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امضای یادداشت تفاهم 
میان انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و 

ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ
ــرکت های  ــات اخیر انجمن صنفی ش در پی تعام
اتوماسیون صنعتی با ستاد توسعه فناوری و نوآوری 
ــنگ معاونت علمی و  ــت، گاز و ذغال س صنعت نف
ــترش  ــت جمهوری و به منظور گس ــاوری ریاس فن
ــن دو نهاد در  ــان ای ــه می ــای دو جانب همکاری ه
راستای توسعه ی توان شرکت های داخلی به منظور 
پاسخگویی به نیازهای فناورانه ی صنایع نفت و گاز 
کشور در زمینه ی اتوماسیون صنعتی، تفاهم نامه ی 

همکاری دو جانبه ای میان طرفین منعقد گردید.
ــن صنفی  ــط عمومی انجم ــام رواب ــا بر اع بن
ــیون صنعتی، در این تفاهم نامه  شرکت های اتوماس
ــهریور ماه طی مراسمی رسمی  که در تاریخ 22 ش
ــاور و کارشناسان ستاد و اعضای  با حضور دبیر، مش
ــأت مدیره و دبیر انجمن، به امضای آقایان دکتر  هی
ــید،  ــعود مهرداد رس جعفر توفیقی و مهندس مس
طرفین بر تشریک مساعی و همکاری به منظور کمک 
به رشد و توسعه ی فناوری های اتوماسیون صنعتی 
ــدند.   ــور متعهد ش مورد نیاز صنایع نفت و گاز کش
ــعود  ــدس مس ــم مهن ــن مراس ــدای ای در ابت
ــاوری و نوآوری  ــعه فن ــتاد توس ــاور س مروی مش
ــامد  ــنگ ضمن خوش ــت نفت، گاز و ذغال س صنع
ــت که  ــن، اظهار داش ــدگان انجم ــی به نماین گوی
ــوان یکی از  ــیون و ابزار دقیق به عن ــث اتوماس بح
ــتاد از اهمیت  ــاخه های کاری س تخصصی ترین ش
ــت و از همین رو پیش از این  ویژه ای برخوردار اس
نیز ارتباطات سازنده ای میان ستاد با انجمن صنفی 

ــیون صنعتی در خصوص اخذ  ــرکت های اتوماس ش
ــای تکنولوژیک  ــورتی و ارزیابی طرح ه نظرات مش
ــت که حضور  ــته اس مرتبط با این حوزه وجود داش
ــیس فدراسیون صنعت  این دو نهاد در فرآیند تأس
ــاط را فراهم  ــران موجبات تقویت این ارتب نفت ای
نمود. مروی ابراز امیدواری کرد که عقد این تفاهم 
نامه زمینه را بیش از پیش برای گسترش و تقویت 
ــتفاده از ظرفیت های  ــای دو طرف و اس همکاری ه

انجمن، جهت تحقق اهداف ستاد فراهم نماید.
مهندس مهرداد، رییس هیأت مدیره ی انجمن 
صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی، ضمن تقدیر 
از اقدامات مسؤوالن ستاد توسعه فناوری و نوآوری 
ــنگ جهت هماهنگی  ــت نفت، گاز و ذغال س صنع
ــت، امضای تفاهم نامه مشترک  و برگزاری این نشس
ــال فعالیت  ــت و یکمین س در آغازین روزهای بیس
انجمن را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: »ایجاد 
تعامل نزدیک با نمایندگان دستگاه های حاکمیتی 
ــت مغتنمی برای  ــتاد محترم، فرص از جمله این س
ــیون کشور  ما به عنوان نمایندگان جامعه ی اتوماس
است.« وی ابراز امیدواری کرد که این نوع نشست ها 
که در دولت یازدهم از نظر کیفیت و کمیت ارتقای 
ــت موجبات کاهش و حذف  چشمگیری داشته اس
ــت و بخش خصوصی را  ــنتی میان دول فاصله ی س

فراهم نماید. 
ــن نکته  ــاره به ای ــه ضمن اش ــرداد در ادام مه
ــت تکنولوژیک و  ــیون یک صنع که صنعت اتوماس

