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مصاحبهی اختصاصی ماهنامهی اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس حسین روشندل ؛

صحبتهای مدیر عامل شرکت نفت و گاز دانا در
خصوص چالشها و سیاستهای اکتشافی

تهیه و تنطیم :ميراحمد حسيني ،مديريت پژوهش و فنآوري شرکت ملی نفت

جن��اب آق��اي مهندس حس��ين روش��ندل ،با
تجرب��هاي طوالن��ي در صنع��ت نف��ت از جمله
مدیرعامل سابق شركت عمليات اكتشاف نفت،
معاون سابق مدیر اکتشاف در پشتیبانی ،امور فنی
و بلوكهاي اكتشافي و مشارکتهای خارجی و
همچنين مديرعامل فعلي شركت نفت و گاز دانا
به سؤاالت ماهنامهي اكتشاف و توليد نفت و گاز
در خصوص چالشهاي حوزهي اكتشاف بهويژه
طرح بلوكهاي اكتشافي پاسخ دادند.
 :بهنظ�ر جنابعال�ي بهعن�وان

مديري باسابقه در حوزهي اكتشاف شركت ملي

نفت ایران ،با توجه به ش�رايط موجود و جايگاه
و برنامههاي س�اير ش�ركتهاي نفتي ،اولويت و
سياس�تهاي اكتش�افي ش�ركت ملي نف�ت بايد

چگونه طراحي و برنامهريزي شوند؟

روش��ندل :نخست بايد به رسالت شركت ملي

محمود حاجيان برزي  ،مديريت اكتشاف شرکت ملی نفت

نف��ت و بهتب��ع آن مديريت اكتش��اف (بهعنوان
مجري اصلي سياستهاي اكتشافي) توجه داشت.
شركت ملي نفت متولي كش��ف ،توليد ،عرضه
و فروش تمامي محصوالت هيدروكربني اس��ت
كه كش��ف هيدروكربن عمدتاً برعهده مديريت
اكتشاف ميباشد .البته ساير شركتهاي توليدي
تابعهي شركت ملي نفت نيز داراي اختيار كشف
نفت و گاز هستند كه تابهحال عم ً
ال كشف مهمي
اتفاق نيافتاده و بيشترين سهم را در اين خصوص،
مديريت اكتشاف داشته است.
مديريت اكتش��اف ضمن کشف منابع جدید
و افزایش ذخیرهي نف��ت و گاز ،وظيفهي تعيين
تكلي��ف پتانس��يل هيدروكربني تمام��ي نواحي
رسوبي كشور را برعهده دارد .اين مديريت بايد
ذخایر احتمالی موجود در آن مناطق را مشخص
كند تا براساس آن برنامهریزیهای کالن توسعهي
اقتصادي و صنعتی کش��ور انج��ام گیرد .يعني با

كش��ف ذخاير گازي يا نفت��ي در هر منطقهاي از
كش��ور ،ضروري اس��ت برنامهريزي براي ايجاد
صنايع پااليش��گاهي و پتروشيمي یا تأمین انرژی
مورد نیاز آن منطقه نيز صورت پذيرد و در صورت
عدم وجود ذخاير ،از برنامهريزي غلط جلوگيري
بهعمل آيد .مث ً
ال در صورت كشف ذخاير گازي
در شمالغرب كشور در مناطقي مانند آذربايجان
نيازي به احداث خط لولهاي طوالني از عس��لويه
تا شمالغرب نخواهد بود .يا ميتوان به جزيرهي
كيش اشاره كرد كه بهعلت حفاري ديرهنگام در
آن ،در اثر مشكالت زيستمحيطي ،خط لولهاي
بهط��ول بيش از صد كيلومتر از جزيره س��يري به
كيش احداث ش��د و سپس ،كشف ذخاير عظیم
گازي ب��ه حج��م بي��ش از  60Tcfدر این جزیره
به اثبات رسيد .البته بر اس��اس شنیدهها برای این
خط لوله ،کاربری دیگری درنظر گرفته شده که
مایهي خوشحالی اس��ت .بنابراين با انجام بهموقع
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مصاحبه

فعاليتهاي اكتشافي ميتوان از انجام پروژههاي
غيرضروري جلوگيري بهعمل آورده و از اتالف
سرمايههاي ملي خودداري كرد.
 :رس�يدن به اه�داف و وظايف

تعيين ش�ده توس�ط ش�ركت ملي نف�ت ،نيازمند

انتقال فنآوريهاي روز به داخل كش�ور است.
بهنظر ش�ما ايران ت�ا چه حد در زمينهي كس�ب
دانش اكتشافي روز جهان موفق بوده است؟

روش��ندل :دان��ش اكتش��اف موضوع��ي
سختافزاري نيست بلكه بيشتر مبحثي نرمافزاري
اس��ت .عمدت��اً دان��ش اكتش��اف را نرمافزاري
توصيف كردهاند كه در داخل كشور وجود دارد.
فعالیتهاي��ی از قبيل ژئوفيزيك ،زمينشناس��ي،
ژئوش��يمي ،حف��اری و  ...ك��ه ه��م در ت��وان
ش��ركتهاي دولتي و هم در توان ش��رکت  های
خصوصي است كه امکان رقابت با شركتهاي
خارج��ي را نيز دارند .البت��ه در اين زمينه نيازمند
ارتقاء ك ّمي و كيفي هس��تيم .مث ً
ال ش��ركتهاي
ژئوفيزيك خارجي در يك روز ميتوانند حدود
 1800تا  2000شوت انجام دهند .اما شركتهاي
داخلي حدود  200شوت انجام ميدهندکه بهعلت
در اختیار داشتن نرمافزارهاي روز دنيا و تجهيزات
مدرن ،توان ش��وت زدن ،ثبت ركورد و تفس��ير
را دارن��د .الزم اس��ت در اينجا به توان تخصصي
ژئوفيزيستهاي مديريت اكتشاف و شركتهاي
فعال خصوصي در اين زمينه نيز اشاره كرد.
در زمين��هي حف��اري ،توان س��ختافزاري تا
حدودي وجود دارد و ت��وان طراحي دانش فني
حفاري نيز نس��بتاً در داخل كشور موجود است.
البته ارتب��اط با خ��ارج و بهروز ك��ردن دانش و
دس��تگاههای حفاری با ب��ازار بینالمللی بس��يار
س��ودمند خواهد بود .زي��را دانش مث��ل جريان
آب اس��ت كه نبايد محدود ش��ود و در صورت
محدوديت ،ش��بيه به بركهاي خواهد ش��د كه با
گذشت زمان ک ّمیت و کیفیت آن تغییر میكند.
مث ً
ال در حال حاضر نياز به دسترس��ی بیش��تري به
دانش اليههاي رس��وبي ،ليتوفاسيس ،ژئوشيمي،
مخازن و  ...احساس ميش��ود .اما اولويت اصلي
كش��ور توليد بوده و متأس��فانه انج��ام مطالعه در
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اولويت بعدي قرار گرفته است .بههمين دليل نيز
تمركز اصلي بر روي مناطق ساده بوده و از مناطق
پيچيده دوري می ش��ود .در صورتی که امروزه
در جهان ،تمركز روي اكتش��اف مناطق عميق و
پيچيدهي زمينشناسي است.
مث� ً
لا در اي��ران بخشهايي ك��ه در مجاورت
مناطق ولكانيكي هستند در اولويت اكتشافي قرار
ندارند .در حالي كه دنيا از اين نواحي بياعتنا عبور
نميكند .يا در مورد شيلهاي گازي كار زيادي
در كش��ور انجام نش��ده؛ در حالي كه امروزه در
دنيا كارهاي بزرگي روي ش��يلهاي گازي انجام
ميشود .يعني دنيا بهدنبال كشف ذخاير پيچيده،
ديرب��ازده و نيازمند به فنآوري س��طح باال پيش
ميرود .بهنظر بنده حتي اگر ذخاير هيدروكربني
كش��ور پيچيدگيه��اي ذكر ش��ده را نداش��ته
باشند نیز گشودن راههاي ارتباطي با خارج سبب
بهروز نگهداشتن توان فني و تخصصي ما خواهد
شد .ارتباط با خارج سبب باز شدن ديد اكتشافي
ميشود ،از راكد ماندن دانش جلوگيري كرده و
سبب رشدي متناسب با دانش بينالمللي ميگردد.
يك فرد اكتشافي از ابتدا شروع به تصميمگيري
نميكند بلكه مرحله به مرحل��ه حرکت كرده و
دائم در ح��ال افزايش اطالعات خود خواهد بود
تا در نهاي��ت بتواند نتیجهگیری مطلوبي داش��ته
باش��د .ولي در بخش مخازن بهنظر نميرسد نياز
به تالش بيشتري باش��د؛ چراكه مطالعات مخزن
ام��روزه پيچيدگيه��اي خاصي دارد ك��ه ما را
نيازمن��د تعامل بيش��تر با خارج خواه��د كرد .در
مجموع در بخشهاي ژئوفيزيك ،زمينشناس��ي
س��طحاالرضي ،تحتاالرضي ،حف��اري ،دانش
فني مناسب براي برآورده كردن نيازهاي اساسي
كش��ور وجود دارد و دس��تگاه و ابزارهای مورد
نیاز اکثرا ً از خارج تأمین میش��وند .بهطور کلی
ميتوان گفت كه دانش اکتشافی بهشكل عمومي
وجود دارد اما نيازمند توجه بيشتر و بهرو ز رسانی
مداومي اس��ت .اخیرا ً در جلسهاي ،مديران ارشد
یک��ی از ش��رکتهای بینالمللی اظه��ار كردند
كه امروزه در فعالیتهای اكتش��افي  300درصد
كار كارشناسي بيشتر از گذش��ته انجام ميشود.
يعني س��اعات کار كارشناسي يك پروژه نسبت

