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سخن مدیر مسوول

تجهیزات بهینه سازی انرژی در پیچ بروکراسی 

در حالی که کشور برای تامین انرژی گاز با چالش و دشواری 
های بسیاری روبروست و قطع گاز صنایع بزرگ مقیاس نظیر 
صنعت پتروشیمی، فوالد و سیمان آغاز شده است ، متاسفانه 
تجهیزات بهینه سازی تولید سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
 در سه سال اخیر در پیچ بروکراسی اداری معطل مانده است.
شرکت های ساخت تجهیزات بهینه سازی انرژی سال هاست 
ادامه  به حیات خود  بخش خصوصی  بازار  با حمایت  فقط 
می دهند و مسوالن نفت و گاز در این سال ها فقط به بیان 
آمار و هشدار در مورد افزایش مصرف گاز اکتفا کرده و با وعده 
افزایش تولید، خود را از حمایت و اجرای ساز و کار بهینه 
سازی مصرف انرژی بی نیاز نشان می دادند و حتی هشدارهای 
کارشناسان برای مهار مصرف و لزوم افزایش ظرفیت صادرات 
می ماند. پاسخ  بدون  مسوالن  سوی  از  ملی  درآمد  و   گاز 

بحث ناترازیی انرژی در کشور بجایی رسیده است که رئیس 
بدانند  باید  قوا  »همه   : می گوید  مجلس  انرژی  کمیسیون 
ناترازی ها در حوزه انرژی تهدیدی است که در صورت عدم 
این  با  تبدیل خواهد شد.«  امنیتی  بحران  به یک  مدیریت 
حال مسوالن شرکت ملی گاز ایران سال هاست به ضرورت 
سازندگان  از  حمایت  زمینه  در  فراگیر  و  اقدامی عملی 
 تجهیزات بهینه سازی مصرف انرژی گاز بی توجه مانده اند.
به  نیز  ایران  علمی انرژی  های  انجمن  اتحادیه  رئیس 
 1۲ با  کشور  گاز  مصرف  که  است  کرده  اعام  تازگی 
صادراتی  ارزش  و  است  برابر  اروپایی  ثروتمند  کشور 
است. دالر  میلیارد   1۶0 ساالنه  کشور  انرژی   مصرف 
وی ادامه می دهد ، شواهد نشان می دهد که هنوز به اشتباه 
 خود پی نبرده ایم و به ادامه مسیر در کوچه بن بست اصرار داریم.
صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  اعضای  بزرگ  ظرفیت 
انرژی،  سازی  بهینه  تجهیزات  ساخت  برای  ایران  نفت 
گاز  شرکت  مدیران  برخی  اتاق  درب  پشت  در  سالهاست 
معطل مانده است. گویی قرار است صنایع بزرگ همچنان 
اجرایی  اقدامات  کندی  و  سلیقه ای  تصمیمات  خسارت 

مدیران حوزه بهینه سازی مصرف گاز را بپردازند.

شناسنامه

درباره انجمن

انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران بــا 
ــه ای و  ــات حرف ــری مطالب ــی، پیگی هــدف هــم افزای
مشــکات مشــترک اعضــا و نیــز مشــارکت در فراینــد 
تصمیــم ســازی در نهادهــای سیاســت گــذاری و 
متولــی صنعــت و حــوزه کارفرمایــی در ســال 1379 
ــن صنعــت  ــره ای ــران خب ــدادی از مدی ــا حضــور تع ب
تشــکیل گردیــد و در ســال 139۲ بــه اتــاق بازرگانــی 
ایــران ملحــق شــد و تاکنــون بالــغ بــر 850 شــرکت 

بــه عضویــت ایــن تشــکل درآمــده انــد.

نشــانی: تهــران، میــدان هفــت تیر،خیابــان قائــم مقــام 
فراهانــی، میــدان شــعاع، نبــش خیابــان گلریــز، پاک 

81، طبقــه 3، واحــد 8  و 9

ــن: 88831917 )0۲1( ◆ 88847۶38 )0۲1(   تلف
)0۲1( 883۲4594 ◆ )0۲1( 883۲4593

info@sipiem.org :فکس: 88838۶08)0۲1( ◆ ایمیل

ــازندگان  ــن س ــه انجم فصلنام
تجهیــزات صنعــت نفــت ایران 
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گزارش برگزاری نخستین همایش مشترک انجمن استصنا و حوزه کارفرمایی

مصاحبه با حوزه کارفرمایی

مصاحبه با نهادهای حاکمیتی و قانون گذاری

پرونده

»احیا«، راهکاری ضروری برای صنعت نفت
سازندگان تجهیزات نفتی چقدر حمایت می شوند؟

گزارش بین المللی

پردرآمدترین سازندگان تجهیزات نفتی در سال ۲0۲۲

پنج راهکار فناورانه که دنیای نفت را تکان می دهد

تاریخچه درآمدزاترین سازندگان تجهیزات دنیا

اخبار

گزارش

مصاحبه

100 سال است صنعت نفت داریم و تازه 5- 4 سال است ما را می بینند

تحریم برای برخی شیرین و گواراست

از کابوس زیان دهی شرکت های سازنده تا تاثیر ناآرامی های اخیر بر تولید

باید بساط قوانین خلق الساعه برچیده شود

شرکت های ایرانی توان رقابت با شرکت های خارجی را دارند

حمایت از تولید بار اول از حرف تا عمل؛100 تا 150 میلیون دالر صرفه جویی ارزی

مصاحبه  اعضای استصنا

اخبار داخلی
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رئیس هیات مدیره استصنا مطرح کرد

سازندگان تجهیزات نفت متوقف 
نشده اند/ حرکت قطار استصنا  بر 

ریل تولید دانش محور

در هیچ جای دنیا صنعت 100 درصد مستقل نیست

سازندگان  و  نفت  صنعت  حال وهوای  روزها  این   ◆
تجهیزات نفتی را به صورت کلی چطور می بینید؟ 

فضای کسب وکار را در دو سطح می توان تعریف کرد. سطح اول، 
سطح عمومی است که طبیعتا فقط به بحث صنعت نفت مرتبط 
نیست بلکه می توانیم کلیه صنایع و حتی کل اقتصاد را در نظر 
بگیریم. اگر فضای عمومی اقتصاد خوب باشد، طبیعتا فضای 
عمومی صنعت و نهایتا به شکل خاص تر فضای دست اندرکاران 
صنعت نفت هم خوب خواهد بود. در واقع این یک زنجیره است 
اما در فضای خاص صنعت نفت به ویژه تجهیزسازان صنعت نفت، 

می توانیم دو بُعد را مدنظر قرار دهیم. یکی بُعد تکنیکال است. 
به هرحال به طور جدی در سنوات اخیر، کشور مورد تحریم قرار 
گرفته بود و به طور اجباری سعادت برای توجه به سازنده های 

داخلی یار بوده است.

این اقبالی که در اثر تحریم ها ایجاد شده بود و کماکان هم ادامه 
دارد باعث رشد و شکوفایی صنعتگران از جمله صنعتگران مرتبط 
با نفت بوده که در این انجمن عضو هستند. سازندگان در این 
سال ها ارتقاء کیفی پیدا کردند و توانستند خودشان را پیدا کنند 
و صاحب تکنولوژی شوند. این یک طرف قضیه است اما طرف 
دیگر قضیه آن، فضای عمومی حاکم بر کشور است و برای ما هم 
همان شرایط وجود دارد. تاطم اقتصادی که وجود دارد، نوسانات 

رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران معتقد است که شرایط نابسامان اقتصادی 
از جمله تحریم ها و نوسانات نرخ ارز در کنار عواملی مانند ساختار و مدیریت شرکت های داخلی باعث بروز 

مشکالتی در این حوزه و تالطم در فضای کسب وکار شده است.

وی می گوید: سازندگان تجهیزات صنعت نفت با وجود شرایط سخت اقتصادی متوقف نشدند، یعنی تحریم 
سختی هایی را برای آن ها ایجاد کرد و بعضا زجر کشیدند اما در مقابل تحریم، فشارهای خارجی و کم لطفی های 

داخلی پابرجا ماندند.

احسان ثقفی – رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفت وگو با فصل نامه این 
انجمن درباره این شرایط صحبت کرد که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

سخن 
نخست
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نرخ ارز، بعضا بخشنامه ها و تصمیم گیری های خلق الساعه فضای 
کسب  وکار را مکدر می کند. البته ناگفته نماند بعضا شرایط این 
نوع بخشنامه ها نسبت به گذشته بهتر شده اما مشکات در این 

زمینه به صفر نرسیده است. 

در مجموع از نظر کیفی، از نظر تکنیکال و فنی شرایط کسب وکار 
ما رشد کرده و در شرایط مطلوبی است اما از نظر مالی چه در 
خصوص اخذ مطالبات و چه در خصوص تبادالت باید گفت؛ 
به هرحال صنعت نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا 100 
درصد مستقل نیست و وابستگی هایی در حوزه تکنولوژی، مواد 
اولیه و تجهیزات های تک وجود دارد، که تأمین و انتقال ارز آن با 

هزینه گزافی میسر می شود.

تعداد  روی  تاثیری  چه  شرایط  این  مدت  این  در   ◆
شرکت های عضو انجمن داشت؟

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، مانند یک قطار است، 
برخی می آیند و یکسری پیاده می شوند، بعضی ها بسیار رشد 
می کنند و شاید احساس کنند که دیگر نیازی به انجمن ندارند، 
دچار  میان  این  در  هم  عده ای  و  شده  تعطیل  هم  بعضی ها 
انجمن  با کم توجهی مسئولین  سوءتفاهم می شوند که شاید 

مواجه شده باشند. 

تا کنون بالغ بر 900 عضو وارد انجمن شدند، تعدادی از آن ها 
در این بازه زمانی هم فاصله گرفتند که البته کمتر از 10 عضو 
رسماً جدا شده اند، بعضی از شرکت هایی که جدا شدند به دالیل 

مختلفی مانند تحریم ها تعطیل شدند. دلیل دیگر تعطیلی این 
شرکت ها مشکات اقتصادی بود اما بخشی از آن به سازمان 

شرکت هم برمی گردد. 

فکر می کنم سازندگان با یک تفکر فرا اقتصادی، با عشق به وطن، 
صنعت و اشتغال اگرچه چراغشان کم سو شد اما نگذاشتند 
خاموش شود و بعد از کرونا که شرایط مقداری بهتر شد، دوباره 

حرکت کردند. 

در جذب و نگه داشت نیروی متخصص با مشکل مواجه ایم

◆ در چنین شرایطی که در مورد آن صحبت کردید و 
مسائلی  آمده،  وجود  به  سازنده ها  برای  که  مشکالتی 
مطرح می شود که ما این مشکالت را در صنایع دیگر 
هم دیده ایم و آن چیزی است به اسم مهاجرت. آیا این 

مسئله را تایید می کنید؟

سخن 
نخست

 سازندگان تجهیزات صنعت نفت متوقف 
نشدند، یعنی تحریم سختی هایی را برای 
آن ها ایجاد کرد و بعضا زجر کشیدند اما 
در مقابل تحریم، فشارهای خارجی و کم 

لطفی های داخلی پابرجا ماندند،
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بله، این مشکل وجود دارد. البته بعضا در خصوص انتقال کل 
اغراق  مقداری  دیگر  کشورهای  در  شدن  فعال  و  شرکت ها 
می شود اما وجود دارد. مسئله مهمی هم داریم که بحث نیروی 
انسانی است؛ مهاجرت نیروی انسانی کارآمِد شرکت ها با توجه 
به پیشنهاداتی که خارج از کشور می شود. باالخره با توجه به 
شرایط  و  همسایه  کشورهای  در  کاری  نظر  از  بهتر  شرایط 
نابه سامان اقتصادی ما، برخی تصمیم  می گیرند که بروند. این 
یعنی ما در جذب نیروی انسانی حرفه ای و نگه داشت آن دچار 
مشکل هستیم و دولت باید در اسرع وقت در خصوص این مسئله 
تصمیمی بگیرد و این تکلیف دولتمردان ما است که ببینند چه 
کاری باید انجام دهند تا انگیزه ای ایجاد شود و نیروهای انسانی و 

تولیدکنندگان مهاجرت نکنند. 

در واقع باید امید بهینه شدن شرایط را در آن ها افزایش داد. 
این یک واقعیت است اما بخشی از مشکل هم به سیستم های 
مدیریتی شرکت ها برمی گردد. به عنوان مثال اخیراً بازدیدی از 
چند شرکت عضو داشتم یکی از این شرکت ها اعام می کند که 
صف استخدام، یعنی متقاضی برای استخدام نیروهای کارآمد دارد. 
همان روز با گروهی دیگر صحبت می کردیم آن ها برعکس آن را 
می گفتند یعنی اعام کردند، مشکل در نگهداشتن نیروها دارند. 
پیشنهاد کردم از مدیر شرکت نخست، دعوت شود تا تجاربش را 
در اختیار دیگر مدیران قرار دهد که نه تنها نیروهای شان نروند 
بلکه متقاضی هم داشته باشند. بنابراین بخشی از آن به مدیریت، 
سازمان و ساختار ما برمی گردد اما عمده آن به شرایط موجود 

مربوط است، 

بنگاهی صاحب یک تکنولوژی است و سرمایه  این میان  در 
گذاری کرده اما جذب نیروی انسانی برایش کار سختی است و 
به همین دلیل می رود یا می خواهد مطالباتش را بگیرد اما سخت 
است، اخذ تسهیات و امثالهم سخت است، فشار بانک وجود دارد 
و بدتر از همه فشار تامین اجتماعی و قوانین سخت گیرانه دیگر 
هم هست. برای اثبات این مسئله اگر نگاهی به شرایط کسب و 
کار در ایران و رتبه این کشور در دنیا بیاندازید، متوجه می شوید 
که چه وضعیتی دارد و در واقع اواخر جدول است! یعنی شرایط 
آن اصاً خوب نیست و در این شرایط انگیزه ها ضعیف می شود 
و نیروهای انسانی و کارآفرینان ناچاراً به کشورهایی می روند که 
حمایت بهتری شوند چون اگر اینکار را نکنند، سال ها سوابق و 

تجارب آن ها ممکن است از بین برود.

اعضای ما هم به طور نسبی مهاجرت داشتند، خیلی 
از اعضای ما ناچارا بخشی از فعالیت شان را خارج از 
کشور انجام می دهند و تحریم ها هم باعث بخشی 
ایران  از  مستقیماً  نمی توانند  چون  شده،  آن  از 
جنسی بفروشند، نمی توانند مستقیما مواد اولیه را 
وارد ایران کنند و دلیل آن شرایط سخت کنونی 
است. در واقع جالی وطن کردن برای صنعت گر ما 
از نظر روانی تقریبا مساوی با خودکشی است. چون 

اصال دوست ندارند بروند اما ناچارند.

◆ آیا صحبت دیگر یا جمع بندی خاصی دارید؟

الزم است دو مطلب را بگویم و بارها این را تکرار کردم، سال 
گذشته در دیدار مقام معظم رهبری با دست اندرکاران و فعالین 
اقتصادی ایشان یک دستوری دادند که استراتژی صنعت مجزا 
از بحث اینکه دولت دست چه کسی است، تدوین شود تا دچار 
تاطم نشود و سایق در آن ورود پیدا نکند. دوستان کارهایی 
را انجام دادند اما از ما و سایر تشکل ها که دست اندرکار مستقیم 
صنعت هستیم تا جایی که من مطلع هستم نظرخواهی نشد. 
بعد از آن تاریخ به کرات من این قضیه را مطرح کردم که آماده 
هستیم ولی نمی دانیم چرا هیچ اتفاقی نمی افتد و تا این لحظه 
از ما هیچ اظهار نظری نخواستند علی رغم اینکه چندین بار 
اعام آمادگی کردیم و از طرفی در روز صنعت آقای رئیس 
جمهور هم مطرح کردند این استراتژی تدوین شده و به زودی 

رونمایی می شود.

استراتژی که دست اندرکاران، سربازان و خط شکناِن آن کار در آن 
دخیل نباشند، قابل پیش بینی است که منتج به شکست خواهد 
شد، این گله مندی وجود دارد و به طور خاص این گله مندی از 
وزارت صمت است چون متولی صنعت این مملکت وزارت صمت 
است. اگر کوتاهی کرده و کار به دانشگاه ها ارجاع شده( با احترام 
به دانشگاهیان و اساتید دانشگاهی- کافی نبوده و باید بالعکس 
عمل می شد. یعنی باید چهارچوب های اصولی و تدوین استراتژی 
را دانشگاهیان اعام می کردند اما در بخش تخصصی و کاربردی 
بایستی از دست اندرکاران مستقیم صنعت بهره می بردند. شاید 
وزارت صمت در اینجا تکلیفش را انجام نداد که اینکار را هدایت 
کند در واقع باید 100 درصد خودش متولی می شد و از دیگران 

از جمله تشکل ها استفاده می کرد. 

دومین بحثی که می خواهم مطرح کنم این است که قوانین 
باالدستی خوبی داریم به شرطی که برای قوانین آیین نامه های 
مناسب نوشته می شد. این انجمن آماده همکاری برای تدوین 
این آیین نامه هاست. در آن صورت ما حاصل و شاهد محصول 
خوبی خواهیم بود. یکی از مواردی که وجود دارد این است که ما 
برای افرادی که خطا می کنند بعضا جریمه و تنبیه زیادی داریم 
اما برای افرادی که ترک فعل می کنند، قانون کمتر بازخواست و 

تنبیهی پیش بینی کرده است. 

در همین راستا به صورت ویژه این موضوع را با رئیس قوه قضاییه 
- در نشستی که با حضور ایشان بود- مطرح کردم که بایستی 
مدیران شجاع را تقویت و حمایت کرد و آن هایی که از روی ترس 
ترک فعل می کنند را باید بازخواست کرد و جا به جا شوند، مدیری 
که شجاع است،احتمال دارد، بیست کار انجام دهد و فقط دو 
کارش اشتباه باشد. به عبارتی 18 کار درست انجام داده و در این 
صورت نباید روی آن دو کار اشتباه دست گذاشت و او را تنبیه 
کرد. بلکه باید او را حمایت کرد البته منظور من از خطا، فساد و 
خطاهای تعمدی نیست منظور من خطاهایی است که در حین 
کار پیش می آیند. مسئولین بایستی فکری برای این قضیه کنند. 
امیدواریم شرایط اقتصادی برای همه هموطنان خوب شود به 
ویژه صنعت گران ما که این ها عما دارند، اشتغال ایجاد می کنند 

و برای فرزندان و جوانان ما کارآفرین هستند.
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انجمن استصنا
بازوی توانمند در صنایع

نفت، گاز، پترو شیمی و پاالیش نفت



روایت دبیر انجمن استصنا از حوادث اخیر؛

را  کشــور  یک تنــه  نمی تــوان 
متحــول کــرد

این روزها در کنار مشکالت اقتصادی و بحث های قدیمی مانند تورم و تحریم؛ موضوع دیگری نیز در اقتصاد و 
تولید اثرگذار واقع شده که آن حوادث و ناآرامی های کشور است. مشکلی که تاثیرات آن در گفت و گو با دبیر 
انجمن استصنا مورد توجه قرار گرفته است. یاداشت حاضر ماحصل گفت و گویی است که با مهندس عباس 

فتحی، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و سردبیر نشریه استصنا داشته ایم.

شرکت های عضو انجمن تنها 4 درصد 
از شرکت های دانش بنیان کشور را 
مالی  گردش  اما  می دهند  تشکیل 
خود  به  حوزه  این  در  را  10درصدی 

اختصاص داده اند.

موقعیت انجمن در مقایسه با سایر تشکل ها 

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران بزرگترین و 
موثرترین انجمن صنفی تخصصی است که در حوزه صنعت 
عضو  شرکت های  تنوع  و  تعدد  که  می کند.  فعالیت  نفت 
انجمن گواهی بر این مدعاست. به جرات می توان گفت که 
سابقه ندارد که شرکت هایی به این تعداد و با این تنوع در 

انجمن تخصصی دیگری عضو باشند.

هرچند که در سال های اخیر  فضای مناسبی برای  فعالیت 
و حضور موثر تشکل ها فراهم نبوده و آنچنان که شایسته 
انتفاعی  غیر  و  دولتی  غیر  نهادهای  این  ظرفیت  از  است 
بهره گیری الزم نشده است، ولی با حضور هیئت مدیره دوره 
نهم در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، یکی 
درست،  تصمیمات  اتخاذ  با  که  است  بوده  این  برنامه ها  از 
افزایش یابد که  ضریب نفوذ انجمن در حوزه صنعت نفت 
در کنار موضوعاتی همچون تعامل با حوزه های کارفرمایی 

دیگری  موضوعاتی  به  نسبت  سیاست گذاری  نهادهای  و 
همچون حفظ اعضای موجود و جذب اعضای جدید اهتمام 

ویژه ای صورت پذیرفته است.

درصد   70 تقریبا  سالجاری،  ابتدایی  نیمه  در  خوشبختانه 
انجمن  جذب  جدید  اعضای  شده،  تعیین  هدف  از  باالتر 
شدند و برآورد ما این است که تا انتهای سالجاری، بتوانیم 
عضو  جذب  شده،  تعیین  هدف  از  بیشتر  برابر   3 تا   ۲.5
حوزه  در  شرکت ها  این  از  زیادی  تعداد  که  باشیم.  داشته 

دانش بنیان هستند.

البته یکی از نکات حائز اهمیت، ماندگاری اعضا در انجمن است 
چراکه شرکت  ها به مرور زمان در انجمن های متفاوت عضو 
می شوند و بنا به خدماتی که دریافت می کنند، در زمان های 
مختلف تصمیم به خروج از برخی از این انجمن ها می گیرند. 
خوشبختانه یکی از نکات حائز اهمیت در تشکل استصنا این 
است که از ابتدای تاسیس انجمن یعنی در سال 1379تاکنون 
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باالی 95 درصد اعضا در انجمن باقی مانده اند که این نشان از 
رضایت نسبی و قابل قبول اعضای استصنا دارد. 

مـورد  به درسـتی  صنفـی  تشـکل های  ظرفیـت 
نمی گیـرد قـرار  اسـتفاده 

تشکل های صنفی  جایگاه  و  تولید  کنونی  ◆ وضعیت 
فعاالن  برای  مطلوب تر  شرایط  ایجاد  در  تخصصی  و 

اقتصادی

و  مهم ترین  از  یکی  داخل  ساخت  و  تولید  از  حمایت 
پرکاربردترین کلید واژه هایی است که در سال های اخیر و 
به ویژه با شدت گرفتن تحریم ها، به کرات از سوی مقامات، 

مسئوالن و دولتمردان مورد استفاده قرار گرفته است. 

متعددی  دستورالعمل های  و  مقررات  قوانین،  که  هرچند 
بدین منظور تدوین شده و ساختارهای متنوعی در دولت، 
و  نهادهای حاکمیتی شکل گرفته  و  ذیربط  وزراتخانه های 
افراد مختلفی با عناوین بزرگ و کوچک متولی آن شدند، 
و  چالش ها  با  تولید  بخش  فعاالن  همواره  وجود  این  با 
شایسته  چنانچه  و  بوده اند  مواجه  کوچکی  و  بزرگ  موانع 
تولید کننده صورت  و  تولید  از  برای حمایت  توفیقی  بود، 

نپذیرفته است.

تشکل های صنفی تخصصی و بطور خاص انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا( بواسطه توانمندی های 
فنی و تخصصی شرکت های عضو، می تواند صاحب جایگاه 
ممتازی در صنعت نفت و فرآیند تصمیم سازی در این بخش 
مهم اقتصادی باشد که تاکنون از ظرفیت های این تشکل در 
تسهیل کسب و کار و رفع موانع موجود بدرستی استفاده 

نشده است.

◆ وضعیت تولید دانش بنیان در صنعت نفت 

»تولید« در نگاه و رویکرد حاکمیتی در دوران تحریم های 
برابر  در  دفاعی  عاملی  به عنوان  موارد  اغلب  در  اقتصادی 
ناخواسته  محدویت های  به خاطر  چون  و  بوده  تحریم ها 
امکان تامین کاال و خدمات مورد نیاز  از خارج کشور فراهم 
شد.  کشور  در  ویژه ای  جایگاه  صاحب  داخل  تولید  نبود، 
البته با شروع دفاع مقدس هم این اهمیت احساس شد و 
باوجود نوسانات، در دولت های مختلف با افزایش تحریم های 

گسترده اقتصادی، به اوج رسید. 

چراکه  است  مضاعف  دانش بنیان  شرکت  های  اهمیت  اما   
هم  و  تحریم ها  برابر  در  دفاعی  سپر  به عنوان  هم  می تواند 
عاملی اثرگذار در تهاجم و مقابله در جنگ اقتصادی، مورد 
باالتر  سطوح  به  دستیابی  و  برنامه ریزی  گیرد.  قرار  توجه 
تمام  در  دانش بنیان،  تولید  مبنای  بر  اقتصاد  و  تکنولوژی 
ویژه ای  جایگاه  و  اهمیت  داری  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
این  دانش بنیان  تولید  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  است. 
است  دانش  و  علم  آن  اصلی  دارایی  و  سرمایه  که  است 
با  که   دارد  بفردی  منحصر  ویژگی  ارزش  با  منبع  این  و 

برداشت بیشتر از آن به ارزش و حجم آن افزوده خواهد شد. 
به عبارت ساده تر هر چقدر در تولید دانش بنیان هزینه شود 
به نوعی میزان سرمایه آن بصورت تصاعدی افزایش می یابد.

ملی  اقتصاد  در  دانش  بنیان  اهمیت شرکت های  به  توجه  با 
امروزه   تکنولوژی،  توسعه  رشد  به  رو  روند  و  جهانی   و 
دانش بنیان شدن جزء ضروریات غیر قابل انکار تلقی می شود. 

از آن جایی که صنعت نفت )به معنای عام شامل نفت، گاز، 
پتروشیمی و پاالیش( پیشرانه اقتصادی کشور است، توجه 
اهمیت  از  می تواند  حوزه  این  بنیان  دانش  شرکت های  به 
با  آمده  بعمل  بررسی های  طبق  باشد.  برخوردار  ویژه ای 
آنکه شرکت های عضو انجمن تنها 4 درصد از شرکت های 
دانش بنیان کشور را تشکیل می دهند اما گردش مالی 10 
درصدی را به خود اختصاص داده اند. ضمن اینکه با رویکرد 
دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم انتظار می رود با صادرات 
قابل  به شکل  هدف  کشورهای  به  نفت  صنعت  تجهیزات 
ماحظه ای شاهد رشد میزان گردش مالی این شرکت ها و 

تقویت منابع ارزی کشور بواسطه آنها باشیم.

حوزه  در  مدیریت  تغییر  با  که  شود  مراقبت  باید  البته 
و  نشود  رها  قبل  دستاوردهای  بنیان  دانش  شرکت های 
تصمیماتی اتخاذ شود تا رشد و توسعه این حوزه بسیار مهم و 
راهبردی افزایش یابد چرا که عموم شرکت های دانش بنیان، 
به دلیل تمرکز بر فناوری، ساختار مناسبی برای تحلیل بازار 
و احیانا مقابله با بحران های تصمیم گیری و تغییرات مکرر 
قوانین و مقررات را نداشته و بسیار آسیب پذیرند و ممکن 
است شرکت های نوپا و کم تجربه به راحتی در چرخه رقابت 

یا آثار ناشی از تصمیمات آنی از بین بروند.

◆ وضعیت تعامل این شرکت ها و ارتباط آنها با حوزه های 
کارفرمایی صنعت نفت

پرهیز  امور  شدن  قطبی  دو  کمی از  است  بهتر  همچنین 
کرده ایم  عادت  ناصواب  رویه ای  طبق  مثال  به طور  کنیم، 
تولیدکننده، مردم و مسئولین، دانشجو  عملکرد کارفرما و 
و استاد و.... را در رویارویی با هم مورد بررسی قرار دهیم. 
رویکرد انجمن این است که ما به همان اندازه که به حقوق 
قانونی اعضا در تعامل با کارفرمایان توجه و اهتمام داریم، 
باید به نیازمندی ها و خواسته های قانونی حوزه کارفرمایی 
صنعت نفت هم توجه داشته باشیم و به عبارتی باید مسائل 
و مشکات را با نگاه ملی بررسی و حل کنیم. اگر ما بتوانیم 
در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، درک درستی 
باشیم،  داشته  کارفرمایی  دغدغه های  و  نیازمندی ها  از 
ضرورت ها و نیازهایی که دارند را شناسایی کنیم و با آگاهی 
از نقش خودمان، بدانیم که برای رفع مشکات آنها که در 
واقع مشکات ملی است چه کمکی می شود انجام داد، آنگاه 
دیگر در روبروی هم نخواهیم بود بلکه در کنار هم قادر به 
رفع مسائل و مشکات پیش رو خواهیم بود. این موضوع در 
حوزه کارفرمایی هم به همین ترتیب است. اگر توجه شود 
که تولیدکننده چه مشکاتی دارد و برای رفع آن مشکات، 
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مسئوالنه اقدام شود در آن صورت می توان گفت که تعاملی 
اغلب  با  که  تعاملی  با  اکنون  است.  گرفته  شکل  سازنده 
خوشبختانه  دارد،  وجود  حوزه ها  این  مسئوالن  و  مدیران 
عدم  از  برخی  نیز  گاه  البته  هستیم.  مناسبی  وضعیت  در 
همراهی ها به دالیل ساختارهای نامناسب و بعضا ورود غیر 
اجرایی  و  فنی  موضوعات  به  نظارتی  حوزه های  تخصصی 
است که در این مواقع حضور تشکل ها به عنوان متخصصین 

بی طرف می تواند کارگشا باشد.

تحریم برای هیچ کشوری خوب نیست اما...

متاسفانه در کشور ما در حوزه آمار و ارقام، منابع مشخص 
و دقیقی وجود ندارد اما بنا به مطالعات میدانی انجام شده 
در سال های اخیر و به ویژه در شش ماهه نخست امسال، 
و  شده  ایجاد  جدیدی  موج  صادراتی،  فعالیت های  نظر  از 
در  شدت  آینده به  سال  دو  طی  که  است  این  انتظارمان 
حوزه صادرات در کل کشور و همچنین صنعت نفت به ویژه 
چراکه  باشیم  خوبی  اتفاقات  شاهد  صنعت،  این  تجهیزات 
تیم های  اعزام  و  کشور  به  متعدد  تجاری  هیئت های  ورود 
تجاری ایران به برخی کشورها نشان دهنده آن است که در 
سطح کان کشور تصمیماتی اتخاذ شده و توافقاتی انجام 
متصور  می توان  برای صادرات  را  دورنمای خوبی  که  شده 

شد. قطعا اعمال تحریم برای هیچ کشور و مردمی در هیچ 
که  گسترده ای  تحریم های  ولی  نیست،  خوب  دنیا  کجای 
همسو  کشورهای  و  باروس  روسیه،  کشورهای  به  نسبت 
با روسیه اعمال شده، باعث شده است بازار جدیدی برای 
تجهیزات صنعت نفت در  کشور ما به وجود آید. ضمن اینکه 
مشتری های  نیز  عراق  و  نیجریه  مانند  دیگری  کشورهای 

قابل توجه و مهمی در این حوزه هستند.

زمان امیرکبیر و یا رضاخان در حکمرانی به پایان رسیده

دولت سیزدهم را از نگاه اقتصادی و در منصفانه ترین بیان 
می توان دولتی پاکدست، جهادگر و پرتاش با اهدافی بلند 
اقداماتی  با  همراه  بی برنامه  مغرور،  بی تجربه،  اما  پروازانه 

پراکنده و بی سرانجام توصیف کرد.

دولتی که با شعار کارآفرینی، تولید مسکن، کنترل و کاهش 
تورم، مبارزه با رانت و فساِد ساختار یافته و. .  . قدم بر عرصه 
حکمرانی نهاد، در مدتی که طی شد تاش های فراوان، پراکنده 

و نامنظمی در عرصه های مختلف اقتصادی داشته است.

اغلب زمان صرف شده جهت رفع بحران ها یا تخفیف اثرات 
دستاورد  به  نتوانسته  هیچگاه  دولت  و   بود  آنها  از  ناشی 
است که  در حالی  این  یابد.  دفاعی دست  قابل  و  ملموس 
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نهادهای  حاکمیتی که  و  قوا  با سایر  بی  سابقه  تعاملی  در 
همراهی و همکاری قابل تقدیری با کابینه داشته و اقدامات 
و  چشم پوشی  با  و  شده  تعدیل  حدی  تا  بیرونی  خصمانه 
کان  اقتصادی  اقدامات  برخی  با  دولت  استکبار،  تسامح 

توانسته در فروش نفت و جذب ارز موفق عمل کند.

هیچ  متاسفانه  اقتصادی  رویدادهای  بر  گذرا  نگاهی  با  اما 
بخصوص  اقتصادی،  وضعیت  بهبود  از  سیگنالی  و  عامت 
وضعیت تولید، اشتغال و معیشت اجتماعی را شاهد نیستیم. 
بسیاری از تنش های اجتماعی که در ماه های اخیر شاهد آن 
و  رکود  بیکاری،   ،) فرهنگی  ؛  مادی   ( فقر  بستر  در  بودیم 
ناامیدی های اجتماعی از بهبود شکل گرفته و با فرصت طلبی 
بدخواهان هر دو سوی اعتراضات اعم از معترضین و حاکمیت 

و در نهایت مردم را مغبون ساخته است.

بدون  و  مردم  به  توجه  بدون  اقتصادی  توسعه  و  آبادانی 
رسمیت بخشیدن به نخبگان خصوصا نخبگان دگر اندیش 
تشکل های  و  نهاد  مردم  سازمان های  به  بی توجهی  با  و 
بر  و  بود  نخواهد  امکان  پذیر  اقتصادی  بنگاه های  و  صنفی 
فرض محال حتی چنانچه دستاوردی محدود حاصل شود 

ماندنی نیست.

دولتمردان زحمتکش باید آموخته باشند که زمان امیرکبیر و 
یا رضاخان در حکمرانی به پایان رسیده و هیچگاه نمی توان 
حلقه های  کردن  تنگ  کرد.  متحول  را  کشور  تنه  یک 
تصمیم سازی نتیجه ای جز حذف و ریزش مدیران کارآمد و 

نهادینه شدن خودرایی در عرصه اقتصادی نخواهد داشت.

قرار بود اقتصاد کشور و معیشت مردم به برجام گره نخورد 
که تدبیری بجا و ارزشمند بود اما قرار نبود شتر سرگردان 
اقتصاد در بیابان خشک و بی آب و علف رها شود و هیچ بند 

و ریسمان و افساری در کار نباشد.

چنانچه وعده های اقتصادی و بعضا اهداف اعامی بر مبنای 
بوده؛  کشور  شرایط  و  توانمندی ها  درست  تحلیل  و  درک 
ثمره ای  طوالنی  نسبتا  زمانی  گذشتن  از  پس  می بایست 
بر  باشیم و چنانچه  را شاهد  امیدی  یا الاقل جوانه  داشته 
اساس توافقات ظاهر و پیدا با چین و روسیه و امثالهم بوده 
خیرشان  به  را  ما  که  گفت  می  توان  شده  حاصل  نتایج  از 
امیدی نیست؛ ما باید در کمال احترام به همه کشور های 
توانمندی های  و  مردم  به  (فقط  دشمن  غیر  )یا  دوست 
خودمان اعتماد کنیم، مطمئنا مردم ایران قدردان خادمین 
خود بوده و هستند و به عهدی که با آنان می بندند پایبند 

خواهند بود.
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و  نفت  نخستین همایش سازندگان تجهیزات صنعت 
حوزه کارفرمایی با رویکرد توانمندی های سازندگان، 
عرضه،  در  گری  تسهیل  کارفرمایی-  های  نیازمندی 
تقاضا و تعامالت – حمایت از ساخت بار اول و شرکت 
سخنرانی،  اصلی  بخش  چهار  در  بنیان  دانش  های 
جلسات B2B , کنفرانس خبری، و نمایشگاه جانبی که 
در نوع خود بی سابقه و کم نظیر است مرداد ماه سال 
جاری با همراهی و با حضور پر شور اعضای استصنا و 
مدیران پتروشیمی های وابسته به هلدینگ های غدیر، 
پارسیان، شستان روز 12 مرداد ماه سال جاری در محل 

هتل پارسیان اوین با موفقیت برگزار شد. 

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
در این همایش با تاکید بر اهمیت اشتغال مولد، اظهار کرد: 

دانش محوری ضامن بقای تولیدکنندگان است.

سازندگان  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس  ثقفی،  احسان 
محورهای  به  مراسم  این  در  ایران  نفت  صنعت  تجهیزات 
سازندگان،  توانمندی های  جمله  از  همایش  اصلی 
و  تقاضا  عرضه،  در  تسهیل گری  کارفرمایی،  نیازمندی های 
تعامات و همچنین حمایت از ساخت بار اول و شرکت های 
گفت:  کارفرمایی  حوزه  در  و  کرده  اشاره  دانش بنیان، 
اکثریت  و  است  تولیدکنندگان  بقای  ضامن  دانش محوری 

قریب به اتفاق اعضای انجمن استصنا دانش محور هستند.

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران، با تاکید بر هدف گرایی در این همایش گفت: می خواهیم 
این همایش هدف گرا باشد و در پایان آن محصولی داشته 
بر فعالیت یک یک شما  باشیم. فعالیت اشتغالزا و تولیدی 
که از حوزه های کارفرمایی و پتروشیمی و تجهیز سازان که 
حضور دارید، حاکم است. اشاره ای به شعار سال خواهم داشت 

و رویکردی که برای این همایش تعریف کردیم.

مهمترین  و  اساسی ترین  از  یکی  اشتغال  داد:  ادامه  وی 
مباحث و موضوعات تمام دنیا از جمله کشور ما است. هر 
اشتغالی در هر حیطه  ای اگر قانونمند و مشروع باشد، قابل 
احترام است و ارزش اشتغال مولد چند برابر بیشتر بوده و 
مولد  اشتغال  جلسه  این  در  حاضرین  است.  ستایش  قابل 

ایجاد کردند.

تالش برای راه اندازی آکادمی استصنا

همچنین در نشست خبری این همایش که با حضور رئیس 
از  ثقفی  بود،  همراه  نفت  وزارت  فناوری  و  نوآوری  پارک 
و  داد  خبر  استصنا   P شرکت  و  آکادمی استصنا  تاسیس 
همچنین با توجه به استقبال اعضا و کارفرمایان از برگزاری 

همایش مشابهی طی سال سخن گفت.

ثقفی با بیان اینکه بحث اشتغال در شرایط کنونی بسیار پر 
اهمیت است و مورد تاکید رهبر انقاب در شعار سال نیز 

در نخستین همایش سازندگان تجهیزات صنعت نفت عنوان شد

تاکید بر توانمندی اعضای استصنا 
در رفع سایه تحریم از صنعت نفت
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بوده است، گفت: اشتغال مولد پایدار خواهد بود. 
اگر  و  است  محور  دانش  انجمن  این  تولید  داد:  ادامه  وی 

این گونه نبود یا راکد شده بود یا به تعطیلی می رسید.

این  و  است  اشتغال  نیازمند  »اقتصاد  اینکه  بیان  با  ثقفی 
شده  ایجاد  اشتغال  گفت:  نیست«،  ایران  به  مربوط  صرفاً 
را حفظ  اگر چاشنی دانش  انجمن مولد است؛  این  توسط 
انجمن  اعضای  اکثر  اکنون  و  بود  خواهیم  موفق  کنیم، 

استصنا می توانند دانش بنیان باشند.

انجمن  با  سیزدهم  دولت  تعامات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعامل  از  امیدواریم  داد:  ادامه  است،  شده  تقویت  استصنا 

فراتر رفته و عملیاتی شود.

چرخ صنعت نفت متوقف نشده

ثقفی با تاکید بر اینکه تحریم واقعیتی است که وجود دارد، 
گفت: با این وجود چرخ صنعت نفت متوقف نشده و بخش 
خصوصی راهکار الزم برای تامین مواد اولیه را پیدا کرده است.

وی درباره قراردادها و تفاهم نامه های جدید وزارت نفت با 
روسیه گفت: ما در این حوزه از وزارت نفت گله داریم نه 
تنها در قرارداد با روسیه بلکه در حوزه قرارداد ۲5 ساله با 
چین هم ما حضور نداشته ایم. انتظار بر این بود که نظرات 
کارشناسی ما نیز در این قرارداد ها لحاظ شود. سازندگان 
این  اقتصادی هستند که در  افسران جبهه  نفت  تجهیزات 

زمینه نادیده گرفته شده اند.

