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تحریموراهبردهای
ساختداخل

  دکتر رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست

اتاق تهران

کشورهای بزرگ طرف  کثر  که ا امروز در شرایطی هستیم 
همکاری های صنعتی ایران با بهانه جویی های مستقم و 

غیرمستقیم از ایفای تعهدات مشترک یا متقابل سرباززده و 
محدودیت های جدیدی را در تعامل فعالیتی یا بهتر بگویم 

اقتصادی فراهم آورده اند. در طی سه دهه ی اخیر و همزمان با 
کشور، مراودات تجاری، بازرگانی،  اجرای طرح های توسعه ای در 

اقتصادی، صنعتی و تبادل دانش فنی به عنوان اثرگذارترین نمودار 
کشورهای جهان موقعیتی  رشد فرهنگی و اجتماعی ایران با دیگر 

که نمونه های متعددی را به ویژه در منطقه ی پارس  را حاصل آورد 
کارون  جنوبی و نیز سایر مناطق توسعه ای حوزه ی انرژی در غرب 
شاهد بودیم. تحقق این مهم و دستیابی به مسیرهای توسعه ای 

در حوزه های اثرگذار و یا سرنوشت ساز، سرمنشاء یک تحول 
مدیریتی و تبیین راهبردهای ملی در حوزه های مختلف فعالیتی 

که مصادیق  کشور بوده است  گاز  برای اجرای پروژه های ملی نفت و 
کرده است. با توجه به تحریم های  بسیاری را در دل خود جانمایی 

کشورهای  کشور، بررسی و یا مطالعه ی روابط ایران با  وارده به 
کشورهای جهان از عمده اصول و موازینی است  منطقه و نیز سایر 
که می باید بازنگری و شناخته شود. به طور مثال آیا روابط ایران و 

گذرای  روسیه راهبردی و استراتژیک است؟ یا تنها تابعی از تحوالت 
کنشی دارد؟ منطقه ای و بین المللی است و جنبه ی ترا

مشارکت استراتژیک مفهومی نسبتًا جدید در روابط بین الملل 
است و هنوز هم یک اجماع نظر در خصوص مفهوم و مصداق 
آن وجود ندارد. به اعتقاد برخی، نمی توان با بررسی یک سری 
کشور سخن  کتورهای خاص از مشارکت استراتژیک میان دو  فا

گر  کارشناسان حوزه ی انرژی، ا گفت ولی از دید برخی مدیران و 
همکاری ها در راستای تأمین منافع مشترک و درازمدت اقتصادی 

و یا امنیتی باشد، می توان آن رابطه را استراتژیک یا راهبردی 
کرد. از این منظر، توافقات و یا معاهدات تجاری می تواند  توصیف 

یکی از مؤلفه های اینگونه مشارکت ها باشد. 
غ از اختالف ها  گفته و نیز فار کلی و نیز در تبیین موارد پیش  بطور 

که موقعیت  در تعریف مفاهیم و پیش شرط ها، به نظر می رسد 
کننده برای تبدیل  کات هویتی دو عامل تعیین  جغرافیایی و اشترا

گر از این منظر  کشور به شرکای استراتژیک است. ا شدن دو 
به موضوع بنگریم، پایه هایی برای تبدیل شدن روابط ایران و 

کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه و نیز خاور دور به نوعی از روابط 
که شدت و ضعف روابط  راهبردی وجود دارد. در عین حال از آنجا 

کشور روسیه و یا عراق تابعی از تحوالت بین المللی و  ما مثاًل با 
کرد و  منطقه ای نیز هست، می توان درماهیت راهبردی آن شک 
کوتاه مدت در مقابل تحریم های غرب  کنشی و  آن را رابطه ای ترا

و یا مواضع منطقه ای ایران دانست. این وضعیت برای دیگر 
کشورهای طرف تجاری و معامالتی ایران نیز به نوعی مصداق 

که از مقطع دهه ی  داشته و فرود و فرازهایی را متحمل شده است 
۱۹۹0 تا ۲0۱۸ روابط سیاسی و اقتصادی را در هاله ای از ابهام فرو 
برده است. روند تعامالت جهانی همچنان نگاه خوش بینانه و یا 
که با این شیوه نظام های اجرایی و  کرده  ح  نگاه بدبینانه را مطر
عملیاتی در فرآینــد تولید و نیز امر مهم و حیاتی »ساخت داخل 

تجهیزات« را تحت تأثیر جدی قرار داده است. در این جا این 
که سیستم های اجرایی و تولید محصوالت  ح می شود  سؤال مطر
در ایران با نگاه راهبردی است و یا مقطعی است؟ به نظر می رسد 

قطع همکاری شرکت های طرف همکاری ایران در حوزه ی ساخت 
تجهیزات مورد نیاز حوزه ی انرژی حاصل از عدم درک متقابل 
که به راحتی  در فرآیند راهبردی و استراتژیک صورت پذیرفته 

شرکت های اروپایی و نیز سایر شرکت ها از قبیل شرکت های روسی 
و مشابه آن در حوزه ی آسیای میانه قطع ارتباط همکاری را به 

پایداری در روابط خود ترجیح داده اند. با نگاهی تطبیقی به 
کشورهای جهان و نیز توجه به سیاست خارجی ایران مشاهده 

کشورهای طرف  که »مشارکت استراتژیک« میان ایران و  می شود 
همکاری می تواند زمینه ساز توافق ها و قراردادهای همکاری 
مشترک برای ساخت تجهیزات به عنوان یکی از اساسی ترین 

راهبردهای مورد نظر باشد. در این ارتباط تحلیل گران ایرانی و 
کشورهای  غربی نسبت به روابط اقتصادی و سیاسی ایران با 

طرف همکاری اعم از اروپایی، آسیایی و یا روابط خاص اقتصادی 
گروهی از آنان ایران و  ایران با روسیه دو نگاه متفاوت دارند. 