به قبل  300درصد افزايش داش��ته است .اين امر
نشاندهندهي آن است كه پیچیدهتر شدن مناطق
و صعوبت دسترس��ی به ذخایر جدید سبب انجام
مطالعات بیشتر و عمیقتر خواهد شد.
 :باتوج�ه به س�ابقهي مديريتي

جنابعال�ي و درنظر گرفتن وظايف س�ازماني كه
از ط�رف ش�ركت مل�ي نفت ب�ر دوش مديريت

اكتش�اف نه�اده ش�ده ،ارزيابي ش�ما از مجموع

فعاليتهاي انجام شده در اين مديريت چيست؟

روشندل :در مقايسه با ساير سازمانهاي داخلي،
مديريت اكتشاف نمرهي خيلي خوبي ميگيرد اما
در مقايسه با سازمانهاي بينالمللي ،نمرهي خوبي
ندارد .يعني با وجود وضعيت كشور ،بازار موجود
و مش��كالت اجرايي عديده ،مديريت اكتشاف
بهتري��ن نمرهي قبول��ي را ميگيرد ك��ه البته اين
موضوع ربطي به س��ابقهي اكتش��افي بنده ندارد.
بلکه افتخار من فعالي��ت در مجموعهي مديريت
اكتشاف در كنار متخصصان متعهد آن مدیریت
است که توانستهاند این موفقیت را بهدست آورند.
 :ش�ركتهاي توليدي تابعهي

ش�ركت ملي نفت ايران نيز هر يك مجموعهاي

اكتش�افي در داخل خود ايجاد كردهاند .بهنظر

جنابعال�ي رابطهي اي�ن مجموعهها ب�ا مديريت
اكتشاف بايد چگونه تعيين و تعريف شود؟

روش��ندل :در زماني كه اين اصالح س��اختار
انج��ام ش��د مديري��ت اكتش��اف مخال��ف اين
موض��وع بود و دلي��ل عمدهي مخالف��ت نيز آن
بود كه توس��عهي عرضي بر توس��عهي عمودي
اولوي��ت دارد .بايد به اين نكته توجه داش��ت كه
شركتهاي ايجاد كنندهي سازمانهاي اكتشافي
چقدر دانش اكتش��افي دارند .بهدليل محدوديت
افرادي با دانش اكتشافي مناسب ،مديران اكتشافي
اين شركتهاي جديدالتأسيس عمدتاً از بدنهي
كارشناسي مديريت اكتش��اف جدا شدند .دليل
دوم آنكه اين پرس��ش مطرح اس��ت كه از زمان
ايج��اد اين س��ازمانها (س��الهاي  76و  )77چه
مقدار نفت و گاز توسط آنها كشف شده است؟
در نهاي��ت بايد ميزان موفقيت اين س��ازمانهها را
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برحسب مقدار نفت و گاز اكتشافي آنها ارزيابي
كرد .يعني بر اس��اس هزينههاي مصرف شده در
سازمانهاي مختلف ،نتایج حاصل را با مديريت
اكتشاف مقايسه نمود.
بهنظر بنده در كشور با وجود تعدد كارشناسان
با سابقه و تمركز اطالعات در مديريت اكتشاف،
توجيه��ي ب��راي وج��ود مراك��ز و مؤسس��ات
كوچكت��ر وج��ود ن��دارد .مث� ً
لا در مديريت
اكتش��اف صدها زمينش��ناس ،ژئوفيزيست و ...
وجود دارد .اما اين پرس��ش مطرح اس��ت كه در
شركتهاي تابعه در هر تخصص چه تعدادی و با
چه تجربهاي مشغول به كارند؟ در نتيجه نميتوان
انتظار و توقع بيجا براي کس��ب نتيجهاي يكسان
داشت .اما با وجود اين وضعیت ،عدهای معتقدند
ش��اید بتوان مديريت اكتش��اف را درقالب يك
گروه كارشناسي و بهعنوان طراح و ناظر پروژهها
و بلوكهاي اكتش��افي در معاون��ت برنامهريزي
تلفيقي وزارت نفت متمركز نمود و شركتهاي
نفت��ي داخلي مجوز اج��رای عملی��ات در قالب
بلوكهاي اكتش��افي را از اي��ن گروه اخذ كنند.
البته اين بدنه نياز به نظارتي قوي دارد كه در توان
کارکنان فعلی مديريت اكتشاف هست .يعني طي
يك رقاب��ت واقعي ،ش��ركتهاي داخلي نفتي،
کار اکتش��اف بلوكها را برعه��ده بگیرند .مث ً
ال
در ايران مركزي نبايد فقط ش��ركت نفت مناطق
مركزي فعاليت داشته باش��د يا نبايد در منطقهی
خوزس��تان تنها ش��ركت نفت مناط��ق نفتخيز
جنوب كار اكتشافي انجام دهد .چراکه نميتوان
دانش فني را به مناطق موجود محدود كرد .بههر
حال بهنظر بنده وجود ساختارهاي موازي صحيح
نبوده و بهدليل عدم توسعهی عرضي ،عدم تربیت
متخصصان مورد نياز و همچنين هزينههاي فراوان
اكتش��افيِ بینتیجه که در اين ش��ركتها انجام
ش��ده ادامهي ای��ن وضعيت به صالح نيس��ت .از
س��وی دیگر اولويت فعاليتهاي توليدي ،سبب
تخصيص بيش��تر اعتبارات به آن بخش شده كه
عدم رشد فعالیتهای اكتش��افي را در پی داشته
است .البته س��ابقهي شانزده س��اله نشاندهندهی
آن اس��ت كه ش��ركتهای مذکور در اين زمينه
موفق عمل نكردهاند .س��ؤال ديگر اين است كه

