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دیدگاههای مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران؛

چالشها و راهبردهای خصوصیسازی شرکت ملی حفاری

ركنالدين جوادي در آيين گراميداش��ت
سي و چهارمين سالگرد تأسيس شركت ملي
حفاري ايران با اش��اره به سیاستگذاریهای
موجود کش��ور مبن��ی بر واگذاری ش��رکت
ملی حف��اری ایران به بخش خصوصی عنوان
كرد :قب��ل از اجرایی ش��دن این ام��ر باید با
برنامهریزی دقیق ،ساختار این شرکت اصالح
ش��ود چراكه در غیر این صورت قطعاً آسیب
فراواني به بخشي از صنعت وارد خواهد شد.
وي افزود :ب��ا توجه به گس��تردگی حوزه
عملیات��ی ش��رکت مل��ی حفاری ای��ران اگر
س��اختار اين ش��ركت بر پایه دانش پيريزي
نش��ود با واگ��ذاری آن به بخ��ش خصوصی
بهط��ور قط��ع مس��ائلي بهوج��ود ميآيد که
ميتواند مضراتي براي اين ش��رکت بههمراه
داشته باشد.
معاون وزير نفت حضور نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در این مراسم را به فال نیک
گرفته و اظهار داش��ت :با درایت و تجربیات
موج��ود در دولت تدبیر ،انتظ��ار میرود که
واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخش
خصوص��ی بهگون��های عملي گ��ردد که این
ش��رکت که حاصل باورهای اعتق��ادی امام
(ره) بوده با اقدامي عجوالنه و س��ازماننیافته
واگذار نش��ود چراك��ه اين ام��ر ميتواند در
مرحله رش��د و بلوغ به پایههای این ش��رکت

دان��ش و بهب��ود ش��رایط رقابت��ی در ب��ازار
آسیب برساند.
جوادی اف��زود :با برنامهریزیه��ای انجام بینالمللی گردد.
ش��ده مقرر گرديده ش��رکت مل��ی حفاری
ایران به ش��ش ش��رکت محدود در پوش��ش صنعت حفاری نقطه عطف رش�د ،شکوفایی و
ن��ام هلدینگ حف��اری (ش��رکت خدماتی ،توسعه صنعت نفت کشور
پش��تیبانی حفاری و  )...تقسیم شود و سپس
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شركت
این ش��رکتهای کوچک بر اساس اصل  44ملی حفاری ایران را نمودي از خودباوري در
قانون اساس��ی بهتدریج ب��ه بخش خصوصی كش��ور خواند و گفت :صدور فرمان تاريخي
واگذار شوند.
حض��رت ام��ام خمین��ی (ره) براي تأس��یس
وی ادامه داد :این روش واگذاری شرکت ش��رکت ملی حفاری ای��ران ،نقطه عطفی در
ملی حفاری ایران میتواند زمينهس��از توسعه رشد ،شكوفايي و توسعه صنعت نفت كشور
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گزارش

نفت كشورمان هستيم.
وی تصری��ح کرد :كارنامه درخش��ان اين
مولود انقالب اسالمي به انگيزههاي بيهمتاي
انقالبي ،دين��ي و حميت و غيرت ملي ،مزين
ش��ده و اين توان در بخشهاي مختلفي مثل
تأمي��ن نيازهاي صنعت نف��ت در دوران دفاع
مقدس ،افزاي��ش ناوگان عملي��ات حفاري،
توس��عه خدمات فني و تخصصي ،حضور در
پروژههاي ملي ،بوميس��ازي دانش حفاري،
اش��تغالزايي و كارآفريني ،ساخت قطعات و
تجهيزات ،مهار و كنترل فوران چاههاي نفت
و گاز ،جلوگي��ري از خ��روج ميلياردها دالر
ارز از كش��ور ،منش��اءخدمات ماندگاری در
راس��تاي حفظ و ارتقاء قدرت انقالب و نظام
اسالمی ایران بوده است.

و مهمترين اقدام در راس��تاي اثبات شعار "ما عن��وان ک��رد :امید اس��ت که ش��رکت ملی
حفاری ایران با ادامه روند توسعه پایدار خود
ميتوانيم" بود.
وي تأس��يس ش��ركت ملي حفاري و آغاز بتواند بخشی از گردش مالی کشور در فضای
نخس��تين عمليات حفاري در كش��ور توسط بینالمللی را محقق نمايد.
حفارم��ردان ايراني را ثمره گردش سياس��ي
كش��ور در س��ال  1357خوان��ده و ادامه داد :تمرکز ش�رکت مل�ی حفاری ایران ب�ر انجام
ش��اخص اصلي رش��د صنعت حفاري تعداد عملیات پروژه محور
دستگاههاي حفاري نيس��ت بلكه اصليترين
وی اص�لاح س��اختار ،اص�لاح روش از
ش��اخص مديريت و دانش است كه در حال روزم��زدی ب��ه کار م��زدی و تبدی��ل انجام
حاضر اين صنعت بدان دست يافته است.
عملی��ات حف��اری از حالت ثابت ب��ه پروژه
جوادی حفاری را یکی از ش��اخههای اصلی مح��ور را از ملزومات قابلاجرا در ش��رکت
تعیینکننده در بخش توسعه و نگهداشت فرآیند ملی حفاری ای��ران قبل از واگذاری به بخش
تولید نفت و گاز اعالم کرد و گفت :این صنعت خصوصی برش��مرد و گف��ت :با انج��ام این
از جمله صنایع پیچیده دانش محوری است که اقدامات میتوان امید داشت که این شرکت
در صورت سامانبخشی تجربیات آن از طريق پس از واگذاری بتواند با ایجاد ارزش افزوده
مهندس��ی و مدیریت دانش ،بهطور قطع تسريع در کشور منشاء تولید ثروت ملي قرار گيرد.
رشد و بازده و افزايش درآمد بیشتر کشور را در
جوادی مالیات را شاخصه اصلی سود در یک ضرورت حرکت از مدرکمحوری به س�مت
پي خواهد داشت.
سازمان تجاری خواند و گفت :با توجه به اینکه کار محوري و دانشمحوری
ضرورت ورود ش�رکت مل�ی حفاری ایران به
بازار رقابت بینالمللی

