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غنی نفت و گاز میباشد که جهت اکتشاف و تولید و نیز توسعه این  میادینکشور ایران داراي : چکیده 

تجربه . در این زمینه میباشد  نفتی نیازمند عقد قرارداد با شرکتهاي قدرتمندبدون تردید میادین 

ص و کامل در زمینه سالهاي گذشته صنعت نفت نشان داده است که متاسفانه هنوز یک روند مشخ

قرارداد با شرکتهاي بزرگ نفتی وجود ندارد و تقریبا در اکثر مواقع هر آنچه را که پیمانکار روي میز 

شاید اقداماتی صورت پذیرفته باشد اما در .پذیرفته میشود  کشورمانمذاکره قرار میدهد از سمت 

ضعفهاي قراردادهاي نفتی از لحاظ فنی  در این مبحث. مرحله اجرا ناقص بوده و یا اینکه اجرا نمیشود 

، در زمان عقد قرارداد پیمانکار این زمانیکه پروژه اي از لحاظ فنی کامل باشد . مورد توجه قرار میگیرد

 ،احساس را خواهد داشت که سمت دیگر میز مذاکره کسی نشسته است که میداند چه میگوید 

  .و چه میخواهد میباشد پیمانکار نیز میفهمد که خریدار به جزئیات واقف

owner  ،contractorتجهیزات و ماشین آالت ، قطعات یدکی ،: کلمات کلیدي

  

  

  

  



قبل از شروع مذاکرات براي یک پروژه جدید، اعضاي تیم متخصص فنی در رشته هاي مرتبط اعم از - 1

هر پروژه . دتعیین گردن... مخازن وو حفاظت فنی و بازرسی فنی و ITمکانیک، برق، ابزار دقیق، 

( اي متخصصان مرتبط با آن حوضه را می طلبد به عنوان مثال جهت ساخت یک سکوي نفتی 

حضور . می بایست از افراد با تجربه در این حوضه بهره گرفت)) offshore(تأسیسات فراساحلی 

متخصصانی که داراي تجربه در زمینه ساخت تاسیسات موجود در خشکی می باشند چندان نمی 

  .د مفید باشد و بالعکستوان

. در هنگام عقد قرارداد با شرکت هاي خارجی می بایست نحوه تامین قطعات یدکی مورد بحث قرار گیرد - 2

بهترین زمان، جهت سفارش قطعات تجهیزات بدون قطعات یدکی هیچ معنایی ندارند و تجربه نشان داده 

  :مزیت این روش به شرح ذیل می باشد. یدکی به میزان الزم، در همان زمان عقد قرارداد می باشد

بعلت حضور این تیم در عقد (تیم متخصص ایرانی، بعلت آشنایی با کلیه تجهیزات و ماشین آالت : الف

بعلت (می تواند بهترین و کاربردي ترین قطعات را که با تولید ارتباط مستقیم دارند را سفارش دهد) قرارداد

  )شناختی که روي ماشین آالت دارد

اي براي  سفارش همزمان ساخت یک پروژه و خرید قطعات یدکی مورد نیاز بصورت تو امان جذابیت ویژه:ب

contractor  خواهد داشت، یعنیcontractor  نیز به یکسري منافع دست می یابد که انتظارش را

  .نداشته است 

از یی با سازندگان مختلف خواهد بود اعم از رویارو contractorکلیه مشکالت تامین قطعات به عهده : ج

  ... وکشورهاي مختلف 

  .باال خواهد بود) درآینده(قابلیت اطمینان تاسیسات بعلت وجود قطعات یدکی : د

را با این شرط به  spare partساخت پروژه را در دست دارد می توان تامین  contractorبعلت اینکه : و

  . بایست اعمال شوداو واگذار کرد که تخفیفات ویژه از سمت ایشان می 



عدم وجود استرس هاي ناشی از نبود قطعات از جهت مالی و .(خواهد بود برد-برددر حقیقت یک قرارداد 

جهت پروژه به ایشان  ownerو اعتماد کامل و از جهت روابط کاري با سازندگان  ownerبراي  یدکی

  )contractorبراي پروژه هاي بعدي 

  

