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Abstract 

Petrochemical projects and energy supply areas in all parts of the country are both strategically and 

economically very important due to the large volume of dedicated budget. In recent years, due to 

fluctuations in cooperation between domestic companies and contractors, Consultant and foreign 

investor under the influence of sanctions, these projects have been delayed. This study tries to identify 

the factors affecting it and to provide appropriate executive solutions to decision-makers and eliminate 

those factors to reduce delays in the project. Help the oil and gas industry infrastructure. Nowadays, in 

the world, especially in developing countries, the use of contracts to reduce delays in projects and 

increase performance and value engineering has been considered. However, in our country, despite the 

use of this method, international restrictions, including sanctions, have caused problems that we address 

in this study. Using the study of available sources, a list of factors affecting the delays was prepared and 

using the opinion of experts, these commoners agreed and approved them. Then, by preparing an online 

pairwise comparison questionnaire, these factors were prioritized and hierarchical analysis was 

performed using TOPSIS method. The results showed that finding and concluding a contract with a 

foreign investor has the greatest impact and delays in holding tenders have the least impact on delays in 

infrastructure projects in the country's oil and gas industry. 
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  ی م یدر صنعت پتروش  رساختیز  یهادر پروژه  یزمان  رات یعلل تاخ  یبندتیو اولو  نییتع

 یسلسله مراتب لیبا استفاده از تحل 

 2محرّمی مهدی، * 1یخدر رضایعل 

 واحد دماوند   یارشد عمران، دانشگاه آزاد اسالم  یکارشناس  یدانشجو  -1

 واحد دماوند   یدانشگاه آزاد اسالم  ار،یاستاد  -2

 1401  بهشت یارد   25  :نیآنال   انتشار  تاریخ  ؛1401  بهشت یارد  25  :رشیپذ  تاریخ  ؛1401  بهشت یارد   25  ی:بازنگر  تاریخ  ؛ 1401  بهشتیارد  22  :افتیدر   تاریخ

 چکیده 

 ل یبه دل  یو هم از نظر اقتصاد  یکینقاط کشور هم از لحاظ استراتژ  یبه اقص  یرسان  یانرژ  یو حوزه ها   یمیپتروش  یپروژه ها

  یشرکت ها  ن یب  ینوسانات همکار  ل یبه دل  ریاخ  یبرخوردارند.در سال ها  یی باال  اریبس  تیاز اهم  یحجم عمده بودجه اختصاص

مواجه شده اند که   ی رایپروژه ها با تاخ  نیها، ا  میتحر  ریتحت تاث  یگذار خارج  هیامشاور و سرم  مانکار،یپ   یو شرکت ها  یداخل

و حذف   ریگ میتصم رانیبه مد ییمناسب اجرا یراهکارها یو جهت ارائه  ییپژوهش تالش دارد عوامل موثر بر آن را شناسا نیا

در    یخصوصا در کشورها  ا یروزها در دن  نینفت و گاز کمک کند. ا  عیصنا   ییربنایز  یدر پروژ ها  راتیآن عوامل به کاهش تاخ

ارزش مورد توجه قرار   یعملکرد و مهندس  شیدر پروژه ها و افزا  راتیکاهش تاخ  در جهت  یقراردادها  یریحال توسعه به کار گ

  ی کالت باعث بروز مش  میشامل تحر  یالملل  نیب  یها  تیروش، محدود  نیا  یریبه کارگ  رغمیحال در کشور ما عل  نیگرفته است. با ا

و با    هی ته  راتیاز عوامل موثر بر تاخ  یستیمنابع موجود ل. با استفاده از مطالعه  میپرداز  ی به آنها م  قیتحق  نیشده است که در ا

  ن یا  ن یآنال  یزوج  سهیپرسشنامه مقا  هیآنها قرار گرفت. سپس با ته  د ییعوام مورد اجماع نظر و تا  نیاستفاده از نظر خبرگان ا

