اميرمنصور ػبذاللهي – مذير بخش مذيريت دانش ستاد طرحها و پروژههاي ويژه وزارت نفت



هشحلِ اٍل اص فشآيٌذّاي هذيشيت داًؾ ؿٌاػايي هَضَػات داًـي هَجَد ٍ هَسد ًياص اػت .تا صهاًي مِ يل ؿشمت ،تؼشيف خَدؽ سا اص داًؾ هـخق ًنٌذ ٍ ًَع داًـي سا مِ اص لحاػ ػااصهاًي تاشاي آى اّويات
داسد ؿٌاػايي ًٌوايذ ،قادس تِ هذيشيت داًؾ ػاصهاًياؽ ًخَاّذ تَد (هاسمَاد .)8811 ،ؿٌاػايي داًؾ تيشًٍي تِ هؼٌي تَكيف ٍ تحليل هحيظ داًؾ ؿشمت اػت .امٌَى تاِ عاَس ؿا ات اً ياضي ،ؿاواس صياادي اص
ؿشمتّا دس تْيِ تلَيشي ملي اص هْاستّا ،اعالػات ٍ دادُّاي دسًٍي ٍ تيشًٍي خَد دچاس هـنل اًذ (پشٍػت ٍ ّوناساى .)8811 ،پيؾ اص ايي اؿاسُ ؿذ مِ داًؾ دس مٌاس تجْيضات ،هاؿاييآالتً ،ياشٍي اًؼااًي،
هٌاتغ هالي ٍ اهثال آى ،دس صهشُ داسائي ّاي ػاصهاى اػت ٍ ّواًٌذ ػَاهل ياد ؿذُ تايذ تِ اقتضاي ؿشايظ خَد هذيشيت ؿَد .آگاّي اص ٍضؼيت ايي داسايي اسصؿوٌذ ػاصهاى تشاي اداسُ مشدى آى ضشٍسي اػات ٍ مؼاة
ايي آگاّي گام اٍل دس فشايٌذ هذيشيت داًؾ هي تاؿذ .چِ تؼياسًذ ػاصهاىّا ٍ ؿشمتّاي مِ تِ ٍاقغ ًؼثت تِ ػشهايِّاي داًـي مِ داسًذ ،اص اعالع ٍ اؿشاف دقيقي تشخَسداس ًويتاؿٌذ .تِ ػثاست دي ش تاِ دسػاتي
ًوي داًٌذ مِ چِ هيداًٌذ! دس هشحلِ ؿٌاػايي الصم اػت تِ ايي ػؤالّا پاػخ دادُ ؿَد:
 oداًؾ مجا ٍ ًضد چِ مؼي اػت؟

 oؿاهل چِ هَاسدي هيؿَد؟

 oچ ًَِ هيتَاى تِ آى دػت يافت؟

پاػخ َيي دقيق تِ ايي ػَاالت هٌجش تِ اًجام كحيح فاص ؿٌاػايي هَجة اعويٌاى اص كحت فشآيٌذ هذيشيت داًؾ هي ؿَد مِ چِ تؼا اگش ايي اهش تِ ًحَي هحقق ً شدد ،فشآيٌذ تقشيثاً ّضيٌاِ تاش هاذيشيت داًاؾ
كشف هَضَػات تذٍى فايذُ گـتِ ٍ خشٍجي هٌاػثي اص آى اػتخشاج ًويؿَد .دسّويي ساػتا اتتذا الصم اػت فؼاليت ّاي هشتَط تِ ؿٌاػايي سئَع هَاسدي مِ تايذ دس دػتَس ماس هذيشيت داًؾ قشاس گيشًذ ٍ ًؼثت تِ
آًْا ػوليات تَليذ ٍ تذٍيي كَست پزيشد ،تِ عَس ماهل كَست گيشًذ.
تِ ػٌَاى هثال اگش اًجام اهَس تَليذ داًؾ تشاي هَضَع اجشاي ؿوغ دس جاسيض دس پشٍطُ ّاي ػيَيل هذ ًظش تاؿذ ،هٌاػة اػت اتتذا سئَع هَاسد قاتل تَجِ ؿاهل اقذاهات اٍليِ ،حااسي هحل ؿاوغ ،ػااخت ،تااسگيشي،
حول ،تخليِ دپَ ٍ ًلة قاغّاي آسهاتَس دس چاُ ؿوغ ،لَلِگزاسي (جْت اجشاي تتي) ،هاػِگيشي اص گل تٌتًَيت (دسكَست اػتاادُ اص گل حااسي) ٍ تتيسيضي تا اػتاادُ اص قيف ٍ لَلِ ،ؿٌاػايي ٍ احلاء گشدًذ .حال
اگش فشضاً تِ اؿتثاُ هَضَع تتيسيضي اص قلن تياتذ ٍ هَسد تَجِ قشاس ً يشد ٍ ػوالً اص دػتَس ماس تذٍيي داًؾ حزف ؿَد ،دس ٍاقغ تخـي اص ماس هذيشيت داًؾ حزف ؿذُ اػت .خالكِ ايٌنِ اگش فاص ؿٌاػايي تِ خاَتي

