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چکیده

بزرگترین معضل پروژههای توسعه ملی ،تاخیر در فازهای مهندسی ،تدارکات و ساخت میباشد و در بسیاری مواقع میزان تاخیر به حدی است
که با لحاظ نمودن میزان تورم ،توجیه اقتصادی پروژه را زیر سوال میبرد؛ این موضوع زمانی مهمتر جلوه میکند که وابستگی شدید اقتصاد
کشور را به صنعت نفت و گاز و اثر این صنعت در رشد و توسعه کشورمان را در نظر بگیریم.
مقاله حاضر با انجام مطالعات کتابخانهای و پژوهشهای میدانی به شناسایی  651عامل در به تاخیر افتادن پروژههای  EPCپرداخت .با اعمال
نظر خبرگان ،این تعداد به  94عامل تقلیل یافت که عبارتند از 61 :عامل جهت فاز مهندسی 61 ،عامل تدارکات و  32عامل ساخت .این عوامل
در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری ،شامل کارکنان شرکت ملی نفت (کارفرما) و پیمانکاران مجری پروژهها قرار گرفت .پس از انجام
تحلیلهای آماری ،موثرترین عوامل به کمک توزیع دوجملهای از میان  94عامل اولیه شناسایی شدند .سپس به کمک نرمافزار Expert
 Choiceپرسشنامه مقایسات زوجی تهیه شد و بعداز دریافت نظر مسوولین پروژهها و تحلیل نظر آنها با بهرهگیری از روش  ،AHPاهمیت
موثرترین عوامل معرفی شده محاسبه و عوامل به ترتیب درجه اثرگذاری معرفی شدند.
کلمات کلیدی  :تاخیر ،کارفرما ،پیمانکار ،نقاط ضعف شرکتهای داخلیAHP ،EPC ،

1

 -1مقدمه ( مفاهیم تاخیر پروژه )
 1 -1تعریف تاخیر
تاخیر ،عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طوالنی تر کند  .به طور کلی
تاخیرات ،ناشی از علل مختلفی هستند که از عملکرد گروه های درگیر در پروژه ایجاد می شوند [ . ] 2

 2 -1تقسیم بندی تاخیرات

تاخیرات را می توان براساس معیارهایی چون منشا ایجاد ،حالت زمانی رخداد و قابلیت جبران پذیری آن ها تقسیم بندی کرد .
تاخیری که پیمانکار ،مسوول پاسخگویی به آن است ،مانند توان تولید پایین و عدم هماهنگی میان اجزای کار را غیرقابل
اغماض گویند  .پیمانکار برای این گونه تاخیرات زمان اضافی را نمی تواند درخواست کند  .دسته دیگر ،تاخیرات قابل جبران
هستند که در آن ها کارفرما دلیل اصلی تاخیر است  .تاخیری که نه پیمانکار و نه کارفرما پاسخگو نباشد ،غیرقابل جبران
نامیده می شود  .بالیای طبیعی و نامساعد بودن آب و هوا نمونه این تاخیرات هستند [ .] 9

 3 -1علل پرداختن به موضوع شناسایی و آنالیز تاخیرات

تاخیر یکی از مهم ترین وقایع رایج در پروژه ها است  .این مشکل در اکثر پروژه ها از پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده-
ترین آن ها نظیر پروژه های پتروشیمی ،سدسازی و تونل سازی و  ...رخ می دهد  .به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای
پیشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار و بازار رقابتی شدید جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب
سود بیشتر به دنبال ریشه یابی علل تاخیر در پروژه های گذشته می باشند تا با ارایه راهکارهایی از میزان تاخیرات در
پروژه های آتی بکاهند ،و یا با شناخت مقصران تاخیرات پروژه ،نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند  .شناسایی تاخیرات
برای هر کدام از نهادهای درگیر دارای منافعی به صورت است .
بر رسی تاخیرات پروژه توسط کارفرما یا پیمانکار به منظور استفاده از تجربه و دانشی که در طول اجرای پروژه حاصل می-
شود ،که می تواند در پروژه های مشابه بعدی مورد استفاده قرار گیرد  .به ویژه به این دلیل که در پروژه های که در نقاط
2