بود   نیا انگری ب جی. نتارفتیذصورت پ  یسلسله مراتب لیتحل س یقرار گرفته و با استفاده از روش تاپس یبند تیفاکتورها مورد اولو

  رات یرا بر تاخ  ریتاث  نیمناقصات کمتر  یدر برگزار  ریو تاخ  یرگزار یتاث  نیشتریب  یگذار خارج  ه یو عقد قرار داد با سرما  افتنیکه  

 و گاز کشور را داراست.  فتساخت صنعت ن ریز ی بوجود آمده در پروژه ها

 :کلیدی  کلمات

 EPC  ی، قراردادها راتی، تاخرساختیز  یهاپروژه،  یمیپتروش ی پروژه ها
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 مقدمه -1

در سال های اخیر در صنعت نفت و گاز جهت باالبردن کیفیت پروژه های زیربنایی و نیز کاهش زمان و هزینه ی پروزه ها و  

سازی برکراسی و حذف عوامل زائد در پیشرفت پروزه ها از روش های   کاهش عوامل دخیل در تصمیم گیری پروژه ها و کوچک

نیز شامل برخی عوامل تاخیرزا می شود    EPCقراردادی طرح و ساخت استفاده شود. از آنجاییکه حتی اجرای پروژه ها با روش  

 (.1390ار قرار گیرد)ناظمی،لذا الزم است راهکارهای مناسبی جهت حل این معضل و بهبود وضعیت پروژه های ملی در دستور ک

بدون تردید صنعت نفت و گاز از ابتدای قرن حاضر قوی ترین  منبع درآمد کشور ما  بوده  و پیش بینی می شود  تا سالها  

این روند ادامه یابد. نفت فواید بسیاری برای ایران به همراه داشته است واگر نفت  نبود کشور در وضعیتی متفاوت قرار داشت. اما  

هره برداری از این مسیر در کنار عواید ذکر شده، عواقبی در سطوح و عرصه عهای مختلف در بردارد. مطابق نظر کارشناسان  ب

شاکله سیاست و اقتصاد ایران تحت تاثیر نفت شاکله ی نامناسبی به خود گرفته،همچنین  بهره  وری و منطق اقتصادی تحت  

مصرف خانگی و حتی صنایع تحت تاثیر اقتصاد نفتی قرار گرفته اند.عالوه بر این موارد  تاثیر، الگوهای موثر مصرف انرژی اعم از  

 (. 1391دیپلماسی خارجی  ایران هم با این موضوع گره عمیقی خورده است.)طالبیان و مالکی، 

از   2022سال  درصد از انرژی مورد نیاز کشورهای دنیا  در    65مطابق پیش بینی های کارشناسان صنعت نفت و گاز حدودا  

منابع موجود نفت و گاز تامین خواهد شد و پیش بینی میشود که کشورهایی مانند اندونزی ، نروژ و انگلیس و همچنین بعضی 

از تولید کنندگان گاز )مانند کانادا و آمریکا( از جمع لیست  تولیدکنندگان خارج خواهند شد و تولید نفت نیز در بین پنج کشور  

ایران،عربستان ،امارات  ،عراق، کویت خواهند بود و از طرفی  تامین گاز هم برعهده ایران،روسیه، قطر،امارات و    اصلی و تاثیرگذار

کنترل   2022عربستان خواهد بود. در مجموع می توان پیش بینی کرد که کشورهای تولیدکننده انرژی در  خلیج فارس در سال  

در اختیار بگیرند و این منابع  از کاالهایی اقتصادی به محصوالتی با ارزش قیمت و همچنین حجم تولید نفت و کاز جهان را  

درصد از سهم     7استراتژیک بدل شده و ایران در جایگاه دومین تولید کننده نفت در بین کشورهای اوپک با تصاحب ظرفیت  

ای را در این توازن بازی کند. پیرو برنامه    تقاضای بازار جهانی و دارا بودن جایگاه ویژه در سطح بین المللی بتواند نقش سازنده 

