنه در حاشیه ی بازدید 
از بیس��ت و سومین نمایشگاه بین المللی نفت عنوان 
کرد. وی با اش��اره ب��ه اجرای طرح ش��ش میلیارد 
دالری س��رمایه گذاری برای نگهداش��ت تولید در 
میادین کنونی کش��ور گفت: این قراردادها فقط با 
مناقصه به ش��رکت های ایرانی واگذار خواهد شد، 
وانگهی پیش بینی می ش��ود ظ��رف چهار یا پنج ماه 
آین��ده بیش از نیمی از این قراردادها )بیش از س��ه 
میلی��ارد دالر( با ش��رکت های داخلی امضاء ش��ود 
و باقیمان��ده با کم��ک منابع داخل��ی مثل صندوق 

توسعه ی ملی نهایی گردد.
وزیر نفت به الزام الگوی قراردادهای جدید نفتی 
جهت به کار گیری حداقل 20 درصدی شرکت های 
ایرانی در کنار ش��رکت های خارجی در پروژه های 
صنعت نفت اشاره کرد و گفت: برخی قراردادهای 
جدی��د نفتی مثل توس��عه ی میادین س��پهر و جفیر 
را به ص��ورت صددرصدی به ش��رکت های ایرانی 
واگذار کرده ایم. به عبارت دیگر هدف اینست که 
با فعال کردن جریان و زنجیره ی سرمایه گذاری در 
 EPD و EPCکشور کار به ش��رکت های خدماتی

واگذار شود.
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