درباره  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس 
صادرات گفت: صادرات جزء آرزوهای ما است و بخشی نیز 
هستیم  آن  دنبال  که  هایی  برنامه  از  یکی  شده  عملیاتی 

صادرات محصوالت جدید است.

مثل  کشورهایی  حوزه  در  بیشتر  را  صادرات  مقاصد  وی 
سوریه، روسیه، عراق، آذربایجان و ونزوئا  عنوان کرد.

باید قوانین به سمت تولید تغییر کند

صنعت  تجهیزات  سازندگان  همایش  نخستین  حاشیه  در 
نفت و حوزه کارفرمایی و نشست خبری برگزار شده، رییس 
 80 داخلی سازی  از  گاز  و  نفت  نوآوری  و  فناوری  پارک 
درصدی تجهیزات صنعت نفت خبر داد و گفت: قوانین باید 

به سمت تولید تغییر کند. 

نوآوری  و  فناوری  پارک  رییس  کفایتی،  اسماعیل  محمد 
نفت و گاز نیز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: دانش بنیان 

شدن صنعت نفت مسیر پر فراز و نشیبی است. 

وی افزود: بعد از انقاب در صنعت نفت اتفاقات خوبی افتاد 
و در بُعد نیروی انسانی، کارهای بزرگی انجام شد.

بیش  امسال  نفت  نمایشگاه  »در  اینکه  بیان  با  کفایتی 
یک  در  اما  داشتند  حضور  ایرانی  نفتی  شرکت  هزار   ۲ از 
بودند«، گفت:  اغلب شرکت کنندگان خارجی  دهه گذشته 
امروز 80 درصد تجهیزات نفت در داخل تامین می شود و 

امیدواریم جشن خودکفایی را بگیریم.

وی ادامه داد: دانش بنیان شدن به نفع همه مجموعه ها است 
اما واقعیت را باید بپذیریم که اتفاقات زیرساختی باید بیفتد 

و قوانین باید به سمت تولید تغییر کند. 

بزرگی  تهدید  با  اشتغال  بحث  »در  اینکه  بیان  با  کفایتی 
به کارآفرینی فکر  باید مدیریت شود و  روبه رو هستیم که 
در کاس  استصنا  انجمن  عضو  گفت: 50 شرکت  کنیم«، 
بین المللی حضور دارند و برای اولین بار صادرات کاتالیست 

به روسیه انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی انرژی نقطه قوت به شمار 
می رود، اذعان داشت: می توان با مشورت با ذی نفعان، سود 

حداکثری به دست آورد.

رییس پارک فناوری و نوآوری نفت با بیان اینکه »یکی از 
مباحث مطرح شده با روس ها این است که به لحاظ فّناوری 
و سرمایه خاهای موجود را پر کنیم«، گفت: فروش نفت و 
تامین سوخت اولویت وزارت نفت بوده و انرژی این وزارتخانه 
را به خود معطوف کرده است، باید به سمت توسعه بیش از 

پیش دانش بنیان ها و کسب فناوری پیش برویم.
نشست  این  حاضرین  از  دیگر  یکی  استصنا،  انجمن  دبیر 
گروه های  در خصوص  مبسوطی  توضیحات  که  بود  خبری 
کاالیی، توانمندی های اعضا و سیاست تعامات با حوزه های 

حاکمیتی و کارفرمایی ارائه کرد.

و  نفت،  وزارت  از  سنگین  مهندس  آقای  همایش  این  در 
نیز مدیران عامل شرکت های پتروشیمی کیان، پردیس نیز 
سخنانی ایراد کردند، بطوری که از این همایش به عنوان یک 
همایش کاربردی و ابتکاری نو یاد کرده و تداوم آنرا توصیه 
حوزه  مدعوین  همایش،  این  حاشیه  در  همچنین  کردند. 
محیطی  در  و  کرده  بازدید  اعضا  شو  استند  از  کارفرمایی 

صمیمانه به گفت وگو نشستند.

عمومی انجمن  روابط  رویداد  این  موفق  برگزاری  دنبال  به 
در  انجمن  این  اعضای  حضور  از  متنی  انتشار  با  استصنا 
آمده  شده  منتشر  متن  در  کرد.  قدردانی  مذکور  همایش 
است:» بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی انجمن سازندگان 
و  مسوالنه  شور،  پر  حضور  از  ایران  نفت  صنعت  تجهیرات 
همراهی بی دریغ اعضای محترم را اعام داشته، امید است با 
عنایت خداوند متعال خیر و برکات حاصله موجب تداوم تولید 
و اعتای اهداف متعالی انجمن و اعضای فرهیخته آن گردد.«
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همایش  نخستین  تصویری؛  گزارش 
انجمن استصنا و حوزه  کارفرمایی
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مدیر پروژه ها و طرح های توسعه ای پتروشیمی زاگرس معتقد 
است که این مجموعه به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
متانول در ایران و خاورمیانه شناخته شده و همواره حمایت از 

سازندگان داخلی را خودش قرار داده است.

مهندس محمد عیسائی، هدف از حمایت از تولیدکنندگان داخلی 
تجهیزات را رها شدن از معضل تحریم و رشد صنعت کشور و 

بومی سازی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می داند.

در  زاگرس  پتروشیمی  توسعه ای  طرح های  و  پروژه ها  مدیر 
حاشیه همایش استصنا درباره نقش و عملکرد این مجموعه 
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی  و حمایت از سازندگان داخلی 
تجهیزات مورد نیاز این صنعت در حاشیه برگزاری همایش با 
فصل نامه انجمن استصنا به گفت وگو نشست که مشروح آن را 

در ادامه می خوانید:

◆ مجموعه شما تا کنون به چه میزان از تولیدکنندگان 

داخلی تجهیزات نفت حمایت کرده است؟

پتروشیمی زاگرس به عنوان بزرگترین تولیدکننده متانول ایران 
و خاورمیانه در حمایت از ساخت داخل و با راهنمایی هایی که 
از سازندگان داخلی گرفته، همواره سرآمد بوده و این رویه را 

تولید  بزرگترین  پتروشیمی زاگرس 
از  حمایت  خاورمیانه/  در  متانول  کننده 
سازندگان داخلی ؛  سرلوحه همیشگی

همیشه در سرلوحه خود قرار داده است. 

همچنین در پروژه های توسعه ای نیز که در دست بررسی است 
و در آینده نزدیک به مرحله اجرا خواهد رسید یک سیاست 
و  تأمین کنندگان  از  اینکه  آن  و  می کند  و  کرده  دنبال  را 

تولیدکنندگان داخلی و توانمندی های آنان استفاده کند.

در  مسئله  این  به  اعتقاد  و  حمایت  این  علت   ◆

پتروشیمی زاگرس چیست؟

به این دلیل از سازندگان داخلی حمایت می کنیم چرا که آن 
را عاملی برای رها شدن از معضل تحریم، رشد صنعت کشور 

و بومی سازی تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می دانیم.

معرفی  برای  همایش هایی  برگزاری  درباره  نظر شما   ◆
تولیدات و تجهیزات صنایع نفتی چیست؟ 

و  داخل  ساخت  تعمیق  به  می تواند  همایش ها  این  برگزاری 
از  یکی  تولیدکنندگان کمک شایانی کند.  ارزی  صرفه جویی 
مسائلی مهمی که تولیدکنندگان داخلی دارند، توانمندی مالی 
است که متأسفانه سرمایه در گردش این شرکت ها پایین بوده و 
همین مشکل باعث می شود در ارسال بار و تحویل به موقع اقام 

سفارشی با مشکل مواجه شوند.
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اگرچه طی این سال ها شعارهایی در راستای حمایت از داخل داده می شود 
دشوار  بسیار  روندی  بومی سازی  عمل  مرحله  در  که  می دانیم  همه  اما 
است که با اما و اگرهای متعدد مواجه است و دغدغه های متعددی برای 
با مهندس سمیعی، مدیرعامل  این زمینه  کارفرمایان به همراه دارد. در 
شرکت دماوند انرژی عسلویه که در زمینه استفاده از محصوالت داخلی 

مورد تقدیر هم قرار گرفته به گفت و گو پرداخته ایم.

نمی توان نمونه داخلی را با قیمتی باالتر از محصول خارجی خرید

◆ با توجه به دشواری های موجود در زمینه بومی سازی رویکرد شما 
برای تعامل با تولیدکنندگان داخل چه بوده است؟ 

فعال  این بخش  در  بسیاری  و شرکت های  نداریم  داخلی کم  ما سازنده 
هستند اما مشکل آنجاست که صرف اینکه یک شرکت ادعا داشته باشد 
با دالیل خاصی در مناقصات  یک قطعه یا تجهیز را می سازد و بعد هم 
برنده شود، نمی شود کار را به او سپرد. گاه شما کمیسیون معامات دارید 
و ملزم به رعایت استانداردها هستید. اگر یک شرکتی قیمت محصوالت 
خود را بیشتر از قیمت شرکت واردکننده همان کاال می دهد، در صورتی 
که نمونه داخلی را تهیه کنی این کمیسیون تو را به سابه خواهد کشید.

گاه برخی از همکاران ما در مصاحبه هایی که دارند می گویند ما حاضریم 
قیمت بیشتری هم برای کاالی تولید داخل پرداخت کنیم اما اگر بخواهیم 
صادق باشیم هیچکس نمی تواند چنین کاری انجام دهد. حال گاه ممکن 
برای  و  باشد  داشته  دانش بنیان  و  اول  بار  تولید  زمان شرکتی  است یک 
این منظور بتوان رقم باالتر را پذیرفت که ما هم این  کار را کردیم. یعنی 
مثًا فرض کنید ما تا االن یک پمپ را از پمپ های هیوسانگ کره استفاده 

می کردیم که خیلی عظیم بوده، یا پمپ هایی را 
از بلژیک وارد می کردیم. این موارد تجهیزات 
حساسی هستند. حال ممکن است مثا یک 
شرکت ایرانی دانش بنیان بیاید و این تجهیزات 
را مثا با قیمتی حدود 50 یا 80 میلیون تومان 
تولید کند و همزمان شرکت ایرانی دیگری نیز 
این تجهیزات را با قیمت 300 میلیون تومان 
عرضه کند و قیمت نمونه خارجی آن هم 500 
میلیون تومان باشد. حال اگر در این شرایط در 
کمیسیون مناقصات نمونه ارزان 80 میلیونی 
برنده شد و شما آن را خریداری کردید اما پس 
از مدتی مشکلی برای آن پیش آمد و چندین 
روز کار یک واحد خوابید و مجبور شدید 80 
میلیون هم برای تعمیر آن هزینه کنید چه؟ 
سازندگان  میان  در  که  است  مهم  بنابراین 
داخلی نیز نوعی تفکیک صورت گیرد. اگر شما 
میلیون   300 نمونه  برای  مثا  ابتدا  همان  از 
این  بدانید  و  بگیرید  تشریفات  طرح  تومانی 
می کند،  کار  شما  برای  سال  چهار  مثا  مدل 
به مراتب بهتر است. حال در این میان عده ای 
متقبل  را  ریسک هایی  چنین  که  هستند  هم 
نشده و از همان ابتدا می روند نمونه خارجی را 

خریداری می کنند.

روایت یک کارفرما از کار با تولیدکنندگان داخلی؛

رتبه بندی نداریم
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◆ اکنون رتبه بندی خاصی میان این شرکت ها نداریم؟

نه، نداریم. اگر رتبه بندی داشته باشیم زمانی که یک شرکت 
رتبه بندی  می کند،  معرفی  پمپ  سازنده  به عنوان  را  خود 
کاما مشخص می کند که چه نوع پمپی می سازد. اما اکنون 
در  که  است  این  اصلی  مشکل  و  سیستمی نداریم  چنین 
اول یک مدل درنظر  ساخت داخل همه شرکت ها در گام 
گرفته می شوند. نکته دیگر آنکه آئین نامه های ما هم مشکل 
کارفرمایی  شرکت  یک  آئین نامه  اساس  بر  چرا  مثا  دارد. 
داخل  ساخت  چند  بین  که  کند  انتخاب  خود  نمی تواند 

می خواهد با کدام شرکت کار کند؟

 نکته دیگر اینکه در مناقصه ها جای مذاکره ای نگذاشته اند. 
گاه یک تولیدکننده پیش ما می آید و می گوید در مناقصه 
شاید  هم  او  قیمت  نشدم.  برنده  اما  کردم  شرکت  شما 
پائین تر از شرکتی است که در مناقصه برنده شده، سئوال 
این شرکت  از  باالتری  قیمت  می  گویند شما  که می کنیم 
داده بودید. خب با ما مذاکره می کردید. پس همان طور که 
می بینید ساخت داخل مشکات و سختی های خاص خود 
بسیار خوبی هم  توانمند  به هرحال  شرکت های  اما  دارد  را 
به  را  تجهیزات  بزرگترین  ساخت  می توان  حتی  که  داریم 
آنها سپرد اما باید فضایی باشد که این شرکت های داخلی 
با  کنند.  معرفی  را  توانمندی هایشان  و  خودشان  بتوانند 
سمینار و جلسه هم نمی شود شرکت ها خود را معرفی کنند 
کار  پای  شرکت ها  این  است  الزم  جدی  کار  برای  چراکه 

بیایند و خودشان را ثابت کنند؛ در چنین شرایطی ما هم 
حاضریم کمک کنیم و ریسک می کنیم. 

تقلب  داخل  تولید  در  که  شرکت هایی  از  روایتی 
می کنند

◆ در ارتباط با قیمت رقابتی تولیدکننده های داخل تا 
چه حد می توانند قیمت جذاب داشته باشند؟

االن گاه نمونه چینی با همه هزینه های حمل و نقل و گمرکی 
و غیره گاه حتی تا ۶0 درصد از نمونه داخلی ارزان تر است. 
اینجا جایی است که باید دولت وارد عمل شود و راهکاری 
ارائه کند. ما هم راضی نیستیم ارز از کشور خارج کنیم اما 
وقتی مثا قیمت نمونه تولید داخل دو برابر کاالی خارجی 
است چه باید کرد؟ برخی هم در این وضعیت می آیند و به 
اسم تولید داخل، کار ریمارکینگ انجام می دهند که آن هم 

خود معضل دیگری است.

◆ در این میان از دولت چه انتظاری دارید؟

مثا االن برای واحدهای تولیدی هزینه های انرژی رقم های باال 
و گرانی است یا مواد اولیه آنها گران تمام می شود اما باید توجه 

کنیم که با این شرایط صنعت به چه سمتی خواهد رفت؟

اکنون عوارض و مالیاتی که از این شرکت ها گرفته می شود 
آنقدر باال است که قیمت تمام شده محصوالت سر به فلک 
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می کشد. مثا مصوبه می دهند درباره افزایش 57 درصدی 
نیست  کارفرما  دیگر دست من  این  انسانی،  نیروی  حقوق 
از این شرکت ها یک توان محدود  و من هم برای حمایت 
دارم. گاه شرکت های داخلی محصوالتی تولید می کنند که 
کیفیت آنها به مراتب از نمونه های خارجی هم بهتر است 
از  کوتاه  زمانی  مدت  در  بخورند  مشکلی  به  هم  هرگاه  و 
برای  باید  اما  می شوند  ساپورت  تولیدکننده  شرکت  سوی 
هم خدمات  و  دارند  بهتری  کیفیت  هم  که  این شرکت ها 

پس از فروش خوبی ارائه می کنند فکری اساسی شود.

نکته دیگر هم آنکه برخی موارد هم هست که اصا در دنیا 
دو سازنده بیشتر ندارد و اینها طبیعی است مواردی هستند 
که شاید کسی کار را به شرکت های ایرانی نسپارد. برخی 
از  شده  که  هم  باالتر  قیمت  با  و  افتخار  با  حتی  را  موارد 
داخل کشور خریداری می کنیم اما یک جایی هم نمی شود 
برخی  بخواهد  اگر  هم  فرانسه  خود  االن  مثا  پذیرفت. 
محصوالت را تولید کند مثا کمپرسور آن را از زیمنس یا 

چین می خرد.

ما فقط همین امسال 30 تا 40 میلیون یورو قرارداد ساخت 
داخل در دست داریم و تنها 11 مورد آنها را با مپنا قرارداد 
این  در  نیز  محدودیت هایی  گاه  هرصورت  به  اما  بسته ایم، 

مسیر هست.

تاکید بر رعایت استانداردها

پیمان اصفهانی، مدیر مهندسی طرح شرکت دماوند انرژی 
عسلویه نیز در خصوص اقداماتی که این شرکت در عرصه 
خودکفایی و حمایت از ساخت داخل انجام داده، توضیحاتی 

ارائه کرده که به شرح ذیل است:

◆ یکی از موضوعات مهمی که طی این سال ها مطرح 
بوده بحث تکیه بر توان تولید داخل بوده است. کمی در 
این خصوص توضیح می دهید که طی این سال ها رویکرد 

شرکت شما در این زمینه از چه قرار بوده است؟

شده،  انجام  شرکت  در  که  اقداماتی  اهم  مدت  این  طی 
داخلی  شرکت های  طریق  از  آن  قطعات  تامین  و  خریدها 
بوده  مقدور  که  تاجایی  راستا  این  در  که  گرفته  صورت 
نسبت به تامین داخلی اقدام کرده ایم و با چندین شرکت 
نمایشگاه های  در  و  رسانده ایم  امضا  به  را  تفاهم نامه هایی 
حمایت از ساخت داخل که چند سالی است در کیش برگزار 
می شود با شرکت های مختلفی در خصوص تامین تجهیزات 
و مواد شیمیایی داخلی رایزنی کرده ایم که این توافق ها در 
اکثر موارد به نتیجه رسیده و برهمین اساس سال گذشته 
مدیرعامل شرکت دماوند به عنوان حامی نمونه خودکفائی 

صنایع داخلی و تأمین داخل انتخاب شد.

◆ از خریدهایی که انجام شده از لحاظ کیفیت راضی 
بودید؟ 

یعنی  داریم  که  کمپرسوری  بزرگترین  برای  حتی  ما  بله 
ساخت  تجهیزات  از  هم  شرکت  واتی  مگا   40 کمپرسور 

داخل استفاده کردیم.

◆ چه توصیه ای به سازندگان داخل دارید؟

استانداردهای  مبانی  که  می خواهیم  داخلی  سازندگان  از 
نفتی را به نحو احسن رعایت کنند. دومین مسئله؛ توجه به 
تست و گواهینامه های الزمی است که باید از مبادی ذیربط 
داشته باشند. این موارد موانعی هستند که ما با آنها سرو 
مسئله  داخلی  با شرکت های  کردن  کار  برای  و  داریم  کار 

مهمی به شمار می رود.
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یکی از نکاتی که در مورد فعالیت پاالیشگاه ها 
پاالیشگاه ها  این  که  است  این  دارد،  وجود 
با  نیاز خود  مورد  اولیه  مواد  تامین  در  باید 
باشند  ارتباط  در  تولیدکننده  شرکت های 
با کیفیت تهیه کنند.  و بتوانند محصوالتی 
جمله  از  سیراف  سبز  ستاره  پاالیشگاه 
پاالیشگاه هایی است که با تکیه بر توان داخل 
و ارتباط با شرکت های دانش بنیان کشور به 
یکی از بزرگترین پتروپاالیشگاه های منطقه 
با مهندس  تبدیل شده است. در این راستا 
محمد شاکری، قائم مقام و عضو هیات مدیره 
مهندس  و  سیراف  سبز  توسعه  پاالیشگاه 
سلمان زاده، مدیرمالی این پاالیشگاه گفت وگو 

کردیم. 

◆ کمی راجع به مسائل مالی پاالیشگاه 
توضیح می دهید؟

از  یکی  سیراف  سبز  ستاره  پاالیشگاه  پترو 
بزرگترین پتروپاالیشگاه ها است که از مایعات 
می کند.  استفاده  خوراک  عنوان  به  گازی 
فراورده هایی که ما داریم کروسین، گازوئیل 
فرآورده های الفین و آروماتیکی خواهند بود 
که با سرمایه ای حدود 5/4 میلیارد یورو پترو 
پاالیشگاه احداث خواهد شد و در حال حاضر 
پیشرفت ما به 13 درصد رسیده است که در 
زمینی به وسعت تقریباً ۲00 هکتار در این 

پتروپاالیشگاه اجرا خواهد شد.

◆ وضعیت سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت را چگونه ارزیابی می کنید؟

در حال حاضر با توجه به اینکه شرایط به گونه ای است که از سازندگان داخلی 
شرکت های  ظرفیت های  از  که  است  این  ما  تاش  و  سعی  می شود،  حمایت 
دانش بنیان و شرکت های داخلی استفاده کنیم و به طبع با توجه به قوانین و 
بخشنامه هایی که وجود دارد، باید اول از پیمانکاران داخلی استفاده شود، در 
صورتیکه ظرفیت شرکت هایی که می توانند تولید کنند، پر باشد، با هماهنگی 

وزارت صمت از تولیدات خارجی استفاده می کنیم.

◆ آیا مجموعه شما نیز از تولیدات داخل حمایت مستقیم داشته است؟ 

یکی از امتیازاتی که برای ارزیابی پیمانکاران قائل شدیم، این است که شرکت های 
داخلی که اولویت ما بوده اند، ارجح هستند. وقتی یک جنس قابلیت تولید در 
داخل را داشته باشد، اصًا مناقصات خارجی برگزار نخواهیم کرد. عاوه بر این، 
اگر شرکت های دانش بنیان حضور داشته باشند، در ارزیابی هایمان یک امتیاز 

خاص برای آنها قائل هستیم. 

◆ چه مشکالتی بر سر راهتان وجود دارد؟

وجود تحریم ها از بزرگترین مشکات ماست. منابع مالی داخلی و تامین مالی 
خارجی به دلیل تحریم ها، با مشکات متعدد مواجه است. 

مهندس سلمان زاده، مدیرمالی پاالیشگاه توسعه سبز سیراف نیز توضیحاتی ارائه 
کرده که در ادامه می خوانید:

◆ فعالیت شما در چه زمینه ای است؟

پترو پاالیشگاه ستاره سبز سیراف در ابتدا قرار بود در مجموعه پاالیشگاهی پارک 
سیراف ساخته شود. هم اکنون با خرید شرکت آریا به پتروپاالیشگاه تبدیل شدیم. 
ظرفیت تولید ما 1۲0هزار بشکه در روز است. تقریباً بزرگترین پتروپاالیشگاه 
منطقه هستیم و فعًا حدود 13 درصد در ساخت پیشرفت فیزیکی داریم و 
امیدواریم که با برنامه ای که داریم و رفع مشکات مالی، به چشم انداز خوبی که 
داریم، برسیم. انتظار داریم از این چشم انداز از طرف وزارت نفت حمایت شود.

امیدوارم ظرف سه چهار سال آینده به بهره برداری برسیم.

قائم مقام پاالیشگاه توسعه سبز سیراف :

اولویت، استفاده از دانش بنیان ها
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و  دانش بنیان  محصوالت  تولید  به ویژه  و  تولید  همواره 
در  شاید  اما  است  همراه  متعدد  دشواری های  با  های تک 
نهایت  باشد و در  بیشتر هم  این معضات  کشور ما حجم 
در مرحله آخر و پس از تولید محصول نهایی، فعاالن این 
عرصه با چالش دیگری به نام بی میلی تولیدکنندگان صنایع 
حالیست  در  این  شوند.  مواجه  محصوالتشان  به  باالدستی 
که با توجه به چالش های پیش روی سازندگان داخلی، الزم 
است صنایع بزرگ نیز از تولیدات آنها حمایت کنند تا کشور 
بتواند از مزایای توسعه فضای کسب و کار و تولیدات داخلی 
بهره مند شده و عاوه بر ایجاد شغل برای جوانان، راه های 
خروج ارز در شرایط تحریم را ببندد. در این زمینه گفتگویی 
با آقای مهندس طالب زاده، مدیر بازرگانی پاالیشگاه شیراز 

پرداخته ایم.

دالیلی برای استفاده از تولید داخل

◆ طی سال های گذشته رویکرد پاالیشگاه شیراز در 
استفاده از محصوالت بومی از چه قرار بوده است؟

یکی از سیاست های پاالیشگاه شیراز، حمایت از تولید داخل 
است. دلیل این حمایت نیز این است که ما واقعاً عاقه مند 
موضوع  آن،  بر  عاوه  و  بگیرد  رونق  داخل  تولید  هستیم 
ارزبری نیز از اهمیت باالیی برخوردار است چراکه اگر تولید 
داخل رونق پیدا کند، مشکل ارزی کشور حل می شود. دلیل 
داخلی  شرکت های  بودن  دسترس  در  به  مربوط  نیز  سوم 
این  کمک  با  می توانیم  آید،  پیش  مشکلی  اگر  که  است 

شرکت ها آن را حل کنیم. 

به این دالیل، بخش عمده ای از کارهای ما مربوط به داخل 
است. به عنوان مثال، در بخش ماشینری قطعات پاالیشگاه، 
شاید نزدیک به 80 تا 90 درصد قطعات از تولیدات داخل 
مخصوصاً  سازنده  شرکت های  با  راستا  این  در  و  هستند 
شرکت های دانش بنیان برخی از اقدامات عمده انجام شده 
تکنولوژی  دارای  که  »آیزوماکس«  رآکتور  در  مثًا  است. 
از تجهیزات  بار  اولین  برای  بتوان گفت  خاص است، شاید 

خاص بومی سازی شده در این رآکتور استفاده کرده ایم. 

داخل  تولیدات  از  هم  کاتالیست ها  حوزه  در  آیا   ◆
استفاده می شود؟

کاتالیست های  مورد  در  نیز  کاتالیست  حوزه  در  بله 
تولید  محصوالت  از  »مراکس«  کاتالیست  و   »HTSC«
این  بتوانیم  که  امیدوارهستیم  و  می کنیم  استفاده  داخل 

دامنه را گسترش دهیم.

نباید خللی در کار ایجاد شود

◆ برای گسترش استفاده از محصوالت تولیدکنندگان 
داخلی، چه توصیه هایی به آنها دارید؟

وقتی که ما کارمان را به تولیدکننده داخلی واگذار می کنیم، 
قرار دهند که  را مورد توجه  نکته  این  باید  تولیدکنندگان 
مخصوصاً  محصوالتی  تولید  پاالیشگاه،  اصلی  مأموریت 
که  است  گازوئیل  و  بنزین  مانند  استراتژیک  محصوالت 
خللی  نباید  پس  دارد.  ارتباط  مردم  عموم  با  مستقیماً 
باید کیفیت قطعات  از سوی دیگر  ایجاد شود.  ما  درتولید 
تاحدی رشد کند که طبیعتاً به مرور زمان هم رشد می کند 
استفاده  با  ما  باشد که  نحوی  به  ارتقاء کیفی  این  باید  اما 
وقفه ای  تولیدمان  در خط  و  نشویم  متضرر  قطعات  این  از 
سعی  باید  نیز  تولیدکنندگان  ترتیب  این  به  نشود.  ایجاد 
توسعه«  و  و در عین حال »تحقیق  باشند  ما  کنند همراه 
داشته باشند و کیفیت کارها را روز به روز بهبود بخشند تا 

هر دو طرف از این ارتباط منتفع شوند. 

◆ آیا پاالیشگاه شیراز طرح توسعه نیز دارد؟

بله، در حال حاضر ما یک طرح کیفی سازی داریم. ما بنزین 
و گازوئیل داریم که انشااهلل به سمت یورو 4 پیش می رویم. 
پروژه های طرح کیفی سازی را نیز انجام می دهیم و در این 
طرح بخش عمده ای از کاالیی که استفاده می کنیم تولید 
در  که  ما  نفت  واحدهای  در  مثال  عنوان  به  است.  داخل 
و  است  داخلی  آن  کمپرسور  کردیم،  افتتاح  راستا  همین 
ساخت کوره نیز، شرکت های داخلی برایمان انجام داده اند. 

مبدل حرارتی و فن های هوایی نیز همه تولید داخل هستند. در 
واحد »آیزوماکس« نیز همین روند را ادامه می دهیم و بخش 
عمده ای از تجهیزاتی که استفاده می کنیم تولید داخل هستند. 

مدیر بازرگانی پاالیشگاه شیراز خبر داد

از  پاالیشگاه  قطعات  از  بسیاری 
تولیدات داخل هستند
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انقاب  از پیروزي  در سال هاي پس  رشد جمعیت خصوصاً 
منجر به افزایش مصرف محصوالت کشاورزي شده که این 
موضوع نیاز به کودهاي شیمیایی را افزایش داده است. مجتمع 
تولید آمونیاک و اوره کرمانشاه به منظور تأمین بخشی از کود 
همجوار  استان هاي  و  کرمانشاه  استان  نیاز  مورد  شیمیایی 
در غرب کشور تأسیس شده است. احداث این پروژه عاوه 
بر تأمین کود شیمیایی مورد نیاز، در امر ایجاد اشتغال در 
منطقه، گسترش توان فنی استان و ارتقاي دانش متخصصین 
منطقه نقش بسزایی دارد. برهمین اساس در این شماره به 
گفت و گویی کوتاه با آقای مهندس حکیمی، مدیر مجتمع 

پتروشیمی کرمانشاه داشته ایم. 

◆ کمی درباره روند کار این روزهای پتروشیمی کرمانشاه 
توضیح می دهید؟

در مجموعه پتروشیمی کرمانشاه که یک واحد اوره آمونیاک 
ظرفیت  و  تن   1۲00 روزی  اسمی آمونیاک  ظرفیت  است، 
حال حاضر  در  است.  تن   ۲000 روزی  نیز  اوره   اسمی واحد 
شرایط تولید در مجموعه پتروشیمی کرمانشاه تقریباً با 10۲ 
درصد ظرفیت اسمی واحد اوره و پتروشیمی کرمانشاه مشغول 
فعالیت است و طرح های توسعه ای مجموعه  نیز در قالب طرح 

روایت مدیر مجتمع پتروشیمی کرمانشاه؛

ارزی؛  منابع  تامین  وعده  تحقق 
شاید وقیت دیگر

گسترش پتروشیمی کرمانشاه در حال انجام است که تقریباً 
۶0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است که ظرفیت ها 

در مجموعه پتروشیمی کرمانشاه به دو برابر افزایش پیدا کند.

چه  توسعه  طرح  برای  شده  یاد  ظرفیت  بابت   ◆
هزینه هایی شده است؟

در حال حاضر تا این لحظه حدوداً ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته ایم، آنچه که هزینه شده از محل آورده خود مجموعه 
پتروشیمی کرمانشاه بوده و تاکنون وعده هایی که برای تأمین 
منابع ارزی پتروشیمی کرمانشاه مدنظر بوده، محقق نشده و 
پیگیر هستیم که بتوانیم برای این طرح ها از منابع خارجی 
تأمین اعتبار کرد. اما فعا تامین منابع مالی مورد نیاز از سوی 
خود این شرکت صورت می گیرد و با همین منابع فاز دوم این 

طرح در حال اجراست.

◆ آیا شما مشکالت قطع برق هم دارید؟ 

چون تأمین کننده برق خودمان هستیم با این مشکل رو به رو 
نیستیم. اما شنیده ام مجموعه هایی که برقشان را از طریق شبکه 
تأمین می کنند در بعضی از فصول سال با محدودیت هایی رو 

به رو هستند.
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عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد

باید بساط قوانین خلق الساعه 
برچیده شود

نشود،  رعایت  صنعتی  مالکیت  قواعد 
همه ضرر می کنند

از سا ل ها قبل سازمان ثبت اسناد تاش های 
»سازمان  عضو  ایران  تا  داد  انجام  زیادی 
در  و  )وایپو( شود  معنوی«  مالکیت  جهانی 
طرح مالکیت صنعتی استاندارد ها را در سطح 
بین المللی رعایت کند. زحمات زیادی در این 
زمینه کشیده شد. البته در این زمینه هنوز 
نقایصی هست و هنوز کارهای تمام نشده ای 
هست که باید انجام شود. این طرح در واقع 
امنیتی است برای شرکت ها و فعالین اقتصادی 
مالکیت  قواعد بحث  اگر  دیگر.  و حوزه های 

صنعتی رعایت نشود، همه ضرر می کنند.  

یک  چراکه  شود  رعایت  باید  کپی رایت 
شرکت، مثا یک شرکت دانش بنیان زحمت 
آنها به  می کشد، اختراع می کند ولی طرح 
واسطه رعایت نشدن قانون کپی رایت مورد 
سرقت قرار می گیرد. این امر به ضرر شان و 
منزلت کشور ما است و نکته ای است که در 
سطح بین الملل رعایت می شود و ما نیز باید 

تبعیت کنیم.

اگر بخش خصوصی ما تمام قد در میدان باشد، کشور ما تحریم پذیر 
نخواهد بود

و  تصمیم گیری  روند  در  آنها  تاثیر  و  صنفی  تشکل های  جایگاه   ◆
قانون گذاری به چه شکل است؟ آیا برنامه  ای برای بهره گیری از ظرفیت 

فکری و تجربی این تشکل ها در دستور کار مجلس قرار گرفته است؟ 

عمیقا به این قضیه اعتقاد دارم که دولت و بخش های قانون گذاری دولتی باید 
انجام می دهند، به ویژه  حداکثر استفاده را از بخش هایی که کارهای میدانی 
بخش خصوصی، داشته باشند اما ساختاری که این بخش ها دارند، غالبا به صورت 
انجمن است و ساختار انجمن نمی تواند در قراردادهای بین المللی، کارهای جدی 
و همچنین قانون  گذاری ورود کند. البته اگر به صورت مشورت دادن در حوزه 
باید  این بخش ها  بنابراین  استفاده می شود.  آنها  نظرات  از  باشد،  قانون گذاری 
ساختار خود را اصاح کنند. چراکه ساختار باید به نحوی باشد که قابلیت ورود 
به عرصه های قرارداد بین المللی و داخلی را داشته باشند. البته ما تشکل های 
بین المللی داریم که با یکدیگر ارتباط دارند اما باید کار آنها کاربردی شود. به نظرم 
تشکل ها باید یک کنسرسیوم داشته باشند که بتوانند از طریق این کنسرسیوم 
در فعالیت در عرصه بین الملل و ارتباط با دولت ورود پیدا کنند. به عنوان مثال، 
در حوزه صنعت نفت شایسته ترین اشخاص در همین تشکل ها و انجمن ها مانند 
انجمن »سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران« هستند. ولی چون کار آنها در 
قالب انجمن است، مطالبه گری آنها چندان تخصصی نیست. حسن کنسرسیوم این 
است در زمان نیاز به وارادت کاالی خاص بجای دولت خود تشکل ها واردات انجام 
می دهند. اگر بخش خصوصی ما تمام قد در میدان باشد، کشور ما تحریم پذیر 

مباحث قانون گذاری در حوزه های مختلف صنعت و به ویژه صنعت 
نفت در این سال  ها دشواری  های متعددی برای تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان به   همراه داشته است. در همین راستا گفت وگویی 
اکبری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای  با دکتر عزت اهلل 

اسالمی داشتیم. 
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نخواهد بود. زمانی که الزم است وارادت از طریق دولت انجام 
شود، دولت یک کانال مشخص دارد. بنابراین به راحتی تحریم 
می شود ولی زمانی که بخش خصوصی و افراد گوناگون باشند، 
امکان تحریم وجود ندارد. بنابراین یکی از دالیلی که تحریم ها 
برای ما موثر است، علتش ساختارهای ناقص ما است. ما باید از 

طریق بخش خصوصی پیش رویم تا تحریم پذیر نباشیم. 

دیپلماسی اقتصادی در دستور کار مجلس

◆ آیا مانع زدایی از توسعه صنایع، همچنان در دستور 
کار مجلس قرار دارد؟

بله، تاش ما در این خصوص ادامه دارد و چند قانون در حوزه 
توسعه فضای کسب و کار و بهبود شرایط شرکت های دانش 
بنیان ارائه شده است. در حال حاضر یک طرح »دیپلماسی 
فعالین  برای  را  برابری  شرایط  که  شده  مطرح  اقتصادی« 
اقتصادی کشور و رقبا در کشورهای خارجی ایجاد خواهد کرد. 
همچنین کار فعالین اقتصادی نباید در گمرگ معطل شود. در 
بحث صادرات نیز می توانیم بسیاری از مواد اولیه را به کشور 
وارد کنیم، در کشور خودمان تبدیل به کاال کنیم و سپس صادر 
کنیم. به این ترتیب هم اشتغال زایی می کنیم و هم ارز به کشور 

وارد می کنیم. 

متاسفانه ساختار دولت چابک نیست ولی باید تاش کرد این 
اقدامات انجام شود تا به بهبود اقتصاد کشور کمک شود. 

اقدام دیگری که باید انجام شود، عدم پلمپ واحدهای تولیدی 
است. در حال حاضر شرایط طوری است که اگر واحدی طلب 
و یا چک و سفته دارد، پلمپ می شود ولی نباید اینگونه باشد، 
مطالبات باید دریافت شود ولی باید به این نکته توجه کرد 
که چنین واحدهایی زنده هستند و عده  زیادی در حال امرار 

معاش هستند و زندگی خود و خانواده شان را از راه کار در این 
واحدهای صنعتی می گذرانند. پس نباید زندگی این افراد و این 
واحدها را تعطیل کرد و باید شرایط به گونه ای باشد که شرایط 
فعالین اقتصادی کشور ما با کشورهای دیگر برابر باشد. به عنوان 
مثال، یک فعال اقتصادی در همین ترکیه که کشور همسایه ما 
است، اگر بخواهد چیزی صادر کند، در مرز، 18 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده را به او پرداخت می کنند. یعنی این 18 درصد 
به او بازگردانده می شود. در صورتی که در کشور ما 9 درصد 
در همان مرز از صادرکننده دریافت می شود. به این ترتیب، با 
مجموع 9 و 18 درصد، شرایط رقابتی فعال اقتصادی کشور ما 
با فعال اقتصادی کشور ترکیه نا برابر می شود و فعال اقتصادی 
کشور ما ۲7 درصد از ترکیه عقب تر است. این ۲7 درصد فاصله 
ما با ترکیه فقط در همین موضوع است. در صورتی که در حال 
حاضر ترکیه بازار عراق و سوریه را هم گرفته است. این نکات 

نواقصی است که ما به دنبال برطرف شدن آن هستیم. 

از دیگر نکات قابل توجه این است که باید بساط بخشنامه  ها، 
مصوبات و تصمیمات خلق الساعه برچیده شود که در طرح اخیر 
ما به مجلس آورده شده است. باید بگذاریم که فعال اقتصادی 
ما احساس امنیت کند و اقتصاد برای او قابل پیش بینی باشد. 

کشور ما یک هاب است و موقعیت آن بین المللی و یک نعمت 
الهی است و ظرفیت هایی دارد که هر جوان می تواند پنج شغل 

داشته باشد.

اگر ما و به ویژه دولت، خود را خدمتگذار مردم بدانیم، حتی یک 
نفر از زنان و مردان ما توجهی به دشمنان و منافقان و افکار آنها 

نمی کند. باید با فکر مردم این ممکلت را ساخت. 
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معاون صنایع ماشین آالت و تجهیزات وزارت صمت تاکید دارد: شرکت های 
ایرانی توان رقابت با شرکت های خارجی را دارند چرا که توان اصلی خارجی ها 

در منابع انسانی آنهاست و ما نیز از این مزیت در داخل کشور برخورداریم. 

در این شماره نشریه استصنا گفتگویی با آقای مهندس سید محمد موسوی، 
معاون صنایع ماشین آالت و تجهیزات وزارت صمت داشته ایم که مشروح آن 

را از نظر می گذرانید.

دولت قبل دولت انتظار بود

◆ کمی درباره فعالیت هایی که در این دوره مدیریتی وزارت صمت 
مورد نظر است توضیح می دهید؟

هرگاه بخواهیم به عنوان یک متخصص درخصوص موضوعی نظر دهیم ابتدا 
باید به سابقه و شرایط اطراف آن نگاه کنیم، در دولت های نهم و دهم وزارت 
فاز های  اباغ کرد و همزمان  فاز های ۲3،۲۲،۲1،۲0،19،14،13و ۲4را  نفت 
15،1۶و18،17 که سابقا آغاز شده بود، سرعت گرفت. این درحالی است که 
در دولت قبل پروژه های عظیم پیشران مطابق آنچه توان و ظرفیت سازندگان 

داخلی است آغاز نشد و تنها به تکمیل کارهای قبلی پرداخته شد.

دولت قبل دولت انتظار بود؛ به این جهت دولت یازدهم و دوازدهم را دولت انتظار 
می نامم که فقط در انتظار این بود که شرکت های خارجی بیایند تا قرارداد های 

جدید همچون ساخت و توسعه میادین نفتی و امثالهم به امضا برسد.