بسیار بیشتر از قبل ضرورت یابد.    EPCریزی های این سند تکمیل و راه اندازی پروژه های پاالیشگاهی در قالب قراردادهای  

ی  حضور شرکت های مجری خارجی در همکاری با شرکت های ایرانی توانسته کمک موثری در سازندگی انجام دهد و به موضوع 

حیاتی تبدیل شده است. به روشنی محسوس است که بروز تاخیر در این پروژه ها موجب صدمات جبران ناپذیری به بنیه اقتصادی  

 (.1394کشور و زیرساخت های موجود و آتی خواهد شد)حسینی و همکاران،

شیمی، نفت و گاز را شناسایی  در صنایع پترو  EPCاین پژوهش تالش میکند تا عوامل بروز تاخیرات زمانی در قراردادهای  

 نموده و رتبه بندی نماید. 

 علل عمده بروز تاخیرات در پروژهای زیرساخت نفت وگاز -2

یکی از شاخص ترین علل بروز تاخیر در پروژه های کشور واگذاری پروژه های عمرانی به ارگان های غیر مرتبط اجرایی و  

این مجموعه ها با ماهیت پروژه های عمرانی و عدم کارایی آنها باعث عدم تطابق  عدم کفایت انها در اتمام آنهاست. نا اشنایی  

 برنامه های زمانبندی و پیشرفت فیزیکی واقعی انهاست و این امر آسیب جدی به بدنه پروژه های بزرگ مقیاس می زند. 

آن مواجه هستند. بمنظور روشن   افزایش زمان موضوعی است که کم و بیش اکثر طرحها و پروژه ها در نقاط مختلف دنیا با 

شدن این موضوع و آگاهی از وضعیت افزایش زمان در انواع طرح ها و پروژهای اتمام شده در کشورهای مختلف ، مطالعات انجام  

شده زیادی صورت گردیده است. در جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه )که ایران نیز از آن جمله کشورها است( و با توجه 

اهمیت موضوع بدین دلیل تحقیقاتی پیرامون تأخیرات صورت گرفته که بتوان از زمان حداکثر استفاده  و بهره وری را داشته  به

و از عواقب آن اطالع حاصل پیدا کرد تا با ریشه یابی علل تأخیر  و ارائه پیشنهاداتی از میزان آنها در پروژه های آتی کاسته شود 
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ات و گزارشات  عبارتند از: دالیل افزایش زمان اتمام پروژه های دولتی هند، دالیل تأخیر در پروژه های  که از آن جمله این تحقیق

اجرای ساختمان های بزرگ در کشور عربستان سعودی، علل تأخیر پروژه های عمرانی به روش متعارف )سه عاملی( در کشور 

ت آبهای زیرزمینی  در کشورهای در حال توسعه بصورت مطالعه مورد اردن ، علل تأخیر و افزایش هزینه ها در پروژه های تأسیسا

کشور غنا، دالیل تأخیر پروژه ها در صنعت ساختمان لبنان، عوامل  تأخیر سدها از نظر سازمان جهانی سدها و که در زیر به  

می از فعاالن اقتصادی و محققان (. بر اساس پژوهشی که توسط تی1392تشریح برخی از آنها پرداخته میشود. )ضیایی و امینلویی،

پروژه که از بودجه دولتی بهره می برند بررسی شده اند بیانگر این نکته است که از   290دانشگاهی صورت گرفته و طی ان تعداد  

 درصد به پایان رسیده و افتتاح شده اند.بطور متوسط  10تا    8پروژه با تاخیر زمانی بین    133بین این طرحها عددی در حدود  

درصد از برنامه زمانبندی عقب بوده اند. کشور هند نیز به عنوان یک کشور آسیایی پهناور و با جمعیتی بالغ بر   38عدد میانگین 