اطالعات بهدست آمده توس��ط اين سازمانها تا
چه حد قابلاتكاس��ت؟ همچنين بايد به تجربهی
ساير كش��ورها و ش��ركتهاي بينالمللي توجه
داشت؛ مث ً
ال وزارت انرژي نروژ از طریق محاسبه،
بلوكها و مناطق مختلف را به شركتهاي نفتي
داخلي خ��ود و ش��رکتهای خارج��ي واگذار
ميكند.
اما در مجموع ش��ركتهای ايرانی در صورت
اجرای طرح ،توان رقابت با شركتهاي خارجي
را ندارند .چراکه فاقد س��ازماندهي قوي ،اختيار
تصميمسازي و تصميمگيري هستند و نميتوان
گفت ك��ه بهدليل توفیق این ط��رح در نروژ ،در
كش��ور ما نیز طرح موقيتآميز خواهد بود؛ مگر
آنکه در ایران نیز ساختار شرکتها متناسب این
طرح تغییر کند؛ یعنی شرکتها اختیار و استقالل
مالی و فنی داشته باشند که در این صورت ممکن
است بتوان نتیجهی مشابهی گرفت.

 :ب�ر اس�اس تكلي�ف قانون�ي

 :ب�ا توجه به اينكه طی س�الیان

اكتش�اف موظف به كشف ميادين نفت و گاز در

رتبهی نخس�ت را داش�ته ،بهنظر شما چه عواملي

چنين سياس�تي بايد با چ�ه رويكردها و تدابيري

گذشته ،ايران از نظر اكتشاف ميادين نفت و گاز
سبب شده اخیراً جايگاه خود را از دست دهد؟

روش��ندل :بنده در جريان سياس��تگذاري و
برنامههاي تكليفي توسط سازمان برنامه و بودجه،
وزارت نفت و بهتبع آن مديريت اكتشاف شركت
ملي نفت ايران نيستم .اما در خصوص رشد منفي
اكتشاف مطمئنم .البته عدهاي بر اين عقيدهاند كه
زمان اكتشافهاي بزرگ به پایان رسیده که این
امر تا اندازهای صحیح است .اكتشاف كارخانهای
نيس��ت كه براي توليد صد يا دويست هزار واحد
برنامهری��زی داش��ته باش��يد .اكتش��اف مبتني بر
توانائيه��اي طبيعت اطراف خودمان اس��ت و با
گذشت زمان و اكتشافهاي بيشتر ،توان بالقوهی
اكتش��اف نيز كمتر خواهد ش��د .مث ً
ال امروزه در
درياي شمال احتمال اكتش��اف به صفر نزديك
شده و همين سبب یکی شدن شركت استاتاويل
و ش��ركت هيدرون��روژ گردی��ده ت��ا هزينههاي
باالس��ري را كاهش دهند .زيرا شيب اكتشاف و
توليد در درياي شمال منفي شده و بههمين علت
س��راغ پروژههاي  EORو  IORرفتهاند كه اتفاقاً

ما تاكنون در اين حوزه عملكرد بس��يار ضعيفي
داشتهايم.
در مجموع باید اين انتظار طبيعي وجود داشته
باش��د كه با گذش��ت زمان ،اكتشاف نفت و گاز
كمتر شود .اما در هر حال باید فعالیتهای مدیریت
اكتشاف ادامه یابد؛ چراكه این مدیریت موظف به
كشف ميادين نفت و گاز ،توليد اطالعات است.
مث ً
ال در يك حوضهی رسوبي كه چاهي حفاري
ش��ده و خشك بوده ،هزينهاي هدر نرفته؛ چراکه
در اين ناحیه اطالعات مختلفي بهدست آوردهايم
ك��ه مانع حفاري مجدد و هزينهی اضافي خواهد
شد .امروزه تعيين تكليف اكتشاف در نوار مرزي
جمهوري اس�لامي اي��ران برعه��دهی مديريت
اكتشاف اس��ت كه قطعاً دسترس��ی به اطالعات
جامع در آن نوار مرزي نیازمند صرف هزينه است.
وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران ،مديريت

مناطق مرزي مش�ترك اس�ت .بهنظر ش�ما اتخاذ

همراه باشد؟

روشندل :به نظر بنده تا کنون در مناطق مرزي
كارهاي زيادي انجام ش��ده و بعيد بهنظر ميرسد
كه نواحی كشف نش��دهی زيادي در این مناطق
وجود داشته باشد.
 :با توجه به اين نكته كه ميادين

ب�زرگ نفت و گاز كش�ف ش�دهاند و هماکنون

در ح�ال اکتش�اف ميادي�ن كوچكتر هس�تیم و
همچنی�ن با توجه ب�ه احتمال ق�رار گرفتن اين

ميادي�ن در مناط�ق م�رزي مش�ترك ،سياس�ت
تكليفي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

روش��ندل :سياست اكتش��اف نفت در مناطق
مرزي كام ً
ال درس��ت است .چراکه نفت كااليی
استراتژيك است و بنده موافق این نظر نیستم كه
نفت اس��تراتژيك بودن خود را از دس��ت داده يا
درحال از دست دادن است .در جلسات مشترك
با شركتهاي نفتي بينالمللي وقتي از آنها سؤالي
در مورد برنامهی كاري ميدان تازه كشف شدهاي
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مصاحبه

پرسیدهش��د توضيحدادند كه برنامهی توسعهی
این ميدان براي حداكثر بازیافت جهت رس��يدن
به طوالنيترين دورهي توليد ساماندهي ميشود.
اين در حالي است كه در ایران برنامهیتوسعه برای
ی توليد برنامهريزي ميشود .حال
كوتاهترين دوره 
اگر مناطق مرزی فاقد میادین بزرگ باشند کشف
ميادي��ن كوچك در این مناطق نیز كار صحيحي
اس��ت و این کار میتواند در آینده منافعی برای
کشور داشته باشد.
در مقايسه ميتوان به واردات بنزين اشاره كرد
كه در آن زمان ارزانتر از توليد داخل تمام میشد
و توجيه اقتصادي داش��ت .اما نگاه اس��تراتژيك
وج��ود نداش��ت و با پدی��د آم��دن محدوديت
بينالمللي ،بهمرور آثار آن بروز کرد .در صورتی
ک��ه در برنامهري��زي كالن كش��وري ع�لاوه بر
دي��دگاه اقتصادي (هزينه و فاي��ده) ،بايد ديدگاه
استراتژيك نيز داش��ت .اگر سياست درستي در
کش��ف ،حف��ظ ،صيانت و مص��رف نفتخام و
مواد نفتي وجود نداشته باشد بعيد نيست در آينده
مشكالت فراواني گريبانگير کشور شود.
 :يكي از مش�كالت در مديريت

