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دانش  تولید،  به شعار  اسالمی  انقالب  رهرب حکیم  از سوی  که  جاری   سال 
جان  و  دل  در  را  فراوانی  آرزوهای  و  امیدها  گردید،  مزین  آفرین  اشتغال  بنیان، 
فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و آحاد مردم زنده منود. چرا که محقق شدن این 
شعار راهربدی عالوه بر رفع سایه شوم فقر و بیکاری از جامعه اسالمی باعث خود 
شکوفایی، توامنندی و اقتدار بین املللی میهن عزیزمان ایران خواهد شد. رهرب معظم 
انقالب اسالمی در آخرین دیداری که با تولیدکنندگان، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
در اواخر سال گذشته داشتند با درایت مثال زدنی دولت را موظف به تدوین نقشه 
راهربدی صنعت منودند که محقق شدن این مهم از الزامات تحقق شعار سال  و 

موجب شتاب دهی به فرآیند  توسعه اقتصادی  کشور خواهد بود.
نقشه راهربدی صنعت باید با رویکردی تدوین شود که رشایط و  مقتضیات یک جنگ 
متام عیار اقتصادی در آن لحاظ شده باشد و برای دستیابی به این مهم و پیروزی در 
این مبارزه ی ناعادالنه و نابرابر، بی توجهی به آرا و نظرات تولیدکنندگان، که به تعبیر 
معظم له افرسان این جنگ هستند، اشتباه بزرگ و خطای اسرتاتژیکی خواهد بود 
که موجب هدر رفت منابع و رسمایه ملی و  اتالف زمان می شود. پر واضح است که 
به کارگیری متامی ظرفیت های علمی، تخصصی و  بهره مندی از تجربیات تشکل های 
صنفی رضورتی است انکارناپذیر و تصمیم گیری در پشت درهای بسته محکوم به 
شکست است و در این میان منطقی ترین روش،  درک و دریافت آرا صاحب نظران، 

رجوع به تشکل های صنفی  و تعامل بیش از پیش با فعاالن اقتصادی است. 
در این راستا تشکل صنفی استصنا با قریب به 850 عضو، به عنوان بزرگ ترین و 
موثرترین تشکل صنفی صنعت نفت همواره بر مشارکت در امر تصمیم سازی تاکید  
و برای انتقال نقطه نظرات، دغدغه ها و ارائه پیشنهادات اجرایی اعضای خود به 
دولتمردان اعالم آمادگی کرده است. انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور و در 
تعاملی سازنده با نهادهای حاکمیتی موجبات رفع موانع و تسهیل در فعالیت های 
اقتصادی هرچه زودتر فراهم شود. توجه  به تشکل های صنفی و ترسی آن در بدنه 
دولت عالوه برهم راستایی با سیاست های کالن کشور و کاهش تصدی گری دولت  
موجب اتخاذ تصمیامت بزرگ، درست، قابل اجرا و موثر خواهد شد و از بر زمین 

ماندن بسیاری از قوانین، مصوبات و دستورالعمل های مفید جلوگیری خواهد کرد.
تجربه اخیر برگزاری بیست و ششمین منایشگاه صنعت نفت تهران  و مشارکت 
در  آنها  منایندگان  حضور  عدم  و  تصمیم سازی   در  صنفی  تشکل های  محدود 
شورای سیاستگذاری این رویداد مهم، شاهد مثالی است از  تبعات کم توجهی 
به مشارکت صاحبنظران و نداشنت راهربد به کارگیری خرد جمعی در برنامه ریزی 
و اجرا، که نتایج حاصل از برگزاری این رویداد مهم  را با ضعف ها و کاستی هایی 
قابل توجه روبرو کرده است. تجربه ارزشمندی که پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
دوران دفاع مقدس و پایداری در مقابل تحریم های ظاملانه بدست آمده موید این 
رویکرد می باشد که در رشایط بحرانی و جنگ اقتصادی مدیریت اسرتاتژیک و 
هدایت منابع و امکانات در جهت منافع و اهداف تعیین شده، مستلزم درایت، 
رسعت عمل، اقدام شجاعانه و جذب مشارکت عمومی و برخورداری از آرای 

نخبگان اقتصادی و فعاالن صنعتی است. 
امید است در اقدامی رسیع، دقیق و مسئوالنه، شاهد تدوین  سند راهربدی صنعتی 

باشیم. که این آغاز راهی طوالنی است و اجرا و عملیاتی منودن راهربدهای 
هوشمندانه تنها ضامنت اجرایی و راه رسیدن به موفقیت و تحقق اهداف 

متعالی ایران اسالمی خواهد بود.
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 احسان ثقفی
رئیس هیئت مدیره استصنا



جراحی اقتصادی؛ 
ریسک ها و چالش ها

سطح  در  اخیراً  که  است  واژه ای  کلید  اقتصادی«  بزرگ  »جراحی 

گسرتده ای مورد استفاده دولتمرادان قرار می گیرد. فارغ از اینکه آیا عبارت 

»جراحی« انتخابی مناسب، هوشمندانه و موثر جهت تغییرات گسرتده 

و اصالحات اساسی نظام اقتصادی کشور هست یا خیر، با کاربرد این 

واژه می توان این پیام را از متولیان امور اقتصادی دریافت کرد که متاسفانه 

مداوای بیامری اقتصاد کشور از نگاه متخصصان امر با درمان های موقت، 

ساده و یا کم ریسک امکان پذیر نبوده و تهاجمی ترین روش درمان که هامن 

جراحی است، برای آن تجویز شده است. جراحی بزرگ نیاز به جراحان 

بزرگی دارد، چرا که کوچک ترین سهل انگاری، بی توجهی، تعجیل یا ساده 

انگاری در این امر، حیات اقتصادی ملتی را به چالش خواهد کشید. در 

این ارتباط الزم است که مسئوالن به سواالت از پیش تعیین شده ای پاسخ 

دهند تا ریسک این اقدام بزرگ به حداقل ممکن کاهش یابد.

بیامر دریافت شده است؟  از  از جراحی رشح حال دقیقی  آیا قبل    -1

مبنای اطالعات به دست آمده چه بوده  است؟ آیا تصمیامت اتخاذ شده 

اجرا  از  پیش  یا  است  اقتصادی  تئوریسین های  نظریات  براساس  رصفاً 

ایرانی بومی سازی شده و اطالعات جامعی از  با توجه به رشایط جامعه 

تحقیقات میدانی حاصل شده است؟

2-  آیا تولید به عنوان ارگان اصلی پیکره اقتصادی کشور تحمل تنش های 

یا  حفظ  جهت  الزم  متهیدات  آیا  و  دارد  را  اساسی  تغییرات  از  حاصل 

احیای این بخش مهم در رشایط پرخطر تدارک دیده شده است؟

از هر گونه اقدام، اصل رضایت و همراهی ذینفعاِن فرآیند  آیا قبل    -3

جراحی، اعم از مردم، بنگاه های اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی اخذ 

شده و دولت اصوالً نقشی برای ایشان در این فرآیند قائل بوده یا خیر؟

آیا ساز وکار تصمیم گیری درمان اقتصادی، درک سودها و زیان های    -4

انتخاب  موجود،  رشایط  تحلیل  درمانی،  مهم  اطالعات  تحلیل  درمانی، 

زمان درست اقدام و همچنین برآورد مدت زمان الزم برای پروسه درمان، 

به درستی تعیین شده است؟

5-  آیا عوارض و پیامدهای ناشی از اقدامات، شناسایی و اطالع رسانی 

 عباس فتحی
دبیر استصنا

قصور،  است؟  چگونه  پاسخگویی  و  مسئولیت  سطوح  است؟  شده 

جربان  قابل  چگونه  الزم  نظامات  رعایت  عدم  و  مهارت  نبود  بی مباالتی، 

خواهد بود؟

آن چیز که مسلم است تاکنون جهت جمع آوری اطالعات مطمنئ و قابل 

استناد هیچگونه توجهی به تشکل های صنفی به عنوان منایندگان جامعه 

یا  اجرا  پروسه  و  طراحی  است.  نشده  کشور  اقتصادی  و  تولیدی  بزرگ 

آخر،  در  و  است.  تدوین شده  بسته  درهای  پشت  در  یا  نبوده  مشخص 

قابل  و اصوالً سوابق  نبوده  اقتصادی مشخص  احراز صالحیت جراحان 

ارائه ای از ایشان در دست نیست. شتاب زدگی، عدم مترکز و شعارگرایی 

در اقدامات تخصصی پیچیده و حساس ملی از مهم ترین آفاتی است که 

اگر به درستی شناسایی و مدیریت نشوند جراحی اقتصادی را به قصابی 

اقتصادی تبدیل خواهند کرد.

 در حالیکه این یادداشت توسط همکاران هیأت تحریریه آماده چاپ در مجله 

استصنا بود، خربی دریافت منودیم که با استعفای وزیر کار موافقت شد.

سوال اینجاست که خسارات ناشی از سوء تدبیرها چگونه محاسبه و برای ذینفعان 

جربان خواهد شد و سوال اساسی تر این است که آیا بهرت نیست دولت بجای آغاز 

جراحی بزرگ، پیکره نیمه جان اقتصاد کشور ابتدا به جراحی بدنه ی ناکارآمد جراحان 

اقتصادی اهتامم ورزد.
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بیست و شمشین منایشگاه بین امللیل 
نفت و گاز اب حضور پررنگ خانواده استصنا



رئیس جمهور 
تأمیــن ۷۰ درصــدی تجهیــزات و نیازمندی هــای صنعــت نفــت در داخــل کشــور مایــه خوشــحالی 

اســت

ســـیدابراهیم رئیســـی بـــا بیـــان اینکـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران یکـــی از کشـــورهای مهـــم صادرکننـــده 
نفـــت، گاز و محصـــوالت پرتوشـــیمی در جهـــان اســـت، گفـــت: متخصصـــان کشـــور در ایـــن حـــوزه 
نیـــاز را متخصصـــان و  مـــورد  نفـــت، پرتوشـــیمی و گاز  اینکـــه ۷۰ درصـــد تجهیـــزات صنایـــع  بـــرای گفـــنت دارنـــد،  زیـــادی  حرف هـــای 
رشکت هـــای ایرانـــی در داخـــل کشـــور تولیـــد می کننـــد، بســـیار مایـــه خوشـــحالی و امیدوارکننـــده اســـت، امـــا نبایـــد بـــه ایـــن نقطـــه اکتفـــا 
شـــود.رئیس جمهوری اظهـــار کـــرد: در کنـــار توســـعه کیفـــی، توســـعه کمـــی صنایـــع نفـــت، گاز، پاالیـــش و پرتوشـــیمی می توانـــد از ســـویی 
ــه فعالیت هـــای دانش بنیـــان کمـــک کنـــد و از ســـوی دیگـــر ظرفیت هـــای صادراتـــی کشـــور را ارتقـــا  بـــه ایجـــاد اشـــتغال به ویـــژه در عرصـ
دهـــد، متوقـــف شـــدن در وضـــع کنونـــی و غفلـــت از توســـعه های کمـــی و کیفـــی خطاســـت. وی بـــا تأکیـــد بـــر رضورت ضمیمـــه شـــدن 
دانایـــی بـــه توانایـــی افـــزود: اگـــر دانایی هـــا و دانـــش ضمیمـــه توامنندی هـــا شـــود، می تـــوان کار قابـــل ارائـــه در بازارهـــای داخـــل و خـــارج 

ارائـــه کـــرد.

رئیس مجلس شورای اسالمی
دریــغ  کمکــی  هیــچ  از  نفــت  صنعــت  در  تحــول  بــرای  مجلــس 

کــرد نخواهــد 

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: مجلــس شــورای اســالمی 
بــا افتخــار به عنــوان تســهیل گر و تنظیم گــر بــرای تحــول در صنعــت 
دریــغ  کمکــی  هیــچ  از  و  کــرد  خواهــد  خدمــت  و  اقــدام  نفــت 
بــه چرخــه  پــول  مســتقیم  انتقــال  اینکــه  بابیــان  کــرد.وی  نخواهــد 
اقتصــاد کشــور در هــر کجــای دنیــا تورم زاســت، افــزود: ایــن کار 
ایــن  امــروز شــاهد  بــدل می کنــد کــه  بــه نقمــت  نعمــت منابــع را 
امــر هســتیم.رئیس مجلــس شــورای اســالمی ترصیــح کــرد: بــاور 
بــه نســل  و  نیســت  بــه دولت هــا  زیرزمینــی متعلــق  داریــم منابــع 
امــروز و آینــده تعلــق دارد، از ایــن رو بایــد بدانیــم کــه خام فروشــی 

و مــرصف کــردن در هزینــه جــاری مناســب نیســت.
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وزیر نفت
اقدام های وزارت نفت برای دانش بنیان کردن صنعت نفت 

وزیر نفت با تبیین مهم ترین اقدام های وزارت نفت در دولت سیزدهم بر رضورت رسمایه گذاری در صنعت 
نفت تأکید کرد و گفت: با توجه به نیاز سنگین صنعت نفت به رسمایه گذاری، از همه رسمایه گذاران 
استقبال می کنیم. رسمایه گذاران خوب می دانند که با توجه به بحران انرژی، رسمایه گذاری در این بخش 
چقدر سودآور خواهد بود. اوجی با تأکید بر اینکه رویکرد ما در دانش بنیان کردن صنعت نفت و توجه به ساخت داخل به  هیچ عنوان شعاری 
نیست. گفت: وزارت نفت برنامه و احکام مورد نیاز برای تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال در صنعت نفت را با همکاری معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری تهیه و تنظیم کرده است که ان شاءالله به زودی به تصویب هیئت وزیران می رسد.وی گفت: در قالب این برنامه، 
اقدام های وسیعی برای افزایش تولید، دانش بنیان کردن صنعت نفت و افزایش اشتغال در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.وزیر 
نفت دومین اقدام در دانش بنیان کردن صنعت نفت و توجه به ساخت داخل را انتشار فراخوانی برای مشارکت رشکت های دانش بنیان در 
زمینه های اولویت دار صنعت نفت در ماه های ابتدایی دولت سیزدهم بیان کرد و افزود: در این فراخوان بیش از ۳۰۰ رشکت برای دانش بنیان 
کردن صنعت نفت در زمینه های اولویت دار و اشتغال آفرین چون بهینه سازی، احیای چاه های کم بازده و توسعه زنجیره ارزش مشارکت کردند. 

هم اکنون امضای قرارداد و ارائه تسهیالت و حامیت از این رشکت ها با بهره گیری از ظرفیت تبرصه ۱۸ قانون بودجه آغاز شده است.

بازدید وزیر نفت از سالن استصنا با همراهی رئیس انجمن
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معاون وزیر نفت
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت از محل صندوق فناوری نفت

اظهار  فناوری  و  پژوهش  مهندسی،  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
کرد: تسهیل ارتباط و همکاری با دانش بنیان ها، راه اندازی پارک 
فناوری نفت که به مرحله عملیاتی رسیده و مراحل اولیه استقرار 
رشکت ها در آن، در حال انجام است، پرداخت تسهیالت ارزان 
قیمت از محل صندوق فناوری نفت و تبرصه ۱۸ قانون بودجه که 
۳۰۰ رشکت در فراخوان مرتبط رشکت کردند و ایجاد بازار عرضه 
و تقاضا برای رشکت های دانش بنیان  را از جمله اقدام های این 
معاونت برای استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها دانست.زیدی فرد 
دانش بنیان  رشکت های  تا  است  شده  فراهم  سامانه ای  افزود: 
بتوانند توامنندی های خود را ارائه کنند و برای کمک به ارتقای توان 
داخلی، شیوه نامه تسهیل ورود رشکت ها به فهرست بلند وزارت 
نفت )AVL( ارائه می شود.وی درباره اینکه رشکت های دانش بنیان 
کپی رایت  قانون  نشدن  اجرا  و  مناقصات  قانون  مشکل  به علت 
نفت  وزارت  کرد:  ترصیح  شوند،  نفت  صنعت  وارد  منی توانند 
قانون جداگانه ای برای مناقصه ها ندارد، مشکل ورود نرم افزارها 
نیز اختالف قیمت منونه های داخلی و نرم افزارهای خارجی است 
که به صورت قفل شکسته با هزینه ناچیز در بازار وجود دارد.ایران با 
داشنت زیرساخت های گسرتده انتقال و ترانزیت انرژی دسرتسی 

راحتی را به این زیرساخت ها فراهم کرده است.

حضور معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و 
فناوری در سالن استصنا

بازدید وزیر نفت از غرفه های اعضای استصنا
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جلسه مشترک استصنا و اروندان برگزار شد
رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران و مدیرعامــل پرتوشــیمی نفــت 
و گاز ارونــدان در غرفــه اســتصنا در بیســت و ششــمین منایشــگاه بین املللــی نفــت دیــدار و گفت وگــو 

کردنــد.
عبداللــه عــذاری اهــوازی مدیرعامــل پرتوشــیمی نفــت و گاز ارونــدان در نشســت مشــرتک بــا احســان 
ثقفــی رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران اظهــار کــرد: انتظــار داریــم 
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت توجهــی بــه نیــاز در بخــش داخــل چــاه داشــته باشــند، در ایــن بخــش 
مشــکالت بســیاری داریــم و همــه آنهــا های تِــک اســت. در بحــث مخــزن بــا دانشــگاه ها طــرف قــرارداد می شــویم و فعالیتــی از ســوی انجمــن 
اســتصنا منی بینیــم. دوره کاری مــن از مهــر مــاه ۱۴۰۰ تــا کنــون آغــاز شــده و حتــی یکبــار از ســوی انجمــن مشــارکتی ندیدیــم و برنامــه ریــزی 

قوی تــری از ســوی شــام انتظــار داریــم.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا دنبــال توســعه و کار هســتیم و از مشــارکت ســازندگان داخلــی اســتقبال می کنیــم. اگــر بدانیــم رشکت هــا پــای کار 
هســتند بــر روی همــکاری بــا آنهــا برنامه  ریــزی می کنیــم. می توانیــد از ســوی رشک هــای ســازنده، آنهــا را معرفــی کنیــد. شناســایی رشکت هــا 
توســط انجمــن قــدم مثبتــی خواهــد بــود . درخواســت همــکاری از ســوی مــا اعــالم شــده اســت. مدیرعامــل پرتوشــیمی نفــت و گاز ارونــدان 
یــادآور شــد: ســال ها بــازرس فنــی بــودم و بــا رشکت هــای ســازنده ارتبــاط داشــتم و تقاضــا دارم فعالیــت بیشــرتی در حــوزه تحــت االرضــی 

داشــته باشــید و ایــن امــور هنــوز توســط مــا انجــام می شــود. ۱۴ گــروه کاالیــی بــرای داخلــی ســازی را بــه شــام ارائــه خواهیــم کــرد.
احســان ثقفــی رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران نیــز ضمــن تشــکر از مدیرعامــل ارونــدان، گفــت: 
خوشــحامل کــه از تولیدکننــدگان داخلــی حامیــت می کنیــد از همــکاری بــا شــام اســتقبال می کنیــم. نقــد ســازنده شــام را می پذیریــم و بایــد 
فعال تــر شــویم و هــر بــار از پیگیری هــا بــا برنامــه ریــزی نتیجــه کســب کنیــم. همچنیــن در ایــن جلســه اعضــای هیئــت مدیــره انجمــن و رشکــت 
ارونــدان در مــورد الــزام زیرســاخت ها و احــداث خــط تولیدهــای جدیــد در تامیــن نیازهــای داخلــی بحــث و گفت وگــو شــد و مدیرعامــل 
ارونــدان بــه برنامه ریــزی بــرای ســاخت لولــه تأکیــد کــرد و در خامتــه از برخــی از غرفه هــای رشکت هــای ســازنده تجهیــزات صنعــت نفــت، 
عضــو انجمــن و مســتقر در ســالن میــالد منایشــگاه بین املللــی، بازدیــد و بــا مدیــران حــارض گفت وگــو کــرد و از ظرفیت هــای آنهــا مطلــع شــد.

بازدید مدیرعامل پتروشیمی نفت و گاز اروندان به همراه هیات مدیره استصنا از سالن استصنا
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معاون وزیر نفت از سالن 
استصنا در بیست وششمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش 
 و پتروشیمی بازدید کرد.

سیدمهدی نیازی با 
همراهی رئیس انجمن و با 
حضور در غرفه های سالن 

استصنا ضمن آشنایی با 
ظرفیت ها و قابلیت های 

شرکت های صنعتی از 
نزدیک موضوعات و 

مسائل فعاالن این صنعت 
را بررسی کرد.
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گزارش تصویری

نشست با مسئولین بانک های ملی و صادرات
نشست با مسئولین بانکهای ملی و صادرات موضوعاتی از قبیل هزینه های ترسیع و تسهیل در صدور ضامنتنامه ها، اعطای تسهیالت 

کم بهره و در نظر گرفنت رشایط ممتاز جهت رشکتهای تولیدی و دانش بنیان مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

تفاهم نامه ایدرو
توامنندیهای  و  داخلی  از ظرفیتهای  بهینه  استفاده  منظور  به 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ، تفاهم نامه همکاری 
مشرتک بین استصنا و سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران 

امضاء گردید که شامل محورهای همکاری ذیل می باشد:
1- بهره گیری از ظرفیت های طرفین جهت توسعه محصوالت 

داخلی
2- برگزاری سمینـــــــــــــــــــــــــــــــــــارهای آشنایی با توامنندی های اعضاء، 

مبنظور استفاده، تقویت و توسعه ظرفیت های داخلی
3- ایجاد بانک اطالعاتی مشرتک

4- همکاری جهت تشکیل شبکـــــــــــــــــــــــــه ها در قالب کنرسسیوم های 
تولیدی و صادرات
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گزارش تصویری

بازدید رئیس هیات مدیره و دبیر استصنا از غرفه های اعضا
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  صـد در صد فعـالیت سازندگان دانش محور 
است

رئیــس هیئــت مدیــره اســتصنا در رابطــه بــا دانــش بنیــان 
بودن فعالیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، 
مهندســی  مــا  اعضــای  فعالیت هــای  ذات  کــرد:  بیــان 
اســت و قاطعانــه می توانــم بگویــم قریــب بــه ۱۰۰ درصــد 
انجــام  بنیــان  دانــش  مــا فعالیت هــای  انجمــن  اعضــای 
می دهنــد. فعالیــت آنهــا بــر پایــه دانــش اســت و دانــش 

محــور فعالیــت می کننــد. 
از شــعار اصلــی ســال،  بخشــی  امســال  افــزود:  ثقفــی 
حامیــت از فعالیت هــای دانــش بنیــان اســت. در حــال 
حــارض بخشــی از زیــر مجموعــه انجمــن و فعــاالن انجمــن 
بــر اســاس ضوابــط معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری، دانــش بنیــان شــدند و مــا اعتقــاد داریــم همــه 
رشکت هــای »اســتصنا« فعالیــت دانــش محــور دارنــد.

دوام  صنعــت  در  دانــش  بــه  تکیــه  بــدون    
داشــت نخواهیــم 

رئیــس انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفت ایــران، 
بــا بیــان اینکــه دســتور کار انجمــن هدایــت رشکت هــای 
انجمن در مســیر کســب مجوزهای دانش بنیان اســت، 
گفــت: کمــک می کنیــم تــا رشکت هــا بــه معنــای واقعــی 
کلمــه دانــش بنیــان شــوند. علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه 
فعالیتــی کــه بــر پایــه دانــش نباشــد ممکــن اســت چنــد 
سالی برپا و سودده باشد اما دوام نخواهد داشت، اما 
اگر رشکتی دانش را رسلوحه کار خود قرار دهد، نقشه 
نــوآوری  و  کیفیــت  ارتقــاء  راســتای  در  را  راه صحیحــی 
ترسیم خواهد کرد و از طرفی دوام و قوام خودش را در 
بــازار صنعــت تضمیــن می کنــد. وی ترصیــح کــرد: مــا در 
انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران بــا علــم 
بــه اهمیــت دانش بنیــان بــودن فعالیت هــا و عاریــه گرفــنت 
از شعار سال منتخب مقام معظم رهربی، دانش محور 
ادامــه  در  و  جــاری  ســال  فعالیــت  رسلوحــه  را  بــودن 
فعالیــت رشکت هــای عضــو »اســتصنا« قــرار دادیــم و 
نهادینــه می کنیــم. رئیــس هیات مدیــره انجمــن ســازندگان 
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران تاکیــد کــرد: برنامــه انجمــن 

رئیس هیئت مدیره »استصنا«:

 ۸۰ درصد نیاز صنعت نفت 

در داخل تولید می شود  

  رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

»استصنا« گفت: قریب ۸۰ درصد نیاز صنعت نفت ایران در داخل 

تولید می شود و می توانیم تا ۹۵ درصد نیاز را در داخل تامین کنیم. 

احسان ثقفی در حاشیه برگزاری بیست و ششمین منایشگاه بین املللی 

نفت، گاز، پاالیش و پرتوشیمی، اظهار کرد: می توان گفت منایشگاه 

نفت، مهمرتین و پربازدیدترین منایشگاه تخصصی در سطح کشور و 

حتی منطقه است. خوشبختانه پاندمی کرونا مدیریت شد و موفق 

شدیم مجدد منایشگاه نفت را برگزار کنیم.
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از اعضاســت و در  بــر حامیــت  مبتنــی 
جلســه  ای کــه در محــل انجمــن بــا معــاون 
جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
آقــای ســورنا ســتاری داشــتیم مقــرر شــد، 
رشکت هــای  شــدن  دانش بنیــان  فرآینــد 

»اســتصنا« ترسیــع شــود.

  بایــد حـــــــــــــــــــــداکرث اســتقالل را در 
صنعــت نفــت کســب کنیــم

ثقفی در خصوص اجرای قانون موسوم 
بــه حداکــری نیــز اظهــار کــرد: تحریــم بــه 
شــکل جــدی در ســال های اخیــر وجــود 
داشته و نیاز صنعت نفت نیز همچنان 
بــاور  ایــن  هــم  ایــن  از  پیــش  بــود،  پابرجــا 
وجود داشت که باید در زمینه تجهیزات 
صنعــت نفــت حداکــر اســتقالل ممکــن 
بــه  رجــوع  حداکــر  تــا  کنیــم  کســب  را 
ســاخت  کاالی  و  داخلــی  تولیدکننــده 
داخــل باشــد، ایــن بــاور وجــود داشــت امــا 
تحریــم باعــث شــد کــه ایــن بــاور بــه عــزم 

عملیاتــی منجــر شــود.
سازندگان  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
افزود:  ایران  نفت  صنعت  تجهیزات 
فعالین  که  است  این  امر  واقعیت 
صنعت تجهیزات، علی رغم فشارها و 
بیمه  مالیاتی،  قوانین  مستمر  تغییرات 
چه  گذاشتند؛  متام  سنگ  گمرک   و 
و  هستند  ما  انجمن  عضو  که  آنهایی 
نیستند.  انجمن  عضو  که  آنهایی  چه 
همه این فشارها بود اما به تعبیر مقام 
مشابه  ما  کارآفرینان  رهربی  معظم 
افرسان جبهه اقتصاد، به مثابه رزمندگان 
به  را  نامالیامت  و  ایستادند  جبهه  این 
که  نکشیدند  عقب  پا  اما  خریدند  تن 
صنعت نفت ما متوقف نشود و در این 

راستا هم موفق بودند.

  »استصنـــــــــــــــــــا« در حــوزه نظــارت 
فعــال  حضــور  حداکــرثی  قانــون  بــر 

اســت داشــته 

ثقفــی بــا اســتناد بــه آمــار ارائــه شــده  در 
صنعــت نفــت بــه تأمیــن ۸۰ درصــدی نیــاز 
توســط ســازندگان داخــل اشــاره و عنــوان 
کــرد: اعتقــاد دارم ســازندگان داخــل تــوان 
تولیــد تــا ۹۵ درصــد نیــاز صنعــت نفــت 
را هــم دارنــد و آن مقــداری کــه در داخــل 
رصفــه  آن  تولیــد  طبیعتــاً  نشــود،  تولیــد 
سیاســت گذاری  در  و  نــدارد  اقتصــادی 
عملیاتــی  هــم  پیــرو  کشــورهای  کالن 
حــال  در  داد:  ادامــه  وی  اســت.  نشــده 
حــارض رشایــط خوبــی داریــم و تعامــالت 
خوبی با حوزه های کارفرمایی ایجاد شده 
و اقبــال نســبی جهــت تامیــن قطعــات از 
سازندگان داخلی داشتند و ما تشکل ها 
به ویژه استصنا در حوزه نظارت بر اجرای 
قانــون حداکــری حضــور فعــال داشــتیم. 
وی یــادآور شــد: دو تشــکل »اســتصنا« و 
»ســتصا« کــه مناینــده هــر دو تشــکل در 
بحــث ســاخت داخــل و مســائل واردات 
-طبــق قانــون حداکــری- نقــش داشــتند و 
منــره قبولــی را دریافــت می کننــد. بخشــی 
از صنعــت نفــت در رشایــط تحریمــی بــا 
عــزم جــدی اســتفاده از ســاخت داخــل، 
ظرفیــت اســتفاده را افزایــش داده اســت. 
بــا  کارفرمایــی  حــوزه  و  پــروژه  صاحبــان 
همکاری سازندگان به استفاده حداکری 

از تولیــد داخــل دســت یافته انــد.

  زنجیــره تولیــد اولویــت اســتصنا 
اســت

تجهیــزات  ســازندگان  انجمــن  رئیــس 
صنعــت نفــت ایــران در مــورد زنجیــره تولیــد 
کــه از دیگــر اولویت  هــای اســتصنا اســت، 

گفــت: بــر خــالف بســیاری از صنــوف کــه 
حول محور یک یا چند نوع کاال فعالیت 
دارنــد، در خصــوص ۱۰ گــروه کاالیــی کــه 
هــر گــروه از آنهــا تنــوع بســیاری دارد، فعــال 
هســتیم. شــاید متولــی اصلــی در تامیــن 
یــک  تــا در  باشــد  زنجیــره وزارت صمــت 
رسی اقــالم تولیــد متــورم نداشــته باشــیم. 
قابلیت هــای  بــه  توجــه  دیگــر  موضــوع 
بنگاه هاســت کــه نقطــه قــوت هــر بنــگاه در 
کنار دیگر بنگاه ها نتیجه تولید محصولی 
بــا کیفیــت بــاال خواهــد شــد. حتــی تولیــد 
محصــول بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجود 
بــه صــورت اقتصــادی انجــام شــود. ثقفــی 
همچنیــن بیــان کــرد: بــا توجــه بــه تخصصــی 
نــوع  پروژه هــا،  در  درخواســت ها  بــودن 
ایــن  دارد،  زیــادی  تنــوع  درخواســت  ها 
انــرژی  رصف  نیازمنــد  همزمــان  تامیــن 
اســت. بــه فــرض بــرای یــک پــروژه ۲۰۰ قلــم 
کاالی متفــاوت تامیــن می شــود. مســتلزم 
هامهنگی با افراد متعدد است. زمانیکه 
زنجیره تولید در داخل انجمن تنظیم شود 
بــا رسعــت منطقــی و کیفیــت مطلــوب 
می تــوان جوابگــوی کارفرمایــی و پروژه هــا 
اســتصنا  کار  دســتور  در  مهــم  ایــن  بــود. 

