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پرتیراژترین نشریه تخصصی صنعت نفت ایران

یادداشت

دالیل خروج غیرعادی نیروهای کیفی
از شرکت ملی نفت

یکشنبه 7تیر ماه  - 1394شماره 480

سعید شهباز مرادی

رئیس پژوهش و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی شرکت ملی

افزایش  ٣٠هزار تنی طرفیت پایانه نفتی منطقه ویژه
اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
دان�ش نفت :ب�ا بهره برداری از  ١٢مخزن جدید نگهداری فرآورده های نفتی س�بک
در پایان�ه نفتی منطق�ه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره ) ظرفی�ت این پایانه به  ٣٠هزار
تن افزایش یافت.

ابوطالب گرایلو ،معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان خوزستان
اع�لام ک��رد :این  ١٢مخ��زن هر یک به گنجای��ش دو هزار و  ٥٠٠تن با مش��ارکت بخش
خصوصی ساخته شده و خرداد ماه امسال به بهره برداری رسیده اند.ابوطالب گرایلو با اشاره
به اهمیت این نوع مخازن با توجه به ویژگیهای فنی متمایز و توانایی آنها در نگهداری ایمن
محموله هایی مش��تمل بر الکل ،بنزین ،نفتا  ،کندانس��یت و گازوییل ک��ه اغلب از ترکیبات
خطرناک و فرار تش��کیل ش��ده است ،افزود :در طراحی و س��اخت این مخازن استانداردهای
ایمنی و زیس��ت محیطی لحاظ شده است.وی اظهار کرد :با به ثمر رسیدن مجموعه سرمایه
گذاریه��ای بخش خصوصی در پایانه نفتی این منطقه ،در س��الهای اخیر ش��اهد پهلوگیری
ش��ناورهای متعدد برای تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی در این بندر بزرگ تجاری بوده
ایم.گرایلو گفت :کاهش زمان توقف شناورها و افزایش رضایت مشتریان از جمله مزایای بهره
برداری از این مخازن به ش��مار می روند.معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی
استان خوزستان افزود :مزیتهای جغرافیایی و زمینه های آماده در منطقه ویژه اقتصادی بندر
امام خمینی (ره) س��بب اس��تقبال بخش خصوصی از س��رمایه گذاری در این مجتمع بزرگ
بندری ش��ده است.وی اظهار کرد :این موضوع سبب شده است که این اداره کل در سالهای
اخیر موفق به کسب رتبه نخست در ترانزیت خروجی کاال در سطح کشور شود.

ماجرای دکل گم شده!