اكتش�اف وج�ود محدوديته�اي بينالملل�ي و

مقدار بودجهی اختصاصي براي اكتش�اف است.
در مورد نحوهی مديريت فعاليتهاي مديريت
اكتش�اف ب�ا ای�ن محدوديتها چ�ه ديدگاهي

داريد؟

روش��ندل :محدوديتهاي بينالمللي در امور
كل كشور تأثيرگذار اس��ت و مختص اكتشاف
نیس��ت .در خصوص بودجه نيز در تمام كش��ور
دش��واريهايي وجود دارد .البت��ه اثرات مخرب
کاه��ش س��رمايهگذاريها در بخش اكتش��اف
سالیان بعد نمايان خواهد شد.
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت يازده��م ،اكث��ر
پروژههاي كوچك و بزرگ در س��طح وزارت
نفت متوقف شد و مقرر گرديد پروژههاي پارس
جنوبي در اولويت نخس��ت قرار گيرند .اما سؤال
اين اس��ت كه ظرفيت و توان فني ايجاد شده در
بخش خصوصي كش��ور در كجا ب��هكار گرفته
خواه��د ش��د و در صورت ع��دم بهكارگيري و
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يكي از نقاط قوت مديريت اكتشاف در تعامل
از بين رفتن ظرفيت ايجاد ش��ده ،چگونه و با چه
هزينهاي ميتوان دوباره اين توان را ايجاد كرد .در مثبت با پيمانكار ،فاز نخست واگذاري بلوكهاي
تصميمگيري كالن نیز مشكالتي وجود دارد اما اكتشافي است كه موفق هم بوده است.
باید از اين مرحلهي گذرا عبور كرد تا با گذشت
 :با توج�ه ب�ه محدوديتهاي
زمان فش��ار زيادي كه دولت و بخش خصوصي
بودجهاي در كش�ور و با عنايت به عدم اولويت
تحمل ميكنند مرتفع شود.
درمجم��وع نميتوان وزارت نفت و ش��ركت فوري بخش اكتشاف ،بايد چه تدابيري در مورد
ملي نفت را بهدلیل عدم تخصيص بودجهی كافي ج�ذب س�رمايهگذاري خارجي اتخ�اذ کرد؟ با
براي اكتش��اف مالمت كرد؛ چراک��ه در تمامي درنظر گرفتن س�ابقهی بلوكهاي اكتشافي در
بخشها كمبود مشاهده میشود و اميدواريم كه كش�ور كه عدهاي آنرا تجربهای موفقيتآميز
با سياس��تهاي دولت جديد در تمامي بخشها ميدانن�د و برخی خالف این عقیده را دارند (و
میگویند از  64بلوك عرضه شده تنها  15بلوك
گشايشي حاصل شود.
بهخصوص نگاه وزیر محترم نفت به اكتشاف ،واگذار گردید كه از اين ميان ،تنها مطالعهی سه
بسيار باز است و ایشان از جمله وزرايي بودند كه بل�وك به نتيجه رس�يده) و همچني�ن با توجه به
به محدوديت بودجهی اكتشافی اعتقاد نداشتند .شرايط فعلي باید چه سياست اكتشافي در كشور
اما درحال حاضر بهدلیل نبود بودجه ،چنین امکانی پياده شود؟
روش��ندل :با درنظ��ر گرفتن ش��رايط موجود
وجود ندارند.
كش��ور ،س��رمايهگذاري خارج��ي امكانپذي��ر
 :با توجه به این محدوديتها ،نيس��ت .اما با توجه به پتانسيل فراوان نفت و گاز،
تدابير و سياس�تها جهت جذب سرمايهگذاري اميدواري زيادي وجود دارد كه انش��اءا ...با بهبود
داخل�ي (و بهوی�ژه خارجي) در بخش اكتش�اف ش��رايط سياسي كش��ور ،در آينده شاهد افزايش
كش�ور چیس�ت؟ ب�ا توج�ه ب�ه س�ابقهی انج�ام س��رمايهگذاري در حوزهی نفت و گاز باش��یم.
بلوكه�اي اكتش�افي و س�رمايهگذاريهاي ب��راي اينك��ه ش��ركتهاي س��رمايهگذار ،براي
خارج�ي ،چگون�ه ميتواني�م ب�ه حداكث�ر س��رمايهگذاري جذب بازار ايران شوند در ابتدا
باي��د محدوديته��اي بينالمللي از بي��ن برود و
بهرهبرداري دست يابيم؟
روش��ندل :در ش��رايط موجود نميتوان روي فضای مناسب جهت س��رمايهگذاري شركتها
س��رمايهگذاري خارجي در بخ��ش نفت و گاز ايجاد شود .همچنين ضروري است فضای مثبتي
كشور حساب كرد .اميد به جذب سرمايهگذاري ایج��اد گردد ت��ا ايران بهعنوان كش��وری با منابع
خارجي و حضور شركتهای معتبر افزايش يافته هيدروكربني عظیم بيش از پيش ش��ناخته شود.
اما این امر در عمل محقق نشده و اميد همه به رفع از قدي��م در صنعت نفت تفكري ش��کل گرفته
تمامي محدوديتهاست .البته ايران بهعلت داشتن كه عمدتاً شركتها و س��رمايهگذاران خارجي
پتانس��يل فراوان نفت و گاز در آینده حرفهای را غارتگر منابع کش��ور ميدادن��د .اين تفكر که
زيادي در اين حوزه دارد كه با اتخاذ سياستهاي متأس��فانه در بين بعضي مديران نفتي هم ش��اهد
آن هس��تيم بايد اصالح شود .بعضی مواقع مطرح
صحيح ،افق روشني را نمايان خواهد ساخت.
كشور ما پتانسيل كافي براي جذب شركتها میشود که در يك پروژه فالن اقدامات نامناسب
و س��رمايهگذاريهاي خارجي جهت پروژههاي و غیر فنی انجام ش��د .سؤال اين است که مگر در
اكتش��افي را دارد و براي عملی شدن اين امر باید آن پروژه مدير ايراني وجود نداشته؟ چرا ايشان آن
در وهلهی نخست محدوديتهاي بينالمللي رفع اقدام را تأييد كردهاند .البته اينكه خارجیها دنبال
شود و در مرحلهی بعد تعامل مثبت با پيمانكاران منافع و سود خود هستند كام ً
ال طبيعي است .ما و
نمایندگانی از ش��رکت ملی نفت ایران در پروژه
خارجي و داخلي برقرار گردد.
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(که بدون تأيید آنها هیچ کاری انجام نمیش��ود)
باید هشیار باشيم .بهزبان س��ادهتر باید توان فنی،
مدیریتی و کنترلی خود را افزايش دهيم تا بتوانيم
مانع سودجويي ش��ركتهاي خارجي شويم .در
بعض��ي پروژهها تعدادي از ش��ركتهاي بزرگ
مانند اس��تاتاويل ،اني و  ...ضرر و زيان دیدهاند
ك��ه وقت��ي درخواس��ت تجديدنظ��ر کردهاند با
جوابهایی كلي از این دست روبرو شدهاند؛ که
مث ً
ال اين قانون كشور است یا امكان تجديدنظري
وج��ود ندارد .در هيچ جاي دنيا تعامل با پيمانكار
اينطور نيس��ت .بايد تعامل ب��ا پيمانكاران مثبت
باش��د؛ یعنی اگر بهدلیل عواملی خارج از کنترل
پیمانکار ،هزینهه��ا افزایش یافت بايد اين مطلب
را قبول كرد .در مجموع بايد نگرشمان به تعامل
برونمرزي تغيير كند.
در نهايت يا بايد به این استدالل که خارجيها
غارتگرند آنها را به كشور راه نداد يا در صورت
همكاري با آنها بايد تعامل مثبتی داش��ته باش��یم.
يك��ي از هنرهاي مديران اكتش��اف در عرضهی
بلوكهاي اكتشافي ،همين تعامل مثبت با پيمانكار
بوده و علل موفقيت آنها برخورد مشخص ،صريح
و قانوني با پيمانكار است.
برای تعامل مثبت ،داش��تن يك فرم قراردادي
انعطافپذير ضروري است (بهویژه در پروژههاي
اكتشافي) .افرادي كه موضوعاتي از قبيل ارائهی
 64بلوك اكتشافي ،قرارداد  15بلوك و موفقيت
 3تا  4بلوك را مطرح ميكنند بايد به ساير مناطق
نیز توجه كنند و ميزان توفیق بلوكهاي اكتشافي
را با ساير مناطق دنيا مقايس��ه كنند .اگر قرار بود
تمامی  64بلوك عرضه ش��ده حاوی نفت باشند
ديگ��ر مبحث اكتش��اف نفت مط��رح نبود .طي
مقايس��هاي با بلوكهاي اكتش��افي عرضه شده
در س��اير كشورها ميتوان مش��اهده کرد كه چه
تعدادي از آنها منجر به قرارداد شده و چه تعدادي
موفقيتآميز بوده است.
افرادي كه این موضوع را مطرح ميكنند يا با
حوزهی اكتشاف آشنايي ندارند يا با مفهوم مناقصه
غریبهاند .مث� ً
لا در ونزوئال از بين بلوكهايی که
ب��راي چندمين بار عرضه ش��دهاند چ��ه تعداد به
قرارداد منتهي ش��ده يا در پاكستان تعداد زيادي