مختلف اجرا می شود بسیاری از عوامل اجرای پروژه در سطوح مختلف عوض می شوند و باید دانش و تجربه ای که در طول
پروژه در قسمت های مختلف توسط عوامل اجرای در همه سطوح حاصل شده است ،مستند و مدیریت شود  .در این صورت
است که می توان با استفاده از تجربیات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد .
کارفرمایان به دنبال علت یابی تاخیرات هستند ،تا بتوانند تسویه خسارت ها و جریمه تاخیرات پیمانکاران را محاسبه نمایند
و همچنین تخمین های مناسبی از حجم هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار را در دست داشته باشند .
پیمانکاران نیز درصدد توجیه تاخیرات خود و فرا ر از پرداخت خسارت هستند و یا در مواقعی که عدم انجام به موقع
تعهدات توسط پیمانکار موجب زیان به پیمانکار شده است ،برای تدوین ادعای خسارت تاخیر از کارفرمایان نیاز به آنالیز
تاخیرات دارند .
شرکت های تامین کننده ضمانت ها و اعتبارات پروژه ها نیز باید جهت کنترل ع ملکرد دریافت کنندگان این تسهیالت مالی
از علت و مسوولیت تاخیرات اطالع دقیق داشته باشند [ .] 5
تاخیر در پروژه ها یک پدیده رایج حتی در کشورهای پیشرفته می باشد  .با توجه به آماری که از مشکالت و معضالت
موجود در پروژه های ایاالت متحده که توسط دکتر فرم در سال  6441جم ع آوری شده است  % 14 .پروژه ها در آمریکا بیش
از زمان مصوب به طول انجامیده اند  .در ایران هم تاخیر در پروژه ها امری عادی است ،به طوریکه براساس آمار منتشره
سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال  6231متوسط زمان اتمام پروژه های ملی در کشور نزدیک به  3 / 33برابر زمان
برنامه ریزی شده پروژه ها بوده است .

 4 -1هزینه های ناشی از تاخیر پروژه

هزینه های ناشی از تاخیرات می توان به دو دسته کلی هزینه های کمی و هزینه های کیفی تقسیم بندی کرد  .هزینه های
کمی را به راحتی می توان با کمک ابزارهای در علوم اقتصاد مهندسی و  ...تخمین زد  .ولی هزینه های کیفی نامشهود بوده و
مبلغ نقدینیگی بابت آن ها پرداخت نمی شود  .که برخی از مهم ترین قسمت های این دو نوع تاخیر به شرح زیر می باشند :
الف ) هزینه های کمی :
هزینه دیر رسیدن به بهره بر داری یا سود از دسته رفته
هزینه ناشی از گران شدن منابع مصرفی ( مصالح و )..
افزایش هزینه منابع کاری ( نیروی انسانی و تجهیزات و )...
هزینه بهره سرمایه صرف شده
ب ) هزینه کیفی :
3

ضرر از دست دادن بازار رقابت در مدت زمان تاخیر
ضرر ناشی از دست رفتن اعتبار شرکت
غیراقت صادی شدن پروژه که یا رقبا با انجام پروژه مشابه باعث غیر اقتصادی شدن پروژه می شوند و یا ماهیت پروژه
وابسته به زمان است ( اکثر پروژه های وابسته به اینترنت و تکنولوژی هایی جدید که سریع تغییر می کنند )
ضرر ناشی از کاهش درآمد دولت و رفاه اجتماعی مردم
ضررها و مشک الت غیر مالی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و سیاسی ( پروژه هایی با کارکرد رفاه عمومی مانند ساخت نیروگاه ها
.] 3 [ )..

