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  هادي خليلي

كاهش	هزينه	يا	ايمني	كار
راهكارهاي	مديريتي	براي	اجتناب	از	فوران	

* مناطق نفت خيز فالت قاره 

مقدمه
كاهش هزاران دالري هزينه ها براي صنعت نفت ممكن است عاقالنه 
به نظر برس��د ولي اين تا زماني است كه اتفاقي نيافتاده باشد. فوران 
يك چاه ممكن اس��ت ميليونها دالر هزينه برج��اي بگذارد كه حتي 

شركتهاي بيمه نيز قادر به جبران خسارت ناشي از آن نباشند.
با وجود هزينه اجاره دكل تا 30/000 دالر در روز، رغبت زيادي براي 
تعجي��ل در عملي��ات حفاري وجود دارد. صرفنظ��ر كردن از عمليات 
س��يمانكاري براي تس��ريع در نصب لوله هاي جداري ن��ه تنها باعث 
كاه��ش 5000 دالري هزينه مواد اوليه مي ش��ود بلكه از ايجاد تاخير 

در عمليات نيز جلوگيري مي كند.
ول��ي زماني كه فاجع��ه رخ مي دهد، صرفه جوي��ي 5000 دالري در 

سيمانكاري ديگر منطقي به نظر نمي رسد.
برخي از افراد ممكن اس��ت اظهار كنند كه ريس��ك پذيري جزئي از 
تجارت است و فوران به طور متوسط يك چاه از هزار چاه حفاري شده 

اجتناب ناپذير است يا حتی آن را به بد اقبالي نسبت مي دهند.
ول��ي آنهايي كه دهه ها تجربه بررس��ي خس��ارت ناش��ي از فوران را 

دارن��د به خوبي مي دانند 99% از اين فجايع كه جان افراد را به خطر 
مي اندازد، موجب نابودي دارائي ها مي ش��ود و به محيط زيست آسيب 
مي رس��اند به علت خطاي انس��اني حاصل مي ش��ود و بر خالف نقش 
س��ازندهاي زمين شناسي يا بد اقبالي خطاي انساني عاملي است كه 
مدي��ران مي توانند آن را كنترل كنند يا حداقل اقدامي در اين راس��تا 

انجام دهند.

چالش ها در محيط امروز:
فعاليت درعرصه حفاري تجربه اي دشوار و در عين حال جالب است 
همه س��اله چاههاي زيادي در سراس��ر جهان حفاري مي ش��ود و در 
نتيجه، احتمال اينكه كارها درست پيش نرود به همان نسبت افزايش 
مي يابد و بدون حضور كاركنان با تجربه ممكن اس��ت يك پيش آمد 
موج��ب تبديل اين احتمال به يك حادثه ش��ود. صنعت نفت همواره 
با فرازها و فرودهايي مواجه بوده اس��ت اما در اواخر دهه نود و اوايل 
دهه گذشته، قيمت نفت سقوط كرد تا جايي كه تعدادي از شركتهاي 
حف��اري كنار رفتند و تع��داد زيادي از كارگ��ران در جاهاي ديگري 



شمــاره 56 / ارديبهشت ماه 88

23

مشغول به فعاليتهاي مختلفي غير از حفاري شدند.
امروزه يافتن كارگران با تجربه به تعداد مورد نياز كار س��ختي اس��ت 
و شركت ها مجبور به اس��تخدام افرادي مي شوند كه مهارتهاي كافي 
ندارن��د. البته در اي��ن زمينه صنعت نفت تنها نيس��ت، بس��ياري از 
س��ازمان ها چه صفي و چه س��تادي مواجه با كمبود نيروي انس��اني 
كارآزموده هس��تند ولي ابعاد آن براي ش��ركتهاي نفتي گس��ترده تر 

است.
در واقع بس��ياري از تحليل گران صنعت در مورد شكاف تجربه سخن 

گفتند.
كارگراني وجود دارند كه بيش از پنجاه س��ال س��ن داش��ته و آماده 
بازنشستگی می ش��وند. همچنين افرادی وجود دارند كه بين بيست 
تا چهل س��ال دارند و در حال كسب تجربه هستند. يك دهه در اين 

ميان ناپديد شده است، افرادي كه بين چهل تا پنجاه سال دارند.
عالوه بر جستجو براي يافتن افراد با تجربه، مديران با چالش ديگري 
نيز روبرو هستند و آن دستيابي به ابزار با كيفيت است. منصفانه است 
بگوئيم تجهيزات امروزه با صد در صد ظرفيت خودكار مي كنند و اين 
بدان معني است كه زمان تعمير تجهيزات بسيار كوتاه است با وجود 
اين زماني كه ش��ركتها بر س��ر دو راهي انتخ��اب دكلي كه به خوبي 
تعمير نش��ده اس��ت و انتظار براي تعمير اساس��ي آن قرار مي گيرند، 
اغلب اولي را انتخاب مي كنند و زماني كه تجهيزات در حين كار دچار 
عارضه مي ش��وند، كارگران با تعمي��رات مختصر به ادامه كار آن اميد 
دارند و سعي مي كنند پروژه را با همان وضعيت پيش ببرند و مسائل 
ايجاد ش��ده به علت تجهيزات، برخطرات قبل��ي كار مي افزايد و علي 
رغم همه اين چالشهاي چندگانه كه شركتها و به طور اخص مديران 
براي پايين نگه داش��تن هزينه ها بايد با آنها كنار بيايند، اقدامي وجود 
دارد كه مديران مي توانند براس��اس آن عمليات سودآوري و در عين 
حال ايمني داش��ته باش��د. اين آن چيزي است كه مديران با ذكاوت 

