گفت و گوی ویژه

ساخت 10گروه کاال از چه زمانی به عنوان اولویت و سیاست
وزارتنفتتعریفشدوتاکنونچهاقدامهاییدراینزمینهانجام
شده است؟
تاریخچه پروژههای 10گانه به اوایل سال 93و دستور مقام معظم
رهبری در خصوص حمایت از ساخت داخل و تقویت سازندگان
داخلی باز میگردد که مهندس زنگنه بالفاصله بعد از دستور
رهبری،آنرادراولویتکاریوزارتنفتقراردادندوباپیشنهاد
این طرح از اواخر اردیبهشت سال 93این کار شروع شد .اوایل
خرداد 93انتخاب این 10پروژه از سوی شخص وزیر نفت با توجه
بهنظرمشاورانواظهارنظرمدیرانچهارشرکتاصلی،براساس
اولویت پروژهها و احساس نیاز صنعت نفت انتخاب و اعالم شد.
در خرداد  93ماموریت اجرا ،بررسی و امکانسنجی به شرکت
کاالی نفت سابق سپرده و سوم خردادماه این ابالغیه صادر شد.
ما کارمان را در شرکت کاالی نفت از چهارم خردادماه شروع
کردیم .برای هر پروژه ،مدیر و کارگروههای تخصصی انتخاب
شدند که این کارگروهها ،همگی تیمهای خبره کارشناسی از
صنعت نفت و کمیتهها متشکل از تمام شرکتهای اصلی و
فرعی بودند و در نهایت با این ساختار  10پروژه مورد ارزیابی،
امکانسنجی و شناسایی اولیه قرار گرفت و در تاریخ 31
شهریور  93اولین گزارش را به مهندس زنگنه ارائه دادیم.
مهندس زنگنه سه ساعت و نیم وقت گذاشتند و گزارشهای
ما را شنیدند؛ البته در این زمان ما فقط توانستیم اطالعات 5
پروژه را با جزییات ارائه کنیم و در پایان ،جمله «کاری که انجام
دادید ،فراتر از تصورم بود و امیدوار شدم که این پروژهها انجام
شدنی است ،هر چند تعدادی از آنها اجرایی شود» از سوی
مهندس زنگنه خستگی سه ماه کار بی وقفه را از تنمان در
آورد .بعد از آن ،یک کارگروه راهبری به دستور مهندس زنگنه
به ریاست معاونت وقت پژوهش و فناوری وزارت نفت
(محمدرضامقدم) تشکیل و اختیارات خاصی از سوی رکن
الدین جوادی ،مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت به این کمیته
راهبری داده شد ،مبنی بر این که مصوبات این کارگروه در
حکم مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است و 5
نفر از اعضای هیئت مدیره کمیته راهبری هم عضو این کمیته
بودند.
بنابراین به صورت شکلی و سیستماتیک از مهر  93کارهای
اجرایی شروع شد و بر اساس مصوبات کمیته راهبری در شرکت
کاال و هم اکنون در مدیریت پشتیبانی ساخت به عنوان مجری
کارگروه ،راهکار ،متدولوژی و روش کار به ما داده میشود و ما آن
رااجرامیکنیم .پسازطیاینمراحل،اولینکاریکهانجامشد،
مطالعه اولیه روی طرحهای ارائه شده از سوی سازندگانی بود که
توانایی اجرای این  10پروژه را داشتند که برای رعایت مسائل
قانونی و حقوقی طی  4مرحله ،در روزنامههای کثیراالنتشار
فراخوان عمومی دادیم .اطالعاتی که بعد از فراخوان ،از سوی
کارگروههایتخصصیمتشکلازنمایندگانشرکتهایاصلیو
فرعی حاضر در این کمیتهها به دست ما رسید ،طی دو تا سه ماه
با روشی یکسان ،اندازهگیری و امتیازدهی شدند .در نهایت،
شرکتهایی که حداقل امتیاز را اخذ کرده بودند هم وارد مرحله
بعدوبرگزاریمناقصهشدند.
در ارزیابی اولیه بیش از 240شرکت در 10پروژه برای ما اطالعات
امکانسنجی feasibilitystudyفرستادندکهتقریبا 116یا118
شرکت ،مرحله اول ارزیابی را طی کردند.
گزارشدومشاملپیشرفتکار،لیستهایکوتاهشدهوشرایط
برگزاریمناقصاتبودودردیماهسال 93بهمهندسزنگنهداده
شد که وزیر نفت دستور دادند برای شناسایی مشکالت در این
طرح ،ابتدا مناقصه پروژه مته برگزار شود و طی یک ماه ونیم به
نتیجهبرسدواگربهمشکلیبرخوردنکردیم،مابقیمناقصاترا
برگزارکنیم.