 -2روش تحقیق
به منظور گردآوری داده ها ی مرتبط با پژوهش به طور گسترده از روش های مطالع ه کتابخانه ای  ،مصاحبه و توزیع
پرسشنامه بهره گرفته شد  .پس از بررسی های صورت گرفته تعداد  26عامل برای فاز مهندسی  92 ،عامل فاز تهیه و
تدارکات کاال و  33عامل جهت فاز ساخت شناسایی شدند که مجموعا  651عامل موثر در به تاخیر افتادن پروژه ها را نشان
می داد  .پس از توزیع این عوامل و نظرخواهی از خبرگان پروژه ها و جرح و تعدیل عوامل شناسایی شده ،تعداد  61عامل
مهندسی  61 ،عامل تهیه و تدارکات کاال و  32عامل ساخت ( جمعا  94عامل ) به عنوان تاثیرگذارترین آن ها شناسایی شدند
و در نهایت در  2پرسشنامه به تفکیک فازهای پروژه در یک مجموعه که تشکیل یک پرسشنامه کلی را می داد در میان
نمونه آماری (  13ن فر ) توزیع گردید  .قابل ذکر است نمونه آماری از میان شاغلین شرکت ملی نفت ایران ( به عنوان
کارفرما ) و پیمانکاران مجری پروژه های  EPCصنعت نفت و گاز می باشند که به عنوان رییس اداره ،مدیر پروژه و
کارشناس پروژه مشغول به کار بودند ( دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دی پلم برای جامعه آماری لحاظ گردید )  .پس
از بازگشت  53پرسشنامه و تحلیل داده های حاصل به کمک نرم افزار  ، SPSSموثر بودن هر  2فاز در به تاخیر افتادن
پروژه ها مورد تایید قرار گرفت .
( قابل توجه است که بررسی فازهای پروژه ها کامال مستقل از یکدیگر صورت گرفته ،به همین جهت ممکن است عاملی در
بیش از یک فاز به عنوان دلیل بروز تاخیر شناسایی شده باشد )

4

جدول شماره  – 1علل تاخیر در فاز طراح ی و مهندس ی
شرح دالیل تاخیر

ردیف
6
3
2

عدم بهکارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصص
عدم تعیین میزان دقیق کاالی مورد نیاز و یا از قلم افتادن کاالها در لیست ارایه شده از سوی بخش مهندسی جهت بخش تدارکات پروژه
عدم وجود هماهنگی مناسب بین کارفرما و پیمانکار (مشاور طراحی)

9

تهیه شرح کار ضعیف از سوی کارفرما (با توجه به مشخص و واضح نبودن آنچه باید انجام شود ،منجر به بروز توقف و تاخیر در روند فعالیتهای بخش
طراحی گردید)

5

ارایه روش انجام کار ( )Procedureنامناسب

1

بروز خطا و اشتباه در طراحی (مواردی مانند :اشتباه در اعالم اندازهها  ،نوع و جنس اقالم درج شده در نقشه و )...

1

تاخیر در شروع فعالیتهای بخش مهندسی بهدلیل طوالنی شدن مراحل استخدام و آماده کردن تیم مهندسی پروژه

3

پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی کارفرما نسبت به تغییرات مورد نیاز در خصوص نقشه ها و مدارک پروژه

4

پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی پیمانکار (مشاور) نسبت به تغییرات مورد نیاز در نقشهها و  ...در حین اجرای پروژه (عدم هماهنگی و همکاری الزم بخش
مهندسی با بخش اجرا)

61

واگذاری پروژه به شرکتی که از طریق کنسرسیوم بین چند پیمانکار تشکیل شده

5

جدول شماره  – 2علل تاخیر در فاز تدارکات
شرح دالیل تاخیر

ردیف
6
3
2

تهیه مواد و مصالح بدون کیفیت مناسب
عدم تهیه مواد و مصالح مورد نیاز پروژه براساس لیست تهیه شده مهندسی (مواردی مانند :عدم تهیه به میزان کافی و مطابق با )BOM
عدم استخدام نیروهای متخصص و مجرب در تیم تدارکات و بازرگانی پیمانکار

9

عدم پیگیری مسایل و مشکالت فاز تهیه کاال توسط مدیران پروژه

5

تحریم ایران از جانب برخی کشورها

1

تاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حمل

1

تاثیر برنامه ها و قوانین دولت بر روند فعالیتهای بخش تامین کاال (مثال جلوگیری از واردات یک محصول خاص که مورد نیاز پروژه است)

3

غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه نرخ و برآورد هزینههای پروژه

4

محدود کردن لیست تامین کنندگان مواد و مصالح ( )Vendor Listتوسط شرکت ملی نفت و اجبار به تامین مواد ومصالح از آن ها

61

ارایه قیمت غیر واقعی (پایین) در زمان مناقصه توسط پیمانکار ،فقط با هدف برنده شدن در مناقصه