هم دچار یک عدم تصمیم گیری، به دلیل انتظار دیگران )شرکت های خارجی ها( 
بودیم و از سویی دچار سستی و کاهلی نیز بودیم. هرگاه هر کشوری و یا هر 
ملتی در انتظار این بود که دیگران برای آن کار انجام دهد، دچار شکست و 
رخوت شده است. به عبارتی اگر امروز کشور هایی نظیر آلمان و ژاپن در قله 
صنعت دنیا می درخشند به این دلیل بوده که از روز شکست خوردن در جنگ 

جهانی لحظه ای از تاش و پشتکار فروگذار نکرده اند.

معاون وزیر صمت در گفتگو با فصلنامه استصنا تاکید کرد

توان رقابــت شــرکت های ایرانی 
بــا شــرکت های مطــرح دنیا

صنعت در کشور های پیشرفته دنیا متعلق صنعت در کشور های پیشرفته دنیا متعلق 
به بخش خصوصی استبه بخش خصوصی است

صنعت در کشور های پیشرفته دنیا متعلق به 
بخش خصوصی است و دولت نقش خدمتگزار، 
تسهیل گر و برطرف کننده موانع را بازی می کند.

یکی از مهمترین اقداماتی که در این معاونت 
و وزارت صمت صورت گرفته، موضوع پایش 
است. در پایش های صورت گرفته اگر وضعیت 
تولید در موقعیت خوبی قرار دارد، سوالی که 
پیش می آید این است که چرا صادرات انجام 
نکته  این  به  باید  خصوص  دراین  نمی شود؟ 
توجه کرد که آیا کاالی تولید شده باکیفیت 
اینجا  لذا  یا خیر؟  و پیچیدگی فناورانه است 
آیا محصوالت  که  دیگر می رسیم  موضوع  به 
تولیدی ما به بلوغ فناورانه رسیده اند یا نه؟ و آیا 
حجم صادرات آن را می توانیم افزایش دهیم؟ 
از این رو در دوره کنونی به دنبال این هستیم 
که ذائقه تولیدکنندگان را از تولید کاال های با 
تکنولوژی پایین به تولید کاال های با تکنولوژی 

باال تغییر دهیم.

افزایش چشمگیر صادراتافزایش چشمگیر صادرات

بر اساس اطاعات منتشره مرکز آمار ایران رشد 
صنعت در بهار 5/1 درصد بوده و این وضعیت 
در تابستان نیز ادامه داشته و همچنین براساس 
گزارشات اعام شده، حجم صادرات شش ماهه 
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سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. اما ارزش دالری آن 
افزایش یافته است یعنی اینکه به سمت صادرات محصوالت کم حجم اما با ارزش 
دالری حرکت کرده ایم. اکنون با حذف نفت از چرخه اقتصاد و ناترازی صادرات 
۲.5 میلیارد دالر فاصله داریم. در شش ماهه اول سال جاری 133۲ دستگاه انواع 
ماشین آالت معدنی تولید شده است. این عدد در سال قبل ۶00 دستگاه بوده 
یعنی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 1۲۲ درصدی را نشان می دهد. 

همچنین در تولید تراکتور نیز با افزایش 50 درصدی روبرو بوده ایم.

البته هنوز مشکات زیادی در بخش تولید وجود دارد از جمله از حدود 75 هزار 
بنگاه صنعتی تولیدی، حدود 1۲ هزار واحد تعطیل و حدود ۲5 هزار واحد نیازمند 
بازسازی و نوسازی و حدود 30 هزار واحد کمتر از ظرفیت اسمی تولید دارند و 30 
درصد از کل معادن کشور به دالیل مختلف تعطیل هستند. صد البته امیدواریم با 

اجرای پروژه هایی که قبا عرض کردم این مسائل مرتفع شوند.

افتتاح فاز افتتاح فاز 1۴1۴ پارس جنوبی توانمندی شرکت های ایرانی را نشان داد پارس جنوبی توانمندی شرکت های ایرانی را نشان داد

◆ اگر بخواهیم به طور خاص عملکرد وزارت صمت در حوزه نفت را 
بررسی کنیم شرایط چگونه است؟

یک سوم پروژه های پارس جنوبی که فاز های 1، ۶، 7، 8، 17، 18، و 14 را 
شامل می شود، توسط ایدرو ساخته شده است. هدف از ورود سازمان گسترش 
به پروژه های پارس جنوبی ارتقاء توان ساخت داخل بود. آن چه که در مورد 
ساخت داخل صورت گرفته بود، تقریبا همه تجهیزات ثابت در فاز های پارس 

جنوبی و در حوزه نفت و گاز توسط سازندگان داخلی انجام می شد.

در زمانی که سازمان گسترش برای سفارش گذاری خرید تجهیزات داخلی فاز 
14 پارس جنوبی اقدام کرد، سایر پیمانکاران اصلی فازهای پارس جنوبی سراغ 
خارجی ها رفتند، ولی سازمان گسترش سفارش خرید تمام 30 هزار تن سازه های 

فلزی این پروژه را به تولیدکنندگان داخلی از جمله اعضای استصنا داد.

تمام تجهیزات ثابت پروژه )static equipment( را به ماشین سازی اراک اباغ 
کرد و ساخته شد )با یک قرارداد 700 میلیون دالری(. قله ساخت داخل در 
فاز 14 پارس جنوبی در بخش پمپ های سانتریفیوژ و پکیج های فرآیندی بود 
که سازندگان آن عمدتا اعضای انجمن استصنا بودند. در مجموع حدود 170 
میلیون یورو سفارش برای اولین بار به ساخت داخل داده شد. از طرفی در آن 
زمان تحریم های نفتی و تجهیزات صنعت نفت توسط اوباما، رئیس جمهور 
وقت آمریکا علیه ایران اعمال شد و این موضوع باعث شد به درخواست ها از 
شرکت های داخلی افزوده شود و خوشبختانه هیچ کدام از قراداد ها و سفارش 
ایرانی  تولیدکنندگان  تمامی تجهیزات توسط  و  گذاری ها دچار مشکل نشد 

دچار  که  پیمانکاران  طرفی  از  و  شد  ساخته 
تحریم شده بودند از همین سازندگان داخلی 

سفارش گذاری کردند.

با  رقابت  توان  ایرانی  با شرکت های  رقابت  توان  ایرانی  شرکت های 
شرکت های خارجی را دارندشرکت های خارجی را دارند

◆ از نظر کیفیت تولیدات داخلی صنعت 
نفت را چگونه ارزیابی می کنید؟

با شرکت های  رقابت  توان  ایرانی  شرکت های 
خارجی را دارند چرا که توان اصلی خارجی ها 
از  نیز  ما  ایران  در  آنهاست.  انسانی  منابع  در 
این مزیت برخوردار هستیم و نیروی انسانی 
جزء  ایران  نداریم.  کم  کارآمد  و  متخصص 
کشور های با رتبه باال در تعداد فارغ التحصیان 
بسیاری  است.  مهندسی  و  فنی  رشته های 
بهترین  و  حساس ترین  در  ایرانی  افراد  از 
هستند.  فعالیت  به  مشغول  دنیا  شرکت های 
اگر بتوانیم طراحی ها را در داخل انجام دهیم 
بدون شک تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با 
رقبای خارجی را خواهند داشت. امروز طراحی 
برای  نفت  صنعت  تجهیزات  اکثر  ساخت  و 
تولیدکنندگان داخلی بسیار ساده است، ولی 

درگذشته ساخت آن در داخل یک آرزو بود.

◆ و آینـده این بخـش را چطور ارزیابی 
؟ می کنید

من به آینده بسیار امیدوار هستم به شرطی که 
در طراحی ها و برنامه ریزی ها یک تقسیم کار 
ملی داشته باشیم تا بتوانیم شاهد بروز و ظهور 

هرچه بیشتر توان تولیدکنندگان ایرانی باشیم.

زمینه در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران مهیا است و خوشبختانه ریل گذاری 
خوبی در استصنا صورت گرفته و امیدوار هستم 
که هر روز شاهد رشد و شکوفایی اعضای آن و 

سایر تولید کنندگان داخلی باشیم.

نکته آخر آنکه باید در تصمیم گیری ها متعادل 
رفتار کرد. متاسفانه برخی افراد و مدیران بسیار 
عاقه مند هستند که خرید تجهیزات از خارج 
صورت بگیرد از سویی دیگر برخی نیز اصرار بر 
این دارند که در بخش هایی که ساخت داخل 
نداریم هیچ وارداتی صورت نگیرد. در صورتی 
که به اعتقاد من این یک خودتحریمی بزرگ 

محسوب می شود. 

اگر فردی امروز در بخش خصوصی یا دولتی 
نباید  جابجایی  صورت  در  دارد،  مسئولیت 
تاکید  دلیل  این  به  شود،  عوض  تصمیمش 

می کنم که تصمیم گیری ها باید متعادل باشد.
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مشاور معاون وزیر نفت در گفت و گو با نشریه استصنا خبر داد

پرداخیت  وضعیت  بهبود  برای  تالش 
شرکت ها

نفت  صنعت  تجهیزات  مجموعه  از  داخل  تولیدات  سهم 
رقمی است که بر اساس دیدگاه های مختلف متنوع می شود. 
در این زمینه به گفتگویی با مهندس پرویز سنگین، مشاور 
و  نظرات  قالب  این  در  و  پرداخته ایم  نفت  وزیر  معاون 

دیدگاه های وی را جویا شده ایم.

توان تولید داخل از پیش بینی تا محاسبه

صنعت  وضعیت  سال ها  این  طی  شما  دیدگاه  از   ◆
ساخت تجهیزات نفتی دارای چه شرایطی بوده و چه 

دستاوردهایی داشته است؟

اینکه دستاوردها از چه قرار بوده به این موضوع بستگی دارد 
که کدام بخش را در نظر بگیریم. واقعیت این است که در 
زمینه ساخت داخل گاه اشاره های اشتباهی در زمینه آمارها 
صورت می گیرد. ما زمانی که کار را شروع کردیم در اولین 
سال های دهه 90 کمیته ای تشکیل دادیم که از 50 شرکت و 
ارگان و فرد مختلف که همگی از دستندرکاران صنعت نفت 
بودند، تشکیل می شد. در آن دوران ما با انجام بررسی هایی 
درصدهای  و  کردیم  احصاء  را  نفت  پروژه های صنعت  تمام 

مرتبط با اقام تجهیزاتی آنها را نیز محاسبه کردیم.

با توجه به اینکه پس از انقاب به نوعی تحریم بوده ایم، این 
درصدها محاسبه شد. خوشبختانه در آن دوره گزارش های 
بانک جهانی هم در اختیار داشتیم که به برخی درصدها اشاره 
این درصدها مشخص  ما روش محاسبه  برای  اما  بود  کرده 
نبود. در هر صورت به شیوه ای که آنها به کار گرفته بودند و 
به شیوه هایی که با توجه به هزینه های ارزی پروژه ها مد نظر 
خود ما بود، این آمار را به دست آوردیم و بر اساس آن نقاط 

قوت و ضعف در زمینه تجهیزات نفتی مشخص شد.

◆ و نتیجه این بررسی ها چه بود؟

تجهیزات  از  استفاده  درصد  می  کردیم  فکر  زمان  آن  در  ما 
داخلی در صنعت نفت حدود 40 درصد باشد اما پس از این 
از ۶0   بیش  بخش  این  در  ما  توان  شد  مشخص  بررسی ها 
درصد است و گاه حتی به 80 الی 85 درصد هم می رسد . 
نهایت  در  اما  می رسید  درصد   40 حدود  به  نیز  گاه  البته 
میانگینی که بر اساس محاسبات جهانی و روش های تائید 
شده جهانی به دست آمد ۶0 درصد بود که این رقم بعدها 
اتفاقات متعددی رخ داد و در کنار  بهبود پیدا کرد چراکه 
بخش  این  از  نیز  حمایت هایی  مختلف،  پروژه  های  تعریف 
صورت گرفت و این اواخر نیز قانون خاصی برای ارتقاء توان 
داخل تدوین شد که بر اساس آن چنانچه کاالیی در داخل 
کشور تولید شود اجازه خرید خارجی آن داده نخواهد شد. 
در ادامه نیز با اقدامات متعددی دوباره این موارد را ممیزی 
کردیم و بحث به رتبه بندی رسید.از سوی دیگر بحث هایی 
مانند فناوری و آی سی تی لحاظ شد که خارجی  ها نتوانند 
در مواردی که توان داخل هست به بازار ما ورود کنند و در 

نهایت اکنون شرایط در این بخش ها بهبود پیدا کرده است.

تاکید دولت جدید بر حمایت از تولید داخل

با این اوصاف آیا سازندگان این صنعت توانستند   ◆
انتظارات را برآورده کنند؟

درست است که ما حمایت های متعددی از سازندگان به عمل 
آوردیم اما در عین حال الزم است به شکل هدفمندتری ادامه 
بحث  روی  جدید  دولت  خوشبختانه  زمینه  این  در  دهیم. 
حمایت های موثر تاکید دارد و ما هم سعی کردیم آموخته ها 
و تجربیاتی که از قدیم داشته ایم را به کار گیریم و اشتباهات 
گذشته را تکرار نکنیم. بر این اساس به نظر می رسد که در 

این دولت بتوانیم چهره موفق تری نشان دهیم.
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معاون وزارت امور خارجه خبرداد

کشورهای  به  صادرات  خوب  فرصت 
بلوک شرق

به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
اظهارات رئیس هیات مدیره استصنا مبنی بر دانش بنیان بودن 
100 درصد تولیدات اعضای این انجمن، تاکید کرد: شرایط 
و فرصت خوبی برای صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای 

بلوک شرق فراهم شده است.

سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  اعضای  مشترک  نشست 
تجهیزات صنعت نفت ایران با مهدی صفری، معاون دیپلماسی 

اقتصادی وزارت امور خارجه آبان ماه سال جاری برگزار شد.

در این نشست احسان ثقفی، رئیس هیات مدیره استصنا با 
انجمن  اکنون  هم  کرد:  اظهار  انجمن  ظرفیت های  به  اشاره 
استصنا با بیش از 850 عضو بیش از 80 درصد از نیازهای 
صنعت نفت کشور را تامین می کند و با توانمندی و ظرفیت 
خوبی که در شرکت های عضو این انجمن وجود دارد می توان 

این رقم را تا 95 درصد نیز ارتقاء داد.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر بیش از 5 میلیارد یورو 
انجمن صورت گرفته است،  از سوی اعضای  سرمایه گذاری 
فعالیت  درصد  صد  که  کنم  اعام  می توانم  جرات  به  گفت: 

محصوالت  صادرات  و  است  دانش بنیان  انجمن  این  اعضای 
دانش بنیان می تواند نوک پیکان مبارزه با تحریم ها و جنگ 

اقتصادی علیه کشورمان باشد.

دیپلماسی  معاونت  کرد:  بیان  استصنا  مدیره  هیات  رئیس 
خود  فعالیت  ماهیت  دلیل  به  خارجه  امور  وزارت  اقتصادی 
می تواند توانایی سازندگان ایرانی را به دیگر کشورها معرفی 
داخلی کمک  راستای صادرات محصوالت شرکت های  در  و 

بسزایی داشته باشد.

در ادامه این نشست، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجه، همکاری و تعامل با استصنا را مهم ارزیابی 
کرد و گفت: شرایط و فرصت خوبی برای صادرات محصوالت 
ایرانی به کشورهای بلوک شرق فراهم شده است و در این راستا 
تولیدکنندگان نیز می توانند در صورت بروز مشکل در روند 
صادرات با این وزارتخانه ارتباط داشته باشند و ما نیز این وعده 
را خواهیم داد که موانع پیش رو را در اسرع وقت هموار کنیم.
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توجه  قابل  موضوعات  جمله  از  نفتی  چاه های  احیای 
از اهمیتی ویژه برخوردار است.  صنعت نفت است که 
از  آقاشاهی  عرفان  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با 
کارشناسان انجمن استصنا به نگارش مقاله ای در این 
مانند  متعددی  موارد  آن  قالب  در  و  پرداخته  زمینه 
و اطالعات،  آمار  نگاه  از  ایران  تولید میادین  و  توسعه 
اساس  بر  نفتی  احیای چاه های  موفقیت طرح  الزامات 
و  آمار  نگاه  از  ایران  چاه های  المللی،  بین  تجربیات 
اطالعات و چارچوب طرح احیای چاه های غیرفعال ایران 
را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله آمده است:

به  اقداماتی است که منجر  به معنی همه  » احیای چاه ها 
از  تولید  افزایش  یا  و غیرفعال  بسته  تولیدی شدن چاه های 
چاه های تولیدی موجود می شود.  چاه های مدنظر، چاه های 
از طریق اعمال یک یا چند روش  تولیدی نفت هستند که 
چاه محور قابل احیا و یا افزایش تولید می باشند. مشکات 
مکانیکی، مشکل فرازآوري )انواع پمپ های درون چاهی و یا 
تزریق گاز(، افت فشار سرچاهي، تولید آب و گاز ناخواسته، 
تولید شن و ماسه، رسوب مواد معدني، رسوب آسفالتین، ارتباط 
ضعیف بین مخزن و چاه و تشکیل پوسته در دهانه چاه، از 
جمله مشکات مرتبط با چاه هاي تولیدي مي باشند. اولویت 
انتخاب با چاه هایی است که هزینه لجستیک و اجرای باالیی 

برای موفقیت طرح ندارند و ریسک عملیات باال نیست.

از دغدغه های مهم کشور و یکی  در سال های گذشته یکی 
اقتصاد  و  انرژی  بخش  در  راهبردی  و  مهم  ضرورت های  از 
کان کشور در صنعت انرژی صیانت از ذخایر نفت خام بوده 

است. مسئله ای که به کارگیری فناوری های به روز به  منظور 
بیشینه کردن برداشت نفت از مخازن و کاهش هزینه های تولید 

را  بیش از پیش ضروری می کند.

ایران  نفت  ملی  تولیدی شرکت  چاه های  از  ساالنه درصدی 
تولید خارج می شوند. در  از مدار  به عنوان چاه های غیرفعال 
حال حاضر حدود 750 حلقه چاه به عنوان چاه های کم بازده 
دسته بندی شده و از مدار تولید خارج شده اند. با توجه به اینکه 
سرویس  از  خارج  متمادی  سال های  برای  یادشده  چاه های 
فناورانه  های  کار  راه  است،  بوده  اقتصادی  تولید  فاقد  و 
به منظور احیای این چاه ها عاوه بر افزایش تولید و عواید 
حاصل از میادین نفتی کشور، زمینه ای مناسبی برای انجام 

فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.

از مزایا و ویژگی های این موضوع می توان به کسب درآمد و 
ارزش افزوده از چاه های متروکه و خارج از مدار تولید، تعیین 
تکلیف وضعیت 750 چاه غیرفعال و کم بازده شرکت ملی نفت 

ایران اشاره کرد.

توسعه و تولید میادین ایران از نگاه آمار و اطالعات

شاخص نرخ تخلیه مخازن

بر اساس آمارهای موجود، ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز 
در رتبه اول دنیا قرار دارد ]1[. بهره گیری از این ثروت عظیم 
و یا حفظ آن برای آیندگان، همواره به عنوان چالشی، پیشروی 
سیاستگذاری بوده است. ورود انرژی های تجدید پذیر و تاش 
کشورها برای باالبردن امنیت انرژی و عدم وابستگی، موجب 

وجود وجود 750750 چاه کم بازده در ایران؛ چاه کم بازده در ایران؛

»احیا« راهکاری ضروری برای »احیا« راهکاری ضروری برای 
صنعت نفت ایرانصنعت نفت ایران
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شده است کشورهای نفتی به دنبال بیشینه کردن تولید از 
مخازن هیدروکربنی جهت تبدیل آن به سرمایه برای نسل های 
آینده باشند. براساس گزارش وضعیت انرژی دنیا منتشرشده 
توسط شرکت بی پی BP در سال ۲0۲0، ایران با داشتن 15۶ 
میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت، دارای رتبه چهارم جهان 
ایران  مخازن  تخلیه  نرخ  گزارش  همین  براساس   .]1[ است 
نسبت تولید به ذخایر در پایین ترین سطح در میان کشورهای 
منطقه و عضو اوپک قراردارد؛ همان طور که در شکل 1 نمایش 
داده شده است، نرخ تخلیه میادین ایران یک درصد است. ]1[

البته نرخ تخلیه با در نظر گرفتن تولید فعلی ایران متاثر از 
شرایط تحریم های بین المللی 0/8 درصد است.

عضو  کشورهای  به  نسبت  ایران  برای  شاخص  این  وضعیت 
سازمان های اقتصادی بزرگ دنیا نامطلوب ارزیابی می شود. 
در حالی که نرخ تخلیه مخازن در ایران در محدوده یک درصد 
قرار دارد، در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه و اتحادیه اروپا به ترتیب ارقام 4 و 11 درصد را نشان 
میدهد. شکل ۲ وضعیت ایران نسبت به بسیاری از کشورهای 
دنیا که در شکل 3 )به تفکیک قاره ای( و شکل 4 نمایش 
داده شده است، در سطح پائینی قرار دارد. وضعیت نامطلوب 
ایران از نظر نرخ تخلیه مخازن نسبت به استاندارهای جهانی، 
عمدتاً ناشی از الف( عدم توسعه یافتگی میادین کشف شده، 
ب( عدم بهینه بودن توسعه و تولید از میادین درحال بهره 
برداری است. یکی از پتانسیل های موجود که در دسته ب 
قرار دارد، تعداد باالی چاه های غیرفعال در کشور است که 
میتواند به عنوان یک راه حل در کوتاه مدت، وضعیت تولید 

نفت کشور را بهبود بخشد.
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ونزوئال اوپک

نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشور های اوپک1شکل 

نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشور های اوپک

شکل 1 : نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با 
کشورهای اوپک

 کشورهای ایران، لیبی و ونزوئا که تولید نفت آن تحت تاثیر 
تحریم های بین المللی کمتر از ظرفیت است، متوسط تولید 
سالهای اخیر در نظر گرفته شده است. در صورتی که میزان 
تولید فعلی ایران مبنای محاسبات باشد، نرخ تخلیه مخازن 

ایران 0/8 درصد است. ]1[
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نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با سازمان های اقتصادی دنیا2شکل 

نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با سازمان های اقتصادی دنیا

شکل ۲: نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با سازمانهای 
اقتصادی دنیا.

نرخ تخلیه مخازن در ایران حتی از متوسط این شاخص در 
کشورهای اوپک پایین تر است. فاصله نرخ تخلیه مخازن در 
ایران با کشورهای توسعه یافته معنادار است. این شاخص در 
کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و 

اتحادیه اروپا به ترتیب 4 و 11 درصد است. ]1[
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نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشورهای جهان به تفکیک قاره3شکل 

نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشورهای جهان به تفکیک قاره

شکل 3: نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشورهای 
جهان به تفکیک قاره.

با وضعیت  ایران نسبت به کشورهای  نرخ تخلیه مخازن در 
مشابه ایران از نظر فناوری و حجم ذخایر در وضعیت مطلوبی 
قرار ندارد. وضعیت نامطلوب ایران از نظر نرخ تخلیه مخازن 
توسعه  عدم  الف(  از  ناشی  جهانی،  استانداردهای  به  نسبت 
یافتگی میادین کشف شده، ب( عدم بهینه بودن توسعه و تولید 

از میادین درحال بهره برداری است. ]1[
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نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشورهای مطرح نفتی4شکل 

نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشورهای مطرح نفتی

شکل 4: نرخ تخلیه مخازن نفت ایران در مقایسه با کشورهای 
مطرح نفتی.

نرخ تخلیه مخازن در ایران نسبت به کشورهای با سابقه در 
صنعت نفت از استاندارد نامطلوبی برخوردار است. هر یک از 
این کشورها با پیاده سازی سیاست های متنوع توسعه ای در 
راستای بیشینه سازی برداشت از منابع نفتی گام بر می دارند. 

]1[

شاخص تعداد چاه تکمیل شده

به  را می توان  گاز  و  نفت  میادین  در  تکمیل چاه  و  حفاری 
عنوان یک شاخص از توسعه یافتگی صنعت باالدستی نفت 
کشور درنظر گرفت. تعداد چاه های تکمیل شده به ازای ذخایر 
هیدروکربنی هر کشور بیانگر آن است که برنامه ریزی کشور 
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در سطح کان به چه میزان به سمت خلق ثروت از نعمت های 
خدادادی است. بر اساس آمارهای منتشر شده ساالنه توسط 
اوپک، نسبت چاه های تکمیل شده به ذخایر هیدروکربنی ایران 
15 است؛ عددی که نشان می دهد ایران از نظر این شاخص 
در پایین ترین سطح در بین کشورهای اوپک قرار دارد. همان 
طور که در شکل 5 نشان داده شده است، متوسط تعداد چاه 
تکمیل شده به ذخایر اثبات شده برای کشورهای عضو اوپک 
بیش از 3 برابر این شاخص برای ایران است. این عدد برای 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان، امارات متحده 
عربی و کویت بین 40 تا ۶0 است. این شاخص نشان می دهد 
تمرکز باالیی بر استخراج حداکثری ذخایر اثبات شده و تبدیل 
آن به ثروت عمومی وجود دارد؛ به طوری که به طور خاص 

ایران فاصله بسیار معنا داری با این نگرش حاکم در دنیا دارد.

جبران عقب ماندگی توسعه یافتگی میادین ایران با برنامه ریزی 
بلند مدت و سرمایه گذاری باال قابل انجام است. در کوتاه مدت 
و با محدودیت های فعلی سرمایهگذاری، تمرکز بر مدیریت 
مناسب دارایی های موجود از جمله چاه ها بسیار حائز اهمیت 
است. احیای چاههای غیرفعال و کمبازده که براساس تجربیات 
موجود در دنیا با سرمایه گذاری نسبتاً پایین قابل تحقق است، 
میتواند راهی برای نگهداشت تولید در افق کوتاه مدت تا زمان 

رفع محدودیت های سرمایه گذاری باشد.
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الجزایر آنگوال کنگو گینه استوائی گابون ایران عراق کویت لیبی نیجریه عربستان 
سعودی

امارات متحده 
عربی

ونزوئال اوپک دنیا

وسط دنیابه ازای یک میلیارد بشکه ذخیره هیدروکربن در ایران در مقایسه با سایر کشورهای اوپک و مت2019-1980تعداد چاه تکمیل شده 5شکل 

به ازای یک میلیارد بشکه ذخیره هیدروکربن در ایران در مقایسه2019-1980تعداد چاه تکمیل شده 
با سایر کشورهای اوپک و متوسط دنیا

شکل 5: تعداد چاه تکمیل شده 1980 - ۲019 به ازای یک 
میلیارد بشکه ذخیره هیدروکربن در ایران در مقایسه با سایر 

کشورهای اوپک و متوسط دنیا.

تعداد چاه های تکمیل شده به ازای ذخیره هیدروکربن یک 
شاخص مناسب از توسعه یافتگی صنعت باالدستی هر کشور 
است. وضعیت ایران در این شاخص در پایین ترین شرایط در 
بین کشورهای اوپک قرار دارد. این شاخص نسبت به متوسط 
کشورهای اوپک یک سوم و نسبت به متوسط دنیا بسیار پائین 
نظیر  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  برای  عدد  این  است. 

عربستان، امارات متحده عربی و کویت بین 40 تا ۶0 است.

شاخص نسبت چاه های غیرفعال و کم بازده

برای غیرفعال شدن  در کشورهای مختلف، دالیل متعددی 
چاه ها وجود دارد، اما تاش می شود نسبت چاه های غیرفعال 
به کل درپایین ترین حد ممکن باقی بماند. آشکار است که بهره 
گیری از چاه های غیرفعال و کم بازده و کاهش تعداد آنها تا 
عدد استاندارد از ملزومات افزایش تولید نفت در کشورها است. 
هرچه میزان تولید یک چاه بیشتر باشد، ترک آن چاه سخت تر 
خواهد بود؛ زیرا منافع اقتصادی تولید با دبی باال به راحتی قابل 
چشم پوشی نیست. این موضوع در آمار کشورهای تولیدکننده 
نفت به خوبی مشهود است. در این خصوص می توان شاخص 
با  های  در کشور  را  ها  به کل چاه  غیرفعال  تعداد چاه های 

پراکندگی متنوع در مقدار متوسط تولید به ازای هر چاه مورد 
سنجش قرار داد. چاه های فعال در ایران به طور متوسط 1۲50 
بشکه نفت در روز تولید می کنند، این در حالی است که حدود 
35 درصد از چاه های حفر شده در ایران غیرفعال هستند. در 
اکثر کشور های توسعه یافته با نرخ تولید مشابه این نسبت 
که  کویت  و  سعودی  عربستان  در  است.  درصد   10 حدود 
نرخ تولید متوسط هر چاه مشابه ایران است، شاخص نسبت 
غیرفعال و کم بازده کمتر از ۲5 درصد است. در روسیه و مالزی 
هدف گذاری رسیدن نسبت چاه های غیر فعال به کل چاه ها 

به ترتیب 10 و 15 درصد برنامه ریزی شده است.

الزامات موفقیت طرح احیای چاه های نفتی بر اساس 
تجربیات بین المللی

طرح احیای چاه های غیرفعال در دنیا

مرور تجربیات کشورها و شرکت های نفتی دنیا در پیاده سازی 
طرح احیای چاه های غیرفعال نشان می دهد که این طرح در 
دوران کاهش درآمدهای نفتی و افزایش ریسک اکتشافات و 
توسعه های جدید می تواند از نظر اقتصادی کامًا جذاب باشد. 
چاه های  احیای  طرح  الگوگیری  و  چارچوب  استخراج  برای 
غیرفعال ایران، تجربیات کشورهای مالزی، ترینداد و توباگو، 
شرکت تیومن-بیپی روسیه و ایالت کالیفرنیای آمریکا براساس 

منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت ]3. 4. 5. ۶. 7. 8[.

نشان  مختلف  کشورهای  در  انجام شده  های  عملیات  مرور 
می دهد که عملیات معموالً با درصد باالیی منجر به بازگرداندن 
چاه به مدار تولید شده است. نرخ موفقیت عملیات در پروژه 
ملی احیای چاه های نفتی در مالزی با بهبود فرآیندها از ۶0 
درصد به 70 درصد افزایش داشته و این کشور نرخ 85 درصد 
را به عنوان هدف گذاری برای فاز بعدی طرح انتخاب کرده 
است. این نرخ در کشور ترینداد و توباگو در طی چهار سال 
از 58 درصد به باالی 90 درصد با میانگین 70 درصد در این 
بازه رسیده است. بر اساس نتایج طرح در شرکت تیومن-بیپی 
روسیه مشخص شده که نرخ موفقیت عملیات احیا در چاه های 
فعال و کم بازده نسبت به چاه های غیرفعال 30 تا 40 درصد 

بیشتر است.

در نتیجه عملیات های موفق در مالزی افزایش تولید معادل 40 
هزار بشکه در روز محقق شده که تقریباً 50 درصد پتانسیل 
تولید پیشبینی شده از مجموع چاه های غیرفعال این کشور 
در  تا ۲014  سالهای۲011  طی  توباگو  و  ترینداد  در  است. 
مجموع چهارصد هزار بشکه تجمیعی نفت تولید شده است. 
در طرح گسترده احیای چاه های غیرفعال در کالیفرنیا افزایش 
قابل توجهی در تولید میزان نفت محقق شده است. در مجموع 
هفتاد چاه (که اطاعات آنها در دسترس قرار دارد)، تولید پس 
از عملیات تعمیری نسبت به تولید قبل از غیرفعال شدن چاه ها 
به طور متوسط 81 درصد افزایش داشته است. افزایش تولید 
در عملیات احیای چاه در شرکت تیومن-بیپی روسیه طی 7 
سال سبب افزایش به طور متوسط 330 بشکه در روز به تولید 
نفت از هر چاه شده است. آنچه در موردکاوی انجام شده و 
نتایج حاصله در آنها باید مورد توجه قرار گیرد، عواملی است 
که منتج به بهره وری مناسب در طرح احیای چاه های غیرفعال 
می شود. بهره وری قابل توجه اشاره شده در قالب طرح احیای 

پرونده

36



چاه ها در موارد فوق، نتیجه طراحی اصول و چارچوبی است 
که در سالیان متمادی از درس آموخته ها به دست آمده است.

اساس  بر  شده  استخراج  کلیدی  آموخته های  درس 
تجربیات بین المللی

بر اساس موردکاوی های صورت گرفته عوامل زیر را باید به 
عنوان درس آموخته هایی برای موفقیت طرح احیای چاه های 

غیرفعال و کم بازده مورد توجه قرار داد.

الف( پایگاه داده و غربالگری:

احیای  طرح های  همه  در  مشترک  های  گام  اولین  از  یکی 
چاه های غیرفعال، تهیه یک پایگاه داده کامل از جمله مخزن، 
چاه ها و سیستم تولید از چاه های موجود است. این پایگاه داده 
می شود.  شامل  را  االرضی  سطح  تأسیسات  تمامی اطاعات 
این پایگاه داده مبنای تصمیم گیری برای غربالگری چاه ها، 
خواهد  تولید  میزان  و  موفقیت  پایش  عملیات،  برنامه ریزی 
بود. تهیه این پایگاه داده با جمع آوری داده های متنوع موجود 
آغاز، و پس از انجام پردازش های مدیریت داده شامل کنترل 
کیفیت، پاکسازی، صحت سنجی و... جهت تصمیم گیری های 

آتی استفاده خواهد شد.

ب( نگاه میدان محور:

هر چند این طرح ها بر کاهش چاه های غیرفعال تمرکز دارند، 
ویژگی مشترک همه آنها بررسی و عارضه یابی بر اساس نگاه 
میدان محور است. توجه صرف به یک چاه بدون در نظر گرفتن 
آن به عنوان جزئی از کل، می تواند نرخ موفقیت عملیات احیا 
و افزایش تولید را به شدت کاهش دهد. در این نگاه و بر اساس 
بررسی جامع سیستم تولید، عارضه یابی یک چاه با استفاده 

از یک دسته چک لیست عارضه یابی موجود انجام می پذیرد.

پ( غربالگـری فنی چاه ها بر اسـاس بررسـی های 
تشخیصی: جامع 

در اکثر طرح های پیاده سازی شده، جهت مدیریت هزینه و 
ریسک عملیات احیا و همچنین افزایش احتمال موفقیت احیای 
چاه یک رویکرد دو مرحل های غربالگری مورد توجه بوده است. 
در مرحله اول که بیشتر بر اساس پایگاه داده شامل اطاعات 
چاه، مخزن و تأسیسات است، چاه ها بر اساس کاتالوگ عارضه 
یابی دسته بندی خواهند شد. در مرحله دوم نیاز به مطالعه 
عمیق تر جامع و همچنین برخی ارزیابی های عملیاتی است 
که بر مبنای نتایج آن غربالگری اولیه تایید یا اصاح می شود. 
با بکارگیری راه حل مناسب برای فعال سازی چاه، »مشکل-راه 
حل « نتایج بررسی جامع تشخیصی مبتنی بر کاتالوگ انتخاب 

می شود. )شکل ۶(.

ت( تفکیـک چاه هـای مسـتعد احیـا از چاه های 
احیا: غیرقابـل 

یکی از ویژگی های مشترک تمامی طرح های احیا، غربالگری 
بر  تمرکز  و  احیا  غیرقابل  چاه های  از  احیا  مستعد  چاه های 
چاه های مستعد صورت می باشد. شکل ۶ به صورت شماتیک 

رویه غربالگری چاه های غیرفعال را نمایش می دهد

 

ها برای احیا بر اساس الگو گیری انجام شدهشماتیک روند غربالگری فنی چاه  6شکل   
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 شکل ۶: شماتیک روند غربالگری فنی چاه ها برای طرح احیا 
بر اساس الگوگیری انجام شده.

در اکثر طرح های پیاده سازی شده، جهت مدیریت هزینه و 
ریسک عملیات احیا و همچنین افزایش احتمال موفقیت احیای 
چاه، یک رویکرد دو مرحل های غربالگری فنی مورد توجه بوده 
است. پس از غربالگری چاه های مستعد احیا از چاه های غیرقابل 

احیا، تمرکز بر چاه های مستعد صورت می گیرد.

ث( انتخاب فناوری های چاه محور:

اگر چه در مرحله مطالعه و غربالگری، نگاه حاکم میدان محور 
است؛ اما در زمان پیاده سازی تمرکز اجرا بر جزء چاه از سیستم 
تولید )به دلیل سه فاکتور زمان، هزینه و بهره وری، و مباحث 
زیست محیطی( است. بر همین اساس باید بهترین فناوری 
برای راه حل انتخاب شده بر مبنای کاتالوگ مشکل-راه حل، 
که از بیشترین کارایی )بر اساس عوامل زمان، هزینه و درصد 
موفقیت طرح( برخوردار است، انتخاب شود. در این راستا تهیه 
یک رویه ارزیابی فناوری، به گونه ای که روش مذکور حداقل 
شایستگی فنی را از دید یک کمیته ناظر داشته باشد، ضروری 
به نظر می رسد. همچنین این کمیته ناظر میتواند با اشتراک  
گذاری درس آموخته ها و دستاوردهای فناوری های مختلف در 
بین مجریان این طرح، به افزایش بهره وری طرح یاری رساند.

ج( تعامل ذینفعان:

در طرح احیای چاه های غیرفعال، ذینفعان اصلی شامل صاحب 
گذار  سرمایه  نهاد  ایران(،  نفت  ملی  )شرکت  نفتی  چاه های 
)صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت(، مجریان 
شرکت های  طریق  از  گاز  و  نفت  نوآوری  و  فناوری  )پارک 
دانش بنیان( و شرکت های خدماتی خواهند بود. نحوه تعامل 
و فرآیندهای اجرایی بین این ذینفعان یکی از کلیدی ترین 
این طرح  که  آنجا  از  بود.  خواهد  این طرح  موفقیت  عوامل 
حرکت از نگاه خدمات محور به راه حل محور است، انعطاف، 
چابکی در تصمیم گیری و سرعت در صدور تأییدیه ها بسیار 

کلیدی هستند.

چ( مدل مالی و تسهیم ریسک:

موردکاوی در کشورهای مختلف نشان داد طرح احیای چاه در 
نگاه کان برای صاحبان میادین نفتی از نظر اقتصادی جذاب 
است. از آنجا که در طرح احیای چاه های غیرفعال ایران شرکت 
ملی نفت ایران )به عنوان مالک میادین نفتی( اجرای طرح 
را به شرکت های نوپا و دانش بنیان واگذار می کند، مدل مالی 
واگذاری طرح و نحوه تسهیم ریسک بین شرکت ملی نفت 
ایران و مجری بسیار حائز اهمیت است. رژیم مالی طرح باید 
به گونه ای باشد که برای مجری متناسب با ریسک تحمل 
شده توسط وی )عدم موفقیت 40 - 50 درصدی عملیات(، 
واجد جذابیت سرمایه گذاری خطرپذیر باشد. همان طور که در 
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بخش های فوق اشاره شد، میتوان واگذاری چاه های کم بازده 
)که شانس موفقیت آنها 30 تا 40 درصد به » ت« بیشتر است(

در کنار چاه های غیرفعال )منظور چاه های غیرفعال مستعد احیا 
که در اصل عنوان یک عامل اساسی در این طرح ذکر شد( به 

صورت یک بسته را مدنظر قرار داد.

ح( ارزیابی و نظارت مجریان طرح:

یکی از مهم ترین فرآیندهای دخیل در طرح احیای چاه های 
غیرفعال، ارزیابی شرکت های مجری کاندیدا برای این طرح و 
انتخاب براساس شایستگی های مورد نظر شرکت مالک چاه ها 
لزوم جذابیت و تسهیم ریسک  به  است. در واقع همان طور 
مجری وزن داده شد، متناسب با آن باید ارزیابی»چ« که در 
اصل چابکی در فرآیند انتخاب مجری/ مجریان طرح صورت 
پذیرد. همچنین در ادامه کار و مرحله پیاده سازی طرح، نظارت 
بر فعالیت مجری به منظور بیشینه  سازی بهره وری عملیات با 
کمترین هزینه سرمایه ای و در کوتاهترین زمان ممکن بسیار 

حائز اهمیت است.