برای حفاری در الیه نفتی پارس جنوبی؛

نفت ایران

در پژوهش انجام شده میان نیروهای کیفی خارج شده از شرکت ملی
نفت ،تنها مقدار حقوق و دس��تمزد جزو عل��ل اصلی نارضایتی این نیروهای
کیفی نبود بلکه بخش قابل توجهی از این افراد از ش��رایط نامس��اعد کار و
به کارگیری ،ناراضی هس��تند .این مجموعه به دنبال حل مش��کل از طریق
بررس��ی ابعاد مختلف هر مس��ئله و تهیه برنامه ای راهبردی برای آن است،
برنامه راهبردی برای منابع انس��انی در صنعت نفت از سال  ١٣٧٩آغاز و هر
پنج سال یک برنامه اجرا شده است .آخرین برنامه از سال  ٨٩تا  ٩٣اجرایی
و هم اکنون برنامه چهارم برای س��الهای  ٩٤تا  ٩٨آغاز ش��ده اس��ت؛ این
مجموعه سه حوزه بررسی چالشها ،بررسی و تدوین اهداف و راهبردها برای
رسیدن به اهداف را در دستور کار خود دارد .منابع انسانی در همه شرکتهای
زیرمجموعه ش��رکت ملی نفت از این برنامه پی��روی می کنند ،برخی موارد
ذات اجرایی دارند و برخی دیگر باید مطالعه بیش��تری روی آنها انجام ش��ود
وسه پژوهش موردی ،توس��عه ای و راهبردی طراحی و تدوین می شود .به
عنوان مثال مسائلی از جمله «بررسی تطبیقی نظام جبران خدمات در صنعت
نف��ت» ک��ه به عنوان پژوهش برتر در صنعت نفت انتخاب ش��ده اس��ت در
حوزه مطالعه های موردی قرار دارد؛ در پژوهش��های توسعه ای هدف ایجاد
ظرفیتی در آینده است ،اما تاکنون تکمیل نیست و در پژوهشهای راهبردی
نیز چالشهای کالن هدف قرار می گیرد که نمونه آن « متناسب سازی هرم
س��نی میان کارکنان» است .در سال  ٩٢پژوهشی با عنوان «آسیب شناسی
نظام جبران خدمات» انتخاب و در نهایت گامهای اجرایی آن در تدوین ماده
 ١٠قانون اختیارات نفت پیگیری می ش��ود ،در سال  ٩٣نیز «آسیب شناسی
ترک شغل نیروهای کیفی» به عنوان پژوهش برتر انتخاب شد.انتشار نتایج
مطالعه های یاد ش��ده مالحظه هایی دارد ،به عنوان مثال در آسیب شناسی
ترک ش��غل نیروهای کیفی می توان گفت که این بررس��ی شامل اخراجها،
اس��تعفاها ،غیبتها و بازخریدها و بازنشستگیها ،به عنوان خروجهای عادی از
سیستم نمی شود .مدت زمان مورد بررسی این موضوع در شرکت ملی نفت
از حدود هشت سال پیش قرار داده شد و همه خروجهای عادی و غیرعادی
این ش��رکت را که حدود  ٢هزار نفر بود مورد بررسی قرار دادیم ،با توجه به
این که س��االنه حدود  ١٥٠٠خروج عادی از ش��رکت ملی نفت داریم ،حوزه
توج��ه این پژوهش خروج نیروهای کیفی غیرعادی اس��ت .نیروهای کیفی
افرادی هس��تند که س��ابقه تحصی�لات و عملکردی قابل توج��ه دارند و یا
اینکه جذب آنها در قالب الگوی ممتازان انجام شده است .برای دستیابی به
اطالعات این افراد و یا انجام مصاحبه با آنها مشکالت زیادی وجود داشت،
بس��یاری از اطالعات تماس این افراد اشتباه یا قدیمی بود و یا تعداد زیادی
از آنه��ا به دالیل مختلفی از جمل��ه دلخوری از مجموعه مربوطه ،تمایلی به
همکاری با گروه تحقیق نداش��تند و س��رانجام تیم کارشناسی به هر ترتیبی
موفق به انجام مصاحبه با بیش از  ٥٠درصد این افراد شد .بر اساس نتایج به
دس��ت آمده مشخص شد که با وجود پیش بینیها و فرض اولیه ،تنها حقوق
و دس��تمزد جزو علل اصلی نارضایتی این نیروهای کیفی نبوده اس��ت و در
عین حال بخش قابل توجهی از این افراد از ش��رایط نامس��اعد کار و شرایط
به کارگیری ناراضی هس��تند و به طور معمول در موقعیتی قرار گرفته بودند
که متناسب با قابلیتهای این افراد نبوده است.همچنین تصور این بوده است
که اگر این افراد در واحدهای س��تادی قرار گیرند ،شرایط مساعدی خواهند
داش��ت ،ام��ا در واقع این گونه نبوده اس��ت و پس از مدتی ب��ا ریزش قابل
توجه��ی در میان این افراد روبرو بوده ایم .در عی��ن حال نیروهای کیفی با
توجه به تصور خود یعنی امکان ادامه تحصیل و پیشرفت شغلی در مجموعه
نفت جذب می ش��دند ،در حالی که نظام و حجم کار بویژه در س��تاد خواسته
آنها را برآورده نس��اخته و بسیاری از آنها برای تحقق اهداف علمی و کاری
خ��ود ،نفت را ترک کرده ان��د .یکی دیگر از موارد مهم بروز مش��کل برای
نیروهای کیفی نبود کیفیت در سرپرس��تی نیروها بوده است؛ در بیشتر موارد
نبود ارتباط درس��ت و س��ازنده بین مدیر و زیردس��ت و نبود توان سرپرستی
س��بب بروز اختالف و س��رانجام خروج از مجموعه نفت ش��ده است ،به این
معنا که این نیروهای کیفی با این ابعاد فنی و ذهنی متفاوت از دیگر نیروها
در ذیل کارفرما یا سرپرس��تی قرار می گرفتند که توجه و گاه احترامی برای
این نیروها قائل نمی شده است .مسئله مهم دیگر در این باره ضعف «نظام
جبران خدمات» اس��ت و شرایط نیروها در مجموعه شرکت ملی نفت ایران
به ویژه در مناطق خاص قابل مقایسه با شرایط شرکتهای خارجی حاضر در
کشورهای همسایه نیست و بخش قابل توجهی از این افراد با مشاهد شرایط
نامناس��ب موجود در مجموع ش��رایط تصمیم می گیرند به بخش خصوصی
داخل کش��ورمان و یا ش��رکتهای خارجی منتقل ش��وند و بخش قابل توجه
دیگری از آنها نیز مهاجرت می کنند .بر اساس موارد فوق راهکارهایی ارائه
ش��د تا مسئوالن شرکت ملی نفت نس��بت به جبران این شرایط اقدام کنند؛
ای��ن راهکاره��ا مبتنی بر مواردی نظیر «تغییر در م��دل جذب این نیروهای
کیف��ی و به کارگی��ری آنها» و در نهایت «اصالح ش��رایط جبران خدمات»
می شود .مسئله جبران خدمات زودتر فعال و به «ایجاد زمینه برای بازنگری
در نظام مش��اغل و ارزش��یابی ش��رکت ملی نفت ایران» منجر شد و بر این
اس��اس باید اس��تانداردها به روز و نظام ارزیابی دقیق شایس��تگی و قیمت
گذاری ش��غل در دس��تور کار قرار گرفت .بر همین اس��اس ،کارشناسانی از
بخش تدوین مقررات ،مهندس��ی س��اختار و امور س��ازمانی و برنامه ریزی
نیروی انسانی چهار شرکت اصلی و ستاد وزارت نفت انتخاب شدند تا درباره
نحوه انجام این بازنگری طبق آخرین موازین فنی و علمی آموزش ببینند.