اینگونه  قطعات به اقالمی گفته میشوند که در صورت نبود آنها در : ري طراضاو اقالم قطعات یدکی - 3

این مشکل . مواجه میشود  )black out(اول تحویل گیري پروژه سیستم با خواب کاملهمان هفته هاي

خارجی ، در سالهاي اخیر در کشورمان وجود  contractorتقریبا در کلیه پروژه هاي ساخته شده توسط 

مجددا تکرار  وجود نداشته استدر قراردادها  این موضوعما چون برنامه اي جهت گنجاندن ا،داشته است 

که ارزش چندانی از ... روغنها و هاي خاص وGasketو  هافیلتر مثال این نوع قطعات مصرفی.شده است

سنل شرکت ملی تجربه پر.میباشد اي ندارند اما بعلت نبود آنها تجهیز از سرویس خارج می شود لحاظ بودجه

تحت فشار را  ownerدر این مواقع کامال contractorاست که  رساندهنفت ایران ،این مهم را به اثبات 

به قطعه قرار داده و با اخذ چندین برابر مبلغ واقعی قطعه، در نهایت با صرف زمان زیاد و خسارتهاي هنگفت 

owner امین آنها در همان زمان عقد قرارداد مشخص ف میرسد بنابراین پیشنهاد میشود نحوه ترجهت مص

  .شود 

نوعی فیلتر یکی از میدانهاي نفتی در شمال خلیج فارس توسعهپس از تحویل گیري پروژه : ) 1(نمونه عملی

بعلت اینکه تامین از  .از تحویل گیري به پایان رسید هفته 5در کمپرسورهاي هوا بکار رفته بود که بعد از 

نمونه اي از آن با ادعاهایی که یک شرکت داخلی در شمال ایران مطرح ساخته بود  ، خارج مشکل بوده 

تجهیز در حال کار و سرویس دهی بود  ،نصب گردیدفیلتر پس از ساخت  .داده شد  ایشانجهت ساخت به 

 هواي خطوط و والوهايوارد کلیه ساعت کارکردن مش هاي داخلی فیلتر از بین رفته و 5نه بعد از امتاسف

در چنین . کنترلی که جز الینفک یک تاسیسات می باشد شده و سیستم از سرویس خارج شده است

مواردي چون تکنولوژي ساخت قطعه در اختیار طرف خارجی می باشد نباید ریسک کرد و می بایست در 



سفارش  2بهینه تا زمان رسیدن قطعات یدکی بند قطعاتی از این دست به تعداد  ،همان مرحله خرید تجهیز

مواد مصرفی همانند روغن ها و گریس ها و مواد شیمیایی که در تجهیزات به کار می روند .داده شود

  .سال را تامین نماید3متعهد شود که مصرف حداقل  contractorمیبایست در مرحله عقد قرارداد 

ماه به پایان 3عد از بعد از تحویل گیري پروژه موجودي روغن مصرفی یک تجهیز حساس ب) : 2(نمونه عملی 

. رسید نمونه اي از روغن به شرکت داخلی داده شده است و ادعا شد که میتواند روغن مشابه را تولید نماید

بعد از شش ماه مصرف روغن این شرکت، تجهیز دیگر قادر به تامین فشار الزم نبوده است پس از بررسی 

عدم استفاده از روغن پیشنهادي توسط (ده مشخص گردید به دلیل کیفیت نا مطلوب روغن استفاده ش

کلیرنس موجود بین چرخدنده ها از بین رفته و تجهیز گران قیمتی به دلیل صرفه جویی در ) سازنده دستگاه

  .خرید روغن مطلوب ، براي همیشه از مدار خارج شده است

  

متخصصان  رحضو قرارداد خواسته شود و جلسه اي با specificationمورد نظر  contractorاز  - 4

مورد  عالوه بر مالی از نظر فنیمتذکر شد که پیشنهاد آنها  contractorو می باید به . برگزار شود) 1(بند

نیز متعهد میگردد، هرگونه ابهامی که در بخش هاي مختلف این  contractor.بررسی قرار خواهد گرفت 

specification ممکن به توضیح آن بپردازد تا تصمیم گیري  وجود داشته باشد بایستی در سریعترین زمان