خ( هدف گذاری واقع گرایانه:

چاه های  احیای  طرح  هدفگذاری  ایران،  نفت  ملی  شرکت 
غیرفعال بایستی چند ویژگی مشخص داشته باشد: 

 درصدی به عنوان حد استاندارد نسبت چاههای غیرفعال به  •
مجموع چاه ها در نظرگرفته شود. مثا در دنیا 10% به عنوان 
یک حد مناسب برای درصد چاه های غیرفعال پذیرفته شده 

است.
 برنامه ریزی کاهش درصد چاه های غیرفعال تا رسیدن به  •

حد استاندارد به صورت واقع گرایانه انجام پذیرد. یک افق 
زمانی 5 - 3 ساله برای رسیدن به حد استاندارد معقول به 

نظر می رسد.
 تهیه رویه های مدیریت دارایی )به خصوص چاه( در شرکت  •

غیر  نرخ  کاهش  با  که  باشد  ای  گونه  به  ایران  نفت  ملی 
فعال شدن چاه ها عاوه بر کمک به کاهش درصد چاه های 
غیرفعال در سال های اولیه طرح، حد استاندارد با کمترین 

هزینه ممکن در بلند مدت حفظ گردد.

وضعیت آماری چاه های حفاری شده ایران

بر اساس آمار و اطاعات موجود از مجموع حدوداً 5400 حلقه 
تولید  از مدار  بر 35 درصد  بالغ  چاه حفاری و تکمیل شده، 
خارج شده اند. همانطور که در شکل 7 به تفصیل ارائه شده 
است، تقریباً 40 درصد چاه های غیرفعال ایران در دسته چاه های 
متروکه قرار گرفته اند که عملیات رهاسازی بر روی آنها انجام 

شده است یا باید انجام پذیرد.

چاه های  احیای  طرح  انجام  ظرفیت  ها،  داده  این  اساس  بر 
غیرفعال را می توان در چاه های معلق )که به دالیلی همچون 
تولید پایین از مدار خارج شده اند(، و چاه های بسته )که به 
دالیل مختلف تولید آنها متوقف شده است( جستجو کرد. این 
دو دسته از چاه مجموعاً ۶0 درصد چاه های غیرفعال )معادل 

1100 - 1000 حلقه چاه( را در بر می گیرد.
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وضعیت چاه های حفاری شده ایران به تفکیک فعال و غیرفعال7شکل شماره 

فعال تولیدی

فعال تزریقی

فعال مشاهده ای

غیر فعال بسته

غیر فعال متروکه

غیر فعال معلق

شکل 7: وضعیت چاههای حفاری شده ایران به تفکیک فعال 
و غیرفعال.

بر اساس اطاعات موجود، 35 درصد چاه های حفاری شده ایران 
غیرفعال هستند. 40 درصد از این چاه ها در دسته بندی متروکه 
قرار گرفته اند و ۶0 درصد باقیمانده امکان احیا را دارا خواهند بود.

بررسی آماری دالیل فنی غیرفعال شدن چاه های ایران

بر اساس تحلیل صورت گرفته بر داده های ۲00 حلقه چاه 
چاه  شدن  بسته  و  تولید  توقف  فنی  دالیل  ایران،  غیرفعال 
تنوع  میادین کشور  آنجا که در کل  از  است.  شناسایی شده 
خواص میدان و فناوری های مورد استفاده همگونی قابل توجهی 
دارد، میتوان این نمونه را به عنوان شاخصی از وضعیت کل چاه 
های غیرفعال ایران تلقی کرد. همانطور که در شکل 8 مشخص 
است، سه دلیل فنی عمده که منجر به توقف تولید شده است 

عبارتند از:

 تولید زیاد آب •
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 مشکات مربوط به ساختمان چاه •
 فشار پایین درون چاهی •

تمرکز بر این سه دلیل و ارائه / اثبات فناوری های مناسب برای 
آنها در کنار رعایت بقیه اصول اساسی چارچوب طرح احیای 
چاه های غیرفعال و بکارگیری تجربیات بین المللی می تواند 
کلید موفقیت طرح و بازگرداندن بخش قابل توجهی از چاه های 

غیرفعال به مدار تولید باشد.
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تولید آب زیاد تولید گاز زیاد همشکالت مربوط به چا تولید ماسه یفشار پایین درون چاه افت فشار مخزن

دسته بندی فنی مشکالت چاه های غیر فعال ایران8شکل 

دسته بندی فنی مشکالت چاه های غیر فعال ایران

شکل 8: دسته بندی فنی مشکات چاه های غیرفعال ایران.

به  منجر  که  فنی  دالیل  عمده  موجود،  اطاعات  اساس  بر 
غیرفعال شدن چاه های نفتی ایران شده اند، شامل تولید زیاد 
تمرکز  است.  پایین درون چاهی  و فشار  آب، مشکات چاه 
بر این سه دلیل و ارائه راه حل های مناسب بخش زیادی از 

مشکات چاه های غیرفعال ایران را پوشش خواهد داد.

چارچوب طرح احیای چاههای غیرفعال ایران

دسته بندی عوامل مؤثر بر تعداد باالی چاه های غیرفعال ایران

نخستین پیش نیاز موفقیت هر طرحی، شناسایی دقیق عوامل 
شکل گیری چالش موردنظر است. از این رو بر اساس تحلیل 
چاه های  باالی  درصد  بر  مؤثر  عوامل  گرفته،  صورت  های 
غیرفعال ایران را می توان در دو دسته کان طبقه بندی نمود :

 عدم بهینگی مدیریت، )مدل کسب و کار، فرآیند ها، برنامه  •
ریزی یک پارچه، نیروی انسانی(

 مشکات مدیریت میدان. ) مخزن محور، دهانه چاه محور،  •
چاه محور و تاسیسات محور(

شناخت مختصات هر یک از این دسته ها سبب خواهد شد 
تا برنامه ریزی طرح احیای چاه های غیرفعال دقیق تر شود و 

احتمال موفقیت طرح افزایش یابد.

دسته اول مشکات عمدتاً ناشی از مدیریت غیر بهینه در سطح 
شرکت ملی نفت ایران است.

عوامل مؤثری را می توان برشمرد که منجر به غیر بهینگی 
مدیریت تولید می شود، از جمله:

 عدم جذابیت مدل کسب وکار، •
 فرآیندهای غیربهینه و بروکراتیک، •
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 عدم برنامه ریزی بهینه و یکپارچه در سطح شرکت ملی  •
نفت ایران،

 عدم انگیزه کافی در نیروی انسانی. •
مشکات دسته دوم (که عمدتاً فنی هستند ) را می توان به 

چهار بخش عمده تقسیم بندی کرد:

 مشکات مخزن محور، •
 مشکات دهانه چاه محور، •
 مشکات چاه محور، •
 مشکات تأسیسات محور. •

شناخت عوامل مؤثر بر باال بودن تعداد چاه های غیرفعال با 
تقسیم بندی ارائه شده کمک می کند تا برنامه ریزی و راه حل 
یابی در طرح احیای چاه های غیرفعال ایران متناسب با هر 

دسته در سطح موردنیاز صورت پذیرد.

سطوح برنامه ریزی طرح احیای چاه های غیرفعال

جهت رفع عوامل شناسایی شده فوق الذکر، برنامه ریزی طرح 
احیای چاه های ایران، می بایست موضوع در سه سطح پورتفو، 
میدان و چاه پیگیری شود. هر یک از این سطوح بازیگران و 
ذینفعان متفاوتی در اکوسیستم صنعت باالدستی نفت را درگیر 
ذکرشده  به چالش های  معطوف  که  یک  در سطح  می کند. 
نیروی  و  یکپارچگی  فرآیندها،  وکار،  کسب  مدل  چهارگانه 
انسانی است، مدیریت شرکت ملی نفت ایران مشارکت عمده 
را دارند. راه حل های این سطح متمرکز بر رفع چالش های 
ذکرشده به منظور مدیریت بهینه تر پورتفوی شرکت ملی نفت 

ایران با منابع موجود است.

در سطح دو، تمرکز اصلی بر احیای چاه ها و دارایی های غیرفعال 
با مشکات بخش مخزن محور و تأسیسات محور است. از آنجا 
که احیای چاه های غیرفعال با علت های دوگانه ذکر شده، صرفاً 
در مقیاس چاه عملی نیست، راهکارهای پیشنهادی نیز باید در 
مقیاس میدان پیگیری شود. در این مقیاس چاه های غیرفعال 
در یک میدان به صورت بسته دیده میشود. اجرای این سطح 
می تواند توسط شرکت های تابعه شرکت ملی نفت با سرمایه 
گذاری داخلی و یا واگذاری به سرمایه گذاران از جمله شرکت 
تولید محقق شود. در سطح سه که  و  اکتشاف  ایرانی  های 
تمرکز بر احیای چاه های غیرفعال با مشکات دهانه چاه محور 
و چاه محور و تا حدودی تأسیسات محور )تأسیسات سرچاهی، 
سیستم های فرآورشی موقت سرچاهی و...( است، راهکارها 
عمدتاً در مقیاس چاه هستند؛ از این رو می توان اجرای این 
سطح را به صورت چاه به چاه متصور بود. اجرای این سطح از 
احیا را میتوان به مجریان چاه محور مانند شرکت های دانش 
بنیان و فناور، شرکت های اکتشاف و تولید و شرکت های 

خدماتی واگذار نمود.

برآورد کاهش تعداد چاه های غیرفعال در سطوح مختلف

بر اساس آمارهای ارائه شده در شکل 7 تعداد چاه های مستعد 
طرح احیا حدوداً 1100 حلقه است. هدف از طرح احیای چاه 
های غیرفعال در نهایت رسیدن درصد چاه های غیرفعال به 
باید  رو  این  از  است؛  و کمتر(  )10 درصد  استاندارد جهانی 
برآوردی از تعداد چاه های درگیر در هر یک از سطوح را داشت. 
اگرچه برآورد دقیق از میزان بهره وری طرح در سطح یک با 

توجه به پیچیدگی های موجود بسیار سخت است، میتوان از 
قواعد سرانگشتی برای تخمین میزان مشارکت این سطح در 
بهبود درصد چاه های غیرفعال استفاده کرد. براساس منابع، 
پورتفو( سبب  اینجا مدیریت  )در  فرآیندی  بهینه سازی هر 

افزایش بهرهوری 10 تا 40 درصدی می شود.

با  پورتفو  مدیریت  بهبود  با  زد  تخمین  می توان  رو  این  از 
از چاه های  به طور متوسط ۲5 درصد  مختصات ذکرشده، 
غیرفعال را به مدار تولید بازگردند. با استفاده از آمارهای ارائه 
شده در شکل 9 می توان تخمینی از درصد چاه های هدف در 
سطح دو و سه به دست آورد. همانطور که در شکل 9 نمایش 
داده شده است، حدوداً 10 درصد از چاه های نیاز به احیا در 
مقیاس میدان سطح )دو( هستند. باقیمانده چاه ها که معادل 
حدوداً ۶00 حلقه چاه هستند، هدف طرح احیای مقیاس چاه 
برای مجریان چاه محور مانند شرکت های دانش بنیان و فناور 

خواهند بود.
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البرآورد درصد مشارکت هر یک از سطوح شناسایی شده در طرح کالن احیای چاه های غیرفع9شکل 

%55چاه های قابل احیا در سطح سه 

%25چاه های قابل احیا در سطح یک 

%10چاه های قابل احیا در سطح دو 

%10درصد چاه های غیرفعال جاری قابل قبول 

شکل 9: برآورد درصد مشارکت هر یک از سطوح شناسایی 
شده در طرح کان احیای چاههای غیرفعال.

احتمال موفقیت مورد انتظار طرح در مقیاس چاه

به دلیل ماهیت یکسان طرح، تخمین درصد موفقیت مورد 
انتظار طرح را می توان بر اساس تجربیات موفق در کشورها/ 
شرکت های نفتی که به صورت مدون این طرح را پیاده سازی 
انجام داد. همانطور که در این گزارش اشاره شد،  اند،  کرده 
در صورت رعایت اصول و درس آموخته های اجرایی اشاره 
برای  را  تا ۶0 درصدی  احتمال موفقیت 50  شده، می توان 
شروع طرح در نظر گرفت. البته این احتمال در صورت پایش 
و بهبود مداوم می تواند به صورت قابل توجهی افزایش یابد. 
بر این اساس انتظار می رود در صورت رعایت پیش نیاز های 
طرح، از مجموع ۶00 عملیات که هدف سطح سه یا مقیاس 
چاه محور است، 300 تا 350 عملیات موفق و منجر به افزایش 

تولید شود.

میزان افزایش تولید مورد انتظار طرح در مقیاس چاه

با توجه به تنوع خواص میادین مختلف ایران پیش بینی مقدار 
مورد انتظار از افزایش تولید به ازای احیای ۶00 حلقه چاه 
مورد  در  است.  زیادی  های  پیچیدگی  دارای  سه  سطح  در 
از برخی قواعد  نیز می توان  پارامتر بسیار کلیدی طرح  این 
سرانگشتی و آماری استفاده نمود. متوسط تولید نفت ایران 
با توجه به تعداد چاه های تولیدی فعال ایران حدوداً 1۲50 
بشکه نفت در روز است. بر اساس تئوری حد مرکزی، می توان 
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توزیع میزان تولید چاه های ایران را به دلیل تعداد کافی نمونه 
به صورت توزیع نرمال در نظر گرفت. اگر بازه توزیع نرمال هر 
چاه از صفر )چاه بسته( با میانگین 1۲50 در نظر گرفته شود، 
انحراف معیار توزیع نرمال دبی تولید چاه ها در حدود 400 
بشکه در روز خواهد بود. از آنجا که هدف گذاری شده است 
که درصد چاه های غیرفعال از 35 درصد فعلی به 10 درصد 
و یا کمتر کاهش پیدا کند، بر اساس روابط ریاضی کاهش 
۲5 درصدی تجمیعی بر روی تابع توزیع نرمال معادل متوسط 
افزایش 300 تا 400 بشکه ای مقدار تولید نفت است. از این رو 
می توان انتظار داشت هر عملیات موفق از ۶00 عملیات برنامه 
ریزی شده در سطح چاه به طور متوسط 300 تا 400 بشکه 
در روز تولید نفت را افزایش دهد. باتوجه به احتمال موفقیت 
عملیات احیای چاه، افزایش تولید مورد انتظار از طرح احیای 
۶00 حلقه چاه غیرفعال در مقیاس چاه )سطح سه( بین 90 تا 

140 هزار بشکه در روز پیش بینی می شود.

برآورد هزینه عملیات در مقیاس چاه

به منظور تخمین هزینه هر عملیات در مقیاس چاه )۶00 
عملیات سطح سه(0 آیتم های هزینه ای براساس راه حل های 
محتمل برای سه مشکل فنی رفع تولید آب زیاد، مشکات 
ساختمان چاه و جبران افت فشار چاه شناسایی شد. بر این 
اساس همانطور که در شکل 1۲ نمایش داده شده است، هزینه 
انواع عملیات برای رفع این سه مشکل برآورد شده است. در 

مورد اعداد ارائه شده ذکر چند نکته ضروری است: 

 در برآورد هزینه هر عملیات از لیست قیمت های رایج  •
در شرکت ملی نفت ایران و آخرین مناقصات برگزارشده 

استفاده شده است.
 برآورد صورت گرفته در سطح 5 تخمین هزینه است و  •

هدف آن ارائه یک تخمین جامع مدیریتی است. بدیهی 
است، برآورد دقیق پس از انجام ارزیابی های چاه به چاه 

صورت خواهد گرفت. 
 هزینه برآورد شده صرفاً شامل هزینه عملیات احیای چاه  •

غیرفعال است. هزینه های دیگری مانند هزینه تشخیص 
و عیب یابی که ممکن است مورد نیاز باشد در این هزینه 

دیده نشده است.
این  • در   Contingency نشده  پیش بینی  هزینه های   

برآورد لحاظ نشده است. با توجه به ماهیت این عملیات 
و همچنین قدیمی بودن چاه ها امکان حادث شدن هزینه 

های پیشبینی نشده بسیار باال است.
بر اساس پیشبینی و توزیع عملیات های متنوع که در شکل 
10 اشاره شده است، به طور متوسط پیشبینی می گردد، هزینه 
هر عملیات در طرح احیای ۶00 حلقه چاه به طور متوسط 
1750هزاریورو باشد. بر این اساس میزان سرمایه گذاری الزم 
برای طرح احیای ۶00 حلقه چاه غیرفعال، یک میلیارد یورو 
تخمین زده می شود. بر این اساس هزینه طرح 7 تا 11 هزار 
برای  می شود.  برآورد  تولید  افزایش  بشکه  هر  ازای  به  یورو 
اولویت دهی، می توان بر چاه های با مشکاتی که بدون نیاز 
به دکل یا شناور قابل احیا هستند، تمرکز نمود. متوسط هزینه 
این نوع عملیات، برابر 750 هزار یورو برآورد شده است. بر این 
اساس در این اولویت می توان با سرمایه گذاری 300 میلیون 

یورویی بالغ بر 350 چاه را احیا نمود.
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"تولید بار اول" که از سه سال گذشته در دستور کار دولت 
قرار گرفت، تبدیل به قانون شده و اخیرا قانون و آیین نامه 
اجرایی آن در بخش های مختلف صنعت اباغ شده اما باید 
حوزه  در  ویژه  به  داخلی  تولیدکنندگان  و  سازندگان  دید 
آیا  ببرند و  از آن بهره   اندازه می توانند  تا چه  صنعت نفت 
این حمایت ها مستمر خواهد بود یا با تغییر شرایط )مانند 
امضاء شدن برجام( حال و روز آن ها نیز تغییر خواهد کرد.

آیین نامه حمایت از تولید بار اول در راستای اجرای قانون 
جهش تولید و در جهت مقابله با تحریم ها، مرداد ماه امسال 
از سوی دولت تصویب و اباغ شد و بر این اساس، طرح های 
و  تسهیات  اول،  بار  تولید  کارگروه  سوی  از  شده  تایید 

حمایت های ویژه ای دریافت می کنند.

و  فناورانه  محصوالت  تولید  به  اشاره  اول،  بار  تولید 
راهبردی دارد که امروزه ایران به دلیل تحریم های ظالمانه 
چنین  به  دسترسی  یا  شده  محروم  آن  به  دسترسی  از 
است.  شده  گذشته  از  سخت تر  کشور  برای   محصولی 

حمایت از تولید بار اول از شعار تا عمل؛

ــدر  ــیت چق ــزات نف ــازندگان تجهی س
حمایــت می شــوند؟

ابالغ آیین نامه حمایت از تولید بار اول+جزییات

رئیس جمهور،  فناوری  علمی و  معاون سابق  سورنا ستاری، 
مرداد ماه امسال اعام کرد که آیین نامه حمایت از تولید بار 
اول محصوالت فناورانه توسط دولت تصویب و اباغ شد. وی 
با اعام این خبر چنین توضیح داد که کارگروهی به منظور 
عضویت  با  فناورانه،  محصوالت  حوزه  تحریم های  با  مقابله 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی و  معاونت  نمایندگان 
 1398 شهریور  در  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه 
تشکیل شده است. بر این اساس در صورت تأیید کارگروه 
فوق الذکر، برای عقد قرارداد با شرکت های دانش بنیان به 
راهبردی،  تحریمی و  فناورانه  اقام  اول  بار  تولید  منظور 
الزامی به برگزاری مناقصه نیست و معامله مورد نظر بدون 
قابل  مناقصات  برگزاری  مقررات  و  قانون  تشریفات  انجام 
 5000 انرژی  حوزه  برای  قرارداد  هر  سقف  است.  انجام 
میلیارد ریال و برای سایر حوزه ها ۲500 میلیارد ریال اعام 

شده است.

پرونده

42



تا کنون و در طول 3 سال  ادامه داد:  باره  این  ستاری در 
گذشته، 193 طرح از بیش از 70 دستگاه دولتی و حاکمیتی، 
توسط دبیرخانه کارگروه تولید بار اول دریافت شده که برای 
مقررات  و  قانونی  تشریفات  ترک  مجوز  آن ها  از  مورد   99
برگزاری مناقصات از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری صادر شده است.

این  فعالیت  از  حاصل  ارزی  جویی  صرفه  به  اشاره  با  او 
کارگروه، تاکید کرد: ارزش طرح های تایید شده معادل 84 
ارزش  )به  آن  از  مورد  تا کنون 53  است که  میلیون دالر 
35 میلیون دالر( به عقد قرارداد منجر شده و پیگیری عقد 
قرارداد موارد باقی مانده نیز توسط دبیرخانه تولید بار اول در 
حال انجام است. بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت 
موفقیت طرح های مذکور، ساالنه بیش از 450 میلیون دالر 
بومی سازی  اقام  واردات  عدم  از  ارزی حاصل  صرفه جویی 

شده، برای کشور حاصل خواهد شد.

به  اشاره  با  رئیس جمهور  فناوری  علمی و  سابق  معاون 
صورت  در  افزود:  کارگروه،  این  از  مجوز  درخواست  شیوه 
درخواست انعقاد قرارداد تولید بار اول، الزم است نامه تقاضا 
از سوی باالترین مقام دستگاه اجرایی )مدیران عامل و یا 
رؤسای هیئت مدیره شرکت ها و همچنین رؤسای موسسات 
بنیان  دانش  شرکت  با  قرارداد  طرف  که  سازمان هایی  و 
هستند( به دبیرخانه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری ارسال شود.

قانون درباره حمایت از تولید بار اول چه می گوید؟

اول  بار  تولید  از  حمایت  آیین نامه  که  تولید  قانون جهش 
برآمده از این قانون است به صراحت به این مسئله اشاره 
کرده و در تبصره ماده 3 این قانون که یازدهم اردیبهشت 

ماه به تصویب مجلس شورای اسامی و ۲1 اردیبهشت ماه 
به تایید شورای نگهبان رسیده، آمده است که »دولت موظف 
است با رعایت اصل پنجاه و سوم )53( قانون اساسی پس 
از تأمین هزینه های اجرای این قانون از محل منابع حاصل 
بودجه  قالب  را در  مازاد  ماده، منابع حاصله  این  اجرای  از 
سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی 
صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده )5( قانون حمایت 
سازی  تجاری  و  بنیان  دانش  مؤسسات  و  شرکت ها  از 
نوآوری  ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار 
اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آالت 
خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیات و سرمایه 

گذاری تخصیص یابد.«

 « عنوان  با  بند »ی«  در  قانون  همین   10 ماده  همچنین 
است  آمده  اینگونه   » بنیان  دانش  محصوالت  بازار  رونق 
دستگاه  مقام  باالترین  تشخیص  به  که  مواردی  »در  که 
بار اول  اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای 
نباشد،  داخلی  مشابه  دارای  و  می شود  ساخته  کشور  در 
و  فناوری ها  راهبری  شورای  نظر  زیر  کارگروهی  تأیید  با 
از  حمایت  قانون   )۲( ماده  موضوع  بنیان  دانش  تولیدات 
نوآوری  سازی  تجاری  و  بنیان  دانش  مؤسسات  و  شرکتها 
ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری 
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و   ، رئیس جمهور 
نماینده دستگاه اجرائی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه 
نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و 
بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز  شرکت های دانش 
رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد 
انجام  بدون  خاق،  واحدهای  و  دانشگاهی  جهاد  اسامی، 

تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود.«
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در  پرداخت  پیش  مبلغ  بند،  همین  تبصره  اساس  بر 
مقام  باالترین  تشخیص  به  بند  این  موضوع  قراردادهای 
به  یا  قرارداد  اولیه  مبلغ  درصد  پنجاه  تا  اجرائی  دستگاه 
میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کارگروه 

مزبور قابل افزایش است. 

پارس  در  اول  بار  تولید  کاالی  طرح   16 تصویب 
جنوبی

ویژه  نماینده  و  اول  بار  تولید  دبیرکارگروه  حسنی،  حمزه 
امسال  ماه  تیر  جمهوری،  ریاست  فناوری  علمی و  معاون 
در  داخل کشور  اول  بار  تولید  کاالی  تصویب 1۶ طرح  از 
 ۲0 تاکنون  گفت:  و  داد  خبر  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع 
طرح مصوب از مجتمع گاز پارس جنوبی در کارگروه تولید 
بار اول دریافت کرده ایم که 1۶ طرح آن به تصویب نهایی 

رسیده است.

وی با بیان اینکه استفاده از کاالهای تولید بار اول در داخل 
ثبت  به  گازی  مجتمع  این  برای  که  است  افتخاری  کشور 
حدود  اخیر،  سال  سه  زمانی  بازه  در  افزود:  است،  رسیده 
تعداد،  این  از  که  کردیم  دریافت  از کل کشور  ۲00 طرح 
95 طرح در کارگروه تولید بار اول مصوب شده که تاکنون 
5۲ طرح از آن به مرحله امضای قرارداد رسیده و بیش از 
10 برابر ارزش قراردادها، صرفه جویی ارزی ساالنه به دنبال 

داشته است. 

◆ سازندگان چه می  گویند؟

که  معتقدند  نفت گرچه  تجهیزات صنعت  البته سازندگان 
وزارتخانه های  و  دولت  با  تعامل  و  سازندگان  از  حمایت 
مربوطه حداقل در سظح گفتاری و شعاری بهتر از گذشته 
برنامه های  و  شده  شنواتر  مسئوالن  گوش  و  است  شده 
بیشتری برای بهبود وضعیت ارائه داده اند. اما به اعتقاد آن ها 
کافی نیست و باید تدبیری برای حمایت از تولیدکنندگان 

داخلی اندیشیده شود.

برخی از آن ها می گویند، در واقع با توجه به اجرایی شدن 
منظر  از  وضعیت  داخلی،  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون 
این  به  این  اما  است.  شده  بهتر  تولیدکنندگان  از  حمایت 
تا  باشد  بسته  درها  داریم  دوست  ما  که  نیست  مفهوم 
بتوانیم  که  باشد  باز  باید  درها  خیر!  بمانیم،  تولیدکننده 
صادر و وارد کنیم یعنی بر اساس مزیت ها، تجهیزی را که 
می توانیم، با قیمت حداقلی از بیرون تامین کنیم اما از سوی 
دیگر در بازارهای کشورهای دوست شرایطی فراهم شود که 
بتوانیم کاالهای مان را در آنجا صادر کنیم. در نتیجه نباید 
دور خودمان حصاری بکشیم که چون نمی توانیم صادرات 
شود.  قفل  سیستم  عما  و  نکنیم  هم  واردات  پس  کنیم، 
حتما باید به توان داخلی توجه کنیم و از آن حمایت کنیم.

دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز معتقدند که سیستم بانکی، 
مالیاتی و سیستم بیمه ای باید سالم باشد، قانون حمایت از 
با  و  بهینه  تولیدی  بتوان  تا  باشد  درست  باید  تولیدکننده 
کیفیت را ارائه کرد. نمی شود فقط گفت آقای تولید کننده 
شما باید جنس تان را ارزان بدهید! یکی از معضات کنونی 
تولیدکنندگان پول است. چرا که دولت جنس را می گیرد 

و می گوید هر وقت که پول داشتم به شما می دهم اما باید 
گفت که تولید کننده گنج قارون ندارد!

صمت  وزارت  نقتی،  تجهیزات  ساززندگان  برخی  گفته  به 
حوزه  در  حواسش  بایستی  و  است  صنعت  خانواده  پدر 
هدایت، حمایت و در حوزه کارفرمایی باشد. گرچه تعامات 
سازندگان در این دولت از منظر گفت و شنود و در دسترس 
بودن مسئولین نسبت به دولت گذشته تا حدی تقویت شده 
و از سوی برخی گفته می شود امروز درجه شنوایی مسئوالن 
بیشتر شده اما امیدواریم که عملیاتی هم بشود. البته بعضا 
راهکارهای عملیاتی دیده شده و می شود احساس بهبود را 

اعام کرد.

◆ از چه تجهیزات ساخت بار اول حمایت می شود؟

و  بنیان  دانش  تولید  آیین نامه  امسال  ماه  مرداد  در 
اشتغال زایی در صنعت نفت نیز اباغ شد که بر اساس آن 
وزارت نفت موظف است با همکاری معاونت و با مشارکت 
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت به منظور 
ضمانت  به  نسبت  بنیان  دانش  های  شرکت  از  حمایت 
طرح  اجرای  اولویت  با  ها  شرکت  این  دریافتی  تسهیات 
و  انرژی  سازی  بهینه  بازار  ذیل  مصرف  سازی  بهینه  های 
کاهش  در  موثر  لوازم  و  تجهیزات  ساخت  زیست،  محیط 
نفت،  صنعت  در  رقومی )دیجیتال(  تحول  انرژی،  مصرف 
افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه های غیر فعال 
و کم بازده، گسترش فعالیت های اکتشافی در حوزه نفت 
مشعل،  گازهای  بازیابی  و  )فلرینگ(  سوزی  مشعل  گاز،  و 
( صنعت  )استراتژیک  راهبردی  اول محصوالت  بار  ساخت 
شیمیایی  مواد  تجهیزات،  (ها،  کنشیار)کانالیست  )شامل 
کشور،  های  پاالیشگاه  پیچیدگی  افزایش ضریب  غیره(،  و 
 )  LNG  ( مایع  گاز  تولید  حوزه  فنی  های  دانش  توسعه 
و انرژی هیدروژنی، جلوگیری از هدررفت اجزای ارزشمند 
گاز طبیعی از جمله اتان، پروپان و هلیوم و توسعه صنایع 
وابسته به آن و تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی 

نفت، گاز و پتروشیمی اقدام کند.

در ماده 1۶ همین قانون نیز آمده است که معاونت علمی و 
فناوری با همکاری وزارت نفت موظف است ظرف یک ماه 
پیشنهادات خود را جهت بازنگری مصوبه تولید بار اول اقام 
آیین  این  راهبردی و تحریمی با هدف تعمیم حمایت های 
نامه برای توسعه مقیاس اقام ساخت بار اول به مراجع ذی 

ربط ارایه کند.

حاال باید دید این قوانین تا چه اندازه در صنعت نفت برای 
استراتژیک  صنعت  این  به  مربوط  تجهیزات  سازندگان 
اجرایی شده و خواهد شد و اساسا این قانون تنها محدود 
توافق  یا  برجام  فردا  اگر  یا  است  تحریمی امروز  به شرایط 
هسته ای بین ایران و طرف های غربی به امضاء برسد، دولت 
و دولتمردان عطای بومی سازی و تولید داخل را به لقاء آن 
می بخشند یا آنکه در چنین شرایطی هم قانون های مصوب 
این روزها ادامه خواهد یافت و سازندگان تجهیزات صنعت 

نفت نباید نگران حال و روز صنعت و بازارشان باشند.

پرونده
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اخبار
صنعت

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی 
نفت ایران از عقد هفت قرارداد به ارزش چهار 

میلیارد دالر با روس ها خبر داد.

نخستین  افتتاح  آیین  استصنا؛  گزارش  به 
کارخانه تولید پمپ های فرازآوری مصنوعی 
درون چاهی )ESP( روز ۲8 شهریورماه در 
نخستین  ترتیب  بدین  تا  شد،  برگزار  اهواز 
کارخانه تولید پمپ های فرازآوری مصنوعی 
با همکاری شرکت نفت و  درون چاهی که 
گاز پرشیا و یک شریک روسی و حمایت های 
شرکت ملی نفت ایران به نتیجه رسیده است 
مدیرعامل  خجسته مهر،  محسن  حضور  با 
نوذری،  غامرضا  ایران،  نفت  ملی  شرکت 
گاز  و  نفت  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
پرشیا، مدیران عامل شرکت های ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و 
گاز اروندان، مدیران ارشد شرکت ملی نفت 
و مدیران شرکت روسی در اهواز افتتاح شود.

محسن خجسته مهر در این مراسم با اشاره 
به افتتاح نخستین کارخانه تولید پمپ های 
مصنوعی درون چاهی، گفت: حمایت شرکت 
سازندگان  و  فناور  از شرکت های  نفت  ملی 

داخلی با قدرت ادامه دارد.

از  بهره مندی  در  ایران  نخست  رتبه 
ذخایر نفت و گاز

حال  عین  در  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گفت: ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در بین 
کشور های جهان رتبه نخست را دارد. 340 

روایت خجسته مهر از عقد قرارداد هایی با روسیه؛

میدان  هفت  به  روس ها  پای 
نفیت باز شد

میلیارد بشکه نفت و گاز در زیرزمین سرزمین ایران ذخیره است که از این لحاظ 
مقام اول دنیا را در ذخایر نفت و گاز داریم.

معاون وزیر نفت ادامه داد: چشم انداز افزایش تولید تا سال 1408 رساندن تولید 
نفت به 5.7 میلیون بشکه در روز و یک میلیارد و 700 مترمکعب گاز در روز 

است.

از  تولید نفت یکی  افزایش  برای  اقدامات چاه محور  ادامه داد:  خجسته مهر 
اقدامات بسیار مهم و در دستور کار شرکت ملی نفت است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تمامی مخازن غرب کارون در خوزستان نیاز به 
روش های فراز آوری مصنوعی دارند، افزود: حدود یکهزار و 300 حلقه چاه از سه 
هزار حلقه چاه در مناطق نفت خیز جنوب نیاز به روش فراز آوری مصنوعی دارند.

برنامه ریزی برای چاه های بسته و کم بازده نفتی

وی گفت: بخش قابل توجهی از چاه های نفت در ایران بسته و یا کم بازده هستند 
و در نظر داریم 700 حلقه چاه را فراز آوری کنیم.

وی بیان کرد: روش های چاه محور زودتر به افزایش ضریب تولید می رسد.

خجسته مهر در ادامه با اشاره به اینکه امروز روابط با روسیه بسیار خوب است، 
اظهار کرد: هفت قرار داد با شرکت های مختلف روسی برای هفت میدان نفتی به 

ارزش چهار میلیارد دالر منعقد کردیم.

در حاشیه آیین بهره برداری از کارخانه تولید پمپ درون چاهی در اهواز، تفاهم 
نامه همکاری بین وزارت نفت و شرکت ساحل تدبیر )پی َفست( برای تولید و 

خرید پمپ های درون چاهی نیز منعقد شد.

کارخانه تولید پمپ های فراز آوری مصنوعی درون چاهی با اعتباری بالغ بر 10 
میلیون یورو و تولید 150 پمپ در سال با مشارکت یک شرکت روسی، از سوی 

ستاد فرمان اجرایی امام )ره( ساخته شده است.

این کارخانه برای کشور هفت میلیون یورو صرفه جویی ارزی دارد و تا سه سال 
آینده میزان تولید آن به 500 پمپ خواهد رسید.
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و  گاز یک صنعت عظیم  و  نفت  و خدمات  تجهیزات  تامین 
پرسود است که تجهیزات، قطعات، لوازم و خدمات حرفه ای را 
به شرکت های فعال در اکتشاف و تولید نفت و گاز )E&P( ارائه 
می دهد. عملکرد شرکت های تامین تجهیزات و خدمات نفت و 

گاز تا حد زیادی به عملکرد شرکت های E&P بستگی دارد. 

تولید نفت و گاز شامل استخراج نفت و گاز از اعماق زمین در 
خشکی یا دریا است. در حالی که تولید آن در خشکی بسیار 
آسان تر است، اما تولید دریایی یا فراساحلی نقشی اساسی در 
تامین انرژی جهان دارد. با توجه به اینکه 71 درصد از سطح 
جهان را آب تشکیل می دهد، ذخایر هیدروکربنی نسبت به 

خشکی به مقدار بیشتری در دریا یافت می شوند.

انرژی های  در  جدید  فناوری های  توسعه  وجود  با  حتی 
تجدیدپذیر، تولید نفت دریایی احتماالً باز هم به افزایش خود 
ادامه خواهد داد، چرا که تولید انرژی پاک با تقاضای روزافزون 
تولید نفت و گاز در سراسر جهان سازگار نیست و از طرفی، 
یافتن یک منبع انرژی پایدار، مناسب و مقرون به صرفه یک 

چالش مهم برای تولید نفت دریایی است.

البته همه گیری بیماری کووید-19 از ماه پایانی سال ۲019 
تاکنون تأثیر منفی بر صنعت نفت و گاز جهانی داشته که منجر 
به کاهش اکتشاف و کاهش تقاضا برای تجهیزات در این صنعت 
شده است. برخاف اینکه دولت ها اکتشاف نفت و گاز را یک 
تجارت حیاتی می دانند، شیوع این بیماری همه گیر، شرکت های 
نفت و گاز را وادار به توقف یا کندی عملیات فیزیکی کرد و ادامه 
عملیات در طول این همه گیری به دلیل کمبود نیروی کار و 
چالش های عملی ناشی از فاصله گذاری اجتماعی و سایر اقدامات 
فعالیت های  دلیل،  بنابر همین  است.  بوده  پیشگیرانه سخت 
به  تجهیزات  جایگزینی  و  نگه داری  تعمیر،  حفاری،  بازرسی، 

دلیل کمبود مواد اولیه و تجهیزات با مشکل مواجه شده است.

و  است  داده  ادامه  خود  حیات  به  صنعت  این  وجود  این  با 
اکنون با فروکش کردن موج شیوع این بیماری به لطف تزریق 
واکسن و برداشته شدن بسیاری از محدودیت های وضع شده 
در رابطه با این بیماری، شرکت های فعال در این حوزه بیار 
دیگر فعالیت خود را از سر گرفته اند و با قدرت تمام در حال 

بازگشت به کار هستند.

پردرآمدترین سازندگان
 تجهیزات نفیت در سال ۲۰۲۲

و  ارزش  نظر  از  دنیا  نفتی  تجهیزات  برتر  10سازنده 
درآمد

شرکت  بندی 10  رتبه  در  موجود  درآمدی  آمار  جدیدترین 
بزرگ تامین تجهیزات و خدمات نفت و گاز متعلق به ماه فوریه 
لیست، فقط  این  تهیه  برای  اینکه  نکته مهم  و  ۲0۲۲ است 
1000 شرکت برتر که هر ساله توسط پایگاه Fortune منتخب 

می شوند، در نظر گرفته شده اند. 

10 شرکت بزرگ تامین تجهیزات و خدمات نفت و گاز 
به ترتیب از انتها به ابتدا شامل شرکت های ذیل هستند:

10. پروپترو )Propetro Holding Corp( با بیش از ۲ 
میلیارد دالر ارزش

این شرکت که در سال ۲005 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن 
در میدلند در ایالت تگزاس آمریکا قرار دارد، در زمینه شکست 

هیدرولیکی و سایر خدمات تکمیلی فعالیت می کند. 

پروپترو دارای بخش های تجاری لوله های مغزی سیار، شکست 
هیدرولیک، سیمان کاری، جریان برگشتی و حفاری است و 
با رهبران جهانی در زمینه فناوری تجهیزات، هوش مصنوعی، 
یادگیری ماشینی و اتوماسیون فرآیند رباتیک همکاری می کند 

تا بهترین راه حل ها را به ارمغان آورد.

 Permian( پرمین  در حوضه  استراتژیک  نظر  از  این شرکت 
Basin( واقع در آمریکای شمالی و جنوب غربی ایاالت متحده 
فعال است که به دلیل اندازه، زمین شناسی و سطوح فعالیت، 
یکی از جذاب ترین مناطق جهان برای عملیات خدمات میدان 

نفتی متمرکز است.

در سال ۲010 مدیریت این شرکت تاش های آن را به طور 
استراتژیک بر ایجاد بهترین پلت فرم شکست هیدرولیک متمرکز 
کرد. شکست هیدرولیکی )Hydraulic fracturing( یا فَِرکینگ 
یک تکنیک تحریک چاه است که در آن صخره به وسیله مایع 

فشرده شده شکسته می شود.

ناوگان این شرکت به گونه ای طراحی شده است که بیشترین 
شدت و پیچیده ترین کار های شکست هیدرولیکی را انجام دهد 

گزارش 
بین الملل
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و تا حد زیادی تعمیر و نگه داری کارآمد و کاهش زمان خرابی 
تجهیزات را تسهیل کند.

در جدیدترین گزارش عملکرد این شرکت در فصل سوم سال 
۲0۲۲ نوشته شده که درآمد کلی آن با افزایش ۶ درصدی 
)333 میلیون دالر( در مقایسه با 315 میلیون دالر در فصل 
دوم سال ۲0۲۲ مواجه شده و درآمد خالص آن در این مدت 
10 میلیون دالر بوده است. همچنین خالص نقدینگی حاصل 
از فعالیت های عملیاتی این شرکت در فصل سوم سال معادل 
7۲ میلیون دالر بوده که این رقم در فصل دوم سال 78 میلیون 

دالر بوده است.

پربازده ترین  و  کارآمدترین  از  یکی  عنوان  به  امروزه  پروپترو 
نفتی  میادین  خدمات  صنعت  در  فشار  پمپاژ  شرکت های 
شناخته می شود که به عنوان یکی از بزرگترین و پرتقاضاترین 
شرکت های عمومی و خصوصی E&P و یک شرکت پمپاژ برتر 

معرفی شده است.

سهام این شرکت از ابتدا تاکنون )YTD( بیش از 47 درصد 
افزایش یافته، اما در یک سال گذشته تقریباً یک درصد کاهش 
یافته است. گفتنی است که هلدینگ پروپترو بیش از 1500 

کارمند دارد.