کشورهای آسیایی را به عنوان  اروپا و ایران و روسیه و نیز ایران با 
قراردادهای مشارکت استراتژیک قلمداد نموده و مشارکت یاد 

شده از توافق ها و قراردادها را بر مبانی منافع ذاتی و جدایی ناپذیر 
که معمواًل در ژئوپلتیک و هویت ریشه دار طرفین  تعریف نموده اند 

کشورهای فوق به این سطح  معنی خواهد شد. اما واقعًا روابط با 
کید دارند تغییر  که تحلیل گران غربی بر آن تأ می رسد؟ نکته ای 

قطب بندی بین المللی طی دو سال اخیر است. این تغییرات را 
می توان به ناآرامی های منطقه ای هم تعمیم داد ولی سؤال این 

کننده ی منافع  که این قطب بندی ها تا چه میزان تعریف  جاست 
درازمدت ژئوپلتیک و هویت می شود. در شرایط حاضر حفظ 

زیرساخت ها و نیز ظرفیت های به دست آمده در توسعه ی ساخت 
کاالیی استراتژیک حوزه ی  گروه خانواده ی  داخل تجهیزات در ده 

نفت می تواند با هدایت و تعمیم آن حتی در شرایط حاضر به 
حفظ ارتباط و بهره برداری از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی 

گیرد. این  بیانجامد می تواند تا سقف ۵.۵ میلیارد دالر را در بر 
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کشورهای بزرگ طرف  کثر  که ا امروز در شرایطی هستیم 
همکاری های صنعتی ایران با بهانه جویی های مستقم و 

غیرمستقیم از ایفای تعهدات مشترک یا متقابل سرباززده و 
محدودیت های جدیدی را در تعامل فعالیتی یا بهتر بگویم 

اقتصادی فراهم آورده اند. در طی سه دهه ی اخیر و همزمان با 
کشور، مراودات تجاری، بازرگانی،  ح های توسعه ای در  اجرای طر

اقتصادی، صنعتی و تبادل دانش فنی به عنوان اثرگذارترین نمودار 
کشورهای جهان موقعیتی  رشد فرهنگی و اجتماعی ایران با دیگر 

که نمونه های متعددی را به ویژه در منطقه ی پارس  را حاصل آورد 
کارون  جنوبی و نیز سایر مناطق توسعه ای حوزه ی انرژی در غرب 
شاهد بودیم. تحقق این مهم و دستیابی به مسیرهای توسعه ای 

در حوزه های اثرگذار و یا سرنوشت ساز، سرمنشاء یک تحول 
مدیریتی و تبیین راهبردهای ملی در حوزه های مختلف فعالیتی 

که مصادیق  کشور بوده است  گاز  برای اجرای پروژه های ملی نفت و 
کرده است. با توجه به تحریم های  بسیاری را در دل خود جانمایی 

کشورهای  کشور، بررسی و یا مطالعه ی روابط ایران با  وارده به 
کشورهای جهان از عمده اصول و موازینی است  منطقه و نیز سایر 
که می باید بازنگری و شناخته شود. به طور مثال آیا روابط ایران و 

گذرای  روسیه راهبردی و استراتژیک است؟ یا تنها تابعی از تحوالت 
کنشی دارد؟ منطقه ای و بین المللی است و جنبه ی ترا

مشارکت استراتژیک مفهومی نسبتًا جدید در روابط بین الملل 
است و هنوز هم یک اجماع نظر در خصوص مفهوم و مصداق 
آن وجود ندارد. به اعتقاد برخی، نمی توان با بررسی یک سری 
کشور سخن  کتورهای خاص از مشارکت استراتژیک میان دو  فا

گر  کارشناسان حوزه ی انرژی، ا گفت ولی از دید برخی مدیران و 
همکاری ها در راستای تأمین منافع مشترک و درازمدت اقتصادی 

و یا امنیتی باشد، می توان آن رابطه را استراتژیک یا راهبردی 
کرد. از این منظر، توافقات و یا معاهدات تجاری می تواند  توصیف 

یکی از مؤلفه های اینگونه مشارکت ها باشد. 
غ از اختالف ها  گفته و نیز فار کلی و نیز در تبیین موارد پیش  بطور 

که موقعیت  در تعریف مفاهیم و پیش شرط ها، به نظر می رسد 
کننده برای تبدیل  کات هویتی دو عامل تعیین  جغرافیایی و اشترا

گر از این منظر  کشور به شرکای استراتژیک است. ا شدن دو 
به موضوع بنگریم، پایه هایی برای تبدیل شدن روابط ایران و 

کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه و نیز خاور دور به نوعی از روابط 
که شدت و ضعف روابط  راهبردی وجود دارد. در عین حال از آنجا 

کشور روسیه و یا عراق تابعی از تحوالت بین المللی و  ما مثاًل با 
کرد و  منطقه ای نیز هست، می توان درماهیت راهبردی آن شک 
کوتاه مدت در مقابل تحریم های غرب  کنشی و  آن را رابطه ای ترا

و یا مواضع منطقه ای ایران دانست. این وضعیت برای دیگر 
کشورهای طرف تجاری و معامالتی ایران نیز به نوعی مصداق 

که از مقطع دهه ی  داشته و فرود و فرازهایی را متحمل شده است 
۱۹۹0 تا ۲0۱۸ روابط سیاسی و اقتصادی را در هاله ای از ابهام فرو 
برده است. روند تعامالت جهانی همچنان نگاه خوش بینانه و یا 
که با این شیوه نظام های اجرایی و  کرده  ح  نگاه بدبینانه را مطر
عملیاتی در فرآینــد تولید و نیز امر مهم و حیاتی »ساخت داخل 