اســت.

ضامــن  محــور  تولیــد  اقتصــاد    
پایــدار توســعه  و  پایــدار  اشــتغال 

توســعه  پایــدار،  اشــتغال  پایــان  در  وی 
محــور  تولیــد  اقتصــاد  گــرو  در  را  پایــدار 
می خواهیــم  اگــر  افــزود:  و  دانســت 
اشتغال پایدار داشته و دید توسعه را در 
اقتصاد داشــته باشــیم. الزم اســت تولید 
محــور  بــا  مهندســی  خدمــات  نهایتــاً  و 
حامیــت از خدمــات پــس از تولیــد منتهــی 

کنیــم. تقویــت  را  می شــود 

رئیس انجمن 
سازندگان 

تجهیزات صنعت 
نفت ایران، با بیان 
اینکه دستور کار 

انجمن هدایت 
شرکت های 

انجمن در مسیر 
کسب مجوزهای 

دانش بنیان 
است، گفت: 

کمک می کنیم 
تا شرکت ها به 
معنای واقعی 

کلمه دانش بنیان 
شوند.
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نائب رئیس »استصنا«:

 جریمه تاخیر در پرداخت  اقساط 

مبلغ قرارداد برای پیامنکار نفتی وجود 

ندارد؟  
  نائب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، قراردادهای میان 

سازندگان و کارفرما را یک سویه دانست و گفت: تاخیر در قرارداد ها ارائه کاال و 

خدمات مشمول جریمه است اما هیچ کارفرمایی در ازای تاخیر در پرداخت های 

خود به سازنده مشمول جریمه منی شود.

و نــه خــود افزایــش حقــوق. وقتــی اعــالم 
پایــه حقــوق کارگــر  می شــود ۵۸ درصــد 
جامعــه  در  شــده،  اضافــه  ماهــر  غیــر 
موجــی رخ می دهــد کــه نــرخ اکــر کاال و 
خدمــات افزایــش یابــد. در حــال حــارض 
روی  پیــش  مشــکالت  از  نیــرو  تعدیــل 
تولیدکننده اســت. ســازندگان تجهیزات 
صنعــت نفــت بــه دلیــل داشــنت نیــروی 
ماهر، تعدیل نیرو نخواهند داشت. در 
حــال حــارض رشکت هــای تخصصــی کــه 
در حال جذب نیروی کار ماهر هستند. 
چندیــن مــاه آگهــی می کننــد  تــا موفــق بــه 
جــذب نیــروی مناســب شــوند  و اکــرا  بــا 

کمبــود نیــرو ماهــر مواجــه هســتیم.
شــد:  یــادآور  »اســتصنا«  رئیــس  نائــب 
افزایــش یارانه هــا مشــکل مضاعفــی بــرای 
می توانــد  کــه   می باشــد  کشــور  بودجــه 
موجــب تشــدید تــورم در جامعــه شــود. 
ســازندگان  قراردادهــای  موضــوع  جانــی 
تجهیــزات صنعت نفت را از چالش های 
و  دانســت  فعلــی  رشایــط  در  رو  پیــش 
زمــان  بــه  نیــاز  پروژه هــا  اغلــب  افــزود: 
بــرای طراحــی، تهیــه و تاییــد نقشــه  الزم 
ســاخت  و  اولیــه  مــواد  تامیــن  اجرایــی، 
تجهیــزات در اجــرای ســفارش کار دارنــد، 
دوره  طــول   در  قــرارداد  مبلــغ  همچنیــن 
ممکــن  کــه  بــود  ثابــت خواهــد  ســاخت 
اســت اجــرای پــروژه از رشوع تــا تحویــل  
تــا ۲ ســال زمــان  بیــش از یکســال و نیــم 
بگــذرد. کــه بــا توجــه بــه ثابــت بــودن مبلــغ 
متــام  قیمــت  افزایــش  و  تــورم  قــرارداد، 
زیــان  موجــب  ســاخت  دوره  در  شــده 

تولیــد کننــدگان  خواهــد شــد. 
ناگهانــی  افزایــش  بــا  حــارض   حــال  در 
متعــارف  غیــر  نیزافزایــش  و  قیمت هــا 
حقوق، زیان هنگفتی متوجه سازندگان  

جــالل جانــی نائــب رئیــس هیئــت مدیــره 
صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان  انجمــن 
بــا  رابطــه  در  »اســتصنا«،  ایــران  نفــت 
نــوآوری  پــارک  بــا  مشــرتک  تفاهم نامــه 
و فنــاوری صنعــت نفــت، اظهــار کــرد: 
بیــش از ۲۰۰ رشکــت دانش بنیــان عضــو 

هســتند.  اســتصنا 
بخشی از تولیدکنندگان با فناوری کردن 

تولیــدات خــود در حــال اخــذ تاییدیه هــای 
دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری هستند.
حقــوق  حداقــل  افزایــش  ادامــه  در  وی 
موجــب  را   ۱۴۰۱ ســال  در  کارگــری 
معضلــی جــدی  بــرای تولیــد دانســت و 
افــزود: فرهنــگ و ذهنیــت تابــع افزایــش 
حقــوق  در جامعــه، تــورم ایجــاد می کنــد 



 | فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - سال اول - شماره ۳ - زمستان 1400 بهار 201401

قرارداد هــای  بــرای   می شــود  مالحظــه  صــورت  هــر  در  اســت.  شــده 
ســاخت و اجــرا  تعدیــل مبلــغ قرارداد هــا از طــرف کارفرمایــان الزم اســت 

تــا حرکــت چــرخ تولیــد متوقــف نشــود.

  الحــاق برگــه تغییــرات مالــی راه حــال جــران زیــان ســازندگان 
تجهیــزات

وی بــه وجــود قرارداد هــای یــک طرفــه  در رش کت هــای دولتــی از جملــه 
رشکت هــای زیــر مجموعــه نفــت بــا ســازندگان تجهیــزات اشــاره کــرد و 
گفت: این قرارداد های دیکته شده  اجازه هیچ گونه تغییری را نخواهند 
داد. قــرارداد همزمــان بــا اســناد مناقصــه و اســتعالم ارائــه می شــود کــه 

بایســتی همــراه بــا اســناد مناقصــه امضــاء و بــه کارفرمــا ارائــه شــود.
بــرای رفــع ایــن مشــکل،  بیــش از ســی ســال اســت کــه  تشــکل ها بــه دنبــال 
بــا گــروه تولیــدی خــود هســتند. کــه متاســفانه  تیــپ مناســب  قــرارداد 
قــرارداد تیــپ اجرایــی نشــده بنابرایــن بــه نظــر می رســد  تنهــا راه آن الحــاق 
برگــه ای شــامل مــواردی  کــه در قیمــت متــام شــده موثــر اســت می باشــد. 
از جمله تاثیر تغییرات دستوری مانند  تغییرات قوانین گمرک، افزایش 
حقــوق، افزایــش  نرخ هــای پایــه انــرژی، فلــزات ...، و تاثیــرات آن در مبلــغ 
قــرارداد منظــور شــود و بعنــوان الحاقیــه قــرارداد پــس از مذاکــره و حــک و 

اصــالح مــورد قبــول کارفرمــا قرارگیــرد .

نتیجه  در  و  است  کاهش  حال  در  مدام  ملی  پول  ارزش    
سازندگان تجهیزات متحمل زیان قابل توجهی خواهند شد

نائــب رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت 
ایــران، جریمــه پیش بینــی شــده تعهــد  ســازندگان بــرای تاخیــر در تحویــل 
سفارش را از نکات قابل توجه قراردادهای فعلی برشمرد و گفت: این 
موضــوع در قــرارداد پیــش بینــی شــده اســت امــا بــرای طــرف مقابــل هیــچ 
جریمــه ای وجــود نــدارد. ارزش پــول مــدام در حــال کاهــش اســت و تاخیــر 
در پرداخــت اقســاط  قــراردادی از  طــرف کارفرمــا،  زیــان قابــل توجهــی را 
متوجــه تولیــد کننــده می کنــد. شــاید ایــن ســوال پیــش بیایــد چــرا بــا وجــود 
همــه مشــکالت تولیدکننــدگان همچنــان بــه کار خــود ادامــه می دهنــد؟ 
باید توجه کنیم رشکت های غیر تولیدی در هر زمان می توانند فعالیت 
خــودرا متوقــف کننــد،  امــا بــرای یــک واحــد تولیــدی امــکان توقــف  میــرس 
نیســت، زیــرا  واحد هــای تولیــدی بــرای اجــرای پروژه هــا مــدام در حــال 
توسعه تجهیزات،  سیستم ها، ماشین آالت و نیروی کار  خود هستند. 
بــه همیــن دلیــل یــک تولیدکننــده منی توانــد بــا وجــود مشــکالت مالــی و 

اقتصــادی  بــه ســادگی تولیــد را متوقــف کنــد. 

شرکت های سازنده در اجرای سفارش کار، طول دوره ساخت 
تجهیزات دارند و مبلغ قرارداد در این دوره متناسب با تغییرات 

روز اقتصاد نخواهد بود.

در حال حاضر شرکت ها از پروژه هایی که ۵۰ درصد آن به سال 
۱۴۰۱ منتقل شده، دچار ضرر و زیان هنگفتی خواهند شد

برای سازندگان در تاخیر سفارش جریمه پیش بینی شده است اما 
برای طرف مقابل هیچ جریمه ای وجود ندارد. ارزش پول مدام در 
حال کاهش است و تاخیر در پرداخت به تولیدکننده ضربه وارد 

می کند.

فرهنگ و ذهنیت تابع افزایش حقوق، تورم ایجاد می کند و نه خود 
افزایش حقوق.

بیمه کردن قراردادها از دیگر روش های مثبتی دانست که هم 
اکنون در قراردادهای خارجی وجود دارد، به این صورت که وقتی 
قرارداد تحت بیمه است، سازمان دیگری به دنبال اخذ مطالبات 

است و سازنده مطالبات خود را از بیمه دریافت می کند.

اگر نرخ ارز همچنان ثابت باشد، صادرات غیرنفتی ما امکان پذیر 
نیست زیرا امکان تولید و صادرات وجود نخواهد داشت، اگر نرخ 

ارز افرایش یاید، دچار معضل خواهیم شد.

  تامین مالی مشکل سازندگان صنعت نفت
بــه  ســفارش  در  قــرارداد  نــوع  دو  وجــود  بــه  اســتصنا  رئیــس  نائــب 
نــوع  یــک  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  نفــت  صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان 
ایــن  و  تولیــد شــوند  بایــد  تولیدی هــا  اجنــاس  اســت.  فــروش  قــرارداد 
نــوع قــرارداد بــه نحــوی اســت کــه محصــول طبــق مشــخصات مــورد نیــاز 
ســفارش دهنــده، ســاخته می شــود. هامنطــور کــه پیش تــر هــم گفتــم 
ممکــن اســت تولیــد ایــن نــوع محصــوالت یکســال و یــا یکســال و نیــم بــه 

بینجامــد.  طــول 
پیــش  به عنــوان   درصــد  اغلــب  ۲۵  پرداخــت  نفــت  مقــررات رشکــت 
پرداخــت اســت. مشــکل فعلــی ســازندگان فاینانــس پــروژه اســت ،البتــه 
برای رفع این مشکل با برخی از بانک ها تفاهم نامه امضاء کردیم و این 
تفاهم هــا در ســطح مدیــران و هیئــت مدیــره بانــک امضــاء اســت امــا در 
زمــان مراجعــه بــه  شــعب بــا مشــکالت عدیــده و مقــررات دســت و پاگیــر 

مواجــه می شــویم.
بــه صــورت پیامنــکاری  کــه  بــرای قراردادهایــی  کــرد:  جانــی خاطرنشــان 
منعقــد می شــود، بــا پنــج درصــد مبلــغ قــرارداد، تجهیــز کارگاه امکان پذیــر 
اســت. بــه نســبت پیرفــت کار، بــا ارائــه صــورت وضعیــت پرداخت هــا 
موضــوع  هســت  نیــاز  ســاخت  پروژه هــای  در  امــا  می شــود  انجــام  
ســفارش، طراحی، ســاخت وتســت  شــود و از کمیته های فنی و واحد 



کنرتل کیفیت تاییدیه الزم راکسب کند 
تــا ســفارش قابــل تحویــل باشــد و بتــوان 

صورتحســاب تنظیــم کــرد.
بــه دلیــل تحریم هــا برخــی از کارفرمایــان 
کــه نگــران تامیــن بــه موقــع کاال و ســفارش 
درصــد   ۲۵ بــر   اضافــه  هســتند،  خــود 
پیــش پرداخــت در مقابــل ضامنت نامــه،  
کار  پیرفــت  ازای  در  هــم  درصــدی 
بــه  ترتیــب  ایــن  بــه  می کننــد.  پرداخــت 
پیرفــت پــروژه کمــک می شــود. در هــر 
صــورت تأمیــن مالــی یکــی از مشــکالت 
صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان  اصلــی 

اســت. ایــران  نفــت 
بــه  گفت وگــو  ایــن  از  بخشــی  در  وی 
و  پرداخــت  قراردادهــا  مالــی  موضــوع 
عنــوان  بــه  را  داخلــی  اســنادی  اعتبــار 
راهــکاری اثربخــش معرفــی کــرد و گفــت: 
مناســب  روش  یــک  ریالــی  ال ســی 
کارفرمایــان   اگــر  اســت.  قراردادهــا  در 
بپذیرنــد کمــک شــایانی بــه تولیــد کننــده 

بــود.  خواهــد 

  بیمه شدن قرارداد تضمین تأدیه 
برای سازنده

دیگــــــــــــــــــــر  از  قراردادهـــا  کـــردن  بیمــــــــــــــــــــــــــــــــه 

روش هـــای مثبـــت اســـت کـــه هـــم اکنـــون 
در قراردادهـــای خارجـــی وجـــود دارد. 

بـــه ایـــن صـــورت کـــه وقتـــی قـــرارداد تحـــت 
بیمـــه باشـــد، رشکـــت بیمـــه گـــر  بـــه دنبـــال 
اخـــذ مطالبـــات خواهدبـــود  و ســـازنده 
طریـــق  از  را  خـــود  مطالبـــات  می توانـــد 
کـــه  ایـــن دلیـــل  بـــه  بیمـــه دریافـــت  کنـــد. 
وجـــود چالش هـــای مالـــی میـــان کارفرمـــا 
و تولیـــد کننـــده بـــه ادامـــه همـــکاری طرفین 
وجـــود  حالیکـــه  در  زد  خواهـــد  آســـیب 
رشکت هـــای بیمـــه بـــه عنـــوان واســـط ایـــن 

مســـأله را مرتفـــع خواهـــد کـــرد.

  اختصاص تسهیالت بر اساس 

قرارداد به سازندگان تجهیزات نفتی 

یک شیوه تامین مالی است

نائب رئیس انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعــت نفــت ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــران همچنیــــــــــــــــــــــــــن 
بپذیرنــد   بانک هــا  اگــر  داشــت:  اظهــار 
بــه استنـــــــــــــــــــــــــاد  قرارداد هــای منعقــده و 
بــه ســازندگان تجهیــزات  در حــال اجــرا، 
پرداخــت  تســهیالت  نفــت،  صنعــت 
کنند. این یک شــیوه تامین مالی اســت 
کــه میتوانــد رسمایــه درگــردش ســازنده را 

تامیــن کنــد. 

  نگران سونامی افزایش نرخ ارز 

هستیم

البته ما همچنان نگران سونامی افزایش 
نــرخ ارز هســتیم. حــدود یکســال و نیــم 
است نرخ ارز در کشور ثابت مانده، در 
حالیکــه تــورم حــدود چهــار برابــر شــده و 
پیــش بینــی می شــود یــک جهــش ناگهانی 
را در نــرخ ارز را شــاهد باشــیم کــه بســیار 
نگــران کننــده اســت. در قراردادهایــی کــه 
حتی پنجاه درصد مبلغ را پیش پرداخت 
و  کاال  تامیــن  هنــگام  در  ایــم،   گرفتــه 
خرید هــای  ارز  تامیــن  مالــی،  تســویه 
وارداتی ) مواد اولیه ( با نرخ جدید عمالً 
دچــار مشــکل خواهیــم بــود. ایــن یکــی از 
تولیدکننده هــا  نگرانی هــای  مهمرتیــن  

اســت.
افزایــش  نگرانیــم  کــرد:  تاکیــد  جانــی 
ســونامی  وقــوع  داخلــی،  قیمت هــای 
هــر  دهــد.  را رسعــت  ارز  نــرخ  افزایــش 
چند که وقوع آن اجتناب ناپذیر است و 
به مثابه یک شمشــیر دو لبه اســت. اگر 
نــرخ ارز همچنــان ثابــت باشــد، صــادرات 
قیمــت  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  غیرنفتــی 
و صــادرات  تولیــد  داخلــی،  متــام شــده 
بــا مشــکل جــدی مواجــه خواهــد شــد، 
مقابــل  در  یایــد،  افرایــش  ارز  نــرخ  اگــر 
خواهیــم  دیگــری  عدیــده   مشــکالت 
و  دولتمــردان  بــود   مناســب  داشــت،  
مســئولین اقتصــادی هــر ســال بــه نســبت 
تورم ، نرخ ارز را اصالح میکردند، بعنوان 
منونــه  در ســال های گذشــته کــه بنزیــن 
هــر لیــرت هــزار تومــان بــود، اگــر هــر ســال 
مطابــق بــا تــورم مقــداری افزایــش قیمــت 
افزایــش  چالش هــای  دچــار  داشــتیم، 
ناگهانــی منی شــدیم. تــورم انتظــاری هــم 
بــه ایــن صــورت بــه تبــع آن رخ منــی داد.

اگر نرخ ارز 
همچنان ثابت 

باشد، صادرات 
غیرنفتی ما امکان 

پذیر نیست زیرا 
امکان تولید و 
صادرات وجود 
نخواهد داشت، 

اگر نرخ ارز 
افرایش یاید، 
دچار معضل 
خواهیم شد. 

 اگر دولتمردان 
هر سال به نسبت 

تورم نرخ ارز را 
اصالح کنند، 

تورم انتظاری هم 
به این صورت 
به تبع آن رخ 

نمی دهد
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عضو هیئت مدیره استصنا:

 برگزاری منایشگاه نفت را به بخش 

خصوصی بسپارید  

ادامه فعالیت آنها، لطمه می زند. سازمان برنامه 
و بودجه ضوابطی دارد که بسیار از قراردادهای 
نهادینه شده در رشکت نفت مطلوب تر است 
به اصالح هیچ تبرصه  و مدیران نفت حارض 
نیروی  البته  نیستند  قراردادها  از  ماده ای  یا  و 
انجام این کار را هم ندارند. اجازه اصالح را هم 
به انجمن ها منی دهند. همچنان که با کاالی 
نفت قرارداد تیپ نوشتیم و یک وکیل به عنوان 
مشاور به سادگی توافق ها را ابطال کرد و کاری 

از دست ما بر نیامد. 
دلیل رشایط  به  تعدادی رشکت های سازنده 
اقتصادی زیانده شده و کارشان متوقف شده 
است . بسیاری از وعده های مسئوالن شعار 
بوده و درخواست ال سی ریالی کردیم و هیچ 
کار  این  و  نشده  محقق  مسائل  این  از  کدام 
ساده اگر در این محقق شود مانند رشایط خرید 
از خارجی ها و با اعامل آن پرداخت مطالبات 
به تعویق نخواهد افتاد و این ظاهرا با منافع 

عده ای در تضاد است که محقق منی شود.
میری در رابطه با برگزاری منایشگاه نفت نیز اظهار 
کرد:  آیا برگزار کننده این منایشگاه باید وزارت 
نفت باشد یا بخش خصوصی، در همه جای دنیا 
منایشگاه ها را بخش خصوصی اداره می کند و 
اینجا ۲۶ سال است که در ارتباط با وزارت نفت 
هستیم هر چه رایزنی کردیم برگزاری منایشگاه را به 
انجمن سازندگان با ۸۰۰ عضو واگذار منی کنند. 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به ۷ هزار 
مرت فضای منایشگاهی نیاز داشتند که حدود ۲ 
هزار مرت فضا به ما اختصاص دادند. جامنایی 
رانت  ایجاد  نفت  وزارت  توسط  رشکت ها 
می کند. وی در ادامه یادآور شد: در اوایل دهه 
۸۰ توافق بر اجرای برگزاری منایشگاه نفت توسط 
انجمن حاصل شد و رئیس روابط عمومی وزارت 
نفت این توافق را وتو کرد. وقتی یک کارمند ساده 
روابط عمومی می تواند وتو کند، مفهومی برای کار 

کردن غیر رانتی وجود ندارد. 

  خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خواستار 

گشایش اعتبار مالی ریالی -ال سی ریالی- در قراردادهای سازندگان تجهیزات صنعت نفت شد 

و گفت: الزم است وزارت نفت برگزاری منایشگاه نفت را به بخش خصوصی بسپارد.

سیدمرتضی میری عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، 
به برخی از چالش های پیش روی سازندگان تجهیزات نفت پرداخت و گفت: همه نسبت به 
یک طرفه بودن قرارداد کارفرمایان آگاه هستند و بیان مطالب تکرار مکررات است. آنها هر لحظه 
بخواهند به بهانه ای امکان فسخ قرارداد را دارند. یک منونه قرارداد تیپ با کاالی نفت طراحی 
کردیم و در مرحله حقوقی، وکیل آنها به راحتی همه سوابق قبلی را وتو کرد.وی یادآور شد: کارفرما 
به طرز نامحرتمانه ای مواردی را تحمیل می کند و در موردی که مثال زدم طرف مقابل از کاالی نفت 
در حین توافق، جلسه را ترک کرد. از موضع قدرت برخورد می کنند و از سویی قراردادها به هم 
پیوسته است و اعامل تغییرات در یک مورد منجر به تغییر دیگر موارد است و مدیران دولتی حارض 
به تغییر نیستند. خزانه دار استصنا خاطر نشان کرد: آیین نامه های دولتی و تیپ قراردادها هر کدام 
موانعی در رس راه تولید است و اگر زیر چرت قراردادهای سازمان برنامه و بودجه بروند، شاید بتوان 

به کمک آن قراردادها، یک طرفه بودن قراردادها را کنرتل کرد.
میری وصول پول پیامنکار یا مجری طرح را دیگر مشکل سازندگان عنوان کرد و افزود: رشکت 
فناوری نوین نیرو از اعضای استصنا با طلب ۲۵۰ میلیاردی هم اکنون نه قادر به وصول طلب و 
خسارت خود است و حتی امکان همکاری دیگری نیز با آن کارفرما ندارد، چرا که کارفرما دیگر به این 
رشکت کاری ارجاع منی کند. نیمی از پرسنل این رشکت به نیروهای حقوقی تبدیل شدند تا طلب 

رشکت را وصول کنند. هر چند ارزش پول با گذشت زمان، پایین آمده است.
عضو هیئت مدیره استصنا در بخشی از این گفت وگو، بیان کرد: وصول نشدن طلب رشکت ها به 



امیرهومن کریمی وثیق، عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران »استصنا«، اظهار کرد: انجمن زمانی موثر است که 
اتحــاد و هامهنگــی جــدی وجــود داشــته باشــد، در ایــن رشایــط کارفرمــا بــه 
ســمت ســازندگان گرایــش بیشــرتی پیــدا می کنــد . هامهنگــی بیــن هیئــت 
مدیــره جدیــد مهــم اســت و جلســات هیئــت مدیــره در میــان گروه هــای 
کاالیی به انســجام کمک می کند و با یک انســجام درونی خوب می توان 
نتیجــه خــوب بــه دســت آورد. نیــاز بــه رســانه و تبلیــغ خــوب داریــم، تــا بــه 
درســتی بتوان توامنندی داخل مجموعه با ظرفیت ۸۰۰ رشکت ســازنده 

را بــه درســتی معرفــی کــرد.

 عضو هیئت مدیره انجمن انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران:

 معرفی توان سازندگان رضوری است  
  عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، گفت: الزم است توانایی سازندگان صنعت نفت به خوبی معرفی شود.

  ارتباط انجمن و اعضا دو سویه است
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۲۰۰ رشکــت دانش بنیــان در اســتصنا، گفــت: 
بــا انســجام بیشــرت تقویــت کنیــم، برگــزاری  الزم اســت درون انجمــن را 
منایشــگاه های بیشــرت و همــکاری بــا تشــکل های همســو، کمــک می کنــد 
کمیســیون ها  ســتادها،  می تــوان  بیاوریــم.  دســت  بــه  بیشــرتی  تــوان  تــا 
می کنیــم  تــالش  کــرد.  فعال تــر  را  انجمــن  در  تخصصــی  کارگروه هــای  و 
محصــوالت و اعضــای انجمــن را بــه شــکل تخصصی تــر شــناخته و معرفــی 
کنیــم. اطالعــات کلــی از رشکت هــا بــرای پیشــربد اهــداف کافــی نیســت. 
البتــه ارتبــاط انجمــن بــا اعضــا دو ســویه اســت. انجمــن می توانــد فضایــی 

بــرای گفت وگــو ایجــاد کنــد و اعضــا نیــز فعال تــر عمــل کننــد.

  سازندگان در معرفی تخصصی خود پویاتر باشند
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران 
بیــان کــرد: رشکت هــای ســازنده  »اســتصنا« در بخشــی از ســخنانش، 
می تواننــد در معرفــی فنــی و تخصصــی فعالیت هــای خــود، پویاتــر باشــند 
و در واقعیــت می تــوان گفــت در اکــر انجمن هــا دیتــا بیــس تخصصــی از 
اعضای خود ندارند. استصنا تالش می کند به خوبی در ۱۰ گروه کاالیی 

ظرفیت هــای اعضــا معرفــی شــود.

کمیته تخصصی تجهیزات ثابت

کمیته تخصصی تجهیزات دوار

کمیته تخصصی تجهیزات حفاری

کمیته تخصصی شیرآالت صنعتی وتجهیزات رسچاهی

کمیته تخصصی مواد شیمیایی و کاتالیست

گروه های کاالیی فعال انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

کمیته تخصصی تجهیزات سیستم های کنرتل، اتوماسیون و ابزار دقیق

کمیته تخصصی تجهیزات برقی

کمیته تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

کمیته لوله و اتصاالت

کمیته کاال و خدمات عمومی
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رضــا حســینی نوروز در زمینــه اهمیــت برگــزاری 
رشکت هــای  حضــور  و  نفــت  منایشــگاه 
ســازندگان  انجمــن  گفــت:  اســتصنا  عضــو 
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران )اســتصنا( بــا 
بیــش از ۸۰۰ عضــو فعــال، بزرگرتیــن انجمــن 
ســهم  آن  اعضــای  کــه  اســت  کشــور  صنفــی 
نفــت،  صنعــت  تجهیــزات  تولیــد  در  اصلــی 
گاز، پاالیــش و پرتوشــیمی بــر عهــده دارنــد و 
بــا  همزمــان  کــه  امســال  منایشــگاه  امیــدوارم 
ســال حامیت از تولید دانش بنیان و اشــتغال 
بــرای همــه اعضــای انجمــن  برگــزار می شــود، 

باشــد.  مفیــد 

  افزایش کیفی رشکت های دانش بنیان 
استصنا

ســازندگان  انجمــن  مدیــره  هیئــت  عضــو 
داد:  ادامــه  ایــران  نفــت  صنعــت  تجهیــزات 
بــا  مقاومتــی  اقتصــاد  دوم  گام  مبنــای  بــر 
 ۹۰ تــا   ۸۵ امــروز  خودکفایــی،  تحقــق  هــدف 
و  خدمــات  قطعــات،  تجهیــزات،  از  درصــد 
رسویس هــای مــورد نیــاز صنعــت نفــت کشــور 
پایین دســتی،  باالدســتی،  بخش هــای  در 
اعضــای  توســط  پرتوشــیمی،  و  پاالیشــگاه 
می شــود.  تامیــن  و  تولیــد  طراحــی،  اســتصنا 
بــه گفتــه حســینی نــورزو، تعــداد قابل توجهــی 

حــارض  حــال  در  انجمــن  اعضــای  از 
اســاس  بــر  و  هســتند  دانش بنیــان 
 ۱۴۰۱ راهــربدی  و  اســرتاتژی  برنامــه 
تــالش  انجمــن،  مدیــره  هیئــت  مصوبــه 
رشکت هــای  کیفــی  افزایــش  بــرای 
طریــق  از  انجمــن  عضــو  دانش بنیــان 
پذیــرش، ارزیابــی و تاییــد نهایــی توســط 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
کاری  اولویت هــای  از  جمهــوری، 

اســت. امســال 

  اعضــای »استصنــــــــــــــــــــــــــــــا« در ۱۰ 
کارگــروه کاالیــی نفــت فعــال هســتند

نایب رئیــس کمیســیون تســهیل کســب 
و کار استصنا خاطرنشان کرد: توسعه 
ارز  از خــروج  رشکت هــای دانش بنیــان 
از کشــور جلوگیــری می کنــد. در حــال 
گــروه   ۱۰ در  انجمــن  اعضــای  حــارض 
کاالیــی اولویــت  دار صنعــت نفــت ایــران 
باالدســتی  و  راهــربدی  اســناد  در  کــه 
بــه  ایــن صنعــت تعریــف شــده اســت، 
کیفــی  قابل توجــه،  مســتمر،  صــورت 
موجــود  اســتانداردهای  بــر  مبتنــی  و 
فعالیت دارند و در رابطه با محصوالتی 
بــار ســاخته می شــوند،  بــرای اولیــن  کــه 
زمینــه جدیــدی را در معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری رقــم زدنــد.

  بزرگ تــــــــــــــــــــــــــرین شیر نفتی توسط 
ســازندگان داخــل بومی ســازی شــد

فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  حســینی نوروز 
اعضـــــــــــــــــــــــــای اســتصنا در زمینــــــــــــــــــــــــه های 
مختلــف صنعــت نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــت، افــزود: از 
جملــه در بحــث پُمپ هــا، ســال ۱۴۰۰ 
بــا  انـــــــــــــــــــــــــــواع پُمپ هــای  و امســال روی 
اسرتیفیکیشــن خــاص توســط اعضــای 

 پیامنکاران چراغ تولید را روشن نگه  

دارند  

  نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار »استصنا« گفت: پیامنکاران با تبعیت از قانون 

موسوم به حداکری، چراغ تولید را روشن نگه دارند. 



25 فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - سال اول - شماره ۳ - زمستان 1400 بهار 1401  |  

انجمــن کار و ایــن پمپ هــا بومــی ســازی 
نیــز  شــیرآالت  بحــث  در  اســت.  شــده 
بزرگ تریــن  کشــور،  در  بــار  اولیــن  بــرای 
شــیر نفتی که پیش از این قطع به یقین 
وارداتــی بــود، توســط اعضــای انجمــن بــا 
علــم و دانــش نخبــگان جهــادی کشــور 
کــه مــورد حامیــت واقــع شــدند، ســاخته 

شــد.

