نگاه

برنامهریزی راهبردی و
نهادینه سازی اجرای آن
محمدرضا تاکایدی
قائم مقام شرکت ملی حفاری ایران

طرح برنامهریزی
ا ســتر ا تژ یک
شــر کت ملــی
حفاری و استقرار
ساز و کار الزم برای
اجرای این برنامه
در این شرکت آغاز

شده است.
این طــرح با توجــه به مســئولیت و نقش
محوری شــرکت در توســعه صنعت حفاری
کشــور و با بهرهگیری از تجارب آموخته شده
در برنامهریزی پیشــین ،در دســتور کار قرار
گرفته است.
کانــون توجه این طــرح ،تدویــن برنامه
راهبردی در چهار حوزه حفاری در خشــکی،
حفاری در دریــا ،خدمات فنــی و تخصصی
حفاری و مدیریت پروژههای حفاری است.
شــرکت ملی حفاری ،بزرگترین سازمانی
است که در کشــور حفاری و تکمیل چاههای
نفتوگاز و ارائــه خدمات فنی مهندســی را
عهد هدار است؛ براین اساس این شرکت نقش
محوری در صنایع باالدســتی نفــتوگاز ایفا
میکند.
شــرکت ملی حفاری ایران به دلیل تعدد
دســتگاههای حفاری و کارآمدی در عملیات،
بازوی صنعت نفت در توسعه پایدار ،تنظیم بازار
و گسترش صنعت حفاری به شمار رفته و یک
شرکت کم نظیر در داخل کشور و همچنین در
سطح منطقه شناخته میشود.
شــرکت قصــد دارد بــا بهرهگیــری از
دســتاوردهای نویــن مدیریتــی ،در زمینه
نظریههــای اجرایی برنامهها ،ســازو کارهای
مناســبی برای تحقق و پیادهســازی برنامه
راهبردی خو د فراهم آورد.
این طــرح از ابتدای آبــان ماه امســال با
مشــارکت تعــداد زیــادی از متخصصــان،
کارشناسان و مدیران با استفاده از تکنیکهای
کارگروهی در قالب «کار گروههای تخصصی»
و «کمیته راهبری اســتراتژیک» آغاز شده و
هماکنون در حال اجرا است .طرح پیش گفته
در بازه زمانی یک ساله تعریف شده و مشتمل
بر پنج مرحله بوده که با کمک اســاتید مجرب
دانشگاه انجام خواهد ش د و پیشبینی میشود
انجام آن در حــدود  15هزار نفر ســاعت کار
کارشناسی و آموزش را در برداشته باشد .انتظار
میرو د این طرح به تدوین برنامههای راهبردی
در بخشهای چهارگانــه تخصصی ،طراحی
فرآیندها و ســازوکارهای اجرای راهبردها و
استقرار نظام ارزیابی و کنترل منجر شود.
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ورو د پسا تحریمی حفاری
به صنعت نفت ایران
چهارشنبه  1دی امسال ،پایتخت طالی سیاه ایران ،شاه د
برگزاری سی و هفتمین ســالگر د تاسیس شرکت ملی حفاری
ایران بود .این شــرکت که با فرمان حضــرت امام خمینی(ره)
درســال  1358تاســیس شــد ،اکنون نمادی از خود باوری
مردان صنعت نفت ایران در بخش حفاری به عنوان پیشــران
فعالیتهای توســعه ای چاههای نفتی و گازی ایران به شــمار
میآید .حفاری که  35درص د مجموع هزینههای تقریبی حفرهر
حلقه چاه را به خو د اختصاص میدهد ،بــه تعبیری کلی د فتح
مخازن نفتوگاز درفعالیتهای توسعهای صنعت نفت محسوب
میشود .با توجه به توان مهندسان شــرکت ملی حفاری ایران
تاکنون  4هزار حلقه چاه حفاری و این موضوع سبب جلوگیری
از خروج  16میلیار د دالر ارز از کشورشده است .در حال حاضر با
توجه به ورو د شرکتهای بزرگ نفتی به کشور ،این شرکت قصد
دارد بیشترین بهره را از فرصت حضور این شرکتها در صنعت
نفت ایران ببرد؛ به گونهای که فضای پسا تحریم ،فصل جدیدی
از فعالیتهای ملی حفاری را در کشــور گشوده است .به گفته
مسئوالن ملی حفاری ،این شرکت که به دلیل تحریمها نتوانسته
بو د از فناوریهای روز حفاری در جهان بهرهمن د شود ،هماکنون
قصد دارد در فضای بوجود آمده پســا برجام از فناوریهای روز
دنیا در این صنعت استفاده کند.
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ناوگان ملی حفاری در 60درص د حفاری خشکی و  25درصد
حفاری دریایی کشور حضور فعال و جدی دارد.
شرکت ملی حفاری ایران  8میلیون و  836هزار متر حفاری و
 151هزار مورد عملیات تخصصی را در کارنامه خود دارد و حفار
مردان شرکت ملی حفاری ایران  27نوع خدمات فنی به موازات
عملیات حفاری در بخشهای خشکی و دریایی در سازندهای
مختلف ارائه میکنند.
به گزارش مشعل ،در سی و هفتمین سالگرد تاسیس شرکت
ملی حفاری  ،نمایشگاهی از دستاوردهای صنعت حفاری کشوردر
اهواز برپا شد و در آن پنج تفاهمنامه همکاری میان ملی حفاری و
مراکزعلمی پژوهشی کشوربه امضا رسید .تفاهمنامههای مذکور
میان این شــرکت و دانشــگاه صنعت نفت ،پارک علم و فناوری
خوزستان ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،منطقه ویژه فناوری انرژی
خوزستان و سازمان زمین شناسی و اکتشــافات معدنی مبادله
شده است.همزمان با این نمایشــگاه ،بزرگترین سایت بازسازی
دستگاههای حفاری كشــور در اهوازافتتاح شد .در این نمایشگاه
همچنین از فاز نخست پروژه پژوهشــی شبیه ساز كنترل فوران
چاههای نفتوگاز ،دســتگاه ســیمانزنی با قدرت  15هزار پام،
دو تجهیز اساسی دســتگاههای حفاری فوق سنگین و دستگاه
فورانگیر چرخشی  20اینچ تولید داخل رونمایی شد.