تجهیزات« را تحت تأثیر جدی قرار داده است. در این جا این 
که سیستم های اجرایی و تولید محصوالت  ح می شود  سؤال مطر
در ایران با نگاه راهبردی است و یا مقطعی است؟ به نظر می رسد 

قطع همکاری شرکت های طرف همکاری ایران در حوزه ی ساخت 
تجهیزات مورد نیاز حوزه ی انرژی حاصل از عدم درک متقابل 
که به راحتی  در فرآیند راهبردی و استراتژیک صورت پذیرفته 

شرکت های اروپایی و نیز سایر شرکت ها از قبیل شرکت های روسی 
و مشابه آن در حوزه ی آسیای میانه قطع ارتباط همکاری را به 

پایداری در روابط خود ترجیح داده اند. با نگاهی تطبیقی به 
کشورهای جهان و نیز توجه به سیاست خارجی ایران مشاهده 

کشورهای طرف  که »مشارکت استراتژیک« میان ایران و  می شود 
همکاری می تواند زمینه ساز توافق ها و قراردادهای همکاری 
مشترک برای ساخت تجهیزات به عنوان یکی از اساسی ترین 

راهبردهای مورد نظر باشد. در این ارتباط تحلیل گران ایرانی و 
کشورهای  غربی نسبت به روابط اقتصادی و سیاسی ایران با 

طرف همکاری اعم از اروپایی، آسیایی و یا روابط خاص اقتصادی 
گروهی از آنان ایران و  ایران با روسیه دو نگاه متفاوت دارند. 

کشورهای آسیایی را به عنوان  اروپا و ایران و روسیه و نیز ایران با 
قراردادهای مشارکت استراتژیک قلمداد نموده و مشارکت یاد 

شده از توافق ها و قراردادها را بر مبانی منافع ذاتی و جدایی ناپذیر 
که معمواًل در ژئوپلتیک و هویت ریشه دار طرفین  تعریف نموده اند 

کشورهای فوق به این سطح  معنی خواهد شد. اما واقعًا روابط با 
کید دارند تغییر  که تحلیل گران غربی بر آن تأ می رسد؟ نکته ای 

قطب بندی بین المللی طی دو سال اخیر است. این تغییرات را 
می توان به ناآرامی های منطقه ای هم تعمیم داد ولی سؤال این 

کننده ی منافع  که این قطب بندی ها تا چه میزان تعریف  جاست 
درازمدت ژئوپلتیک و هویت می شود. در شرایط حاضر حفظ 

زیرساخت ها و نیز ظرفیت های به دست آمده در توسعه ی ساخت 
کاالیی استراتژیک حوزه ی  گروه خانواده ی  داخل تجهیزات در ده 

نفت می تواند با هدایت و تعمیم آن حتی در شرایط حاضر به 
حفظ ارتباط و بهره برداری از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی 

گیرد. این  بیانجامد می تواند تا سقف ۵.۵ میلیارد دالر را در بر 
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حجم در طی سه سال اخیر فعالیت حوزه ی پشتیبانی ساخت 
که نزدیک به  داخل وزارت نفت فقط معادل ۱.۲ میلیارد دالر بوده 
۵0 درصد آن محقق نشده است. از این رو باید ظرفیت های پنهان 

کشورهای منطقه، اروپایی، روسیه و نظایر آن را در  تجارت با 
تعامل دیپلماسی و اقتصاد به دست آورده و با بهره گیری از ارزهای 

کشورهای مورد نظر، توان و ظرفیت  ملی در تجارت بین ایران و 
کنون بیش از %۲0  کامل رساند. هم ا ساخت داخل را به باروری 

گفتگوها بین بانک  گیرد و  از تجارت ما با ارزهای ملی صورت می 
کشورهای هدف برای بهره گیری از  مرکزی با بانک های عامل در 
ارزهای ملی می باید ادامه یابد. ادامه ی تالش های دیپلماسی 

که در برگیرنده ی بیش  تجاری با همکاری بخش خصوصی واقعی 
از ۱۴۸0 شرکت سازنده ی تجهیزات ساخت داخل را در بر می گیرد 

می تواند در ادامه ی فعالیت های دیپلماسی تجاری پیگیری شده 
تا در این حوزه به نتایج قابل قبولی برسیم. البته قابل ذکر است 

که می تواند تا حدودی  که این راهبرد تنها در شرایط تحریم است 
کشورهای هدف باشد. کننده ی تجارت دو جانبه با  تسهیل 

گر بخواهیم به راهبردهای ملی برای حمایت از ساخت داخل  ا
تجهیزات حوزه ی نفت و انرژی دست یابیم، الزم است در شرایط 

سخت و دشوار فعلی به صورت جغرافیایی عمل نموده و هریک 
کاوی و شناسایی قرار دهیم.  از پتانسیل های موجود را مورد وا
کشور روسیه مسأله ی رقابت  در متن روابط ما به عنوان مثال با 

کشور در حوزه ی نفت و انرژی، یکی از  و محدودیت های این 
که  چالش های پیش رو برای ماست و این چالش با فشارهایی 

کشور روسیه وجود دارد دشوارتر هم می شود. همان طور  روی 
که دکتر محمود شوری عضو ارشد شورای علمی مؤسسه ی 

گزیرند  ایراس یادآور شده شرکت هایی مثل زاروبژ و یا لوک اویل نا
مجموعه ای از مالحظات را در تعامالت بین المللی خود مد 

نظر قرار دهند و از همین رو به رغم میل باطنی نهایتًا در مقابل 
کنند. دکتر شوری می افزاید  تحریم های یک طرفه علیه ما تمکین 

هم زاروبژ نفت و هم لوک اویل شرکت های دولتی هستند و 
که  طبیعتًا تصمیم نهایی برای خروج از ایران تصمیمی نبوده 

گرفته شده باشد و یا اینکه  صرفًا در هیأت مدیره ی این شرکت ها 
که مانع از اتخاذ  حداقل دولتمردان روسیه این قدرت را داشتند 