  در لبه دانش حرکت می کنم
وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــا و اتفاقــات 
گفــت:  کاتالیســت ها  زمینــه  در  مهــم 
و  الکرتونیــک  چــون  مقوله هایــی  در 
روز  دانــش  بــه  احتیــاج  کــه  های تــک 
دارنــد، موفقیت هــای بســیاری کســب 
کردیــم و می توانیــم ادعــا کنیــم محققــان 
مــا در لبــه دانــش حرکــت می کننــد، امــا 
نــوع  بــه  دانــش  تبدیــل  مهم تــر  همــه  از 
بومــی آن اســت؛ دانشــی کــه بــه نوعــی 
رســوب داده شــده اســت. ایــن فرآینــد 
بــه خــودی خــود بــه ایجــاد اشــتغال منجــر 
حضــور  بــا  تولیــد  چرخــه  و  می شــود 

می شــود. کامــل  متخصصــان 

  خودکفــــــــــــــــــــــایی در تولیــد اولویــت 
ماســت

عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان 
بیــان  ایــران،  نفــت  صنعــت  تجهیــزات 
کــرد: طبیعتــاً همــه ســازندگان در مســیر 
ســاخت و تولیــد تجهیــزات و فعالیــت 
بــا  متناســب  و  چالش هــا  دانش بنیــان 
انجمــن  و  دارنــد  درخواســت هایی  آن 
بــه عنــوان یــک صنــف متــام تــالش خــود 
خــود  اعضــای  پشــتیبان  تــا  می کنــد  را 
همــه  افــزود:  نــوروز  حســینی  باشــد. 
اعضــای هیئــت مدیــره دوره نهــم کــه ســه 

مــاه اســت فعالیــت خــود را آغــاز کــرده 
انجمــن  اعضــای  از  حامیــت  زمینــه  در 
بــرای نیــل بــه اهــداف توســعه کــه خــارج 
نیســت،  نظــام  باالدســتی  اهــداف  از 
در  خودکفایــی  هســتند.  هم عقیــده 
تولیــد، افزایــش ظرفیــت تولیــد، رســوب 
دانــش فنــی، ایجــاد دانــش و در نهایــت 
افزایــش اشــتغال موثــر بــه طــور مســقیم 
اهــداف  ایــن  جملــه  از  غیرمســتقیم  و 
اســت کــه توســط مقــام معظــم رهــربی 

نیــز ابــالغ شــده اســت.

  حامیت از اعضای انجمن
نایب رئیــس کمیســیون تســهیل کســب 
مشــکالت  یــادآوری  بــا  اســتصنا  کار  و 
پیش روی سازندگان تجهیزات صنعت 
کارگروه هــای  گفــت:  ایــران،  نفــت 
مختلفــی در انجمــن تشــکیل شــده اند، 
بــه طــور  نقشــه راه شــان تعییــن شــده و 
انجمــن  اعضــای  بــه  کمــک  پیگیــر  موثــر 

 . هســتند
در  انجمــن  اعضــای  بــه  کمــک  وی، 
زمینــه قراردادهــای کارفرمایــی را یکــی از 
اهــداف اصلــی انجمــن در ســال ۱۴۰۱ 
بــا  در هم افزایــی  افــزود:  و  کــرد  عنــوان 
نظارتــی  نهادهــای  کارفرمایــی،  انجمــن 
تــالش  وزارتخانه هــا،  و  مجلــس  چــون 
بــر کمــک کــردن بــه اعضــا در ایــن رابطــه 
نیازمنــد  قراردادهــا  از  برخــی  اســت. 
کارفرمایــی  سیســتم  و  اســت  بازنگــری 
بایــد کمــک کنــد تــا زنجیــره مســتحکمی 
و  تامیــن  زنجیره هــای  بــا  ارتبــاط  در  کــه 
محقــق  کردیــم،  هدفگــذاری  ارزش، 

شــود. 
از  دیگــر  بخشــی  در  نــوروز  حســینی 
ســخنانش ســال ۱۴۰۱ را علیرغــم همــه 

مشــکالت در اقتصــاد و تــورم و مســائلی 
از این دست، به دلیلی برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه ســالی بهــرت در مقایســه بــا 
ادامــه  و  کــرد  پیش بینــی  گذشــته  ســال 
اعضــای  بــا  کــه  بخش هایــی  همــه  داد: 
بــرای  بایــد  دارنــد  ارتبــاط  اســتصنا 
تحقــق ایــن امــر کمــک کننــد و سیســتم 
اجــرای  زمینــه  می توانــد  کارفرمایــی 
قانــون  چــون  حامیتــی  قوانیــن  درســت 
حداکــری را فراهــم کنــد، چراکــه اعتــامد 
مانــع  می توانــد  داخلــی  ســازندگان  بــه 

شــود. کشــور  از  ارز  خــروج 

  فعالیــت صنعتــی بــــــــــــــــــــــــــــــــــر اســاس 
می کنــد فعالیــت  ســفارش 

نایــب رئیــس کمیســیون تســهیل کســب 
حامیــت  کــرد:  ترصیــح  اســتصنا  کار  و 
داخلــی  تولیدکننــدگان  از  پیامنــکاران 
آنهــا  فعالیــت  چــراغ  می شــود  باعــث 
روشــن مبانــد. در یــک فعالیــت صنعتــی 
و تولیــدی، مجموعــه بــر اســاس ســفارش 
چرخــه  آن  مطابــق  و  می کنــد  فعالیــت 
بــه  می دهــد؛  حرکــت  را  خــود  تولیــد 
عبارتــی مبنــای کار انجمــن مــا ریل گذاری 

اســت.  تولیدمحــور  اقتصــاد  بــرای 
حســینی نــوروز تاکیــد کــرد: چرخــه تولیــد 
سیســتم  کــه  می شــود  فعــال  زمانــی  از 
بــه  حاکمیتــی  سیســتم  و  کارفرمایــی 
تولیدکننــده اعتــامد و از واردات کاالیــی 
دارنــد،  داخــل  در  مشــابه  تولیــد  کــه 

می کنــد. جلوگیــری 

  قراردادها برابر نیست 
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن ســازندگان 
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران، بــه نــوع 
ســازندگان  بــه  ســفارش  قرارداد هــای 

طبیعتًا همه 
سازندگان در 

مسیر ساخت و 
تولید تجهیزات 

و فعالیت 
دانش بنیان 
چالش ها و 

متناسب با آن 
درخواست هایی 

دارند و انجمن 
به عنوان یک 

صنف تمام 
تالش خود 

را می کند تا 
پشتیبان اعضای 

خود باشد
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پرداخــت  نفــت  صنعــت  تجهیــزات 
منظــر  از  حــارض  حــال  در  گفــت:  و 
تحویــل  زمــان  چــون  کارفرمایــی  امــور 
قــراردادی  رشایــط  غیــره،  و  بازرســی  و 
ســازندگان داخلــی بــا قرارداد هایــی کــه 
بــا ســازندگان خارجــی تنظیــم می شــود، 
نــوروزی  حســینی  نیســت.  یکســان 
تنظیــم  در  خواســت  کارفرمایــان  از 
قراردادهــا، مســائل حقوقــی و حامیــت 
قــرار  مدنظــر  را  داخلــی  ســازندگان  از 
کــه  باشــند  داشــته  توجــه  و  دهنــد 
تولیدکننــده داخلــی در رقابــت بــا رقبــای 

اســت.  جهانــی 
بســـیاری  تولیدکننـــدگان  افـــزود:  وی 
دارنـــد  وجـــود  بین املللـــی  عرصـــه  در 
کـــه  می کنیـــم  اعـــالم  افتخـــار  بـــا  امـــا 
محصـــول اعضـــــــــــــــــــــــای اســـتصنا از لحـــاظ 
رقابـــت  خارجـــی  رقبـــای  بـــا  اســـتاندارد 
می کنـــد و از نظـــر کیفیـــت اگـــر از رقبـــای 
پایین تـــر  قطعـــاً  نباشـــند،  جلوتـــر  خـــود 

 . نیســـتند
کارفرما  از  مطالبـــــــــــــــــــــــــــــــات  وصول   

پروسه ای فرسایشی است

کــه  زمانــی  افــزود:  نــوروزی  حســینی 
یــا  مســتقیم  کارفرمایــی  سیســتم 
طــرف  از  خریــد  رساغ  بــه  غیرمســتقیم 
پــروژه  مالــی  تســویه  مــی رود،  خارجــی 
تحویــل  از  پیــش  طبیعــی  طــور  بــه 
در  امــا  می گیــرد  صــورت  محصــول، 
ایــن اتفــاق بــه  سیســتم داخلــی معمــوالً 
کــه  معنــا  ایــن  بــه  می دهــد.  رخ  نــدرت 
کاال  ســفارش  قــرارداد  انعقــاد  زمــان  در 
در بســیاری از مواقــع پیش پرداخــت نیــز 
حالــی  در  منی شــود.  داده  ســازنده  بــه 
مطابــق  را  محصــول  کننــده  تولیــد  کــه 
بازرســی ها و سیستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم کارفرمایــی 
و  تحویــل می دهــد  کارفرمــا  بــه  و  آمــاده 
قــرارداد  مبلــغ  دریافــت  بــرای  ادامــه  در 
وارد چرخــه ای می شــود کــه بــه مراتــب، 
پیچیده تــر، زمان برتــر و طاقت فرســاتر از 
چرخــه تولیــد اســت. ایــن مقــام صنفــی 
ایــن شــیوه وصــول مطالبــات را موجــب 
آســیب بــه فعالیــت ســازندگان داخلــی 
نیــاز  اولیــه  مــا منابــع  افــزود:  و  دانســت 

بسیاری از 
قراردادها که در 

گذشته منعقد 
شده است، 
دستخوش 

تغییر اساسی 
در فاکتورهای 

مواد اولیه و 
نهادههای تولید 

شده و نیازمند 
بررسی دوباره 

و بازنگری 
هستند. در 

قانون بودجه 
جدید تعرفه های 

گمرکی تغییر 
پیدا کرده و 
ازآنجایی که 

قسمتی از مواد 
اولیه صنایع 

وارداتی است، 
برای این بخش 
از  کار به کمک 

نیاز داریم

داریــم، تامیــن مالــی بــرای انــرژی، نیــروی 
کار، مــواد اولیــه و وقتــی همــه اینهــا دچــار 
هــم  ســازنده  نوســان می شــود، طبیعتــاً 
بــه عنــوان بخشــی از ایــن چرخــه متحمــل 
خســارت خواهــد شــد، بــه همیــن دلیــل 
تــالش کردیــم تــا قراردادهــا بازنگــری شــود 
وزارت  از  اعــم  کارفرمایــی  سیســتم  و 
تابعــه آن و دیگــر  نفــت، چهــار رشکــت 
رشکت هــا در تنظیــم قراردادهــا رشایــط 
تجهیــزات  ســازندگان  بــرای  را  مناســب 

کننــد. فراهــم  ایــران  نفــت  صنعــت 

  تکیــه بــر تولیــد داخــل نیازمنــد عــزم 
جدی اســت

عضـــو هیئـــت مدیـــره انجمـــن ســـازندگان 
ایـــران،  نفـــت  صنعـــت  تجهیـــزات 
قراردادهـــا  از  بســـیاری  کـــرد:  اظهـــار 
اســـت،  شـــده  منعقـــد  گذشـــته  در  کـــه 
تغییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اساســـی در  دستخــــــــــــــــــــــوش 
نهاده هـــای  و  اولیـــه  مـــواد  فاکتورهـــای 
دوبـــاره  بررســـی  نیازمنـــد  و  تولیـــد شـــده 
قانـــون بودجـــه  بازنگـــری هســـتند. در  و 
پیـــدا  تغییـــر  جدیـــد تعرفه هـــای گمرکـــی 
کـــرده و ازآنجایـــی کـــه قســـمتی از مـــواد 
بـــرای  اســـت،  وارداتـــی  صنایـــع  اولیـــه 
ایـــن بخـــش از  کار بـــه کمـــک نیـــاز داریـــم. 
مجلـــس و دولـــت و نهادهـــای نظارتـــی 
چـــون قـــوه قضائیـــه می تواننـــد بـــر اجـــرای 
تولیدکننـــده  از  حامیـــت  قوانیـــن  بهـــرت 
همـــوار  را  مسیــــــــــــــــر  و  نظـــارت  داخلـــی، 
کننـــد. بـــــــــــــــــا تکیـــه بـــر اقتصـــاد دانش بنیـــان 
اعتـــامد  داخلـــی  تولیـــد  بـــه  می تـــــــــــــــــــوان 
جـــدی  عـــزم  نیازمنـــد  مهـــم  ایـــن  و  کـــرد 
محـــور  تولیـــد  اقتصـــاد  بـــه  کـــه  اســـت 

کنـــد. کمـــک 
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دبیر  »استصنا«:

 دانش بنیان شدن سازندگان تجهیزات 

نفت ایران یک رضورت است  

  دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گفت: دانش بنیان بودن برای سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت، دیگر یک مزیت نیست بلکه یک رضورت است.

عبــاس فتحــی در مــورد برنامه هــای انجمــن بــا 
توجــه بــه رشایــط اقتصــادی دولــت ســیزدهم، 
از  حجمــی  بــا  جدیــد  دولــت  کــرد:  اظهــار 
مشــکالت و کارهــای بــر زمین مانــده کار خــود 
را آغــاز کــرد و طبیعــی اســت در ایــن رشایــط 
بــه برخــی کارهــای اساســی،  دولــت از توجــه 
بــاز مبانــد، ایــن تاخیــر موجــب شــده مســائل 
بــه مســائل اضطــراری تبدیــل شــود. اساســی 

  بــه دنبــــــــــــــــــــــــــــال فرصــت ارائــه نظــر اعضــای 
انجمــن بــه مســئوالن هســتیم

اقتصـــادی  مشـــکالت  و  گرانـــی  تـــورم،  وی 

دولـــت  شـــدن  درگیـــر  عامـــل  را  مـــردم  عمـــوم 
بـــا ایـــن موضوعـــات دانســـت و ادامـــه داد: از 
آنجایـــی کـــه مســـائل معیشـــت مـــردم اضطـــراری 
اســـت، دولـــت متــــــــــــــــــــــام انـــرژی خـــود را رصف 
ایـــن امـــور می کنـــد. بـــا درک ایـــن موضـــوع و بـــا 
نفـــت  بـــه ســـازندگی در صنعـــت  کـــه  نگاهـــی 
رصـــد  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  در  انجمـــن  داریـــم،  کشـــور 
مشـــکالت اســـت و در ایـــن راستـــــــــــــــــــــــــــا ســـعی 
می کنیـــم بـــا مسئـــــــــــــــــــــــــــــــوالن ارتبـــاط برقـــرار کنیـــم 
تـــا فرصـــت انعـــکاس نظـــر ســـازندگان صنعـــت 
نفـــت فراهـــم شـــده و بـــه نظـــر اعضـــای انجمـــن 

ترتیـــب اثـــر داده شـــود.

  آینـــــــــــــــــــــــــــــــــــده نفــت را بــا اســرتاتژی 

کنیــم محقــق 

اتفاق هــای  مــورد  در  همچنیــن  فتحــی 
پیــش روی صنعــت نفــت ایــران، گفت: 
صنعــت  کــه  اســت  ایــن  بــر  پیش بینــی 
نفــت در آینــده بــا دو موقعیــت مواجــه 
باشــد؛ اول تاثیر پذیــری از تحــوالت دنیــا 
کــه خــارج از اختیــار مــا اســت و دیگــری 
اســرتاتژی  و  برنامــه  داشــنت  و  طراحــی 
بــرای رخدادهــای پیــش رو تــا رویدادهــا 
طبــق برنامه ریــزی قبلــی و بــا اســرتاتژی 
بــا  فتحــی،  گفتــه  بــه  شــوند.  محقــق 
انــداز  برنامــه چشــم  آنکــه کشــور  وجــود 
۲۰ ســاله دارد، شــاهد کوتــاه آمــدن از 
ایــن برنامــه بــه اهــداف پنجســاله و نــزول 
برنامه هــای  بــه  بی توجهــی  و  آنهــا  از 

هســتیم. چشــم انداز 

  برنامه ریزی  بلندمدت مورد توجه 

دولت ها نبوده است

تجهیــــــــــــــــــــزات  سازندگان  انجمـــــــــــن  دبیر 
اینکه  بر  تأکید  با  ایران،  نفت  صنعت 
کشور  در  بلند مدت  برنامه ریزی های 
مورد کم توجهی دولت ها قرار می گیرد، 
صدد  در  دولت ها  ساله  هر  افزود: 
تحقق شعار سال هستند، اگر به شعار 
توجه کنید، حداقل در ۱۰ سال  سال 
گذشته مقام معظم رهربی به رصاحت 
اما  کرده اند،  مطرح  را  تولید  موضوع 
در  را  انتظار  مورد  بازدهی  عملکردها 
به  است.  نداشته  کشور  اجرایی  بدنه 
باور این فعال صنفی، این نگرانی وجود 
دارد  که اگر امسال هم به موضوع تولید 
مشکالتی  است  ممکن  نکنیم،  توجه 
آینده  سال  در  آن  رفع  که  شود  ایجاد 

خارج از حیطه توان ما باشد.



 | فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - سال اول - شماره ۳ - زمستان 1400 بهار 281401

  تولیـــــــــــــــد، راهردی تریــن موضــوع 

کشــور اســت

دبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــر انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
صنعت نفت ایـــــــــــــــــــــــــــــران، نســبت بـــــــــــــــــــــــه 
روزمرگــی  ایجــاد  و  رونــد موجــود  ادامــه 
در ساختـــــــــــــــــــــــار اجرایی دولت، هشــدار 
رشایطــی  چنیــن  در  افــــــــــــــــــزود:  و  داد 
انتظــار دســتاورد چشــم گیری نخواهیــم 
داشــت. فتحــی اضافــه کــرد: امیدواریــم 
بــر  مبتنــی  کابینــه جدیــد  کــه  درایتــی  بــا 
اقــدام جهــادی در اکــر زمینه هــا دارد، 
و  یابــد  خامتــه  رسیع تــر  فعلــی  رشایــط 
مترکــز کشــور بــر موضوعــات راهــربدی 
حــوزه  فعــال  ایــن  اعتقــاد  بــه  باشــد. 
صنعــت نفــت، »تولیــد« راهربدی تریــن 
افتــادن  راه  بــا  اســت،  کشــور  موضــوع 
آن  مســائل  حــل  و  اقتصــادی  تولیــد 
قــدرت  و  کــرد  کارآفرینــی  می تــوان 
اقتصــادی و سیاســی را توســعه داد و 
را  فقــر  رهــربی  معظــم  مقــام  گفتــه  بــه 

کــرد. ریشــه کن 

  قـــــــــــــــــــــــانون حــــــــــــــــداکرثی دو وجهــی 

اســت، نبایــد فرصت هــا را بــه تاخیــر 

انداخــت

بــا  رابطــه  در  همچنیــن  فتحــی 
کمک هــای قانــون حداکــری بــه تولیــد 
وضــع  خوبــی  قوانیــن  گفــت:  داخلــی، 
در  آنهاســت،  اجــرای  مشــکل  و  شــده 
حداکــری  قانــون  متولــی  حــارض  حــال 
بــه  آن  اجــرای  و  اســت  وزارت صمــت 
دارد  نیــاز  مناســب  زیرســاخت های 
تــا بــه درســتی اجــرا شــود و درحــد یــک 
قانــون باقــی منانــد. ایــن فعــال صنعــت 
تجهیزات نفت، اضافه کرد: این قانون 
دو وجــه دارد کــه یــک وجــه آن حامیــت 

دیگــر  وجــه  امــا  اســت  داخــل  تولیــد  از 
توجــه  پروژه هــا  منانــدن  معطــل  بــه  آن 
دارد؛ نبایــد بــر اســاس ادعــای برخــی از 
تولیدکننده هــا فرصت هــا را از بیــن بــرد 
و در کاالهایــی کــه تــوان تولیــد آن وجــود 
نــدارد، مدعــی ســاخت شــویم و رونــد 
اجــرای پروژه هــا را دچــار اشــکال کنیــم.

  کیفیت دانش بنیان شدن مالک 

عمل استصنا است

بـــودن  دانش بنیـــان  بـــه  رابطـــه  در  وی 
رشکت هـــای تجهیـــزات صنعـــت نفـــت 
ایـــران، اظهـــار کـــرد: دانش بنیـــان شـــدن 
دیگـــر مثـــل ســـال های قبـــل یـــک مزیـــت 
یـــک  بلکـــه  نیســـت  ویـــژه  رشایـــط  یـــا  و 
رضورت اســـت، وقتـــی موضوعـــات در 
می شـــود  مطـــرح  نظـــام  کالن  سطــــــــــــــــــــــح 
قـــرار  رهـــربی  رهنمــــــــــــــــــــــــــــودهای  جـــزو  و 
تبدیـــل  ضــــــــــــــــــــــــــرورت  بـــه  می گیـــرد، 
می شـــود و مـــا هـــم اجـــازه تخطـــی از آن 

نداریـــم.  را 
فتحـــی افـــزود: رشوع کار هیئـــت مدیـــره 
بیســـت  منایشـــگاه  بـــا  تقـــارن  و  جدیـــد 
پـــارک فنـــاوری و  بـــا  و ششـــم و رایزنـــی 
نـــوآوری نفـــت و گاز، منجـــر بـــه امضـــای 
تفاهم نامـــه  ای شـــد کـــه حـــوزه تخصصـــی 
ایـــن انجمـــن اســـت. بـــر ایـــن اســـاس مقـــرر 
شـــد تعامـــالت بیشـــرتی برقـــرار کنیـــم و 
رشکت هـــای  کیفـــی  و  کمـــی  نظـــر  از 
کـــه می تواننـــد  موجـــود و رشکت هایـــی 
زمینـــه  در  را  شـــوند  اضافـــه  انجمـــن  بـــه 

دهیـــم . ارتقـــاء  شـــدن  دانش بنیـــان 

  اقتصاد با دانش به قدرت تبدیل 

می شود

تجهیــزات  ســازندگان  انجمــن  دبیــر 

این کــه  بیــان  بــا  ایــران  نفــت  صنعــت 
و  دانش بنیــان  رشکت هــای  رشــد 
ارزش  رشکت هــا  شــدن  دانش بنیــان 
افــزوده صنعــت را در هــر زمینــه ای کــه 
باشــد، بــاال می بــرد، تاکیــد کــرد: بــه جــای 
انجــام  اینکــه کارهــای روتیــن و قدیمــی 
محصــوالت  کپــی  عمدتــاً  کــه  دهیــم 
خارجــی اســت، بــا ایــن ظرفیــت نیــروی 
هدایــت  و  کشــور  فرهیختــه  انســانی 
اقتصــادی،  چهارچوب هــای  در  آنهــا 
بــه  دانــش  منظــر  از  را  کشــور  می تــوان 
یــک قــدرت تبدیــل کــرد. در ایــن زمینــه 
فعالیت هــای  خوبــی داریــم، امــا کافــی 
نیســت. بایــد ایــن فعالیــت هــارا توســعه 
پــارک  بــا  تفاهــم  و  همــکاری  و  دهیــم 
فنــاوری و نــوآوری نفــت می توانــد رشوع 

باشــد. کار 
طبیعتــاً  کــرد:  خاطرنشــان  فتحــی 
مســتمر  طــور  بــه  اســتصنا  دبیرخانــه 
انجمــن  بیــن  جانبــه  دو  همکاری هــای 
را  نفــت  نــوآوری  و  فنــاوری  پــارک  بــا 
بایــد  رابطــه  ایــن  در  می کنــد.  پیگیــری 
بــه شــکلی انتخــاب کنیــم  رشکت هــا را 
و توســعه دهیــم کــه زمــان و منابــع هــدر 
نــرود. بــه بــاور ایــن فعــال اقتصــادی، بــا 
منی تــوان  شــدن  دانش بنیــان  ادعــای 
کاری از پیــش بــرد و اگــر بــه رشکت هــا 
دســت  از  را  فرصت هــا  نشــود،  توجــه 
جــدی  برنامه هــای  انجمــن  می دهیــم. 
ایــن  در  خــود  اعضــای  توســعه  بــرای 
مســیر دارد و تــالش می کنیــم بــا پیگیــری 
و جلســات مســتمر بــا مســئوالن پــارک 
ســایر  و  نفــت  نــوآوری  و  فنــاوری 
مســئوالن مرتبــط، کار را توســعه دهیــم 
و نتایج درخشــانی تا پایان ســال کســب 

. کنیــم

این قانون دو 
وجه دارد که 
یک وجه آن 

حمایت از تولید 
داخل است 

اما وجه دیگر 
آن به معطل 

نماندن پروژه ها 
توجه دارد؛ 

نباید بر اساس 
ادعای برخی از 
تولیدکننده ها 
فرصت ها را از 
بین برد و در 
کاالهایی که 

توان تولید آن 
وجود ندارد، 

مدعی ساخت 
شویم و روند 

اجرای پروژه ها 
را دچار اشکال 

کنیم
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توســعه  کمیتــه  رئیــس  کاظمــی  حســن 

دغدغــه  مــورد  در  اســتصنا  صــادرات 

نفــت  صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان 

قراردادهــا،  تعدیــل  بــه  نســبت  ایــران 

ســال های  در  خوشــبختانه  گفــت: 

اخیــر رهــرب انقــالب در انتخــاب شــعار 

ســال بــر اقتصــاد، تأکیــد داشــتند. اگــر 

قــرار باشــد تولیــدات داخلــی بــر اســاس 

دانش محوری باشــد، و اگر قرار اســت 

صیانــت  بــازار  از  تولیــدی  محصــوالت 

کند و اگر مبنا بر ایجاد اشــتغال مبتنی 

بــر تولیــدات داخــل اســت تــا تــاب آوری 

 عضو هیئت مدیره استصنا:

 قراردادهای نفت با 

سازندگان داخلی، یکسویه 

است  

ســازمان ها ارتقــاء یابــد، بایــد بــه رسعــت 

را  جــاری  قراردادهــای  تعدیــل  مســأله 

دهیــم. قــرار  مدنظــر 

کمیتــه ای  تشــکیل  بــه  اشــاره  بــا  وی 

تجهیــزات  ســازندگان  انجمــن  در 

تعدیــل  بــه  راجــع  ایــران  نفــت  صنعــت 

در  کمیتــه  ایــن  کــرد:  بیــان  قراردادهــا، 

تشــکل های  بــا  جلســـــــــــــــــــــه ای  اســتصنا 

همســو تشــکیل داد و بــه دلیــل افزایــش 

تولیــد  نهاده هــای  قیمــت  چشــم گیر 

نیــــــــــــــــــروهای  و  انــرژی  فــوالد،  از  اعــم 

نخســت  ماه هــای  در  متخصــص 

حاشــیه  و  ســــــــــــــــــود  حاشــیه  کــه  ســال 

بــه  کــرده،  تهدیــد  را  رشکت هــا  فــروش 

هــر  قراردادهــا  تــا  رســیدیم  جمع بنــدی 

چــه زودتــر تعدیــل شــود. برخــی از هزینــه 

قــرارداد  نــوع  بــه  ســازنده  رشکت هــای 

هزینه هــا  از  برخــی  اســت.  متفــاوت 

در  فــروش  حــــــــــــــــــاشیه  و  اســت  ثابــت 

اگــر  و  می شــود  تهدیــد  فعلــی  رشایــط 

بخواهیــم بــر اســاس قیمت هــای جــاری 

کنیــم،  تسویه حســاب  کارفرمایــان  بــا 

شــاید بتوانیــم فقــط هزینه هــای متغیــر 

را دریافــت کنیــم. وی ترصیــح کــرد: بــا 

بــر  کار  ادامــه  اقتصــاد،  فعلــی  رشایــط 

بــه  گذشــته  ســال  قراردادهــای  اســاس 

ایــن معنــی اســت کــه نــه تنهــا رشکت هــا 

ســود نخواهنــد کــرد، بلکــه ســهم هزینــه 

خواهــد  بیــن  از  عمــالً  آنهــا،  ثــــــــــــــــــابت 

رفــت. 

بـــــــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــــــارتی رشکت هــا بــا فرســایش 

رو  ماشــین آالت  و  تجهیــزات  شـــــــــــــــــــــدید 

بـــــــــــــــــــــرای همیـــــــــــــــــــــن  بــه رو می شـــــــــــــــــــــوند. 

مطــرح  را  قراردادهــا  تعدیــل  طـــــــــــــــــــــرح 

  رئیس کمیته توسعه صادرات استصنا به رسمایه گذاری ۵ میلیارد دالری سازندگان 

با  تجهیزات صنعت نفت در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: بازار متناسب 

رسمایه گذاری برای سازندگان داخلی در صنعت نفت ایجاد نشد و کمرت از یک 

سوم نیاز ۱۵ میلیاردی پروژه های با فایننس خارجی سهم سازنده داخل شد.
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کردیــم. 

محــرتم  کارفرمــای  کــه  ترتیــب  ایــن  بــه 

تــاب آوری  و  کار  ادامــه  در  بدانــد 

یــک  قــرارداد  تعدیــل  عــدم  رشکت هــا، 

اســت  ممکــن  و  اســت  ســنگینی  ترمــز 

انجــام  عــدم  بــا  رشکت هــا  از  بســیاری 

شــوند. رو  بــه  رو  تعهــد 

رئیس کمیتــــــــــــــــه توسعه صادرات انجمن 

اســتصنا، در مــورد بررســی های کمیتــه 

اظهــار  انجمــن،  در  قراردادهــا  تعدیــل 

انــرژی  حــوزه  در  را  پیشــنهادی  کــرد: 

مطــرح کردیــم و طــی نامــه ای بــه مقامــات 

معــــــــــــــــــاون  جمهــور،  رئیــس  جملــه  از 

اقتصــــــــــــــــادی رئیس جمهـــــــــــــــــــــور و معاون 

اول رئیــس جمهــور، ارائــه می کنیــم و بــه 

پیامنــکاران  همــه  روی  پیــش  مشــکل 

وجــود  بــا  انــرژی  حــوزه  مشــاوران  و 

کردیــم.  اشــاره  جــاری  قراردادهــای 

نشــود،  حــل  قراردادهــا  مشــکل  اگــر 

دســت  از  شــــــــــــــــــرکت ها  تــاب آوری 

خــــــــــــــــــواهد رفــت و حفــــــــــــــــــظ و تأمیــــــــــــــــــن 

شغل، ممکن نخواهد بود و شــــرکت ها 

بــه فرســایش بســیار شــدیدی خواهنــد 

رســید.