ما براساس دستور وزیر نفت ،مناقصه مته را اواسط بهمن 93
برگزار کردیم و اواخر همان سال و براساس برنامه زمانبندی،
برندههای مناقصه را اعالم کردیم و قراردادها هم به امضا رسید؛
ولی مسائل مالی به سال 94موکول شد.
اواسط اسفند  93گزارش روش برگزاری مناقصه و انعقاد چهار

قرارداد متههای حفاری را به مهندس زنگنه دادیم و مجوز
برگزاری سایر مناقصات را گرفتیم 23.اسفند 93و پس از انجام
مناقصهمته،مناقصههای 7پروژهدیگرهمآمادهواسنادمناقصه
تقسیمشدکهاینبرههزمانیمصادفبودباانحاللشرکتکاالی
نفت 27.اسفند 93این شرکت ،منحل و به مدیریت پشتیبانی
ساختوتامینکاالتبدیلشد.بااینوجود،وقفهایدرکاراجرای
پروژههابهوجودنیامدوماپیگیرمناقصاتیکهبرگزارکردهبودیم،
شدیمالبتهقوانینمقداریعوضشدهبودوکارگروهبایدمصوبه
میگرفت.بنابراینچهارپروژهدیگرعالوهبرمتهومناقصاتیکه
اواخر سال  93انجام داده بودیم ،در سه ماه اول سال  94نهایی
شدند و به مرور زمان و با گرفتن مصوبه از کارگروه ،کار انعقاد
قراردادانجامشد.درمجموعمناقصات 5پروژهبرگزاروبرندههای
آن مشخص شدند و انعقاد قرارداد هم صورت گرفت.
چه پروژههایی به انعقاد قرارداد منجر شد؟
پروژه شماره یک  -پروژه تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی
درون چاهی که شامل دو بخش میشود و هر بخش یک پروژه
دارد.
پروژه شماره دو -پمپهای سرچاهی و درون چاهی که ازhigh
 techترین اقالمی هستند که بر استمرار و افزایش تولید نقش
مهمی خواهند داشت ( .ساخت این پمپها در انحصار  2و 3
شرکت بزرگ دنیاست ).پروژه شماره  – 3متههای حفاری که
شامل دو بخش میشود؛ متههای PDCو.Rock Bits
پروژه شماره -5لولهها که از اهمیت خاصی برخوردار بودند.
پروژه شماره -9ابزارهای اندازهگیری حفاری که جزو پروژههای
 high techو حساس بودند از این نظر که در گذشته از سوی
شرکتهایخارجیانجاممیشد،درنتیجهاطالعاتتمامچاهها
ومخازندستخارجیهابودوگاهمیتوانستندسوءاستفادههای
خاص کنند ،از لحاظ اینکه قطعات و ابزارهای مورد نیازمان را به
دست ما نرسانند .در نتیجه  5پروژه نهایی شد .در این  5پروژه
 53قرارداد به امضا رسید که 2قرارداد به دلیل کمبود نقدینگی
و رفع نیاز از سمت متقاضی کنسل شد .االن 51قرارداد فعال به
ارزش تقریبی  4هزار میلیارد ریال (  400میلیارد تومان بخش
ریالی و  598میلیون یورو بخش ارزی ) داریم.
از سال 93واردات چند قلم کاال ممنوع اعالم شد؟
سال 93وبا همکاریتماموزارتخانهها ،اقدامهای قابل توجهیبا
همکاری وزارت نفت برای ممنوع الخرید کردن کاالهای خارجی
مشابه داخلی ،صورت گرفت و وزارت نفت هم به نوبه خود ،جزو
فعالترینوزارتخانههاییبودکهباوزارتصمتهمکاریداشت.
الزم به توضیح است که برای اقالم ساخت داخل کاالها این امر
اشتباه برداشت میشود که هر کاالی ساخت داخل ،باید واردات
مشابهخارجیاشممنوعاعالمشود.درصورتیکهکاالیساخت
داخل ،جوابگوی نیاز صنعت نفت نباشد و توانایی تولید 10قطعه
را داشته باشد ،در حالی که نیازمان  100قطعه است ،این کاال
مشمولممنوعالخریدوممنوعالورودنمیشود؛چونبرایتامین
 90قطعه دیگر به مشکل بر میخوریم .بنابراین سعی کردیم
اقالمی را به وزارت صمت اعالم کنیم که هم از لحاظ حجم تولید،
کیفیتوتستهایمیدانی،عملیاتیوکارگاهیدرصنعتنفت
استفاده شده و مشکلی نداشته و جوابگوی نیاز ما باشد.