پیشرفته ترین دکل حفاری وارد
آبهای ایران شد

دان�ش نفت :وزیر نفت با بیان اینک�ه هیچگاه به دنبال دکل
خارجی نیس�تیم ،گفت :قراردادهای دکل های نفتی خارجی موجود،
پی�ش از فعالیت دولت یازدهم منعقد ش�ده و وزارت نفت همیش�ه
دان�ش نف�ت :پیش�رفته تری�ن دکل حفاری ملکی ش�رکت
پتروایران برای حفاری در الیه نفتی پارس جنوبی وارد ایران شد.

فاضل جمالزاده ،مدیرعامل ش��رکت بین المللی حفاری
(زیر پوش��ش ش��رکت توس��عه پتروایران) گفت :دومین دکل
ملکی این شرکت که پیشرفتهترین و روزآمدترین دکل موجود
در ناوگان حفاری حاضر در آبهای کش��ور است ،هفته گذشته
وارد آبهای ایران ش��د.وی افزود :با تالش و پیگیری همکاران
ش��رکت بینالمللی حفاری توانس��تیم ای��ن دکل را یک هفته
زودتر از برنامه پیش بینی ش��ده وارد آبهای س��رزمینی ایران
کنیم.مدیرعامل ش��رکت بینالمللی حف��اری ( )DCIتصریح
ک��رد :با توج��ه به تجارب قبلی این ش��رکت در راهبری دکل
پیش��رفته س��ایبری  ١-DCIکه در سال  ٩١وارد ایران شد،
ای��ن امکان فراهم ش��د که در طراحی و س��اخت دکل جدید
اصالح��ات متعددی برای بهبود در عملک��رد و کارآیی آن به
عم��ل آید که با انج��ام این اصالح��ات دکل جدید -DCI
 ٢در ن��وع خود ،ب��ه روزآمدترین و مدرن تری��ن دکل حفاری
حاضر در آبهای ایران تبدیل ش��ده اس��ت.جمالزاده گفت :این
ش��رکت در مدت دو سال فعالیت نخس��تین دکل ملکی خود
یعنی  ١-DCIدر الیه نفتی و فاز  ٢٠پارس جنوبی توانسته
رکورده��ای خوبی به جا گذارد و ب��ا کمترین زمان توقف که
حتی نسبت به میزان پیش بینی شده در استانداردهای جهانی
نی��ز بهتر بوده رضایت کامل کارفرمایان خود را جلب کند.وی
افزود :بیش از یک س��ال است که راهبری دکل  ١-DCIبه