کاظمــی زمــان و ترتیــب تعدیــل قــرارداد 

گــرو  در  را  انــرژی  حــوزه  رشکت هــای 

نظــر تصمیم گیــران حــوزه نفــت و انــرژی 

اســتفاده  قانــون  افــزود:  و  دانســت 

حداکــری ۱۲ ســال قبــل مصــوب شــد 

تاخیــر  بــا  آن  مربوطــه  آئین نامه هــای  و 

اخیــر  ســال  چنــد  در  و  شــد  نــگارش 

قانــون  ایــن  اجــرای  در  نفــت  وزارت 

جدی شــد و ســازندگان تجهیزات نفت 

هــم تــالش کردنــد از ایــن قانــون اســتفاده 

اثرگــذار  کننــد و در مراکــز تصمیم گیــر، 

باشــند. دو نــوع رسمایــه گــذاری و مــدل 

کاالهــای  از  بخشــی  داریــم،  فــروش 

ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت در 

بخش تعمیــــــــــــــــرات و نگهداری استفاده 

می شــــــــــــــــــود و ایــن بخــش بیشتــــــــــــــــــر مــورد 

اقبــــــــــــــــــال کارفرمایــان بــوده و کمیته هــای 

ــم گیر فعــال  مختلفــی در مراکــز تصمیــــــــــــــــ

اســت و در ۱۰ قلــم کاالی اولویــت دار 

کاالی  واردات  مانــع  نفــت  صنعــت 

شــدند. خارجــی 

وی ادامــه داد: ۸۰ درصــد فرصت هــای 

محدودکننــده  قوانیــن  توســط  تجــاری 

راضــی  وجــود  ایــن  بــا  و  شــده  جــذب 

نیســتیم وقتــی کاالی داخلــی بــا هــامن 

از کشــور  تولیــد می شــود  کیفــی  درجــه 

دیگــری خریــداری شــود، امــا در بخــش 

از  بســیاری  پــروژه ای،  رسمایه گــذاری 

خارجــی  رشکت هــای  توســط  پروژه هــا 

انجــام و در مناطــق آزاد اجــرا می شــوند 

و معضــل اصلــی مــا بــا فاینانســورهای 

خارجی اســت که میلی بــــــــــــــــــه اجــــــــــــــــــرای 

مناطــق  و  ندارنــد  حــــــــــــــــــداکری  قانــون 

آزاد تــــــــــــــــــابع قوانیــن واردات و صــادرات 

پروژه هــا،  ایــن  در  نیســت.  کشــور 

دســت  از  را  بســیاری  فرصت هــای 

را  داخــل  ســاخت  کاالهــای  و  دادیــم 

می کننــد. وارد 

در  حداکــرثی  قانــون  کاربــرد   

وزارت صمــت در حــال انجــام اســت

نفــت  صنعــت  قراردادهــای  کاظمــی 

بــا ســازندگان تجهیــزات را بــه قــراردادی 

گفــت:  و  کــرد  تشــبیه  ترکمنچــای 

قانون استفاده 
حداکثری 

۱۲ سال قبل 
مصوب شد و 
آئین نامه های 
مربوطه آن با 
تاخیر نگارش 
شد و در چند 

سال اخیر 
وزارت نفت 

در اجرای این 
قانون جدی شد 

و سازندگان 
تجهیزات نفت 

هم تالش کردند 
از این قانون 

استفاده کنند 
و در مراکز 

تصمیم گیر، 
اثرگذار باشند

نفــت  وزارت  قــراردادی  ایــن  متأســفانه 

ترکمنچایــی  ســازنده  رشکت هــای  بــا 

تــرم  دارای  قراردادهــا  ایــن  اســت، 

بــه  ســازنده  اگــر  اســت،  تاخیــر  جرائــم 

نــرخ ارز،  هــر علتــی از جملــه تغییــرات 

مصــدود  کاال،  واردات  شــدن  محــدود 

دالیــل  و  گمرکــی  ترخیص هــای  شــدن 

مختلــف بــازار بــا مشــکل مواجهــه شــود، 

از ســوی کارفرمــا جریمــه می شــود. ولــی 

را  تأمیــن  پــول  و  اگــر کاال تحویــل شــود 

کــه  تاخیرهــا  ایــن  باشنـــــــــــــــــــــد،  نداشــته 

اقتصــاد رشکــت را تهدیـــــــــــــــــــــد می کنــد بــه 

هیــچ وجــه بــرای کارفرمــا شــامل جریمــه 

منی شــود. 

آنهــا  گویــا  و  نیســتند  هــم  پاســخگو 

بــود  اربــاب شــدند و مــا رعیــت و قــرار 

در  باشــد.  تیــپ  فی مابیــن  قراردهــای 

متقـــــــــــــــــــــابل  قـــــــــــــــــــــرارداد جریمــه  نــوع  ایــن 

بــر اســاس  بــرای کارفـــــــــــــــــــــرما را حداقــل 

در  مرکــزی  بانــک  شاخـــــــــــــــــــــص های 

در  پرداخت هــا  در  تاخیــر  صــورت 

جرائــم  ایــن  چنــد  هــر  بــود،  گرفتــه  نظــر 

ســازندگان  خســـــــــــــــــــــارت های  جــربان 

را  مالــی  تأمیــن  در  تاخیــر  صــورت  در 

نخـــــــــــــــــــــواهد کــرد. زیــرا جریــان نقدینگــی 

هیــچ  بــه  تاخیــر  صــورت  در  رشکت هــا 

وجــه قابــل جــربان نیســت و اعتبـــــــــــــــــــــار 

و  مــی رود  دســت  از  برنــد  و  آبــرو  و 

کارفرمایــان ایــن موضــوع را جــز حقــوق 

قـــــــــــــــــــــرارداد  منـــــــــــــــــــــی دانند.  ســازندگان 

تیــپ پیش بینــی جــربان خســارت توســط 

کارفرمــا را داشــت کــه هیــچ وقــت اجــرا 

. نشــد
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 صادرات 

توسعه اقتصاد را 

رونق می دهد  

هم عامل ماندگاری رشکت ها در رشایط مهم 
اقتصادی است. عضو هیئت مدیره استصنا 
صادرات را دیگر موضوع ساخت داخل خواند و 
ادامه داد: این محصوالت دانش بنیان هستند که 
می توانند، صادرات را تقویت کنند، محصوالتی 
در  سخت تری  رقابت  دارند،  عام  جنبه  که 

بازارهای صادراتی دارند. 

  رایــــزن های کشور با بخش خصوصی 

ارتباط برقرار کنند

صدیق، ضعف در دیپلمـاسی اقتصادی را عامل 
کند بودن و حجم پایین صادرات برشمرد و گفت: 
رایزن های کشور ما در دیگر کشورها، ارتباط کمی 
با رشکت های بخش خصوصی دارند. بخش 
برای  خودشان  راه های  از  خصولتی  و  دولتی 
دریافت پروژه در دیگر کشورها ورود می کنند. 
در حالیکه تکاپو و عامل کار، بخش خصوصی 
است. رایزن ها می تـــوانند هم نسبت به معرفی 
بازار کمک کنند، به عالوه از رشکت هایی که 
مراجعه می کنند، مسیر را برای آنها باز کنند و از 
آنها حامیت کنند. در حوزه ارتباطات خارجی 
راهی جز ارتباط با دنیا نداریم. دنیا نیز جز تعامل 
با ما، راهی ندارد، به مسائل سیاسی کاری ندارم. 
تولید  حوزه  رشکت های  تولیدی،  موضوع  در 
باید بتوانند با یکدیگر کار کنند.  همکاری باعث 
انتقال دانش و تجربه  رسمایه گذاری مشرتک، 
می شود. عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران همچنین گفت: 
نفت  صنعت  اقتصادی  دیپلامسی  امیدوارم 
با حامیت بخش بین امللل ریاست جمهوری، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 

وزارت امورخارجه، شکل بگیرد. 

به    تولید، اشتغال، گردش نقدینگی 

هم پیوسته است

در رشایط  اشتغال  اهمیت حفظ  به  صدیق 

اگر  افزود:  و  کرد  اشاره  اقتصادی  سخت 
داخل  بازار  در  را  نقدینگی  گردش  بتوانیم 
داشته  تولید  امکان  رشکت ها  کنیم،  ایجاد 
باشند، قطعاً مسیر اشتغال متفاوت می شود 
زیرا اشتغال رابطه مستقیم با تولید دارد و از 
در  است،  کشور   GDP اصلی  محرک های 
این حوزه نیازمند افرایش اشتغال هستیم و این 
بودن  باال  تولید است.  افزایش  خود مستلزم 
تولید در گرو گردش نقدینگی است. بخشی 
می شود  رشوع  دولت  با  نقدینگی  گردش  از 
مالیاتی  پروسه های  با رشکت ها،  آن  ادامه  و 

صورت می گیرد.

  بازار رسمایه با صادرات توسعه می یابد

مالی و صادرات  اگر گردش  تاکید کرد:  وی 
کاال در کنار هم قرار گیرند، اتفاق های خوبی 
رخ می دهد. به ویژه که بازار پول و رسمایه اگر 
مسیر به صورت loop باشد، منی تواند ارزش 
آفرینی کند. باید از منابع خارجی به آن تزریق 
منابع  تزریق  به  اقتصاد  توسعه  برای  شود. 
و  صادرات  جز  راهی  هم  این  هست.  نیاز 
بازارهای خارجی ندارد. در دنیا دولت ها برای 
رسمایه گذاری  جهانی،  بازارهای  شناسایی 
به  را  رشکت ها  چین  مثال  برای  می کنند. 
رسمایه گذاری در آفـــــــــــــــــــریقا سوق داده است. 
که  است  کشوری  تنها  غرب،  بلوک  جز  به 
مستقل کار کرده و هم اکنون در بازار حرفی 
 ۲۵ که  است  سخنی  این  دارد.  گفنت  برای 
سال قبل راجع به چین منی گفتیم. ای کاش 
ما هم در کشورهای دوست و همسایه خود، 
رسمایه گذاری کنیم. هم اکنون خط اعتباری 
دوم در سوریه فعال نشده، رشکت ها مشکل 
دارند و اگر فعال شوند کارهای بسیاری رخ 
می دهد و تأمین خط اعتباری یکی از اصول 
و  است  بین املللی  بازارهای  در  کار  اولیه 

امروزه بسیار رواج دارد.

سازندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو    
منابع  تزریق  ایران،  نفت  صنعت  تجهیزات 
و رسمایه  پول  بازار  را موجب خروج  خارجی 
صادرات  گفت:  و  دانست  تکراری  مسیر  از 

موجب توسعه اقتصادی می شود .

انجمن  مدیره  هیئت  عضو  صدیق  مجتبی 
در  ایران،  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان 
و  دانش محوری  و  انجمن  برنامه های  تریح 
اظهار  داخل،  ساخت  عملکرد  بهبود  بر  تاثیر 
ساخت  حوزه  است  سال   ۲۰ قریب  کرد: 
رشد  نفت  وزارت  مجموعه های  در  داخل 
حوزه  این  در  بسیاری  رشکت های  و  داشته 
فعال شدند و رشکت هایی نیز از سال ها پیش 
ساخت داخل را ایجاد کردند . در ورود به حوزه 
ساخت داخل همواره باید دو موضوع را در نظر 
داشت، اول رشکت های تولیدکننده داخلی، 
داخل  در  دانش  تقویت  مستلزم  مهم  این  که 
مجموعه هاست.رشکت ها برای تدوام در تولید 
نیازمند اتکا به دانش هستند. این مهم موجب 
ابقای آنها در بازار رقابت می شود. همین مهم 
اساس اقتصاد دانش محور است که بر تولید 
دانش بنیان  تولید  است.  استوار  دانش بنیان 



 رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار استصنا:

 ایده تاسیس دفرت خارجی را به 

هیئت مدیره پیشنهاد می کنم  

مدیره  هیئت  عضو  تبدالت  محمدحسن 
نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن 
تسهیل  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس  و  ایران 
در  اتحاد  فقدان  انجمن،  کار  و  کسب 
و  دانست  ضعف  نقطه  تولید  و  صنعت 
افزود: انجمن های صنعتی باید زمینه اتحاد 
به  حقوق  تا  کنند  فراهم  را  تولیدکنندگان 
باشد.  استیفا  قابل  از حوزه کارفرمایی  حق 
دولتی  ایران  اقتصاد  درصد   ۷۵ آنجائیکه  از 
نفت،  و  انرژی  بخش  در  عمال  است، 
روزمره  تغییرات  با  و  است  دولت  کارفرما 
کمرت  و  دارد  وجود  حاکمه  هیئت  در  که 
افراد صاحب نظر در راس وزارتخانه ها قرار 
هستند  سلیقه ای  عملکرد  دچار  می گیرند، 
نیست. سیستامتیک  نیز  اداری  نظام   و 

تغییرات  هر  با  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
مدیریتی، روش ها تغییر می کند و این موضوع 
برای تولیدکنندگان چالش آفرین است. تورم 
و  است  جدی  چالش های  دیگر  از  موجود 
ندارد.  را  قرارداد  انعقاد  جرات  تولیدکننده 
با توجه به التهاب موجود به  توصیه می کنم 
واسطه تورم، تولیدکنندگان از بسنت قرارداد 
بلند مدت پرهیز کنند. همچنین رشکت هایی 
که بسیار فربه شدند و بوروکراسی وسیعی 
تولیدکنندگان  پاسخگوی  موقع  به  و  دارند 
نیستند، قرارداد منعقد نکنند. چرا که پاسخ 
تاخیر خواهد  به  پرداخت وجوه  و  استعالم 
نخواهد  ورشکستگی  جز  نتیجه ای  و  افتاد 
ارائه می شود و یک  امروز کار  زیرا  داشت، 

تا دو سال آینده هزینه ها وصول می شود.

برای  توليدکنندگان  را  رشایط    
کارفرما وضع کنند

تبدالت ترصیح کرد: تولیدکنندگان باید 
ارائه شده تصمیم  امور و خدمات  در 
بگیرند نه آنکه کارفرما به تولیدکنندگان 
حکومت کند. باید چنان وحدتی میان 
تولیدکنندگان باشد و از رقابت منفی 
پرهیز کنند که اگر یک رشکت خاص 
رشکت  از  را  خود  قطعه  نتوانست 
الف تامین کند به فوریت امکان تامین 
قطعه توسط رقیب رشکت الف میرس 
اتحاد  اقتدار  با  باید  انجمن  نباشد. 
اعضاء را فراهم کند و رشایط کاری را 
برای سیستم کارفرمایی الزام آور کند.

  سوبسید را به صادرات بدهند 
نه به واردات

گفت وگو،  این  از  بخشی  در  وی 
و  خواند  مهم  مقوله ای  را  صادرات 
محور  صادرات  کشورهای  داد:  ادامه 
سیستمی طراحی کردند که تولیدکننده 
خود  محصوالت  صادرات  در  نقشی 
رشکت های  حامیت های  بلکه  ندارد 
می گیرد،  صورت  آنها  از  دولتی  خاص 
به صادرکنندگان سوبسید می دهند و 
در  می کنند.  صادر  را  آنها  محصوالت 
کشور ما حامیتی از تولیدکنندگان برای 
صادرات انجام منی شود. رشکت هایی 
بازرگانی  بخش  طریق  از  که  هستند 
رشکت خود اقدام به صادرات می کنند 
و هیچ امکاناتی برای آنها فراهم نیست 
بسیاری  و مشکالت  با چالش ها  بلکه 

هم دست و پنجه نرم می کنند.
سازندگان  انجمن  مدیره  هیئت  عضو 
تجهیزات صنعت نفت ایران موضوع 
از  را  صادرات  جریان  در  ارز  انتقال 
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موانع پیش روی صادرکنندگان خواند 
انتقال  تحریم  رشایط  در  داد:  ادامه  و 
ارز نا امن است و از آنجائیکه به شکل 
شده،  انجام  پول  انتقال  رسمی  غیر 
هیچ محکمه ای از ما دفاع منی کند و تا 
زمانیکه دولت به طور رسمی حامیت 
باشد،  نداشته  را  صادرات  برای  الزم 
و  بسیار سخت  کاری  عمالً صادرات 

مشکل است.

را  خارجی  دفرت  تاسیس  ایده    
مطرح می کنم

تبدالت در پاسخ به این پیشنهاد که آیا 
انجمن می تواند یک دفرت صادراتی در 
انجمن  اعضای  برای  کشور  از  خارج 
تاسیس کند، تا صادرات تسهیل شود، 
را  دفرتی  می تواند  انجمن  بله  گفت: 
در کشوری چون دبی که هاب منطقه 
است، تاسیس کند و نسبت به سابقه 
چنین ایده ای در انجمن اطالع ندارم اما 
می توانم این موضوع را در جلسات آتی 
انجمن  چند  هر  کنم .  پیشنهاد  انجمن 
و  است  غیرانتفاعی  تشکیالت  یک 
ایجاد چنین دفرتی مسائل و مشکالتی 
دارد و منی توان گفت قابل اجرا نیست 
هیئت  اعضای  با  را  پیشنهاد  این  و 

مدیره در میان خواهم گذاشت.

دچار  حداکرثی  قانون  اجرای    
ضعف است

این  از  بخشــــــــــــــــــــــــــــی  در  همچنین  وی 
قانون  موانع  به  راجع  گفت وگو 
حداکری  قانون  کرد:  بیان  حداکری 
مثبت  تولیدکنندگان  از  حامیت  برای 
است و یکسال در کمیسیون حقوقی 
قانون  مواد  کار  و  کسب  تسهیل  و 
نقاط  کردیم،  بررسی  را  حداکری 
دادیم  گزارش  مجلس  به  را  ضعف 
اجرای  در  متاسفانه  کردند.  رفع  و 
وقتی  هستیم،  ضعف  دچار  قوانین 
بخش هایی  مصالح  با  قانون  اجرای 
مغایرت داشته باشد، در هنگام اجرا، 
هر  می کنند.  ایجاد  آن  برای  موانعی 
آئین  نیازمند  تصویب  از  پس  قانون 
اتکای  به  است،  اجرایی  نامه های 
قانون حداکری گمرک باید آئین نامه 
باشد،  داشته  را  خود  مختص  اجرایی 
به  و سایر سازمان ها  مالیاتی  سازمان 
همین شکل باید آیین نامه های اجرایی 
قانون  اجرای  در  را  خود  به  مربوط 

حداکری داشته باشند.
تسهیل  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
کسب و کار انجمن استصنا یادآور شد: 
حتی برای وارد کردن ماشین آالت کهنه 
برای برای تولید تجهیز مورد نیاز از مبادی 

گمرکی و سایر نهادها، هیچ حامیتی از 
تولیدی  رشکت  منی شود.  تولیدکننده 
واردات  اجازه  بهره برداری  پروانه  دارای 
دستگاه مورد نیاز خود را ندارد و باید به 
پیش تر  که  شود  متوسل  رشکت هایی 

چنین مسیری را طی کرده اند.
الزامات  از دیگر  تبدالت تسهیلگری را 
داخلی  تولیدکننده  فعالیت  پیشربد 
برای  تسهیالتی  داد:  ادامه  و  دانست 
کنار  در  تا  بگیرند  نظر  در  تولیدکننده 
واردات  گمرکی،  تعرفه های  افزایش 
نیاز  مورد  ماشین آالت  و  اولیه  مواد 
الزم  شود.  انجام  سهولت  به  تولید 
است در مقایسه میان واردات کاالی 
تعرفه های  متناسب  وضع  با  رقیب 

گمرکی از تولید کننده حامیت کنند.
وی در رابطه با کیفی سازی رشکت های 
هستند،  انجمن  عضو  که  دانش بنیان 
حساسیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
رشکت های نفتی و قطعاتی که در این 
حوزه تولید می شود، اصوال رشکت ها 
داشنت  ولی  است.  های تِک  کارشان 
یک  کنون  تا  دانش بنیان  گواهینامه 
اسم بوده و هیچ کدام از رشکت های 
دانش بنیان از معافیت قانونی مالیاتی 
برخوردار  دانش بنیان،  قطعات  برای 
اداره  گمرک،  در  همچنین  نشدند. 
تفاوتی  هیچ  ارگان ها  سایر  و  صمت 
در  نشدند.  قائل  دانش بنیان ها  برای 
امور اجرایی پیگیری این حقوق قانونی 
فرسایشی است و اداره مالیات ملزم 
به اجرای قوانین دانش بنیان نیست و 
البته معاونت علمی و فناوری ریاست 
به  تسهیالت  پرداخت  در  جمهوری 
همراهی  تولیدکنندگان  با  خوبی 

کردند.

در شرایط 
تحریم انتقال 

ارز نا امن است 
و از آنجائیکه 
به شکل غیر 
رسمی انتقال 

پول انجام شده، 
هیچ محکمه ای 

از ما دفاع 
نمی کند و تا 

زمانیکه دولت 
به طور رسمی 

حمایت الزم 
برای صادرات را 

نداشته باشد، 
عماًل صادرات 

کاری بسیار 
سخت و مشکل 

است
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کتاب »مدیریت زمان در کار« در غرفه استصنا در منایشگاه نفت رومنایی و حق 
امتیاز و نر آن به انجمن اهداء شد.

و  برگزاری بیست  با  از کتاب »مدیریت زمان در کار« همزمان  مراسم رومنایی 
غرفه  محل  در  پرتوشیمی  و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین املللی  منایشگاه  ششمین 
اعضای  رئیس،  حضور  با  تهران،  بین املللی  منایشگاه  میالد  سالن  در  استصنا 
هیئت مدیره، رضا پدیدار مرتجم کتاب و عضو هیئت موسس انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران همچنین مدیران رادیو اقتصاد، برگزار شد.
احسان ثقفی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

  »مدیریت زمان در کار« 

رضورت فعاالن اقتصاد و 

صنعتکاران  

بر  رویداد  این  گفت:  کتاب،  این  رومنایی  مراسم  در 
اساس یک گفت وگو میان من و آقای دکرت پدیدار، پیش 
از شیوع کرونا و در کیش رقم خورد. خاطرم هست در 
حال بررسی علل بی نتیجه ماندن برخی از برنامه ریزی ها 
حرکت  و  اسرتاتژی  برنامه،  داشنت  وجود  با  بودیم. 
هدفمند، حتی زمان بندی انجام شده و اغلب با تاخیر 
شده،  هدفگذاری  که  مطلوب  نتیجه  و  هستیم  مواجه 

میرس منی شود.

ادبیات این کتاب ساده و محتوای آن کاربردی است

کتاب  ترجمه  خرب  به  استصنا    مدیره  هیئت  رئیس 
»مدیریت زمان در کار« اشاره کرد و افزود: اعالم خرب 
توسط   The management at Workکتاب ترجمه 
دکرت پدیدار، من را خوشحال کرد. یک نسخه از کتاب 
را در اختیارم قرار داد و در فرصت محدودی که داشتم، 
کتاب  دریافتم  کردم.  مطالعه  را  کتاب  روز   ۳ مدت  در 

 در مراسم رومنایی کتاب، مطرح شد:
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روان  و  ساده  و  است  کاربردی  بسیار 
و  انجمن  اعضای  برای  و  یافته  نگارش 
همه صنعتگران و مخاطبان عمومی نیز 

کاربردی و مفید است.
پدیدار  دکرت  آقای  از  داد:  ادامه  ثقفی 
تقاضا کردم، کارگاهی را برنامه ریزی کند 
تا مطالب کتاب در آن ارائه شود، به ما 
گفت می خواهم امتیاز مادی و معنوی 
این کتاب را به انجمن اهداء کنم. با دیده 
منت از ایشان پذیرفتیم و تشکر خاص 
بنیان  نام دانش  به  داریم. در سالی که 
توسط مقام معظم رهربی مزین شده، 
خوشحالیم در اولین رویداد مهم صنعت 
نفت،  بین املللی  منایشگاه  در  نفت 
رشکت در منایشگاه نفت را به رومنایی 

از این کتاب مزین می کنیم.

ایران  جامعه  برای  عشق  با  را  کتاب 

ترجمه کردم

رضا پدیدار عضو هیئت موسس انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
و مرتجم کتاب »مدیریت زمان در کار« 
بیان  خود،  کتاب  رومنایی  مراسم  در 
کرد: فکر می کنم کتاب مهمرتین عامل 

ایجاد ارتباط بین انسانها است. آقای 
دیوید یانگ در اواخر سال ۲۰۲۰ پس 
شد  متوجه  کرونا  پاندمی  یکسال  از 
را  انسانها  زندگی  که  عاملی  مهمرتین 
زمان  مدیریت  داده،  قرار  تاثیر  تحت 
است. برای او که یک فرد نخبه است 
این پرسش مطرح بود که چگونه از زمان 

درست استفاده کنیم.
وی ادامه داد: زندگی مردم جهان تحت 
اجرای دوره های مختلف  و  تاثیر کرونا 
قرنطینه، آقای دیوید یانگ را به این فکر 
انداخت که در مورد مدیریت زمان هایی 
که انسان ها در خانه و یا محل کار خود 
به مسائل مهم می پردازند، بنویسد. او 
 The management at Work کتاب 
را با توجه به تجربه یکساله شیوع کرونا 
جهان  در  کتابش  و  نوشت  جهان  در 
مورد استقبال قرار گرفت. عضو هیئت 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  موسس 
صنعت نفت ایران که عشق به ارتباط 
و دوستی را انگیزه خود در ترجمه کتاب 
مدیریت زمان در کار عنوان کرد، ادامه 
مهمرتین  کتاب  می کنم  فکر  من  داد: 
عامل ایجاد ارتباط بین انسان هاست، 

پس از آنکه از وجود کتاب آقای دیوید 
یانک در مورد استفاده درست از زمان 
مطلع شدم، وقتی کتاب را از کتابخانه 
ملی آمریکا دانلود کردم و مطالعه کردم، 
به نظرم رسفصل ها و عناوین آن چنان 
ملموس  ما  همه  روزمره  زندگی  برای 
بود، فکر کردم بهرتین کاری که می توانم 
انجام دهم برگردان کتاب برای استفاده 
مردم جامعه خودم بود. پدیدار خطاب 
استصنا،  مدیره  هیئت  اعضای  به 
ترصیح کرد: درست است، همه شام 
در زمینه حفظ و درک زمان صاحب نظر 
هستید، اما رسعت تغییرات در جهان 
بسیار باال رفته است. دانش هم بسیار 
تغییرات  کتاب  نویسنده  و  کرده  تغییر 
بر پایه زمان را در این کتاب منایان کرده 
داشتم  توفیق  من  زیباست.  بسیار   و 
کتاب را هر روز رسفصل های کتاب را 
از رادیو اقتصاد برای فعاالن اقتصادی 
روزانه  و  کردم  ارائه  کشور  صنعتی  و 
راجع  مخاطبان  طرف  از  پیام  صدها 
به این ارائه و کتاب دریافت می کنم و 
آنها  زندگی  در  تحولی  می کنند  اظهار 
امتیار  که  وی  است.  آمده  وجود  به 
مادی و معنوی کتاب مدیریت زمان را 
با استصنا اهدا کرد، اظهار امیدواری 
کرد: این کتاب می تواند در زندگی فردی 
تاثیرگذار  خود  مخاطبان  اقتصادی  و 

باشد و تحول ایجاد کند.
در پایان نشست اعضای هیئت مدیره 
آقای  از  رایزنی  و  صحبت  با  استصنا 
کارگروه هایی  در  تا  خواستند  پدیدار 
کتاب را برای اعضای انجمن و اعضای 
مجزا  جلساتی  در  عضو  رشکت های 
تدریس کند و سفارش خرید کتاب را 

اعالم کردند.



  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 

ششمین  و  بیست  از  روز  نخستین  در  ایران 

با پارک فناوری نفت تفاهم  منایشگاه نفت 

نامه همکاری های مشرتک امضاء کرد.

  انعقاد تفاهم نامه همکاری میان »استصنا« و 

پارک نوآوری و فناوری نفت و گاز  

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن ســازندگان 
بــا  همزمــان  ایــران،  نفــت  صنعــت  تجهیــزات 
آغاز بیســت و ششــمین منایشــگاه بین املللی 
نفــت، گاز، پاالیــش و پرتوشــیمی، تفاهم نامــه 
و  نــوآوری  پــارک  میــان  مشــرتک  همــکاری 

ســازندگان  انجمــن  و  گاز  و  نفــت  فنــاوری 
هــدف  بــا  ایــران  نفــت  صنعــت  تجهیــزات 
تقویــت تولیــد تکنولــوژی محــور در محــل غرفــه 
پــارک نــوآوری و فنــاوری نفــت و گاز بــا حضــور 
برگــزار  »اســتصنا«  مدیــره  هیئــت  اعضــای 

شــد.
رئیــس هیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مدیــره انجمــن ســازندگان 
»اســتصنا«  نفــت  صنعــت  تجهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات 
در ایــن مراســم بــا بیــان سخنـــــــــــــــــــانی بــه توســعه 
رشکت هــای دانش بنیــان در بیــن رشکت هــای 
ســازنده تجهیــزات نفــت ایــران اشــاره و عنــوان 

کــرد: ارتقــاء کیفــی رشکت هــای دانــش بنیــان 
در اولویــت برنامه هــای انجمــن اســت و متــام 
تکنولــوژی  و  دانــش  محوریــت  بــا  رشکت هــا 

هســتند.  فعــال 
احســان ثقفــی افــزود: فعالیــت رســمی هیئــت 
توســعه  محوریــت  بــا  قبــل  مــاه  ســه  از  مدیــره 
فعالیت هــای دانش بنیــان آغــاز شــده و از میــان 
و  فناورانــه  آنهــا  بیشــرت  عضــو،  رشکــت   ۹۰۰
دانش محورنــد امــا از ایــن میــان ۲۰۰ رشکــت بــه 
عنــوان رشکــت دانش بنیــان شــناخته شــده اند . 
و  اشــتغال  محــوری،  دانــش  بــه  توجــه  وی، 
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را  تامیــن  زنجیــره  همچنیــن  و  پایــدار  توســعه 
هیئــت  برنامه هــای  در  اصلــی  محــور  ســه 
مدیــره جدیــد عنــوان کــرد و افــزود: بــه ایــن بــاور 
رســیده ایم کــه بایــد روی پــای خــود بایســتیم و 
اگــر فعالیت هــای مــا دانش محــور باشــد امــکان 
بقــاء و توســعه دارد. ثقفــی اضافــه کــرد: مــا بــه 
عنــوان یــک تشــکل کار ملــی انجــام می دهیــم 
و  تعامــل  ارتقــاء  در  مشــرتک  کمیتــه  ایجــاد  و 
همــکاری میــان انجمــن و پــارک موثــر خواهــد 

بــود.