مي توانند انجام دهند.
چهار راهكار مي تواند موجب ايجاد تغييراتي در عمليات حفاري شود:

1- بهبود شرايط براي حفظ كاركنان
خروج از خدمت در هر س��ازماني نامطلوب است ولي در شرايطي كه 
دانش تخصصي، مس��ائل ايمني و كارتيمي مدنظر باشد نگران كننده 
اس��ت. مديران مي توانن��د محيطی ايجاد كنند ك��ه موجب وفاداری 
كاركنان ش��ده و مانع از خروج  آنها به علت كمي دستمزد شود. البته 
همه چيز در افزايش دس��تمزد خالصه نمي شود و انعطاف پذيري در 

ساعات و شرايط كار نيز براي كاركنان جذاب است.
ايج��اد روحيه كار جمعي در كاركنان به جاي ايجاد رقابت بين افراد، 
روح ب��ا هم ب��ودن را در آنها تقويت نموده و وفاداري افراد را نس��بت 
به س��ازمان بيشتر مي كند. مي توان كارگران مس��ن تر را كه در فكر 
بازنشس��تگي هس��تند با ارزش نهادن ب��ه دانش و تجرب��ه آنها براي 

سالياني به دامه خدمت تشويق كرد.

2- جديت در امور آموزش
تعهد به امر آموزش خواه براي تازه واردان و خواه براي كاركنان قبلي 
ب��ه منظور ايفاي موثرتر نقشش��ان به چند دليل حائز اهميت اس��ت. 
بارزتري��ن مزيت آن اين اس��ت كه آموزش باعث اجتناب س��ازمان از 
انجام خطاها شده و به تبع آن از بروز وقفه در توليد و خسارت مالي 
سنگين به سازمان جلوگيري مي كند. همچنين آموزش نتيجه ظريف 
ديگري نيز دارد و آن اينكه به كاركنان نش��ان مي دهد كه س��ازمان 
به س��المت آنها اهميت مي دهد و به آنه��ا به عنوان جزء اليتجزي از 

سازمان ارزش قائل است.

3- ايجاد فرهنگ توليد توام با ايمني
اگ��ر كارگران به علت پذيرفتن ريس��ك مورد تش��ويق ق��رار گيرند، 
صرفنظر از اينكه تاكيد مديريت بر ايمني به عنوان الويت شماره يك 
چند بار اذعان ش��ده باش��د، كاركنان برداشت دستی از نظر مديريت 
نخواهند داشت. مديران بايد به روشني بيان كنند كه مسامحه در كار 
نيست و خط مش��ي هاي ايمني به دقت اعمال خواهد شد. معضالت 
بايد بالفاصله مش��خص و گزارش ش��وند. اين بدان معني است كه در 
صورت بروز و گس��ترش مش��كل كاركنان بايد در رفع آن بكوش��ند. 
بسياري از فورانها به اين خاطر رخ  داده اند كه عده اي فقط منتظرند 
ببينن��د چه اتفاقي مي افتد به اين اميد كه مش��كل خود به خود حل 

شود و به خاطر آن سرزنش نشود.

4- فراهم كردن ابزار كار مناسب براي كاركنان
مديران بايد از طريق فراهم آوردن ابزار كار مناس��ب براي كاركنان از 
آنها حمايت كنند. بايد اين اطمينان را ايجاد كنند كه ماشين آالت به 

درستي كار مي كنند و در صورت نياز به خوبي تعمير مي شوند.
همه اصول فوق بديهي به نظر مي رس��ند ولي بس��ياري از مديران در 
اتخاذ اين تدابير دچار ترديد مي ش��وند ي��ا اجراي آنها را به فرصت ها 
بعدي موكول مي كنند كه در بعضي مواقع ممكن اس��ت بس��يار دير 
ش��ده باش��د. مديريت نيروي كار در صنعت نفت با مديريت در ساير 
حوزه ها كمي متفاوت است، ولي بسياري از تكنيكها كه باعث مديريت 
كارا در س��اير حوزه مي شود، با ايجاد تغييراتي در اين زمينه نيز قابل 

اجرا است.
مديران��ي كه بر ايجاد تيم حفظ ايمني به عنوان يك اولويت و فراهم 
آوردن ش��رايطي كه مناس��ب ب��راي كار كاركنان متمركز ش��ده اند 

مي توانند نتايج ارزنده اي براي سازمان خود به ارمغان بياورند.
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