 CrossAmerica( پارتنرز  آمریکا  ۹.کراس 
Partners( با بیش از ۲ میلیارد دالر ارزش

این شرکت که در سال ۲011 تأسیس شده است و دفتر مرکزی 
آن در آلن تاون پاسیا در پنسیلوانیای آمریکا قرار دارد، در زمینه 

عمده فروشی و توزیع سوخت های موتور فعالیت می کند. 

افزایش  از 5 درصد  بیش  تاکنون  ابتدا  از  این شرکت  سهام 
داشته و طی سال گذشته با بیش از 14 درصد افزایش مواجه 

بوده است. همچنین این شرکت بیش از 500 کارمند دارد.

 Patterson-UTI( انرژی  ۸.پترسون-یو تی آی 
Energy( با بیش از ۲.۴ میلیارد دالر ارزش

این شرکت که دفتر مرکزی آن در هیوستون آمریکا قرار دارد، 
در سال 1978 تأسیس شده و خدمات حفاری در خشکی را به 

اپراتور های نفت و گاز ارائه می دهد. 

این شرکت دارای بخش های تجاری خدمات پمپاژ تحت فشار، 
قراردادی  حفاری  خدمات  و  شونده  هدایت  حفاری  خدمات 
است و به ادعای خود، مرز های نوآوری را جابجا می کند تا بتواند 
امکانات جدید را در اختیار قرار دهد. این شرکت با تخصص در 
زمینه های اصلی عملیاتی، شبکه متنوعی از خدمات حفاری و 
پمپاژ فشار، حفاری هدایت شونده، تجهیزات و فناوری را ارائه 
می دهد و راه حل های میدان نفتی آن، نتایجی را ارائه می دهد 
که کسب و کار شرکت های نفتی را به سوی نسل جدید نفت 

و گاز هدایت می کند.

سهام این شرکت تقریباً ۶0 درصد YTD و بیش از 70 درصد 
در یک سال گذشته افزایش یافته است و در مجموع بیش از 

5000 کارمند دارد.

۷. هلمریش اند پاین )Helmerich & Payne( با 
بیش از ۲.۷ میلیارد دالر ارزش

دفتر مرکزی این شرکت که در سال 19۲0 تاسیس شده در 
تولسا در ایالت اوکاهاما در آمریکا واقع است است و در زمینه 

حفاری چاه های نفت و گاز واقع در دریا فعالیت دارد. 

اند  هلمریش  شرکت  است:  آمده  شرکت  این  وب سایت  در 
پاین از سال 19۲0 قابل اعتمادترین شریک صنعت حفاری 
در بهره وری و قابلیت اطمینان بوده است. ما این میراث را با 
استراتژی متمرکز بر رشد سودآور بلندمدت و محصوالت و 
خدمات نوآورانه با کیفیت باال در تعامل با سهامداران، شرکای 

تجاری، کارمندان و جوامع در سراسر جهان ادامه می دهیم. 

این شرکت در سطح بین المللی فعالیت تجاری دارد، اما عمده 
فعالیت آن در خلیج مکزیک و آمریکای شمالی متمرکز است. 

سهام شرکت هلمریش اند پاین از ابتدای تاسیس تاکنون بیش 
درصد  از 14  بیش  و ظرف یک سال گذشته  درصد  از 44 

افزایش داشته است و بیش از 8000 کارمند دارد.

6. دیستریبیوشین نو )DistributionNOW Inc( با 
ارزش تقریبی ۲.۹ میلیارد دالر

مقر این شرکت که در سال ۲013 تأسیس شده در هیوستون 
آمریکا است و در زمینه توزیع محصوالت انرژی برای کاربرد های 

صنعتی فعالیت می کند. 

گزارش 
بین الملل
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این شرکت دارای بخش های فعالیت در ایاالت متحده، کانادا و 
بین الملل است. 

این شرکت تامین کننده جهانی انرژی و راه حل های صنعتی، 
محصوالت و بسته های تجهیزات مهندسی است و راه حل های 
دیجیتال آناین و هزاران محصول را در بیش از ۲0 کشور به 

بازار های انرژی و صنعتی در سراسر جهان ارائه می دهد.

محصوالت جهانی این شرکت شامل PVF )لوله، دریچه، اتصاالت، 
فلنج، اتصال دهنده ها و واشر(، عملگر شیر، باالبر مصنوعی )تشدید 
کننده جریان مایع(، ابزار دقیق و دستگاه های اندازه گیری، راه 
حل های پمپاژ، تجهیزات فرآیند و تولید ماژوالر، تجهیزات کنترل، 
محصوالت و لوازم ایمنی، تجهیزات حفاظت شخصی )PPE( و 

سایر مواد مصرفی MRO در سراسر جهان است.

شرکت دیستریبیوشین نو در وب سایت خود آورده است: ما از 
تولید نفت و گاز و از بازار های انرژی کلیدی خارج از آمریکای 
شمالی از جمله آمریکای جنوبی، دریای شمال، خاورمیانه، آسیا 
آفریقا حمایت  اطراف آن و  اقیانوسیه، روسیه و کشور های  و 
می کنیم. شبکه تامین کننده ما متشکل از هزاران فروشنده 
به مشتریان خود در 80 کشور  را  است که محصوالت خود 

جهان می فروشیم.

 1.3 حدود  سال ۲0۲1  در  شرکت  این  فروش  که  حالی  در 
ابتدای تاسیس  از  میلیارد دالر بوده است، سهام این شرکت 
تاکنون بیش از 8 درصد افزایش یافته است، اما در یک سال 

گذشته بیش از 1۶ درصد کاهش داشته است. 

این شرکت بیش از 4000 نفر را به استخدام خود درآورده است.

۵. اسپراگ ریسورزس )Sprague Resources( با 
۳.۵ میلیارد دالر ارزش

این شرکت در سال 1870 تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در 
پورتسموث نیوجرسی آمریکا واقع است. 

زمینه فعالیت این شرکت، خرید، ذخیره سازی، توزیع و فروش 
محصوالت تصفیه شده و گاز طبیعی است و دارای بخش های 
تجاری حمل و نقل مواد، محصوالت تصفیه شده، گاز طبیعی و 

سایر عملیات ها است.

اسپراگ ریسورزس بیش از 700 نفر پرسنل دارد. این شرکت 
در ابتدا به عنوان توزیع کننده زغال سنگ و فرآورده های نفتی 
کنندگان  تامین  بزرگترین  از  یکی  امروزه  اما  شد،  تاسیس 
اسپراگ  است.  مرتبط  خدمات  و  انرژی  محصوالت  مستقل 
در  تجاری  مشتری  هزار  از ۲0  بیش  به  را  خود  محصوالت 

آمریکا عرضه می کند.

سهام این شرکت بیش از ۲۶ درصد YTD افزایش یافته است، 
اما در یک سال گذشته بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته است. 

۴. ام آر سـی گلوبـال )MRC Global( بـا ۳.6 
ارزش میلیـارد دالر 

دفتر مرکزی این شرکت که در سال ۲00۶ تأسیس شده نیز 
در هیوستون آمریکا قرار دارد و در زمینه توزیع لوله ها، اتصاالت، 

شیرآالت و محصوالت و خدمات مرتبط فعالیت می کند. 

راه حل های زنجیره  ارائه دهنده  ام آرسی گلوبال یک شرکت 
تامین است. افراد با استعداد در این شرکت، آن را که یکی از 
برترین تولید کنندگان لوله ها، شیر ها و اتصاالت )PVF( است به 
برترین شرکت های انرژی و صنعتی جهان وصل می کنند و با 
آن ها روابط قوی و طوالنی مدت ایجاد می کنند و به مشتریان 
خود کمک می کنند تا زنجیره تامین خود را در سراسر جهان 

گسترش دهند.

به  این شرکت  دارد.  کارمند  از 3000  بیش  گلوبال  آم آرسی 
بازار های نهایی انرژی، صنعتی و گاز خدمات رسانی می کند و 
دارای بخش های جغرافیای تجاری ایاالت متحده، کانادا و بین 

المللی است. 

سهام این شرکت تقریباً 44 درصد از ابتدای تاسیس تاکنون 
رشد کرده و بیش از 10 درصد در یک سال گذشته افزایش 

یافته است. 

۳. ناو )NOV Inc( با ۸ میلیارد دالر ارزش

در  نیز  است  شده  تأسیس   18۶۲ سال  در  که  شرکت  این 
هیوستون آمریکا مستقر است و تجهیزات و فناوری را به صنایع 
باالدستی نفت و گاز ارائه می دهد و برای بیش از 150 سال، 
پیشگام در نوآوری هایی است که صنعت انرژی جهانی را توانمند 
می کنند و مشتریان آن را قادر می سازد تا با خیال به فراوانی 
انرژی تولید کنند و در عین حال اثرات زیست محیطی خود را 
به حداقل برسانند. در واقع می توان گفت صنعت انرژی برای 
بهبود مستمر عملیات میدان نفتی و کمک به تاش ها برای 
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پیشبرد انتقال انرژی به سمت آینده ای پایدارتر به تخصص و 
فناوری عمیق این شرکت وابسته است.

بیوگاز،  راه حل های  مصنوعی،  باالبر  در  شرکت  این  تخصص 
راه حل های استفاده و ذخیره سازی کربن، راه حل های ترکیبی، 
راه حل های دیجیتال، حفاری، انتقال انرژی، جریان برگشتی، 
محصوالت  هیدروژن،  راه حل های  زمین گرمایی،  راه حل های 
و راه حل های صنعتی، مداخله، ساخت وساز دریایی، سازه های 
قطبی، تغییر کاربری دکل ها و سکو های دریایی، دفع آب شور، 
نگه داری و تعمیر تجهیزات، بهره برداری از انرژی خورشیدی، 

تکمیل چاه نفتی، ساخت چاه و کنترل چاه است. 

شرکت ناو دارای بخش های تجاری راه حل های تکمیل و تولید، 
فناوری های دکل و فناوری های حفر چاه است. 

سهام این شرکت تقریباً ۲5 درصد YTD و بیش از 8 درصد در 
یک سال گذشته افزایش یافته است و بیش از 34 هزار کارمند دارد.

 ۲۲ از  بیـش  بـا   )Halliburton( هالیبرتـون   .۲
ارزش دالر  میلیـارد 

به دومین شرکت برتر در این فهرست معرفی برترین شرکت های 
نوآور در صنعت نفت و گاز رسیدیم که با اختاف قابل توجهی 
از منظر ارزش، از سایر رقبای خود در این فهرست پیش است. 
مرکزی  دفتر  و  تاسیس شد  در سال 1919  که  این شرکت 
آن در هیوستون آمریکا قرار دارد، خدمات و محصوالتی را به 
شرکت های فعال در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز 

طبیعی ارائه می کند. 

تولید  و  تکمیل  تجاری  بخش های  دارای  هالیبرتون  شرکت 
و حفاری و ارزیابی است. هالیبرتون یکی از پیشروترین ارائه 

دهندگان محصوالت و خدمات در صنعت انرژی در جهان است. 

این شرکت در وب سایت خود آورده است: ما که در سال 1919 
نوآورانه ای  خدمات  و  محصوالت  فناوری ها،  شدیم،  تأسیس 
ایجاد می کنیم که به مشتریانمان کمک می کند تا ارزش خود 
را به حداکثر برسانند و آینده انرژی پایدار را پیش ببرند. ما 
فناوری، خدمات و تخصص در اجرا را ترکیب می کنیم تا به 
مشتریان خود در مکان یابی هیدروکربن ها، مدیریت داده های 
زمین شناسی، ارزیابی حفاری و سازند، ساخت و تکمیل چاه و 

بهینه سازی تولید در طول عمر آن کمک کنیم.

میلیارد   5.4 معادل   ۲0۲1 سال  در  شرکت  این  درآمد 
دالر اعام شده است که 39 درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.

جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی هالیبرتون 753 
میلیون دالر و جریان نقدی آزاد آن 543 میلیون دالر بوده 
است. شرکت هالیبرتون در سه ماهه سوم سال ۲0۲۲ به درآمد 
خالص 544 میلیون دالری رسیده است که این رقم در سه ماهه 

دوم سال ۲0۲۲ برابر با 109 میلیون دالر بوده است. 

برای سه ماهه سوم ۲0۲۲ معادل  مجموع درآمد هالیبرتون 
5.4 میلیارد دالر بوده که در مقایسه با درآمد کلی 5.1 میلیارد 
دالری آن در سه ماهه دوم سال ۲0۲۲ افزایش داشته است. 
همچنین درآمد عملیاتی گزارش شده آن در فصل سوم امسال 
84۶ میلیون دالر بوده که این رقم در فصل دوم سال معادل 

718 میلیون دالر بوده است. 

سهام این شرکت از ابتدای تاسیس تاکنون بیش از 4۲ درصد 
و ظرف یک سال گذشته بیش از 41 درصد افزایش یافته است. 

هالیبرتون بیش از 50 هزار کارمند از بیش از 130 کشور دارد 
که یک تیم با استعداد و جهانی را تشکیل می دهند و در بیش 

از 70 کشور جهان خدمت رسانی می کنند.

1. بیکـر هیـوز )Baker Hughes Co( با بیش از 
ارزش دالر  میلیارد   ۲۳

در  را  فهرست  این  صدرنشین  عنوان  که  هیوز  بیکر  شرکت 
اختیار دارد، در سال 1987 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در 

هیوستون آمریکا قرار دارد. 

این شرکت که در بیش از 1۲0 کشور جهان شعبه دارد، به 
و  تولید  ارزیابی،  مشاوره،  حفاری،  و خدمات  ارائه محصوالت 
ساخت مخازن اشتغال دارد و در زمینه محصوالت، خدمات و راه 

حل های دیجیتالی میادین نفتی فعالیت می کند. 

بیکر هیوز دارای بخش های تجاری راه حل های توربوماشین و 
فرآیند )TPS(، خدمات میدان نفتی )OFS(، تجهیزات میدان 
این  سهام  است.   )DS( دیجیتال  راه حل های  و   )OFE( نفتی 
شرکت بیش از ۲0 درصد در یک سال گذشته افزایش یافته 

است و حدود 54 هزار کارمند دارد.
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در حالی که همه گیری بیماری کووید-1۹ عدم تعادل 
تشدید  را  گاز  و  نفت  بخش  در  عرضه  و  تقاضا  بین 
کرده است، این اختالل منجر به بی ثباتی مالی شده و 
شرکت ها را مجبور به کاهش هزینه ها از جمله کاهش 

نیروی کار و حقوق کرده است.

همچنین یک تهدید موجود برای این صنعت، ظهور 
که  است  تجدیدپذیر  انرژی های  صنعت  پیشرفت  و 
 1.1 به  آن  ارزش   202۷ سال  تا  می شود  پیش بینی 
تریلیون دالر برسد و بخش نفت و گاز برای غلبه بر 
دیجیتال  تحول  از  باید  رقابت  و حفظ  اختالالت  این 

استفاده کند.

و  دیجیتال  فناوری  پنج  بررسی  به  ادامه  در  اکنون 
نفت  در صنعت  آن ها  تحول  و  تغییر  ایجاد  چگونگی 

و گاز می پردازیم:

1. هوش مصنوعی و علم داده در صنعت نفت و گاز

تجزیه و تحلیل پیشرفته: کان داده ها و هوش مصنوعی 
ارائه  برای  را  قدرتمند  تحلیلی  پلت فرم های  می توانند 
برای  مدیریتی  و  عملیاتی  کارایی  بهبود  برای  بینش هایی 
کاهش اختاالت در زنجیره تامین نفت و گاز فعال کنند. 
تجزیه و تحلیل پیشرفته همراه با نرم افزار ابری می تواند 

صرفه جویی قابل توجهی در هزینه زیرساخت ایجاد کند.

داده های لرزه ای: در خال جستجوی مکان برای شناسایی 
و حفاری چاه نفت، تجزیه و تحلیل های پیشرفته می توانند 
افزایش  ریسک،  بینش های  ارائه  برای  را  لرزه ای  داده های 
و  تجزیه  هزینه  و  زمان  در  صرفه جویی  و  موفقیت  نرخ 
همچنین  لرزه ای  داده های  تحلیل  و  تجزیه  کنند.  تحلیل 
می تواند با داده های تاریخی برای شناسایی سطوح نفت در 

مخازن ترکیب شود.

پنج راهکار فناورانه که دنیای نفت 
را تکان می دهد
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نگه داری پیشگویانه: کان داده های جمع آوری شده از ماشین 
کار می کنند،  نفتی  روی سکو های  بر  که  گران قیمت  آالت 
و  تاسیسات  پیشگویانه  نگه داری  و  تعمیر  برای  می توانند 

کاهش خرابی ها استفاده شوند.

۲. اینترنت اشیاء صنعتی در نفت و گاز

پایش خطوط لوله: نشت و آسیب در استخراج نفت و گاز 
می تواند خسارات مالی و زیست محیطی قابل توجهی ایجاد 
کند. اینترنت اشیاء )IoT( با ارائه داده های بی درنگ می تواند 
به نظارت کارآمد بر لوله ها، پمپ ها و فیلتر ها کمک کند تا 
از این نشت ها جلوگیری شود. این کار، نیاز به بررسی های 
کارگران  و  می دهد  کاهش  را  سامانه  غیرضروری  دستی 
تعمیر و نگه داری تنها زمانی اعزام می شوند که ناهنجاری ها 

شناسایی شوند.

اینترنت  به  مجهز  حسگر های  تاسیسات:  بر  نظارت  ن- 
استفاده  داده های  به  دور  راه  از  دسترسی  می توانند  اشیاء 
و نگه داری ماشین های سنگین نصب شده در حفاری های 

دریایی در مناطق دورافتاده را فراهم کنند.

ا - اینترنت اشیاء در پاالیشگاه های نفت: حسگر های مجهز 
در  و  زنده  داده های  می توانند  همچنین  اشیاء  اینترنت  به 
دهند.  ارائه  عملکردی  پارامتر های  کنترل  برای  را  لحظه 
برای  شبانه روز  ساعات  تمام  در  زنده  داده های  نتیجه،  در 

دستیابی به اندازه گیری های دقیق در دسترس هستند.

از آنجایی که کشتی های حامل نفت  تدارکات نفت و گاز: 
دور  آن ها  دسترس  از  مناطق  برخی  هستند،  بزرگ  گاز  و 
منطقه  با  مصرف  کم  )شبکه های  ها    LPWAN هستند. 
وسیع( قابلیت نظارت را به کارگران کشتی با داده های زنده 

برای تعمیر و نگه داری فراهم می کنند.

۳. اتوماسیون در نفت و گاز

پیش بینی می شود که ارزش بازار جهانی فناوری اتوماسیون 
در بخش نفت و گاز تقریباً دو برابر شود و تا سال ۲030 
اتوماسیون در  به حدود 4۲ میلیارد دالر برسد. پیامد های 

بخش نفت و گاز عبارتند از:

اتوماسیون هوشمند: خودکار کردن فرآیند ها  ب- RPA و 
از طریق RPA )اتوماسیون فرآیند رباتیک( می تواند زمان 
خطر  دهد،  کاهش  توجهی  قابل  میزان  به  را  فرآیند ها 
بخش  در  را  عملکرد ها  و  دهد  کاهش  را  انسانی  خطا های 

نفت و گاز بهبود بخشد.

 RPA خودکارسازی زنجیره های تامین نفت و گاز: از طریق
در  کلی  کارایی  به  دستیابی  و  چرخه  زمان های  می توان 

زنجیره های تامین نفت و گاز را خودکار کرد.

شناور  ربات های  و  پهپاد ها  دریایی:  حفاری  در  پهپاد ها 
برای بازرسی خودکار مناطق غیر قابل دسترس در حفاری 
دریایی استفاده می شوند. ربات ها همچنین می توانند هنگام 
نصب قطعات جدید و تعمیر قطعات موجود در مکان های 
پرخطر، خطا ها را کاهش و ایمنی کارگران را افزایش دهند.

 )VR( و واقعیت مجازی )AR( ۴. واقعیت افزوده
در نفت و گاز

پیش بینی می شود بازار واقعیت افزوده و واقعیت مجازی تا 
سال ۲0۲4 بیش از 10 برابر افزایش یابد و به ارزش 300 
VR و پیامد های  AR و  میلیارد دالری برسد. کارگرد های 

آن ها برای بخش نفت و گاز عبارتند از:

بهبود آموزش: هدست های واقعیت مجازی می توانند بدون 
آموزش های  دریایی،  تاسیسات  از  حضوری  بازدید  به  نیاز 
عملی را به کارگران ارائه دهند. این راهکار می تواند روش 
کارآمد و ایمن تری برای به کارگیری دانش نظری در موارد 

عملی ارائه دهد.

افزوده  واقعیت  هدست های  نگه داری:  و  تعمیر  بهبود 
می توانند مراحل آموزش و ابزار ها و قطعات مربوطه را ارائه 
به  را  نگه داری  و  تعمیر  روند های  می تواند  امر  این  دهند. 
را  گرافیکی  اطاعات  ببخشد،  بهبود  توجهی  قابل  میزان 
راهنمای طوالنی  کتابچه های  خواندن  به  نیاز  و  دهد  ارائه 
می توانند   AR هدست های  این،  بر  عاوه  ببرد.  بین  از  را 
دسترسی ویدیویی زنده را برای تکنسین هایی که در محل 
در دسترس نیستند، فراهم کنند و همچنین روند ها را برای 

مرور و به کارگیری در آینده ضبط کنند.

۵. بالک چین در نفت و گاز

کاربرد فناوری باک چین در بخش نفت و گاز عبارت است از:

ن - تراکنش های ایمن نفت و گاز: معامات و تراکنش های 
شفافیت  با  می توان  باک چین  فناوری  با  را  دیجیتالی 
شرکت های  مثال،  عنوان  به  داد.  انجام  باالتری  امنیت  و 
Natixis، IBM و Trafigura یک پلت فرم قرارداد هوشمند 
راه اندازی  متحده  ایاالت  برای  را  باک چین  بر  مبتنی 
کرده اند تا معامات نفت خام را به طور ایمن مدیریت کند. 

افزایش اعتماد: فناوری باک چین همچنین می تواند ذخیره 
و تأیید اعتبار گواهی های آموزش استخدام را ممکن کند. 
شرکای  بین  شفافیت  افزایش  موجب  می تواند  همچنین 

تجاری در مباحث پایداری و شیوه های اخاقی شود.
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معرفی 

و   )Baker Hughes( هیوز  بیکر  شرکت  دو 
انگیز  ارزش شگفت  با   (Halliburton) هالیبرتون 
 14 اختاف  حداقل  با  دالر  میلیارد   ۲۲ از  بیش 
میلیارد دالری نسبت به نزدیکترین شرکت رقیب 

خود و دیگر رقبا پیش هستند.

شرکت بیکر هیوز ترکیبی از شرکت های بسیاری 
است که فناوری را برای خدمت به صنعت خدمات 
هیوز  بیکر  کرده اند.  معرفی  و  داده  توسعه  نفتی 
 Brown پیشگام میادین نفتی متعددی از جمله
 Elder Oil Tools و Oil Tools، CTC، EDECO
بوده و در زمینه های حفاری در سیاالت، مته های 
اندازه گیری در حین  الماسی،  حفاری جهت دار و 
حفاری، ابزار و مواد شیمیایی تخصصی، اکتشاف 
فشار  تحت  زدن  پمپ  و  چاه نگاری  و  لرزه ای 

فعالیت کرده است.

را  خود  گونه  این  خود  وب سایت  در  هیوز  بیکر 
معرفی کرده است: ما شرکتی پیشرو در فناوری 
انرژی،  پیشبرد  به  برای کمک  ما  انرژی هستیم. 

سازنده  درآمدزاترین  تاریخچه 
تجهیزات دنیا

خدمات  و  می کنیم  تولید  و  طراحی  را  کننده  متحول  فناوری های 
را  انرژی  حوزه  ما  اختراعات  که  است  قرن  یک  از  بیش  می دهیم. 
استفاده  علم  و  داده ها  مهندسی،  قدرت  از  ما  است.  کرده  متحول 

می کنیم تا آنچه ممکن است را دوباره تعریف کنیم.

آن  به  شرکت  این  وب سایت  در  که  توجهی  جالب  نکات  از  یکی 
HSE است که گفته شده بیکر  نام روز های  برمی خوریم، چیزی به 
هیوز در سال ۲0۲1 به ۲04 روز کامل HSE دست یافته است. روز 
کامل HSE به این معنی است که همه کارمندان در سامت کامل به 
خانه و نزد خانواده خود می روند و در حین کار نیز به محیط زیست 

آسیبی نمی رسد.

گزارش مالی سال ۲0۲1 بیکر هیوز نشان می دهد که این شرکت طی 
سال گذشته ۲1.7 میلیارد دالر سفارش دریافت کرده که رشد 5۲ 
درصدی درآمد عملیاتی آن را در پی داشته و جریان نقدی آزاد این 

شرکت را به 1.8 میلیارد دالر رسانده است.

بیکر هیوز در سال گذشته 49۲ میلیون دالر برای تحقیق و توسعه در 
فناوری و نوآوری سرمایه گذاری کرده و بیش از ۲500 ثبت اختراع 

داشته است.
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تاریخچه

بیکر هیوز ابتدا تحت عنوان شرکت ابزار هیوز 
نام والتر  به  در سال 1908 توسط دو شریک 
بنونا شارپ و هاوارد آر. هیوز تأسیس شد. در 
آن سال، هیوز و شارپ اولین مته دو مخروطی 
را توسعه دادند که به گونه ای طراحی شده بود 
که حفاری چرخشی را در سازند های سخت تر 
قبلی  ماهی  ُدم  مته های  به  نسبت  عمیق تر  و 

امکان پذیر کند. 

دکل  یک  روی  بر  مخفی  آزمایش  دو  آن ها 
تگزاس  در  واقع  کریک  گوس  در  حفاری 
حفاری  خدمه  از  هیوز  بار،  هر  دادند.  انجام 
لقمه  کنند،  ترک  را  دکل  کف  تا  می خواست 
بیرون  شده  قفل  چوبی  جعبه  یک  از  را  مته 
داخل  به  را  آن  همکارانش  سپس  و  می آورد 
سوراخ می راندند. لوله مته در آزمایش اول پیچ 

خورد، اما آزمایش دوم بسیار موفق بود. 

ابداعِی شارپ  مته  در سال 1909،  نهایت  در 
دریافت  را  متحده  ایاالت  اختراع  هیوز حق  و 
شارپ  ابزار  شرکت   1908 دسامبر  در  و  کرد 
اند هیوز را در هیوستون تگزاس تشکیل دادند 
تا مته خود را در فضایی اجاره ای به ابعاد 1۲ 

متر مربع بسازند.

پس از مرگ والتر شارپ در سال 191۲، هیوز 
نیمی از سهم شارپ را خریداری کرد. این شرکت 
در سال 1915 به شرکت ابزار هیوز تغییر نام داد 
و به پسر هیوز به نام هیوز جونیور پس از مرگ 

پدرش در سال 19۲4 به ارث رسید. 

در حالی که هیوز در شرکت های هالیوود و هوانوردی خود مشغول بود، 
مدیران شرکت ابزار هیوز، آن را با نوآوری های فنی و گسترش بین المللی 
در حال رشد نگه داشتند. سپس در سال 1958، آزمایشگاه مهندسی و 
ابزار های تخصصی  تحقیقات برای گنجاندن شش بخش آزمایشگاهی که 
جای  خود  در  را  ایکس  پرتو  پراش  و  مستقیم  خوانش  طیف سنج  مانند 

می داد، بزرگ شد. 

هیوز در سال 1959 مته های خود روان کننده و مهر و موم شده خود را 
معرفی کرد و پس از جمع آوری داده ها از هزاران مته، اولین راهنمای جامع 
برای شیوه های حفاری کارآمد در سال 19۶0 معرفی کرد و در سال  را 
19۶4 بود که مته های X-Line که ترکیبی از طرح های جدید ساختار 

برش و جت های هیدرولیک بودند، معرفی شدند.

اما روبن سی بیکر یک پسر مزرعه دار با تحصیات کاس سوم بود که به 
دنبال برادرش آرون آلفونسو بیکر وارد تجارت نفت شد. او در سال 1895 
در یک میدان نفتی در کالیفرنیا برای خودش شغلی دست و پا کرد و یک 

سال بعد او پیمانکار حفاری شد.

در ژوئیه 1907 بیکر که به یک مخترع و کارآفرین 34 ساله تبدیل شده 
قادر  را  حفار ها  که  کفشی  ابداع  برای  را  متحده  ایاالت  اختراع  بود، حق 
می ساخت تا به شکل بهتری کار کنند، دریافت کرد. این نوآوری موجب 

تاسیس شرکت ابزار نفت بیکر شد. 

این شرکت در دهه 19۲0 به هیوستون نقل مکان کرد و از رکود بزرگ نیز 
جان سالم به در برد و تا دهه 19۶0 به رشد خود ادامه داد. این شرکت در 

سال 197۶ به شرکت بین المللی بیکر تبدیل شد.

بیکر در اوایل سال 195۶ و در یکی از موفق ترین دوره های تاریخ شرکت 
بازنشسته شد و همکار قدیمی اش تد ساتر جانشین او شد. بیکر تنها چند 
هفته بعد پس از یک بیماری کوتاه در سن 85 سالگی درگذشت. اگرچه 
او تنها سه سال تحصیات رسمی داشت، اما در طول زندگی خود بیش از 

150 حق اختراع ثبت کرد. 

سرانجام دو شرکت هیوز و بیکر در سال 1987 ادغام شدند.
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اژه ای  محسنی  والمسلمین  حجت االسام   
هفته  از  روز  چهارمین  در  ماه  تیر   4 شنبه، 
تولیدکنندگان،  با  نشست  در  قضاییه،  قوه 
کارآفرینان و فعاالن شرکت های دانش بنیان 
ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه، به تبیین 
بنیه  تقویت  و ضروریات  اقتضائات  تشریح  و 
این  در  که  پرداخت  ملی  تولید  و  اقتصادی 
تجهیزات  سازندگان  از  نمایندگی  به  جلسه 
صنعت نفت، رئیس هیات مدیره استصنا نیز 

حضور داشته و به صحبت پرداخت.

رئیس قوه قضائیه به تولیدکنندگان و فعاالن 
درونی  مسائل  کرد:  توصیه  خصوصی  بخش 
خود را با تشکیل شوراهایی با عنوان شوراهای 
حل اختاف و یا تحت هر عنوان دیگری به 

صورت درون صنفی حل و فصل کنید.

یک  همواره  خالقیت  و  کارآفرینی 
ارزش فوق العاده است

کرد:  اظهار  نشست  این  در  قضا  قوه  رئیس 
بلکه  باشد  متولی  نباید  دولت  که  دارم  باور 
دارم  باور  حامی باشد؛  و  ناظر  هدایتگر،  باید 
که نه امروز بلکه در همه زمان ها، مسئله کار، 
به  بهره وری  افزایش  و  خاقیت  کارآفرینی، 

اشکال مختلف، یک ارزش فوق العاده دارد.

وی با بیان اینکه برای حفظ و ارتقاء عزت و 
و  اقتصاد  تقویت  امر  بر  باید  استقال کشور 

تولید ملی اهتمام داشته باشیم، تصریح کرد: امروز یکی از مسائل مهم برای 
استقال کشور در همه ساحت ها، اهتمام ورزیدن به امر تقویت اقتصاد پویا، 
سالم و تولیدگر است و چنانچه اقتصاد و تولید قوی نداشته باشیم، برخی 

امور به ما تحمیل خواهد شد.

فعاالن  و  کارآفرینان  تولیدکنندگان،  با  نشست  ادامه  در  اژه ای  محسنی 
گفت:  و  پرداخت  آنها  از  سؤال  چند  طرح  به  دانش بنیان  شرکت های 
که  کرده اید  محاسبه  تاکنون  آیا  تولیدکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن  شما 
زیرمجموعه خودتان و مردمی که مصرف کننده محصوالت شما هستند، چه 
میزان از فعالیت شما رضایت دارند؟ آیا محاسبه کرده اید که چه میزان از 
نارضایتی ها و ضعف ها به نحوه مدیریت خود شما بازمی گردد؟ شما فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان برای رفع کاستی های مدیریتی خود چه اقداماتی 

را ترتیب داده اید؟

در دیدار رییس انجمن استصنا با رییس قوه قضایه مطرح شد

برای  ویژه  دادسرای  ایجاد  درخواست 
تولیدکنندگان

اخبار
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برای  صنفی  درون  تالش های  به  نیاز 
جلوگیری از فساد و تبانی

وی با طرح این سئوال که از نگاه شما فعاالن 
و  مسائل  کارآفرینان،  و  خصوصی  بخش 
بر ضرورت  است؟  کدام  اولویت دار  مشکات 
آنها  رفع  راستای  در  مسائل  اولویت بندی 
تاکید کرد و گفت: من به دنبال این هستم تا 
در این قبیل جلسات، چند مشکل و مسئله 
اولویت دار را شناسایی کنم و در جهت رفع 

آنها اقدامات مقتضی را انجام دهم.

فعاالن  از  ادامه  در  قضاییه  قوه  رئیس 
تولیدی حاضر در جلسه پرسید  و  اقتصادی 
که چه میزان از ضعف ها و ایرادات صنف خود 
همین  در  ای  اژه  محسنی  هستید؟  مطلع 
این است که اطاعات  باور من  راستا گفت: 
و اشراف رؤسا و اعضای اصلی صنوف نسبت 
صنف  ضعف های  و  مشکات  و  مسائل  به 
مربوط به خود، در بسیاری اوقات، بیشتر از 

دستگاه های نظارتی و اطاعاتی است.

طرح  به  فوق الذکر  موضوع  به  اشاره  با  وی 
سؤاالتی مهم پرداخت و گفت: رؤسا و اعضای 
و  پیشگیری  برای  میزان  چه  صنوف  اصلی 
جلوگیری از وقوع فساد و تقلب و تبانی در 
صنف خود تاش کرده اند؟ آیا به فردی که 
پیش  را  فساد  و  خطا  مسیر  شما  صنف  در 
گرفته است، در وهله نخست تذکر داده اید؟ 
آیا برای مقابله با این هم صنف احیاناً خطاکار 
حکومتی  ذیربط  بخش های  با  فاسد  و 
به  شما  آیا  داشته اید؟  مساعدت  و  همکاری 
عنوان فعاالن بخش خصوصی حاضرید برای 
مقابل  در  و  کنید  هزینه  خود  صنف  اصاح 
فردی خطاکار و خواهان رشوه در یک بخش 

حکومتی بایستید؟ شما تولیدکنندگان چه میزان این آمادگی را دارید برای 
دفاع از اعتبار و حیثیت هم صنف خود در محکمه حاضر شوید و یا به جبران 

خسارت او بپردازید؟

درخواست ایجاد دادسرای ویژه برای تولیدکنندگان

احسان ثقفی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
برخی  سوی  از  صادره  دستورالعمل های  به  اشاره  با  نشست  این  در  ایران 
وزارتخانه ها که خاف نّص صریح قانون و آراء دیوان عدالت اداری هستند 
گفت: باید با مدیری که بر خاف اباغیه های قوه قضاییه، بخشنامه صادر 

می کند برخورد شود. 

امور  ویژه جهت تسریع و تسهیل  ایجاد دادسرایی  وی همچنین خواستار 
در  اختاف  حل  هیات  تشکیل  جهت  و  شد  کارآفرینان  و  تولیدکنندگان 

حوزه تخصصی توسط اعضا اعام آمادگی نمود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آمادگی دستگاه قضا برای ارائه هر 
نوع کمک و مساعدت به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعاالن شرکت های 
دانش بنیان، بیان داشت: شما رؤسا و اعضای هر صنف می توانید افراد امین 
و دارای حسن شهرت صنف خود را به ما در دستگاه قضایی معرفی کنید تا 
آنها با همکاری و مساعدت همکاران ما، به بررسی و رفع مسائل اولویت دار 

صنف مربوطه بپردازند.

وی به تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی توصیه کرد که مسائل درونی 
خود را با تشکیل شوراهایی با عنوان شوراهای حل اختاف و یا تحت هر 
عنوان دیگری به صورت درون صنفی حل و فصل کنید و چنانچه مسائل 
و پرونده هایی از صنف شما به دستگاه قضایی ارجاع شده است می توانید با 
معرفی افراد متدین و امین و دارای حسن شهرت به قوه قضاییه، در جهت 

پیگیری تخصصی و دقیق پرونده های مزبور به ما کمک کنید.

افراد  از  خصوصی  بخش  فعاالن  حمایت  اهمیت  موضوع  به  ادامه  در  وی 
خاق و متخصص در امور دانش بنیان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان و 
صنعتگران و به طور کلی فعاالن بخش خصوصی می توانند در میدان عمل 
دادن به افراد خاق و مبتکر، پیش قدم و پیشتاز شوند و آنها را در زیر چتر 
حمایتی خود قرار دهند؛ قطعا تحقق تمام و کمال این مهم، ثمرات بسیاری 

در وهله نخست برای خود فعاالن بخش خصوصی دارد.
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تجهیزات  سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  اعضای  و  رئیس 
صنعت نفت ایران در آخرین روزهای آبان ماه به بازدید از برخی 

شرکت های عضو این انجمن پرداختند.

در این دوره از بازدیدها، اعضای هیات مدیره از چهار شرکت 
»آزمایشگاه های صنایع انرژی )اپیل(«، »نوین دانش آینده«، 
»مهندسی فرآیند انرژی اطلس« و »ایران تابلو« بازدید کردند.

یک همکاری تمام عیار با دانشگاه های مطرح

سید محسن میرصدری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره »ایپل« 
در مراسم بازدید از این شرکت به ارائه توضیحاتی درباره روند 
کار این شرکت پرداخت و گفت: این شرکت در سال 1379 و 
با مشارکت دانشگاه های امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، شهید 
بهشتی و شرکت های معتبر صنعتی و با هدف ایجاد یک مرکز 
معتبر آزمون، بازرسی و صدور گواهینامه با قابلیت ردیابی بین 

المللی تاسیس شد.

در بخش دیگری از این دیدار، احسان ثقی رئیس هیات مدیره 
استصنا با ابراز خوشحالی از توانمندی های خوب این شرکت 
گفت: جای بسیار خوشحالی است که شرکت دانش بنیان اپیل 
به عنوان یکی از اعضای فعال این انجمن توانسته است جایگاه 
خود را در بین فعالین این حوزه پیدا کند و امروز به عنوان یکی 
از آزمایشگاه های معتبر در حوزه های مختلف بخصوص نفت و 

گاز شناخته می شود.

در  برق  تابلوهای  تولید  کارگاه  تاسیس  برای  تالش 
منطقه ویژه پیام

در ادامه برنامه یک روزه هیات مدیره استصنا، اعضا از شرکت 
»نوین دانش آینده« بازدید و با مدیران و بنیان گذار این شرکت 

دیدار و گفتگو کردند.

در ابتدای این بازدید، جال کاوندی، رئیس هیات مدیره »نوین 
تولید  و  طراحی  زمینه  در  این شرکت  گفت:  آینده«  دانش 
با 115  تابلو های برق مشغول به فعالیت است و هم اکنون 

پرسنل در سه محل مجزا مشغول به فعالیت هستیم.

شرکت  فعالیت  ابتدای  از  خوشبختانه  گفت:  همچنین  وی 
تاکنون همواره روند روبه رشدی داشته ایم و امیدوار هستیم 
به زودی کارگاه جدید این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی 

پیام افتتاح شود.

تاثیر مثبت برگزاری همایش های تخصصی

بازدید سوم اعضای هیات مدیره استصنا شرکت »مهندسی 
فرآیند انرژی اطلس« بود.

منصوری نژاد، مدیرعامل این شرکت گفت: مبدل های حرارتی، 
کولر های هوایی، مخازن تحت فشار، انواع فیلتر و پوسته فیلتر، 
جدا کننده های دو و سه فازی از جمله تولیدات این شرکت 
است که در صنایع نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی کشور به 

صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با قدردانی از برگزاری همایش صنعت پتروشیمی توسط 
استصنا اظهار کرد: شرکت »مهندسی فرآیند انرژی اطلس« 
با حضور در این برنامه توانست با شرکت هایی همچون فوالد 
خوزستان، پاالیشگاه شیراز و چند شرکت دیگر همکاری خوبی 

را آغاز کند.

تالش برای حل مشکالت شرکت ها

مدیره  هیات  اعضای  و  رئیس  بازید  آخرین  و  مقصد چهارم 
استصنا از شرکت های عضو انجمن، شرکت»ایران تابلو« بود.