 شناســایی توامنندی هــای حــوزه تولیــد 

و پژوهــش

گاز  و  نفــت  فنــاوری  و  نــوآوری  پــارک  رئیــس 
نیــز در ایــن مراســم بــه انجــام برنامه ریــزی بــرای 
تعامــل بــا بخش هــای مختلــف صنعــت نفــت 
اشــاره کــرد و افــزود: تــالش می کنیــم بســرتی 
تولیدکننــدگان  توامننــدی  و  کنیــم  فراهــم 
در  خصوصــی  بخــش  در  نفــت  صنعــت 
شناســایی  بیشــرت  را  پژوهــش  و  تولیــد  حــوزه 
انــدازی  راه  دنبــال  بــه  راســتا  ایــن  در  و  کنیــم 
صنعــت  در  تــا  هســتیم  اســتارت آپ هایی 
رشکت هــا  دیگــر  بقــای  بــه  و  فعالیــت  نفــت 

کننــد. کمــک 
مدیــره  هیئــت  از  کفایتــی  محمداســامعیل 
»اســتصنا« خواســت در راســتای خودکفایــی 
ایــن  در  دانــش  توســعه  بــه  نفــت  صنعــت  در 

کننــد.  کمــک  نفــت  صنعــت 
وی بــا اشــاره بــه مفــاد تفاهمنامــه میــان انجمــن 
داد:  ادامــه  نفــت،  فنــاوری  و  نــوآوری  پــارک  و 
می توانیــم در آغــاز مســیر همراهــی، جلســات 
همــکاری  و  باشــیم  داشــته  هفتگــی  منظــم 

کنیــم. ترسیــع  را  مشــرتک 
در این تفاهم نامه بر ایجاد زمینه مساعد توسط 
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت برای رفع 
نیاز دانشی صنایع کشور و رسمایه گذاری آنها 

عضــو  رشکت هــای  تخصــص  و  تــوان  روی  بــر 
نفــت،  اســتصنا در طرح هــای حــوزه صنعــت 
فنــاوری  بــازار  توســعه  اســت.  شــده  تاکیــد 
همــکاری  تخصصــی،  فن بازارهــای  ایجــاد  و 
مشــرتک در جهــت حامیــت و توامنندســازی 
دانش بنیــان  رشکت هــای  و  اســتصنا  اعضــای 
عضو به منظور ایفای نقش موثر در زنجیره های 
شبکه ســازی  نفــت،  صنعــت  ارزش آفرینــی 
نفــت  تامیــن صنعــت  و هم افزایــی در زنجیــره 
از دیگــر مــوارد مــورد تفاهــم  طرفیــن بــود. نظــام 
ملــی نــوآوری ایــران بــا مشــارکت پــارک نــوآوری 

و فنــاوری صنعــت نفــت و انجمــن ســازندگان 
تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران در ســطح داخــل 
و دیپلامســی بیــن املللــی بهره گیــری از تــوان و 
تخصــص اعضــای اســتصنا و زیرســاخت های 
بــرای  نفــت  نــوآوری و فنــاوری صنعــت  پــارک 
تخصصــی  تــوان  و  علمــی  ســطح  افزایــش 
بــا  نیروهــای انســانی فعــال در صنعــت نفــت 
هــدف نخبــه پــروری دیگــر موضــوع مــورد توجــه 
در تفاهــم بــود. بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه کمیتــه  
مشــرتکی نیــز بــرای عملیاتــی منــودن مفــاد مــورد 

تشــکیل می شــود. تفاهــم، 
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  جلسه تشکل های هم سو در حوزه صنعت 

تجهیزات  سازندگان  انجمن  میزبانی  به  نفت 

صنعت نفت ایران برگزار شد.

  تعدیل قراردادها دغدغه تولیدکنندگان صنعتی 

کشور  

مدیــره  هیئــت  اعضــای  و  تشــکل ها  نشســت 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
»اســتصنا« حضــور علــی کیشــانی فراهانــی، 
اســتصنا،  دبیــر  فتحــی  عبــاس  جانــی،  جــالل 
احســان ثقفــی رئیــس هیئــت مدیــره اســتصنا و 
حسن کاظمی رئیس کمیته توسعه صادرات و 
احــد ذوالرحمــی دبیــر انجمــن ســتصا، حــاج زوار 
عضو هیئت رئیسه جامعه مهندسان مشاور، 

محمــود رشیفیــان رئیــس انجمــن رشکت هــای 
حفاری در غرفه استصنا در بیست و ششمین 
و  پاالیــش  گاز،  نفــت،  بین املللــی  منایشــگاه 

پرتوشــیمی برگــزار شــد.
حســن کاظمــی رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات 
اســتصنا در ابتــدا بــه انجــام کارهــای پژوهشــی 
ایــن  از  هــدف  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  مشــرتک 
بــا  مشــرتک  فعالیت هــای  انجــام  نشســت 
مهم تریــن  از  اســت.  همســو  انجمن هــای 
مجموعــه ای  میــان  در  رو  پیــش  کارهــای 
مشــرتک،  و  انجــام  قابــل  فعالیت هــای  از 
اکنــون  هــم  قراردادهاســت.  تعدیــل  موضــوع 
بــا بررســی های انجــام شــده مــدل قیمت هــا را 

اســتخراج کردیــم و مــدل بــه دســت آمــده را در 
اختیــار ســایر انجمن هــا قــرار دادیــم. تقاضــا دارم 
بــا کار یکپارچــه و تشــکیل کارگــروه ویــژه، نتیجــه 
بررســی ها بــرای تعدیــل قراردادهــا را در اختیــار 
رئیــس جمهــور و یــا یکــی از معاونــان ایشــان قــرار 

دهیــم.
هــر  کــرد:  بیــان  ســخنانش،  از  بخشــی  در  وی 
مولفه ای یک سهمی در قیمت متام شده دارد 
و نیــاز هســت بــرای تعدیــل قراردادهــا بــه مــوارد 
مختلــف اشــاره کــرد و مســتندات کامــل را بــرای 
دفــاع و ارائــه بــه مقامــات دولتــی در یــک کارگــروه 
آمــاده کنیــم. مناســب اســت در اســتصنا ایــن 
جلسه مجدد برگزار شود و نرخ های پیشنهادی 

در جلسه مشرتک تشکل های همسو به میزبانی استصنا مطرح شد:
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گزارش

بــرای تعدیــل را بــه روزرســانی کنیــم. هــم 
صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان  اکنــون 
قــرارداد  دالر  میلیــارد   ۲ از  بیــش  نفــت 
موضــوع  بــه  و  دارنــد  نفــت  صنعــت  بــا 
برخــورد  هزینه هــا  افزایــش  درصــد   ۵۰
کردنــد، پیگیــری و حــل ایــن موضــوع بــرای 

ســازندگان مهــم اســت.

موضــوع  را  مســائل  تشــکل ها   

کننــد پیگیــری  محــور 

مدیــره  هیئــت  رئیــس  ثقفــی،  احســان 
بــرای  انجمــن  اینکــه  بیــان  بــا  اســتصنا 
ارزش  همســو  تشــکل های  بــا  همــکاری 
دوره  در  گفــت:  اســت،  قائــل  بســیاری 
قبلــی هیئــت مدیــره اســتصنا، کارگــروه 
انجمن های همسو تشکیل شد و در این 
دوره مسئولیت این کمیته بر عهده آقای 
علــی پناهــی عضــو هیئــت مدیــره انجمــن 
اســت. وی ادامــه داد: پیگیــری مســائل 
انجمــن  و  تشــکل  چنــد  توســط  کالن 
مشــرتک  خروجــی  موجــب  می توانــد 
بــه ایــن مهــم رســیده و  شــود و اســتصنا 
می توانــد  همســو  انجمن هــای  کارگــروه 
داشــته  هم رســانی  در  مهمــی  نقــش 
باشــد. آمــاده میزبانــی انجمن هــا خــارج از 
منایشــگاه هســتیم. الزم اســت موضــوع 
محــور پیــش رویــم. ارائــه بیانیــه مشــرتک 
نظــرات  طــرح  شــیوه  یــک  می توانــد  هــم 
عملیاتــی  و  باشــد  انجمن هــا  مشــرتک 
گزینه هــای  از  یکــی  موضــوع  ایــن  شــدن 

اســت. رو  پیــش 

 تعدیل قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراردادها مطالبه 

مشرتک تشکل هاست

مدیــره  هیئــت  عضــو  جانــی  جــالل 
اســتصنا، اظهــار کــرد: در صنعــت یــک 

جدولــی مشــخص کردیــم تــا قیمــت متــام 
شــده محصــوالت صنعتــی را اســتخراج 
کنیــم و در نگاهــی خــوش بینانــه شــاهد 
افزایــش ۴۰ درصــدی قیمت هــا در اوایــل 
اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ بودیــم، بــا توجــه بــه 
رشایــط اقتصــادی دولــت و تصمیم هــای 
بیشــرت  افزایــش  انتظــار  در  بایــد  جدیــد 
ایــن  مهــم  موضــوع  باشــیم.  قیمت هــا 
جلسه در عین تفاوت میان نوع فعالیت 
بــودن  یکســان  حــارض،  انجمن هــای  و 
و  اســت  قراردادهــا  تعدیــل  موضــوع 
مطالبات ما یکسان است و باید به عنوان 
تعدیــل قــرارداد و بــه صــورت فورس مــاژو 
موضــوع را بــه کارفرمــا اعــالم کنیــم بــه ویــژه 
در قراردادهــای کــه ۵۰ درصــد اجــرای آن 
اعضــای  از  برخــی  اســت.  مانــده  باقــی 
انجمــن مــدت قراردادشــان حــدود ۲ ســال 
بــه طــول می انجامــد و ایــن موضــوع واحــد 
میــان انجمن هــای صنعــت نفــت اســت 
کــه می توانیــم مطالبــه واحــدی از دولــت 

داشــته باشــیم.
میان  مشرتک  زبان  رضورت  به  وی 
تشکل ها تاکید کرد و افزود: تا زمان از 
برسیم  مشرتک  زبان  به  نرفته  دست 
و  اعداد  به  فعلی  مورد وضعیت  در  و 
ارقام در رشایط موجود که قیمت متام 
شده را مد نظر دارد بدون فوت وقت 
در  استصنا  بپردازیم. هر چند  ارقام  به 
تغییر  به  سال  اوایل  از  خود  جلسات 
قیمت ها و قیمت متام شده پرداخته و 
 جلسات متعددی نیز برگزار کرده است.

به قوانین تعدیل   مستنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

قرارداد را پیگیری کنیم

انجمــن  رئیــس  رشیفیــان  محمــود 
رشکت هــای حفــاری بــه تبــرصه ۸۰ قانــون 

یــادآور  و  کــرد  اشــاره  بودجــه در گذشــته 
شــد: طبــق ایــن تبــرصه از قانــون تعدیــل 
پروژه هــا بــر اســاس رشایــط جدیــد مقــدور 
بود، اگر امواج تورم بیشــرت شــود می توان 
کمــک  برنامــه  ســازمان  کارشناســان  از 
گرفــت و ایــن مــوارد را بــه عنــوان بخشــی 
از صــورت وضعیــت، طبــق تبــرصه ای از 
بودجــه کــه مرتبــط بــا تــورم اســت، رضیــب 
دولــت  اعالمــی  تــورم  طبــق  می گیــرد. 

داد. رضیــب  قــرارداد  بــه  می تــوان 

 نوع و نحــــــــــــــــــــــــوه پیگیری و مطالبه 

تشکل ها مهم است

علــی پناهــی عضــو هیئــت مدیــره انجمــن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
و رئیــس کارگــروه تشــکل های همســو در 
انجمن، عنوان کرد: با توجه به پیش بینی 
بــرای  اقتصــادی  رشایــط  از  قانونگــذار 
بودجــه،  قانــون  پیــش رو در  مــوارد  متــام 
راهــکار وضــع کردنــد و می توانــم مصادیــق 
و  پیگیــری  مــا  مشــکل  کنــم،  بیــان  را  آن 
نحــوه پیگیــری اســت، زیــرا وقتــی در یــک 
جلســه پیگیــری دور هــم جمــع شــویم هــر 
انجمــن یــک موضــوع را مطــرح می کنــد، 
بهرتیــن کار ایــن اســت کــه آنچــه در زنجیــره 
تامیــن مــا را تحــت فشــار قــرار داده را بــه 
کنیــم. مطــرح  واحــد  صــدای   صــورت 
طــرح  اقــدام  بهرتیــن  داد:  ادامــه  وی 
مشــکالت کلــی کســب و کار ســازندگان 
و  شــده  متــام  قیمــت  افزایــش  اســت . 
جــربان آن از جملــه مــوارد مهــم اســت کــه 
آیــا قــرار اســت از مــرصف کننــده دریافــت 
شــود و یا دولت به نحوی جربان خواهد 
مشــخص  موضــوع  ایــن  تکلیــف  کــرد؟ 
از  جنبــه  دو  در  نیــز  صــادرات  نیســت. 
موضوعات کالن سازندگان است و اگر 
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بــازار جهانــی اکنــون بــه تولیــدات کشــور 
مــا تشــنه اســت چــرا جلــوی صــادرات را 
دیگــری  موضــوع  هــم  ارز  نــرخ  گرفتنــد؟ 
است که باید مورد توجه باشد و آنچه در 
تعدیل دولت قرار بگیرد تفاوت جدی با 
وضعیــت ســابق خواهــد کــرد و ایــن چهــار 
موضوع باید در دست پیگیری انجمن ها 
قــرار گیــرد. می تــوان درخواســت مشــرتک 
را بــه اشــکال مختلــف ارائــه کــرد، تجمیــع 
این موارد تاثیر بیشرتی خواهد داشت.
وی ترصیح کرد: پیگیری مداوم مسائل 
باید مورد توجه قرار دهیم.  را  مشرتک 
بیانیه مشرتک صادر  اگر  ممکن است 
کنیم این موضوع متبادر شود که مشکل 
اما  تشکل ها فقط یک موضوع است 
محور  موضوع  نامه  شکل  در  می توان 
حتی  باشیم  مشرتک  مسائل  پیگیر 
می توان نامه را به شکل محرمانه به وزرای 

مربوطه ارائه داد.

 ناامن شدن محیط کسب و کار 

را به رسان قوا اعالم کنیم

حــاج زوار عضــو هیئــت رئیســه جامعــه 

مهندســان مشــاور  هم افزایــی در تعدیــل 
گفــت:  و  دانســت  مهــم  را  قراردادهــا 
فکــر می کنــم محیــط کاری تولیدکننــدگان 
نامطمــنئ اســت و هــم اکنــون همــه نگــران 
افزایش نرخ دالر هستیم و در این محیط 
نامطمــنئ کار کــردن در کنــار شــعارهایی 
همخوانــی  می گوینــد،  دولتمــردان  کــه 
ندارد. انجمن ها باید موضوعی را مطرح 
کنند که از عهده تک تک آنها بر نیامده 
کــه  مســائلی  اســت  رضوری  اســت. 
محیــط کســب و کار را ناامــن کــرده را در 

مکاتبــه بــا روســای قــوا مطــرح کنیــم.

 ابعــــــــــــــــــــاد مختلف افزایش قیمت 

متام شده را بررسی کردیم

احــد ذوالرحمــی دبیــر انجمــن ســتصا از 
دیگــر حارضیــن در نشســت، بیــان کــرد: 
صنعتــی  تجهیــزات  ســازندگان  انجمــن 
ایــران نیــز بــر روی قیمت هــای متــام شــده، 
کار کرده است. می توانیم نتیجه بررسی 
و درصــد افزایــش قیمت هــا را بــا نتیجــه 
بررســی اســتصنا، مقایســه کنیم تا تاثیری 
قیمــت  روی  بــر  قیمت هــا  افزایــش  کــه 

متــام شــده دارد را جمع بنــدی کنیــم . مــا 
متــام ابعــاد را بررســی کردیــم. بــرای بیانیــه 
الزم اســت متــام مشــکالت را فهرســت 
کــرد و اهــم آنهــا را در اولویــت مطــرح کــرد.

سیاسی  و  اقتصادی  مشکالت   

فعلی را در طــــــــــــــــــــــــــرح مشکالت خود 

لحاظ کنیم

هیئــت  عضــو  فراهانــی  کیشــانی  علــی 
گفــت:  نکاتــی  طــرح  بــا  اســتصنا  مدیــره 
نحــوی  بــه  تولیدکننــدگان  مســائل  طــرح 
نباشد که احساس شود فاصله ای میان 
تولیدکننــدگان و دولــت وجــود دارد ماننــد 
خانــواده  ای کــه پــدر در راس خانــواده در 
مشــکالتی اســت و انتظــار دارد اعضــای 
کننــد،  درک  را  مشــکالت  خانــواده 
درخواســت های  ارائــه  در  اســت  الزم 
نظــر  در  هــم  را  دولــت  رشایــط  خــود 
درخواســت های  منی توانیــم  بگیریــم. 
رصف  مطالبه گــری  یــا  و  آمرانــه  رصفــاً 
داشــته باشــیم. در هــر متنــی کــه منتــر 
و  اقتصــادی  چالش هــای  بــه  می کنیــم 
از  تیمــی  کنیــم،  اشــاره  کشــور  سیاســی 
افــراد جامعــه هســتیم کــه همگرایــی الزم 
بــا  و  داریــم  را  دولــت  سیاســت های  بــا 
و  هســتیم  هم راســتا  دولــت  اهــداف 
مــواردی را بــرای جلــب حامیــت دولــت 

کــرد. خواهیــم  مطــرح 
اصالح  حال  در  دولت  داد:  ادامه  وی 
و  است  خود  اقتصادی  ساختار 
می توانیم  ما  و...  یارانه ها  تعدیل 
با  هم راستا  را  خود  درخواست های 
عنوان  به  دهیم.  ارائه  دولت  تغییرات 
مثال قراردادهای منفردی داریم و در بازه 
زمانی خاصی باید تعادل بین رشایط و 

خواسته ها را برقرار کنیم.
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شیرآالت  کمیته  جدید  رئیسه  هیئت    

استصنا پس از تشکیل جلسه انتخابات و اخذ 

رأی از اعضای کمیته  انتخاب شدند.

 هیئت رئیسه جدید کمیته شیرآالت انتخاب شد  

تخصصــی  کمیتــه  رئیســه  هیئــت  انتخابــات 
تجهیــزات  ســازندگان  انجمــن  شــیرآالت 
پیــش  »اســتصنا«،  ایــران  نفــت  صنعــت 
بــا حضــور  مــاه  خــرداد   ۷ شــنبه،  روز  ظهــر  از 
اعضــای انجمــن پــس از اســتامع نظــر و برنامــه 

شــد. برگــزار  کاندیداهــا، 
در این جلسه هر یک از کاندیدها برنامه های 
و  کلیــدی  مســائل  و  کردنــد  مطــرح  را  خــود 

شــد. عنــوان  شــیرآالت  ســازندگان  مبتال بــه 
وجــود  رضورت  بــر  حارضیــن  همچنیــن 
میــان  قــوی  ارتبــاط  و  تخصصــی  کمیته هــای 
انجمــن  ســتاد  بــا  تبــادل  و  اعضــا  و  کمیته هــا 
تاکیــد  رئیســه  هیئــت  اهــداف  از  حامیــت  و 
پیگیــری  و  ارائــه مطالبــات  بــر  شــد. همچنیــن 
شــد،  تاکیــد  کمیتــه  اعضــای  پرســش های 
موضوعاتــی  جلســه  ایــن  از  بخش هایــی  در 

اعضــا  اطالعاتــی  شناســنامه  ایجــاد  چــون 
و  اعضــا  ارتباطــات  شــفافیت  افزایــش  بــرای 
هیئــت رئیســه انجمــن، تدویــن مســائل فنــی و 
رشکت هــا  رتبه بنــدی  مســائل  اســتانداردها، 
کمیته هــای  نامــه  آئیــن  اجــرای  در  پایبنــدی  و 

شــد. مطــرح  انجمــن  داخلــی 
»علــی  خلیلــی«،  »پیــام  جانــی«،  »صــادق 
ایــزدی«،  »محمدعلــی  فراهانــی«،  کیشــانی 
»علــی اروج زاده« بــه عنــوان اعضــای هیئــت 
عنــوان  بــه  ســینایی«  »محمدرضــا  و  رئیســه 
عضــو علــی البــدل در ترکیــب جدیــد هیئــت 
انجمــن  شــیرآالت  تخصصــی  کمیتــه  رئیســه 
ایــران  نفــت  صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان 

شــدند. انتخــاب  »اســتصنا« 
قدمــت،  ســال   ۲۰ بــا  شــیرآالت  کمیتــه 
قدیمی تریــن بخــش تخصصــی اســتصنا اســت 
و در چنــد ســال اخیــر بــا تالش هــای انجمــن و 
اهتــامم مســئوالن بــه تکیــه بــر تولیــدات داخــل 
درصــدی   ۳۰ ســهم  تحریــم،  ایجــاد رشایــط  و 
تولیدکننــدگان شــیرآالت بــه ۸۰ درصــد ارتقــاء 

یافتــه اســت. هــم اکنــون تعــداد قابــل توجهــی 
از ســازندگان شــیرآالت دانش بنیــان شــدند و 
در حــوزه صــادرات نیــز فعالیــت چشــمگیری 

دارنــد.
و  صنعتی  شیرآالت  تخصصی  -کمیتـــــــــــــــــــــــه 

تجهیزات رسچاهی
محصـــــــــــوالت این گروه در ۳ ســــــــــــــــــــــرفصل زیر 

خالصه می شوند:
و  کنرتلی  شیرهای   ،ON-OFF شیرهای   -

شیرهای دستی
.METAL FIT و SOFT FIT شیرهای -

- شــیرهای مقــاوم در مقابــل فشــار و حــرارت 
بــاال

به  این گروه ظرفیت ساخت داخل تقریبا  در 
در  مشکل  تنها  و  است  صددرصد  صورت 
 %۶۰ تا  حداکر  که  است  کنرتلی  شیرهای 
عمق ساخت داخل دارد. در خصوص شیرهای 
کنرتلی، اساسی ترین مشکل، مهندسی و دانش 
فنی ساخت و همچنین زیرساخت هایی مثل 

ظرفیت ریخته  گری است.
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  نشست مشرتک کارگروه ساخت اول و 

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 

با حضور رشکت های دانش بنیان عضو انجمن 

برگزار شد.

  ترک ترشیفات مناقصات برای ساخت بار اول 

دانش بنیان های عضو »استصنا«  

نشســت مشــرتک معرفــی »مصوبــه تولیــد بــار 
اول« بــه میزبانــی انجمــن ســازندگان تجهیــزات 
صنعــت نفــت ایــران »اســتصنا« و بــا حضــور 
معــاون  ویــژه  مناینــده  حســنی  ســیدحمزه 
در  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
بومــی ســازی اقــالم راهــربدی و دبیــر کارگــروه 
در  واقــع  کنفرانــس  ســالن  در  اول  بــار  تولیــد 
تهــران،  بازرگانــی  اتــاق   ۳ شــامره  ســاختامن 

رشکت هــای  مدیــران  از  گروهــی  حضــور  بــا 
دانش بنیــان عضــو اســتصنا و دارای محصــول 

برگــزار شــد. اول،  بــار 
 تعامــل بــا دبیــر کارگــروه تولیــد بــار اول 

اتفــاق خوبــی اســت

رئیــس  ثقفــی  احســان  نشســت  ابتــدای  در 
هیئــت مدیــره اســتصنا ضمــن مــرور دیدارهــای 
هیئت مدیره جدید با مســئوالن، گفت: پس 
از دیــدار بــا وزیــر نفــت، دیــدار بــا معــاون علمی 
مهمرتیــن  از  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
آقــای  کــه  اســت  بــوده  انجمــن  دیدارهــای 
ســتاری بــه انجمــن آمــد و توافقاتــی انجــام شــد 
و روزنه هایــی بــه منظــور همراهــی و همــکاری 
بــه  در خصــوص فعالیت هــای دانش بنیــان و 

طــور ویــژه »ســاخت بــار اول« فراهــم شــد.
وی ادامه داد: فراتر از بحث معاونت تعامل 
بــا دبیــر کارگــروه تولیــد بــار اول، اتفــاق خوبــی 
اســت، ایــن مســئولیت اختیاراتــی را از دیگــر 
نهادهــا بــه منظــور حامیــت از تولیــد ســاخت 

بــار اول بــر عهــده دارد.
مناقصــات  ترشیفــات  تــرک  امــکان   

اول بــار  محصــول  خریــد  بــرای 

رضورت  بــه  ادامــه  در  حســنی  ســیدحمزه 
در  دانش بنیــان  رشکت هــای  ســهم  افزایــش 
تولیــد اشــاره کــرد و گفــت: ســال دانش بنیــان 
کمــک رشکت هــای  بــا  امیدواریــم  و  هســت 
دانش بنیــان و متولیــان ایــن حــوزه بتوانیــم یــک 
تفاوتــی را در ســهم دانش بنیان هــا در اقتصــاد 

 در نشست مشرتک استصنا با کارگروه تولید بار اول مطرح شد:
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کنیــم.  ایجــاد 
افزایــش ســهم رشکت هــای دانش بنیــان 
گــذاری  هــدف  را  ملــی  اقتصــاد  در 
از طریــق  ایــن مهــم را  کردیــم. و تحقــق 
توســعه بــازار، تقویــت تــوان رشکت هــا 
و مترکــز بــر گلوگاه هــای فناورانــه کشــور 
در حوزه هــای مختلــف دنبــال می کنیــم.

همراهــی  اســت  الزم  داد:  ادامــه  وی 
بیشــرتی میـــــــــــــــــــــــان مــا و شـــــــــــــــــــــــرکت های 
بیفتــد،  اتفــاق  فنــاور،  و  دانش بنیــان 
نیــرو،  ماننــد  بــه خصــوص در صنایعــی 
نفت و گاز همچنین سایر صنایعی که 
دانش بنیــان  رشکت هــای  هــدف  بــازار 
هســتند و حجــم قابــل توجهــی از اقــالم 
مرصفــی آنهــا وارداتــی اســت. حســنی، 
هــدف کارگــروه تولیــد بــار اول را مترکــز 
نیــاز  مــورد  وارداتــی  اقــالم  تولیــد  بــر 
و  دانســت  کشــور  راهــربدی  صنایــع 
افــزود: بــا هــدف رفــع فناورانــه نیازهــای 
رشکت هــای  دســتگاه ها،  سازمـــان ها، 
دولتــی، رشکت هــای عمومــی و بخــش 
خصولتــی کــه آئین نامه هــای معامالتــی 
برگــزاری  قانــون  ذیــل  یــا  و  دارنــد 
مناقصــات هســتند، فعالیــت می کنیم.

 
 ابــــــــــــــــــزار ما مجوز ترک تشـــــریفات 

از قانــون مناقصــات و آئین نامه هــای 

معامالتی است

مناینــده ویــژه معــاون علمــی و فنــاوری 
ســازی  بومــی  در  جمهــوری  ریاســت 
در  کــرد:  ترصیــح  راهــربدی،  اقــالم 
در  محصــول  یــک  تولیــد  کــه  مــواردی 
کشــور وجود ندارد، ســازنده ای نداشــته 
و منونــه آن تــا بــه حــال ســاخته نشــده، 
یــک  کمــک  بــا  هســت  امــکان  ایــن 
متــام  از  خــارج  و  دانش بنیــان  رشکــت 

مناقصــات و  برگــزاری  قانونــی  ضوابــط 
منعقــد  قــراردادی  برگــزاری معامالتــی، 
آن  ســاخت  و  فنــی  توســعه  و  شــود 
ایــن  شــود.  دنبــال  کشــور  در  محصــول 
کارگــروه  محوریــت  و  اصلــی  موضــوع 

اســت. اول  بــار  تولیــد 
دبیــر کارگــروه تولیــد بــار اول خاطرنشــان 
کــرد: ایــن کـــــــــــــــــــــــارگروه موظـــــــــــــــــــــــف اســت 
نیــــــــــــــــــــــــازهای راهــربدی ســـــــــــــــــــــــــــــازمان ها و 
دســتگاه ها را شناســایی و دســته بندی 
و تحلیــل کنــد کــه آیــا امــکان تامیــن ایــن 
نیازهــا از طریــق توامننــدی رشکت هــای 
امــکان  ایــن  یــا  دارد  وجــود  دانش بنیــان 
ماموریــت  همچنیــن  نــدارد،  وجــود 
نیــاز  ایــن  کــردن  دیگــر کارگــروه، فرمولــه 
چــه  می دانیــم  اوقــات  گاهــی  اســت، 
کاالی های تـِـک مــورد نیــاز مــا اســت امــا 
را منی دانیــم،  آن  کــردن  فرمولــه  فرآینــد 
شاید الزم باشد برای بومی سازی یک 
محصــول چنــد رشکــت بــا هــم همــکاری 
کننــد و کنرسســیوم ایجــاد کننــد، شــاید 
نیــاز باشــد یــک مــدل جدیــد تأمیــن مالــی 
انتقــال  نیــاز  طبــق  یــا  و  شــود  نوشــته 

فنــاوری صــورت بگیــرد.
ســاخت  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  حســنی 
اول  بــار  بــرای  های تــک  محصــول  یــک 
موانعــی دارد، گفــت: ایــن نــوع ســاخت 
دیــدن  و  ســناریو  طراحــی  مســتلزم 
و  اســت  ســازی  بومــی  پنهــان  ابعــاد 
بــار  تولیــد  ایــن ماموریــت دوم کارگــروه 
بــا  اول اســت کــه ایــن سناریوســازی را 
کمــک رشکت هــای دانش بنیــان انجــام 
دهــد، از دســتگاه دولتــی کــه می خواهــد 
کنــد،  منعقــد  اول  بــار  تولیــد  قــرارداد 
حامیــت حقوقــی انجــام دهــد و مجــوز 
دولتــی  مدیــر  آن  بــه  را  تریفــات  تــرک 

دانش بنیــان  رشکت هــای  کنــد.  اعطــاء 
محصــوالت  کننــده  عرضــه  عنــوان  بــه 
ســازمان های  دســتگاه ها،  و  فناورانــه 
دولتی، عمومی و نیمه دولتی به عنوان 
متقاضیــان اقــالم فناورانــه، مخاطــب مــا 

. هســتند

 پرســش و پاســخ دانش بنیان  هــا 

در ســاخت اول

تریفــات  تــرک  حــل  راه  ادامــه  در 
مناقصــات  برگــزاری  مقــررات  و  قانــون 
بــرای تولیــد ســاخت اول بــرای مدیــران 
عضــــــــــــــــــــــــو  دانش بنیــان  شــــــــــــــــــــــــــرکت های 
اســتصنا تریــح شــد و مدیــران حــارض 
پیرامــون  خــود  پرســش های  طــرح  بــا 
و  کردنــد  مطــرح  را  اول  بــار  ســاخت 

کردنــد. دریافــت  را  آنهــا  پاســخ 

میلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردی   ۳۰۰ ســقف   

قراردادهــای حــوزه انــرژی بــرای تولید 

بــار اول بــا مجــوز تــرک مناقصــات

قربانــی مســئول کارگــروه تولیــد بــار اول 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
جمهــوری، ضمــن معرفــی ایــن کارگــروه 
محصــول  دارای  رشکت هــای  بــرای 
ســاخت بــار اول حــارض در جلســه، بــه 
نیــز  ســازندگان  روی  پیــش  مشــکالت 
از  مدعیــان  تعــدد  گفــت:  و  پرداخــت 

اســت.  رو  پیــش  مســائل  جملــه 
دشــواری ارزیابــی قابلیــت بومــی ســازی 
در بدنه فناورانه کشور، توسط کارفرما 
از جملــه دشــواری های ســازندگان  نیــز 
فناورانــه  ارزیابی هــای  ایــن  زیــرا  اســت 
ســخت  و  منی شــود  انجــام  معمــوالً 
هــم  قیمــت  کشــف  می شــود.  انجــام 
اســت  حــوزه  ایــن  پیچیدگی هــای  از 