بلوك عرضه گرديده كه تعداد محدودي از آنها
تبديل به قرارداد شده و از ميان آن بلوکها يك
يا دو مورد موفق بوده است.
البته در دورههاي قب��ل برخي افراد ،مناطقي با
پتانس��يل ذخاير هيدروكربني زیاد را از بلوكها
ج��دا كردن��د؛ در ابتدا پن��ج اس��تان كهگيلويه
و بويراحم��د ،اي�لام ،خوزس��تان ،هرم��زگان و
خليجف��ارس از بلوكها جدا ش��دند و باالجبار
بلوكهايي از قبيل زابل و کویر معرفي ش��د كه
نبود مش��تري ب��راي آنها قابل پيشبين��ي بود .در
عرضهی بلوكهاي اكتش��افي ،تمام بخشهاي
رس��وبي كش��ور بهصورت بلوك تعريف شد تا
اگ��ر خارجيها خواس��تند كاري انج��ام دهند با
استفاده از علم و فنآوری آنها بتوان این مناطق را
مطالعه کرد .مث ً
ال در بلوك جازموريان ،اطالعات
قبلي خودمان نيز نفتي را در منطقهی بيجار نشان
نميداد .البته اين بدان معني است كه قب ً
ال مناطقي
با پتانسيل كمتر ارائه شده بودند .در نهايت در اين
ِ
مناطق کمپتانسیل نیز توانستيم به ذخايرکوچک
دس��ت پيدا كنيم .چرا بايد ريسك اكتشاف را به
خارج��ي نداد؟ چون اكتش��اف در تمامی مناطق
حتي در خوزس��تان و دش��ت آبادان هم همراه با
ريسك است اما ریسکي كمتر.
حال سؤال اين است كه اگر ميدان كشف شده
براي توس��عه به شركت خارجي واگذار ميشود
چرا نبايد آن ش��رکت را در ريس��ك اكتش��اف
مشاركت داد؟ پس نخستین مورد ،رفع ممنوعيت
عرضهی بلوكهاي اكتشافي در این استانهاست.
در بهترين شرايط پس از انجام هزينه ،از حفاری
پنج حلقه چاه ،تنها سه چاه به هيدروكربن ميرسد
و پس از آن ،مخزن جهت توس��عه به خارجيها
واگذار ميش��ود.پس بهت��ر اس��ت از ابتدا یک
شرکت خارجی بيايد هر پنج چاه را حفاری کرده
و تمامی هزينهها را پرداخت نماید.
بن��ده فكر میكنم بايد ب��ا پيمانكاران خارجي
صريح بود .آنه��ا بهدلیل وجود ناحیهی زاگرس،
پتانسيل اكتش��افي ایران را زیاد ميدانند .ما نیزدر
حال حاضر آن ناحیه را مستثني كرده و بهجای آن
ناحیهی ايران مركزي را قرار دادهايم كه تجربهی
دو يا سه شركت خارجي ،عدم صرفهی اقتصادي

مخازن کشف شدهی آن ناحیه را نشان داده است.
باتوجه به این مسائل ،خارجيها با حفاری پنج چاه
اكتش��افي در ناحیهی ايران مركزي کار بزرگي
برای ما انجام دادند؛ چراکه س��الها در آن منطقه
چاهي حفر نشده بود.
ی کم پتانس�يل
:یافت�ن منطق�ه 
اتفاق خوبي اس�ت که كام ً
ال به سود كشور بوده
و اطالعات مفيدي در اختيار ما قرار ميدهد .اما
از س�وی ديگر ريسك بازار سرمايهگذاري براي

اكتش�اف در ايران را زیاد نشان ميدهد كه اين
مطلب ممکن اس�ت در درازمدت بهنفع كش�ور

نباشد .در اين مورد چه توضيحي ميتوان داد؟

روشندل :اين سؤال را بايد از افرادي پرسيد كه
در عرضهی بلوكهاي اكتش��افي تندروي داشته
و پنج اس��تانی که از نظر اكتشافي غني هستند را
جدا كردهاند .تالشهاي بعدي س��بب شد كه در
برنامهي پنجسالهی توسعه ،ايالم و خليجفارس از
این ليست خارج ش��وند .اما وقتي قرارداد بلوك
ديّ��ر (در خلیجفارس) بس��ته ميش��د ای��ن ايراد
مط��رح گرديد كه بل��وك در مح��دودهی آبي
اس��تان هرمزگان قرار گرفته و امضاي قرارداد آن
در ش��وراي اقتصاد مشکالت زيادي داشت .بنده
معتقدم در اين دوره بايد از تجربيات گذشته درس
گرفت و تمامی مناطق كشور را جزء بلوكهاي
اكتش��افي تعريف كرده ،اجازهی سرمايهگذاري
را به ش��ركتهاي بزرگ نفتي داد تا با بررس��ي
و اولويتبندي آنها بتوان به نتايج بهتري دس��ت
ياف��ت .در نهايت بنده اين ضع��ف را قبول دارم
كه در آن زم��ان در بلوکبندیها و ارائهی آنها
حس��ننیت کامل وجود نداش��ت .اما در شرايط
حاكم آن دوره بعضيها کلّیت این اقدام را مغایر
با منافع کشور میدانستند و فضاي سنگيني ايجاد
شده بود .در مجموع آن زمان تالش زیادی انجام
ش��د؛ بهویژه تيمهاي فني و كارشناسي مديريت
اكتش��اف زحمات زيادي را جهت طراحي ،تهیه
شرح كار و مذاكرات قراردادي متحمل شدند.
يك تيم قوي فني از كارشناسان زمينشناسي،
ژئوفيزيك ،مهندس��ي مخزن و  ...وجود داش��ت
كه بر نحوهی واگذاري و كار نظارت ميكردند.
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مصاحبه