در این بازید، تاج الدینی مدیرکارخانه شرکت ایران تابلو به 
تاریخچه این شرکت اشاره کرد و گفت: زیربنای شرکت ایران 
تابلو در سال 1338 با همت و تاش آقای فائق پوالدیان و با 
تشکیل یک شرکت پیمانکاری نصب سیستم های برق صنعتی 

ایجاد شد و امروز هم 58 سال از عمر آن می گذرد.

وی ادامه داد: با گسترش فعالیت، در سال 135۲ شرکت ایران 
تابلو به عنوان تولیدکننده تابلو های برق فشار ضعیف و فشار 

متوسط و سیستم های نگهدارنده به ثبت رسید.

در پایان این بازدید احسان ثقفی، رئیس هیات مدیره استصنا 
هدف اعضای هیات مدیره از بازدید های دوره ای از شرکت های 
عضو انجمن را بررسی مشکات و چالش های تولیدکنندگان 
تجهیزات صنعت نفت و تسهیل مسائل مربوط به این حوزه 

بیان کرد.

از کارخانجات اعضای  انجمن استصنا  ادامه هیات مدیره  در 
انجمن در شهرک صنعتی شمس آباد تهران بازدید کردند. 

بازدید از کارخنجات اعضای انجمن در استان البرز و شهرک صنعیت شمس اباد تهران؛

از تالش برای حل مشکالت تا 
اثرگذاری همایش های تخصیص

اخبار
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گزارش تصویری بازدید هیات مدیره از شرکت های 
عضو در استان البرز و شهرک صنعیت شمس آباد



سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  اعضای 
تجهیزات نفت ایران )استصنا( از کارخانجات 
عضو این انجمن که در استان مرکزی مستقر 

هستند بازدید کردند. 

مدیره  هیات  اعضای  بازدید،  نخستین  در 
استصنا عازم کارخانه »هزاوه اراک« شدند. 
در این بازدید »احمدرضا هزاوه« مدیرعامل 
»هزاوه اراک« با اشاره به این که این کارخانه 
است  شده  گذاری  بنیان   1370 سال  در 
گفت: تولیدات این شرکت در تمامی صنایع 
مادر به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و 
نیروگاهی مورد استفاده قرار می گیرد و در 
همین راستا بیش از 10 محصول تولید و 

روانه بازار می شود.

در ادامه سفر، اعضای هیات مدیره استصنا 
رهسپار کارخانه »کارا ساز کیمیا« شدند. 
»مجتبی گلستانی فر« در مقام مدیرعامل، 
مدیریتش  تحت  مجموعه  معرفی  ضمن 
اختیار  در  با  کیمیا  ساز  کارا  داد:  توضیح 
نیروهای متخصص بومی و با هدف طرحی، 
ساخت و نصب تجهیزات نیروگاهی، صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین سازه های 
فلزی و عدسی های مخازن در دهه 80 آغاز 

به کار کرده است.

گلستانی فر در ادامه به مشکات پیش روی 

یاین صنعت اشاره کرد و گفت: یکی از موانعی که بر سر راه این صنعت قرار 
دارد تعرفه های گمرکی برای واردات دستگاه ها و ماشین آالت مورد نیاز است 
که متاسفانه این موضوع باعث شده در تولید برخی محصوالت دچار چالش 

جدی شویم.

وی همچنین از روند بوروکراسی حاکم در استان گایه کرد و گفت: متاسفانه برای 
دریافت برخی مجوزها از دستگاه های مسئول در استان دچار مشکل هستیم که 

امیدوارم این مشکات هرچه سریعتر مرتفع شود.

مقصد بازدید سوم اعضای هیات مدیره کارخانه »صنایع فرآور آذین فلز« بود. علی 
کیشانی مدیر عامل این شرکت به معرفی مجموعه خود پرداخت و گفت: این 
مجموعه به عنوان یک شرکت مهندسی به طراحی و ساخت انواع شیرآالت ایمنی 
وکاهنده فشار در مدل های مختلف در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشغول است.

کارخانه »فرم دما« در ردیف چهارم فهرست برنامه دو روزه اعضای هیات مدیره 
استصنا بود. این بار هم تیم هیات مدیره با عاقه به همراه میزبان که عبداله فراهانی 

بود به بازدید از قسمت های مختلف این واحد تولیدی مختلف پرداختند.

مدیرعامل »فرم دما« درباره تاریخچه این واحد تولیدی گفت: کارخانه در سال 
13۶4 با هدف انتقال دانش روز جهان به ایران و به کارگیری آن در جهت تولید 

انواع تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع احداث شد.

وی ادامه داد: این کارخانه با 5 سالن تولیدی در زمینه طراحی، تولید و نصب کلیه 
تجهیزات تهویه مطبوع اعم از سیستم های برودتی و حرارتی مانند چیلر و برج های 

خنک کننده و انواع هواساز و چندین محصول دیگر فعالیت دارد.

بازدید پنجم اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
در سفر دو روزه به شهر اراک کارخانه »لجور« بود.

در ابتدای این بازدید، »مهدی نیا« مدیرعامل کارخانه به معرفی مجموعه تحت 

به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

بازدید اعضای هیات مدیره استصنا از 
کارخانجات استان مرکزی 
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مدیریت خود پرداخت و گفت: لجور به عنوان بخشی از گروه 
المللی  بین  گواهینامه  دارنده  تنها  اکنون  هم  لجور  صنعتی 
ISO9001:۲015 و تنها دارنده پاک گواهی بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران در زمینه طراحی، ساخت و تولید باالبرهای 
هیدرولیکی و جرثقیل های پشت کامیونی در داخل کشور 

بشمار می رود.

مهدی نیا افزود: همه محصوالت این شرکت بر اساس استاندارد 
کیفیت  بازرسی  شرکت  توسط  شده  تدوین  ای  کارخانه 
ایران تحت پوشش وزارت صنایع و معادن و در  و استاندارد 
حضور بازرسان آن شرکت، تست شده و در نهایت در صورت 
احراز شرایط مطلوب موفق به کسب گواهی کیفیت و پاک 

استاندارد ایران می شود.

مدیرعامل کارخانه توضیح داد: تولید سیلندرهای هیدرولیکی 
از سال 13۶۲ در شرکت لجور آغاز شده و در سالهای نخست 
ساخت  باالبرهای  مصرف  به  منحصراً  تولیدی  سیلندرهای 
شرکت لجور می رسید، ولی با دریافت سفارش از سایر شرکت 
ها روز به روز بر تعداد متقاضیان اضافه شده و با گسترش دامنه 
فعالیت، واحد جک سازی در سال 74 از شرکت لجور جدا شد 
و شرکتی به نام لجور هیدرولیک به ثبت رسید و در حال حاضر 

نیاز مشتریان را در صنایع مختلف برآورده می کند.

مهدی نیا با بیان اینکه شرکت لجور در سال 1395 و در راستاي 
توسعه فعالیت هاي تجاری و بین المللی خود، اقدام به تأسیس 
یک شرکت بازرگانی بین المللی به نام لجور آرمان کرد گفت: 
این شرکت در حال حاضر به عنوان نماینده انحصاری فروش و 

خدمات پس از فروش شرکت لجور فعالیت مي کند.

بازدید ششم و آخرین مقصد اعضای هیات مدیره استصنا به 
شهر اراک کارخانه »گداختار« بود. »پیام خلیلی« مدیرعامل 
کارخانهتوضیحاتی درخصوص تاریخچه و تولیدات این کارخانه 

ارائه کرد و گفت:

کننده  تامین  و  سازنده  گداختار  گروه  داد:  توضیح  خلیلی 
و  گاز  نفت،  صنعت  شیرآالت  خدمات  و  محصوالت 
از  وسیعی  طیف  شرکت  این  محصوالت  و  پتروشیمی است 
شیرآالت را شامل شده، همینطور خدمات فراهم شده توسط 
شیرآالت  صنعت  ارزش  تمامی زنجیره  در  گداختار  گروه 

گسترش یافته  است.

وی ادامه داد: شرکت توسعه و نوسازی صنایع گداختار یک 
شرکت کاما خصوصی و خانوادگی است که در سال 13۶1 با 
ماشینکاری و ریخته گری قطعات مختلف صنعت نفت و گاز 

فعالیت خود را آغاز کرده است.

پیام خلیلی همچنین گفت: صدرفوالد گداختار به عنوان یکی 
از زیرمجموعه های گروه گداختار اولین مجموعه ریخته گری 
فوالدهای آلیاژی ایران بود که در همکاری با تامین کننده های 
بزرگی چون فوالد مبارکه، فوالد اصفهان، فوالد خوزستان و 
اخذ گواهینامه ISO 900۲ در صنعت  به  آن، موفق  مانند 

ریخته گری و ماشینکاری شده است.

گروه   137۶ سال  در  افزود:  »گداختار«  کارخانه  مدیرعامل 
شیرآالت  تولید  به  موفق  ایران،  در  بار  اولین  برای  گداختار 
تایید  با  ایران  مخروطی شد که در پی آن شرکت ملی گاز 
محصول تولید شده، اولین قرارداد را برای تولید ۲000 قطعه 
شیر مخروطی را با گداختار منعقد کرد که در نتیجه خط تولید 
انبوه شیرآالت صنعتی تحت گواهینامه ISO 9001:94 برای 

صنعت شیرآالت برای نخستین بار ایجاد شد.

اینکه شرکت توسعه و نوسازی  به  اشاره  با  پایان  خلیلی در 
صنایع گداختار در سال 1395 به عنوان یک شرکت دانش 
بنیان تولیدی ثبت شد توضیح داد: در حال حاضر این واحد 
انواع  در  از 130 هزار شیر  بیش  و نصب  با ساخت  تولیدی 
مختلف مخروطی، دروازهای، توپی، یکطرفه، کروی در بیش از 
500 طرح مختلف و در سایزهای ۲ تا 5۶ اینچ و کاس فشاری 
تا ۲500، گروه گداختار به عنوان پیشرو و بزرگترین شیرساز 

بخش خصوصی شناخته می شود.

هیات  اعضای  روزه  دو  سفر  پایانی  روز  در  است،  گفتنی 
صنایع،  بازرگانی  اتاق  محل  در  نشستی  استصنا،  مدیره 
معادن و کشاورزی اراک با حضور رئیس و قائم مقام اتاق و 
مدیران ارشد چندین شرکت عضو انجمن صنعت نفت اراک 
برگزار و بر همکاری های مشترک هر دو انجمن تاکید شد.

همچنین در این نشست درخصوص چالش های تولید مانند 
نبود نیروی انسانی موثر و کارآمد و نیز درخصوص راهکارهای 
استفاده حداکثری از بازار فروش محصوالت شرکت های عضو 

تبادل نظر شد.
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سهم محصوالت شیمیایی از صنایع مختلف و به ویژه صنعت نفت، سهمی غیر قابل انکار است اما در این 
حوزه رسیدن به قله های دانش کار چندان ساده ای نبوده و با دشواری های بسیار همراه بوده است. با این 
وجود برخی شرکت ها توانسته اند با وجود موانع، پیشروی خوبی داشته باشند. امیر هومن کریمی وثیق، 
به بخشی  این حوزه  بر اهمیت  انجمن استصنا و رئیس کارگروه پتروشیمی با تاکید  عضو هیات مدیره 
نظر  از  می کند:  تاکید  و  اشاره  بخش  این  تولیدی  از محصوالت  نمونه  یک  به عنوان  کاتالیست ها  مانند 
قیمت گذاری، نفوذی که تولید کاتالیست در دنیا دارد، بیش از ۵-4 هزار میلیارد دالر است.با توجه به 

پتانسیل این حوزه در گفت و گویی پیرامون این موضوع نظرات وی را جویا شده ایم.

عضو هیئت مدیره و رئیس کارگروه پتروشیمی استصنا:

100 سال است صنعت نفت داریم و 
تازه 4 تا 5 سال است ما را می بینند

GDPسهم یک درصدی ۷000 شرکت دانش بنیان در

◆ به عنوان یک عضو انجمن استصنا فکر می کنید اعضای 
این انجمن و بطور کلی سازندگان صنعت نفت تا چه حد 

قادر به تامین داخلی نیازهای صنعت نفت هستند؟

انجمن  در  کشور  نفت  صنعت  نیازهای  درصد   70 بر  بالغ 
این  و  دارد  تحقق  قابلیت  ایران  نفت  تجهیزات  سازندگان 
ظرفیت و پتانسیل در تمامی این اعضا وجود دارد. حتی اگر 
این اعتماد و فضا در اختیار سازندگان انجمن قرار بگیرد، 
از  بیشتر  فنی  دانش  بومی سازی  و  ظرفیت  افزایش  امکان 

وضع فعلی نیز وجود خواهد داشت.

و  دانش محوری  می کنید  فکر  میان  این  در   ◆
دانش بنیان بودن شرکت ها تا چه اندازه به تحقق این 

اهداف کمک می کند؟

باید توجه داشت که قرار نیست دانش محوری، دانش بنیانی 
را نفی کند. حتماً در ابتدا باید یک محصول، »دانش بنیان« 
الزم  دیگر  سوی  از  بپردازد.  فنی  دانش  کسب  به  و  شود 
است یک سازمان، دانش مدار باشد و بر اساس فضای دانشی 
شرکت  هزار   7 سهم  می گوئیم  اینکه  دلیل  شود؛  هدایت 
یک  به  قریب  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  در  دانش بنیان 
تمام  در  دانش محوری  موضوع  به  توجه  عدم  است  درصد 

ابعاد است.

اکنون طی یک دهه به سمت دانش بنیان ها 
اثبات  همه  به  توانستیم  و  کردیم  حرکت 
کنیم که می توان با »دانش« درآمدزایی کرد؛
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در حالیکه یک زمانی اعتقاد به این موضوع نداشتیم و معتقد 
با این وجود درآمدزایی به  بودیم دانش به دردی نمی خورد! 
وسیله دانش 10 برابر شده در حالیکه پتانسیل هزار برابری دارد.

به  و…  اسنپ  دیجی کاال،  نظیر  دانش بنیانی  شرکت های 
وجود آمده اند و مشغول فعالیت هستند اما محصول کیفی 
محسوب  خاصی  تأمین کننده  و  ندارند  دانش  بر  مبتنی 
این  در  دانش محوری  و  دانش بنیانی  رویکرد  نمی شوند؛ 

شرکت ها آن طور که باید رشد نداشته است.

در اینجا الزم است که حاکمیت کمک کند. کاری از دست 
بله،  نمی آید؛  بر  دانش بنیان ها  مانند  شرکت های خصوصی 
معاونت علمی و فناوری تاکنون نقش خود را به خوبی ایفا 
به  هم  و…  نفت، صمت  وزارت  است  الزم  اکنون  اما  کرد 
استفاده شود.  به درستی  دانشی  ابزارهای  از  تا  آیند  میان 

همانطور که گفته شده ذخایر نفتی خدادادی هستند 

نعمت  این  بعضی وقت ها می گویم کاش  اما 
خدادادی را نداشتیم زیرا ُعرضه نگهداری و 
بهره برداری از آن را نداریم و در حال از بین 

بردن آن هستیم.

نیاورید؛  را  کاتالیست ها  اسم  می گفتند  که  بود  زمانی  یک 
شما هنوز به آن دانش نرسیدید که به آن فکر کنید. ولی 
ایرانی  شرکت های  را  کشور  کاتالیست  درصد   50 اکنون 
تولید می کنند که کیفیتش از خارجی ها هم بهتر است نه 
به خاطر اینکه ما خوب باشیم، چون بد باشیم ما را می زنند 
و با یک خطا از سوی ما می گویند یک ایرانی خطا کرد، همه 

شما تولیدکنندگان آخر صف بایستید.

مـا  تکنولـوژی  نیسـتند؛  زیـان ده  پاالیشـگاه ها 
اسـت زیان ده 

◆ بر این اساس باور شما این است که در صنعت نفت از 
نظر دانش به جایگاه مطلوبی دست یافته ایم؟

آن  با  زیادی  خیلی  فاصله  هنوز  ما  که  است  این  واقعیت 
فناوری مطلوب در این حوزه داریم و متأسفانه صنعت نفت 

ما خیلی از این منظر دور است.

به  پاالیشگاه ها  این  از  یکی  مدیره  هیئت  رئیس  با  اخیراً 
کنیم؛  گوگردزدایی  را  مازوت  چگونه  که  نشستیم  گفتگو 
است  وقت  خیلی  می کند؟  تولید  مازوت  اصًا  دنیا  کجای 
در دنیا این تولیدات به کمتر از 3-۲ درصد رسیده است در 
حالیکه پاالیشگاه های ما با 35-30 درصد وکیوم باتوم )مواد 

اولیه تولیدقیر( تولید می کنند، این یعنی فاجعه...

هستند.  زیان ده  پاالیشگاه هایمان  چرا  می گوئیم  بعد 
پاالیشگاه های ما ضررده نیستند، تکنولوژی ما ضررده است. 
به جای اینکه آن را حل کنیم به دنبال کاتالیست هستیم. 
باید سرمنشا این موضوع را بیابیم؛ برای حل این مشکل باید 
اول فضای دانشی که می توان از آن خلق ثروت کرد توسط 
مدیران باالی سازمانی تزریق شود، ولی متأسفانه این اتفاق 

نیافتاده است.

◆ این نگاه فاقد دانش را تنها در حوزه صنعت نفت و 
که  رسید  مرحله ای  به  می توان  چطور  می بینید؟  گاز 
و  بسزا  سهم  دانش محور  و  دانش بنیان  شرکت های 

بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشند؟
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در همه حوزه ها؛ هر سال زمستان زمین را آسفالت می کنند 
ولی در کشورهای دیگر چندسال یکبار این کار را می کنند. 
قیر  از  هنوز  ما  شده  باعث  که  است  دانش  نبود  آن  دلیل 

استفاده می کنیم.

خصوص  بخش  دانش بنیان  شرکت  یک  قالب  در  ما 
 GDP زمانی  اما  ایم؛  کرده  تولید  را  دانشی  محصوالتی 
می تواند از یک درصد به دو درصد یا مانند برخی کشورها 
به 35 درصد برسد که نگاه مدیران و حاکمیت دانشی باشد.

قرار نیست همه محصوالت دنیا را ما بسازیم

◆ از دیدگاه شما در این سال ها اینکه متکی به واردات 
بوده ایم تاچه حد در ایجاد چنین وضعی نقش داشته 

است؟

البته این راهکارها به این معنی نیست که درهای مملکت 
شدن  بسته  با  که  نباشد  این  تصورمان  یعنی  ببندیم  را 
یک  در  اتفاقات  همه  می افتد.  اتفاق  این  مملکت  درهای 
شرایط رقابتی رخ می دهد؛ من اگر رقیب خوب داشته باشم 

می توانم پیشرفت کنم.

رقابتی  فضای  یک  در  کاربلد  دانش بنیان  شرکت  یک 
همه  نیست  قرار  دیگر  سوی  از  می دهد،  انجام  خوب  کار 
محصوالت دنیا را ما بسازیم. الزم است یک فضای رقابتی 
با تدبیر و عقانیت داشته باشیم. االن در دنیا 5-4 شرکت 
اینها  رقیب  مناقصات  در  من  نداریم،  بیشتر  کاتالیستی 
هستم و برنده می شوم و این به نفع کشور است. حاال همین 
با  گیرد  صورت  خودمان  کشور  در  کنید  فرض  را  رقابت 

حضور کشورهای خارجی.

اگر دانش از صنعتی گرفته شود آن صنعت می میرد. مصداق 
آن صنعت خودرو است. چون دانش، نوآوری و به روز بودن 

را از این صنعت گرفته اند.

تا وقتی که نگاه، نگاه دانشی نباشد، رهبری و راهبری کردن 
دانشی نباشد، حال خوب ایجاد نمی شود؛ اگر بخواهیم نفت 
ما دانشی شود، حتماً باید از آن باال این دانش تزریق شود 
دنیا«  روز  »دانش  و  مدیریت«  »دانش  شامل  دانش  این 

می شود و این خیلی هم کار سختی نیست.

مواد  تامین  بحث  هم  صنایع  چالش های  از  یکی   ◆

اولیه است. در این زمینه شما هم با مشکل مواجهید؟
بله. به همین دلیل از حاکمیت دو خواسته بیشتر نداریم. یک 
نگاه مدبرانه و دوم پوشش دادن نیازهای مواد اولیه ما. اگر 
قرار است این صنعت تاب آور باشد باید این دو اتفاق بیفتد. 
ما در تأمین بسیاری از مواد اولیه مشکات داریم. اگر چین 
می تواند خوب تولید کند، به این دلیل است که مرکز اصلی 
مواد اولیه دنیا است و حاکمیت آن خواسته اتفاقاتی بیفتد. 
اکنون در همین کشور در دو گرید خودروی چینی استفاده 
می شود؛ یک خودروهایی مانند بنز که در چین تولید می شوند 

و دیگر ماشین های چینی هستند؛ این کشور درتامین مواد 
اولیه مشکلی ندارد ولی ما معضل داریم. این فضا مربوط به 

تکنولوژی و تاب آوری می شود که باید اصاح شود.

◆ در این میان با تقویت تولید داخل چقدر می توان 

به رفع این مشکالت امید داشت؟

کنیم،  تولید  خودمان  را  محصولی  همه  بخواهیم  اینکه 
پایه های هر صنعت  که  است  نیاز  اما حتماً  نیست  درست 
باید  اگر قرار است در نفت فعالیت کنیم  باشیم.  را داشته 
مواد اولیه و نیازهای ابتدایی آن صنعت را در اختیار داشته 
باشیم. ما برای تولید برخی کاتالیست ها اقدام نمی کردیم 
موجود،  به شرایط  توجه  با  اکنون  اما  بودند؛  زیان ده  چون 
اولیه هم  مواد  تولید  ما سعی در  تولید هستیم.  به  مجبور 
داریم با وجود اینکه برای ما سودی ندارد اما در صدد تولید 
آن هستیم تا نیاز کشور رفع شود. باید سرمایه گذاری در 

این زمینه طوری باشد که بتوانیم به صادرات برسیم.

◆ وضعیت ما را در زمینه استفاده از تکنولوژی های 
روز در صنعت نفت و گاز در مقایسه با سایر کشورها 

چگونه است؟

فاصله بسیار زیادی با دنیا داریم. ما هنوز به نسل دوم و سوم 
تکنولوژی هم نرسیده ایم در حالیکه کشورهای دیگر روی 
تکنولوژی نسل چهارم و پنجم کار می کنند. بازشدن درهای 
مملکت در توسعه این تکنولوژی تأثیر دارد اما نباید طوری 

این درها باز شود که از آن طرف بازار بیفتیم.

صد سال است که ما صنعت نفت داریم و ۴-۵ سال 
است که ما را می بینند.

◆ در پایان شرط تولید با کیفیت ایرانی و افزایش سهم 

فناوری در تولیدات با کیفیت را در چه می دانید؟

کاالی  کنم  افتخار  تا  شود  عوض  کشور  فرهنگ  باید  اول 
ایرانی را استفاده می کنم. هر زمان که به این نقطه رسیدیم 

نشان می دهد همه با هم هستیم.

ما باید فرهنگ نگاه به ایران و نگاه به تولیدکننده ایرانی را 
عوض کنیم. ما قول می دهیم به کیفیت و محصول جدید 
و سبد کاال و قیمت مناسب پایبند باشیم. البته اینها آپشن 
نیستند، وظیفه ما این است که محصوالت با کیفیت خوب 
اولیه  اصول  به  پایبند  انشااهلل  قول می دهیم  باشیم.  داشته 
به  اقبال  ما  خوب  مردم  امیدواریم  و  باشیم  کار  و  کسب 
سمت ساخت داخل داشته باشند و اگر بتوانیم 70 درصد 
فرهنگ کشور را به سمت مصرف داخلی ببریم، مشکل ما 
حل می شود. اگر 70 درصد تولید اقتصادی ایرانی دوست 

باشند، مشکل حل می شود.
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برای سازندگان تجهیزات  انجمن استصنا معتقد است که کرونا و تحریم ها  رییس کمیسیون راهبردی 
صنعت نفت دو مانع و مشکل اصلی در سال های اخیر بوده است و همین مسائل به اضافه مشکالت دیگر 

باعث شده تا حال و روز صنعت نفت و سازندگان تجهیزات آن خوب نباشد.

به گفته این تولیدکننده تجهیزات نفتی، در حال حاضر همه چیز دست به دست هم داده تا هوا و آسمان 
برای این دسته از تولیدکنندگان و البته برای صنعت نفت آفتابی نباشد.

محمدجواد بهارفر می گوید: با وجود اینکه حدود 10 سال پیش به اذعان وزیر وقت نفت و رئیس جمهور 
نیاز داشت، تاکنون سرمایه گذاری اندک و  دولت قبل، صنعت نفت به 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
ناچیزی صورت گرفته و از سوی برخی که برخالف مردم، تحریم ها و دور زدن آن برایشان شیرین و گوارا 
است، در برابر خرید تجهیزات صنعت نفت مقاومت می  شود و ترجیح می دهند آن را از خارج وارد کنند.

سازندگان  انجمن  نشریه  با  تفصیل  به  زمینه  این  در  او 
تجهیزات صنعت نفت ایران به گفتگو نشست که در ادامه 

آن را از نظر می گذرانید:

◆ در سال های گذشته با توجه به مشکالتی مانند شیوع 
به  شما  برای  مشکالتی  چه  تحریم ها  و  کرونا  ویروس 
وجود آمد و چه موانعی بر سر راه انجمن و سازندگان 

تجهیزات نفتی قرار گرفت؟

پس از شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در کشور، مجبور 
شدیم تعدادی از جلسات را به صورت مجازی برگزار کنیم. 
دوستان  از  به صورت حضوری  را  جلسه  دو  این،  وجود  با 

رییس کمیسیون راهبردی انجمن استصنا:

و  شــیرین  برخــی  بــرای  تحریــم 
ســت ا ر ا گو

عمومی جامعه  جو  بیاورند.  تشریف  که  کردیم  دعوت 
به سیستم  و هنوز  بود  تاثیر عوارض کرونا  همچنان تحت 
ریکاوری نرسیده بود و ما مثل رکورد های سابق نتوانستیم 
جلسات منظمی داشته باشیم، اما نهایت تاش خودمان را 
انجمن ضرورت  در  و  بود  مدنظر  که  موضوعاتی  تا  کردیم 
اهداف  راستای  در  تا  کنیم  بررسی  جلساتمان  در  داشت 
انجمن فعالیتمان را انجام دهیم رییس کمیسیون راهبردی 
انجمن استصنا معتقد است که کرونا و تحریم ها برای سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت دو مانع و مشکل اصلی در سال های اخیر 
بوده است و همین مسائل به اضافه مشکات دیگر باعث شده 
تا حال و روز صنعت نفت و سازندگان تجهیزات آن خوب نباشد.
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به گفته این تولیدکننده تجهیزات نفتی، در حال حاضر همه 
چیز دست به دست هم داده تا هوا و آسمان برای این دسته از 

تولیدکنندگان و البته برای صنعت نفت آفتابی نباشد.

محمدجواد بهارفر می گوید: با وجود اینکه حدود 10 سال پیش 
به اذعان وزیر وقت نفت و رئیس جمهور دولت قبل، صنعت 
نفت به ۲00 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز داشت، تاکنون 
سرمایه گذاری اندک و ناچیزی صورت گرفته و از سوی برخی 
که برخاف مردم، تحریم ها و دور زدن آن برایشان شیرین 
و گوارا است، در برابر خرید تجهیزات صنعت نفت مقاومت 

می  شود و ترجیح می دهند آن را از خارج وارد کنند.

او در این زمینه به تفصیل با نشریه انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران به گفتگو نشست که در ادامه آن را از نظر 

می گذرانید:

◆ در سال های گذشته با توجه به مشکالتی مانند شیوع 

به  شما  برای  مشکالتی  چه  تحریم ها  و  کرونا  ویروس 
وجود آمد و چه موانعی بر سر راه انجمن و سازندگان 

تجهیزات نفتی قرار گرفت؟

پس از شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در کشور، مجبور 
شدیم تعدادی از جلسات را به صورت مجازی برگزار کنیم. با 
وجود این، دو جلسه را به صورت حضوری از دوستان دعوت 
کردیم که تشریف بیاورند. جو عمومی جامعه همچنان تحت 
تاثیر عوارض کرونا بود و هنوز به سیستم ریکاوری نرسیده بود 
و ما مثل رکورد های سابق نتوانستیم جلسات منظمی داشته 
باشیم، اما نهایت تاش خودمان را کردیم تا موضوعاتی که 
مدنظر بود و در انجمن ضرورت داشت در جلساتمان بررسی 

کنیم تا در راستای اهداف انجمن فعالیتمان را انجام دهیم. 

البته شخصا از عملکرد شش ماه نخست امسال رضایت چندانی 

ندارم، اما در حال تدوین برنامه هایی هستیم که انشااهلل در نیم 
سال دوم، آن را جبران کنیم و با ریکاوری مناسب بتوانیم به 

اهداف از پیش تعیین شده که مدنظرمان است، برسیم. 

مشغولیات حل نشده ای از جنس اضافه حقوق

◆ آیا مهم ترین عامل این نارضایتی یا کاهش عملکرد، 
کرونا بود؟

کسب وکار  فضای  است،  کسب وکار  فضای  ما  داستان  اصوال 
هم بدون تعارف چندان درخشان نبود و ما تجاری نیستیم 
بلکه تولیدی هستیم، واحد های تولیدی مشغولیاتی از جنس 
اضافه حقوق داشتند که همچنان حل نشده است. از سوی دیگر 
موضوعاتی مانند بیمه، مالیات، تغییر قوانین و تغییر ساختار هم 
بود و یک شرکت، مدیرعامل یا یک هیئت مدیره وقت زیادی 
را صرف این امور می کرد، اما انجمن برای پرداختن به مسئله 
شاید حوصله و عطش سابق را دیگر نداشت و این متاثر از 
فضای کسب و کار بود چرا که فضای کسب وکار آنچنان آفتابی 
نبود. در نهایت همه این ها دست به دست هم داد و روی هم 

تاثیر گذاشت.

◆ به نکته ای اشاره کردید و گفتید امیدوار هستیم در 
نیمه دوم سال شرایط بهبود پیدا کند. چشم انداز شما 
به  بتوانید  اینکه  برای  دارید  برنامه ای  چه  و  چیست 

اهدافتان برسید؟

کمیسیون تدوین راهبردی همانطور که از اسمش برمی آید 
سیاست های راهبردی انجمن را تبیین و تدوین می کند. ما بر 
اساس آن چیز هایی که از هیئت مدیره اباغ می شود، حرکت 
را در ظرفی  این ها  احصاء می کنیم، مجموع  را  انجمن  کلی 
می ریزیم و آنالیز می کنیم تا یک خروجی بیرون بیاید که بتواند 

حرکت انجمن را رو به جلو، چابک تر و هدفمندتر کند.
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را  آن ها  می شود  چیست،  فعلی  اهداف  مهمترین   ◆

توضیح دهید؟

برخی از کار هایی که انجام شده، بدون هیچگونه زمینه قبلی 
بوده است. در واقع یک طرح هایی بوده که در زمان و مقطع 
خودش درست به نظر رسیده و انجام شده است. در حال حاضر، 
اما عملکرد ها را مطالعه می کنیم، بعد از این مطالعه عملکرد ها 
شاید بتوانیم تجدید ساختاری را انجام دهیم و ببینیم که در 
چه زمینه هایی نقص وجود دارد؟ چه بخش هایی باید تقویت 
شود،  پوشانده  باید  که  کجاهاست  در  ضعف  نقاط  و  شوند 
بنابراین باید تغییراتی را روی ساختار یا structure انجام داد 

.organization نه روی

قبل از نبض ما باید نبض نفت را گرفت

و  که حال  کردید  اشاره  هم  کار  و  فضای کسب  به   ◆
اوضاع خوبی نداشته است و به عبارتی ساده تر هوای 
فضای کسب و کار آفتابی نبوده، چه چالش هایی پیش 
روی این فضا و پیش روی انجمن بوده اگر می شود به 

مهم ترین این چالش ها اشاره کنید.

انجمن سازندگان تجهیزات  بود.  این چالش ها کرونا  از  یکی 
صنعت نفت ماهیتا به گونه ای است که قبل از اینکه بخواهید 
نبض ما را بگیرید، باید نبض نفت را بگیرید. شما نبض نفت 
و  گازی  نفتی،  فضای  ببینید،  را  نفتی  پروژه های  بگیرید،  را 
پتروشیمی کشور را ببینید. واقعا نبض آن خوب نمی زند! همه 
این ها به فضای کسب و کار منتقل می شود وقتی که در آنجا 
تحرک و نشاطی مشاهده نمی شود، مسلما سازندگان تجهیزات 
هم تابع و وابسته به این صنعت است. چرا که ما کار دیگری 
و  گاز  نفت،  برای صنعت  ساختن  نیستیم،  بلد  ساختن  جز 
پتروشیمی. اما وقتی که این صنعت حال و روز خوشی ندارد، ما 

هم طبیعتا حال و روزمان در همین وضعیت خواهد بود.

زمانی که روحانی در دور اول ریاست جمهوری اش آن شعار 
معروف را اعام کرد و زنگنه آمد، برآورد می شد که در آن 
شرایط، کشور به حدود ۲00 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
این حوزه نیاز دارد. در حال حاضر و پس از گذشت10 سال 
از آن تاریخ، این رقم بسیار بیشتر شده، اما وقتی که میزان 
سرمایه گذاری انجام شده را ماحظه کنید، متوجه می شوید که 

چرا نبض این بیمار بد می زند.

 دقیقا نمی دانم، ولی بسیار کم بوده و در واقع می شود از واژه 
ناچیز به درستی استفاده کرد.

فکر می کنم این را همه می دانند. اقتصاد تنها حوزه ای است 
که دستور پذیر نیست بعضی وقت ها هم اگر بنا بر ضرورت ها 
دستور هایی صادر می شود خیلی زود فنر آن در می رود و این در 
رفتگی فنر را ما حداقل در این 10 سال گذشته در مورد قیمت 
دالر در دو سه مقطع شاهد بودیم. شما می توانید سیاستی را 
اتخاذ کنید و بگویید مثا سینما در این راستا فیلم پخش کند 
یا بخش سانسور را در وزارت ارشاد بگذارید و بگویید کتاب ها در 
این معیار می توانند چاپ شوند در واقع همه این ها را می توانید، 

دستور دهید، ولی نمی توانید دستور دهید که مثا من دستور 
می دهم موجودی این بانک دو برابر شود، برای همین است که 
می گویم حوزه اقتصاد دستور عمودی نمی گیرد. مشکل ما این 
است که بار ها و بار ها در حوزه اقتصاد دستور ها عمودی صادر 
شدند، ولی بعدا اثرات آن به شدت بیرون زده و چند برابر آن را 

در خودش حل کرده است. 

فرهنِگ غالِب واردات از غرب

از  استفاده  حوزه  در  شرکت ها  برخی  شاهدیم  گاه   ◆

محصوالت داخلی یک مقاومتی دارند و کار شکنی هایی 
می کنند، به نظر شما دلیل آن چیست و چه کاری باید 

برای حل این چالش کرد؟

در این زمینه می توان میزان درآمد های حاصله در کشور از سال 
1380 تا سال 1390 را بررسی کرد که حدود 700 میلیارد 
دالر برآورد می شود. حاال اگر در کنار آن درآمد های کشور از 
1390 تا سال 1400 را هم بررسی کنیم به عددی بیش از 
800 میلیارد دالر می رسیم. این به معنی این است که درآمد ها 
بیشتر بوده، اما به نظر می رسد که ضعف در مدیریت توزیع 

سرمایه و درآمد بوده است. 

◆ اگر می توانید با یک مثال روشن برای ما این مقاومت 
کدام  حوزه  این  در  دهید.  توضیح  را  کارشکنی  و 
بخش ها می توانند از تجهیزات نفتی سازندگان داخلی 
استفاده کنند، اما اینکار را انجام نمی دهند و اینکه چه 
توانمندی هایی وجود دارد که استفاده نمی شود و برخی 

چرا اصرار دارند نمونه خارجی خریداری کنند؟

این مسئله شاید به یک فرهنگ و فرمت برگردد. مخصوصا فرمت 
و فرهنگ در وزارت نفت همواره واردات از کشور های غربی بوده 
است. چون بدون تعارف خیلی کار شیرین و لذت بخشی است، 
سفر خارجی به اروپا برای چه کسی بد است؟ پول پاکت یورویی 

و دالری برای کدام مدیری ناخوشایند است؟ 

این ها  از  برخی  آمد  پیش  تحریم  مسئله  که  زمانی  از  البته 
شرکت هایی داشتند که تحریم ها را دور بزند؛ بنابراین لذتی را 
که قبا می بردند به لذتی مضاعف و بیشتر تبدیل شد. بحث 
این است که تحریم شاید برای آحاد جامعه مضر و تلخ بوده، 
ولی برای بعضی ها خیلی شیرین و گوارا است. همان اقلیتی 
و  می کنند  مقاومت  دارند  را  گوارا  و  شیرین  سفره  این  که 
همان ها هستند که االن به بهانه تحریم از هر دو سو مملکت 

را می سوزانند.

در پایان اگر نکته ای دارید، بفرمایید.

من فقط آرزو می کنم که انشااهلل یک زمانی فضای کسب و 
کار شکوفا و آفتابی شود و همه بتوانیم لذت این آب و هوای 
آفتابی را ببریم واقعیت این است که حال بازار اقتصاد ما این 

روز ها خوب نیست.
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پای صحبت های خزانه دار انجمن استصنا:

از کابوس زیان دهی شرکت های
سازنده تا تاثیر ناآرامی های اخیر بر تولید 

عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران معتقد است ناآرامی های اخیری که در کشور صورت گرفته تا 

حدود 40 درصد بر کار شرکت های مختلف تاثیر گذاشته است.

علی پناهی، عضو هیات مدیره و خزانه دار انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران با فصل نامه استصنا به گفت وگو نشسته و در این 
صحبت ها از موضوعاتی مانند تحوالت اقتصادی، بخشنامه های یک 
شبه، افزایش حقوق و دستمزد و قیمت مواد اولیه گفته است. مشروح 

این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

تولید تجهیزات داخلی و آفتی به نام هزینه های باال

◆ یکی از موضوعاتی که در بحث تولید اهمیت دارد بحث 
صرفه جویی ارزی است. آیا آماری دارید که در یک سال 
گذشته چه میزان صرفه جویی ارزی صورت گرفته است؟

خیر، آمار دقیقی ندارم اما باید گفت که پیش از این بسیاری 
از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از بیرون خریداری می شد 
اما در حال حاضر چه بخواهیم چه نخواهیم به دلیل مشکات 
ارزی و تحریم ها، این خریدها از بیرون انجام نمی شود و چرخ 
تولید هر چند لنگ لنگان می چرخد. این بدان معنی است 
که تولید کما کان سرپاست و آب، برق و نفت و گاز کشور 
تولبد می شود. پس این نشان می دهد که محصوالت داخلی 
تا حدودی جایگزین محصوالت خارجی شده اند و مفهوم آن 
البته عدد و رقمی در اختیار  ارزی است.  همان صرفه جویی 
نداریم اما در مجموعه سازندگان تجهیزات صنعت نفت، بخش 
اعظمی از تجهیزات داخلی را می سازند هر چند به عنوان یک 
سازنده برای تولید در حوزه خودمان تجهیز وارد می کنیم،در 
هر حال اینگونه دیدم که در سال های اخیر کمترین تجهیزات 

وارد شده است. 

روال هم اینگونه است که در شرایط کنونی ابتدا به سامانه 
توان همکاران  و  مراجعه می کنیم  توانیران  و  تجارت  جامع 
داخلی را در سامانه بررسی می کنیم مراجعه می کنیم و در 
آنجا به این جمع بندی می رسیم که ایااز توان داخلی می توانیم 

استفاده کنیم یا نه در هر حال من فکر می کنم که این مسئله 
به تدریج بهتر می شود. البته استفاده ار توان داخلی ناشی متاثر 
از شرایط تحریم هاهم هست و به اصطاح هم از حب علی 
است و هم از بغض معاویه. به این معنی که تحریم به صنایع 
باال دستی این امکان را نمی دهند که تجهیزی را وارد کنند و 
از طرفی هم توان ما نسبت به سال های قبل بهتر شده است. 
البته باید این واقعیت را بپذیریم که هنوز هزینه های تمام شده 

تجهیزات داخلی مان نسبتا باال است.