چنین تصمیمی بشوند. با این حال هر تصمیمی غیر از خروج از 
ایران مستلزم پرداخت هزینه و پذیرش عواقب آن است و ظاهراً 

که به لحاظ  روسیه و چین حاضر نیستند متناسب با مواضعی 
سیاسی دارند در حوزه ی مسایل اقتصادی هم هزینه های این 
که سابقه ی  مواضع را بپردازند. در این رابطه باید یادآور شویم 

که  گیری های روسیه در بازار انرژی ایران نشان می دهد  موضع 
کشور سیاست های نفتی خود را با ریاض هماهنگ می کند  این 

که لزومًا منافع ایران را تأمین نمی نماید. از سوی دیگر در رابطه با 
گسترده ی  سیاست های امنیتی منطقه، با وجود همکاری های 

ایران، هنوز نگرانی هایی در ارتباط با حضـور فعال ایران درحوزه ی 
گذار  گرفته و رفتارهای ایران را اثر  انرژی در منطقه مد نظر قرار 

کنون سهم  گذشته تا می دانند. در همین زمینه و در طی ۳0 سال 
کنار متخصصان  ایرانی ها در حوزه ی ساخت داخل نفت تنها در 

که با رشد و هم  افزایی شرکت ها، تشکل ها و  خارجی بود 
انجمن های حرفه ای در این مسیر دشوار، امروز بیش از ۷0 درصد 

تجهیزات، سازه ها و سازندهای بکار رفته در مجتمع های ملی، 
حفاری، دستاوردهای مشاوران، سازندگان و پیمانکاران ایرانی 

گذشته وزارت نفت در راستای تحقق  گرچه در سال های  است. ا
گام های مؤثری را در توسعه ی ساخت  شعار اقتصاد مقاومتی، 

داخل و اجرای سیاست های فوق برداشته است ولی برای رسیدن 
به خودکفایی، توسعه ی فناوری ها و دانش فنی، ایجاد هسته های 
کامل  تحقیق و توسعه نیاز به راهبردهای ملی ساخت و استفاده ی 

کشور داریم. اجرای قراردادهای  از ظرفیت های بخش خصوصی 
گاز با استفاده از سرمایه ی  IPC برای توسعه ی میادین نفت و 

شرکت های بین المللی و اجرای حداقلی ۵.۵ میلیارد دالری قرارداد 

MPCF برای ازدیاد برداشت تولید میادین نفتی از جمله موارد 
ضروری از سوی وزارت نفت است. همچنین بازسازی و نوسازی 

تأسیسات باالدستی نفتی با توجه به قدیمی شدن تأسیسات 
که به عنوان یک راهبرد  صنعت نفت یکی از موارد ضروری است 

جدی برای ساخت داخل به منظور نوسازی و بازسازی تجهیزات 
کنار آن مطالعات برای  گاز و پتروشیمی بکار بسته شده و در  نفت و 
کشف یا توسعه ی میادین نفتی می تواند مکمل هدایت یا بسته ی 

کشور باشد.  تخصصی این حوزه ی اثرگذار در اقتصاد ملی 
گسترده و  گفته، ضرورت تدوین برنامه های  در تکمیل موارد پیش 
قراردادهایی با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان بین المللی و 

کنار ایجاد مؤسسه های تخصصی به ویژه دربخش پایین  داخلی در 
گاز و پتروشیمی دانش فنی صنایع  دستی مرتبط با صنایع نفت و 

حوزه ی انرژی را توسعه داده و به مرحله ی انجام نهایی برساند. 

به نظر می رسد قطع همکاری 
شرکت های طرف همکاری ایران 

در حوزه ی ساخت تجهیزات مورد 
نیاز حوزه ی انرژی حاصل از عدم 
درک متقابل در فرآیند راهبردی و 
که به  استراتژیک صورت پذیرفته 

راحتی شرکت های اروپایی و نیز سایر 
شرکت ها از قبیل شرکت های روسی 

و مشابه آن در حوزه ی آسیای میانه 
قطع ارتباط همکاری را به پایداری در 

روابط خود ترجیح داده اند.
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که عالوه بر راهبرد  کنم  در تکمیل این مدار حرفه ای باید اضافه 
ملی ساخت داخل، قوانین حمایتی زیادی در خصوص حمایت از 
تولید کننده ی داخلی وجوددارد ولی بسیاری از این قوانین نادیده 
انگاشته می شوند و یا ناقص اجرا می شوند. بنابراین ضرورت دارد 

کنار  تا قوانین ساخت داخل را بطور جدی پیگیری نموده و در 
آن استفاده از برخی اقالم خارجی را برای تقویت تولید کننده ی 

کار قرار دهیم.  داخلی، با تمهیدات مالی الزم در دستور 
که سیر صنعتی شدن جامعه ی  گردد  کالم خالصه باید اشاره  در 

ایرانی با صنعت نفت آغاز شد اما صنعت نفت ایران با توجه به 
کمبود نیروی  کشورهای غربی و  وابستگی سیاست گذاری آن به 

گذشته های دور فقط در حد بهره برداری رشد  انسانی متخصص در 
که به این حوزه  نمود. اما پس از پیروزی انقالب و توجه بسیاری 

گرفت، موقعیت بازسازی و توسعه ی صنایع نفت ساخت  صورت 
کاالهای این صنعت را به صورت فزاینده ای رشد داده  تجهیزات و 

گفت در حال حاضر این قدرت به  کامل می توان  که با قدرت 
توان بیش از ۷۵ درصدی رسیده و بنابراین می باید راهبردهای 

کار بسته و  کشور را برای حفظ و توسعه ی این صنعت به  ملی 
اولویت های ساخت و نگهداری را با  توجه به قطب های ایجاد 