66

انتخاب سازندگان و تامین کنندگان کم تجربه و نامناسب توسط پیمانکار

63

طوالنی شدن مدت زمان افتتاح حساب و فعال شدن اعتبارات اسنادی ()LC

62

تاخیر در وصول مطالبات پیمانکار توسط کارفرما

69

ضعف بنیه مالی پیمانکار

65

مشکالت ترخیص کاال از گمرک و طوالنی شدن روند ترخیص کاال

61

تغییر در نرخ ارز

6

جدول شماره  – 3علل تاخیر در فاز ساخت و اجرا
شرح دالیل تاخیر

ردیف
6
3
2

ارایه قیمت غیرواقعی (پایین) در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار ،فقط با هدف برنده شدن در مناقصه
عدم استخدام کارکنان متخصص و با تجربه توسط پیمانکار
شرایط نامساعد جوی نظیر باران ،باد ،گرد و خاک و ...

9

تاخیر در پیگیری مسایل و حل کردن مشکالت (درون و برون سازمانی) از سوی مدیران پروژه کارفرما

5

محدود بودن فضا جهت انجام فعالیتها

1

کمبود نیروی انسانی پیمانکار جهت انجام تمامی فعالیتهای اشاره شده در برنامه زمانبندی و همچنین تخصیص نامناسب و ناکارآمد نفرات در جبهههای
مختلف کاری توسط پیمانکار

1

تاخیر در پروژه ناشی از ابزار  ،وسایل و تجهیزات پیمانکار

3

عدم وجود هماهنگی مناسب بین کارفرما و پیمانکار

4

ارائه شرح کار ضعیف از سوی کارفرما (شفاف نبودن موارد ذکر شده در شرح کار و همچنین ناقص بودن شرح کار)

61

در اختیار نداشتن برنامه روزانه/هفتگی اجرای کار

66

خطر آفرین بودن محیطهای انجام پروژه در شرکت نفت و تاخیر در ایمن نمودن آن محل جهت اجرای پروژه

63

انجام فعالیتهای خارج از شرح کار تنظیم شده و تخصیص نفرات /منابع /بودجه به این فعالیتها

62

عدم همکاری پرسنل شاغل در کارخانه و سایر محلهای اجرای پروژهها با پیمانکار مجری پروژه

69

در اختیار نداشتن منابع مالی کافی و همچنین هزینه کردن بودجه پروژه در فعالیتهایی غیر از پروژه مورد اشاره توسط پیمانکار

65

بروز اتفاقات و حوادث غیرقابل پیش بینی (مانند آتش سوزی در محل پروژه و )...

61

عدم پرداخت بهموقع دستمزد به کارکنان و پیمانکاران دست دوم ،از سوی پیمانکار عمومی

61

مشکل تهیه سوخت (جهت خودروها  ،موتور جوش دیزلی ،کمپرسور هوا و )...

63

عملکرد ضعیف اداره بازرسی فنی

64

تاخیر در وصول مطالبات پیمانکار توسط کارفرما

31

انتخاب پیمانکاران دست دوم و کارکنان کم تجربه بهدلیل پایین بودن میزان دستمزدشان توسط پیمانکار

36

برنامه ریزی نادرست و همچنین عدم استفاده از روشهای کنترل پروژه مناسب

33

درگیر بودن مدیران و کارشناسان پروژه کارفرما در بیش از یک پروژه و عدم تمرکز کافی آنها در این پروژه

32

تاخیر در تصمیم گیری و تعیین تکلیف نسبت به معارضین زمین محل اجرای پروژه توسط کارفرما

7

 -3تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی نقاط ضعف و مشکالت در پروژه های EPC

به جهت شناسایی موثرترین عامل و در حقیقت تعیین میزان و درجه اهمیت عوامل در تاخیر پروژههای  EPCصنایع نفت و گاز از روش AHP
و نرمافزار  EXPERT CHOICEکمک گرفته شد AHP .یا همان تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،روشی است اصولی برای تجزیه
وضعیتی پیچیده و فاقد ساختار به اجزای تشکیل دهنده آن ،به طریقی که با مرتب نمودن این اجزا یا متغیرها در قالبی سلسله مراتبی و تعیین
ارزش عددی برای نتایج حاصله جهت تعیین اهمیت نسبی هر یک از متغیرها و تلفیق دیدگاهها ،تا اینکه بتوان مشخص نمود کدام متغیر بیشترین
اولویت را در تاثیرگذاری بر پیآمدهای وضعیت داراست [.]6
با استفاده از توزیع دوجمله ای  4عامل (جدول شماره  ، )9که اصلی ترین عوامل موثر بر تاخیر پروژه ها از میان  94عامل
معرفی شده در جداول  3 ، 6و  2می باشند  ،شناسایی شدند که مبنای تشکیل پرسشنامه مقایسات زوجی قرار گرفتند.