وفور دیده شده است قرارداد توسط مدیران ارشد نهایی شده و  به. تیم متخصص ایرانی سریعتر صورت گیرد

،جهت تغییر میبایست هزینه هاي زیادي را متحمل نقایص یک به یک نمایان می شوند، در مرحله ساخت 

این مورد حتی در پروژه هاي سه سال اخیر نیز . امکان پذیر نبوده است شد و یا اینکه در بعضی موارد تغییر 

  .تجربه شده است 

 امراین . تا آنجا که امکان پذیر است از تجهیزات شرکت هاي معتبر داخلی در ساخت پروژه استفاده شود -5

خل وجود دارد که در به عنوان مثال اگر شرکتی در دا. به دلیل تهیه آسانتر قطعات یدکی در آینده می باشد

از اعتبار خوبی برخوردار است می توان در قرارداد این را گنجاند که ... زمینه ساخت پمپ هاي آب شور و یا 



به ... و  wearingو  impllerکلیه پمپ ها توسط شرکت ایرانی تهیه خواهد شد تا تهیه قطعاتی نظیر 

می بایست کلیه  contractorر این مورد د(یعنی حمایت از شرکت هاي داخلی . آسانی صورت گیرد

قبل از این . خصات فنی تجهیزاتی را که الزم دارد بصورت مکتوب و روشن به شرکت داخلی اعالم نمایدشم

این (نفت اطالعات شرکت هاي قدرتمند وصاحب نام ایرانی را جمع آوري نمایدملی کار الزم است شرکت 

پاي شرکت هاي  داخلی پابه ين حرکت باعث می شود شرکت هاای. ))کار در سال گذشته انجام شده است 

از سویی دیگر میبایست دقت زیادي در استفاده از یک  .دنبه نمایجربزرگ نفتی خارجی حرکت و کسب ت

شرکت داخلی بکار برد ، ونباید به بهانه حمایت از صنعت داخلی ریسک کرد و تجهیزات و ماشین آالت 

 70نمونه آن ساخت . موعه با مشکالت مواجه شود اند که براي همیشه کل مجشرکتهایی را در پروژه گنج

درصد تجهیزات و ماشین آالت یکی از تاسیسات نفتی توسط شرکتهاي داخلی بوده است ،که این مجموعه را 

هیچ کشوري مزیت نسبی در تولید کلیه . هاي تقریبا همه روزه مواجه ساخته است  shut downبا 

  .شین آالت یک صنعت را نداردتجهیزات و ما

در قراردادها توجه شود تجهیزاتی که ارتباط مستقیم با تولید و صادرات دارند می بایست از  - 6

Reliability این قابلیت اطمینان  می تواند هم از نظر کارخانه سازنده تجهیز . باالئی برخوردار باشند

  .د تجهیز باش) stand by(قطعات یدکی وهم تعداد ذخیره 

در یک پروژه هاي اجرا شده در خلیج فارس کمپرسورهایی که جهت تامین هواي کنترلی بکار : نمونه عملی

در فصل تابستان به علت . stand byعدد بودند یکی در حال کار و دیگري به عنوان  2برده شده بودند 

ات مشاهده شده که یکی از به دفع. گرماي هوا هر دو کمپرسور جهت تامین هوا در سرویس قرار می گیرند

کمپرسورها بعلت فشاري که روي تجهیز بوده از سرویس خارج شده و یا حتی نشتی ناگهانی در سیستم 

روغنکاري به وجود آمده و یکی از کمپرسورها از سرویس خارج شده است و کمپرسور دیگر به تنهایی قادر 

نیاز به کمپرسور سوم همیشه احساس . ه استشد black outبه تامین هواي کنترلی نبوده و کل مجموعه 

می شده است پس از بررسی مشخص شده در تاسیسات کشورهاي دیگر این مورد رعایت شده است و در 

  .این پروژه یک ضعف بوده است 



پیشنهاد می شود و در  contractorمبلغی جهت ساخت یک پروژه و تحویل دهی آن توسط توجه شود که 

بنابراین این هنر خریدار می باشد تاجایی . مورد پذیرش قرار می گیرد buyerیا ownerنهایت  توسط 