گذاری بسیاری  کشور و نیز هزینه های سرمایه  شده ی صنعتی در 
که فراهم سازی شده است مد نظر قرار داد. لذا اقدامات مختلفی 

که از جمله  در حوزه ی توسعه ی ساخت داخل به انجام رسیده 
مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• پشتیبانی و تشویق سازندگان داخلی به شیوه های مختلف از 
جمله در اولویت قرار دادن سازندگان داخلی نسبت به رقبای 

خارجی، ترغیب و امتیازدهی به سازندگان خارجی برای مشارکت 
با سازندگان داخلی، عقد قرارداد با پیش پرداخت های مناسب، 

افزایش تعداد سفارش ها، تنظیم تقاضاهای خرید با توان 
کاربردی  سازندگان، حمایت و همکاری در انجام تست های 

کیفی محصوالت، استفاده از  تجهیزات و رایزنی مداوم برای بهبود 
ظرفیت های قانونی نظیر ترک تشریفات مناقصه و ارائه ی خدمات 

کاال و هماهنگی  مشاوره ی فنی به سازندگان و تحویل نمونه ی 
بازدید از تجهیزات و سایت های عملیاتی و انبارهای صنعت نفت؛

• حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکت های داخلی به عنوان 
یکی از عوامل مهم در حصول فناوری تجهیز و انجام مهندسی 

معکوس و توسعه ی ساخت قطعات یدکی؛

کاالی نفت به ساخت داخل  • سوق پیدا نمودن رسالت پشتیبانی 
و توجه همه جانبه به رویکردهای ملی در حفظ دستاوردهای ملی 

سازندگان داخلی؛

• ایجاد بستری مناسب به منظور تحقق خودکفایی ساخت داخل 
در شرکت های زیرمجموعه ی وزارت نفت بطور جدی و هم افزایی 

کشور؛  این مهم با سازندگان 

• تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل در اتاق بازرگانی با 
همکاری وزارت نفت برای تحقق شعار ملی دستاوردهای پارلمان 

بخش خصوصی در حوزه ی انرژی؛

• حمایت از  انجمن ها و سندیکاهای سازندگان و تولید کنندگان با 
رعایت اصل هم افزایی و استفاده از خرد جمعی، توسعه ی فرهنگ 

مشارکت و حمایت از NGO های سازندگان مرتبط با حوزه ی انرژی 
در وزارت نفت و صمت؛ 

• روان سازی در ساختار مدیریتی اجرایی و عملیاتی در بیش از 
۱۳۵ شرکت مستقل و وابسته به وزارت نفت و تسهیل در اخذ 

اطالعات مورد نیاز سازندگان به عنوان عبور از یکی از موانع اصلی 
کاالهای وزارت نفت؛  توسعه ی ساخت داخل 

کارشناسان حوزه ی توسعه ی ساخت داخل  ج نهادن به  • ار
به عنوان بازوی اصلی حفظ دستاوردها و نیز توسعه ی ساخت 

تجهیزات مورد نیاز حوزه ی نفت و انرژی؛ 

گیری از تمام ظرفیت های ایجــادی  امید است سال آینده با بهره 
و پیش رو ســـال تولید ملی و حمایت از دستاوردهای ساخت 
گرفته و  به ویژه در حوزه ی اثرگذار و آینده نگر نفت و انرژی قرار 

که : »فرصت ها  کالم امیرالمؤمنین علیه السالم را مد نظر قرار داده 
گذران است پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید«.   چون ابر 

انشاءاله 

کــه ســیر صنعتی شــدن  گــردد  در کالم خالصــه بایــد اشــاره 
ــت  ــا صنع ــد ام ــاز ش ــت آغ ــت نف ــا صنع ــی ب ــه ی ایران جامع
نفــت ایــران بــا توجــه بــه وابســتگی سیاســت گذاری آن بــه 
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص در  کشــورهای غربــی و 
گذشــته های دور فقــط در حــد بهره بــرداری رشــد نمــود. 
کــه بــه ایــن  امــا پــس از پیــروزی انقــالب و توجــه بســیاری 

گرفــت... حــوزه صــورت 
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تبدیلتهدیدبهفرصت
  مهندس محمدحسن موحدی

کنترل و دبیر انجمن مهندسان 

ابزار دقیق ایران

که شعار فریبنده ای سر زبان تمام مسؤوالن و  چهاردهه هست 
کشور قرار دارد: »تبدیل تهدیدها به فرصت«! پرواضح  مدیران 
کشور به درستی این شعار را  که چنان چه مدیران صنعت  است 

باور داشتند، بسیاری از نابسامانی های فعلی در صنعت به-وجود 
نمی آمد. لفظ »خودباوری« و شعار زیبا و امیدبخش »ما می توانیم« 

نیز به نوبه ی خود زینت المجالس شده است!
کشور، خوب است یک بررسی  کم بر صنعت  لذا، با شرایط فعلی حا

اساسی و عارضه یابی ریشه ای بشود تا از نقاط ضعف و قوت اقدامات 
گاهی یابیم. شاید راه حلی اساسی پیدا شد!  چهاردهه ی خود آ

البته نگارنده در موضع عارضه یابی نیست، اما در ادامه تصور خود از 
شرایط مطلوب به انضمام یک پیشنهاد را ارایه خواهد داد.