اًجام ً يشد هوني اػت هَاسدي اص ػشهايِّاي تا اسصؽ داًـي افشاد ٍ ػاصهاىّا تِ ملي اص گشدًٍِ هذيشيت داًؾ حزف ؿًَذ .الثتِ تايذ تَجِ ًوَد مِ هوني اػت ًظش تِ جَاًة هختلف هَثش تش ماس ،دس هشاحل تؼذي
هَاسدي اص سئَع ؿٌاػايي ؿذُ تِ داليلي اص اداهِ فشآيٌذ حزف ؿًَذ ٍ يا دس اٍلَيتّاي تؼذي ًؼثت تِ ػايش هَاسد قشاس گيشًذ مِ دس ايي خلَف دس تخؾّاي آتي تِ عَس هالل تَضيح دادُ خَاّذ ؿذ.
هشحلِ ؿٌ اػايي ًؼثت تِ هَضَػات داًـي هَجَد ٍ هَسد ًياص ٍ دس دٍ ػغح دسٍى ػاصهاى ٍ خاسج اص آى قاتل تؼشيف اػت.
اص ًناتي مِ داللت تش اّويت هَضَع ؿٌاػايي داًؾ هَجَد ٍ هَسد ًياص دس ػاصهاى ٍ پشٍطُ داسد ايي ٍاقؼيت اػت مِ هؼتقل اص ايٌنِ هَسد هزمَس تخـي اص فشآيٌذ هذيشيت داًؾ تلقي گشدد ٍ حتاي تاا فاشم ايٌناِ
ػولياتي تحت ػٌَاى هذيشيت داًؾ دس ماس ًثاؿذ ،ػاصهاىّا ًياص داسًذ جْت ػاهاى دادى تِ مؼة ٍ ماس ٍ اهَس جاسي خَد ًؼثت تِ من ٍ ميف داًؾ هَجَد ٍ هَسد ًياص دس ػاصهاى خَد اؿشاف داؿتِ تاؿٌذ.
تزمش هْنّ :واى عَس مِ اؿاسُ ؿذ دس صيشفشآيٌذ ؿٌاػايي الصم اػت ٍضؼيت داًؾ هَجَد ٍ هَسد ًياص ؿٌاػايي ؿَد .تا هـخق ؿذى هيضاى موي ٍ مياي هَاسد فَق تايذ هَاسد مؼشي (داًؾّايي مِ تشاي ػااصهاى
ضشٍسي هي تاؿٌذ اها دس آى هَجَد ًيؼتٌذ) ؿٌاػايي ؿًَذ ٍ دس ساػتاي تأهيي آًْا اقذام گشدد .تِ ايي هٌظَس هيتَاى اص سٍؽّاي مؼة ٍ خلق داًؾ اػتاادُ ًوَد .ػالٍُ تش ايي دس كَستي مِ هَضاَػات هاذًظش دس
پشٍطُ ّاي آتي ػاصهاى قاتل سدياتي تاؿٌذ آًْا سا تايذ دس اٍلَيت جْت اًجام هشاحل تؼذي قشاس داد.