تولید  هزینه های  می تواند  قطعا  تولید  از  حمایت   ◆
و  قانون گذاری  حوزه  در  جدید  دولت  دهد.  کاهش  را 
حمایت از تولید داخل چه اقداماتی داشته و عملکردش 

را چگونه ارزیابی می کنید؟

زمان الزم است تا نقش دولت ها دیده شود،در سال اول دولتها 
معموال میراث خوار قبلی هستند. آن چیزی که در حال حاضر 
برای ما معیار و مرجع است عمق اجرای قانون استفاده حداکثر 
از توان داخلی است و اگر اشتباه نکنم این قانون در سال 1398 
بازبینی و اباغ شد، در نتیجه از این منظر ارزیابی ندارم که 
بگویم این دولت نسبت به دولت قبلی چه تفاوتی هایی داشته 
است اساسا دو رویکرد کاما متفاوت از هم دارند فضای بین 
المللی و داخلی حاکم بر این دولتها با با توجهکه خود ناشی 
از هم همین تفاوت در رویکر است کاما متفاوت است ولی 
می توانم این را بگویم که گذر زمان حداقل استفاده و رجوع به 

این قانون به دلیل این که جا افتاده، بهتر کرده است.

مصاحبه

66



در سال های قبل خیلی سخت بود که بدانیم اعضای انجمن 
چه چیزی تولید  می کنند و وقتی مجوز واردات می آمد برای 
ارزیابی مجبور بودیم، بررسی های بسیاری انجام دهیم و بعضا 
در فرآیند همین بررسی، دولت مجوزش را صادر می کرد و 
کاالی مورد نظر وارد می شد اما در حال حاضر کسب اطاعات با 
توجه به زیرساخت هایی که قانون حداکثری ایجاد کرده است،تا 
حدودی راحت تر شده است. یعنی در انجمن راحت تر به این 
جواب می دهیم که توان تولید داخل در حوزه ای وجود دارد 
یا خیر. اگر بخواهم دقیق تر بگویم )البته نمی خواهم دولت را 
نقد یا از آن تعریف کنم( در واقع با توجه به اجرایی شدن 
قانون حداکثر استفاده از توان داخل شرایط بهتر شده ولی باز 
هم این تذکر را بدهم، این به این مفهوم نیست که ما دوست 
داریم درها بسته باشد تا ما تولید کننده باشیم، خیر! درها باید 
باز باشد که بتوانیم براساس مزیتهاهم صادر و هم وارد کنیم 
یعنی بر اساس مزیت ها، تجهیزی را که می توانیم، با قیمت 
حداقلی از بیرون تامین کنیم اما از سوی دیگر در بازارهای 
کشورهای دیگر بازاری فراهم شود که بتوانیم کاالهای مان را به 
آنجا صادر کنیم. در نتیجه نباید دور خودمان حصاری بکشیم 
که چون نمی توانیم صادرات کنیم، پس واردات هم نکنیم و 
عما سیستم قفل شود. حتما باید به توان داخلی توجه کنیم 
ولی حواسمان باشد که این ها باعث افزایش هزینه های تولید در 

پروسه تولید نشود.

خداحافظی برخی شرکت ها با سوددهی

◆ با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تولید و هزینه های 
شرکت ها از نظر قیمتی چه تغییراتی داشته است؟

به چند دلیل هزینه های تولید به شدت باال رفته است؛  یک، 
انسانی )حقوق و دستمزد( که در  منابع  افزایش هزینه های 
اباغیه قانون بودجه بود. دو، افزایش هزینه تامین مواد اولیه، به 
هر حال هر کدام از شرکت های ما بخشی از تولیدات شان ارزی 
است. البته فی النفسه اشکالی ندارد که هزینه تولید باال رفته 
باشد اما وقتی هزینه تولید باال رفته من باید امکان قیمت گذاری 
مبتنی بر نظام بازار را هم داشته باشم، وقتی هزینه من باال 
افزایش دهم  را  بتوانم قیمت محصوالتم  باید  بنابراین  رفته، 
اما این مسئله به راحتی امکان پذیر نیست و یک تولیدکننده 
نمی تواند همه هزینه ها را به مصرف کننده منتقل کند. در این 
میان اتفاقی که رخ می دهد، این است که سود تولیدکننده یا با 
کاهش مواجه شده یا آنکه به صفر رسیده و وارد زیان می شود 
که بسیار بسیار خطرناک است. در شرایط کنونی هزینه های 
تولید به دالیلی که گفتم از جمله افزایش نزخ ارز به شدت باال 
رفته است. در چنین مقاطعی زمانی که به دلیل افزایش نرخ 
ارز ارزش پول ملی کاهش می یابد باید صادرات بیشتر شود و 
دولت باید این بستر را فراهم کند.که در ایران بر عکس دولت 
در چنین وضعیتی به یهانه تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات 
را می گیرد در واقع در داخل توان خریدی نیست تا تولیدکننده 

بتواند کاالی خود را صادر کند و در بازارهای جهانی بفروشد 
در خارج هم نه دیپلماسی اقتصادی برای صادرات فراهم است 

و نه دروازه ها باز. 

و  رفته  باال  به شدت  به طور عموم  تولید  امسال هزینه های 
برخی از شرکت های انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، 
زیان ده شدند، شما شاخص های بورسی را نگاه کنید، کمتر 
شرکتی را می بینید که واقعا سودده باشند. این یک واقعیت 
است! اثر کاهش قدرت خرید پول ملی باید روی ارزان تمام 
با  بتوانیم در عراق راحت تر  شدن صادرات باشد که مثا ما 
ترکیه رقابت کنیم ولی این به شرطی است که موانع تولید 

برداشته شود.

با روح و روان تولیدکننده بازی می شود

◆ تولید محصوالت های تک یکی از راه های تاثیرگذار 
در بهبود شرایط فروش است. در این حوزه شرکت ها با 

چه موانعی مواجه هستند؟

یکی از موانع، فضای کلی کسب وکار است.به دلیل بحث های 
نیستیم حتی در منطقه هم راحت  سیاسی، در دنیا راحت 
نیستیم و تا زمانی که فضای اقتصاد سیاسی را فراهم نکنیم، 
فضای کسب وکارمان بهبود پیدا نمی کند. با زحمت بسیار در 
جاهایی بهبود نقطه ای ایجاد می کنیم اما تاثیر چندانی ندارد 

پس یکی از این موانع، موانع اقتصاد سیاسی است. 

دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها  اقسام  و  انواع  مانع  دومین 
هستند یعنی در همان زمان که رئیس جمهور، وزیر اقتصاد 
و وزیر صمت در مورد تسهیل موانع صحبت می کنند درجا 
سال  اواخر  در  مثا  می شود  صادر  آن  بخشنامه خاف  یک 
گذشته کاالی صادراتی داشتیم و در اول سال و پایان سال با 
مشتری هایمان به توافق رسیدیم که ما از اول سال این میزان را 
برای شما صادر می کنیم اما در اول سال گفتند شما باید برای 
صادرات 15 درصد عوارض دهید در واقع برای صادر کردن آن 
کاال قبل از عید عوارضی نداشتیم و من بر اساس آن جلو رفتم 
و با مشتری قرارداد بستم ولی وقتی خواستیم در ابتدای سال 
از نتیجه آن بهره ببریم، اعام کردند که باید 15 درصد عوارض 
بدهیم و چاره ای نبود جز آنکه 15 درصد را از مشتری بگیریم، 
کاری که ما کردیم این بود که قراردادها را با مشتری هایمان 
لغو کردیم و آن ها لطف کردند! از ما جریمه نگرفتند و با عده ای 
هم مجبور شدیم با همان 15 درصد افزایش هزینه کار کنیم، 
وقتی این بخش نامهابلغ شد و نظرات تولید کننده ها منعکس 
شد در 30 فروردین ماه گفتند بخشنامه 15 درصد عوارض، لغو 
شده است. یعنی می خواهم بگویم با روح و روان تولید کننده 
بازی می شود. با این وجود، خوشحال شدیم و به مشتری ها 
گفتیم که برگردند اما مگر مشتری خارجی به این راحتی ها 

برگردانده می شود. 
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باالخره آن ها را برگرداندیم اما دوباره اباغ شد که باید عوارض 
15 روز قبل که لغو نشده بود را پرداخت کنید، در صورتی 
پرداخت  قابل  دیگر  یعنی  شده  ابطال  مصوبه ای  وقتی  که 
نیست. چنین مسائلی روزانه مواجه هستید که همان موانع 
از  برخی  است  این  موانع  این  از  دیگر  مثال  هستند.  تولید 
اعضای انجمن، شرکت های بورسی هستند و ماهانه اطاعات 
خرید  گزارش  یعنی  می دهند.  گزارش  بورس  کدال  روی  را 
مواد اولیه ای که اتفاقا  در بورس کاال عرضه می شود هم شفاف 
هست. پس اطاعات اینکه مبداء خرید شفاف است، اینکه چه 
چیزی فروخته می شود، هم شفاف است، گمرک و صادرات ما 
هم شفاف است اما طبق قانون سامانه های فروشگاهی اعام 
می شود که باید اطاعات را عاوه برا ینکه در سامانه جامع 
وارد کرده اید که چه میزان مواد خریدید و چه میزان محصول 
فروختید در این سامانه هم باید وارد کنید جالبه چون این 
اطاعات به سازمان امور مالیاتی هم لینک است، دبل چک 
می شود ولی اعام کردند، دوباره اطاعات دیگری باید به ما 
بدهید و گفتند ما به شما یک نرم افزاری در راستای قانون 
سامانه های فروشگاهی خواهیم داد و یک فرمتی را می دهیم 
که باید اطاعاتتان را به صورت آناین در آن وارد کنید برای 
اینکه می خواستند همه چیز شفاف باشد که ما می گوییم شما 
به چه چیزی شفاف می گویید؟ ما به سازمان امور مالیاتی، 
هم  توانیران  در  و  می دهیم  اطاعات  بورس  و  سامانه جامع 

اطاعاتمان ثبت بوده و تکلیف گمرک هم روشن است. در واقع 
تکلیف همه شرکت های بورسی روشن است. گفتیم حداقل از 
شرکت های غیر بورسی شروع کنید اما گفتند اول شرکت های 
بورسی باید این کار را انجام دهند! در پاسخ گفتند ما شرکت 
معتمدی را به شما معرفی می کنیم که پول آن را می دهید 
تا به شما چهارچوب اطاعاتی بدهد که اطاعاتتان را به آن 
بدهید! )این یعنی سر گردنه(. رقبای شرکت ی 95 درصد غیر 
بورسی هستند اما آن ها می توانند دو دفتره کار کنند، به این 
سامانه هم وارد نشوند و می توانند یک جاهایی 9 درصد زیر 
قیمت بفروشند و با شما رقابت کنند اما شما با وجود اینکه 

اطاعات شفاف هم ارائه می دهید، این گونه تنبیه می شوید!

 در مورد وضعیت تسهیات و مقررات بانکی هم داستان بدتر از 
اینهاست همین ال سی که مثا برای کمک به تولید پیش بینی 
ابزاری برای پولشویی تبدیل شده است فردی  شده بوده به 
می تواند با یک پیش فاکتور تاریخ گذشته ۲۶ میلیارد تومان از 
حساب تولید کننده بر دارد و شما هم دستتان به جایی نرسد 
تکرار می کنم ۲۶ میلیارد تومان از حساب شرکت تولید کننده

موانع کسب و کار چنین چیزهایی هستند و هیچ کس هم 
پاسخگو نیست یعنی به هر کسی هم که مراجعه می کنیم، 

می  گوید قانون است!!. 
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◆ آیا شرایط کاری شما در هفته ها و ماه اخیر با وجود 
ناآرامی هایی که وجود داشته، تحت تاثیر قرار گرفته است؟ 

بله، در این بازه زمانی 40 درصد از فروش شرکت کاسته شده 
که دو دلیل دارد؛ یکی اینکه چون فروش ما شبکه ای است 
اگر بازار نباشد به ما سفارش نمی دهند یعنی چون مغازه داران 
نگران هستند، مغازه ها را می بندند و می روند. دومین دلیل این 
است که برخی مواقع پول به راحتی قابل انتقال نیست، بنابراین 
غیر فعال شدن برخی از پایگاه های بازار و اختاالت بانکی هم 
از عوامل کم شدن فروش است. ضمن اینکه یک اتفاق عجیبی 
افتاد، واقعیت این است که خیلی از شرکتها مکانیسم ارتباط 
با مشتری را روی شبکه های مجازی برده بودند این مکانیسم 
اینکه یک  را دگرگون کرد. ضمن  بازاری  رایج  فرهنگ  یک 
چشم انداز بعِد سرمایه گذاری هم ایجاد می کند، این اتفاقات 
که طول می کشد؛ سرمایه گذاران می گویند مثل اینکه خبری 
است و بگذار ببینیم چه می شود و همین باعث می شود تا از 

من کاالیی نخرند.

در واقع این سکته در بازار ادامه دار است؟

بله، من باید شیفت کاری کارگر را کم کنم، اضافه کاری او را هم 
کاهش دهم و همین مساله سبب شروع نارضایتی ها می شود.

تاثیرات کرونا از لحظه ای که آمد تا االن و از االن به 
بعد چیست، چون قطعا کرونا روی همه صنایع تاثیر 
منفی داشته و حتی االن هم که اوضاع بهتر شده هنوز 

آن تاثیر ادامه دارد؟

کرونا اثر منفی زیادی داشت و این یک واقعیت است چون اصا 
تولید نبود به هر حال کارگر یا مریض بود یا گرفتار بود ولی 
از کرونا که آزاد می شوید یک جهش تقاضا اتفاق می افتد، در 
دوره کرونا از چند منظر ذره ای آبدیده شدیم یکی در مورد نوع 
ارتباطات. چرا که تصور می کردیم باید برای مشتری عراقی به 
این کشور برویم اما دیدیم با شبکه های اجتماعی، می توان هر 
روز با او هماهنگ کرد و ساعت ها با مشتری صحبت کرد. از 
این نظر اثر خوبی داشت و باید از آن اثر استفاده می کردیم که 
داشت اتفاقات خوبی هم می افتاد و حتی به نظر من افزایش 
نرخ رشد چند ماه اول امسال ناشی از گذر از دوره کرونا بود چرا 
که یکسری تقاضا انباشته شده بود که یکدفعه به بازار آمد مثا 
چیزهایی که بازارهای عمومی و تولیدات عمومی داشتند عما 
متوقف شده بودند ولی بعد از کرونا شرایط داشت بهتر می شد 
که این گونه عوامل جلوی آن را می گیرد. به طور کلی کرونا، 
نظام فکری تولید را بهم زد یعنی سبک زندگی و سبک تجارت 

)نوع گفتمان تجاری( را تحت تاثیر قرار داد.
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حمایت از تولید بار اول از حرف تا عمل؛
وقیت همه به عقب حرکت می کنند...

صابریان،  حسین  با  راستا  این  در 
صنعت  تجهیزات  انجمن  نماینده 
اول  بار  تولید  کارگروه  در  ایران  نفت 
در  که  داشتیم  پتروشیمی گفت وگویی 

ادامه است:

بهره گیری از تولید بار اول برای رفع 
مشکالت

◆ راجع به عملکرد کارگروه تولید بار اول 
پتروشیمی توضیحاتی ارائه فرمایید. نحوه 

فعالیت این کارگروه به چه شکل است؟

تمام هلدینگ های وابسته به پتروشیمی که 
جزء  می رسد،  مورد  هفت  به  آنها  تعداد 
کارگروه تولید بار اول هستند و شرکت های 
حضور  کارگروه  این  در  پتروشیمی نیز 
فعالیت چنین  و  از تشکیل  اما هدف  دارند 
کارگروهی این است که مشکات موجود در 
پتروشیمی بررسی و احصاء شده و دریابند که 
با چه تکنیکی می توان معضات موجود را با 

بهره گیری از تولید بار اول حل کرد.

 در این میان حمایت هایی هم از این بخش 
طرف  از  مثال  طور  به  و  می گیرد  صورت 
جمهوری  ریاست  فناوری  علمی و  معاونت 
قانون رفع الزام مناقصات تدوین و اباغ شده 
است. براین اساس اگر تولید بار اول محصولی 
و  استعام گیری  لزومی به  شود،  مشخص 
رعایت مفاد قانونی مناقصات برای شرکت های 

پتروشیمی نیست. این امر کمک می کند که اگر یک محصول فناورانه و جدید 
است، سریعتر به نتیجه برسد و شرکتی که در این حیطه فعالیت می کند، بتواند 
بخشی از هزینه های خود را با عدم رقابت با شرکت های دیگر و به تبع آن بستن 
اتفاق در مورد یک پروژه  قراردادهای مستقیم پوشش دهد. به طور مثال این 
سیستم بارگیری محصوالت پتروشیمی رخ داده و قراردادهای آن بسته شده ودر 
حال اجرا است و اقدامات الزم انجام شده تا تجهیزات مربوط به آن ساخته شود.

همچنین چهار قرارداد دیگر در زمینه هایی مانند "رآکتورهای صنعت پتروشیمی" 
در حال نهایی شدن و قراردادی شدن هستند. 

معرفی  باشد،  نیاز  که  مواردی  در  می کند  کمک  انجمن  عنوان  به  ما  ارتباط 
دستاوردها و توانمندی های تولیدکنندگان محصوالت بار اول برای شرکت های 

پتروشیمی صورت گیرد.

نیمی از شرکت های فعال صنعت نفت، دانش بنیان هستند

نفت داریم؟  تولید دانش بنیان در حوزه  از وضعیت فعلی  آماری  ◆ آیا 
شرکت هایی که محصوالت تولید بار اول دارند.

 از نظر تعداد شرکت های دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
آمار به روز این شرکت ها را روی وب سایت خود قرار می دهد و نوع فعالیت آنها نیز 
به تفکیک کاما مشخص است. اما به لحاظ ریالی، با توجه به اینکه ارزش ریال در 

لحظه در حال تغییر است، ارائه آمار و ارقام کار دشواری است.

نفت،  صنعت  در  فعال  دانش بنیان  شرکت های  فعلی  وضعیت  بررسی  برای 
می توانیم نگاهی داشته باشیم به شرکت های عضو انجمن سازندگان تجهیزات 
نفت ایران که از میان حدود 800 شرکت عضو انجمن، ۲30 شرکت دانش بنیان 
هستند. این تعداد، در صنعت نفت قابل توجه است چراکه محصوالتی که در 
می توان  به جرات  دارند.  دانش بنیانی  پایه  ذاتا  نفت مصرف می شوند،  صنعت 
گفت نیمی از شرکت هایی که در حوزه صنعت نفت فعالیت می کنند، دانش بنیان 
هستند. عاوه بر این، با توجه به تفکیک هایی که در معاونت علمی و فناوری 

"تولید بار اول" واژه ای است که طی سال های اخیر پا به عرصه تولیدات 
صنعتی و دانش بنیان گذاشته و دراین سال ها برای آن آئین نامه هایی نیز 
تدوین شده است. صنعت پتروشیمی نیز با توجه به ماهیتی که دارد از 
جمله صنایعی است که این واژه در آن مورد توجه قرار گرفته است. در 
این میان نه تنها پتروشیمی بلکه بسیاری بخش های دیگر صنعت نفت نیز 
به نوعی وابسته به دانش بنیان ها و تولیدکنندگان بار  اولی هستند. طبیعی 
است برای پیشرفت کار، چنین شرکت هایی نیازمند حمایت های دولت، 

ارکان قانون گذار و صاحبان صنایع باشند.
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ریاست جمهوری وجود دارد، گاهی اوقات این تعداد جابه جا 
می شود چراکه ممکن است تغییراتی هم در موضوع تحریم ها 
به وجود بیاید. در صنعت نفت، شرکت نوپا خیلی وجود ندارد 
و در اغلب موارد شرکت  های دانش بنیان نوپا مربوط به صنعت 
دیجیتال می شوند که شامل شرکت هایی است که در حوزه 
تولید اپلیکیشن ها فعالیت می کنند. شرکت هایی که در حوزه 
نفت فعالیت می کنند، باید حتما یک پایه تولیدی داشته باشند 

و با این حوزه درگیر شده باشند.

قوانین باید بازنگری شوند

◆ وضعیت حمایت ها از شرکت های دانش بنیان تولید 
اولی در صنعت نفت به چه صورت است؟

صورت  دانش بنیان  تمامی شرکت های  از  حمایت ها    برخی 
می گیرد از طرفی دیگر از تولیدات بار اول حمایت هایی نیز 
به صورت مجزا صورت می گیرد که البته هنوز مسیر جدیدی 
است. کا دو تا دو سال و نیم است که موضوع تولیدات بار اول 
مورد توجه قرار گرفته است. البته تولیدات بار اول نیز تعاریف 
خاصی دارد که مثا، محصول پیش از این نباید تولید شده 
باشد، هیچ قراردادی بسته نشده باشد و مواردی از این دست. 
درهر  ولی  است  دشواری  کار  ویژگی هایی  کردن چنین  پیدا 
صورت این حمایت  ها اتفاق خوبی است که سبب می شود برخی 

مشکات موجود مرتفع و برخی از نقایص موجود رفع شود.

مشکات  حل  به  قوانین  در  بازنگری  با  می تواند  نیز  دولت 
کمک کند. بازنگری قوانین موضوعی عادی و طبیعی است 
مناقصات چند  قانون  با  همچنان  نمی توان  مثال  به عنوان  و 
دهه قبل پیش رفت. چراکه همه چیز از جمله روش ها، نوع 
تولیدات و نوع بازارها تغییر کرده است. اگر این قوانین بازنگری 
نشوند، مشکات همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال در شرکت 
دانش بنیان ما )پانیر( محصولی وجود دارد که برای اولین بار در 

ایران تولید شده است و این محصول به صنعت نفت و صنایع 
دیگر تحویل داده شده و در حال استفاده و کارکرد است. ولی 
یکی از قوانینی که جدیدا ایجاد شده، این است که محصولی 
که تازه تولید شده و دانش آن تازه ایجاد شده است، دانش بنیان 

است ولی سال بعد، دیگر دانش بنیان نخواهد بود.

 نکته اینجاست که اگر قرار است از تولید یک محصول حمایت 
مالی شود، زمانی که به مرحله تجاری  سازی رسید، حمایت 
مالی از آن معنی پیدا می کند. به این ترتیب بازنگری قانون در 
این مورد نیز الزم است. اگر قرار است حمایت شود، حمایت 
زمانی الزم است که محصول به مرحله تجاری سازی رسیده 
باشد. اگر این اقدام انجام نشود، ضرر آن به سیستم این است 
که شرکتی که کار تحقیق و توسعه انجام میدهد و برای ایجاد 
نوآوری و پیدا کردن یک دانش جدید گام برمی دارد، انگیزه ای 

برای تکرار کار خود نخواهد داشت.

جذابیت بازار، عاملی بر وجود رانت

◆ در این حوزه شرکت هایی هم هستند که با استفاده از 
رانت یا حمایت های خاص، شرایط ویژه ای داشته باشند؟

 این نوع سوء استفاده و فساد در زمینه های مختلف متفاوت 
است. چون در برخی زمینه ها به دلیل نوع تولید، شکل کار، 
محصول و اندازه بازار، تمایلی برای این موضوع توسط بسیاری از 
تولیدکنندگان وجود ندارد. به عنوان مثال در اجناس چینی که 
در همه حوزه ها وجود دارند، در برخی کاالها، جنس چینی هم 
وجود ندارد. علت آن عدم جذابیت آن بازار است. ولی زمانی که 
یک بازار جذاب باشد، متاسفانه رانت به شدت وجود دارد و در 
صنعت نفت نیز باالخره اعداد، اعداد کوچکی نیست و جذابیت 
وجود دارد. این امر باعث می شود اطاعات غیر یکنواخت باشد 
و بدیهی است کسی که به اطاعات دسترسی داشته باشد، 

جلوتر از بقیه باشد است و از رانت استفاده می کند.
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رئیس کمیسیون توسعه بازار انجمن استصنا 
می گوید: در سال های گذشته از نظر تکنولوژی 
ساخت  حوزه  در  زیادی  بسیار  پیشرفت های 
اما  داشتیم  نفت  نیاز صنعت  مورد  تجهیزات 
نشده  حوزه  این  سازندگان  از  عملی  حمایت 

است.

به اعتقاد او، در شرایط پسابرجامی هم نمی توان 
و  قیمت  نظر  از  خارجی  نفتی  تجهیزات  با 
کیفیت رقابت کرد چرا که مشکات بسیاری 
در کشور، مانند باال بودن هزینه های تولید و 
سایر هزینه های سربار وجود دارد و تورم بر این 

معضات افزوده است.

کاوه زاده می افزاید: در صورتی این مشکات 
برطرف می شود که خصوصی سازی به معنای 
معنای  به  رقابت  شود،  اجرایی  کلمه  واقعی 
واقعی کلمه با حمایت درست از تولیدکننده 
شکل بگیرد. چرا که تحریم در اصل به ضرر 
تولیدکنندگان تمام شده و درهای دنیا به روی 

آن ها بسته شده است.

کمیسیون  رئیس  زاده،  کاوه  هوشنگ  امیر 
توسعه بازار انجمن استصنا درباره وضعیت بازار 
تجهیزات نفتی و شرایط آن در سال های اخیر 
با فصل نامه انجمن استصنا به گفت وگو نشست 

که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

در گفت وگو با رئیس کمیسیون توسعه بازار انجمن مطرح شد

وقــیت پســابرجام دغدغــه ســازندگان 
می شــود

حمایت هایی که در سطح کالم می  مانند

◆ در سال های گذشته که با بیماری کرونا درگیر بودیم و همزمان با آن 
صنعت نفت مانند صنایع و بازارهای دیگر ناشی از تحریم حال و اوضاع 
خوبی نداشت، به نظر شما چه مشکالتی سر راه توسعه بازار سازندگان 

صنعت نفت ایجاد شد؟

جای بحث درباره مسائلی مانند کرونا، تحریم و غیره بسیار زیاد است، اما باید گفت 
که در ایران هیچگونه حمایت ذاتی از تولیدکنندگان نداشتیم و همه حمایت ها 
شفاهی بودند تا فقط رفع تکلیف شده باشد. به عنوان مثال وزاری مختلف گفتند 
چنین و چنان می کنیم اما در عمل ما چیزی ندیدیم. این در حالی است که در 
سال های گذشته از نظر تکنولوژی پیشرفت های بسیار زیادی در حوزه ساخت 
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت داشتیم. اخیرا بازدیدهایی از اعضای خودمان 
)سازندگان تجهیزات نفتی( داشتیم و واقعا از توانمندی آن ها و پیشرفت هایی که 
داشتند لذت بردیم. البته این اعضاء نیز توانستند تا حدودی سهم بازار را بگیرند 
و به تعهداتی که داشتند، عمل کنند اما آنچه که شاید و باید است، هنوز انجام 

نشده است. 

در این میان ترس و نگرانی دیگری هم که وجود دارد و اتفاقا در اتاق بازرگانی استان 
مرکزی )اراک( نیز راجع به آن صحبت کردم این است که بعد از برجام، سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت در چه جایگاهی قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر من تا امروز 
یک تجهیزاتی تولید می کردم و با هزار جنگ و دعوا و چنگ و دندان توانستم این کار 
را انجام دهم و سهم خودم را در بازار بگیرم، آیا در شرایط پسابرجامی هم می توانم 
این کار را ادامه دهم؟ وقتی در باز باشد و کاال وارد شد، آن هم کاالیی با نصف قیمت 
داخلی، در آن صورت من کجای این بازار قرار می گیرم؟  در این فضا تا چه اندازه 
امنیت شغلی دارم؟ این یک دغدغه  جدی است چرا که از آقایان وزرا هم به مراتب 
این قضیه را شنیدیم که می گویند شما به فکر صادرات باشید، چون نمی توانیم برای 
شما هیچ گونه تضمینی قائل باشیم که بعد از برجام هم تولیدات شما را خریداری 
می کنیم، می گویند اگر با قیمت پایین و کیفیت باالیی باشد از شما می خریم ولی 
عما امکان پذیر نیست چرا که در حال حاضر حدود 30 درصد هزینه های سربارمان 
نسبت به دنیا باالتر است. یا اینکه اگر در بخواهیم وام بگیریم با ۲5 درصد سود به 
ما می دهند اما تولیدکنندگان در کشورهای دیگر تسهیات بانکی با سود صفر تا دو 
درصدی می گیرند. مسائل دیگری هم مانند حقوق کارگر، بیمه، مالیات و...  وجود 
دارد. یا اینکه اگر امروز یک برنامه یا هدف تعریف کنیم شش ماه بعد نمی توانیم از 
پس آن برآییم چرا که همیشه تورم جلوتر از ما است. به عنوان مثال امروز حقوق 
کارگران را 30 درصد افزایش می دهیم اما کارگر هنوز آن 30 درصد را نگرفته، تورم 
۶0 درصد بیشتر می شود. بنابراین عما کارگران 30 درصد از تورم عقب هستند. 
پس چنین مشکاتی تنها از جانب کارفرما یا تولید کننده قابل حل نیست و عزم 

ملی را می خواهد.
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خصوصی سازی به جای خصولتی سازی

آیا  کند،  تغییر  شرایط  برسد،  مطلوب  نتیجه  به  برجام  -اگر 
سازندگان نمی توانند کاری کنند که هزینه هایشان مدیریت شود 
و رقابت پذیرتر شوند؟ کما اینکه ما در برخی از صنایع دیدیم که 

رقابت پذیری باعث پیشرفت صنایع داخلی شده است. 

این کشور  اما همه چیز در  انجام داد  مسلما می توان کاری 
فوالد،  آهن،  ذوب  مانند  مادر  صنایع  بانک ها،  است،  دولتی 
ماشین سازی و.. دولتی هستند. اما اگر شما به امریکا، کانادا و 
اروپا بروید در یک خیابان 10 پمپ بنزین با 10 قیمت وجود 
دارد، نمی گویم که قیمت ها فاصله زیادی با هم دارند اما مثا 
در حد 10 سنت باالتر و پایین تر است این به معنی خصوصی 
به  نداریم.  رقابتی  ایران  در  ما  اما  است  بازار  بودن  رقابتی  و 
عنوان مثال صنعت خودروسازی در کشور که دولتی است. 
هم اکنون یک خودروی چینی با قیمتی حدود یک میلیارد 
و 800 هزار تومان وارد می شود -یعنی چیزی حدود 80 هزار 
دالر کانادا- اما در کانادا با 80 هزار دالر می توان بهترین ماشین 
یا آمریکایی را خرید، پس در واقع رقابت نمی شود.  اروپایی 
بنابراین با این سیستم قطعا نمی شود، پیشرفت کرد مگر اینکه 
منظور من، خصوصی سازی  البته  اجرا شود.  خصوصی سازی 

واقعی است نه خصولتی سازی!

◆ با این اوصاف آیا تحریم به گونه ای به نفع صنایع نفت 
شده یا اینکه اگر برداشته شود به نفع صنعت نفت است؟ 

تحریم و کرونا چه تاثیری در حوزه بازار شما داشتند؟

این تحریم ها در اصل به ضرر ما شد، تولید کننده نتوانست 
خودش را با شرایط روز وفق دهد چون درهای همه چیز بسته 
شد. اگر نگاهی به جنوب کشور بیاندازید متوجه خواهید شد 
که قطر چه اندازه گاز از مخزنی مشترک برداشت می کند. در 
واقع مخزن یکی است اما به عنوان مثال ایران نیمی از یک لوله 
برداشت می کند در حالی که قطر به اندازه یک لوله 30 اینچی 
برداشت می کند، ما صفر هستیم چون نخواستیم این کار را 

انجام دهیم. 

◆ یعنی فقط بحث تحریم نیست؟

بله، سیاست پشت قضیه و سیاست های کان مملکتی هم 
دخیل هستند.

-در حالی که در شعارها و برنامه  های همه دولت ها این بوده 
که به عنوان مثال برداشت گاز از میدان مشترک با قطر را 

افزایش دهند.

بله اما نتوانستند این کار را انجام دهند. نمونه بارز آن در این 

ایام، جام جهانی است، نقشه کشیده بودند در کیش و قشم 
منابع درآمدی از محل جذب گردشگر داشته باشند بر این 
اساس قرار بود روزی 10 پرواز از قطر به کیش و قشم انجام 
شود، طبق آمارهای موجود یک اتاق هم در کیش و قشم رزرو 

نشد و دلیل آن مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

تولیدکننده گنج قارون ندارد

سازندگان صنعت  در  که  توانمندی  با  نظر شما  به   ◆
نفت وجود دارد تا چه اندازه می توان بازار داخلی و بازار 
صادراتی را توسعه داد و در حال حاضر در چه جایگاهی 

از این منظر قرار داریم؟

که  هم  آمارهایی  کرد.  ذکر  آن  برای  دقیق  درصد  نمی توان 
بعضی موقع ها از توانایی80 یا 90 درصدی گفته می شود، اغراق 
شده و خوش بینی و به گونه ای خود بزرگ بینی است اما اگر 
همه چیز دست به دست هم دهد، می توانیم به 50 درصد 
توانمندی داخلی در حوزه ساخت تجهیزات نفتی برسیم، البته 
از  قله سنگ )تکه ای  اگر شرایط مهیا شود. چین االن دارد 
کوه( را روی کشتی می گذارد و به اروپا، کانادا و آمریکا می برد. 
در همان مسیر سنگ را تولید کرده، برش می دهد و نهایتا 
تحویل مشتری می دهد. با این روش هزینه و زمانش را پایین 
می آورد. آیا ما می توانیم اینکار را کنیم؟ در حال حاضر قیمت 
یک پراید ۲00 میلیون تومان است و با این اوضاع می گویند، 
ضرر می کنیم اما اگر این پراید را در باسکول هم بگذارید 50 
باید پرسید، چطور آن را ۲00  بنابراین  تومان هم نمی ارزد؛ 

میلیون تومان می فروشید و تازه ضرر هم می کنید! 

◆ آیا می شود این مشکل را به صنعت نفت هم تعمیم 
داد یا خیر؟

هم بله و هم خیر! ما در صنایع مان باگ زیادی داریم، از سویی 
رقابت  ایجاد  اجازه  آیا  اما  است  آزاد  خودرو  ورود  می گویند 
بازار خودرهای وارداتی را می دهند؟ جیپ آمریکایی هم  در 
می توان به ایران بیاید و 30 هزار دالر شود؟ 30 هزار دالر به 
حدود یک میلیارد تومان می رسد که با یک جک چینی برابر 

خواهد شد اما به هیچ وجه با هم قابل قیاس نیستند. 

البته از سوی دیگر متاسفانه فساد هم مشکات بسیاری ایجاد 
کرده است چرا که به عنوان مثال من به عنوان مسئول خرید 
یک مجموعه بزرگ، ترجیحم به این است که از کره و ژاپن 
خرید کنم چون می دانم در آنجا پورسانت ارزی به من می دهند 
و حداقل می توانم چند سفر مجانی بروم. بنابراین باید همه 
چیز اصاح شود و این زنجیره باید یکی یکی جفت شود تا یک 
زنجیر درست شود، نمی توان فقط از تولیدکننده انتظار داشت.
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حوزه  در  دالری  میلیارد  یک  صرفه جویی  پتانسیل 
شیرآالت

◆ کمی توضیح می دهید که فعالیت در این حوزه تا چه 

اندازه در صنعت نفت سهم دارد؟

خوشبختانه در مجموعه انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی 
نفت ایران، کمیته های تخصصی داریم که یکی از این کمیته ها، 
کمیته تخصصی شیرآالت است. بیش از 50-40 شرکت عضو 
این کمیته هستند و با اطمینان خاطر می گوئیم که از بُعد 
فناوری و سطح دانش فنی، بیش از 70 تا 75 درصد توانایی 

ساخت این شیرآالت مورد نیاز کشور را در اختیار داریم.

ارزی  صرفه جویی  چقدر  حوزه  این  تولیدات  با   ◆

صورت می گیرد؟

با بومی سازی شیرآالت صنعت نفت صورت گرفت

100 تا 150 میلیون دالر صرفه جویی ارزی

بر اساس برآوردها، ارزش بازار تولید این شیرآالت در شرایط 
در  ولی  می رسد  سال  در  دالر  میلیارد  یک  به  خوشبینانه 
سرمایه گذاری  و سطح  هستیم  تحریم ها  دچار  که  شرایطی 
در کشور نسبتاً کاهش پیدا کرده، این عدد باالی 300-400 
میلیون دالر در سال است؛ هر چقدر سهم تولید داخل بیشتر 
شود، صرفه جویی ارزی بیشتری به دنبال خواهد داشت. قطع به 
یقین میزان صرفه جویی ارزی با تولید و بومی سازی تجهیزات 
شیرآالت موردنیاز صنعت نفت در کشور بیش از 100 تا 150 

میلیون دالر است.

ذخایر  و  منابع  از  بهره مندی  وجود  با  متاسفانه   ◆

خدادادی نفت و گاز در این سال ها آن طور که باید و 
از  یا استفاده  از این منابع بهره برداری نشده و  شاید 
تکنولوژی در صنعت نفت و گاز در حد مطلوب رخ نداده 

است. دلیل آن چیست؟

شیرآالت از تجهیزات با ارزش باال در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و … محسوب می شود و 
سهم بالغ بر پنج درصد ارزش سرمایه گذاری یک طرح را به خود اختصاص می دهد؛ این محصوالت تنوع 
بسیار باالیی دارند و طی سال های گذشته محصوالت بسیار جدیدی به سبد محصوالت این بخش اضافه 
با پیام خلیلی، رییس هیئت رییسه شیرآالت انجمن  شده است. بر این اساس گفت و گویی داشته ایم 

استصنا که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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کشور ما وقتی چنین ذخایر و سرمایه های خدادادی را در چه 
در حوزه نفت و گاز و چه در حوزه معدن دارد باید بتواند از این 
سرمایه با یک ارزش افزوده چندین برابری بهره ببرد، از این رو 
الزم است مجهز به دانش فنی و تکنولوژی باشیم تا با کمک 
دانش بتوانیم از این منابع خدادادی ارزش افزوده چند برابری 

خلق کنیم.

از  نشان  است،  پایین  ارزش افزوده  سطح  این  اکنون  اگر 
خام فروشی یا نیمه خام فروشی دارد و اینکه سطح بلوغ فناوری 
در کشور ما به حد قابل قبولی نرسیده است که بتوانیم از این 

منابع به خوبی بهره ببریم.

باوجود اینکه نزدیک به هفت هزار شرکت 
این  اما سهم  داریم  دانش بنیان در کشور 
به یک  قریب  GDP کشور  در  شرکت ها 
درصد است، البته شاید یکی از دالیل این 

باشد که شرکت ها عموماً نوپا هستند.

شرکت های بزرگ ما، شرکت هایی که سهم بازار قابل توجهی 
را در اختیار دارند و سهم تولید ناخالص آنها باال است، هنوز 

رویکرد دانشی را در خودشان به وجود نیاورده اند.

می توان امیدوار بود که قطعاً طی یک دهه آینده روند رو به 
قابل  این شرکت ها سهم  به طوریکه  رشدی خواهیم داشت 
به خودشان اختصاص می دهند.  را  اقتصاد کشور  از  توجهی 
در عین حال نیاز است شرکت هایی که اکنون هم در عرصه 
به حوزه  را  بازار خوبی دارند، خودشان  بازار سهم  رقابت در 

دانش، دانش فنی مجهز کرده و با باال بردن سطح دانش فنی، 
از خام فروشی و نیمه خام فروشی جلوگیری کنند. 

دانش  محور یا دانش بنیان؛ مسئله اینست

◆ باتوجه به تعداد باالی شرکت های دانش بنیان که به 
آن اشاره کردید، چطور این اتفاق می افتد که در عمل 

خروجی چشمگیری نداریم؟

دارد؛  وجود  »دانش محوری«  و  »دانش بنیانی«  بین  تفاوتی 
یک  اینجا  دانش پایه؛  است  محصولی  دانش بنیان،  محصول 
افتاده که شرکت ها را دانش بنیان  اتفاق  اصطاح ناصحیحی 
این  است  ممکن  چون  نیست  درست  این  و  می دهیم  لقب 
شرکت اصًا دانش محور نباشد و رویکرد دانشی هم نداشته 

باشد اما محصول دانش بنیان تولید کند.

دارایی های  و  ابزارها  از  چگونه  اینکه  یعنی  دانش محوری 
دانشی برای خلق ثروت بهره بگیریم؛ از این رو، دانش بنیان با 

دانش محور تفاوت دارد.

رویکرد مفهوم دانش بنیانی که در این یک دهه گذشته شکل 
گرفته، ناظر به محصول است، نه سازمان، نه سبک مدیریت 
که  هستند  خدماتی  شرکت های  از  بسیاری  آن؛  رهبری  و 

دانش بنیان نیستند.