کشور )به طور عام( شرایط فعلی  گذرا به وضعیت صنعت  با نگاهی 
که شعائر باال صرفًا به عنوان شعار، لقلقه ی زبان  کی از این است  حا

کشور نبوده و  کار مدیران ارشد صنعت  بوده و عمل به آن در دستور 
کنترل، ابزاردقیق  نیست! همین شرایط، در عرصه ی تولید تجهیزات 

گر معدود تولیدکنندگانی  و اتوماسیون نیز قابل مشاهده است و ا
کاری و  هنوز در این حوزه فعالیت دارند باید به حساب وجدان 
همت عالی صاحبان صنایع و همچنین عالقمندی این عزیزان 

کوچک ترین برنامه ریزی و یا حمایت دولتی! گذاشت. دریغ از 
تحریم های نابرابر می تواند به عنوان یک فرصت طالیی شرایط 

توسعه ی پایدار را برای کشور فراهم آورد، در صورتی که ما به این باور 
برسیم و تحرکی از خود نشان دهیم! آن چه مسلم است، توسعه 

و رونق اقتصادی کشور فقط و فقط از مسیر توسعه ی صنعت 
گر نیم نگاهی به شرایط  می گذرد، نه خرید و فروش سکه و ارز. ا

اسف بار پروژه های ملی کشور داشته باشیم، شوربختانه کم نیستند 
کلنگ زدن آن می گذرد و  که حدود ۱۲ سال از  طرح هایی نافرجام 
در این مجال به اسم دور زدن تحریم ها )!!( هزینه های چند برابر 

به ملت و دولت تحمیل شده و پروژه ها همچنان وضع نابسامانی 
کی می توان به این شیوه ادامه داد؟ آیا صدای ُخرد شدن  دارند. اما تا 

استخوان های صنعت به گوش مسؤوالن ارشد کشور نمی رسد؟
کشور در محاصره ی  صورت مسأله خیلی شفاف و مشخص است: 

کاال محدود یا بعضًا  انواع تحریم های سخت قرار دارد و واردات 
کارآمد و آموزش دیده ی بومی  ممنوع شده است، نیروی انسانی 

به وفور در دسترس، منابع )اعم از انرژی و مواد اولیه( در دسترس، 
کشور به انواع محصوالت )هم در پروژه ها و هم نیاز عمومی(  نیاز 

که با این شرایط صنعت  غیرقابل انکار است و ... اما، چه شده است 
کشور رو به ورشکستگی و نابود شدن است؟

کشور برای بقا و احیای  که متولیان صنعت  قدر مسلم آن است 
گر کوچک ترین برنامه ریزی  که ا صنعت کشور هیچ برنامه ای ندارند، 

داشتند وضع صنعت تا به این حد نابسامان نبود.
اما پیشنهاد: صرف نظر از شرایط سپرده گذاری در بانک ها )که به 
لحاظ سود شیرین اختصاص یافته به سپرده ها، تمام نقدینگی 

کشور را به سمت خود جلب می کند( و ایضًا نقش  سرگردان 
خانمان برانداز تحمیل انواع عوارض یا مالیات به تولیدکنندگان، ما 
کشور« برای صنعت  هیچ »نقشه ی راه« و »نقشه ی جامع صنعتی 

که جزو اسناد  کشور نداریم. تدوین و عملیاتی شدن این گونه اسناد 
کمیتی نظام و  باالدستی به حساب می آید، بر عهده ی بخش حا

که هم از جانب مدیران  به ویژه وزارت صنایع است. یکی از نکاتی 
که بالغ بر ۳۸ سال بر باالترین سمت های مدیریتی  اسبق صنعت 

کشور تکیه زده بودند و هم از زبان و قلم تحلیل گران این  صنعت 
عرصه بیان شده است، همانا »استفاده از خدمات مدیران خارجی 

کشور است«. توجیه این عزیزان، مقایسه ی  برای اداره ی صنعت 
که از  که تیم های ورزشی  صنعت با ورزش است! به این مفهوم 

نعمت مربیان خارجی برخوردار هستند، به مراتب موفق تر هستند! 
که می تواند مورد  یادآوری می نماید: یکی از عمده ترین صنایعی 

گیرد، تولید در حوزه ی مهندسی  کشور قرار  عنایت متولیان صنعت 
کنون مورد  که متأسفانه تا کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون است 

کنترل و اتوماسیون هم به  غفلت واقع شده است. تولید تجهیزات 
که در قبال آن تحریم های   )High tech( لحاظ پیشرفته بودن فناوری

شدیدتری را متحمل شده ایم و هم از نظر نیاز مبرم پروژه های ملی 
بیشتر از دیگر تولیدات صنعتی باید در نقشه ی جامع صنعتی کشور 

گیرد. رونق بخشیدن به این  مورد عنایت متولیان صنعت قرار 
کشور، دور زدن تحریم ها به معنای  صنعت، عالوه بر تأمین نیازهای 

گمارده شدن بخش عظیمی از نیروهای  کلمه سبب به-کار  واقعی 
کشور، بار بزرگی  که خود عالوه بر رفع نیازهای  کار خواهد شد  آماده به 

را از دوش دولت در عرصه  ی مبارزه با بیکاری بر خواهد داشت. آیا 
مفهوم خودباوری چیزی به جز این است؟

کشور و  که با به کارگیری تمام پتانسیل های بومی  به امید روزی 
کشور را از  با برنامه ریزی جامع و پویا بتوانیم صنعت نیمه جان 

ورشکستگی حتمی نجات دهیم.
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که عالوه بر راهبرد  کنم  در تکمیل این مدار حرفه ای باید اضافه 
ملی ساخت داخل، قوانین حمایتی زیادی در خصوص حمایت از 
تولید کننده ی داخلی وجوددارد ولی بسیاری از این قوانین نادیده 
انگاشته می شوند و یا ناقص اجرا می شوند. بنابراین ضرورت دارد 

کنار  تا قوانین ساخت داخل را بطور جدی پیگیری نموده و در 
آن استفاده از برخی اقالم خارجی را برای تقویت تولید کننده ی 

کار قرار دهیم.  داخلی، با تمهیدات مالی الزم در دستور 
که سیر صنعتی شدن جامعه ی  گردد  کالم خالصه باید اشاره  در 

ایرانی با صنعت نفت آغاز شد اما صنعت نفت ایران با توجه به 
کمبود نیروی  کشورهای غربی و  وابستگی سیاست گذاری آن به 