بنابراین با توجه به تمامی این مسائل ،سال  94با بهرهگیری از
توانمندی و تجارب شرکت کاال از سوی مدیریت پشتیبانی
ساختوتامینکاالبااستعالمازشرکتهایملیگاز،پتروشیمی
و پاالیش و پخش فراوردههای نفتی و برگزاری  7تا  10جلسه
تخصصی 95،تجهیز را به وزارت صنایع اعالم کردیم که ساخت
داخل آنها تکمیل شده و باید از وارداتش جلوگیری کنند.
گفتنی است ،در آن سال از  181قلم کاالیی که وزارت صمت
ممنوعاعالمکرد 66،قلمآن،کاالیتخصصیصنعتنفتوبقیه
نیزباوزارتدفاع،بهداشتو...مشترکبود .سال 95همینروند
دوبارهباپیشگامیمحمدرضامقدم،معاونمهندسی،پژوهشو
فناوری وزیر نفت و کمی بعد مهندس بیطرف از سوی مدیریت
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پشتیبانی،ساختوتامینکاالیشرکتملینفتادامهپیداکرد
و لیستها ارائه شد و از 141قلم کاالیی که از سوی وزارت صمت
ممنوعالخریدشد،حدود 50قلمکاالیتخصصیمرتبطباصنعت
نفت بود .در این سال  118قلم از کاالهای ساخت داخل شده ،از
نظرتولید،کیفیتوتاحدودیقیمترقابتیممنوعالخریدشد.
ادامه این روند امسال به ارائه فهرست  ۸۴قلم کاال انجامید که
خرید تجهیزات سرچاهی و تاج چاه ،پکیج نمکزدایی ،انواع
ضدخوردگی،کاتالیستبازیابیگوگرد،تابلویکنترلسرچاهی
و  ...مورد نیاز صنعت نفت ممنوع اعالم شد.
از اقدامهایی که در مدیریت پشتیبانی شرکت ملی نفت
براساس قانون استفاده حداکثر تولید داخل سال  96و 97
صورت گرفت ،صدور  10تا  12ابالغیه و بخشنامه به
شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بود که از
خرید خارجی تمامی اقالمی که ساخت داخل دارند و در
پرتال وزارت صنایع اعالم شده ،ممانعت به عمل آوردند.
همچنین در آخرین بخشنامهای که ابالغ شد ،خرید خارج را
برای تمامی شرکتهای زیرمجموعه و پیمانکارانشان ممنوع
اعالم کردیم و از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
دستور داده شد که خرید مشابه داخلی اقالم ساخت داخل
ممنوع است و نظارت بر اجرای ابالغیه در پروژههای تعریف
شده به عهده شرکتهاست .به جرات میتوان گفت که این
کار از مهمترین اقدامهایی بود که با هدف اقتصاد مقاومتی و
حمایت از ساخت داخل از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام
شده است.
باتوجهبهنامگذاریسالهایاخیرمبنیبرحمایتازساخت
داخل وزارت نفت تا چه اندازه در این مسیر گام برداشته است؟
• سال  ،94سال اقتصاد مقاومتی نام گرفت .در حالی که وزارت
نفت،سالاقتصادمقاومتیراازسال 93وباتعریف 10گروهکاالیی
آغاز کرده بود.
•سال،95سالاقتصادمقاومتی،اقداموعملنامگرفتکهوزارت
نفت سال  94با برگزاری مناقصات و عقد قرارداد ساخت با
شرکتهایداخلیاقداموعملکرد؛البتهاقدامشراوزارتنفت
و عملش را سازندگان در پروژههای 10گانه انجام دادند.
• سال ،96سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری شد
که باز هم وزارت نفت سال  95اینکار را انجام داده بود .سال 95
آمار دادیم که از قراردادهای منعقده در پروژههای  10گانه و 5
پروژهایکهفعالشد،بالغبر 2هزارشغلمستقیمو 4هزارشغل
غیرمستقیم در کشور ایجاد شد .یعنی هم به تولید و هم به
اشتغالزایی بها دادیم .بنابراین وزارت نفت همیشه همگام و
پیشقدم با سیاستهای کالن نظام و نظرات مقام معظم رهبری
بوده است.

در پروژه ساخت

گروه کاال
قرارداد فعال
به ارزش تقریبی
هزار میلیارد لایر
منعقد شده است
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