همیشه این انتظار را دارد  contactorخاطرمان باشد که .امتیاز کسب نماید  contractorکه می تواند از 

با همان بودجه اي که مورد پذیرش طرفین قرار می گیرند و نه (بخواهد مواردي را به قرارداد ownerکه

در این زمان او تشنه چیرگی بر . دهد... اضافه نماید و تغییراتی در تعداد تجهیزات و یا نوع آن و ) بیشتر

بهترین تجهیزات را با  می بایست از این فرصت استفاده نماید و ownerرقباي خود در مناقصه می باشد و 

  .بهینه ترین تعداد انتخاب نماید

خارجی مورد توجه قرار گیرد و در مرحله عقد قرارداد از سمت  contractorآموزش پرسنل توسط  - 7

owner در قراردادهاي موجود آموزش پرسنل در قراردادها گنجانده می . روي این موضوع تاکید ویژه شود

ره بیشتر به دوره هاي تفریحی خالصه می شود تا یک دوره آموزشی که شود اما حضور پرسنل در دو

contractor در چنین مواردي می بایست به . هم از این فرصت کمال استفاده را می بردcontractor 

بعنوان مثال در دوره عملی جهت نگهداري و . تاکید شود که دوره عملی آموزش مدنظرمان می باشد

تور و توربین گاز که وظیفه تامین برق یک مجموعه و یا سکوي نفتی و یا پاالیشگاهی تعمیرات یک دیزل ژنرا

را بر عهده دارد می بایست از مرحله اي که تجهیز در کارخانه مورد نظر جمع بندي می شود تا مرحله 

سرفصل هاي دوره نگهداري و تعمیرات جهت صیانت از (استارت تجهیز و طریقه نگهداري را شامل شود

متاسفانه ). ذکر گردید تعیین شود) 1(جهیزات و ماشین آالت در قرارداد توسط تیم متخصص که در بند ت

برگزار نماید اما در مرحله  ownerمتعهد گشته که دوره آموزشی براي پرسنل  contractorمشاهده شده 

سازنده تجهیز  دوره هاي آموزشی می بایست در محل شرکت(عمل به جزوه هاي تئوري اکتفا نموده است

و زمان تحویل گیري پروژه پرسنل آگاهی چندانی از کار با تجهیز و نگهداري و تعمیرات آن نداشته و ). باشد

  .در نهایت تجهیز از دست رفته و تولید قطع شده است

در بعضی از قراردادها نمی توان سرفصل در تمام دوره هاي اموزشی را در قرارداد گنجاند ولی می توان 

تا قبل از اتمام  ownerکلیه دوره هاي اموزشی توسط  "ره اي در قرارداد ایجاد نمود با این عنوان که تبص



متعهد میگردد که برنامه ریزي الزم جهت اجراي دوره به بهترین  contractorپروژه تعیین خواهد شد و

  ".نحو ممکن را برآورده سازد

 contractorادهاي بزرگ نفتی ، میبایست جزو وظایف نوع دیگري از آموزشها نیز میباشند که در قرارد

  :باشد تجربه اي که در ساخت و توسعه بعضی از میادین نفتی  بدست آمده است به شرح ذیل بوده است

contractor  سال مراحل ساخت و انتقال و نصب سکوهاي نفتی را انجام داده است قرارداد 2به مدت

. سال بهره برداري و صادرات نفت را نیز بر عهده داشته است 3دت طوري بوده است که پس از ساخت به م

پرسنل ایرانی به مرور زمان به مجتمع نفتی تزریق گردیدند تا جهت کسب تجربه و کار با تجهیزات یک 

. سکوي نفتی در کنار پرسنل خارجی که هم اکنون کلیه این تجهیزات در سرویس می باشند را شروع نمایند

  :اینجا وجود داشت دو اشکال در 

بعلت اینکه در قرارداد آموزش . نیروهاي خارجی با بی میلی تمام از آموزش پرسنل ایرانی سرباز میزنند: الف

  .و در سرویس بودن سیستم ، در نظر گرفته نشده بود start upپرسنل حین 

شوند و کسب تجربه  trainبرنامه ریزي جهت تعیین پرسنلی که میخواهند در این مجتمع تازه تاسیس : ب