گذشته های دور فقط در حد بهره برداری رشد  انسانی متخصص در 
که به این حوزه  نمود. اما پس از پیروزی انقالب و توجه بسیاری 

گرفت، موقعیت بازسازی و توسعه ی صنایع نفت ساخت  صورت 
کاالهای این صنعت را به صورت فزاینده ای رشد داده  تجهیزات و 

گفت در حال حاضر این قدرت به  کامل می توان  که با قدرت 
توان بیش از ۷۵ درصدی رسیده و بنابراین می باید راهبردهای 

کار بسته و  کشور را برای حفظ و توسعه ی این صنعت به  ملی 
اولویت های ساخت و نگهداری را با  توجه به قطب های ایجاد 

گذاری بسیاری  کشور و نیز هزینه های سرمایه  شده ی صنعتی در 
که فراهم سازی شده است مد نظر قرار داد. لذا اقدامات مختلفی 

که از جمله  در حوزه ی توسعه ی ساخت داخل به انجام رسیده 
مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• پشتیبانی و تشویق سازندگان داخلی به شیوه های مختلف از 
جمله در اولویت قرار دادن سازندگان داخلی نسبت به رقبای 

خارجی، ترغیب و امتیازدهی به سازندگان خارجی برای مشارکت 
با سازندگان داخلی، عقد قرارداد با پیش پرداخت های مناسب، 

افزایش تعداد سفارش ها، تنظیم تقاضاهای خرید با توان 
کاربردی  سازندگان، حمایت و همکاری در انجام تست های 

کیفی محصوالت، استفاده از  تجهیزات و رایزنی مداوم برای بهبود 
ظرفیت های قانونی نظیر ترک تشریفات مناقصه و ارائه ی خدمات 

کاال و هماهنگی  مشاوره ی فنی به سازندگان و تحویل نمونه ی 
بازدید از تجهیزات و سایت های عملیاتی و انبارهای صنعت نفت؛

• حمایت از انجام تعمیرات توسط شرکت های داخلی به عنوان 
یکی از عوامل مهم در حصول فناوری تجهیز و انجام مهندسی 

معکوس و توسعه ی ساخت قطعات یدکی؛

کاالی نفت به ساخت داخل  • سوق پیدا نمودن رسالت پشتیبانی 
و توجه همه جانبه به رویکردهای ملی در حفظ دستاوردهای ملی 

سازندگان داخلی؛

• ایجاد بستری مناسب به منظور تحقق خودکفایی ساخت داخل 
در شرکت های زیرمجموعه ی وزارت نفت بطور جدی و هم افزایی 

کشور؛  این مهم با سازندگان 

• تشکیل ستاد حمایت از ساخت داخل در اتاق بازرگانی با 
همکاری وزارت نفت برای تحقق شعار ملی دستاوردهای پارلمان 

بخش خصوصی در حوزه ی انرژی؛

• حمایت از  انجمن ها و سندیکاهای سازندگان و تولید کنندگان با 
رعایت اصل هم افزایی و استفاده از خرد جمعی، توسعه ی فرهنگ 

مشارکت و حمایت از NGO های سازندگان مرتبط با حوزه ی انرژی 
در وزارت نفت و صمت؛ 

• روان سازی در ساختار مدیریتی اجرایی و عملیاتی در بیش از 
۱۳۵ شرکت مستقل و وابسته به وزارت نفت و تسهیل در اخذ 

اطالعات مورد نیاز سازندگان به عنوان عبور از یکی از موانع اصلی 
کاالهای وزارت نفت؛  توسعه ی ساخت داخل 

کارشناسان حوزه ی توسعه ی ساخت داخل  ج نهادن به  • ار
به عنوان بازوی اصلی حفظ دستاوردها و نیز توسعه ی ساخت 

تجهیزات مورد نیاز حوزه ی نفت و انرژی؛ 

گیری از تمام ظرفیت های ایجــادی  امید است سال آینده با بهره 
و پیش رو ســـال تولید ملی و حمایت از دستاوردهای ساخت 
گرفته و  به ویژه در حوزه ی اثرگذار و آینده نگر نفت و انرژی قرار 

که : »فرصت ها  کالم امیرالمؤمنین علیه السالم را مد نظر قرار داده 
گذران است پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید«.   چون ابر 

انشاءاله 

کــه ســیر صنعتی شــدن  گــردد  در کالم خالصــه بایــد اشــاره 
ــت  ــا صنع ــد ام ــاز ش ــت آغ ــت نف ــا صنع ــی ب ــه ی ایران جامع
نفــت ایــران بــا توجــه بــه وابســتگی سیاســت گذاری آن بــه 
کمبــود نیــروی انســانی متخصــص در  کشــورهای غربــی و 
گذشــته های دور فقــط در حــد بهره بــرداری رشــد نمــود. 
کــه بــه ایــن  امــا پــس از پیــروزی انقــالب و توجــه بســیاری 

گرفــت... حــوزه صــورت 
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تبدیلتهدیدبهفرصت
  مهندس محمدحسن موحدی

کنترل و دبیر انجمن مهندسان 

ابزار دقیق ایران

که شعار فریبنده ای سر زبان تمام مسؤوالن و  چهاردهه هست 
کشور قرار دارد: »تبدیل تهدیدها به فرصت«! پرواضح  مدیران 
کشور به درستی این شعار را  که چنان چه مدیران صنعت  است 

باور داشتند، بسیاری از نابسامانی های فعلی در صنعت به-وجود 
نمی آمد. لفظ »خودباوری« و شعار زیبا و امیدبخش »ما می توانیم« 

نیز به نوبه ی خود زینت المجالس شده است!
کشور، خوب است یک بررسی  کم بر صنعت  لذا، با شرایط فعلی حا

اساسی و عارضه یابی ریشه ای بشود تا از نقاط ضعف و قوت اقدامات 
گاهی یابیم. شاید راه حلی اساسی پیدا شد!  چهاردهه ی خود آ

البته نگارنده در موضع عارضه یابی نیست، اما در ادامه تصور خود از 
شرایط مطلوب به انضمام یک پیشنهاد را ارایه خواهد داد.