جدول شماره  – 4موثرترین عوامل در به تاخیر افتادن پروژه ای  EPCصنایع نفت وگاز
فاز

شماره
سوال

مهندسی

1
9
1

شرح دالیل تاخیر
عدم بهکارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصص
پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی پیمانکار (مشاور) نسبت به تغییرات مورد نیاز در نقشهها و  ...در حین اجرای پروژه (عدم هماهنگی و
همکاری الزم بخش مهندسی با بخش اجرا)
تهیه مواد و مصالح بدون کیفیت مناسب

تدارکات
ساخت

6

تاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حمل

8

غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه نرخ و برآورد هزینههای پروژه

1

ارایه قیمت غیرواقعی (پایین) در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار ،فقط با هدف برنده شدن در مناقصه

4

تاخیر در پیگیری مسایل و حل کردن مشکالت (درون و برون سازمانی) از سوی مدیران پروژه کارفرما

6

کمبود نیروی انسانی پیمانکار جهت انجام تمامی فعالیتهای اشاره شده در برنامه زمانبندی و همچنین تخصیص نامناسب و ناکارآمد
نفرات در جبهههای مختلف کاری توسط پیمانکار

16

عدم پرداخت بهموقع دستمزد به کارکنان و پیمانکاران دست دوم ،از سوی پیمانکار عمومی

سپس پرسشنامههای تهیه شده در میان رده باالترین کارکنان کارفرما و پیمانکار توزیع شد و پس از جمعآوری ،تحلیل دادهها به کمک نرمافزار
 EXPERT CHOICEو گزینهی  AHPگروهی این نرمافزار ،به جهت تلفیق تمامی نظرات ،صورت گرفت که نتایج به تفکیک فازهای
پروژه در شکلهای  3 ، 6و  2آورده شده است.

8

شکل شماره  – 1وزن های به دست آمده فاز طراحی و مهندسی ( ترکیب تمامی نظرات )

شکل شماره  – 2وزن های به دست آمده فاز تهیه و تدارکات کاال ( ترکیب تمامی نظرات )

شکل شماره  – 3وزن های به دست آمده فاز ساخت و اجرا ( ترکیب تمامی نظرات )

9

(قابل ذکر است که نرخ ناسازگاری یا همان  Overall Inconsistencyدر محاسبات روش  AHPباید کوچکتر یا مساوی  1/6شود که
تحقق این امر در تمامی جداول این مقاله ،قابل مشاهده است)
با بررسی شکلهای  3 ، 6و  2میتوان جدول شماره  5را جهت شناسایی موثرترین عامل هر فاز نتیجهگیری کرد:

جدول شماره  – 5موثرترین عوامل هر فاز از نظر کارفرما و پیمانکار
فاز
مه ن دسی
تدارکات
ساخت

شرح دالیل تاخیر
عدم بهکارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصص
تاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حمل
ارایه قیمت غیرواقعی (پایین) در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار ،فقط با هدف برنده شدن در مناقصه

همانطور که مشاهده میشود عوامل "عدم بهکارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصص" "،تاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین
کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حمل" و "ارایه قیمت غیرواقعی (پایین) در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار ،فقط با هدف
برنده شدن در مناقصه" بهترتیب جهت فازهای طراحی و مهندسی ،تهیه و تدارکات کاال و ساخت و اجرا بهعنوان تاثیرگذارترین عوامل بر رخداد
تاخیر در پروژهها شناسایی شدند.
در ادامه و در جداول  1 ، 1و  3رتبهبندی موثرترین عوامل به تفکیک هر فاز و براساس نظرات حاصل از کارفرما و پیمانکاران پروژههای EPC
صنعت نفت و گاز ارایه شده است:
جدول شماره  – 6ترتیب اثرگذاری موثرترین عوامل فاز طراحی و مهندسی
موثرترین عوامل ایجاد کننده تاخیر در فاز طراحی و مهندسی

