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ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ا ﻨﮑﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺢ اﻻرض
ﺑﺎﻻدﺳﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی داﺧﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮا ﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺎﻻ ﺸﮕﺎه ،در ﻓﺎز دوم ﻋﺴﻠﻮ ﻪ
و ﻓﺎز اول ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ 70 ،ﺗﺎ  80درﺻﺪ از ﻓﺮآ ﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮوزان ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﻧﻤﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ )ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﻧﯿﺮو( در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﯿﻮز ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻮزه
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺎﻻ ﺸﯽ و ﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در دﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
1/3

http://moqavemati.net/print-it/?postid=63885&TB_iframe=true&height=500&width=700

ﺗﺎﻣﯿﻦ  ٨٠درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ در ﭘﺮوژه ھﺎی ﮐﻼن ﻧﻔﺘﯽ از داﺧﻞ ﮐﺸﻮر

9/3/2018

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ در اﺑﺘﺪا در ﺧﺼﻮص ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،زﯾﺮ  ۱۰درﺻﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺎ ﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآ ﻨﺪ ) (PDPﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻬﻢ آن ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ  12و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  15درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻫﺰ ﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوژه اﻓﺰا ﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻓﺮآ ﻨﺪ ﺎﻻ ﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮔﺎزی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮآ ﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آن در داﺧﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻓﺎز  ۱۲ﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺮ ﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ وارداﺗﯽ ﺑﻮد،
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻓﺎز  ۱۲ﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮ ﻢ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺸﺎور در ﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ از ﻓﺎزﻫﺎی  ۱۵و  ۱۶ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه ﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻓﺎز اول
ﻋﺴﻠﻮ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در آن زﻣﺎن ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﯿﻠﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱.۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل در ﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآ ﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮآ ﻨﺪﻫﺎی ﺎﻻ ﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در
ﻓﺎز دوم ﻋﺴﻠﻮ ﻪ و ﻓﺎز اول ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ۷۰ ،ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ از ﻓﺮآ ﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﮔﻔﺖ:
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺖ اﻻرﺿﯽ و ﺳﻄﺢ اﻻرﺿﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﺳﻄﺢ اﻻرﺿﯽ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺲ از ﺣﻔﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ آﻧﭽﻪ روی ﺳﮑﻮﻫﺎﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﺳﺎﺣﻞ و ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ از آن ﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۱۰۰درﺻﺪ ﺗﻮان داﺧﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آن وﺟﻮد دارد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در زﯾﺮ در ﺎ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎزﮔﯽ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ در ﺎ ﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ا ﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﺰ ﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ر ﺎل اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ارز
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ر ﺎل اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﻌﺪود ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻ ﺴﻨﺴﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ارو ﺎﯾﯽ ﻣﺜﻼ در ا ﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
داد.
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