مهندس ابوترابي مديرعامل شركت گلوبان اينترنشنال:

با آمادهسازي بستر مناسب تحقيقاتي ،شاهد
شكوفايي صنعت نفت باشيم

22
نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

ش��ركت گلوبان اينترنشنال از
معدود ش��ركتهاي داخلي اس��ت
كه ب��ه تازگ��ي در زمين��ه توليد و
ارائه خدمات ابزارهاي درون چاهي
فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت .در
اين شماره قصد داريم تا مصاحبهاي
را كه با مهندس ابوترابي مديرعامل
اي��ن ش��ركت صورت گرفته اس��ت
خدمت خوانندگان عزير ارائه كنيم:
مهندس علي نقي ابوترابي در خانوادهاي نفتي در سال 1323
در آبادان متولد ش��د .پدر ايشان در آن زمان در پااليشگاه آبادان
مشغول به كار بود .جهت ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت كرد
و در مقطع كارشناس��ي در رش��ته الكترونيك صنعتي از دانشگاه
 Kingstone Power Techفارغالتحصي��ل ش��د و ب��ه مدت 12
سال در صنايع الكترونيك مشغول به كار بود .پس از كشف نفت
در نروژ جهت فعاليت در ش��ركتهاي نفتي به اين كش��ور رفت.
ايشان در حدود  27س��ال در بخشهاي مختلف صنعت همچون
 Piping ، Instrumentation ، Construction ، QAو خدمات چاه
در كش��ورهاي نروژ ،روسيه ،چين ،الجزاير و ليبي در شركتهاي
مهم نفتي مشغول فعاليت بودند.

اهداف و زمينههاي فعاليت شركت خدمات گلوبان اينترنشنال چيست؟

ما در س��ه بخش تولي��د ،راندن و تعميرات رش��ته تكميلي
فعاليت ميكنيم .هدف اصلي ما تأمين نياز داخل كش��ور اس��ت
و در چش��ماندازهاي ش��ركت عرضه آن به مش��تريان بينالمللي
نيز در نظر گرفته شده اس��ت .بنابراين بدون توليد محصوالت با
كيفيت مناسب در داخل ،در بازاريابي بينالمللي در آينده موفق
نخواهيم ب��ود .در كنار تعميرات ادوات تولي��دي خود ،به تعمير
قطعات ساخت ساير شركتها نيز ميپردازيم.
در حال حاضر چند درصد س�اخت ادوات در ايران انجام ميگيرد و
برنامه شما براي افزايش سهم داخلي چيست؟

رش��تههاي تكميلي مورد بحث 40 ،درص��د توليد داخلي را
ش��امل ميشوند و در نظر داريم اين رقم را به بيش از  80درصد
افزاي��ش دهيم .البته هدف ما توليد كل در داخل خواهد بود ولي
قبل از آن ضروري اس��ت شركتهاي داخلي مواد اوليه مورد نياز
را با كيفيت مورد نظر ما توليد كنند.
در ح��ال حاضر س��اير س��ازندگان داخلي نيز ب��ه طور مجزا
قطعات��ي را تولي��د ميكنند .م��ا در كنار اهداف خود توانس��تيم
همكاري خوبي با اين ش��ركتها جهت تأمين س��اير ادوات مورد
نياز رشته تكميلي به وجود آوريم.
برنامه فعاليت آتي ما در اس��تان خوزستان (مسجد سليمان
ايده ايجاد ش�ركتي در ايران براي س�اخت و تأمين كاالهاي درون و يا خرمش��هر) خواهد بود .با توجه به وجود نيروهاي باسابقه در
اين اس��تان و همچنين وجود جوانان بومي عالقهمند به فعاليت،
چاهي چگونه آغاز شد؟
پس از انقالب مهندسين ما پيشرفتهاي خوبي در زمينههاي درنظ��ر داريم زمينه فعاليت خود را در مناطق محروم و مس��تعد
مختلف به دس��ت آوردهان��د .اما در مورد س��اخت قطعات درون اين استان گسترش دهيم.
چاهي ،وابستگي به خارج همچنان وجود دارد .يكي از دغدغههاي
بنيانگذاران اين شركت بوميسازي ساخت قطعات و تأمين كل
درخواستهاي شما از شركت ملي نفت چه خواهد بود؟
رشته تكميلي در ايران و رفع وابستگي كشور بود .خوشبختانه به
اميدواريم همانطور كه در گذش��ته از حمايت ش��ركت ملي
كمك حمايتهاي شركت ملي نفت ايران توانستيم با جمعآوري نف��ت ايران برخودار بوديم ،اين حمايتها همچنان ادامه يابد و با
متخصصين خوب ايراني و راهاندازي شركت با سرعت فوقالعادهاي ايجاد راهكارهاي مناس��ب قانوني ،جهت تشويق سرمايهگذاري و
كار را پيش ببريم .چنانكه از آغاز اس��تقرار در گرمس��ار تا خريد رفع مشكالت شركتهاي داخلي تالش شود .همچنين در بخش
و نصب ماش��ينآالت مورد نياز و راهاندازي فاز اول كارخانه تنها پژوهش و فناوري ادوات درونچاهي بايد سرمايهگذاري مناسبي
ش��شماه به طول انجاميد .از مهمترين حاميان ما ش��ركت نفت صورت گيرد تا با فرآهمش��دن بس��تر مناس��ب تحقيقاتي ،شاهد
مناطق مركزي اس��ت كه با واگذاري تأمين رش��ته تكميلي مورد شكوفايي صنعت نفت با اتكاء به منابع و توان داخلي باشيم.
نياز دو حلق��ه چاه گازي موجب تس��ريع در اجراي فعاليتهاي
ما ش��د .همچنين عقد قراردادهاي بعدي من��وط به اطمينان از
مصاحبه كننده  :وحيد دخاني
عملكرد چاههاي مذكور شد .شركت نفت و گاز پارس نيز قرارداد
مشابهي را با اين شركت در حال اجرا دارد.