پیشروست و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه ی 
تمامی صنایع دارد اظهار داشت: »پیشرفت صنایع 
ــه صنایع مرتبط با نفت و گاز بدون  هایتک از جمل
ــیون همچون  ــت و اتوماس ــیون میسر نیس اتوماس
ــد.  لکوموتیوی دیگر صنایع را به دنبال خود می کش
اگرچه ارزش ریالی بخش اتوماسیون در پروژه های 
ــت گاهی از پنج درصد ارزش  نفت و گاز ممکن اس
کل پروژه فراتر نرود اما نقش آن بسیار حیاتی است 
ــت را در ایجاد  ــت که باالترین اهمی و می توان گف
ــح و مطلوب پلنت ها،  ــزوده، عملکرد صحی ارزش اف
ــی و جلوگیری از  ــت محیط ــت الزامات زیس رعای
ــت که  اتاف منایع بر عهده دارد. بنابراین الزم اس
مدیریت ستاد نگاه ویژه ای نسبت به لزوم توسعه ی 
اتوماسیون صنعتی در صنعت نفت داشته باشد زیرا 
پیشرفت اتوماسیون یکی از پایه های اساسی توسعه 

و تقویت صنعت نفت و گاز کشور است.«
ــین فرهادی، عضو هیأت  در ادامه مهندس حس
ــیون  ــرکت های اتوماس ــره ی انجمن صنفی ش مدی
ــی که بخش  ــه ظرفیت باالی ــاره ب ــی، با اش صنعت
ــتغال و  ــی برای ایجاد اش ــات فنی و مهندس خدم
ــور دارد اظهار داشت: »یکی  توسعه ی صنعتی کش
ــرکت هایی که محصول  از مشکات مهم تمامی ش
ــت این  ــی اس ــا از نوع خدمات فنی و مهندس آن ه
ــور، محصول را فقط  ــت که متولیان صنعت کش اس
خروجی های فیزیکی خطوط تولید میدانند و بخش 
ــی را از تولید مجزا می کنند  خدمات فنی و مهندس
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ــی به ویژه  ــرکت های فنی و مهندس از همین رو ش
ــیونی که بخش عمده و اصلی  ــرکت های اتوماس ش
ــازی است  ــان نرم افزاری و یکپارچه س فعالیت ایش
ــهیات، امکانات و پشتیبانی هایی که  از حداقل تس
ــود بی بهره  برای بخش صنعت در نظر گرفته می ش
می مانند. در حالی که در کشورهای صاحب صنعت 
و فناوری بخش خدمات مهندسی از اعتبار و جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. بنابراین الزم است این نگاه 
تغییر کند« مهندس مهدی شهابی دیگر عضو هیأت 
ــیون  ــرکت های اتوماس ــره ی انجمن صنفی ش مدی
ــی از تخصصی ترین و  ــن را یک ــی، این انجم صنعت
فعال ترین تشکل های بخش خصوصی کشور معرفی 
کرد و در این رابطه اظهار داشت: »ما به نمایندگی 
از سوی انجمن این اطمینان را به دبیر و مسؤوالن 
ــا تمامی توان در  ــت و گاز می دهیم که ب ــتاد نف س
ــتاد در  ــی میان انجمن و س ــت ایجاد هم افزای جه
راستای توسعه ی فناوری های مرتبط با اتوماسیون 

و ابزاردقیق صنعت نفت و گاز  کشور بکوشیم.« 
ــاری عضو هیأت  ــرت ذوالفق ــدس امیرنص مهن
ــان اهمیت و لزوم پرداختن  مدیره ی انجمن، در بی
ــیون صنعتی گفت:  به فناوری های مرتبط با اتوماس
ــتحضار دارید تجهیزات های تک  »همانطور که اس
ــیون و ابزاردقیق جزو اولین موارد تحریمی  اتوماس
ــای بین المللی بر علیه ایران بودند  در طی تحریم ه
ــکان تأمین این تجهیزات از مبادی اصلی  و عدم ام
ــی به این  ــی منجر به عدم دسترس ــه گاهاً به کل ک
ــد مشکات بسیاری را برای صنایع  تجهیزات می ش
ــان از اهمیت  ــن امر نش ــرد که ای ــور ایجاد ک کش
ــیون و لزوم نگاه ویژه ی مسؤوالن نسبت به  اتوماس