میلیارد نفر با وجود قومیت ها و سالیق گوناگئن با مشکالت منحصر به فردی روبروست که تعدادی از این عوامل بروز تاخیرات    1

 هستند: در پروژه ها به شرح زیر 

 کمبود اعتبارات ملی و تخصیص نیافتن به موقع بودجه و بهینه نبودن اعتبارات  .1

 عملکرد نا مطلوب پیمانکاران در تامین به موقع و با کیفیت مصالح و ماشین االت و تجهیزات .2

 نبود برنامه ریزی کافی و اماده سازی انها در پیاده سازی بهینه پروژه .3

 رکان پروژه و ضعف در تصمیم گیری و تاییدات در سیستم های اجرایی دولتی نا هماهنگی بین ا .4

 مناقشات مرزی و اغتشاشات کارگری  .5

 امکان سنجی نامناسب و گاها انتخاب نامناسب محل پروژه . 6

 (1394ناآرامی های کارگری مناقشات  مرزی )فرصتکار و همکاران، .7

این تحقیق در زمینه تاخیرات پروژه های عمرانی در کشور عربستان توسط تیمی از مهندسین مجرب در صنعت ساختمان  

ان کشور صورت پذیرفته و با توجه به اینکه عموما مشکالت بودجه و اعتبارات در این کشور کمتر به چشم می خوردنتیج پژوهش  

 گروه شاخص دسته بندی کرده است که بصورت مختصر ذیال اشاره می شود:   8ر مورد اصلی است که نگارنده انها را د 73شامل 

 ماهیت پروژه ها .1

امکان سنجی مناسب و ایجاد پروژه هایی مغایر با اهداف و نیاز ها اط رفی و از طرف دیگر روش های نامناسب بستن قرارداد 

 و برگزاری مناقصه

 کارفرما   .2

 و صورت وضعیت ها، تغییرات در حین کار و تغییرات مدیریتی در بدنه کارفرما پرداخت پیشوقفه در تحویل زمین، 

 پیمانکار .3

 تجهیز کارگاه نامناسب، تقسیم بندی بودجه و سرمایه گذاری نامناسب، عدم تطابق فعالیت ها با برنامه زمانبندی

 طرح و طراحی   .4

تاسیسات.پیچیدگی طرح پروژه و نواقص و اشتباهات در طراحی   مغایرت و ناهماهنگی در بین نقشه ها اعم از سازه، معماری و

 نقشه ها و مدارک مربوطه

 علل مربوط به مصالح .5

کمبود مصالح خصوصا از نوع وارداتی در طول مدت ساخت، تغییرات پیشنهادی در نوع و مشخصات مصالح مغایر با براورد  

 اولیه در حین اجرا 

 تجهیزات  .6

موقع، قطعات یدکی خرابی، کمبود مهارت در به کار بردن صحیح تجهیزات و ناکارامدی اپراتورهای  نبود سرویس کاری به  

 دستگاهها 
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 نیروی انسانی .7

 نبود نیروهای متخصص و متعهد، نیروی انسنانی اموزش ندیده و ناکارامد، پایین بودن راندمان کار نیروها 

 عوامل خارجی .8

 غیرمترقبه، تاخیر در صدور مجوزها از طرف شهرداری ها   عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل جوی

در مجموع ماهیت پروزه هاباالترین رتبه و گروه عوامل خارجی پایین ترین رتبه را در بین دالیل بروز تاخیرات در پروژه ها  

 (. 1389به خود اختصاص دادند )شکوهی نیا،

 متدولوژی و روش تحقیق  -3

وهش از روش آمیخته که ترکیبی از روش های کمی و کیفی است استفاده شد که ضمن برای یافته های دقیق تر در این پژ 

دریافت بهترین نکات و استخراج از منابع کتابخانه ای بتوان با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه و دریافت بازخورد از خبرگان بتوان 

 از ساختار و مراحل زیر به دست امد:  ان اطالعات را مورد آزمون قرار داد. بطور کلی یافته های این تحقیق