طور کامل توس��ط نیروهای متخصص داخلی انجام میش��ود
و این ش��رکت توانس��ته با تربیت نیروه��ای کارآمد داخلی در
راهبری این دکل به خوداتکایی الزم برسد.مدیرعامل شرکت
بینالمللی حف��اری ( )DCIتامین دومین دکل حفاری ملکی
دریایی مدرن و پیشرفته را که به طور کامل نو و روزآمد است
و نخستین عملیات خود را در حفاری الیه نفتی پارس جنوبی
انجام خواهد داد را نشان بارزی از توانمندی شرکت بینالمللی
حفاری و گروه پتروایران در انجام وظیفه در صنعت نفت ایران
آن هم در شرایط دشوار بینالمللی موجود و تحمیل مشکالت
زیاد به کش��ور دانست.دکل پیشرفته سایبری از نوع Super
 M٢ب��ا وزن بالغ بر  ٩٠٠٠تن اس��ت که ام��کان حفاری در
آبه��ای تا عم��ق  ٣٠٠فوت را دارد و میتوان��د چاههای نفت
و گاز ت��ا عمق  ٧٠٠٠متر را حفاری کن��د .این دکل با امکان
جابجای��ی طولی  ١٥متر و جابجایی عرضی  ٩متر قادر اس��ت
بدون جابجایی و تغییر در مکان استقرار خود تا  ١٥حلقه چاه را
حفاری کند.جمالزاده گفت :این دکل هم اکنون در منطقه الیه
نفتی پارس جنوبی مس��تقر شده اس��ت و در حال آمادهسازی
خود ب��رای آغاز عملیات حفاری در الی��ه نفتی پارس جنوبی
است.وی افزود :پیش بینی میشود با پایان عملیات راهاندازی
تجهیزات س��کوی الیه نفتی پارس جنوبی که اردیبهشت ماه
به دریا حمل و با موفقیت نصب شد ،شرایط الزم برای استقرار
دکل حفاری  ٢-DCIدر جوار س��کوی الیه نفتی برای آغاز
عملیات حفاری ظرف چند هفته آینده فراهم شود.

ن (صف):
مدیرعامل شرکت صنایع فراساحل ایرا 

پیشرفت  ٩٠درصدی پیش راهاندازی سکوی الیه نفتی
پارس جنوبی
دانش نفت :پیش راهاندازی س�کوی الیه نفتی پارس جنوبی
ب�ا ظرفیت فرآورش روزانه  ٣٥هزار بش�که نفت خام به  ٩٠درصد
رسید.

فرش��ید سید حسینی ،مدیرعامل شرکت صنایع فراساحل
ن (صف) با اش��اره به نصب سکوی الیه نفتی پارس جنوبی
ایرا 
در  ٢٢اردیبهش��ت ماه  ٩٤در موقعیت خ��ود ،گفت :هم اکنون
عملیات پیش راه اندازی به پیش��رفت  ٩٠درصدی رسیده است
و ای��ن عملیات تا چند روز دیگر به پایان می رس��د و س��کوی
الیه نفتی را به پیمانکار (ش��رکت پتروایران) تحویل میدهیم.
به گفته وی ،س��کوی فرآورشی الیه نفتی پارس جنوبی با وزن
 ٨٩٠تن ،ظرفیت فرآورش روزانه  ٣٥هزار بشکه نفت خام دارد.
مدیرعامل ش��رکت صف تصریح کرد :پس از تحویل س��کو به
شرکت پتروایران عملیات حفاری ادامه مییابد و یک سال پس
از ای��ن تاریخ ،دوب��اره برای عملیات راهان��دازی قطعی پروژه را
تحویل میگیریم .سید حسینی درباره طوالنی شدن روند ساخت
س��کوی الیه نفتی نیز افزود :با این که ساخت این سکو از سال
 ٨٥ابالغ شده بود ،اما به دلیل مشکالت فراوان از جمله نداشتن