دشواری ارزیابی 
قابلیت بومی 

سازی در بدنه 
فناورانه کشور، 
توسط کارفرما 

نیز از جمله 
دشواری های 

سازندگان 
است زیرا این 

ارزیابی های 
فناورانه معموالً 
انجام نمی شود 
و سخت انجام 

می شود. کشف 
قیمت هم از 

پیچیدگی های 
این حوزه است 

و گاهی برای 
کارفرمایان 

کشف قیمت 
سخت 

است و در 
مجموع وجود 

ریسک های 
فنی و مالی در 
ساخت بار اول  

همواره وجود 
داشته است
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ســخت  قیمــت  کشــف  کارفرمایــان  بــرای  گاهــی  و 
اســت و در مجمــوع وجــود ریســک های فنــی و مالــی 
در ســاخت بــار اول  همــواره وجــود داشــته اســت.
قانــون  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانش  از  بخشــی  در  وی 
مناقصــات، بیــان کــرد: طبــق پیش بینــی قانونــی اگــر 
تریفــات  تــرک  میلیــارد   ۱۳.۵ بــاالی  پــروژه  یــک 
مناقصــات انجــام دهــد، طبــق مقــررات ســال ۱۴۰۰، 
اقتصــاد،  وزیــر  از  متشــکل  نفــره   ۳ هیئــت  توســط 
بایــد  کارفرمــا  مدیرعامــل  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
پــروژه را تاییــد کننــد. در حالیکــه ایــن هیئــت بــه نــدرت 
بــه  توافــق خــود را اعــالم می کننــد و مدیــران دولتــی 
دلیــل حساســیت نهادهــای نظارتــی تــرک تریفــات 
معاونــت  بررســی های  طبــق  منی دهنــد،  انجــام 
و  قوانیــن  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و  علمــی 
مقــررات موجــود پاســخگوی نیــاز ســازندگان داخلــی 

نیســت. بومی ســازی  در 
ابزارهــای  از  را  تریفــات  تــرک  اختیــار  قربانــی 
قانونــی کارگــره تولیــد بــار اول معرفــی کــرد و افــزود: 
ایــن کارگــروه متشــکل از مناینــده معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، مناینــده وزارت صمــت، 
قــرارداد  انعقــاد  بــرای  و  اســت  مدیرعامل کارفرمــا 
 ۳۰۰ ســقف  تــا  انــرژی  حــوزه  در  اول  بــار  ســاخت 
ســقف ۱۵۰  تــا  ســایر حوزه هــا  در  و  تومــان  میلیــارد 
میلیــارد تومــان کمیتــه اختیــار دارد و انعقــاد قــرارداد 
بــا امضــای معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، 
می شــود،  انجــام  کارفرمــا  مدیرعامــل  بــه  خطــاب 
مــنت پیش نویــس قــرارداد اســت کــه بــه امضــای همــه 
مجــوز  پیوســت  و  اســت  رســیده  کارگــروه  اعضــای 

می شــود. جمهــور  رئیــس  معــاون 
علمــی  معاونــت  اول  بــار  تولیــد  کارگــروه  مســئول 
اینکــه  بــر  ترصیــح  بــا  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
کارگــروه  نخســت  اولویــت  کارفرمــا،  نیــاز  رفــع 
از  حامیــت  گفــت:  اســت،  اول  بــار  تولیــد 
اولویــت  کارگــروه  در  دانش بنیــان  رشکت هــای 
تأمیــن  در  را  رشکت هایــی  بســا  چــه  نیســت،  اول 
را  نباشــند  توامننــد  کافــی  قــدر  بــه  کارفرمــا  نیــاز 

بــه یــک کاال و قطعــه  رد خواهیــم کــرد. عمــر کارگــروه بیــش از دو ســال اســت و توجــه 
کارفرماســت.  بــا  ســازنده  یــک  شــدن  مرتبــط  مهــم  اتفــاق  نیســت.  ماشــین آالت  یــا  و 
بــرای تولیــد بــار اول از نظــر حجــم و میــزان کمرتیــن میــزان کــه بــرای پیامنــکار اقتصــادی 
بــه تولیــد ورود کنــد. گاهــی ممکــن اســت مجــوز صــادر شــده  تــا  باشــد ، مــالک اســت 
بــرای تعــدادی از محصــول مــورد نظــر باشــد زیــرا گاهــی تولیــد یــک منونــه بــرای پیامنــکار 
اســت. توجــه  مــورد  اول  بــار  تولیــد  کارگــروه  در  مهــم  ایــن  و  نیســت  رصفــه  بــه   مقــرون 
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قربانــی افــزود: توجــه بــه مقــرون بــه رصفــه بــودن تولیــد بــرای پیامنــکار 
منی کنــد  تقبــل  پیامنــکار  نبــوده،  توجــه  مــورد  مناقصــات  قانــون  در 
هزینــه ســاخت ســفارش تعــدادی از قطعــه مــورد نیــاز خــود را بدهــد 
در حالیکــه بــه یــک قطعــه نیــاز دارد. مــا بــه دنبــال ایجــاد توامننــدی در 
ســاخت هســتیم و هــدف تنهــا ارائــه یــک محصــول بــه کارفرمــا نیســت. 
بــه همیــن دلیــل در تولیــد بــار اول ســخت گیری بــرای انتخــاب پیامنــکار 

دارد. وجــود 
وی خاطرنشــان کــرد: فرآینــد کارگــروه تولیــد بــار اول شــفاف و بــدون 
بــا  مکاتبــه  در  کارفرمــا  مدیرعامــل  اســت  کافــی  اســت،  پیچیدگــی 
معــاون اول رئیس جمهــور، مجــوز تــرک تریفــات مناقصــات را عنــوان 
بــار اول از  بــرای دریافــت ایــن محصــول تولیــد  کنــد. مثــال بگویــد مــن 
تــرک تریفــات دارم و دیگــر  بــه مجــوز  نیــاز  ایــن رشکــت دانش بنیــان 
هیــچ نامــه ای از ســوی کارفرمــا کــه ممکــن اســت یــک وزارتخانــه یــا زیــر 
مجموعه هــای آن و یــا یــک رشکــت خصولتــی باشــد، نیــاز نداریــم. پیــرو 
بــا شــیوه عمــل روشــن و ســاده وارد عمــل  تیــم فنــی وارد  ایــن تقاضــا 
می شــود. فرآینــد بررســی رسیــع و دقیــق اســت تــا در کارگــروه تولیــد بــار 

اول مصــوب شــود.
بــار اول معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت  تولیــد  مســئول کارگــروه 
جمهــوری در تعریــف تولیــد بــار اول مــورد نظــر کارگــروه مربوطــه، عنــوان 
و  ارائــه  زمــان  تــا  کــه  اســت  های تــک  خدمــت  یــا  تجهیــز  کاال،  کــرد: 
یــا  پیامنــکاران دولتــی  یــا دیگــر  و  پیامنــکار  از آن، توســط هــامن  پیــش 
غیردولتــی در مقیــاس تجــاری بــه فــروش نرســیده باشــد. طــی دو ســال 
کارگــروه  ایــن  طریــق  از  ســازی  بومــی  قــرارداد  شــانزده  گذشــته  نیــم  و 
صــادر شــده اســت. تــا حــد امــکان کارگــروه را بــه دســتگاه ها معرفــی 
کردیــم و از آنهــا خواســتیم تــا اقــالم مــورد نیــاز خــود را اعــالم کننــد. هــم 
اکنــون اطالعــات  ۷ هــزار رشکــت دانش بنیــان در معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری موجــود اســت. همچنیــن ۳۰ هــزار پرونــده 
تشــکیل رشکــت نیــز در دســت بررســی داریــم. تــالش کردیــم توامننــدی 

بــه درســتی معرفــی کنیــم. رشکت هــای دانش بنیــان را 
وی همچنیــن عنــوان کــرد: کار دیگــری کــه در دبیرخانــه تولیــد بــار اول 
انجــام می دهیــم، دقیق ســازی  سنـــاریوی بومی ســازی بــه کمــک کارفرمــا 
و پیامنــکار اســت. اکثـــر کارفرمایــان مرصف کننــده خوبــی هســتند، امــا 
طــراح خوبــی بــرای پــروژه بومــی ســازی نیســتند و ایــن کار نیــز رســالت 
آنهــا نیســت، کارگــروه بــه عنــوان یــک مشــاور رایــگان در اختیــار کارفرمــا 
اســت و تــا اکنــون بیــش از ۱۵۰ طــرح دریافــت کردیــم و ۸۰ طــرح تاییــد 
تــالش  و  قــرارداد قطعــی رســیده  بــه مرحلــه  مــورد  و حــدود ۵۰  شــده 

می کنیــم قــرارداد ۳۰ طــرح دیگــر نیــز قطعــی شــود.
قربانی تأمین مالی را از دیگر اقدام های کارگروه تولید بار اول معرفی 
کرد و گفت: گاهی کارفرما در زمان انعقاد قرارداد، فاقد نقدینگی 
است، کارگروه در حامیت از او برای تأمین مالی، پیش پرداخت او را 
می پذیرد و مابقی در قالب تسهیالت ارزان قیمت از راه های مختلف 
مانند صندوق نوآوری و شکوفایی که صندوق ویژه تولید بار اول را 
ایجاد کرده و یا دیگر صندوق های دولتی و غیر دولتی به تأمین مالی 

کارفرما پس از بررسی و تایید کارگروه، کمک خواهد شد.
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  اول  بار  تولید  کارگروه  مسئول 
با نهادها تشکیل  جمهوری خاطرنشان کرد: کارگـــروه های مشرتکی 
دادیم و در اکر موارد طبق رسالت خودمان از ابالغیه تا قرارداد و از 
قرارداد تا امتام تولید در کنار پیامنکار و کارفرما خواهیم بود. گاهی 
اوقات طرفین دچار اختالفاتی می شوند و در این رشایط هم کارگروه 



در حد بضاعت خود آنها را برای رفع 
مشکل، همراهی خواهد کرد. 

اکنون  هم  گفت:  پایان  در  قربانی 
طـــرح  که  دارد  را  امکان  این  کارگروه 
آنها  از  را  دانش بنیان  رشکت های 
انعقاد  پیگیر  بررسی  با  و  کند  دریافت 
قرارداد با کارفرمای مربوطه خواهد بود، 
کافی است اطالعات فنی را در اختیار 
کارگروه تولید بار اول قرار دهید. کارگروه 
مانند بازاریاب برای تولیدکنندگان عمل 

می کند.

هیئــت  رئیــس  تبــدالت  محمــد 

دانش بنیــــــــــــــــــــان  رشکــت  مدیــــــــــــــــره 

شــهریار یاتاقــان  ســازه های 

یاتاقان های  اولین  سازنده  من  رشکت 
همین  به  است،  ایران  صنعتی 
سال   ۲۰ مدت  در  آنچه  هر  مناسبت 
اول  بار  تولید  کردیم،  تولید  فعالیت 
اول  بار  تولید  می شود.  محسوب 
نیست،  پیچیده  و  مشکل  مقوله  ای 
مشکل در توامنندسازی بنگاه هاست. 
حتی اخذ سفارش و معرفی به کارفرما 
نخست  مشکل  اینجانب  زعم  به  نیز 
سازندگان نیست، با توجه به تحریم ها 
نوع  هر  خاص  کانال های  از  همچنان 
کاالیی وارد کشور می شود اما برای من 
یک  کردن  وارد  هستم  تولیدکننده  که 
با  تولید  اهداف  پیشربد  برای  تجهیز 
موانع بسیاری مواجه است. به عنوان 
در  محور  هفت   cnc کردن  وارد  مثال 
تحریم کاری دشوار است اما می تواند 
یک  شود.  کارگر  چهار  کار  جایگزین 
ماشین cnc با حدود ۳۰ سال استهالک 
را با قیمت ارز آزاد تا گمرک می رسانم 
و هیچ حامیتی از رشکت دانش بنیان در 

رشکت های  منی گیرد.  صورت  گمرک 
را  الزم  تکنولوژی  و  توامنندی  داخلی 
اختیار  در  را  مناسب  ابزار  اما  دارند 
ندارند. اگر از من تولید کننده حامیت 
کنید، ساخت بار اول مشکل نخواهد 
بود، چه حامیتی برای توامنند سازی از 

تولیدکننده خواهید داشت؟

هیئــت  رئیــس  رضائیــان  عزیزالــه 

صنعــت آبــران  رشکــت  مدیــره 

در چهل سال فعالیت رشکت، تقریباً 
همه قطعات تولیدی آبران صنعت در 
دسته تولیدات بار اول قرار می گیرد. به 
عنوان مثال برخی از قطعات مربوط به 
پُمپ های ساخت اروپا و آمریکا است 
که در زمان تحریم وارد کشور منی شد، 
تولید  معکوس  مهندسی  صورت  به 
در  تعریف  طبق  که  قطعاتی  کردیم. 
داخل تولید می شود، کد ۲ محسوب 
 ۳ کد  نیز  وارداتی  قطعه  و  می شود 
مدون  را   ۲ کد  قطعات  اگر  دارد  نام 
از  کنید و اطالع رسانی شود بسیاری 
مشکالت سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت حل می شود. در معرفی کارگروه 
محصوالت  شد،  بیان  اول  بار  تولید 
مورد نیاز کارفرمایان برای تولید داخلی 
بانک  طبق  و  می کنید  شناسایی  را 
دانش بنیان،  رشکت های  اطالعاتی 

برای تولید معرفی خواهید کرد.
مکانیزم این معرفی چیست؟ تا به حال 
نشده  رسانی  اطالع  موضوعی  چنین 
انقالب  نخست  سال های  در  است . 
را  خود  نیاز  مورد  قطعات  سازمان ها 
به طور منونه در منایشگاه هایی عرضه 
می کردند و ما تولیدکنندگان با مراجعه 
تصاویر  ثبت  و  منایشگاه ها  محل  به 

قطعات اقدام به ساخت آن می کردیم.
رشکت آبران صنعت در قرارداد با نفت 
مکانیکال  عدد   ۹۸۰ گچساران،  گاز  و 
سیل تولید کرد و از هر کدام یک عدد 
تولید شد، همه تولیدات مورد آزمایش 
دلیل  به  بود،  درست  و  گرفت  قرار 
کارفرما،  توسط  کاری  برنامه  فقدان 
موارد  این  در  نشد،  اجرایی  قرارداد 
می تواند شاهد  اول  بار  تولید  کارگروه 
قرارداد باشد و به رشکت ها کمک کند. 
تقاضا دارم از رشکت های دانش بنیان 
یک مناینده به کارگروه معرفی شود و 

ارتباط مستمر دوجانبه برقرار باشد.

رضــا جوادپــور مدیرعامــل رشکــت 

صافــات انــرژی یــزد

وقتی یک رشکت متام مراحل ساخت 
بار اول را طی می کند، شاهد هستیم 
هامن  خود  مسیر  ادامه  برای  کارفرما 
دیگری  سازنده  رشکت  از  را  محصول 
استعالم قیمت کرده و سفارش مورد 
نیاز خود در نوبت بعدی را به رشکت 
رشکت  حالیکه  در  می دهد  دیگری 
را  اول  بار  تولید  نخست متام زحامت 
تقبل کرده و الزم است برای ادامه تولید 
بار اول از او حامیت شود تا انگیزه ای 

برای تولیدهای بعدی داشته باشد.
پاالیشگاه  کار  تکنیک  مثال  عنوان  به 
بندرعباس مطلوب است، اگر ساخت 
قطعه ای را که به یک رشکت سپردند 
مادام که نیازمند استفاده از آن محصول 
مراجعه  سازنده  رشکت  به  هستند 
رشکت های  به  سال  هر  و  می کنند 
جدید مراجعه منی کنند. منابع انسانی 
است  مهم  سازنده  رشکت های  برای 
و اگر امکان کارآموزی دانش آموختگان 

تا حد امکان 
کارگروه را 

به دستگاه ها 
معرفی کردیم و 

از آنها خواستیم 
تا اقالم مورد 

نیاز خود را 
اعالم کنند. هم 
اکنون اطالعات  
۷ هزار شرکت 
دانش بنیان در 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری موجود 
است
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در  بعد  به  سه  ترم  از  کارشناسی  مقاطع 
رشکت های سازنده تجهیزات فراهم شود و 
همزمان نیروها تجربه کار عملی کسب کنند، 
بسیار مطلوب است که رشایط این مهم توسط 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
شود. فراهم  دانش بنیان  رشکت های   برای 
که  است  موضوعی  دیگر  هم  تسهیالت 
کاهش  موجب  آن  دریافت  شدن  طوالنی 
ارزش تسهیالت می شود و نیازمند رسیدگی 
رشکت های  اول  بار  ساخت  در  است. 
طرف قرارداد به منطور کاهش ریسک، مایل 
ابتدا در یک رشکت دیگر  هستند محصول 
سپس  و  باشد  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد 
مدیران  و  می کند  محصول  خرید  به  اقدام 
بار  موضوع  می کنند  عنوان  رشکت ها  این 
بودن  مثبت  به  مروط  را  محصول  اول 
دیگر،  رشکت  استفاده  در  محصول  کارآیی 
قرارداد  وارد  رشط  این  به  کرد  خواهند  رفع 

خواهند شد.

علــوم  وزارت  حامیــت  و  همــکاری  بــا 

فرصــت مطالعاتــی اســاتید در اســتصنا 

می شــود اجرایــی 

انجمــن  مدیــره  هیئــت  رئیــس  ثقفــی  احســان 
ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت، از تغییــر 
ســاختار کمیتــه دانش بنیــان انجمــن خــرب داد 
و گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال بــه نــام 
بیشــرتی  اســت فعالیــت  مقــرر  دانش بنیــان، 
و  باشــیم  داشــته  دانش بنیــان  حــوزه  در 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
انجمــن  بــا  کنــون  تــا  جــدی  همکاری هــای 
داشــته و بــه زودی طــی تفاهم نامــه ای فرصــت 
وزارتخانــه  آن  اعتبــار  بــه  اســاتید  مطالعاتــی 
صنعــت  تجهیــزات  ســازنده  رشکت هــای  در 
نفــت فراهــم می شــود و اســتصنا و اعضــای 

اســت. تفاهــم  ایــن  اجــرای  پایلــوت  آن 

تامیــن مالــی ۱.۲ هــزار میلیــارد تومانــی 

وزارت نفــت بــرای تولیــد بــار اول

معــاون  ویــژه  مناینــده  حســنی  ســیدحمزه 
دبیــر  و  ریاســت جمهــوری  فنــاوری  و  علمــی 
کارگروه تولید بار اول در پاسخ به سه پرسش 
مطــرح شــده، بیــان کــرد: در گذشــته معاونــت 
علمــی و فنــاوری بــه دنبــال ســاخت قطعــات 
بــود، در مراحــل بعــدی ســاخت مــاژول مــورد 
توجــه قــرار گرفــت و در ادامــه مســیر رســیدن 
بــه یــک ماشــین صنعتــی چــون یــک کمپرســور 
پُمــپ در دســت پیگیــری و تقاضــا  یــک  یــا  و 
جســتجوی  در  کردیــم  ســعی  گرفــت.  قــرار 
کامــل  را  تجهیــز  یــک  کــه  باشــیم  ســازندگانی 
بســازند و در حــال حــارض بــه دنبــال ســاخت 
بــزرگ صنعتــی هســتیم. ممکــن  یونیت هــای 
اســت ســاخت یــک یونیــت چندیــن رشکــت 
بــه  مــا  باشــد،  داشــته  نیــاز  را  ســازنده  بــزرگ 
فکــر  قطعــه  چنــد  یــا  یــک  ســاخت  از  فراتــر 
ایــن  ســازندگان  از  مــا  تقاضــای  و  می کنیــم 
اســت در تحقــق ایــن اهــداف یــاری رســانند.
معرفــی  نحــوه  کــه  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  وی 
را  ســازنده  ظرفیت هــای  بــا  مطابــق  کارفرمــا 
جویا شد، گفت: به عنوان مثال یک رشکت 
ســاخت  انجمــن  کارگــروه  از  پرتوپاالیشــی 

رشکت هــای  آیــا  پرســیده،  ســوال  اول  بــار 
یــک  ســاخت  تــوان  داخلــی  دانش بنیــان 
مکانیــزم  دارنــد؟  را  شــده  درخواســت  قطعــه 
مــا جســتجو در شــوراهای تخصصــی و بانــک 
اطالعاتــی رشکت هــای دانش بنیــان اســت تــا 
بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم، قطعــه مــورد نظــر 
در میــان رشکت هــا ســازنده ای دارد یــا خیــر؟ 
اگر ســازنده ای نداشــت به دنبال این هســتیم 
بــرای  کــه توامنندتریــن و نزدیک تریــن رشکــت 
ســاخت آن محصــول را شناســایی کنیــم. از 
جلســات فنــی ایــن مهــم را اســتخراج می کنیــم 
کــه کــدام رشکــت در رسیع تریــن زمــان ممکــن، 
توانایــی ســاخت محصــول مــورد نظــر را دارد. 
اقــدام دیگــر اعــالم فراخــوان پیرامــون ســاخت 
و شناســایی توانایــی ســاخت قطعــه مــورد نظــر 
رشکت هــای  در  دوســتان  اســت.  کارفرمــا 
اطالع رســانی  شــیوه های  از  دانش بنیــان 
بیــش  در  کنــون  تــا  دارنــد  اطــالع  فراخوان هــا 
از ۱۰۰ فراخــوان، نیــاز دســتگاه ها و ارگان هــا 
بــا  فراخــوان  ایــن  کردیــم.  اطالع رســانی  را 
و  دارد  تفــاوت  مناقصــات  قانــون  فراخــوان 
و  علمــی  معاونــت  دانش بنیــان  مرکــز  توســط 
اعــالم می شــود. ریاســت جمهــوری  فنــاوری 

به  از سخنان خود  دیگری  بخش  در  حسنی 
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صنعت نفت هستند که به این مرحله رسیدند و محصول آنها را به 
سایر کارفرمایان نیز معرفی کردیم.

دبیر کارگروه تولید بار اول در پاســخ به پرسشــی که پیرامون تســهیالت 
و زمان بَــر بــودن آن طــرح شــد، بیــان کــرد: تأمیــن مالــی تولیــد بــار اول 
در  جمهــوری  ریاســت  علمــی  معاونــت  اســت،  کارفرمــا  عهــده  بــر 
مــورد قراردادهایــی کــه بــا مجــوز کارگــروه تولیــد بــار اول، منعقــد شــود، 
کارفرمــا را بــرای دریافــت تســهیالت ارزان قیمــت تــا ســقف ۵۰ میلیــارد 

تومــان از محــل تســهیالت تبــرصه ۱۸، معرفــی خواهــد کــرد. 
اخیــراً مطلــع شــدم ۱۰ درصــد از منابــع تبــرصه ۱۸ وزارت نفــت بــه تولیــد 
بــار اول تخصیــص یافتــه کــه اعتبــاری معــادل ۱.۲ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه صندوق هــای دیگــر زیســت بوم  اســت. امــکان معرفــی رشکت هــا 
و  پیرفتــه  صنایــع  صنــدوق  ماننــد  دارد.  وجــود  نــوآوری  و  فنــاوری 
متعــددی  مــوارد  کــه  دانشــگاه ها  فنــاوری  و  پژوهــش  صندوق هــای 
معرفــی شــده و از تســهیالت ارزان قیمــت بهره منــد شــدند. صنــدوق 
پژوهــش وزارت نفــت کــه بــه منابــع تبــرصه ۱۸ دسرتســی دارد نیــز جــزء 
حامیان و تأمین کنندگان مالی برای تولید بار اول است و رشکت ها 
را بــه ایــن صنــدوق معرفــی کردیــم. یــادآوری می کنــم منطــور از تولیــد بــار 
اول، پروژه هــای اســت کــه مجــوز کارگــروه تولیــد بــار اول را اخــذ کــرده 
و بــا ابالغیــه معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بومــی ســازی 

شــده اســت. 

جعفر رضایی مدیر رشکت سیل صنعت رگا

رشکــت مــا از معــدود رشکت هایــی اســت کــه در جریــان مصوبــه تولیــد 
بــار اول، فعالیــت کــرده و در ابتــدای تصویــب ایــن مصوبــه، بــه صنــدوق 
دریافــت  نامــه  و  کردیــم  تســهیالت  درخواســت  شــکوفایی  توســعه 
تســهیالت بــا نــرخ ۱۵ درصــد را بــه بانــک ارائــه کردیــم و تــا امــروز موفــق 
را  مالــی  تامیــن  تبعــات  و  آثــار  و  نشــدیم  تســهیالت  ایــن  دریافــت  بــه 

همچنــان تــا امــروز متحمــل شــدیم. 
امیدوارم در سیاست های جدید این مشکل رفع شود.

از طرف کارگروه تولید بار اول و معاونت علمی و فناوری ریاست 
عنوان  جلسه  در  که  هامنطور  و  درستی  به  امور  پیگیری  جمهوری 
افتاد  اتفاق  کارفرما  با  مواجهه  در  ما  موضوع  می رود.  پیش  شد، 
اولین  بود  امکان رفع مشکل فی مابین هم وجود نداشت، مقرر  و 
حجم تولید ما ۵۰ تن باشد و کارفرما تقاضا کرد ابتدا ۱۰ تن تولید 
کنید و پس از حصول اطمینان، تولید را ادامه دهید، این اتفاق افتاد 
از  بیش  با گذشت  و  قرار گرفت  و یکسال محصول مورد استفاده 

اهمیت استمرار تولید محصوالت تولید بار اول اشاره کرد و افزود: 
بسیار مهم است یک محصول که برای بار اول به صورت صنعتی 
در کشور تولید می شود، مجدد تولید شود، هدف کارگروه تولید بار 
یکبار  به صورت  اول  بار  برای  تحویل یک محصول  و  اول، ساخت 
دنبال  به  بلکه  نیست  یکبار  هامن  برای  متقاضی  به  آن  تحویل  و 
ایجاد فرآیند مطمنئ برای تولید محصوالت در کشور هستیم تا نیاز 
کارفرما از طریق تولید کننده به شکل مطمنئ، تأمین شود. به دنبال 
شناسایی تولیدکنندگان با این ویژگی و معرفی آنها به کارفرمایان و 
ایجاد فرصت به آنها هستیم. بر اساس مصوبه تولید بار اول کارفرما 
ملزم هست اگر تولید یک محصول بار اول را طی قرارداد پذیرفت، 
رشکت تولید کننده را در وندور خود قرار دهد و محصول تولیدی کد 
۲ را دریافت خواهد کرد. رشکت هایی از گروه سازندگان تجهیزات 



یکسال، ۳۰ تن سفارش دادند و اطالعات اولیه که به کارفرما ارائه 
در  استفاده  مورد  اولیه  ماده   ۱۲ قیمت  آنالیز  بر  مبتنی  بودیم  داده 
ساخت محصول بود، ۱۰ ماده از مواد اولیه وارداتی است که ۵ قلم 
آن تا کنون وارد کشور نشده بود، در سفارش بار دوم کارفرما، آنالیز 
قیمت اولیه رشکت ما را ارائه کردند و مالک عمل قرار دادند. در 
این نرخ واقعی  بود و  پایین ترین نرخ خود  ارز نیامیی در  این فاصله 
برای محاسبه ثبت سفارش ما نبود و ما نیاز داشتیم مواد اولیه را از 
رشکت های واردکننده تهیه کنیم و به این شکل کاالیی که در سال 
۹۹ برای هر کیلو به قیمت ۸۰۰ هزار تومان ارائه کردم، در انتهای 
این دو  تورم  اگر  با نرخ ۷۸۵ هزار تومان عرضه کردم و  سال ۱۴۰۰ 
سال را در نظر بگیرید حدود ۱۰ درصد پایین تر از نرخ تورم ساالنه، 
مجبور شدم محصول خود را بفروشم. کارفرما در متام مدت قرارداد 
به نرخ مصوبه بدون توجه به تغییرات اقتصادی استناد داشت. الزم 
مالحظات  رضورت  و  اول  بار  تولید  سختی  به  را  کارفرمایان  است 
عمومی چون تورم، آگاه و ملتزم کرد و بدانند این مهم به نفع کشور 
است و آنها نیز هزینه های ناشی از فقدان رابط های مستقیم برای 

تهیه مواد اسرتاتژیک را بپذیرند و به تولیدکننده کمک کنند.

حســین صابریــان رئیــس هیئــت مدیــره رشکــت پــارت آریــا نیــرو 

پانیــر

ریســک فنــی و مالــی تولیــد بــار اول بــه ایــن نحــو اســت کــه تجهیــزات 
و قطعــات هزینه بَــر اســت و ریســک باالیــی دارد، در ســاختار کمیتــه 
تولیــد بــار اول ایــن ریســک پذیری مالــی فنــی بــه چــه شــکلی مــورد توجــه 
اســت و تــا چــه ســقفی ریســک مالــی را پوشــش خواهیــد داد؟ گاهــی 
اوقــات کارفرمــا تضمیــن تجهیــزات را مطالبــه می کنــد  کــه ایــن خواســته 
در برابــر ســفارش یــک قطعــه کــه بســیار ناچیــز اســت، عملــی نیســت.

انجمــن  شــیرآالت  تخصصــی  کمیتــه  مناینــده  خلیلــی  پیــام 

و  »اســتصنا«  ایــران  نفــت  صنعــت  تجهیــزات  ســازندگان 

گداختــار صنایــع  نوســازی  و  توســعه  رشکــت  مدیرعامــل 

در اجرای پروژه های spgc بیش از ۱۰۰ هزار منونه خارجی در حوزه 
این  تولید شود. اجرای  بار اول در کشور  برای  نیاز هست  شیرآالت 
و  است  خارج  رشکت  یک  عهده  از  طبیعی  طور  به  تولید  از  حجم 
نیاز هست مجموعه  ای از چند رشکت در کنار هم این مسئولیت را 
بر عهده بگیرند و مبلغی که در سقف مالی قراردادها اعالم کردید، 
پاسخگوی تامین مالی تولید مورد نیاز در حوزه شیرآالت، نخواهد بود.

در فرآینــد چنــد ســاله در حــال هدایــت رشکت هــا از قطعــه ســازی بــه 
یونیت ســازی هســتید، الزم اســت ســقف حامیــت مالــی را متناســب 
بــا افزایــش عملکــرد، افزایــش دهیــد، ســقف ۳۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 

ایــن ماموریت هــا در ســاخت بــار اول کافــی نیســت.
اگر  هستند،  استصنا  عضو  شیرآالت  تولید  رشکت   ۵۱ اکنون  هم 
 spgc اول  بار  تولید  پروژه های  در  مشرتک  طور  به  آنها  از  تعدادی 
نیاز  زیرا  کار و حامیتی می اندیشید  و  کنند، چه ساز  آفرینی  نقش 
است تا ۱۰ رشکت در اجرای چنین پروژه ای مشارکت داشته باشند.

تاســیس رشکــت بــزرگ تخصصــی  از اجــامع اعضــای اســتصنا 

در راه اســت

احسان ثقفی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت در ادامه به مصوبه دو دوره پیشین هیئت مدیره استصنا اشاره 
کرد و گفت: تشکیل یک رشکت P یا EP بزرگ در انجمن تصویب 
شد، هیئت مدیره بعدی نیز این تاسیس را مصوب کرد و همزمانی 
با شیوع کرونا، امکان عملیاتی سازی آن میرس نشد، در جلسه برنامه 
ریزی سال ۱۴۰۱ دوره جدید هیئت مدیره در دستور کار مجدد انجمن 
قرار گرفته تا رشکتی متشکل از اعضای انجمن تشکیل شود و سهام 
این رشکت آزاد و قابل خریداری است و با توجه به مشکالت اعضای 
انجمن در حوزه کارفرمایی، موضوع را با معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در میان گذاشتم و قول مساعد و همکاری از ایشان دریافت 
کردیم  رایزنی  پرتوشیمی  هلدینگ های  چندین  با  همچنین  کردیم، 
بزرگ هستند.  این رشکت  آماده رسمایه گذاری و سهامداری در  و 
پیش  آماده شدن  از  پس  این رشکت  تاسیس  فراخوان  اولیه  مراحل 
نویس اساسنامه آن، ارائه می شود. طبیعتاً رشکتی که فراگیر باشد در 
دریافت تسهیالت رشایط متفاوتی دارد، با توجه به قول مساعدی که 
معاون رئیس جمهور بیان کردند. تقاضا دارم رشکت هایی که دانش 
بنیان هستند و امکان تولید بار اول دارند در این اقدام مشارکت کنند 
تا از سود حاصل برخوردار شوند. به این نحو امکان یکپارچه سازی 

تولیدات و حفظ تنوع تولیدات میرس خواهد شد.