 شناسایی عوامل تاخیرات  و تهیه لیستی از آنها با استفاده از روش کتابخانه ای  -1

 غربالگری عوامل شناسایی شده با استفاده از روش دلفی -2

 اولویت بندی عوامل  نهایی شده با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی و روش تاپسیس  -4

عوامل موثر بر تاخیرات از منابع کتابخانه ای استخراج و لیستی از انها تهیه شد.سپس با در دست داشتن این موارد  در ابتدا  

فرایند مصاحبه با خبرگان آغاز شد تا بتوان دریافت که آیا مورد مهمی دیگری نیز توسط کارشناسان و خبرگان به این لیست  

موارد کسب کرد. به منظور جمع آوری اطالعات کیفی برای شناسایی ویژگی های    اضافه می شوند و اجماع نظر آنها را در این

تیم پروژه در پروژه های صنعت نفت و گاز مصاحبه های غیر ساختار یافته با خبرگان این حوزه که به روش نمونه گیری گلوله 

ا این روش مورد مصاحه نیمه ساختار یافته قرار نفر از خبرگان ب   14برفی انتخاب شده بودند، در دستور کار قرار گرفت. از اینرو  

گرفتند. مصاحبه ها با مدیران عامل، پروژه و کارشناسان پروژه های نفت و گاز انجام شد. مصاحبه ها تا جایی ادامه یافت که  

ج حاصل از  پژوهشگر با داده های یکسان روبرو شد. جدول جمعیت شناسی مصاحبه شوندگان در ادامه قابل مشاهده است. نتای

 عامل اصلی در بروز تأخیرات در این پروژه ها وجود دارد. 17مصاحبه شوندگان بیانگر این بود که 

 پیاده سازی تکنیک دلفی  -5

به وقوع پیوست متخصصان و کارشناسان    R&Dیک تحول چشمگیر در مباحث آینده پژوهی با انواع روش دلفی در موسسه  

منظور ترویج یک مناظره  صحیح و مستقل از شخصیت افراد طراحی نمودند این روشبه  این موسسه تحقیقاتی، روش دلفی را به

منظور برطرف نمودن مشکالت موجود در جلسات بحث گروهی و جهت برقراری یک تعامل  صحیح بین نظرات واقعی افراد ابداع 

ای که این  باشد به گونهرسشنامه میگردید روش دلفی به دنبال جمع آوری نظرات کارشناسان و متخصصان از طریق ارسال پ 

پرسشنامه در دفعات مختلف ارسال و جمع آوری می گردد. این روش به منظور  نمایاندن همگرایی یا واگرایی نظرات و عقاید  

رود. در این روش پرسشنامه وسیله ای است جهت ارتباط بر قرار نمودن بین  کارشناسان درخصوص موضوعات مختلف بکار می

ظران و تاثیر گذاشتن آنهابر یکدیگر ، عنوان دلفی برگرفته از نام معبدی معروف در شهر دلف یونان باستان است که در  صاحب ن

آن معبد بومی کاهنان یونانی مردم شهر را از وقایع و حوادث آینده مطلع میساختند. هم اکنون متخصصان مطالعه آینده انجام  

ابداع شد.در این پژوهش با استفاده از نتایج به دست امده از عوامل موثر   R&Dسسه  دهد این روش توسط اوالف هلمردر مومی

بر تاخیرات بر پروژه های زیر ساخت صنعت پتروشیمی و نفت و گاز و همینطور موارد حاصل از مصاحبه پرسشنامه ی دلفی تهیه 

تایی انجام شد و ضمن    5تفاده از طیف لیکرت  راند و اس  1و برای خبرگان ارسال شد و پرسشنامه های ارسالی به خبرگان در  
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تایید فاکتورهای پیشنهادی در راند اول کلیه ی خبرگان با فاکتورهای یافته شده موافق بودند. ضریب کندال به دست امده حاکی  