فناوری های مرتبط با اتوماسیون دارد.« 
ــر انجمن صنفی  ــد تیموری دبی مهندس وحی
ــیون صنعتی ضمن سپاس از  ــرکت های اتوماس ش
ــتاد به منظور  ــؤوالن س زحمات و پیگیری های مس
ــیدن مراحل تدوین و امضای این  ــرانجام رس به س
ــیر  ــن تفاهم نامه را آغاز مس ــه، عقد ای ــم نام تفاه
همکاری میان طرفین دانست و اظهار داشت: »نگاه 
ــته ی کوچک و چابک  ــتاد مبنی بر داشتن هس س
ــکل از متخصصان  ــبکه ای گسترده متش در کنار ش
ــان از  ــت و نش ــتودنی اس بخش خصوصی امری س
ــبت به امور کارشناسی فنی  وجود نگاهی نوین نس

و تخصصی دارد.« 
ــتاد توسعه  در ادامه دکتر جعفر توفیقی دبیر س
ــنگ  فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال س
ــت جمهوری ضمن  ــت علمی و فناوری ریاس معاون
ــبت به همکاری هایی که میان  ــندی نس ابراز خرس
ــت بیان  ــکل گیری اس ــتاد در حال ش انجمن و س
داشت: »وجود انجمن های تخصصی در کنار ستاد، 
مایه ی دلگرمی است و موجب تقویت توانمندی ها و 
ظرفیت های این ستاد مهم و راهبردی خواهد شد.« 
ــت راهبردی صنعت نفت  ــاره به اهمی وی با اش
ــعه ی فناوری  ــر اقتصادی و محرک توس از دو منظ

ــرفت فناورانه ی این  ــب پیش و همچنین عدم تناس
ــت: »همچنان  ــت و اهمیت آن گف ــت با قدم صنع
صنعت نفت کشور دچار عارضه ی خام فروشی است 
و ما نتوانسته ایم ارزش افزودهی الزم را از این منابع 
ــت آوریم. نفتی که می فروشیم با  خدادادی به دس
ــط دیگر  ــرفته توس ــر تکنولوژی های پیش ــه ب تکی
کشورها به محصوالتی با ارزش افزوده ی بسیار باال 
ــوالت را به چندین  ــود و ما این محص تبدیل می ش
ــم. بنابراین  ــداری می کنی ــت نفت خری ــر قیم براب
ــد. علت اصلی  ــران می برن ــت نفت ما را دیگ منفع
ــعه ی تکنولوژیک صنعت  ــأله هم عدم توس این مس
ــال گذشته است. اما  ایران نفت طی صد و اندی س
ــبختانه این نقیصه شناسایی و تشخیص داده  خوش
شده است و امروز دولت تأکید ویژه ای بر توسعه ی 
ــکیل  ــفه ی تش تکنولوژیک صنعت نفت دارد و فلس

این ستاد هم از همین امر ناشی شده است.«   
ــیار  ــر این که ظرفیت بس ــی، با تأکید ب توفیق
ــور وجود دارد گفت:  باالیی در بخش خصوصی کش
ــت. بخش  ــکای ما بخش خصوصی اس »نقطه ی ات
ــعه ی تکنولوژی در  ــی باید میدان دار توس خصوص
ــش حمایتگر و  ــد. دولت باید صرفاً نق ــور باش کش