منابع این کار انجام نشد؛ اما در یک سال اخیر با توجه به تاکید
وزیر نفت مبنی بر برداشت از الیه نفتی پارس جنوبی ساخت این
سکو نیز سرعت گرفت و توانستیم ظرف یک سال این کار را به
پایان برس��انیم .شرکت ملی نفت ایران کارفرمای اصلی توسعه
الی��ه نفتی پارس جنوبی بوده و ش��رکت توس��عه پتروایران به
عنوان پیمانکار اصلی پروژه مدیریت اجرای همه عملیات توسعه
میدان از جمله مطالعات مخزن ،تهیه طرح جامع توسعه ،عملیات
حفاری و تکمیل چاهها ،مدیریت ساخت ،نصب و راهاندازی همه
تجهیزات فرآورشی و بهرهبرداری را برعهده دارد .شرکت صف
پیمانکار ساخت سکوی دریایی (زیرسازه و روسازه) در این طرح
است .سکوی الیه نفتی پارس جنوبی با وزن  ٨٩٠تن و با ابعاد
 ٣٢در  ٣٥متر و ارتفاع  ٢٠متر س��اخته ش��ده اس��ت و ظرفیت
تجمیع و فرآورش روزانه  ٣٥هزار بش��که نفت را از هفت حلقه
چاه تولیدی حفر ش��ده در می��دان نفتی پارس جنوبی دارد.پیش
بینی میشود با تکمیل عملیات ساخت دیگر تجهیزات فرآورشی
مورد نیاز برای تکمیل این طرح ،بهرهبرداری از الیه نفتی پارس
جنوبی در نیمه دوم سال  ٩٥آغاز شود.

در مناطق خشکی و دریایی کشور انجام شد؛

حفاری و تکمیل  ٤٤حلقه چاه نفت و گاز در  ٣ماه نخست امسال
دانش نفت :معاون مدیرعامل ش�رکت ملی حفاری ایران
در عملی�ات حف�اری از حفر و تکمیل  ٤٤حلقه چاه نفت و گاز در
س�ه ماه نخست امسال از س�وی ناوگان این شرکت در مناطق
خشکی و دریایی کشور خبر داد.

مهران مکوندی گفت :شمار چاههای تکمیل شده در
این مدت نسبت به دوره مش��ابه پارسال  ١٠حلقه افزایش
داشته اس��ت .وی افزود :از این چاهها  ٢٣حلقه توسعه ای
توصیفی ١٩ ،حلقه تعمیری و  ٢حلقه اکتش��افی بوده است
که  ٢٧حلقه در حوزه عملیاتی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز
جن��وب ٤ ،حلقه در گس��تره فعالیت ش��رکت نفت مناطق
مرکزی ٤ ،حلقه در شرکت نفت فالت قاره ٢ ،حلقه مربوط
به مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران و  ٧حلقه در
قالب پ��روژه ای بوده ک��ه  ٦حلقه مربوط ب��ه پروژه های
شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) است.مکوندی اظهار
کرد :از ابتدای فروردین تا پایان خردادماه امسال در مجموع
 ٩٥هزار و  ٦٠٠متر حفاری چاههای نفت و گاز به وس��یله
 ٧٣دکل ناوگان حفاری این ش��رکت در مناطق خش��کی و
دریایی انجام ش��د.معاون مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری

ای��ران در عملیات حف��اری گفت :با تالش ش��بانه روزی
کارکنان عملیاتی این ش��رکت و هماهنگی با ش��رکتهای
متقاضی در این مدت حفاری هش��ت حلق��ه چاه  ١٦٤روز
جلوتر از برنامه پیش بینی ش��ده به پایان رس��ید که از نظر
زمان تولیدی ش��دن چاه و ترخیص زودهنگام دکل حفاری
ارزش اقتص��ادی قابل توجهی دارد.وی با اش��اره به افزوده
ش��دن دکل حفاری سنگین خشکی  ٣٩فتح در اوائل سال
به ناوگان این ش��رکت ،افزود :اکنون دکلهای جدید ملکی
 ٩٤و  ٩٥فت��ح نیز در مراح��ل راه ان��دازی در موقعیتهای
تعیین شده در مناطق نفتخیز جنوب هستند.به گزارش شانا
ناوگان شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون دارای  ٧٤دکل
از نوع س��بک ،س��نگین و فوق سنگین است که در مناطق
عملیاتی ش��رکتهای ملی مناطق نفتخیز جنوب ،مهندس��ی
و توس��عه نف��ت ،فالت قاره ،نفت مناط��ق مرکزی ،نفت و
گاز پارس و مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران در
استانهای خوزس��تان ،ایالم ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد،
فارس ،خراس��ان رضوی و نقاط خش��کی و دریایی استان
هرمزگان فعالیت دارند.

خبر

ب�ه دنبال حمای�ت از کارهای داخلی بوده و س�ابقه کاری ما در این
زمینه روشن است.

به گزارش خانه ملت ،بیژن نامدار زنگنه درباره انتش��ار
اخب��اری مبنی بر عدم تحویل نفت مورد نیاز پاالیش��گاه های
کش��ور به میزان مصوب ،گفت :این موض��وع صحت ندارد و
در زمینه تحویل نفت مورد نیاز پاالیش��گاه ها مش��کلی وجود
ن��دارد و به پاالیش��گاه ها به هر میزان ک��ه نفت تقاضا کنند،
نفت تحویل می ش��ود .وزیر نفت در خصوص نامه  70نماینده
مجلس به رییس جمهور درباره حذف ش��رکت ایرانی حفاری
شمال ،از میادین نفتی و جایگزین کردن شرکت های خارجی،
گفت :باید توجه داش��ت موضوع اینگونه نیست ،به دلیل اینکه
ای��ن موضوع به ی��ک دوره گذار نی��از دارد .وی ادامه داد :در
زمان��ی که کار ی��ک دکل نفتی تمام می ش��ود ،نیاز به زمان
ب��رای بکارگیری مجدد آن دکل وج��ود دارد و نباید فراموش
ک��رد هیچگاه به دنبال دکل خارجی نیس��تیم .وی افزود :باید
توجه داش��ت که قراردادهای دکل های نفتی خارجی موجود،
پیش از فعالیت دولت یازدهم منعقد شده و وزارت نفت همیشه
به دنبال حمایت از کارهای داخلی بوده و س��ابقه کاری ما در
این زمینه روش��ن است.وزیر نفت در پاسخ به این سوال مبنی
بر اینکه آیا خبر مفقود ش��دن یک دکل نفتی ایرانی در زمان
فعالیت دولت گذشته صحت دارد؟ گفت :موضوع مفقود شدن
دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت
ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است.گفتنی است،
پی��ش از این نادر قاضی پور نماینده م��ردم ارومیه در مجلس
درباره سرنوش��ت دکل نفتی گمش��ده ایران��ی گفته بود :علی
الریجانی رئیس مجلس دس��تور بررسی موضوع مفقود شدن
دکل نفت��ی متعل��ق به ایران را که در ح��دود  78میلیون دالر
ارزش دارد را به رئیس کمیس��یون انرژی مجلس داده اس��ت.
الزم به ذکر اس��ت ،یک دس��تگاه دکل نفتی با حدود مبلغ 78
میلیون دالر در س��ال  90به نام دکل «دین»از یک ش��رکت
خارجی خریداری شده که مفقود شده است.
دكل نفت كجا رفت؟