کشور )به طور عام( شرایط فعلی  گذرا به وضعیت صنعت  با نگاهی 
که شعائر باال صرفًا به عنوان شعار، لقلقه ی زبان  کی از این است  حا

کشور نبوده و  کار مدیران ارشد صنعت  بوده و عمل به آن در دستور 
کنترل، ابزاردقیق  نیست! همین شرایط، در عرصه ی تولید تجهیزات 

گر معدود تولیدکنندگانی  و اتوماسیون نیز قابل مشاهده است و ا
کاری و  هنوز در این حوزه فعالیت دارند باید به حساب وجدان 
همت عالی صاحبان صنایع و همچنین عالقمندی این عزیزان 

کوچک ترین برنامه ریزی و یا حمایت دولتی! گذاشت. دریغ از 
تحریم های نابرابر می تواند به عنوان یک فرصت طالیی شرایط 

توسعه ی پایدار را برای کشور فراهم آورد، در صورتی که ما به این باور 
برسیم و تحرکی از خود نشان دهیم! آن چه مسلم است، توسعه 

و رونق اقتصادی کشور فقط و فقط از مسیر توسعه ی صنعت 
گر نیم نگاهی به شرایط  می گذرد، نه خرید و فروش سکه و ارز. ا

اسف بار پروژه های ملی کشور داشته باشیم، شوربختانه کم نیستند 
کلنگ زدن آن می گذرد و  که حدود ۱۲ سال از  طرح هایی نافرجام 
در این مجال به اسم دور زدن تحریم ها )!!( هزینه های چند برابر 

به ملت و دولت تحمیل شده و پروژه ها همچنان وضع نابسامانی 
کی می توان به این شیوه ادامه داد؟ آیا صدای ُخرد شدن  دارند. اما تا 

استخوان های صنعت به گوش مسؤوالن ارشد کشور نمی رسد؟
کشور در محاصره ی  صورت مسأله خیلی شفاف و مشخص است: 

کاال محدود یا بعضًا  انواع تحریم های سخت قرار دارد و واردات 
کارآمد و آموزش دیده ی بومی  ممنوع شده است، نیروی انسانی 

به وفور در دسترس، منابع )اعم از انرژی و مواد اولیه( در دسترس، 
کشور به انواع محصوالت )هم در پروژه ها و هم نیاز عمومی(  نیاز 

که با این شرایط صنعت  غیرقابل انکار است و ... اما، چه شده است 
کشور رو به ورشکستگی و نابود شدن است؟

کشور برای بقا و احیای  که متولیان صنعت  قدر مسلم آن است 
گر کوچک ترین برنامه ریزی  که ا صنعت کشور هیچ برنامه ای ندارند، 

داشتند وضع صنعت تا به این حد نابسامان نبود.
اما پیشنهاد: صرف نظر از شرایط سپرده گذاری در بانک ها )که به 
لحاظ سود شیرین اختصاص یافته به سپرده ها، تمام نقدینگی 

کشور را به سمت خود جلب می کند( و ایضًا نقش  سرگردان 
خانمان برانداز تحمیل انواع عوارض یا مالیات به تولیدکنندگان، ما 
کشور« برای صنعت  هیچ »نقشه ی راه« و »نقشه ی جامع صنعتی 

که جزو اسناد  کشور نداریم. تدوین و عملیاتی شدن این گونه اسناد 
کمیتی نظام و  باالدستی به حساب می آید، بر عهده ی بخش حا

که هم از جانب مدیران  به ویژه وزارت صنایع است. یکی از نکاتی 
که بالغ بر ۳۸ سال بر باالترین سمت های مدیریتی  اسبق صنعت 

کشور تکیه زده بودند و هم از زبان و قلم تحلیل گران این  صنعت 
عرصه بیان شده است، همانا »استفاده از خدمات مدیران خارجی 

کشور است«. توجیه این عزیزان، مقایسه ی  برای اداره ی صنعت 
که از  که تیم های ورزشی  صنعت با ورزش است! به این مفهوم 

نعمت مربیان خارجی برخوردار هستند، به مراتب موفق تر هستند! 
که می تواند مورد  یادآوری می نماید: یکی از عمده ترین صنایعی 

گیرد، تولید در حوزه ی مهندسی  کشور قرار  عنایت متولیان صنعت 
کنون مورد  که متأسفانه تا کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون است 

کنترل و اتوماسیون هم به  غفلت واقع شده است. تولید تجهیزات 
که در قبال آن تحریم های   )High tech( لحاظ پیشرفته بودن فناوری

شدیدتری را متحمل شده ایم و هم از نظر نیاز مبرم پروژه های ملی 
بیشتر از دیگر تولیدات صنعتی باید در نقشه ی جامع صنعتی کشور 

گیرد. رونق بخشیدن به این  مورد عنایت متولیان صنعت قرار 
کشور، دور زدن تحریم ها به معنای  صنعت، عالوه بر تأمین نیازهای 

گمارده شدن بخش عظیمی از نیروهای  کلمه سبب به-کار  واقعی 
کشور، بار بزرگی  که خود عالوه بر رفع نیازهای  کار خواهد شد  آماده به 

را از دوش دولت در عرصه  ی مبارزه با بیکاری بر خواهد داشت. آیا 
مفهوم خودباوری چیزی به جز این است؟

کشور و  که با به کارگیری تمام پتانسیل های بومی  به امید روزی 
کشور را از  با برنامه ریزی جامع و پویا بتوانیم صنعت نیمه جان 

ورشکستگی حتمی نجات دهیم.
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