رتبه

ارزش و وزن گزینه ها

6

076.0

عدم به کارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصص

3

07330

پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی پیمانکار (مشاور) نسبت به تغییرات مورد نیاز در نقشهها و ...در
حین اجرای پروژه (عدم هماهنگی و همکاری الزم بخش مهندسی با بخش اجرا)

جدول شماره  – .ترتیب اثرگذاری موثرترین عوامل فاز تهیه و تدارکات کاال
موثرترین عوامل ایجاد کننده تاخیر در فاز تهیه و تدارکات کاال

رتبه

ارزش و وزن گزینه ها

6

073.8

تاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حمل

3

07331

غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه نرخ و برآورد
هزینههای پروژه

2

07290

تهیه مواد و مصالح بدون کیفیت مناسب

10

جدول شماره  – 8ترتیب اثرگذاری موثرترین عوامل فاز ساخت و اجرا
رتبه

ارزش و وزن گزینه ها

موثرترین عوامل ایجاد کننده تاخیر در فاز ساخت و اجرا

6

07299

3

07251

2

07248

9

07201

ارایه قیمت غیرواقعی (پایین) در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار ،فقط با هدف برنده شدن در
مناقصه
تاخیر در پیگیری مسایل و حل کردن مشکالت (درون و برون سازمانی) از سوی مدیران پروژه
کارفرما
کمبود نیروی انسانی پیمانکار جهت انجام تمامی فعالیتهای اشاره شده در برنامه زمانبندی و
همچنین تخصیص نامناسب و ناکارآمد نفرات در جبهههای مختلف کاری توسط پیمانکار
عدم پرداخت بهموقع دستمزد به کارکنان و پیمانکاران دست دوم ،از سوی پیمانکار عمومی

 -4نتیجهگیری

با در نظر گرفتن موقعیت کشورمان و حرکت پرشتاب در جهت پیشرفت و قطع وابستگیها ،انجام پروژهها در زمان مقرر و با هزینه مشخص شده،
بسیار ضروری است .این موضوع در صنایع نفت و گاز از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چرا که این صنعت بهعنوان تاثیرگذارترین رکن اقتصادی
کشور شناخته شده و رشد آن ،نماد ،محور و اساس توسعه کشور میباشد؛ از اینرو مطالعه پروژهها در این صنعت با هدف شناسایی نقاط ضعف و
مشکالت شرکتهای داخلی که بهعنوان مجریان پروژههای  EPCشناخته میشوند ،امری واجب و پراهمیت میباشد.
با توجه به نتایج حاصله از تحلیل دادههای جمعآوری شده که به شناسایی عوامل موثر و موثرترین عوامل هر فاز بر به تاخیر افتادن پروژههای
 EPCصنعت نفت و گاز انجامید ،موارد زیر بهجهت پیشگیری از تاخیر پیشنهاد میشود:
 -6افزایش هماهنگی بین بخشهای مهندسی  ،تدارکات و اجرایی پیمانکار جهت انجام امور مطابق با اولویتها و برنامه زمانبندی پروژه (توسط
پیمانکار)
 -3در نظر گرفتن تمامی جنبهها و دقت و بررسی بیشتر در زمان ارایه نرخ و قیمت پیشنهادی انجام پروژه (توسط پیمانکار)
 -2در نظر گرفتن روشی دیگر برای انتخاب پیمانکار شایسته غیر از انتخاب براساس نازلترین قیمت مطرح شده در مناقصه (توسط کارفرما)
 -9نظارت هرچه بیشتر کارفرما بر مرحله تهیه وتدارکات کاال و باال بردن کیفیت بازرسیها برکاالهای تهیه شده (توسط کارفرما)
 -5باال بردن دانش مدیریت پروژه و توجه بیشتر به آموزش در این زمینه در تیمهای کارفرما و پیمانکار
 -1بهرهگیری هرچه بیشتر از سواق پروژهها و ذخیره سازی بهتر تجارب بهدست آمده از پروژهها
 -1توانمندسازی سازندههای داخل به منظور کاهش وابستگی تامین کاال از سایر کشورها
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