اکنون در حوزه خدمات امکان ارزیابی دانش بنیان ها را نداریم 
شدن  دانش بنیان  برای  ارزیابی  ساختار  و  سازوکار  هنوز  و 
و  تولید  حاضر  حال  در  ندارد؛  وجود  خدماتی  شرکت های 
محصول مد نظر است؛ مفهوم دانش بنیان برای محصول اطاق 
درستی است ولی به نظر من برای ارزیابی شرکت ها اصاحاتی 
نیاز است چون بین دانش بنیان بودن و دانش محور بودن تفاوت 
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ماهوی بسیار زیادی وجود دارد. شرکت هایی داریم که بسیار 
هم سنتی اداره می شوند ولی محصولی را تولید کرده اند که 
به آن دانش بنیان می گویند؛ به نظر من شرکت دانش بنیان 
تفکر و سبک  باید  ناصحیحی است و فکر می کنم  اصطاح 
مدیریت را »دانش محور« کرد تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت و 

دارایی دانشی از آنها خلق ثروت کنیم.

تفاوت شرکت های دانش محور با شرکت های سنتی در ارزش 
سهام شان است. ما متأسفانه هنوز با دانش محور شدن فاصله 
زیادی داریم و سازمان های ما هنوز رویکرد دانش محوری شان 

خیلی پررنگ نشده است.

شود  پررنگ  کشور  در  دانش محوری  رویکرد  زمانی که  قطعاً 
تأثیر زیادی در بلوغ فناوری در همه بخش ها خصوصاً حوزه 
نفت دارد؛ اصًا چرا شرکت های نوپا و استارت آپ ها با وجود 
داشتن ایده و دانش فنی ارزیابی شده نمی توانند موفق شوند و 
با شکست مواجه می شوند؟ چون نگاه دانش محوری ندارند و 

تنها دید تکنیکال روی محصول خود دارند.

لزوم تغییر در رفتارهای حاکمیتی و حکمرانی

◆ پیشنهاد شما برای برون رفت از این شرایط چیست؟

واقعیت این است اگر می خواهیم کشورمان را نجات دهیم و 
در حوزه اقتصادی، تکنولوژی، دانش فنی، تجارت بین الملل 
و… حرفی برای گفتن داشته باشیم، الزم است که رفتارهای 
تغییر  راستای  در  کنیم.  عوض  را  و حکمرانی مان  حاکمیت 
رفتار حکمرانی واقعاً شرکت هایی که سرمایه های دانشی قابل 
توجهی دارند، در صف اول باید قرار بگیرند، حتی شرکت های 
نوپا. یا اینکه باید بین شرکت های نوپا و شرکت های سنتی 

قدیمی امتزاجی اتفاق بیافتد.

اکنون افتراقی که وجود دارد این است که شرکت های قدیمی و 
سنتی راه خودشان را می روند و بازار خودشان را دارند از سوی 
دیگر شرکت های کوچک و نوپا نیز نتوانسته اند بازار را به دلیل 
کنند؛  تصاحب  بازی  قواعد  به  تسلط  عدم  یا  بودن  کوچک 

هرچند که نگاهشان دانشی و بر اساس تکنولوژی بوده است.

ما باید به شرکت های دانش  بنیان نوپا کمک کنیم تا در صف 
اول جبهه اقتصادی قرار بگیرند، یا باید شرکت های قدیمی را 
و  تغییر  نوآوری،  بسترهای  و  کنیم  نوآوری  تحوالت  دچار 
را  دو  این  می توانیم  همچنین  آوریم؛  فراهم  را  توسعه شان 
به مشارکت برسانیم تا یک امتزاجی بین اینها اتفاق بیفتد. 
نتیجه این می شود که جویندونچرها و کنسرسیوم هایی بین 
شرکت های نوپا و شرکت های بزرگ ایجاد می شود که می توانند 
منشأ تحول شوند. آن وقت دیگر می توان شاهد این بود که 
شرکت های صاحب دانش و فناوری، دانش بنیان، نوآور و فناور 

در تولید ناخالص داخلی کشور سهم داشته باشند.

نقش دانش بنیان ها در این عرصه قطعاً بارز است. ما اصًا اتفاقی 
که تاکنون رخ داده را نقد نمی کنیم، بلکه معتقدیم این کار به 

عنوان یک پله اولیه بوده و باید پله های متعدد دیگری را سپری 
کنیم تا اقتصادمان، اقتصاد دانش بنیان شود.

جریان  این  به  می تواند  چگونه  حاکمیتی  بخش   ◆
کمک کند؟

یکی از راهکارها این است که اولویت ترجیحی بخشنامه ای 
برای شرکت های دانش بنیان گذاشته شود؛ یعنی اگر شرکت 
دانش بنیانی در مناقصه ای شرکت کرد و ضریب امتیاز فنی  
داشت؛ حتی اگر قیمت آن محصول دوم یا سوم شد با این 
ضریب ترجیحی بتواند برنده مناقصه شود. این یک فرصت 
است. اکنون ساز و کار قانونی این چنینی برای شرکت ها وجود 
ندارد. قبًا در قوانین ضریب ترجیحی )فکر می کنم حدود 10 
تا 15 درصد( برای تولیدات ساخت داخل وجود داشت، حاال 
ما در حال حرکت به جلو هستیم و می گوئیم تولیدات داخل 
دانش بنیان هم دارای ضریب ترجیحی در مناقصات و خریدها 

شوند.

◆ تصور کنیم این اتفاق ها رخ دهد و عملیاتی شود. در 
چنین شرایطی چه زمانی صنعت نفت به بلوغ تکنولوژی 

می رسد؟

من فکر می کنم این مسیر بلوغ در حال طی شدن است ولی 
با تصمیمات مدیریتی می توان سرعتش را تندتر یا کندتر کرد. 
شاید در یک دهه آینده سهم دانش بنیان ها به یک سهم باالی 
50 درصد از شرکت های تأمین کننده، سازنده و خدمات دهنده 
مجموعه وزارت نفت برسد ولی می توان با یکسری سیاست ها 
را شتاب بخشید. شرکت های دانش بنیان می توانند  این کار 

نقش رهبری را در حوزه نفت و گاز به عهده بگیرند.

الزم است که فرصت توسعه محصوالت و فرصت بومی سازی 
دانش فنی را اول در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهند.

◆ به عنوان سوال آخر فکر می کنید بهتر است کار کردن 
روی مزیت های نسبی را در پیش بگیریم یا خودمان در 

عرصه های مختلف تولید کننده باشیم؟

باید روی مزیت های نسبی در کشور سرمایه گذاری شود تا رشد 
کنیم و در یک مقیاس اقتصادی و در سطح بازار جهانی قابل 
ارزیابی باشیم. اگر بخواهیم خودمان خودکار یا لیوان یا هر 
چیزی به چند برابر قیمت جهانی تولید کنیم این هنر، توانایی 
و خودکفایی نیست. ما اگر توانستیم قیمت تمام شده محصول 
را به حدی برسانیم که در بازارهای جهانی هم فروخته شد، 

آنجاست که هنر به خرج داده  ایم.

در کشورهای بزرگ صنعتی دنیا تعداد رشته های صنعتی که 
در آن کشور برجسته است و حرفی برای گفتن دارند، تعداد 
اندک شمار تک رقمی است اما در کشور ما ده ها و بلکه باالی 
صد رشته صنعتی وجود دارد. اما اگر تعداد رشته ها را محدود 
کنیم و عمق آن را توسعه دهیم، آن وقت می توانیم در یک 

مقیاس جهانی حرف برای گفتن داشته باشیم.
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صندوق بازنشستگی صنعت نفت با هدف شتاب بخشی به ساخت ردیف 
ایران ال ان جی، 1۶00 میلیارد تومان سرمایه به شرکت  نخست طرح 

مایع سازی گاز ایران اختصاص داد.

پروژه های  عالی  شورای  نشست  بیست وهفتمین  استصنا؛  گزارش  به 
گروه اقتصادی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت در آخرین روز های 
شهریور ماه سال جاری با حضور عبدالحسین بیات، رئیس هیئت  رئیسه 

صندوق ها در محل شرکت سرمایه گذاری اهداف برگزار شد.

رقابت دولت با بخش خصوصی؛ ممنوع

رئیس هیئت  رئیسه صندوق ها در خال گزارش های مدیران این پروژه 
گفت: حفظ و تقویت فضای رقابتی در میان شرکت های گروه ضروری 
است، اما این موضوع منوط به رعایت دو اصل کیفیت و زمان در انجام 

کار است.

وی رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را مغایر با مفاهیم اقتصاد 
مردمی دانست و افزود: بخش دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کند، 
بلکه بهتر است برای حضور مؤثر بخش خصوصی، زمینه سازی کند و 
دولت نیز باید به مباحث ابزار های حکمرانی و نظارتی و اخذ درآمد از 

محل مالیات بپردازد.

بیات تصریح کرد: یکی از سیاست های مؤثر دولت سیزدهم، تعیین تکلیف 
پروژه های نیمه تمام و راکد است، زیرا این طرح ها منابع را بدون تولید 

ارزش افزوده معطل نگه می دارند.

هیچ کدام از طرح های صندوق واگذار نخواهد شد

رئیس هیئت  رئیسه صندوق ها همچنین تاکید کرد: هیچ کدام از طرح های 

در حال اجرای صندوق ها واگذار نخواهد شد،، زیرا 
هرگونه واگذاری پیش از تکمیل طرح از منظر اصول 
بنگاه اقتصادی صرفه ندارد، از این رو همه طرح ها با 
همه نیرو و طبق برنامه ای که در یک سال گذشته 
برای آن ها تدوین شده است پیش خواهند رفت و به 

چرخه اقتصادی گروه یاری خواهند رساند.

وی گفت: در بنگاه اقتصادی پویا، طرح ها به موقع به 
سرانجام می رسند و منابع حاصل از آن، دوباره برای 
طرح های تازه و نو به کار گرفته می شود بنابراین سود 

حاصل از هر طرحی، پشتوانه طرح بعدی است.

کرد:  اظهار  صندوق ها  هیئت  رئیسه  رئیس 
اقتصادی  نظام  در  گروه  شرکت های  ظرفیت های 
پویا، در کنار هم قرار گرفته است تا گردش اقتصادی 
درون گروهی انجام شود، به این ترتیب سود حاصل 

از طرح ها در داخل گروه حفظ می شود.

وضع  چارچوب  همین  در  گزارش،  این  اساس  بر 
ارزیابی  نیز  ایران  گاز  مایع سازی  پیشرفت شرکت 
و تصریح شد راهبرد تکمیل این طرح ملی تعیین 
ردیف  یک  اول  مرحله  در  رو  این  از  است؛  شده 
)ترن( از بخش شیرین سازی و مایع سازی به ظرفیت 
به همین سبب  MTPA 5.4 تکمیل خواهد شد، 
یک  راه اندازی  به تناسب  نیز  مشترک  بخش های 
ردیف ساخته خواهند شد. مخازن، اسکله، بخش های 

یوتیلیتی نیز به طور کامل ساخته می شوند.

پنج  تا  یک  واحد های  تولیدی  برق  مگاوات   810
برق  از  بخشی  که  است  شرکت  این  برق  نیروگاه 
و  مایع سازی  طرح  یک  ردیف  برای  آن،  تولیدی 
پتروپاالیش کنگان و شرکت مجتمع  به  آن  بقیه 
گاز پارس جنوبی تخصیص داده خواهد شد. 1۶00 
میلیارد تومان به منظور افزایش سرمایه شرکت، برای 

تکمیل این طرح تخصیص داده شد.

»طرح  شد  اعام  همچنین  نشست  این  در 
برای  واحد  دو  دارای  مهستان«  پتروشیمی آالی 
تولید پلی پروپلین )PDH( با ظرفیت تولید ساالنه 
450 هزار تن پروپیلن، و »طرح تولید پلی پروپیلن 
)PP(« با ظرفیت تولید ساالنه 450 هزار تن است.

طرح »الفین توسعه پتروشیمی کنگان« با ظرفیت 
تولید  اتیلن، »طرح  تولید ساالنه یک میلیون تن 
با  مهستان«  سروش   )HDPE( سنگین  پی اتلین 
ظرفیت تولید ساالنه 300 هزار تن و طرح »تولید 
پلی اتیلن سنگین )HDPE( / پلی اتیلن سبک خطی 
)LLDPE( نگین مهستان« با ظرفیت تولید ساالنه 
پتروپاالیش  پلی اتیلن  تولید  واحد  تن،  هزار   300
کنگان با ظرفیت تولید ساالنه 300هزار تن و واحد 

یوتیلیتی پتروپاالیش کنگان ارزیابی شدند.

حمایت ۱۶۰۰ میلیاردی از 
"LNG طرح "ایران

اخبار
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با توجه به افزایش قیمت ارز در کشور، شرایط صادرات باید به گونه ای برای 
تولیدکنندگان کشور تسهیل شود که با کمترین بروکراسی بتوانند صادرات 
انجام دهند. شرکت جهان  را  اروپا  و  به کشورهای همسایه  محصوالت خود 
عایق پارس از جمله شرکت های دانش بنیانی است که با تولیدات خود توانسته 
به اروپا نیز صادرات داشته باشد. در این راستا با مهندس اوحدی زاده، مدیر 

فنی این شرکت گفت وگویی پیرامون این موضوع داشتیم. 

◆ حوزه فعالیت شرکت شما چیست؟

شرکت جهان عایق پارس از سال 1385 کار خود را با تولید متریال مینرال 
حال  در  و  کرد  آغاز  است،  معروف  راکفیل«  سنگ  پشم   « نام  به  که  وول 
گاز  نفت  عمدتاً  پروژه های  همه  در  که  استراتژیک  محصول  هشت  حاضر 
همه  با  تقریباً  و  می کند  تولید  می شوند،  استفاده  نیروگاهی  پتروشیمی و  و 
مورد  جا  همه  در  عایق ها  زیرا  می کنیم  پتروشیمی همکاری  شرکت های 
استفاده قرار می گیرند. به صورت دقیق تر می توان گفت در هر جایی که نیاز 
باشد از لحاظ فرآیندی سطح دما کنترل شود و یا اینکه از لحاظ هدررفت، 

انرژی تحت کنترل قرار بگیرد، از عایق ها استفاده می شود. 

◆ محصوالت شما چه وجه تمایزی نسبت به محصوالت سایر شرکت های 
این حوزه دارد؟

بخش عمده ای از همکاران ما تک محصول هستند. به عنوان مثال در حوزه 
عایق گرم تنها »مینرال وول« را تولید می کنند یا در عایق سرد تنها »پلی 
اورتان« تولید می کنند ولی شرکت ما یک شرکت دانش بنیان است و در تولید 
محصولی به نام »فوم گلس« تنها تولیدکننده این محصول در خاورمیانه است. 
به هر حال می توانیم بگوییم که تاش کردیم در حوزه کاری مان به صنعت 

کمک کنیم.

تولیدکننده  تنها  صادراتِی  چالش 
»فوم گلس« خاورمیانه

◆ در حوزه صادرات هم موفقیتی داشته اید؟

وجود  ما  برای  بحث صادرات  در  که  مشکلی 
دارد، در مورد متریال عایقی، بحث وزن است 
آن  دانسیته  یعنی  است  متریال سبکی  چون 
که  است  مترمکعب  بر  کیلوگرم   100 حدود 
سبب می شود این ماده حجیم شود و صادرات 
بنابراین  شود.  همراه  دشواری هایی  با  آن 
می شود در بحث صادرات یکسری راهکارهایی 
عراق  مانند  همسایه  کشورهای  حداقل  برای 
که در حال حاضر در حال بازسازی است و به 
عایق نیاز دارد، ارائه کرد. به هر حال توقع این 
گرفته  درنظر  راهکارهایی  یکسری  که  است 
مرز  در  که  محموله  مثال،  عنوان  به  شود. 
بارگیری می شود، حتما باید جابه جا شود. این 
امر سبب می شود به متریال آسیب برسد و هم 
مثًا کشورهای  قیمتی، شاید  لحاظ  از  اینکه 
دیگر مانند ترکیه که به عراق نزدیکتر است، 
بتوانند نسبت به ما بهتر باشند. ولی ما اتفاقاً 
در حال حاضر به اروپا از جمله آلمان صادرات 
داریم و به ایتالیا نیز صادرات داشته ایم و این 
همکاری با ایتالیا به صورت مداوم ادامه دارد 
و البته این کار از طریق واسطه و شخص در 

حال انجام است. 
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مشکات  با  نفت  صنعت  در  نوپا  شرکت های 
موارد  در  است  ممکن  و  مواجهند  متعددی 
با گذشت مدتی  مختلف تصور بر آن باشد که 
نیز  آنها  مشکات  دامنه  شرکت ها  این  عمر  از 
قدیمی صنعت  شرکت های  اما  می شود  محدود 
چالش های  با  سال ها  این  در  ظاهرا  هم  نفت 
متعددی دست و پنجه نرم می کنند. رضا پدیدار، 
عضو هیئت موسس انجمن سازندگان تجهیزات 
ایران  آیسکوی  گروه  مدیرعامل  و  نفت  صنعت 
حدود شش  او  فعالیت  محل  شرکت  که  است 

دهه سابقه فعالیت دارد.

توضیح  شرکت  فعالیت های  کمی درباره   ◆

می دهید؟

قدیمی مهندسی  شرکت های  از  یکی  “آیسکو” 
 1340 دهه  در  که  است  ایران  نفت  صنعت 
تأسیس شده و بیش از ۶0 سال سابقه فعالیت 
اجرای  در  که  هستیم  شرکت هایی  از  ما  دارد. 
خود  کار  گاز  و  نفت  صنعت  توسعه  طرح های 
شروع  اینسترومنتیشن  دقیق  ابزار  روی  را 
برای  کار  انقاب  از  پیش  سال های  از  و  کرده 

پاالیشگاه های صنعت نفت را شروع کردیم.

◆ در آن زمان شرکت توسط نیروهای داخلی 
تاسیس شد؟

و  بود  داخلی  شرکت  این  صد  در  صد  بله. 
فعالیت های تخصصی خود را در سال های پس 
از انقاب توسعه داد و نسبت به تأسیس هفت 
نفت  صنعت  تجهیزات  تولید  برای  کارخانه 

اقدام کرد، مثًا یک کارخانه در زمینه شیرهای کنترلی با ابزار کنترل 
داخلی که در کشور برای اولین بار تولید شد یا شرکتی در زمینه تولید 
ماشین های جوشکاری که برای اولین بار نه تنها در ایران بلکه در جهان 
تولید جوش  دستگاه های  با  که  است  شرکتی  اولین  و  کرد  به کار  آغاز 
تمام  در  صورتیکه  در  کنند؛  جوشکاری  می توانند  نفر   4 واحد  آن  در 

دستگاه های جوشکاری فقط یک نفر می تواند کار کند.

عاوه بر آن کارخانجات دیگر ی در زمینه صنایع مهندسی کاتالیست های 
مهندسی  و  طراحی  گاز،  و  نفت  لوله های خطوط  پوشش  پاالیشگاهی، 
مواد  تولید  زمینه  در  همین طور  و  کنترلی  سیستم های  لوله،  خطوط 
شیمیایی که در این زمینه جزو پنج کشور منحصر به فرد هستیم و گروه 
آیس کو ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های بخش خصوصی 

در حوزه صنعت نفت توانسته به فعالیت خود ادامه دهد. 

◆ در زمینه صادرات هم فعالیتی دارید؟

در  بیشتر  که  می کنیم  صادر  را  جوش  موتور  تنها  صادرات  حوزه  در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صادر می شود.

توضیح  هم  شماست  پیش روی  که  موانعی  و  مشکالت  درباره   ◆
می دهید؟

مشکل صنعت که به تأسی نارسانی های جهانی و ملی شامل حال ما شده 
بحث تحریم، محدودیت منابع مالی، تزریق منابع مالی و عدم پرداخت به 
موقع کارفرما به شرکت های پیمانکار و به شرکت های سازنده است. در 
واقع ما هم مانند سایرین با معضاتی که آنها دارند مواجهیم که بخشی 
از این موارد نیز به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریمی ایجاد می شود 
مربوط  دولتی  مدیران  مداوم  تغییرات  مانند  مواردی  به  نیز  بخشی  و 
می شود چراکه وقتی مدیران مرتب تغییر می کنند سیاست ها هم با آنها 
بنیاد بخش  اولین ضربه ای که می زند به  این تغییرات  تغییر می کند و 
خصوصی است و این بخش را دچار چالش می کند یکی از مسائل جدی 

است که باید به صورت فوری به آن پرداخت. 

یک تولیدکننده قدیمی صنعت نفت اظهار کرد؛

پی درپی  تغییرات  دردسرهای 
مدیران دولیت
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افزایش بی رویه قیمت ها، مشکل تولیدکنندگان 

کشور ما از جمله کشورهایی در دنیا است که از نعمت نفت برخوردار است. با 
توجه به اینکه ایران به چنین منابع غنی دسترسی دارد، تولید کنندگان کشور 
نباید در تامین مواد اولیه برای تولید محصوالت خود دچار مشکل باشند. شرکت 
گیان میکا از جمله تولیدکنندگان قدیمی کشور با قدمت حدود 50 سال است 
که با تولید محصوالت متنوعی مانند پوشش های ضد حریق به صنعت نفت و 
گاز کشور کمک می کند. اما این شرکت برای تامین مواد اولیه خود مجبور به 
خرید ماده اولیه از کشوری خارجی است. در این رابطه با علیرضا حسن پور 
مطلق، مدیرعامل این شرکت گفت وگو کردیم و چالش های آنها به عنوان یک 

تولید کننده معتبر را جویا شدیم. 

◆دستاوردهای شرکت شما به ویژه از نظر بومی سازی چیست؟

شرکت گیان میکا به عنوان اولین و تنها تولید کننده پوشش های ضد حریق 
صنعتی در کشور حدود 19 سال مشغول به فعالیت است.این شرکت که قبل از 
انقاب و در سال 1349 متولد شده، از آن زمان تاکنون، محصوالت متعددی را 
برای اولین بار در کشور تولید کرده و همواره در صنعت نفت و گاز حضور داشته 
است. ما قبل از انقاب گل حفاری برای صنایع نفت تولید داشتیم. امروز هم با 
پوشش های ضد حریق در صنعت نفت و گاز فعالیت خود را ادامه می دهیم. تمام 
استانداردهای بین المللی هم از خارج کشور دریافت شده و در حال صادرات به 

برخی از کشورها از جمله انگلستان هستیم. 

◆ از نظر شما، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی در حال حاضر با 
چه مشکالت و موانعی رو به رو هستند ؟

مشکات حوزه تولید شامل دو بخش می شود. تولید و عرضه در بخش تولید، 
همیشه مشکات و فراز و نشیب های متعدد وجود داشته است. سیاست های 
داخلی کشور هم بر تولید و صنعت تأثیر مستقیم می گذارد. افزایش بی رویه 
و  می دارد  نگه  روز  در  همیشه  را  تولید کننده  کشور،  در  اولیه  مواد  قیمت  
اجازه برنامه ریزی برای آینده به او نمی دهد. به صورت جزئی تر، ما به برخی از 
تولیدات پتروشیمی ها وابسته هستیم و چند سال از آن ها استفاده می کردیم 
اما در حال حاضر برخی از این مواد در کشور عرضه نمی شود. به همین جهت 

وارد  را  این مواد  ثالث  از یک کشور  مجبوریم 
کنیم. محصولی که در کشور تولید می شود را 
به ما ارائه نمی دهند و ما می رویم از خارج کشور 
آن محصول را خریداری می کنیم و به کشور 
می آوریم. طبیعتا این کار باعث می شود قیمت 
محصوالت ما صد در صد افزایش یابد. این مورد 
فقط یک مورد از مشکات ما در حوزه تولید بود!

◆ آیا به دلیل تامین مواد اولیه در حوزه 
سرمایه در گردش نیز مشکالتی دارید؟

هیچ  تاکنون  فعالیت،  سال   50 حدود  در 
نکرده  دریافت  بانک ها  از  تسهیاتی  وقت 
بودیم ولی امسال اولین سالی است که حس 
می کنیم اگر تسهیاتی دریافت نشود، حتما 
این  بود.  خواهیم  مواجه  مشکل  با  تولید  در 
نشان می دهد که بسیاری از سرمایه های در 
و  است  کارفرمایان  دست  شرکت ها  گردش 
گردش  در  سرمایه  این  نمی توانند  شرکت ها 

را از کارفرمایان دریافت کنند. 

از شما  انتظار دارید چه حمایت هایی   ◆
که تولید کننده هستید، انجام شود؟

پاسخ به سوال شما سخت است ولی به طور 
کلی، اگر تولید کننده، تأمین کننده، کارفرمایان 
و سرمایه گذاران همه با هم یک دیدگاه داشته 
باشند بسیاری از این مسائل حل می شود. اگر 
فقط به این فکر باشیم که هر کسی فقط مشکل 
خودش را حل کند، قاعدتاً این موانع و مشکات 
از سر راه هیچ کس برداشته نخواهد شد. حمایت 
خاصی نیاز نیست و تغییر نگاه ها و دیدگاه ها 

می تواند به کشور ما کمک کند. 

یک تولیدکننده پوشش های ضد حریق خبر داد

دردسر  انگلستان/  به  ایرانی  محصوالت  صادرات 
کم کاری پتروشیمی ها درعرضه مواد اولیه

مصاحبه 
اعضا
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با توجه به موانع موجود در تولید، ارتباط 
به  باید  کنندگان  تولید  با  کارفرمایان 
نحوی باشد که تولیدکنندگان برای تولید 
و خودکفایی بیشتر دلگرم باشند. شرکت 
نیکان تک ایرانیان از تولیدکنندگان داخلی 
پتروشیمی و  شرکت های  برای  که  است 
تولید  صنعتی  مهره های  و  پیچ  صنایع، 
شالی  مهندس  با  رابطه  این  در  می کند. 

مدیرعامل این شرکت گفتگویی داشتیم. 

◆ کمی درباره فعالیت هایتان توضیح 
می دهید؟

تولید کننده  ایرانیان  نیکان تک  شرکت 
فستنرها است که در حقیقت شامل پیچ 
در  که  های ساپورت  همچنین  و  مهره  و 
واحدهای صنعتی و بیشتر در صنایع نفت 
گاز پتروشیمی و صنایع مهم مورد استفاده 

قرار می گیرد، فعالیت می کند. 

شرکت شما چه دستاوردهایی در   ◆

ساخت  تعمیق  و  بومی سازی  حوزه 
داخل داشته است؟

با توجه به اینکه پیچ و مهره یکی از ارکان 
سازه های فلزی است، ما در این مورد خودکفا 
شده ایم و محصوالتی ساخته ایم که به عنوان 
یک شرکت دانش بنیان محسوب می شویم. 
ما محصوالتی تولید کرده ایم که موجب شده 

به خارج از کشور نیازی نداشته باشیم. 

◆ به عنوان تولیدکننده، موانع و مشکالت تولید را چه می دانید؟

بخشی از مشکاتی که در داخل کشور ما وجود دارد، مربوط به مشکات کارگری 
است. به عنوان مثال، کارخانه ما در منطقه پرند واقع شده است و از لحاظ نیروهای 
بومی که مورد نیاز ما است، اندکی به مشکل برخورده ایم و چون با تهران بعد 

مسافت هم داریم، کمی مشکل داریم. 

در حقیقت، مشکل ما مربوط به تامین سرمایه در گردش است چراکه پرداخت هایی 
که باید انجام شود، با تاخیر همراه است. ما باید یک ماده اولیه را به صورت نقدی 
خریداری کنیم و پس از آن اقدام به ساخت محصول کنیم و تحویل مشتری دهیم 
و پس از آن پول را از مشتری دریافت کنیم. با توجه به حجم باالی معاماتی که 

ما داریم، این امر برای ما اندکی مشکل ساز شده است. 

کارفرمایان از تولیدکنندگان حمایت کنند

◆ انتظار شما از شرکت های کارفرما در حوزه پتروشیمی و صنعت نفت 
چیست؟

باتوجه به تعاماتی که با فعاالن صنایع نفت، گاز و پتروشیمی داریم، توقع ما آن 
است که معاماتی که با این صنایع انجام می دهیم، با پرداختی های دقیق انجام 
شود و این صنایع در اسرع وقت بدهی های خود را پرداخت کنند و از ما که تولید 

کننده هستیم، بیشتر حمایت کنند. 

◆ آیا میزان اعتمادی که به شرکت های دانش بنیان داخلی می شود را در 
سطح مناسبی می دانید؟

شکرخدا شرایط تاکنون برای ما مطلوب بوده و ارتباطات ما با دانشگاه ها و در سطح 
دانشگاهی خیلی خوب بوده است. همچنین تجربه همکاری با دانش بنیان ها هم 

برای ما مناسب و خوب بوده است. 

با  تولیدکنندگان  از  حمایت 
پرداخت به موقع

مصاحبه 
اعضا
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جلسه هم اندیشی اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران و غامرضا خوانساری، مدیر کل نظام تامین و تجاری سازی 
فناوری وزارت نفت در تاریخ 31 مرداد ماه سال جاری در دبیرخانه انجمن 
هیات  اعضای  از  چند  تنی  حضور  با  که  جلسه  این  در  و  شده  برگزار 
مدیره انجمن برگزار شده بود حول محورهایی چون ساخت داخل، گواهی 

کیفیت و ساخت بار اول بحث و بررسی هایی انجام شد.

سازی  تجاری  و  تامین  نظام  کل  مدیر  حضور 
فناوری وزارت نفت در انجمن استصنا

نشست ریاست هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران و همراهان با معاون وزیر نفت ونزوئا 
و هیات همراه در تاریخ 1۲ مهر ماه در دبیرخانه استصنا 
برگزار شد. در این نشست پیرامون نحوه همکاری جهت 
اعضا  توسط  ونزوئایی  تیم  نیاز  مورد  تجهیزات  تامین 
استصنا به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و در ادامه 

مذاکراتی در خصوص امضای توافق نامه صورت گرفت.

در  ونزوئال  نفت  وزیر  معاون 
استصنا

جلسه هم اندیشی روسای کمیته های تخصصی با حضور 
تجهیزات صنعت  سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 

نفت ایران روز دوشنبه، 13 تیرماه سال جاری برگزار شد.

در این جلسه که در دبیرخانه انجمن برگزار شد، موضوعات 
تخصصی کمیته ها با حضور رئیس هیات مدیره انجمن و 

روسای سایر کمیته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هم اندییش روسای کمیته های 
تخصیص

و  مهندسی  شرکت  موسس  هیات  جلسه  اولین 
هیات  رئیس  حضور  با  استصنا  تجهیزات  تامین 
نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  مدیره 
ایران صبح یکشنبه دوم آبان ماه سال جاری در 

اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

شـرکت  موسس  هیات  اعضای  انتخاب 
مهندیس و تامین تجهیزات استصنا

در این نشست برنامه جلسات با توجه به مهلت تعیین شده مشخص شد و 
همچنین هیات رئیسه هیات موسس به ترتیب آقایان سجاد ولدی به عنوان 

رئیس، رضا خیری نایب رئیس و احمد طهماسبی دبیر انتخاب شدند.
های  بررسی چارچوب  کمیته جهت  دو  که  مقرر شد  نشست  این  در   

قانونی، ثبتی و تدوین مدل کسب و کار این شرکت فعال شوند.

اخـبـار 
داخلی 
انجمن
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همزمان با حضور معاون بازرگانی SPGC و مدیران همراه در دبیرخانه 
انجمن، جلسه هیات رئیسه کمیته شیرآالت استصنا با حضور احسان 
نفت  تجهیزات صنعت  انجمن سازندگان  ریاست هیات مدیره  ثقفی- 

ایران روز یکشنبه ۲4 مهر ماه در دبیرخانه انجمن برگزار شد.

با  شیرآالت  کمیته  رئیسه  هیات  جلسه 
 SPGC معاون بازرگانی

نخستین نشست هم اندیشی و هم افزایی 
شرکت های دانش بنیان انجمن سازندگان 
 14 روز  ایران  نفت  صنعت  تجهیزات 
شهریور ماه سال جاری در اتاق بازرگانی 
نشست  دومین  و  شد  برگزار  تهران 
هم اندیشی شورای دانش بنیان هم عصر 
روز دوشنبه، ۲5 مهر ماه با حضور اعضای 
این شورا در دبیرخانه انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.

نشســت  دو  برگــزاری 
شــورای  هم اندیـــیش 

ن نش بنیــا ا د

اخـبـار 
داخلی 
انجمن

به  متانول  همایش  برگزاری  حاشیه  در 
میزبانی شرکت پتروشیمی زاگرس، از طرح 
نشریه تخصصی صنعت متانول توسط دکتر 
غدیر  هلدنیگ  وقت  مدیرعامل  حسینی، 

رونمایی شد.

روابط  از  نقل  به  استصنا  گزارش  به 
اولین  پتروشیمی زاگرس،  عمومی شرکت 
شماره نشریه متانول ایران با حضور جمعی 
مدیران  و  هلدینگ ها  عامل  مدیران  از 
عامل شرکت های متانول کشور در حاشیه 
چهارمین سمینار متانول ایران رونمایی شد.

نشریه تخصیص صنعت متانول کشور شروع به فعالیت کرد

بنا بر این گزارش اولین شماره نشریه متانول ایران، با هدف شفافیت اطاعات صنعت 
متانول ایران، اعام قیمت های فروش متانول ایران به صورت هفتگی و ماهیانه، همگرایی 
و اشتراک اطاعات در حوزه های فنی، تولیدی و صادراتی در میان شرکت های متانولی 
در ایران به عنوان یکی از دستاورد های بسیار مهم سمینار متانول ایران به شمار می رود 

که قرار است به صورت ماهیانه انتشار یابد.

همچنین در این سمینار دکتر متین دیداری، مدیرعامل شرکت پتروشیمی زاگرس با 
اشاره به اینکه با افزایش نرخ جدید یوتیلیتی ها و همچنین خوراک گاز، تولید متانول 
در ایران دیگر دارای صرفه اقتصادی قابل توجهی نیست اظهار کرد: با توجه به شرایط 
فعلی ورود جدی هیئت دولت و شخص رئیس جمهور به موضوع یوتیلیتی ها و نرخ گاز 

ضروری به نظر می رسد.
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استفاده  هدف  با  پتروشیمی«  صنعت  خودکفایی  »مرکز 
در  کشور  پژوهشی  علمی و  ظرفیت های  همه  از  حداکثری 

مسیر توسعه صنعت پتروشیمی راه اندازی شد.

به گزارش استصنا به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ 
مهیار نادری، مسئول امور توسعه کسب وکار های دانش بنیان 
باره  این  و ساخت داخل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
اظهار کرد: همسو با تحقق شعار سال و منویات مقام معظم 
بزرگ  صنایع  شدن  دانش بنیان  بر  مبنی  )مدظله(  رهبری 
ارتقای  هدف  پتروشیمی با  خودکفایی صنعت  مرکز  کشور، 
بهره مندی از توان شرکت های دانش بنیان و فناور، سازندگان 
داخلی و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، با تجمیع فعالیت های 
صنعت،  نیاز  مورد  یدکی  لوازم  و  تجهیزات  داخل  ساخت 
AVL صنعت پتروشیمی و توسعه کسب وکار های دانش بنیان 

آغاز به فعالیت کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تحقق برنامه های ساخت داخل و بار اول 
در صنعت پتروشیمی افزود: اهداف و فعالیت های مهمی برای 
این مرکز تبیین شده است که احصای تجهیزات و قطعات 

یدکی مورد نیاز صنایع پتروشیمی، شناسایی توانمندی های 
ساخت داخل و دانش بنیان و به هم رسانی عرضه و تقاضا در 

این حوزه، از جمله مهم ترین این اهداف به شمار می رود.

ساخت  و  دانش بنیان  کسب وکار های  توسعه  امور  مسئول 
شناسایی  داد:  پتروشیمی ادامه  صنایع  ملی  شرکت  داخل 
تحقیقاتی،  مراکز  و  دانشگاه ها  فناورانه  توانمندی های 
ارتقای قابلیت طراحی، تولید و افزایش توان ساخت داخل 
محور های  دیگر  از  نیز  پژوهشی  فعالیت های  ایمن سازی  و 

فعالیت این مرکز خواهد بود.

کردن  دانش بنیان  برای  الزم  تدابیر  اینکه  بیان  با  نادری 
صنعت پتروشیمی با بهره مندی حداکثری از توان شرکت های 
گفت:  است،  شده  اتخاذ  داخلی  سازندگان  و  دانش بنیان 
اقدام های گسترده ای در این زمینه با هماهنگی شرکت ملی 
صنعت  فعاالن  و  هلدینگ ها  همکاری  پتروشیمی و  صنایع 
ارزش آفرین پتروشیمی در قالب کارگروه دانش بنیان کردن 
صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده که به زودی شاهد ثمرات 

آن ها خواهیم بود.

راهکار پتروشیمی برای بهره گیری از دانش بنیان ها

اخـبـار 
داخلی 
انجمن

به همت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران؛

امکان اخذ مشاوره های حقوقی رایگان از موسسه حقوقی دیده بان افق عدالت

مذاکراتی برای پیرو امضای تفاهم نامه فی مابین انجمن سازندگان 
افق  دیده بان  و موسسه حقوقی  ایران  نفت  تجهیزات صنعت 
عدالت و جلسه ای در شهریور ماه امسال با حضور دبیر انجمن 
و ریاست کمیسیون حقوقی و کسب وکار و مدیران موسسه یاد 

شده در دبیرخانه استصنا، برگزار شد.

در این جلسه بمنظور بهره گیری هر چه بهتر اعضای محترم 
انجمن از خدمات موسسه حقوقی مقرر شد تا اقدامات ذیل 

صورت پذیرد:

1- مشاوره حقوقی هفتگی با حضور ۲ ساعت در هفته مشاور 
در دبیرخانه انجمن جهت پاسخگویی و مشاوره رایگان به اعضا

حسب  مدیره  هیات  جلسات  در  حقوقی  مشاور  حضور   -۲
نیاز انجمن

3- حضور مشاور حقوقی در جلسات کمیسیون حقوقی استصنا

4- حضور مشاور حقوقی در جلسات هیات داوری در صورت لزوم

5- همراهی مشاور حقوقی در جلسات برون سازمانی انجمن 
حسب مورد و درخواست انجمن

۶- ارائه خدمات مشاوره به اعضا با لحاظ 10 درصد تخفیف 

نسبت به تعرفه های مصوب موسسه با ارائه معرفی نامه کتبی 
از انجمن

واتساپی  کانال  در  حقوقی  مشاور  پاسخگویی  و  حضور   -7
مشاوران حقوقی استصنا و پاسخگویی به سواالت اعضای انجمن

8- ارائه مستمر مطالب مفید و کاربردی حقوقی، متناسب با 
فعالیت انجمن ) خبرنامه حقوقی(

9- مشارکت در امر برگزاری همایش ها، سمینارها و دوره های 
آموزشی با موضوعات حقوقی

10- حضور در غرفه استصنا در نمایشگاه های تهران و پاسخگویی 
به سواالت حقوقی اعضا

11- حضور در مجامع انجمن حسب درخواست و نیاز استصنا

1۲- اظهار نظر موسسه در خصوص پیش نویس لوایح و نامه های 
ارائه شده به انجمن از سوی مراجع قانونی

شرکت های عضو انجمن می توانند جهتت استفاده از خدمات 
دبیرخانه  به  کتبا  را  خود  درخواست  حقوقی  رایگان  مشاوره 
ارسال کنند تا براساس اولویت دریافت درخواست ها برنامه ریزی 

و جهت حضور دعوت شوند.
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لیست اعضای جدیدانجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران

وبسایت شرکتنام مدیرعاملشرکتردیف
.بیژن مدرسی نژادپترو اتصال کیهان1 - .
.فاضل محمدی اندرودپیشگامان پیچ پارس2 .
.پرویز گل مکانفنی و مهندسی پالند آب شیمی3 .
.امیر داورپناهگاز آب شیر4 .
.هامون حساس صدیقیتولید منابع تغذیه الکترونیك5 .
.محمد حسین پیروزیفنی و مهندسی پویش پژوهان صنعت 6 .
.هومن نسل سراجیپادیاب تجهیز7 .
.سعید ربیعیلوله های دقیق آسیا کران8 .
.امین دادخواهآرشیدا صنعت اسپادانا9 .
.سید فرهاد صفوی سهیپیشگامان نیرو حرکت فناورى10 .
.علی نادر جواهریانجواهر قطعه شرق 11 - .
.نسرین حسینیمبین آب تجهیز راد12 .
.صمد صمدیانیفناوری ارتباطات نوری دانیال موج13 .
.فرید جعفری فشارکیآداک صنعت پلیمر14 .
.بیتا حاتمباسط پژوه تهران 15 .
.سید فتاح کبیریالیاف کائولن ارس16 .
.ناصر سلیم گروه آریا صنعت سلیم17 .

لیست اعضا جدید انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
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استصنا؛
توانمند در توسعه پایدار صنعت نفت