نباید به قطعه سازی اکتفا کرد

اظهــار  ادامــه،  در  اول  بــار  تولیــد  کارگــروه  دبیــر  حســنی  ســیدحمزه 
بــا  تعامــل  کار  دشــواری  گفتنــد،  رضایــی  آقــای  کــه  هامنطــور  کــرد: 

کارفرماســت. 
ممکن است کارفرما به دالیل مختلف فاقد این انگیزه باشد که قرارداد خرید 
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یک محصول با تولیدکننده داخلی منعقد کند که تا کنون آن محصول را 
تولید نکرده است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ابزارهای 
خاصی برای تعامل با کارفرما دارد. به طور مثال ۳ بار ابالغیه معاون علمی 
رئیس جمهور را در قرار داد سیل صنعت رگا گرفتیم و این ابالغیه ۳ بار 
تعدیل شد. هر بار جلسات فنی برقرار شد و کار کردن با مجموعه مقابل 
شام به طور عمومی کاری دشوار است. در حال حارض با رشکت هایی 
چون پارس جنوبی، توانیر، برق حرارتی و برخی از مجموعه های دیگر به 
خوبی پیش رفتیم. وی ادامه داد: به دنبال برنامه   جدی تری در وزارت نفت 
هستیم تا پروژه های تولید بار اول را دنبال کنیم. رسانجام این پیگیری را 
اعالم خواهم کرد. ابزارهای در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری حامیت از دستگاه ها و کارفرمایانی است که تولید بار اول را 
خریداری می کنند. جایزه ای با عنوان تولید بار اول در نظر گرفتیم تا به شکل 
تقدیر از سازمان های دولتی که بیشرتین استفاده را از تولید بار اول انجام 

دهند و این اقدام در مسیر فرهنگ سازی است. 

مکانیزم های دیگری نیز موجود است

حسنی خاطر نشان کرد: در بحث ریسک فنی و مالی اگر در کشور 
حامیت  باشیم،  داشته  اول  بار  تولید  تست  برای  ظرفیتی  و  نهاد 
می کنیم تا محصول در آنجا آزمایش شود و از آنجائیکه چنین امکانی 
همیشه فراهم نیست از ساخت تجهیزات تست در هامن رشکت 
سازنده حامیت می کنیم. یک رسی از مجتمع های پاالیشگاهی برای 
انجام تست تولیدات بار اول مایل به همکاری و استفاده از تجهیزات 
مجموعه خودشان را برای تست ابراز کردند. با این وجود تجهیز خود 
به  نیاز  است  ممکن  و  است  نظر  مورد  تست  امکانات  به  سازنده 
استفاده از تجهیز از خارج از کشور داشته باشیم که حامیت مالی 
خواهیم کرد. مناینده ویژه معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در بومی سازی اقالم راهربدی با یادآوری رشوع به کار کارگروه تولید 
زود در جلسات  تومان، گفت: خیلی  میلیارد  اعتبار ۱۵  با  اول  بار 
اولیه سقف حامیت های مالی به ۵۰ میلیارد و سپس به ۳۰۰ میلیارد 
تومان در حوزه انرژی رسید. طرح جهش تولید دانش بنیان که اخیراً 
تصویب شد، در ماده ۱۰ به کارگروه تولید بار اول اشاره دارد و فاقد 
پروژه های مختلف سقف داشته  برای  سقف است و ممکن است 
باشد ولی در حال حارض سقف نداریم. توجه داشته باشید سقف 
تسهیالت ۳۰۰ میلیارد برای هر قرارداد است و هر رشکت می تواند 
قراردهای متعددی داشته باشد و در هر قرارداد از تسهیالت بهره مند 
شود. با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان سقف باالتر خواهد 

رفت و سقف حذف خواهد شد. حسنی تاکید کرد: اگر به سمت 
نرویم، حتامً شکست خواهیم  پروژه های بزرگ و وندورهای منظم 
خورد و همیشه در حال قطعه سازی خواهیم ماند و از تولیدکنندگان 
در  و  هستیم  تحریم  حارض  حال  در  افتاد،  خواهیم  عقب  خارجی 
آینده برای امکان رقابت در فضایی کالن تر و صادرات محصوالت، 
در  و  مختلف  پروژه های  در  الیسنسور  ایجاد  دنبال  به  است  الزم 

صنایعی که در کشور قابلیت تجمیع را دارند، باشیم.

عصاران مدیر فروش رشکت برنا الکرتونیک

زندگــی  از  برهــه ای  کــه  را  منصــور  ســینامیی  فیلــم  می کنــم  پیشــنهاد 
بــه منایــش  بــار اول را  بــرای ســاخت  پــدر دکــرت ســتاری  و تالش هــای 
گذاشــته، ببینید. شــاید دیدن این فیلم برای ما واجب باشــد و ببینیم 
از هــامن زمــان در وســط جنــگ، مشــکالتی کــه وجــود داشــته، تکــرار 

می شــود و مــا همچنــان گرفتــار ایــن مســائل هســتیم.
پیشنهاد می کنم  جداول تولید بار اول را از همین ابتدای مسیر برای ما 
تولیدکنندگان اصالح کنید و مبنای ارز نیامیی را در قراردادها حذف 
پیشگیری  آتی،  و گرفتاری های  از مشکالت  بروز بسیاری  از  تا  کنید 
شود. با توجه عدم انطباق ارز نیامیی با بازار آزاد و ساز و کار موجود، 
اگر در همین ابتدای مسیر، این ارز در فرم ها حذف شود و بر مبنای 

ارز سنا صورت بگیرد، از بروز مشکالت پیشگیری خواهید کرد.

در رابطه با تجهیزات تست آیا نیاز به ارائه پروپوزال هستیم؟

رشکت های مشاور که فازهای مهندسی را انجام می دهند به دلیل 
فقدان شناخت از اتفاقات صورت گرفته در تولیدات بار اول کشور، 
بار  تولید  امکان  و  توان  به  توجه  جریان  حذف  به  جلسات خود  در 
اول اقدام می کنند، این اقدام به دلیل بی خربی آنهاست. اینطور در 
فاز اولیه مطالعاتی فرصت مراجعه به تولید داخل از بین می رود و 
امکان ساخت دستگاه ها در داخل از بین می رود و هامن تجهیزات 
رشکت های  رشد  شد.  وارد  کشور  از  خارج  از  باالتر  هزینه های  با 
حارض  رشکت های  گذشته  سال  است،  گونه  قارچ  دانش بنیان 
آنها رشکت  امسال همه  و  بودند  آپ  استارت  نفت،  در منایشگاه 
دانش بنیان شدند، شاید الزم باشد ممیزی فرآیند دانش بنیان شدن 

رشکت ها سختگیرانه تر شود و روند رقابتی شدن فراهم آید.

حسن محمدی مدیرعامل رشکت فراسازان پیچ گسرت پارس

۲۰ درصــد تــوان رشکــت مــا بــه تولیــد و دانــش فنــی معطــوف اســت و 
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۸۰ درصــد انــرژی رشکــت رصف مالیــات و تامیــن اجتامعــی اســت.
موانعــی کــه سیســتم بــرای تولیدکننــدگان ایجــاد می کنــد، هدایــت آنهــا 
بــه ســمت ســیاهچاله ای اســت کــه امــکان خــروج از آن مقــدور نخواهــد 
شــد. حقیقتــاً در ایــن سیســتم تولیدکننــدگان را بــه عنــوان یــک گــروه 
مزاحــم می بیننــد. بــه نقــش فنــی و دانــش کســب شــده تولیدکننــدگان 
توجــه ندارنــد. بــه نظــرم بســیاری از رشکت هــا نیــاز چندانــی بــه حامیــت 
بــه رساغ  نهادهــا  برخــی  اینکــه  داد  تغییــر  را  نــگاه  بایــد  ندارنــد.  مالــی 
تولیــد بــار اول آمدنــد بــه دلیــل ایــن اســت کــه تحریــم شــدیم و امــکان 
خریــد خارجــی  ندارنــد در غیــر این صــورت بســیاری از مدیــران ســفرهای 

خارجــی را بــه قربانــی شــدن ۱۰ میلیــون ایرانــی ترجیــح می دهنــد.
مــن قــدردان تالش هــای معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
و کارگــروه تولیــد بــار اول هســتم و می دانــم تغییــر متــام امــور در اختیــار 

شــام نیســت و رصفــاً درد دل تولیدکننــدگان را مطــرح کــردم.

علــی اکــر شــفیعی نژاد مدیرعامــل رشکــت خدمــات مهندســی 

و نوســازی توربین هــای صنعتــی و توربین ســازان نیــکان

برجام مطرح می شود، سازندگان  و  توافق  زمان موضوع  دولت هر 
داخل را فراموش می کند و به دنبال تحقق نتیجه از مذاکرات هستند 
داخلی  خرید  دنبال  به  مجدد  می شود،  کمی رشایط سخت تر  تا  و 
هستند و در این رشایط ما هم بالتکلیف ماندیم، نه برجام به نتیجه 
می رسد و نه تولید و خرید از سازنده داخلی را به نتیجه می رسانند.

آستانه  در  پروژه  بزرگی  سازنده  مجموعه  و  پرتوشیمی  نیروگاه،  در 
اجرا داریم که هر بار جلسات تشکیل می شود و یک موضوع جدید 
مطرح می شود. گویا تحت فشار و پیگیری در یک مقاطعی به رساغ 
ما سازندگان داخل می آیند و مجدد با گذر از فشار سیستم کار و 
رعایت  تضمین  ما  که  در حالی است  این  رها می کنند.  را  پیگیری 
با  و  می دهیم  ارائه  را   iso استاندارد  و  آمریکا   api استانداردهای 
بازرسی این استانداردها قابل تست و تشخیص است. ضمن آنکه 
توسط  تست  تجهیزات  ایجاد  امکان  من  رشکت  فعالیت  حوزه  در 
تولید  کردن  بیمه  امکان  آیا  دارد.  باالتر وجود  با سابقه  رشکت های 
بار اول وجود دارد تا کارفرما دچار نگرانی نباشد؟ اگر موضوع بیمه 
شدن قرارداد عملیاتی باشد، چطور به کارفرما پیشنهاد دهیم؟ من 
اول رفتم و  بار  تولید  بیمه قرارداد خود و محصول  به رساغ  شخصاً 

هیچ رشکت بیمه حارض به انعقاد قرارداد نشده است.
کارفرمــا بــه طــور معمــول بــه کارگــروه تولیــد بــار اول مراجعــه منی کنــد، 

تولیدکننــدگان چطــور بــه شــام مراجعــه کننــد؟

حسین معصومی مدیرعامل رشکت سنگان صنعت

فشار سنج ها و دما سنج های صنعتی را از ۲۸ سال قبل تولید کردیم و 
تولیدات ما در متام پروژه های ملی استفاده شده، جایی نیست که در 
صنایع نفت، گاز و پرتوشیمی، محصوالت ما استفاده نشده باشد. به 
تازگی مناقصه ای در رشکت پاالیش نفت تهران، برگزار شده است، 

ارصار دارد کاالیی با برند ashcroft آمریکا  را قید کرده است. 
می گویم ساخت بار اول را کنار بگذاریم، هنوز برای کاالی ساخت 
داخل پس از ۲۸ سال مشکل داریم. آنهم برای کاالیی بسیار ساده 
که از آن ساده تر وجود ندارد. همین کاال را پنچ سال قبل در مناطق 
نفت خیز جنوب نصب کردیم و همچنان در حال استفاده است و با 
گذشت این همه سال از تولید داخلی یک محصول ارصار به خرید و 
استفاده برند اشکرافت آمریکا دارند و حتی اشکرافت اروپا را قبول 
ندارند. به نظرم الزم است منایندگان کارفرما در این جلسات حضور 
داشته باشند. چرا که ما حرف های خود را بیان می کنیم و دردهای 

ما سازندگان مشرتک است. 
در مثالی دیگر رشکت حفاری از ما خواست برایش گِیج های فشار 
تولید کنیم سپس به ما پیشنهاد تعمیرات داد تا توان ما اثبات شود 
و همین تعمیرات را به مدت پنج سال برای ما ارسال کردند و شاهد 
کشور  از  خارج  از  واحد   ۲۰۰ واحد،   ۲۰۰ حجم  در  گِیج ها  خرید 
توسط آنها بودیم در حالیکه رشکت هایی با سابقه ۲۵ سال فعالیت 
بی نیاز  باید  صنعتی  تجهیزات  سازندگان  دیگر  و  ما  رشکت  چون 
حال  در  ملی  فعلی  پروژه های  در  ما  عملکرد  زیرا  باشند  اثبات  از 
استفاده و اثبات است. حتی قراردادهای ما بی نیاز از بیمه است، 
وقتی کارفرما بیمه حادثه و انفجار را در پروژه   ای دارد که به سازندگان 
داخلی سپرده باید یادآور شویم این مباحث مربوط به ۳۰ سال قبل 
در  را  محصوالمتان  ما  هستیم.  تکنولوژی  صاحب  ما  حاال  است، 
خارج از کشور تولید می کنیم. همکاران ما با واسطه کاالی تولیدی 
به  قیمت  برابر  به سه  و  از کشور خریداری می کنند  از خارج  را  ما 
وقایع  این  اثبات  امکان  سند  با  می فروشند.  حفاری  ملی  رشکت 
دارم. علت این خرید درج محصول با نام یک برند غیر ایرانی است.
الزم اســت در ایــن جلســه کارفرمایــان حــارض شــوند و توضیــح دهنــد 
چــرا از برنــد خارجــی خریــد می کننــد؟ وقتــی در داخــل تولیــد می شــود.

در هیئت نظارت مانع خرید ۶۰۰ میلیون کاالی خارجی شدیم

احســان ثقفی رئیس هیئت مدیره اســتصنا در این بخش از نشســت، 
پیگیــری مســائل رشکــت خــود  بــه  مایــل  اعضــا  از  برخــی  کــرد:  اظهــار 
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بــه طــور شــخصی هســتند در حالیکــه مــن مناینــده انجمــن در هیئــت 
و  هســتم  حداکــری  قانــون  اجــرای  و  داخــل  ســاخت  بــر  نظــارت 
 می دانیــد کارفرمایــی قوی تــر از رشکــت فــوالد مبارکــه وجــود نداشــته و 
توســط همین نظارت بر خرید ســاخت داخل، مدیرعامل این رشکت 
عــزل شــد . بــا نظــارت جلــوی خریــد ۶۰۰ میلیــون یــورو کاالی خارجــی 
جلســات  در  می کنیــم  ســعی  گرفتیــم.  را  داشــت  داخلــی  تولیــد  کــه 
مناینــدگان کارفرمایــان را دعــوت کنیــم، بــه دلیــل تنــوع حوزه هــای کاری 

منی تــوان از ایــن عرصــه وســیع همــه کارفرمایــان را دعــوت کــرد.
وی ادامــه داد: ارتبــاط خوبــی بــا وزارت صمــت داریــم، مــواردی کــه بــه 
پاالیشــگاه تهــران مربــوط می شــود را بــه هیئــت نظــارت ارســال کنیــد تــا 
فــوری رســیدگی شــود، حداقــل بــه روش عــادی قــادر بــه واردات کاالی 
خارجــی نخواهنــد بــود. وظیفــه مــا بــه عنــوان انجمــن حامیــت منطقــی 
اســت و متقابــالً اگــر ســاخت داخــل وجــود نــدارد نبایــد آمــار اشــتباه 
ارائــه دهیــم تــا صنعــت کشــور دچــار مشــکل شــود. اولویــت ســاخت 
دهیــم.  ارائــه  داخــل  تــوان  از  دقیــق  اطالعــات  بایــد  و  اســت  داخــل 
اســتصنا تــا کنــون موفــق بــه دریافــت اطالعــات دقیــق از رشکت هــا در 
کمیتــه دوار شــده اســت و ســایر اعضــا بــا وجــود پیگیری هــای چندبــاره 

هنــوز اطالعــات خــود را بــه انجمــن ارائــه ندادنــد.

دانش بنیــان  رشکت هــای  ســازی  بومــی  شناســایی  فراخــوان 

شــده منتــرش 

و  علمــی  معاونــت  اول  بــار  تولیــد  کارگــروه  دبیــر  حســنی  ســیدحمزه 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، در پاســخ بــه رشــد قارچ گونــه رشکت هــای 
نیــز  دانش بنیــان  رشکت هــای  ارزیابــی  مســئول  گفــت:  دانش بنیــان، 
هســتم و تضمیــن می کنــم، هیــچ رشکتــی بــدون شایســتگی، دانش بنیــان 
نشــود. البتــه همــه رشکت هــای دانش بنیــان در یــک ســطح نیســتند و 
بســیاری از آنهــا چــون یــک شــکوفه، کوچــک هســتند. مطالبــه درســت 
شــام نســبت بــه مــدل حامیتــی مــا از شــام باشــد و ایــن حــرف درســتی 
است. به دنبال حامیت از طیف وسیعی از رشکت های دانش بنیان 
هســتیم. ممکــن اســت در آینــده رشکت هــای کوچــک دانش بنیــان بــه 
رشکت هــای بزرگــی تبدیــل شــوند و مســائل جــدی کشــور را حــل کننــد. 

در کشــورهای دیگــر نیــر بــه همیــن صــورت اســت.
ادامــه  و  پرداخــت  اول  بــار  تولیــد  محصــوالت  بیمــه  موضــوع  بــه  وی 
داد: بــا بســیاری از رشکت هــای بیمــه بــرای پوشــش محصــوالت تولیــد 
بــار اول مذاکــره کردیــم، کار دشــواری اســت و بــه ســادگی بیمه گــران 
منی پذیرنــد، در جلســه بــا کارفرمایــان موضــوع بیمــه تولیــد بــار اول را 

در هزینه هــا پیشــنهاد کردیــم تــا بیمــه خســارت بــه اســتفاده از محصــول 
تولیــد بــار اول تعلــق گیــرد و ایــن اتفــاق نیفتــاد. تعامــل مــا بــا بیمه هــا 

دشــوار اســت شــاید انجمــن بتوانــد تعامــل را برقــرار کنــد. 
در حــال حــارض بیمــه محصــوالت دانش بنیــان وجــود دارد کــه ســقف 

دارد. ناچیــزی  تعهــدات 
بومــی  در  ریاســت جمهــوری  فنــاوری  و  معــاون علمــی  ویــژه  مناینــده 
بــا  رابطــه  در  اول  بــار  تولیــد  کارگــروه  دبیــر  و  راهــربدی  اقــالم  ســازی 
قانــون حداکــری نیــز گفــت: ایــن قانــون ضامنــت اجرایــی دارد و جــز 
معــدود قوانینــی اســت کــه در آن جــرم انــگاری شــده، تقاضــا می کنــم 
اگــر کارفرمایــی متایــل بــه واردات محصولــی دارد کــه منونــه داخلــی آن 
تولیــد می شــود، بــه کمیتــه نظــارت بــر اجــرای قانــون اســتفاده حداکــری 
اطــالع دهیــد تــا حتــی در زمینــه پیشــگیرانه بتــوان اقــدام کــرد، مــواردی 
بــوده کــه کمیتــه نظــارت بــا مکاتبــه منونــه محصــول تولیــد داخــل را بــه طــور 
پیشــگیرانه بــه کارفرمــا معرفــی کــرده اســت. در مــورد جلســه مشــرتک بــا 
کارفرمایــان بایــد گفــت بهــرت اســت جلســه مشــرتک برگــزار نشــود زیــرا 
در ارتبــاط بــا کارفرمایــان مســائلی را پیگیــری می کنیــم کــه اغلــب جنبــه 
حقوقــی دارد و در جلســه بــا رشکت هــای دانش بنیــان مســائلی دیگــر 
را مطــرح می کنیــم و کالم مــا تفــاوت دارد. بایــد فرهنــگ اســتفاده از 
محصــوالت دانش بنیــان نهادینــه شــود و اعتــامد کارفرمایــان و مدیــران 

دولتــی در ایــن رابطــه جلــب شــود.
حسنی ادامه داد: فرآیند بومی سازی و تولید بار اول به نحوی است 
کــه کارفرمــا در مکاتبــه بــا کارگــروه تولیــد بــار اول تقاضــای اســتفاده از 
دیگــر  شــیوه  یــک  در  می کنــد.  اعــالم  را  شــده  بومی ســازی  محصــول 
امــکان  کــه  محصولــی  اطالعــات  ارائــه  بــا  نیــز  دانش بنیــان  رشکت هــا 

بومی ســازی آن را دارنــد، می تواننــد آمادگــی خــود را اعــالم کننــد. 
ســپس اطالعــات دقیــق بــا عمــق بومی ســازی بــا امضــای معــاون اول بــه 
کارفرمایــی کــه ایــن محصــول را وارد می کنــد ارســال می شــود. در ایــن 
معرفــی متــام ویژگی هــای محصــول از جملــه میــزان رصفه جویــی ارزی 

در اســتفاده از آن و حجــم تقاضــای آن در کشــور، بیــان می شــود. 
اول می ســازید می توانیــد کارفرمــای  بــار  بــرای  را  کــه محصولــی  شــام 
مــورد نظــر را بــه مــا معرفــی کنیــد تــا رایزنی هــای مرتبــط را دنبــال کنیــم.

وی بــه انتشــار فراخــوان جدیــدی کــه بــه منظــور شناســایی ظرفیت هــای 
کــرد  اشــاره  اســت،  مرتبــط  دانش بنیــان  رشکت هــای  اول  بــار  تولیــد 
تــا  دانش بنیــان خواســتیم  از رشکت هــای  فراخــوان  ایــن  در  افــزود:  و 
بــار اول و تولیــد اقــالم تحریمــی  توانایــی خــود در بومی ســازی، تولیــد 

اعــالم کننــد.
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  تسهیل عضویت در AVL، شرکت های کارفرمایی 

  تســهیل شناســایی شــرکت های داخلــی زنجیــره تأمیــن تجهیــزات جهــت اســتفاده حداکثــری از تولیــد 
داخــل

ــی  ــی (تفاهم نامه های ــرکت های کارفرمای ــا ش ــده ب ــای منعق ــم نامه ه ــیل های تفاه ــتفاده از پتانس   اس
ماننــد: هلدینگ هــای پتروشــیمی، شــرکت های ســرمایه گذاری، پروژه هــای ملــی صنعــت نفــت، گاز، 

پاالیــش و پتروشــیمی و...( و بانک هــا، موسســات، ســازمان ها، نهادهــا و... 

  پیگیری مشکالت مقرراتی و قانونی اعضاء از طریق انجمن

  امکان استفاده از تسهیالت بانکی در چارچوب های قانونی

  استفاده از پتانسیل بازار سرمایه

  اطالع رســانی بــه اعضــاء در خصــوص نــکات مالیاتــی و همفکــری جهــت رفــع مشــکالت بیمــه و مالیــات 
اعضــا از طریــق کمیســیون مربوطــه

  حمایت از توان تولیدی اعضا از طریق پاسخ به استعالم ساخت داخل نهادهای نظارتی و کارفرمایی

ــت  ــه جه ــای مربوط ــط کارگروه ه ــی توس ــف کارفرمای ــای مختل ــا حوزه ه ــات ب ــزاری جلس ــد و برگ   بازدی
ــات و رفــع مشــکالت انعــکاس توانمنــدی اعضــا و پیگیــری مطالب

  مشارکت و حضور موثر در نمایشگاه های تخصصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

ــه منظــور  ــری ب ــط و برگــزاری نشســت های خب   انعــکاس نظــرات اعضــاء در ســایت و رســانه های مرتب
انعــکاس صــدای تولیــد کننــدگان

ــت اطــالع  ــار جه ــه صــورت گزارش هــای کارشناســی و اخب ــوای کارشناســی و تخصصــی ب ــد محت   تولی
رســانی بــه اعضــا

  بررســی و اســتخراج موانــع قانونــی و ارائــه پیشــنهاد بــه مجلــس شــورای اســالمی، اتاقهــای بازرگانــی و 
دولــت درخصــوص ارتقــا ســاخت داخــل

  شناسایی پتانسیل بازارهای داخلی و بازارهای منطقه ای

استصنا در  یای عضویت  مزا
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لیست اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
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محمد ابراهیم رحیمی شیمیایی انرژی سمنان5
شهمیرزادی

merahimi@energychem.comwww.energychem.com22055253

info@kci.co.irwww.kci.co.ir22669500خداقلی حاجی حسینلوصنایع کابل کرمان 6

info@meshiran.comwww.meshiran.com88530825مانی افشارتولیدی مشیران شبکه7

info@asalara.comwww.asalara.com88781223مهدی تبریزیآسال ارا8

tehransakkoo@yahoo.comwww.tehransakkoo.com88395312سّید مرتضی میریتهران سکو9

پمپیران - صنایع 10
info@psigroupind.comwww.pumpiran.com88788100هیهاتپمپ سازی ایران

info@karizab.comwww.karizab.com88401738فضل اهلل زارع نیستانککاریزاب11

khaniranco@gmail.comwww.khaniranmobaddel.ir77710061علی قاسمیخانیران مبدل12

info@pashmesangiran.irwww.pashmesangiran.ir88809529پیمان بختیاریپشم سنگ ایران13

info@bermyco.comwww.bermyco.com26212420 محمد علیزاده برمیصنعت کاران برمی14

info@karonsar.comwww.karonsar.com88790864غالمرضا بیاتفنی و مهندسی کارون سر15

info@ementash.comwww.ementash.com3136673337مرتضی ایرانپورایمن تاش سپاهان16

info@behranmobaddel.comwww.behranmobaddel.com36424575ناصر فردثابت بهران مبدل17

info@abanaircooler.comwww.abanaircooler.com7136433000رضا خیری دیزجیکولر هوائی آبان18

info@parsvacuum.comwww.parsvacuum.com66801373علی جنابصنایع واکیوم پارس19

info@parstechnic.comwww.parstechnic.com88729550سیامک احمدیپارس تک پترو شریف20

info@jdevs.comwww.jdevs.com77455001حمید آب روشنجهاد دانشگاهی علم و صنعت21

نگهبان ـ گسترش خدمات 22
علی عبدیایمنی و آتش نشانی

info@negahbanfire.com 
sales@negahbanfire.com

www.negahbanfire.com22630120

md@psmsite.comwww.psmsite.com22171897مجید سعیدی کوشاپارت سازی مشهد 23

info@kohranggroup.comWWW.KOHRANGGROUP.COM3137609546مصطفی رناسیگروه صنعتی کهرنگ24

تولیدی صنعتی و شیمیایی 25
info@gitiassa.comwww.gitiassa.com3133802497سید مهدی منصوری طهرانیگیتی آسا

NEEV@NEEVCO.NETWWW.NEEV.IR2633266097مهرداد معروفیماشین سازی نیو26

info@travisiran.comwww.travisiran.com88723020سیروس  تاالریشیمیایی تراویس ایران27

info@novin-niroo.comwww.novin-niroo.com29730000دکتر کیوان کاویانپورفن آوری نوین نیرو28

info@borna-co.comwww.borna-co.com55544000محسن نصریبرنا الکترونیک29

Info@chemicaltasfyeh.com 2249013000سلمان خونساریشیمیایی تصفیه30

office@gas-souzan.comwww.gas-souzan.com3142499061-9دکتر ابولقاسم نوبختیتولیدی صنعتی گاز سوزان31

sales@mavadkaran.comwww.mavadkaran.com2636196000حمیدرضا علیزاده عطارمهندسی مواد کاران32

info@mapnanyp.comwww.mapnanyp.com23534400امیرحسین ایزددوستدارنیر پارس33

info@sangansanat.comwww.sangansanat.com56230420حسین معصومیسنگان صنعت34

info@pichms.comwww.pichms.com4136371134حبیب رحیم نژادپیچ مهره سازان صنعتی35

 | فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - سال اول - شماره ۳ - زمستان 1400 بهار 541401



تلفنوبسایت شرکتایمیل شرکتینام مدیرعاملشرکتردیف 

t.abbaszadegan@godakhtar.co.irwww.godakhtar.co.ir8179221پیام خلیلی توسعه و نوسازی صنایع گداختار36

 info@eyvaztechnic.comغفارشعبانی سرنقیابزار دقیق آذرسام37
info@eyvaz.cowww.eyvaztechnic.com66824935

contact@ama-co.comwww.ama-co.com44983939عباس علی مددیصنعتی آما 38

m.shahvar@parspangan.comwww.parspangan.com22274929علی اروج زادهپارس پنگان39

info@iip-co.comwww.iip-co.com88193051 غالمحسین فرج پوروندپمپ های صنعتی ایران40

info@toospayvand.comwww.toospayvand.com22257474مجید محمدپورتوس پیوند41

info@ikpt.irwww.ikptco.com26290762محمدعلی مختاریلوله های دقیق کاوه ایرانیان42

amolcarborundom@yahoo.comwww.amolcarborundom.co -.org1143115510مهدی حبیب زاد کاشیآمل کربراندم43

info@sabacrane.comwww.sabacrane.com44000507احسان ثقفیمهندسی سدید کاران صبا44

info@sanginkar.comwww.sanginkar.com88778240-41امید سنگینیسنگین کار صنعت45

نوین دانش آینده )گروه 46
neda@nedaco.comwww.nedaco.com88611910امیرعباس واصبیصنعتی ندا(

47
طراحی و ساخت قطعات 
و ماشین آالت صنایع 
پتروشیمی )پیدمکو( 

INFO@PIDEMCO.COMPIDEMCO.COM46830200غالمرضا قانونی

info@gpeco.comwww.gpeco.com88513495خسرو کهریزیپترو انرژی خلیج فارس48

info@irnnco.comwww.irnnco.com40443506-7جعفر رحمان نیانصب نیروی ایران49

porsoo@porsoo.irwww.porsoo.ir83837000رحیم یزدانیصنایع پرسو الکترونیک50

sales@kimiafaravar.irwww.kimiafaravar.ir88825541غالمرضا رحیمی کیاکیمیا فرآور صنعت51

info@peic.comwww.peic.com22277070دکتر حسن وفاییصنایع تجهیزات نفت52

صنایع تجهیزات نفت 53
GAZABCO@YAHOO.COMWWW.GAZAB.IR88860898قدرت اله علی بخشیگازاب کاال

info@sabafarinco.comwww.sabafarinco.com4132466150حسین شعاعی اسکوییصبافرین54

مهندسی برق و الکترونیک 55
info@Qeshmvoltage.comwww.Qeshmvoltage.com66733040امید جبالبارزی سربیژنقشم ولتاژ

info@farassan.orgwww.farassan.ir88778620محمدرضا ظهیر امامیتولیدی صنعتی فراسان 56

مهندسی برق و الکترونیک 57
info@kermantablo.comwww.kermantablo.com82163000عفت ایزدخواه کرمانیکرمان تابلو

arkangas@arkangas.comwww.arkangas.com77251862محمد حسن دیده ورارکان گاز58

mail@panid.comwww.panid.com88049697خانم دکتر موسوی زادگانمهندسی پانید59

  info@taban-foolad.comwww.taban-foolad.com 2432221212امیرکیانوش تفقدیتابان فوالد زنجان60

mail@ppkco.comwww.ppkco.com22542000محمد حسینیپوالد پیچ کار61

info@savay.comwww.savay.com88751006فرهاد نوروزیصنایع پلی یورتان ساوای62

info@tavana-cps.comwww.tavana-cps.com66914151محمدرضا احمدیمهندسی خطوط لوله توانا63