معاون وزير نفت با تأکید بر ضرورت ورود
صنعت حفاري كشور به بازارهای بینالمللی
و رقابت با سایر کشورهاي اين حوزه گفت:
زمانی انجام عملیات حفاری در کشور بهطور
كام��ل بر عهده ش��رکت ملی حف��اری ایران
ب��ود ولي در حال حاضر ح��دود نيمي از این
عملیات توسط ش��رکتهای خصوصی فعال
در حوزه حفاري انجام میشود.
ج��وادی اظه��ار امیدواری ک��رد که ايران
با توس��عه این صنعت (که کلی��د فتح مخازن
هیدروکربوری در کشور محسوب میشود)
بتواند در صحنه رقاب��ت بینالمللی حضوری
پررنگتر و فعالتر داشته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ش��اخص توس��عه یک
صنعت ،حضور آن صنعت در خاک کش��ور
خ��ود نیس��ت گف��ت :زمان��ی ی��ک صنعت
میتوان��د با توس��عه پایدار ب��ه تعالی نزدیک
ش��ود که بتواند در صحنه رقاب��ت بینالمللی
کمیت ،کیفیت و شرایط اجرای کار خود را
بهبود ببخشد.
مدي��ر عامل ش��ركت ملي نف��ت همچنين
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همه شرکتها بر اساس اصول تجاری و بازدهی
مالی مناسب بنیانگذاری شدهاند اگر شرکتی با
گردش مالی اف��زون بر یکهزار میلیارد تومان
س��ودی معادل  500میلیارد تومان داش��ته باشد
بهطور قطع نیازمند بهبود و تجدید ساختار است.
وی افزود :صنعت حفاري باید تالش کند
ت��ا با درك نيازهاي كنوني کش��ور رس��الت
س��نگيني را كه بر عه��ده دارد بهخوبی انجام
داده و توان آزموده خود را در مسير پويايي و
بالندگي اقتصاد كشور قرار دهد.
معاون وزير نفت ادامه داد :خوشبختانه اين
صنعت در پرتو ت�لاش و همت جهادگران و
سختكوشان خود با حفظ و صيانت از منابع
خدادادي ،اس��تفاده از روشهاي ساختاري و
بسط و گس��ترش فعاليتهاي كيفي متناسب
با برنامه توس��عه و سند چشمانداز بيست ساله
كش��ور ،جلوهه��اي روش��ني از كار و تالش
را ترس��يم كرده و در ح��ال حاضر طاليهدار
توسعه صنعتي ايران اسالمي در عرصه توليد،
نوآوري و شكوفايي صنعتي است.
به گفته جوادی امروزه در ش��رايطي س��ي
و چهارمين س��الگرد تأس��يس ش��ركت ملي
حف��اري اي��ران را ارج مينهي��م كه ش��اهد
شكوفايي و نمو همهجانبه قابليتهاي صنعت

مدير عامل ش��ركت ملي نفت ب��ا تأکید بر
لزوم توس��عه دانش در صنعت حفاری گفت:
باید از مدرکمحوری به س��مت کار محوری
و دانشمح��وری حرک��ت کنی��م .در ضمن
ضروري است بهجای تمرکز بر سرمایهگذاری
جهت افزای��ش تعداد ناوگان حف��اری ،توان
س��ازمان در جه��ت بهبود به��رهوری و میزان
دسترسي و نزدیكي به شاخصهای بینالمللی
حفاری مصرف گردد.
جوادي در بخش پاياني سخنان خود گفت:
جانب قدرشناسي را نگه داشته و بر خود فرض
ميدانم كه در آس��تانه سالگرد فرمان تاريخي
حض��رت امام خمين��ي (ره) مبني بر تأس��يس
ش��ركت ملي حفاري اي��ران ،از زحمات كليه
مديران خ��دوم ،حفارمردان جاهد و كاركنان
تالشگر و فرهيختهاي كه طي سه دهه گذشته
در پيشبرد اهداف صنعت نفت ايران در حوزه
ارزش��مند حفاري كوشيدهاند سپاسگزاري و
قدرداني بهعمل آورم.
وي در خاتم��ه اف��زود :اميد اس��ت تالش
روزافزون ش��ما عزيزان در شتاببخش��ي به
توس��عه صنعت نفت بتواند موجب��ات تداوم
عزت ،اقتدار و تعالي كش��ور و ماندگاري نام
ايران و ايراني را فراهم نمايد.