تا آنجا که براي این پروژه بصورت ضرب العجلی . نمایند و در نهایت پروژه را تحویل گیرند بسیار ضعیف بود

تعدادي نیروي جدید االستخدام به جهت خالی نبودن سیستم از پرسنل ایرانی به استخدام شرکت در آمدند 

گونه تجربه اي در مورد این تجهیزات نداشته به عنوان که این خود مشکلی بزرگتر بود زیرا این نیروها هیچ

مثال دانشجویی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و حتی یکبار تجهیزي همانند دیگ بخار و یا پمپ و 

سال طول کشید تا اجزاي این سیستم را 5یا توربین را ندیده ناگهان وارد سیستمی بروز و پیچیده شده و تا 

بنابراین . وارد نمود  contractorعف از سوي خودمان بوده است و نمی توان ایرادي به این ض. بشناسد

  . میبایست در برنامه ریزي ها اصالحات الزم صورت گیرد

خارجی است و با نیروي خود بهره برداري  contractorبنابراین پیشنهاد میشود در چنین پروژه هایی که 

رد و ناگهان سیستم را ترك می نماید، قرارداد طوري باشد که در طول از سیستم را مدت زمانی برعهده میگی



مدت بهره برداري آموزش پرسنل را مد نظر داشته باشد و نیز پس از تحویل گیري به مدت حداقل شش ماه 

نیروهاي اصلی شرکت خارجی در تاسیسات حاضر باشند، اما بهره برداري از تجهیزات به عهده پرسنل ایرانی 

خارجی  contractorهر مشکلی که در بهره برداري و نگهداري و تعمیرات سیستم وجود داشت ،  باشد و

  . وارد عمل شود و از این بابت احساس مسئولیت نماید

در زمان ساخت پروژه و نصب ماشین آالت ضروري میباشد و در هنگام  ownerحضور پرسنل متخصص  - 8

  .هم مدنظر قرار گیردعقد قرارداد میبایست به عنوان یک آیتم م

  ) : 1(نمونه عملی  

خطوط لوله آب شور در یکی از پروژه هاي اجرا شده توسط یک شرکت معتبر : ownerعدم حضور بازرسان 

خارجی بدون حضور بازرسان خریدار نصب گردیده یکسال پس از تحویل گیري مشخص شده جنس لوله به 

نمونه . تم دچار خوردگی و پارگی خطوط لوله شده استکار رفته با آب شور سازگاري نداشته و کل سیس

  .هاي از این دست بسیار زیاد میباشد

contractorتست هایی که جهت عملکرد تجهیزات و ماشین آالت مدنظر میباشد ، میبایست توسط 

نظرات خویش را اعمال نموده و در نهایت تجهیز در حضور  owner. ارائه شود ownerمشخص و به 

  .خریدار تست شود نماینده

 xنصب گردیده و ادعا شده ارتعاشات کمتر از مقدار  contractorتوربینی توسط ): 2(نمونه عملی 

مشخص گردیده مقدار ارتعاش تجهیز بیش از حد مجاز  ownerمیباشدبعد از تحویل گیري پروژه توسط 

عدم حضور نماینده : اند علتبعلت تحویل دهی پروژه مسئولیتی را متوجه خود نمیدcontractorبوده و

owner  

از این حیث ، دریاي خزر در شمال ایران از این قافله . ایران کشوري با ذخایر غنی نفت خام میباشد - 9

و بعد از مشکالت . یکی از مشکالت استخراج نفت در این دریا ، عمیق بودن آن میباشد. عقب مانده است

از آنجایی که در نقاطی از دنیا در عمق هایی . به چشم میخوردپاالیش صادرات حفاري مشکالت استخراج و



قدرتمند نفتی  هايcontractorبیشتر از عمق دریاي خزر اکتشاف و استخراج و پاالیش و صادرات توسط 

 ,totalصورت گرفته و این نوع پروژه ها به بهره برداري رسیده اند ، لذا میبایست از شرکت هایی نظیر 

shell وchevronوSBM off shoreوstatoilوblue waterوBP  که استخراج نفت در چنین ،

مکانهایی را انجام داده اند ، جهت شروع تولید نفت در دریاي خزر دعوت به عمل آورد تا با ساخت تاسیساتی 