RSCO@watertekno.comwww.watertekno.com88106161برزویه سوکیرسوبگیری64

بارون - طراحی مهندسی و 65
info@baronco.comwww.baronco.com3145644208شهرام بارانی سه پلهساخت کمپرسور هوا و گاز

تولیدی تحقیقاتی 66
info@gaharceram.comwww.gaharceram.com88505418عبدالرضا حمیدیساخته های نسوز گهر سرام

info@turbinemachine.comwww.turbinemachine.com41457000حسن هاللیتوربین ماشین خاورمیانه67

maleki@fatehgroup.comwww.fatehsanat.com88609322مهدی قطبیفاتح صنعت کیمیا68

طراحان تجهیزات صنعتی 69
 ifno@pishgam-ied.comwww.pishgam.co77731020صادق جانیپیشگام

77948110
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info@sanatgostarco.comwww.sanatgostarco.com66569193محمدرضا مبینی نژادصنعت گستر شایسته70

gharbflange@gmail.comwww.gharbflange.com22229957قدرت اهلل سوریغرب فلنج 71

info@gitalco.comwww.gitalco.com88880967محمدرضا میرعمادیژیتال72

moonlightg2000@yahoo.comwww.haffarchah.com88521098حسن پورهمتیمهندسی حفار چاه جنوب73

کارخانجات ماشین سازی 74
info@emmc.irwww.emmc.ir88778912حسین حاجی شفیعیاصفهان

contact@irantablo.comwww.irantablo.com27647000دکتر رامین پوالدیانایران تابلو75

info@nikoilgas.comwww.nikoilgas.com88826073حسن نیکنامبرودتی و حرارتی نیک76

factory@zendehroodco.comwww.zendehroodco.com3152373323نیما عالم زادهگالوانیزه زنده رود77

marketing@armanenergytec.comwww.armanenergytec.com3135720797رضا خیامیانآرمان انرژی تک78

shahrokhi_group@ymail.comwww.shahrokhi.com77862700حمیدرضا شاهرخیموسسه فنی شاهرخی79

info@pilary.comرضا الریزادهصنعتی پیالری گستر80
 www.pilary.com88501184

info@bastiran.comwww.bastiran.com88745305ماردیرس یعقوبیانبستیران81

marjan.ahanj@behta.irWWW.behta.ir26602550کورش آهنجصنایع واشر سازی بهتا82

info@godazesh.co.irwww.godazesh.co.ir8634132005سید جالل بنی جمالیصنایع شیرسازی گدازش 83

info@scfc.irwww.scfc.ir22761129رامین نصیریالیاف سرامیک سپید84

info@ficovalves.comwww.ficovalves.com8634130333مجتبی نظافتیشیر سازی پترو فجرمرکزی85

info@atashbas.comWWW.ATASHBAS.COM88510790محمد فضیلتیصنایع آتش بس پارس86

مدیریت پروژه های صنعتی 87
info@mapsaeng.comwww.mapsaeng.com43649000عبدالحسین شریفیابدال )مپصا(

خدمات مهندسی نفت و گاز 88
info@hpogc.comwww.HPOGC.com22615969روح اهلل آهنگرانهمراه پوشش

مهندسین مشاور هامون 89
info@hamoon-gs.comwww.hamoon-gs.com88534673داود کرکه آبادیگستر صنعت 

info@toosvemmtec.comwww.toosvemmtec.com5135412450رضا صفارزادهتوس ومتک90

بازرسی مهندسی و صنعتی 91
info@iei-co.comwww.iei-co.com88778892احسان خاتمیایران

info@yazdcable.comwww.yazdcable.com22012211علی اصغر بیگی یزدیسیم و کابل یزد92

info@asiainstrumentsltd.comwww.asiainstrumentsltd.com2633266081نصرت الملوک مهبد      آسیا ابزار دقیق93

office@taghtiran.irwww.taghtiran.com88965964سید تقی حجازیتقطیران کاشان94

info@parsjahd.comwww.parsjahd.com88601024حسین مقدسیپارس جهد95

info@bhc.irwww.bhc.ir3145643591سعید مشتاقیانگروه صنعتی بهسازان بازو96

info@sariak.comwww.sariak.com88733812حسین اشکنانیساریاک97

info@dirgodazamol.comwww.dirgodazamol.ir1144203996علی شفیقصنایع دیرگداز آمل98

پژوهشی صنعتی طاها قالب 99
tahaghalebtoos@yahoo.comwww.parsmobadeltoos.com5135410445انوشیروان فرشیدیان فرتوس 

info@jahankarco.comwww.jahankarco.com3136631283مرتضی ادهمیجهان کار اصفهان 100

info@petrogasparsa.comwww.petrogasparsa.com66437851محمد جودیپتروگاز پارسا101

info@saravanmfg.comhttp://saravanmfg.com26212580محمدرضا مهدی نیاصنایع تهویه ساراوان 102

info@azarpajouhan.comwww.azarpajouhan.com88702520حمید رستمیمهندسی آذرپژوهان اندیش 103
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info@loydco.comwww.loydco.com8633553254محمدخردمندمهندسی لوید تهران104

info@shahrokhi.comwww.shahrokhimfg.com77703388شاهرخ شاهرخیکارخانه صنعتی شاهرخی 105

info@asiaslagwool.comwww.asiaslagwool.com3142290175عبدالرحیم صالحی نجف آبادیپشم سرباره آسیا106

sealsanat@yahoo.co.ukwww.sealsanat.com22977124جعفر رضاییسیل صنعت رگا107

info@arvinandozan.comwww.ArvinAndozan.com8642345426محمدجواد زارعآروین اندوزان ساوه108

info@parsinco.irwww.parsinco.ir3136278677حسن حلبیان فردپارسین کیان وزین109

info@ronass.comwww.ronass.com88841081فضل اهلل حسینیتولیدی و شیمیایی روناس110

info@mehrtashco.comwww.mehrtashco.com3133035بابک ایرانپورمهرتاش سپاهان111

info@vestuy.comwww.vestuy.com22876041سعید کاوه زادهصنایع وستوی112

info@venan-co.comwww.venan-co.com88751158داریوش صفارزادهمهندسی و صنعتی ونان113

info@abharcable.comwww.abharcable.com81930000مجید شمسسیم و کابل ابهر114

info@pentanechem.comwww.pentanechem.com88370637عبدالمهدی رضازادهصنایع پنتان شیمی115

محمد مژگانصنایع اشتعال اراک116
info@eshteal-arak.com 

eshteal.arak@gmail.com
www.eshteal-arak.com8634131213

info@shahriyar-bearings.co.irshahriyar-bearings.co.ir46833061علی مظاهری کلهرودیسازه های یاتاقان شهریار117

aydarezaeinejad@yahoo.comwww.gilanmica.com22683771حسین حسن پور مطلقگیالن میکا118

Commercial@bjeng1.com 6132907045مهندس سیروس نورافکنبهسازان جنوب119

info@sepahan.comwww.sepahan.com88739010کیومرث میرزاییگروه صنعتی سپاهان120

pumpaj_co@yahoo.comwww.pumpaj.ir8334270533 دکتر معراج محرابی موقرپمپاژ کرمانشاه121

INFO@PTSBRAND.COMwww.ptsbrand.com3142696220-9علی محمد ایزدیپترو تجهیز سپاهان 122

jahanayeghpars@yahoo.comwww.jahanayegh.com3142290677روح اله جاللیجهان عایق پارس123

info@enerzhy.comwww.enerzhy.com3145837431-2حسین حاتمیانرژی و کار سپاهان124

INFO@ROYANTAJHIZ.COMWWW.ROYANTAJHIZ.COM88752714غالمرضا مهجوریرویان تجهیز جم125

info@wetco.cowww.wetco.ir22274015امیرمهدی جواهردشتیفناوری تجهیزات سرچاهی وتکو126

info@azarkavin.comwww.azarkavin.com22416208غالمرضا دشتی رحمت آبادیآذرکاوین127

info@sahanddour.cowww.sahanddour.co3145838250-1دکتر مظفر احمدیتولیدی سهنددور128

info@psavalve.comwww.psavalve.com88348051علی پور اسماعیل فتیدهپترو صنعت عادل129

info@hatco.irwww.hatco.ir66900400مجید صدریهواابزارتهران130

SALES_ENG@SAZAND-CO.COMWWW.SAZAND-CO.COM88723795مصطفی ُدرمهندسی سازند131

info@api.co.irwww.api.co.ir66901030حجت اهلل ریاضتیآرین پترو ایده132

info@namdaran.irwww.namdaran.ir88522258قاسم زکی زاده صنایع پتروگاز نامداران133

l.zaremoradi@petrostructure.comwww.petrostracture.com44664140سعید بغدادیپترو سازه بین الملل آرام134

info@shahriarsteel.irwww.shahriarsteel.com88500051محمدرضا علویسازه های فلزی شهریار135

PARSELECTRODE@gmail.comWWW.PARSELECTRODE.COM88890689ابوالفضل نکوفرتولیدی الکترود پارس136

andishe.shomal90@gmail.comwww.andishe-shomal.ir1333690091میالد سیف بوشهریماشین سازی اندیشه شمال137

info@farinehmachine.comwww.farinehmachine.com44024051-5فرشید احمدیان یزدیفرینه ماشین138

info@nitcompany.irwww.nitcompany.ir56234205علی اکبر شفیعی نژادتوربین سازان نیکان )نیتکو(139

info@mabnapisheh.comwww.mabnapisheh.com76216926علی جامیمبنا پیشه140

fafco@outlook.comwww.FAFCO.ir8634134208علی کیشانی فراهانیصنایع فرآور آذین فلز 141

57 فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران - سال اول - شماره ۳ - زمستان 1400 بهار 1401  |  



تلفنوبسایت شرکتایمیل شرکتینام مدیرعاملشرکتردیف 

office@cgc-co.com 88601481عباسعلی شربتیسازنده توربو کمپرسور142

info@sazehgohar.comwww.sazehgohar.com66341328مجتبی سلیمانیسازه گوهر کاوه ایرانیان143

info@alborztc.comwww.alborztc.com44980010محمد شفیعی منفردتوربو کمپرسور البرز144

petropoysh@petropoyesh.comwww.petropoyeshkimiya.com22568653محرم قدیمیپترو پویش کیمیا145

گروه صنعتی کندر صنعت 146
info@ksp-ig.comwww.ksp-ig.com88345570همایون جهانبخش اسفرجانیپارتیان

پنام گویان پارس امرتات 147
info@pgpars.comwww.pgpars.com44281531محمد رضا رضای تهرانی)پی جی پارس(

مهندسی و ساخت پره 148
دکتر رسول شفاییتوربین مپنا پرتو

Marketing@Mapnablade.com 
info@mapnablade.com

www.mapnablade.com81981830

tsf@tsfco.comwww.tsfco.com88061471مهدی برقیریخته گری فوالد طبرستان149

petrokavirasia@yahoo.comwww.petrokavirasia.com26424604امیر خسرو گلی پورپترو کویر آسیا150

info@havayar.comwww.havayar.com88202424نیما سجدههوایار151

paramis.rw@gmail.comwww.paramisrockwool.com3142266200-2مهدی عباسیانپشم سنگ پارامیس152

waromir@warom.comwww.waromgroup.com26303642بایو ژانگایرانیان وارم گروه انزلی153

sales@aiv-group.comwww.aiv-group.com88972909علیرضا اسدزادهشیرهای صنعتی اردبیل154

Fea2838@gmail.comwww.farazenergy.com77652838فرشید راست گفتارفراز انرژی آسیا155

Pichetesalpars@gmail.comwww.pichetesalpars.com88174060امیرمنصور صراف مهربانپیچ اتصال پارس156

info@tieco.irwww.tieco.ir44925112عباسعلی گرجینوآوران تکساز صنعت)تایکو( 157

info@faranasooz.comwww.faranasooz.com3537272465داود عظیمیفرانسوز یزد158

info@tavanafzar.comwww.tavanafzar.com88776277مسعود هوشمندتوان افزار159

info@parslian.comwww.parslian.com22604872امیرعلی زاویهشیمیایی پارس لیان160

مهندسی و ساخت برق و 161
info@mapnaec.comwww.mapnaec.com2636638001محمدحسین رفانکنترل مپنا )مکو(

info@ava.irwww.ava.ir43612000دکتر حسنی صدرصنایع ارتباطی آوا 162

info@aitco.irwww.aitco.ir88939554مجید مسلطفنی و مهندسی آتبین ایستا163

commercial@mashadsadra.comwww.mashadsadra.com5138446615غالمحسین پیل زورمشهد صدرا164

مهندسی و ساخت بویلر و 165
mailbox@mapnabe.comwww.mapnabe.com27583900عبدالمجید رجبیتجهیزات مپنا 

مهندسی و طراحی همپا 166
 info@hedcoint.comwww.hedcoint.com7132136524محسن زمردیانانرژی )هدکو(

7132136501

marketing@mojan.irwww.mojan.ir27457رضا سردشتیمهندسی آب و فاضالب موجان167

مهندسی و ساخت 168
info@mapnasts.comwww.mapnasts.com23154564دکتر محمود سپهبدنیاتجهیزات سپاهان مپنا

parsregulator@yahoo.comwww.parsregulator.com88832250سید حسن روحانیپارس رگوالتور169

petrofann@yahoo.comwww.petrofann.com3136277603مهرداد فرهنگیانپترو فن آوران آپادانا 170

shomal@shomal.comwww.shomal.com22541212حمید عربشاهی فردماشین سازی شمال پیروز171

sales@paanir.comwww.paanir.com65611758محمد خلخالیپارت آریا نیرو پانیر172

info@radmancorp.comwww.radmancorp.com88088712دکتر محمد رضا مژگانبهبود فرآیند رادمان 173

info@klevers-aryana.comwww.klevers-aryana.com88209706دکتر سید هانی نمکیکلورز آریانا174
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تلفنوبسایت شرکتایمیل شرکتینام مدیرعاملشرکتردیف 

آماک ـ طراحی و تولید 175
info@amakco.comwww.amakco.com88532715حسین محمدیآماک کوشا

mailbox@sarvco.irwww.sarvco.ir88617182امیر هومن کریمی وثیقنفت و گاز سرو176

info@iosk.orgwww.iosk.org7137175130-2پوریا توکلیایران اویل فیلد سوپالی کیش177

مدیریت پروژه های توربین 178
info@turbinearkan.comwww.turbinearkan.com88364413مجتبی صدیقارکان ایرانیان

info@fpg-co.comwww.fpg-co.com55411310حسن محمدی اندرودفراسازان پیچ گستر179

info@kianwasher.comwww.kianwasher.com5133564115سید محمد هاشمی فردکیان واشر شرق180

مهندسی و پشتیبانی البرز 181
info@alborzturbine.comwww.alborzturbine.com81986205منوچهر جباریتوربین

مهندسی و ساخت توربین 182
info@mapnaturbine.comwww.mapnaturbine.com2636184001دکتر محمد اولیاءمپنا )توگا(

طراحی و مهندسی توان 183
info@tep.co.irwww.tep.co.ir26310655کامیار محمدیالکتریک پویش

gas-oil@arvintabriz.comwww.arvintabriz.com88812707امیر قیومی آروین تبریز184

تأمین کاالی توربین ماشین 185
info@turbinemachineparts.comwww.turbinemachineparts.com46847025جواد تقی زاده صدقیانیخاورمیانه

info@kpe-co.comwww.kpe-co.com88664470کوروش جنوبیکیمیا پترو گاز ایلیا186

info@alborzcable.irwww.alborzcable.ir88733741مسعود پاکدلکابل البرز187

 sales1@cpec.irwww.cpec.ir 26420757آرش روحیکنترل و ابزاردقیق کنترل پویان188
داخلی 101

sales@egc.irwww.egc.ir8132545401محمد رضا جعفریکنترل گاز اکباتان189

info@bornagodaz.comwww.bornagodaz.com56236590وحید میرغفوریانریخته گری برنا گداز190

info@samin.comwww.samin.com77336027مهندس سام آقاعلی نوریتولیدی شیرسازی سامین191

info@kflex.irwww.kflex.ir22713555آرمان قریبگروه صنعتی سانا عایق192

تولیدی و مهندسی نوآوران 193
sales@natib.comwww.natib.com88891000رامبد مشهودیتجهیزات ایمن برق )نتیب(

kalasanat@yahoo.comwww.kalasanat.com44992137سید محمد میرعنایتتجهیز کاالی صنعت194

info@ksj.comwww.ksj.com26219052کیان حشمیکمک صنعت جنوب195

info@cvkvalve.comwww.cvkvalve.com91072659فرهاد اسدیکاسپین شیرکادوس196

rzsco_159@yahoo.comwww.rzsco.com3137107432اصغر بخت افروزرنگین ذوب سپاهان 197

kd@ittco.irwww.ittco.ir55409742سیدمرتضی خرده کار همدانینیکان تک ایرانیان198

info@takabplast.comwww.takabplast.com66947555حسین حاجعلیتکاب اتصال دماوند199

info@tuca-co.comwww.turbinecompressor.asia66282024ناصر صداقتیتوربین کمپرسور آسیا200

info@cdieco.comwww.cdieco.com88654599سعید شاهسواریصنعت دوام شیمی201

setarehfilter@gmail.comwww.setarehfilter.com3133361621مرتضی نژاد ستاریستاره پاالیه202

info@pakbronze.comwww.pakbronze.com56231640غالمرضا پاکزادپاک برنز پاکزاد203

info@venusan.cowww.venusan.co44306005رسول یحیی زاده سلطان احمدیمهندسی ساخت ونوسان204

info@jarfsanat.irwww.jarfsanat.ir40449510-20حمید مهابادیها مهابادیژرف صنعت خاورمیانه205
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تلفنوبسایت شرکتایمیل شرکتینام مدیرعاملشرکتردیف 

توسعه و تولید شیرهای 206
امیرشهریار مردافکنصنعتی رستا گروه

office8@rastagroup.net 
marketing1@rastagroup.net

www.rastagroup.net88308067

info@mangan-co.comwww.mangan-co.com66803364محمدعلی عباسپورماشین سازی منگان207

info@kalotabhar.comwww.kalotabhar.com88018659سمانه رضوانیکالوت ابهر208

info@pooladvarzan.comwww.pooladvarzan.com7136773235محسن خداکرمیپوالد ورزان کیمیا209

info@aradsanatmahan.comwww.aradsanatmahan.com88223218اسماعیل صالحیآراد صنعت ماهان210

مهندسی و ساخت تجهیزات 211
info@jep-co.comwww.jep-co.com5137138950حجت تقویفالت انرژی جم

صنایع ماشین های الکتریکی 212
sales@jemcomotor.irwww.jemcomotor.ir77531993محمد رستمیجوین )جمکو(

info @kianpanel.comwww.kianpanel.ir23522522رامین اختراعیقطعات پیش ساخته فلزی کیان 213

info@sppc.irwww.sppc.ir88773124علی پاشا پور پزشکتولید لوله و پوشش سلفچگان214

info@hajirsanat.comwww.hajirsanat.com77800090کسری میرعمادی زیدهژیر صنعت215

info@duman-co.irwww.duman-co.ir4134470255بهرام باروقی بنابمهندسی سطح دومان216

info@aryabaron.comwww.aryabaron.com5136228800محمدخلیل محمدزاده طبسیآریا بارون توس217

info@ranganfar.comwww.ranganfar.com88613776مجتبی یزدیتولیدی و صنعتی رنگان فر218

info@kharazmi-rt.comwww.kharazmi-rt.com2636108128حسن نوائی الوارگسترش فناوری خوارزمی219

فرشته امینیگل نور220
info@golnoor.com 
se1@golnoor.com

www.golnoor.com3132201157

miadsanatkooshan@yahoo.comwww.mskooshan.ir22118554سیداحمد گلستانه رادمیعاد صنعت کوشان221

info@ipr-co.orgwww.ipr-co.ir2636195000عبدالرسول پیشاهنگتعمیرات نیروگاهی ایران222

info@tavanomran.comwww.tavanomran.com88826547حامد قنبریتوان عمران صنعت223

reza.talebi@lloyd-alman.comwww.lloyd-alman.com83823000محمدرضا طالبی لوید آلمان کیش224

manager@kimiatarabepars.comwww.kimiatarabepars.com33285273مصطفی شهرابی فراهانیکیمیا تراب پارس225

info@atlasepco.comwww.atlasepco.com44038814رسول منصوری نژادفرآیند انرژی اطلس226

info@safatco.comwww.safatco.com3537263561رضا جوادپورصافات انرژی یزد227

Headoffice@roshdsanatniroo.comwww.roshdsanatniroo.com88701740ابوالقاسم تیموریانرشد صنعت نیرو228

info@betaenggroup.comwww.betaenggroup.com96667264مجید بهرامیبهسازان توسعه آرمان )بتا(229

info@mazinoor.comwww.mazinoor.com1132270701زین العابدین آبادیانصنایع روشنایی مازی نور230

INFO@TURBOSEALTECH.COMwww.pei.ir44545144-5ذبیح اله کارگرتوربوسیل231

info@panadplastic.comwww.panadplastic.com22926343سید حسین غلمانیپناد پالستیک232

info@asacomp.irwww.asacomp.ir66047830علی باقرپور چالنآراز صنعت آسیا233

info@sepahantubeco.comwww.sepahantubeco.com88738983عباس ناصرینورد و لوله پروفیل سپاهان234

parsnickel@parsnickel.comwww.parsnickel.com22841025کرامت اله حمیدیپارس نیکل235

arkanmata95@yahoo.comwww.arkanmata.com2637850400وحیدرضا حالجصنایع فلزی ارکان متاع البرز236

info@payeshco.comwww.payeshco.com88705556-8صالح قربانیپایش صنعت نوین237

قربانعلی میرزازادهتاسیساتی ساختمانی پاکمن238
info@packmanco.com 

company.packman@gmail.com
www.packmanco.com88739075-9

info@farazayeghzarrin.irwww.farazayeghzarrin.ir3142695230علی فاضلفراز عایق زرین239

office2@tapcoglobal.comwww.tapcoglobal.com91076800شهرام الوندیتجهیز ارگ پارسیان )تاپکو(240
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pakfan.info@gmail.comwww.pakfan-boiler.com88800649علی پور فراهانیپاک فن بخار241

info@apadanapetro.comwww.apadanapetro.com88336671بهنام ناصحیآپادانا پترو فرآیند242

sales@sandroos.comwww.sandroos.com42892000ایمان قضاویسندروس صنعت243

info@mehransard.comwww.@mehransard.com86030209حسین علمداریمهران سرد244

info@gsse-co.comwww.gsse-co.com3137607478-80محمد گلستانهگروه سازندگان صنعت اسپادانا245

Kooshaturbo@yahoo.comwww.Kooshaturbo.com3142696200-2داود نقی ها  کوشا توربو کمپرسور سپاهان246

info@atraseal.comwww.atraseal.com88174765آرمان باریک روآتراسیل صنعت247

info@hg-in.comwww.hg-in.com66288105-106علی داودیهمگام صنعت ایستا اهواز248

آریا تجهیز بین الملل 249
info@ariaequip.comwww.ariaequip.com88105134رضا کیانیایرانیان

info@hilavis.comwww.hilavis.com88962831مجتبی موذنی طرقیهیالویس آرینا250

info@raddarco.comwww.raddarco.com77528383-4علیرضا افتخاری رادراد دار251

info@nikacompressor.comwww.nikacompressor.com56276823ابوالفضل همتی علمدارینیکاکمپرسور252

info@subtek.irwww.subtek.ir26140734حسین قربانی چمازکتی ساب تک کیش253

info@farbvalve.comwww.faravalve.com89630میرمیثم مصطفویفارآب254

توسعه صنایع تجهیزات 255
edaneshvar@fidarcompany.comwww.fidarcompany.com88054574محمد رضوانیانفیدار

info@dorfakco.comwww.dorfakco.com1333690856عبدالرضا حمیدی سیبنیپترو پاالیش درفک256

info@vb-valves.comwww.vb-valves.com52888015علیرضا عسگرزادهشیرآالت ویستا برزین257

www.mbaco.cowww.mbaco.ir22709738-41سید علی سید رضیمحافظان بهبود آب258

aryaseal110888@gmail.comwww.aryaseal.ir8132569298امین کولیوندآریا سیل پارت259

260
 آقای محمد کالنی طهرانی 
)مجتمع صنعتی رضا عضو 

حقیقی(
reza.complex@yahoo.comwww.riccrane.com7137744461-3محمد کالنی طهرانی

info@gastechiran.comwww.gastechiran.com22656401-10شهروز خسرویارگاز تک ایرانیان261

info@sadramahan.comwww.sadramahan-co.com88662914محمدرضا سیناییصدرا ماهان پارسیان262

info@ipsadel.irwww.ipsavalve.ir88907183عادل پور اسمعیل فتیدهایمن پیشرو صنعت عادل263

info@efsaco.comwww.efsaco.com3136644734-5حسن نصیریتجهیزات فرا صنعت آرمان264

info@hydropars.co.irwww.hydropars.co.ir42827حسین کاویانیهیدرو پارس پتروسیال265

info@amvaje-abi.irwww@amvaje-abi.com88966584سید بدرالدین مویدیصنعت الکترونیک امواج آبی266

info@fepco.orgwww.fepco.org7132260020سید علیرضا عادلیفن کاوان انرژی پویا267

info@metalican.irwww.metalican.ir88672486سعید محبیمتالیکان268

QA@MOTOGEN.COMwww.MOTOGEN.COM88846013طاهر رحیمیموتوژن269

info@atifam.comwww.Atifam.com88514352مصطفی افسرآتی فام پایدار270

احمد صدیقسینا کنترل شیراز271
sina@sinacontrol.com 
info@sinacontrol.com

www.sinacontrol.com7132320162-4

info@akhgarsteel.irwww.akhgarsteel.ir3137607850-5محمدجعفر برکتینصنایع آلیاژی پیشرو سپاهان272
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تلفنوبسایت شرکتایمیل شرکتینام مدیرعاملشرکتردیف 

info@fna-company.comwww.fna-company.com3136624672سعید جمالیفناوران نفت ابزار نقش جهان273

info@nahrab.netwww.nahrab.net27640فریبرز خادمینهرآب گستر اشتهارد274

marketing@jdsharif.ac.irwww.jdsharif.ac.ir66075011دکتر علیرضا آخوندیجهاد دانشگاهی صنعتی شریف275

nikootarhsazan@gmail.comwww.niekoots.com3136280271نادر یعقوبیاننیکو طرح سازان سپاهان276

info@pcheme.comwww.pcheme.com44261964مهدی نصیراالسالمیپرسا شیمی اکسیر کیمیا277
info@havayarcontrol.comwww.havayarcontrol.com88202424محسن گل خواههوایار کنترل پیشرو 278
info@ayasanatco.comwww.ayasanatco.com3142366050حسین دادخواهمهندسی پایا صنعت تیران279

نوین کامپوزیت صدرا دانش 280
info@novincomposite.comwww.novincomposite.com5132400340-8دکتر عطیه اندخشیدهبنیان

مهندسی و خدمات ایفا 281
info@tabaservice.comwww.tabaservice.com75041000علی نیکبختصنعت تابا

تولیدی و بازرگانی صنعت 282
s.saboorian@sanatrayanpars.comwww.sanatrayanpars.com58924مهدی موحد جگرکندی رایان پارس

faraz.mahanco@gmail.comwww.insu_flex.ir22777201سید مهدی سودمند رادکانیفراز ماهان عایق پایدار283
info@pars-pardaz.comwww.pars-pardaz.com88171622-24فرید وکیلی مفاخریپارس پرداز284
mfs@mfs-co.comwww.mfs-co.com44222415هما افسرزاده اصفهانیمصنوعات فلزی سنگین285
info@taban-niroo.comwww.taban-niroo.com88058276اسداهلل زمانیتابان نیرو شیراز286
dabirkhane@istt.irwww.istt.ir3133871743دکتر جعفر قیصریشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان287

 آرش محمدی پترو پاالیش پرگاس288
info@pargasgroup.comwww.pargasgroup.com5137637777)رئیس هیأت مدیره(

289
منابع انسانی مهندسی 

info@Ideh.irwww.Ideh.ir88626146مهران باباپورایراث طرح

info@psrolling.comwww.psrolling.com3152373510غالمحسن اردالنماشین آالت سنگین پارس زاگرس290
info@nrp-co.comnrp-co.com88014317-19سید جمال خالقینگرش رایانه پویا291
info@farapol.comwww.farapol.com88797726حمیدرضا موحدفراپل جم292

kianfaragir@gmail.comwww.kfg-co.com44293794مهدی رجبیکیان فراگیر ویرا1

مهندسی و ساخت تجهیزات 2
info@raman-co.comwww.raman-co.com88409902-3قمر السادات دیده خورشید رامان 

علی طباطباییکنترل فرآیند رادمان )راپکو(3
s.kashkouli@rap-co.com 

m.mohammadpour@rap-co.com
www.rap-co.com071- 38444051-5

info@artinazma.netwww.artinazma.net77212980دکتر سید امیرحسین علوی فرآرتین آزما مهر4
info@arvinegroup.comwww.arvinegroup.com031- 33932096سید حمیدرضا حجازیآروین آفاق پارسیان5
shop@falizco.comwww.falizco.com26410085فرزانه باستیفالیز ُکِنش فرآیند6
sazvarsazeh@azarestan.comwww.sazvarsazeh@azarestan.com8796افشین نجفیسازور سازه آذرستان7
info@omidenergy.comwww.omidenergy.com26359600میثم سمیعیامید انرژی آسیا8

آزمایشگاه های صنایع انرژی 9
info@eepil.comwww.epil.ir61971سید محسن میرصدریاپیل

md@mehrbodan.comwww.mehrbodan.com22536781علیرضا شجاعی فردمهربدان منطقه آزاد انزلی10
info@petro-artan.comwww.petro-artan.com88926415احمد طهماسبیپترو آرتان پارت11

فنی مهندسی شکوه صنعت 12
info@shokouhsanat.comwww.shokouhsanat.com031- 36255747حمید عبدالهی منشاسپادانا

info@fstreat.comwww.fstreat.com061- 34446814سیر رضا مروج آل علیفرآور شریف سبز13
info@abaninnotech.comwww.abaninnotech.com071- 36773274کاوه خیری دیزجینوین آبان فناور14
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