تْتشيي هقغغ ص هاًي تشاي اًجام فاص ؿٌاػايي پيؾ اص آغاص هشاحل اجشايي پشٍطُ اػت .ايي فاص تا هشاجؼِ تِ هٌاتغ تشاي گشدآٍسي اعالػات ؿشٍع هيؿَد ٍ دس ٍاقغ اًجام كحيح فاص ؿٌاػايي تِ ًحَُ اػاتاادُ اص هٌااتغ
داًـي ٍاتؼتِ اػت .ايي هٌاتغ تِ عَس ملي ؿاهل هٌاتغ هنتَب ٍ ًيشٍي اًؼاًي هيتاؿٌذ.
هٌاتغ هنتَب قاتل اػتاادُ دس فاص ؿٌاػايي ؿاهل هؼتٌذاتي ّوچَى اػٌاد ٍ هذاسك قشاسدادي پشٍطُ ،ػاختاس ؿنؼت ماس فْشػت تاليلي ثثت ٍ تذٍيي تجشتيات پشٍطُّاي قثلي ٍ اهثال آى اػت .تا تشسػاي جضئياات
ايي هٌاتغ هيتَاى ػٌاٍيي ٍ سئَع قؼوت اػظوي اص هغالة داًـي هشتثظ تا پشٍطُ سا هَسد ؿٌاػايي قشاس داد .الثتِ تخـي اص هَضَػات داًـي قاتل ؿٌاػايي هشتاَط تاِ ّاش پاشٍطُ سا هايتاَاى اص هنتَتااتي غياش اص
هؼتٌذات پشٍطُاي ياد ؿذُ احلاء ًوَد .فْشػت هاللتشي اص هذاسك ،هؼتٌذات ٍ هٌاتغ هنتَب پشٍطُاي ٍ غيش پشٍطُاي قاتل اػتاادُ دس هشحلِ ؿٌاػايي هَضَػات دس ّاتِّاي آتي هَسد اؿاسُ قشاس خَاّذ گشفت.
هٌثغ اسصؿوٌذ دي شي مِ تشاي ؿٌاػايي هَضَػات داًـي تايذ تِ آى سجَع ؿَد ًيشٍي اًؼاًي اػت .داًؾ ،گاّي تِ كَست هؼلَهات ٍ هحاَظات ًْاتِ دس رّي افشاد دسٍى ٍ تيشٍى ػاصهاى اػات ٍ اص اياي سٍ تاياذ
تشاي اًجام فشايٌذ ؿٌاػايي هَضَػات داًـي تِ آًاى هشاجؼِ ٍ تا اتضاس هٌاػة هاًٌذ ًاهِ ٍ پشػـٌاهِ ًؼثت تِ اًجام ايي فشآيٌذ اقذام ًوَد .اص جولِ ايي افشاد هيتَاى تِ هلاديق صيش اؿاسُ مشد:
 oػَاهل دػتاًذسماس ٍ خثشگاى حاضش دس ػاصهاى پشٍطُ اص جولِ هذيشاى ،ماسؿٌاػاى ٍ تنٌؼييّاي هتخلق هجشب هشتثظ تا پشٍطُ دس ماسفشها ،هـاٍس ،پيواًناس ،هذيش عشح ٍ تأهييمٌٌذگاى پشٍطُ

تا تياى دي شي ،افشاد آگاُ مؼاًي ّوچَى هذيشاى پشٍطُ ،هٌْذػي عشاح ،تْشُ تشداساى ،پشػٌل ً ْذاسي ،پيواًناساى ،ػاصًذگاى ،فشٍؿٌذگاى ماال ٍتجْيضات هاشتثظ ،هؼتـااساى ٍ خثشگااى تشسػاي مٌٌاذُ
گضاسؽّا هؼشفي ؿذُاًذ (تيات.)8811 ،
 oاػتاداى داًـ اُ ،خثشگاى ٍ ماسؿٌاػاى هجشب دس ساتغِ تا هَضَع هشتَعِ دس ػاصهاى ٍ خاسج اص ػاصهاى
 oتين ػتادي هذيشيت داًؾ (دس آيٌذُ هَسد تحث قشاس هيگيشد)
پغ اص اػتخشاج هَضَػات داًـي اص هٌاتغ ،فْشػتي اٍليِ اص ايي هَضَػات تذٍيي هيؿَد ٍ تشاي پايؾ دس اختياس هشاجغ ريشتظ قشاس هيگيشد .ايي هشاجغ ًيض ؿاهل هتخلليي كاحةًظش دس ػاصهاى ماسفشهاا ،هـااٍس،
پيواًناس ،هذيش عشح ٍ تأهييمٌٌذگاى پشٍطُ ٍ ًْادّاي ػلوي ٍ پظٍّـي هشتثظ تا هَضَع پشٍطُ هيتاؿٌذ .هشاجغ ياد ؿذُ ػٌاٍيي داًـي فْشػت ؿذُ سا تشسػي ًوَدُ ٍ دس خلَف كحت آى اظْاس ًظش هيًوايٌذ .دس
ًْايت فْشػتي اص هَضَػات داًـي تْيِ هيؿَد مِ هثٌاي تٌظين ًقـِ داًؾ خَاّذ تَدً .قـِّاي داًؾ اص خشٍجيّاي اكلي فاص ؿٌاػايي ّؼتٌذ مِ تا تذٍيي آًْا دس ػول فاص ؿٌاػايي خاتواِ هايياتاذ .ؿانل8
ًوَداس جشياًي فاص ؿٌاػايي سا ًـاى هيدّذ.
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