عملیات استخراج و پاالیش و صادرات صورت ها FPSOهمانند سازه هاي شناور و یا به عبارتی 

  ) Floating production storage and offloading.(پذیرد

  

بزرگ  هاي contractorیکی از موارد جالب و متاسفانه ناراحت کننده در پروژهاي اجرا شده توسط -10

  .می باشد ownerنفتی، استراتژي زیرکانه این شرکت ها در جهت وابستگی هر چه بیشتر 

خلیج فارس مشاهده شده است بدین صورت که نمونه عملی این مورد در یکی از کشورهاي عربی حوزه  

contractor  به دلیل بی اطالعیowner  از سیستم هاي کنترلی به کار رفته در این نوع از پروژه ها

کمال استفاده را برده و نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی و فایل هاي پشتیبان مربوط به کنترلرها را که در 

مدتی پس از بهره برداري از سیستم، . تحویل نمیدهد ownerست را به حقیقت روح ماشین االت میبوده ا

و به . مشکالتی در کنترلرها و سیستم هاي مانیتورینگ روي میدهد که کل سیستم از سرویس خارج میشود

در این زمان . دلیل در دسترس نبودن این نرم افزارها و فایل هاي پشتیبان ، تولید متوقف شده است

owner پرداخت مبلغ بسیار هنگفت جهت دریافت این نرم افزارها و فایل ها میشود که حق ایشان حاضر به

به همین منظور . بوده در زمان تحویل پروژه بدون پرداخت هیچگونه هزینه اي این مواد را دریافت می نمود 

  .در زمان عقد قراردادهاي نفتی میبایست به این مورد توجه داشت

در طول چندین دهه گذشته در کشورمان وجود داشته است نبود نمایندگیهاي  یکی از مشکالتی که-11

بعنوان مثال نمایندگی تجهیزات کنترلی شرکتهاي . رسمی شرکتهاي مطرح جهانی در ایران میباشد 

میباشد در کشورمان بسیار ضعیف ... زیمنس آلمان و , کانگسبرگ , معتبري همچون آترونیکاي نوروج 



همانطوریکه ذکر میشود همیشه صحبت از قراردادهاي برد برد . مشاهده میشوددست بوفور  مشکالتی از این

و تحویل دهی آن براي مالک و دریافت هزینه صرف شده با مبلغی آیا منظور فقط ساخت تاسیسات .میباشد

صوصا مالک مخ, مطمئنا برد برد زمانیست که هر دو طرف راضی باشند , خیر سود براي پیمانکار میباشد ؟  

پیشنهاد میشود جهت تهیه .سال بعد میخواهد از آن پروژه و تاسیسات ساخته شده استفاده نماید  50که تا 

سریع تجهیزات و قطعات یدکی با در نظر گرفتن تسهیالتی براي ایجاد نمایندگی شرکتهاي معتبر جهانی در 

با این گونه شرکتها حرکت در جهت تعامل , زمینه تامین تجهیزات و قطعات بکار رفته در صنایع نفت و گاز 

تجربه . لحظه اي تولید نفت و مشتقات آن متوقف شود , تا مبادا به دلیل نبود خدمات و قطعات , نمود 

جهت رفع , سالهاي گذشته نشان داده است در اکثر مواقع براي حضور نماینده یک شرکت خارجی در ایران 

خاطرمان باشد ممکن است پیمانکاران خارجی از . متوقف شده است  مدت طوالنی تولید, مشکل یک تجهیز 

و بروز ترین ماشین آالت را نصب تجهیزات معتبر ترین شرکتهاي جهانی در ساخت تجهیزات استفاده نمایند 

قطعا بعد از , اما به این نکته واقفند که چون نمایندگی این شرکتها در کشور ایران وجود ندارد , نمایند 

به علت ایجاد مشکل در سیستم مالک تاسیسات در هر کجا که باشد در نهایت به این شرکتها مراجعه مدتی 

یعنی . در این زمان است که این شرکتها چندین برابر حد معمول هزینه طلب خواهند نمود , خواهد نمود 

  دیگر برد برد معنی نخواهد داشت 

  

  