تسهیل گر را داشته باشد. 
ــی و عدم ایجاد  ــی مراکز تخصص وی پراکندگ
شبکه در کشور را یکی از مشکات اساسی و دالیل 
عدم توفیق در توسعه ی فناوری اعام کرد و در این 
ــور ما تمامی المان های  ارتباط اظهار داشت: »کش
ــا متخصصان  ــول را دارد. م ــده به محص تبدیل ای
ــرکت های قدرتمند و  ــدی داریم؛ ش ــیار توانمن بس
ــور ما  ــش فنی و مدیریتی در کش ــوردار از دان برخ
کم نیستند؛ تشکل های صنفی بسیار فعال و خوبی 
داریم؛ امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ما در حد 
ــگاه ها و مراکز تحقیقاتی  قابل قبولی است؛ پژوهش
ــازار بزرگ و  ــتند؛ ب ــور فعال هس متعددی در کش
ــدی نیز داریم؛ اما هیچگاه موفق به غلبه بر  قدرتمن
پراکندگی موجود و ایجاد شبکه میان این المان ها 
و ایجاد هم افزایی بین آن ها نشدیم. به همین دلیل 
ــت که بازار صنعت نفت ما در بیش از صد سال  اس
گذشته در اختیار شرکت های خارجی بوده است.«

ــب  ــتاد را رفع موانع کس وی وظیفه ی اصلی س
ــرکت های خصوصی فعال در صنعت نفت  و کار ش
ــعه ی تکنولوژی توسط این  ــهیل فرآیند توس و تس
ــت:  ــرکت ها اعام کرد و در این رابطه بیان داش ش

ــایی ظرفیت هایی است  »اولین الویت ستاد، شناس
که در پیرامون خود دارد و این که موانع موجود بر 
سر راه شکوفا شدن این اولویت ها را مرتفع سازد.«

توفیقی در بیان اهمیت پرداختن به اتوماسیون 
ــدت  ــت: »اگر در حال حاضر ش صنعتی اظهار داش
ــور ما فاصله ی زیادی با اعداد و ارقام  انرژی در کش
متوسط جهانی دارد علت آن نپرداختن به اتوماسیون 
صنعتی است. به طور کلی هرچه صنایع دانش بنیانتر 
ــت  ــیون در آن ها باالتر اس ــتند غلظت اتوماس هس
ــوآوری صنعت  ــعه فناوری و ن ــتاد توس دبیر س
ــد بر لزوم  ــنگ، ضمن تأکی ــال س ــت، گاز و ذغ نف
ــی و حرفهای در  ــت نقش انجمن های تخصص تقوی
عرصه های مختلف و همچنین لزوم حضور ایشان در 
ــازی مربوط به حوزه ی کاری  فرآیندهای تصمیم س
ــت: »معتبرترین و مورد وثوق ترین  خود اظهار داش
مرجع در راستای شناسایی الویت ها در هر رشته ی 
ــکل های تخصصی مربوطه  صنعتی، انجمن ها و تش
ــتند و در این میان انجمن صنفی شرکت های  هس
ــیون صنعتی، که اشاره فرمودید بیش از 20  اتوماس
سال از آغاز به کار آن می گذرد ،به دلیل اشرافی که 
ــوزه ی تخصصی خود دارد چالش های حوزه ی  بر ح
ــیون صنعتی را به خوبی می شناسد و  کاری اتوماس
ــت فعالیت ها و اقدامات  ــر می تواند در هدای این ام

ستاد بسیار مفید باشد.«
ــن تفاهم نامه  ــت محورهای اصلی ای گفتنی اس

عبارتند از:
ــب و کار شرکت های فعال در  بهبود فضای کس

زمینه ی اتوماسیون صنعتی؛
ــی در  ــگاه ها و مراکز پژوهش ــکاری با دانش هم
ــردی در زمینه ی  ــام تحقیقات کارب ــاط با انج ارتب
ــتم های  ــاخت سیس ــی و س ــش طراح ــاء دان ارتق
ــاخت تجهیزات  ــیون صنعتی و طراحی و س اتوماس

اتوماسیون صنعتی در کشور؛
ــت نفت در  ــای فناوری صنع ــن اولویت ه تعیی

زمینهی سامانه ها و تجهیزات اتوماسیون صنعتی؛
ــرکت های داخلی برای  ــدی ش ــی توانمن ارزیاب
اجرای طرح های دانش بنیان در زمینه ی سامانه ها 

و تجهیزات اتوماسیون صنعتی؛
ــاوری در  ــت دانش و فن ــتقرار نظام مدیری اس

بنگاه های فعال در زمینه ی اتوماسیون صنعتی؛
تجاری سازی فناوری داخلی اتوماسیون صنعتی 

و توسعه ی آن در سطح ملی و بین المللی.