ز ی که بصورت از اجماع نظر صاحب نظران و خبرگان در تایید اثرگذاری فاکتورهای ارسالی در تاخیرات در پروژه های نفت و گا

EPC  بیانگر عوامل موثر بر تاخیرات در این پروژه هاست.  1قرارداد شده اند. جدول شماره 

 در صنعت نفت و گاز   EPCدالیل تاخیرات در پروژه های  -1جدول 
تاخیر در عقد قرداد با  

 برنده مناقصه 

تاخیر در برگزاری  

 مناقصات 
 تحریم  مشکالت تأمین ارز 

عقد   در  با  تاخیر  قرداد 

 برنده مناقصه 

طوالنی بودن فرآیند  

 طراحی 

تأخیر در یافتن سرمایه  

 گذار خارجی 

تأخیر در عقد قرارداد با سرمایه  

 گذار خارجی 

مشکالت در خرید  

 تجهیزات 

فرآیند   بودن  طوالنی 

 طراحی 

استفاده از تجهیزات بی  

 کیفیت

طوالنی شدن زمان تهیه  

 تجهیزات 

اعتبارات  عدم تأمین و تخصیص 

 در زمان مقرر 

عدم رعایت قوانین  

 ایمنی و بروز حوادث 

استفاده از تجهیزات بی  

 کیفیت

مشکالت مدیریتی )اعم از تغییر مدیران ارشد و میانی،  

 عدم توانایی تصمیم گیری کالن و ... (
 تأخیر در راه اندازی پروژه ها 

 

 مقایسه زوجی و تحلیل از طریق روش تاپسیس -6

عامل برای بروز تاخیرات در پروژه ها شناسایی شده و به طبع آن پرسشنامه مقایسه زوجی و    17تحلیل مصاحبه ها  پس از  

تحلیل از طریق روش تاپسیس طراحی و بصورت انالین پخش شد که در ادامه نتایج حاصل از پرسشنامه ها آورده شده است. در  

 اسبات کد بندی شدند. عوامل جهت سهولت در مح 2ادامه مطابق جدول شماره 

 کدبندی عوامل در پرسنامه مقایسه زوجی -2جدول  

A تاخیر در عقد قرارداد با پیمانکار 

B تاخیر در تصمیم گیری ها و بروکراسی اداری 

C )... مشکالت مدیریتی )اعم از تغییر مدیران ارشد و میانی، عدم توانایی تصمیم گیری کالن و 

D   اندازی پروژه هاتاخیر در راه 

E استفاده از تجهیزات بی کیفیت 

F طوالنی شدن زمان تهیه تجهیزات 

G عدم تامین و تخصیص اعتبارات در زمان مقرر 

H عدم رعایت قوانین ایمنی و بروز حوادث 

I مشکالت اجرایی پیمانکاران جزء 

K طوالنی بودن فرایند طراحی 

L   خارجیتاخیر در یافتن سرمایه گذار 

M تاخیر در عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی 

N مشکالت در خرید تجهیزات 

O تاخیر در برگزاری مناقصات 

P مشکالت تامین ارز 

Q تحریم 

R مشکالت قراردادی طرف های ایرانی و خارجی 

 

نشان داده شده بیانگر این نکته است    3که در جدول    TOPSISنتایج نهایی اولویت بندی فاکتورهای پرسشنامه ها به روش  

و مشکالت    0.097و تاخیر در یافتن سرمایه گذار خارجی با وزن    0.1که عامل تاخیر در عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی با وزن  

و استفاده از تجهیزات بی کیفیت   0.092رشد میانی، عدم توانایی تصمیم گیری کالن و ...( با وزن  مدیریتی )اعم از تغییر مدیران ا
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حائز رتبه های اول تا پنجم و تاخیر در برگزاری مناقصات با وزن    0.075و مشکالت در خرید تجهیزات با وزن    0.085با وزن  