در مقام مقايس��ه ،مديريت اكتشاف در عرضه و
مديري��ت بلوكهاي اكتش��افي عملكرد مثبتي
داش��ته اس��ت؛ بهگونهای که در اين پروژهها با
ش��ركتهاي خارجي مثل یک ش��ريك رفتار
ميشد ،بحث كارفرما و پيمانكار در ميان نبود و
روحيهی همكاري مستقيم ميان اعضا ايجاد شده
بود و در بس��یاری موارد كارشناسان ايراني خود
را توانمندتر از كارشناسان شركتهاي خارجي
نشان دادند .اما در اين شركتها يك تيم پشتيبان
قوي مركزي وجود داشت كه كارشناسان مستقر
در ایران را حمايت ميكردند.
بهعنوان مثال مديريت اكتشاف در نظر داشت
مشتركاً با ش��ركت آداكس سوئيس كه از نظر
كالس فني رتبهی باالي��ي دارد در يك بلوك
كش��ور عمان مش��اركت کند .در نهايت هم با
وجود امضاي قراردادي محرمانه ،عمان حاضر به
ارائهی اطالعات به ما نشد .اما مديريت اكتشاف
با تكيه بر اطالعات خود مدل اکتش��افی را برای
بلوک مورد نظر تهيه کرد .در هنگام ارائهی این
اطالعات ،مدير فني شركت آداكس نتایج ارائه
شده را کام ً
ال صحیح و شبیه به نتایج آن شرکت
بیان کرد .این مورد كه بدون در دس��ت داشتن
اطالعات کامل انجام ش��د نمونهاي از كارهای
افتخارآميز كارشناسان مديريت اكتشاف بود.
در آن زمان با ایجاد تعامل مثبت ،ش��رح كار
روشن و ش��رايط مناس��ب ،مذاكرات پيشرفت
کرد .در آن تيم مذاكرهكننده ،مدير اكتشاف و
عضو هيأت مديره شركت ملي نفت ،مدیر امور
حقوقی بهعن��وان عضو ديگر آن هيأت مديره و
همچنین نمايندهی مدير مالي شركت ملي نفت
وظيف��هی انجام مذاك��ره و امضاي ق��رارداد را
برعهده داش��تند .بهدلیل حضور همین دو عضو
هيأت مديرهی شركت ملي نفت ،اين قرارداد در
موقع امضاء ،مصوبهی ش��ركت ملي نفت را نيز
داشت .البته اين تجربه در قراردادهاي توسعهی
ميدان اجرايي نش��د .زيرا قراردادهاي توسعهی
ميدان با ش��ركتهاي خارجي نهایی ميشد .اما
بعدا ًوقتي قرارداد جهت تصويب در اختيار هيأت
مديرهی شركت ملي نفت قرار ميگرفت گاهی
اوقات تغييراتي در آن قراردادها اعمال ميش��د
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که به اعتبار شركتهای مذاکرهکنندهی داخلي
آس��يب ميرس��اند .این موارد لزوم ديده شدن
ساختار مناس��ب برای مذاكرات توسعهی ميدان
را بديهي ميسازد .اميدوارم در آينده نيز تيمهاي
مذاكرهكنن��دهی ش��ركت مل��ي نف��ت افرادي
تصميمگير ،مؤثر و آش��نا به مسائل قراردادي با
اختيار تام باش��ند تا با درنظر گرفتن مصالح ملي
بتوانند توافقات الزم را انجام دهند و در صورت
توافق یا عدمتوافق در همان جلسه تصميم گرفته
شود؛ نه آنكه پس از توافق ،امور حقوقي شركت
ملي نفت آنرا متوقف کرده و اعتبار ش��ركت
ملي نفت و شرکتهای تابعه خدشهدار شود.
با درنظر گرفتن مس��ائل مطرح شده و تعامل
س��ازنده با پيمانكاران ،مديريت اكتش��اف بیش
ی خارج��ی در
از ی��ک ميلي��ارد دالر س��رماي ه 
بلوكهاي اكتش��افي جذب ک��رده كه همهی
ريس��كها با پيمانكار بوده است .بیست و چهار
حلقه چ��اه اكتش��افي حفاري ،ح��دود ده هزار
كيلومتر لرزهن��گاري دوبعدي و بي��ش از هزار
كيلومتر لرزهنگاري سهبعدي انجام شد .همچنین
حدود  45تا  50هزار كيلومتر دادههای لرزهنگاري
قدیمی بازخواني ش��ده ،اطالعات فراوانی توليد
گردید و مطالعهی زمينشناسي حدود صد هزار
كيلومتر مربع از سطح كشور انجام شد .تمام اينها
نشاندهندهی توفیق ارائهی بلوكهاي اكتشافي
است .مهمتر از همه ،احراز ارزش اقتصادي سه
تا از بلوكهاي ارائه شده بود؛ بلوكهاي فارسي
(می��دان فرزاد B-ب��ا  11TCFگاز) ،بلوک مهر
(میدان بندكرخه با دو ميليارد بش��كه نفت درجا
و حدود  180ميليون بشكه نفت قابلبرداشت) و
بلوك اناران (بيشتر از دو ميليارد بشكه نفت درجا
و حدود  220ميليون بشكه نفت قابلبرداشت).
البته بهغی��ر از این میادین كه ارزش اقتصادي
دارند و ميتوانند در برنامهی توسعه و تولید قرار
گيرند،درتعدادديگريازبلوكهايمطالعهشده
از جمله دو مخزن كوچك در نزديكی تهران به
نامهای سيلك و اران ،ذخایری کشف گردید که
میتوانند در آينده ارزش اقتصادی و استراتژيك
داش��ته باشند .همچنين میتوان به بلوك بزرگ
س��اوه اش��اره كرد .در مجموع ميتوان به توليد