وزي��ر نفت تاييد كرده كه يك دكل نفتي در دولت نهم
گم ش��ده اس��ت .بيژن نامدار زنگنه اعالم كرده اس��ت وزارت
نف��ت پيگير پيدا ش��دن اين دكل نفتي ب��وده و حتي در اين
خصوص ش��كايت هم شده اس��ت.به گزارش قانون ،ماجرای
انعق��اد قرارداد خرید دکل حفاری ب��ه روزهایی برميگردد که
علی طاهری مطلق در س��ال  ۸۸جایگزین مسعود سلطان پور
در ش��رکت تاسیسات دریایی شده و خرید یک دکل حفاری را
در دستور کار قرار ميدهد .مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات
دریایی با ش��رکت حفاری گلوبال پتروتک کیش دچار اختالف
کاری ش��ده و تصمیم ميگیرد بخش��ی از پروژههای حفاری
ش��رکت تاسیسات دریایی و نه تمام آن را به زیرمجموعه خود
واگ��ذار کند درس��ت در روزهایی که گلوب��ال پتروتک کیش،
پروژههای خارج از ش��رکت را در دس��ت بررس��ی داشت .در

روزهایی که این اختالفات در مجموعه تاسیس��ات دریایی به
اوج خود رس��یده بود ،کار حفاری  ۲۲حلقه چاه دریایی فاز ۱۴
پارس جنوبی به تاسیس��ات دریایی واگذار شد که این شرکت
به دلیل عدم برخ��ورداری از دکل دریایی با محدودیت مواجه
ش��د .رضا مصطفوی طباطبایی (دالل معروف نفتي) و محمد
مهاجران��ی – فرزن��د عط��اا ...مهاجرانی -با یک��ی از مدیران
ش��رکت نفت و گاز پارس ،موضوع دکل م��ورد نظر را مطرح
ميکنن��د که حاضرند آن را برای تاسیس��ات دریایی خریداری
کنن��د .مدیر مذکور بدون اطالع از ماهیت این دو دالل نفتی،
به ش��رکت تاسیس��ات دریایی توصیه ميکند که برای عقب
نمان��دن از برنامه حفاری فاز  ۱۴بررس��ی و خرید این دکل را
در دس��تور کار قرار دهند .با ورود این پیش��نهاد به تاسیس��ات
دریایی ،گروهی مامور بررسی این دکل ميشوند .در شرایطی
که این ش��رکت به دلیل تحریمهای بین المللی دسترس��ی به
منابع ارزی و طلبهای خود را از دس��ت داده بود .دکل مزبور
که فعالیت خود را از س��ال  ۱۹۸۴آغاز ک��رده ،دکلی  ۳پایه و
منطبق بر نیازهای جغرافیایی خلیج فارس بود و گفته ش��د در
صورت تجهیز کامل این دکل ۸۷ ،میلیون دالر دریافت شده و
ضمان��ت و کالس بین المللی آمریکایی برای آن صادر خواهد
ش��د.باتوجه به موضع گابریل کومانس��کو مدیرعامل شرکت
رومانیایی  GSPمبنی بر مش��کالت این ش��رکت برای دور
زدن تحریمها و معامله با ایران ،دالل معروف با مطرح كردن
شرکت  ،DEANعمر کامل السواده اردنی را به عنوان همه
کاره این ش��رکت به جل��و میاندازد .مدارک و اس��ناد موجود
نش��ان ميدهد ک��ه رضا مصطفوی طباطبای��ی به دلیل جلب
اعتماد مس��ئوالن تاسیس��ات دریایی در اقداميدیگر این فرد
را تایی��د کرده و به تاسیس��ات دریایی این اطمینان را ميدهد
که با این ش��رکت واس��طه به زودی به دکل خواهید رس��ید.
دلیل حضور این شرکت واسطه در این بین ،مشکالت شرکت
رومانیایی با هرگونه معامله با ایران بود لذا تصمیم گرفته ش��د
تا ش��رکتی میانجی و کاغذی ،برای نهای��ی کردن این خرید
تاسیس شود.با توجه به مش��کالت تحریم ،شرکت تاسیسات
دریای��ی با پرداخت پیش پرداخت دچار مش��کل بزرگی ش��د
در حالی که بخش��ی از منابع ارزی آن نزد ش��رکت CNPC
چین وجود داش��ت؛ طباطبایی به دلی��ل روابط نزدیک خود با
چینیه��ا ،راهکاری را پیش پای تاسیس��ات دریایی گذاش��ت
که بر اس��اس آن ۱۷ ،میلیون دالر از طلب تاسیس��ات دریایی
به حساب ش��رکت  DEANواریز ميشد تا مشکل حقوقی
ب��رای هیچ یک از طرفین پیش نیاید .در همین روزها بود که
موضوع ش��کایت شرکت  GSPاز شرکت  DEANبه دلیل
ناتوانی این ش��رکت در بازپرداخت پول دکل رس��انه ای شد؛
ش��کایتی که در لندن بررسی ميشد و دادگاه مشغول بررسی
ای��ن پرونده بود.با عیان ش��دن ماجرا ،داللها به یکباره ظاهر
شدند و به مسئوالن تاسیس��ات دریایی تاکید کردند که برای
پی��روز ش��دن در دادگاه ،باید مبلغ  ۱۷میلی��ون دالر دیگر به
حس��اب  DEANواریز شود تا وکالی این شرکت در دادگاه
توان مالی خود و پول دکل را به اثبات برس��انند که در صورت
تحقق چنین موضوعی ،دکل به ایران منتقل خواهد شد.