 آخرین رتبه را به دست آورده است. 0.01

 بندی عوامل با استفاده از روش تاپسیس نتایج رتبه  –3جدول 

 وزن  عامل رتبه

 0.100 تاخیر در عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی 1

 0.097 تاخیر در یافتن سرمایه گذار خارجی  2

 0.092 مشکالت مدیریتی )اعم از تغییر مدیران ارشد میانی، عدم توانایی تصمیم گیری کالن و ...( 3

 0.085 تجهیزات بی کیفیت استفاده از  4

 0.076 مشکالت در خرید تجهیزات  5

 0.072 طوالنی بودن فرایند طراحی  6

 0.069 تاخیر در تصمیم گیری ها و بروکراسی اداری  7

 0.067 عدم رعایت قوانین ایمنی و بروز حوادث  8

 0.063 تاخیر در عقد پیمانکار  9

 0.061 تحریم  10

 0.051 قراردادی طرف ایرانی و خارجی مشکالت  11

 0.47 طوالنی شدن زمان تهیه تجهیزات  12

 0.038 تاخیر در راه اندازی پروژه ها  13

 0.036 عدم تامین و تخصیص اعتبارات در زمان مقرر  14

 0.019 مشکالت تامین ارز  15

 0.017 مشکالت اجرایی پیمانکاران جزء  16

 0.010 مناقصات تاخیر در برگزاری  17

 گیری نتیجه -7

مطابق نتایج حاصله یکی از بزرگترین معضالت کشور در حوزه پروژه های نفتی، یافتن و عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی  

باالخره  است که بزرگترین عامل تاخیر در اینگونه از پروژه ها هستند. در زمینه سرمایه گذاری خارجی این تردید وجود دارد که 

این سرمایه گذار می آید یا خیر و یا به صورت نیمه کاره پروژه را رها خواهد کرد. در این خصوص می توان تدبیر و امید و استفاده  

از رهنمود های رهبری از سرمایه داخلی استفاده نمود. در مورد سرمایه های داخلی همه چیز مشخص است و نقل و انتقال و  

لی به راحتی از طریق بانک های داخلی و بدون ریسک انجام می شود. استفاده از سرمایه های داخلی کشور استفاده از منابع ما

برای پروژه های کالن کشور به خصوص در حوزه نفت و گاز، امری ضروری و پرسود است که حداقل در شش ماه گذشته ، مورد  

ایران قرار گرفته است. سختی ها و محدودیت های  تاکید مسئوالن نفتی کشور، علی الخصوص مدیر عامل شرکت ملی   نفت 

سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی، درکنر مزایای متعدد استفاده از سرمایه داخلی کشور، مسئوالن حوزه نفت را به سمت  

ده، مزایایی نسبت  استفاده از سرمایه های داخلی کشور سوق می دهد. در این میان استفاده از صندوق پروژه برای تامین مالی کنن

به روش ها ایجاد می کند مانند حفظ سرمایه صندوق تا تکمیل و بهره برداری از پروژه، بازگشت سرمایه از منابع مالی به پروژه  

های این صنعت باشد. جابجابب ها و تغییر مدیران نیز عاملی دیگر برای بروز تاخیرات است که با استفاده از مدیران با ثبات می  

ین مشکل را حل نمود. تامین تجهیزات مورد نیاز کشور در حوزه انرژی از خارج از کشور تأمین می شود. این در حالی است  توان ا

که جدا از اهمیت استراتژیک، با وجه به برنامه های توسعه ای صنعت نفت و گاز، گاز و نیروگاهی کشور، این تجهیزات از بازار 

بومی سازی تجهیزاتی که توان ساخت آنها در کشور وجود دارد و با تکنولوژی ساخت داخل   مناسبی نیز برخوردارمد. در نتیجه،

 آنها به روز نیست، از مهمترین اولویتهای توسعه ای کشور خواهد بود.
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