اطالعات زمينشناسي و اكتشافي برای صد هزار
كيلومتر مربع از سطح كشور اشاره كرد كه نياز به
هزينه و سرمايهگذاري مجدد ندارد .در حقيقت
هماکنون در اين مناطق يك قدم جلوتر هستيم.
در نتيجه با توجه به تمام ش��رايط میتوان گفت
عملكرد گروهي كه در آن زمان كار را برعهده
داشتند موفق بوده است .درحقيقت در آن زمان
قرارداد تهيه شده س��ه بار بازنگري شد و تالش
زيادي صورت گرفت كه البته ش��ايد مسئوالن
وقت نیز نميتوانستند بيش از اين قرارداد را تغيير
دهند .ضمن اینکه آن مورد با كس��ب تجربه نیز
همراه بود و س��بب شد آخرین قرارداد نسبت به
اولین قرارداد شرايط بهتري داشته باشد .چراکه
قب ً
ال دانش اين كار در كش��ور وجود نداشت و
افراد مس��ئول ،آموزشهاي الزم را نديده بودند
و با استفاده از افراد و توانمنديهاي داخل بدون
تجربهی ش��ركت در يك مناقصهی بينالمللي،
اين توان ايج��اد و بهتدریج تقویت گرديد .مث ً
ال
در موردی با دستور وزير وقت مقرر شد در يك
مناقصهی اکتش��افی بينالمللي شركت كرده و
تجربه كس��ب شود .اما بهدلیل تأخيرهاي فراوان
و عدم موافقت بهموقع نهاد رياس��ت جمهوري
برای مس��افرتهای خارج از کش��ور ،مقدمات
کار زمانی فراهم ش��د كه مهلت مناقصه به پايان
رسيده بود.
وقتي كه در مس��ير اجرا ،ممکن است زمانبر
ب��ودن رون��د دریاف��ت موافقت نهاد رياس��ت
جمهوري ب��ا مس��افرتهای خارج از کش��ور
ت گردد ،بايد مس��ائل
س��بب از بين رفتن فرص 
را واقعبينانه بررس��ی کرد ،مش��كالت را درنظر
گرفت و عملكردها را با شرايط موجود سنجيد.
در برخ��ي م��وارد اگر ق��رار ب��ود از برخي
كارشناسان درون مجموعه استفاده شود با وجود
ابالغ مدير ،این کارشناسان از حضور در پروژه
امتناع كرده و كار را زير س��ؤال ميبردند .اما در
نهايت همين افراد نيز از همان كارهاي انجام شده
تجليل كرده و به موفقيتآمي��ز بودن آنها اقرار
کردن��د .در مجموع بنده معتق��دم از  64بلوك
ارائه شده حدود  15تا  20بلوك تكراري بودند.
مث� ً
لا بلوك مغان در دو مناقصه عرضه ش��د كه
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در آخری��ن مناقصه منجر به ق��رارداد گردید .يا
بلوكهاي كوير مركزي و راز ،در مناقصههاي
قبلي ناموفق بودند و مجددا ً تكرار شدند.
در آن زمان تمام حوضههاي رسوبي به بيشتر
از صد بلوك تقسيمبندي و تعريف شد كه البته
تعدادي از آنها قابلعرضه نيستند .اما در آينده
با ضعيف ش��دن احتمال اكتشاف ميتوان آنها
را ني��ز عرضه كرد .در مجموع  40تا  50بلوك
عرضه ش��د كه پانزده تای آنها منجر به قرارداد
گرديد و سه تای آنها بلوك اقتصادي و تجاري
شد .بعضي ميادين مانند توسن در خليجفارس يا
آران و س��يلك يا كوهدشت (مخزن كوچك
گازي) نيز كش��ف ش��د .همچنی��ن اطالعات
ذیقیمت زمينشناسي در مورد اكثر قسمتهاي
مختل��ف ،مانند اس��تان ايالم و ای��ران مرکزی
حاصل شد كه همهی اين موارد از موفقیتهای
طرح بلوكهاي اكتش��افي است .اميدواريم در
آينده بهرهبرداري الزم از این تجارب صورت
گرفته ،از نواقص و مش��كالت تيم قبلي (یعنی
بنده و همکاران) و همچنین تجارب كارشناسان
جوان استفاده شود تا از تكرار اشتباهات گذشته
جلوگيري بهعمل آمده ،با رفع تنگناهاي قبلي،
شرايط فعلی را تغيير دهند .زيرا شرايط و قوانين
دستوپاگير فعلی كه نشاندهندهي غيرشفاف
بودن سيستم است پيمانكاران را فراري خواهد
داد.
در قراردادهاي جدي��د ظاهرا ً اين موارد ديده
ش��ده ولي تا جايي ك��ه بنده مطالع��ه كردم در
مورد اكتشاف چيز زيادي وجود ندارد .مقررات
دستوپاگير دولتي در بسياري از پروژهها سبب
كن��دي و حتي توقف كار خواه��د بود كه بايد
آسا ن شود .مث ً
ال در كنگرهی اخير جهاني نفت در
مسکو ،تعدادي از كارشناسان و مديران شركت
ملي نفت توسط شركت دانا دعوت شده بودند
كه بهدلیلی نتوانستند حضور یابند .در حالي كه
اين كنگ��ره رخداد منحصر بهفردي در حوزهی
نف��ت و گاز در دني��ا بود و تمامي كارشناس��ان
خب��رهي ش��ركتها در آن حض��ور يافت��ه و از
بحثهاي مفيد آن بهرهبرداري میکنند.
در هنگام لزوم انتقال فنآوري و دانش روز به

كشور ،صحبت از باز شدن درها مطرح ميشود.
زيرا ام��روزه در دنيا نگرشهاي جديدي مطرح
است .مث ً
ال گفته میشود که دیگر یک شرکت
نباید فقط نفتی یا فقط نفتی و گازی باش��د بلکه
باید شرکت انرژی شود.
يعني دیدگاه ش��ركت بايد تمامي انرژيهاي
موج��ود باش��د؛ از انرژيه��اي تجديدپذي��ر تا
انرژيهاي فس��يلي .البت��ه در بخش خصوصی
کش��ورمان یکی از شركتها در اين زمينه اقدام
ك��رده؛ یعنی عالوه بر فعالیت در زمینهی نفت و
ي باد و خورشيد را نیز مدنظر قرار داده
گاز ،انرژ 
است.
در مجموع بايد نگرشها تغییر كرده ،مسائل را
واقعبينانه و حتي خوشبينانه نگاه کرد و ارتباطی
گس��ترده براي اخذ دانش برقرار ش��ود .در آن
زمان پيش��نهاد داديم كه مجوز تعداد مشخصی
س��فر خارجي در پروژهها ديده شود و بر اساس
ارزيابي دقيق كارشناسي ،تعداد نفرات ،روزها و
حتي اس��امي افراد با مالحظهی تمامي جنبههاي
احتمالي ارائه گردد .چراکه كس��ب تجربه فقط
ب��ا آوردن افراد متخصص انجام نخواهد ش��د و
اعزام كارشناسان جهت كس��ب و انتقال تجربه
و فنآوری نیز الزامي است .البته پيشنهاد مكمل
بن��ده این اس��ت ک��ه در حوزههاي نفت��ي دنيا
وارد شده و با خريد س��هام شركتهاي نفتي و
مشاركتهاي بينالمللي ،ديد کارشناسان بومی
را بينالمللي کنیم .چرا ايران نبايد در يك بلوك
اكتش��افي مث ً
ال در آفريقا 20 ،درصد سهم داشته
باشد؟ چرا شركت نفت خود را تنها به مرزهاي
داخل كش��ور محدود ميكند؟ اميدوارم روزي
برس��د كه شركت ملی نفت ايران در كنار توليد
پنج ميليون بشكه نفتخام در داخل ،يك ميليون
بشکه نیز در خارج كشور توليد داشته باشد .پس
اگر بخواهيم با ش��ركتهاي خارجي كار كنيم
بايد تعاملي باز داشته باشيم.
ارتقاء فنآوری و انتقال س��رمايهی خارجي با
تنگ نظري ،اِعمال محدوديت و فشار امكانپذير
نيس��ت .همچنين لزوم قرار گرفتن كارشناس��ان
داخل��ي در كن��ار پروژههاي خارجي بهش��دت
احساس ميش��ود و بهنظر بنده حتي كارشناس