شرکت ملی حفاری در دستور کار قرار داد؛

بررسی بهبود کیفیت و ایجاد رقابت مطلوب میان
سازندگان داخلی
دانش نفت :مدیر پژوهش ،فناوری و
مهندس�ی ساخت شرکت ملی حفاری ایران
گفت :موضوع بهب�ود کیفیت و ایجاد رقابت
مطلوب میان سازندگان داخلی در دستور کار
این شرکت قرار گرفت.

مهدی عرش��یان با بی��ان این که
ارزیابی ش��رکتهای س��ازنده آغاز ش��ده
اس��ت ،افزود :پ��س از انتش��ار فراخوان
ارزیابی س��ازندگان داخل��ی صنعت نفت
در س��ه مقطع مختلف زمان��ی از طریق
روزنامه های پرشمارگان و پایگاههای اطالع رسانی ،بیش از
 ١٥٠ش��رکت سازنده و تولیدکننده قطعات و تجهیزات صنعت
نفت اعالم حض��ور کرده اند.وی وظای��ف کمیته فنی را رتبه
بندی واحده��ای صنعتی ،صنعتگران و پیمانکاران براس��اس
ش��اخصهای فنی تخصصی ،مالی و کارگاهی در چهار س��طح
عن��وان و تصریح ک��رد :با توجه به پیچیدگ��ی و دانش محور
بودن ساخت قطعات و تجهیزات صنعت حفاری ،از این پس از
پیمانکاران در مناقصات براس��اس گروه بندی و رتبه بندیهای
قیدشده دعوت به عمل می آید تا همه شرکتها در ساخت داخل

مش��ارکت داشته باشند.عرشیان گفت :مدت
اعتب��ار ارزیابیهای انجام ش��ده پیمانکاران،
صنعتگران و تولیدکنندگان دو س��ال اس��ت
و پ��س از م��دت تعیی��ن ش��ده ،ب��ار دیگر
ش��رکتها و متقاضی��ان جدید م��ورد ارزیابی
قرار خواهن��د گرفت.مدیر پژوهش ،فناوری
و مهندس��ی س��اخت ش��رکت ملی حفاری
ایران ه��دف از ای��ن ارزیابی را شناس��ایی
توانمندیه��ای س��ازندگان و تولیدکنندگان
داخل��ی ،افزای��ش کیفی��ت و ایج��اد رقابت
میان صنعتگران برش��مرد و افزود :این فراخوان نخس��تین بار
در صنع��ت حفاری کش��ور برنامه ریزی و در دس��تور کار قرار
گرفت و تا پایان ش��هریورماه ادامه خواهد داش��ت.وی اظهار
کرد :کمیته فنی متش��کل از مدیریتهای پژوهش ،تدارکات و
کمیته فنی بازرگانی هم اکنون ارزیابی و کارشناسی فنی ١٥٠
ش��رکت سازنده و تولیدکننده قطعات و تجهیزات صنعت نفت
را از اس��تانهای خوزستان ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،تهران،
خراس��ان رضوی ،فارس و مرکزی که مدارک خود را ارس��ال
کرده انددر دستور کار قرار داده است.