حفاري روي س��كو هم بايد دورهي مش��خصی
مث ً
ال يك يا دو ماه روي س��کوی مشابه خارجي
كار كند تا دانش را به داخل انتقال دهد؛ چراکه
آموزش فقط در كالس درس اتفاق نميافتد.
البته در اواخر تجربهی بلوكهاي اكتش��افي،
تنه��ا گوش��هاي از محدوديته��اي بينالمللي
تأثيرگذار ب��ود و تعداد زيادي از ش��ركتهاي
اروپاي��ي و س��ایر ش��رکتهایی كه خواس��تار
شركت در مناقصهها بودند عقبنشینی کردند.
هرچند ق��رارداد پانزده بلوك قب��ل از تحريمها
امضاء شد اما در آن پروژهها نیز بهدلیل تحريمها
مشكل انتقال ارز و منابع وجود داشت .حتي سه تا
از بلوكهاي ارائه شده عم ً
ال به اهداف موردنظر
دست پيدا نكردند .چراكه با وجود توان جذب
سرمايهای بيش از يك ميليارد و دويست ميليون
دالر ،تحريمها س��بب شد بخش��ی از سرمايهی
برنامهریزی شده را از دست بدهيم .مث ً
ال بهدلیل
همین محدودیتها ،در بلوكه��ای خرمآباد،
دانان و مغان عملیات اکتشافی تکمیل نشد.
درمجموع موفق ندانس��تن ط��رح بلوكهاي
اكتش��افي نش��انگر عدم آش��نايي به نتايج كار،
پيچيدگيهاي مربوط به مناقص��ه ،قراردادهاي
بينالمللي و  ...اس��ت و بايد مش��خص شود كه
منظور از توفيق چيست؟
 :ميتوان صحبت منتقدان را

اینگون�ه مطرح كرد كه اگر در اولويتبندي
كار ،ام�کان ارائهی بلوكهاي فقي�ر بههمراه
بلوكه�اي غني ب�راي مناقص�هی بينالمللي

وجود داش�ت ،می ش�د امتيازاتي از طرفهاي
خارج�ي گرف�ت و تجرب�ه ی بیش�تری حاصل

کرد.

روشندل :بله قطعاً میتوانستیم بهتر عمل کرده
و موفقیتهای بیش��تری بهدست آوریم .اما باید
س��عی کنیم ش��رایط را عوض کرده و آینده را
بسازیم .مث ً
ال بنده پيشنهاد میکنم كه حتي مناطق
كمپتانس��يل بهصورت پلهاي عرضه شود .يعني
ابت��دا مطالعهی زمينشناس��ي و ژئوفيزيك ارائه
گ��ردد و درصورت موفقيتآميز بودن ،حفاري
اكتش��افي صورت گيرد .در ابتدای کار لزومي
15

مصاحبه

به اخذ تعهد حفاری وجود نداش��ته باشد و حتي
در ص��ورت وج��ود تعهد حفر چ��اه اگر نتایج
مطالعات اولیه منفی بود بلوك ديگري در اختيار
ش��رکت طرف قرارداد گذاشته شود؛ این یعنی
انعطافپذيري.
علم و دانش مانند رودخانهای جاري ،مس��ير
خ��ود را پيدا کرده و به حركت ادامه ميدهد .ما
بايد به كارشناسان خود اعتماد كنيم .خوشبختانه
در زمان ما اين اعتماد به بدنهی كارشناسي وجود
داش��ت که همینجا باید از حمايت مسئوالن و
مديران ش��ركت نفت در دوران مسئولیت خود
در طرحهاي اكتشافي تقدير و تشكر كنم .البته
محدوديته��اي جانب��ي مورد اش��اره عالوه بر
مبحث بلوكها ،در ساير موارد نيز معضالت و
مش��كالت زيادي را در كارهاي مختلف ايجاد
ميكند.
جذب س��رمايه ،مجموعهای عوام��ل را دربر
ميگي��رد و ق��رارداد تنها يك قس��مت از كار
اس��ت .مق��ررات و قوانين داخل��ي ،مديريت و
حدود اختيارات مسئوالن ،توانمندسازي بدنهی
كارشناسي و نيروها نیز در این امر دخیل هستند.
ِ
مث ً
ضعيف داخلي
ال نميتوان يك مدير پروژهی
و فاق��د اختی��ار را در كنار يك مدي��ر پروژهی
توانمن ِد خارجي با اختیارات کامل قرار داد.
در نهاي��ت باي��د ب��ا تش��كيل يك گ��روه،
مجموعهی مشكالت آن زمان بررسي و راهكار
ح��ل آنها ارائه ش��ود تا بتوان در آينده ش��رايط
جذب سرمايه را در كشور ايجاد كرد.
در ش��رايط سياس��ي فعلي ،جذب سرمايهی
خارجي در زمینهی توس��عهی ميادين اكتشافی،
مشكل بهنظر ميرسد .اما شركت ملي نفت بايد
مقررات موج��ود را بازنگري كرده ،از تجربهی
قبلي استفاده نموده و مشكالت سابق را حل کند
و بهمحض مس��اعد شدن ش��رایط ،بدون اتالف
وقت ،مناقصات را برگزار نماید.
 :ب�ا توج�ه ب�ه تجرب�هی

جنابعال�ي در جاي�گاه مديريت�ي در بخ�ش

دولت�ي و خصوصي ،چگونه ميتوان از خروج

نيروهاي توانمند و كارشناسان برجسته ی بدنه
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س�ازمانهاي دولت�ي نفت�ي كش�ور جلوگيري

بهعمل آورد؟

روشندل :امروزه تفكر سازمانهاي دولتي در
دني��ا در حال از بين رفتن اس��ت .اما به اين نكته
هم بايد توجه داشت كه شركتهاي نفتي تقريباً
در همهجاي دنيا بهنحوی وابس��ته به دولت بوده
و بهدنبال منافع دولتهای خود هستند .شركت
ملي نفت ايران در زمانهاي گذش��ته ،بهش��کل
يك شركت تعريف ش��ده بود .اما این شرکت
در طول زم��ان و با وضع قوانین دولتي تبديل به
سازمانی كام ً
ال دولتي شده است.
چارهای نیست و بايد به تجربههاي جهاني در
اين خصوص دقت کنیم؛ مانند شركتهاي نفتي
چين ،نروژ و  ...كه توانستهاند موفق عمل كنند.
طی مطالعهاي در داخل كش��ور شركت ملي
نفت با پانزده ش��ركت مختلف خارجي مقايسه
ش��ده بود که نتيجهی آن ساختار منحصربهفرد
شركت ملي نفت بود .در بسیاری از موارد نيازي
ب��ه تجربه كردن نيس��ت و ميت��وان از تجربهی
ديگ��ران اس��تفاده كرده و اصرار ب��ر تك بودن
نداشت.
ب��ا درنظر گرفت��ن س��اختارهاي بينالمللي و
تجربههاي جهان��ي (بهتری��ن تجربهها) مبحث
نيروي انساني به بازنگري نياز دارد.
مث ً
ال ب��ا تغيير ماهيت ش��ركت مل��ي نفت از
ش��ركتی عملياتي به ش��ركتی ناظر ،بسياري از
كارشناس��ان باتجربه و عملياتي پ��س از مدتی
باز نشسته ش��ده و نیروهای جوان بدون سابقهی
عملیاتی جذب و از ابتدا مش��غول امر نظارت و
طراحی ش��دند .بدیهی اس��ت ک��ه نمیتوان از
آنه��ا توقع زیادی داش��ت و بهتدریج توانمندی
افراد تنزل پیدا میکند .پس ش��رکت نفت باید
متناسب با تغییر ماهیت ،مقررات استخدامی خود
را نیز تغییر میداد تا موفق شود .در حالي كه اگر
ش��ركتهاي خارجي از تصديگري بهسمت
حاكميت حرکت کردند ،قب ً
ال لوازم كار را آماده
كرده بودند .یعنی بايد نیروهای مورد نیاز خود را
از میان افراد با تجربهی عملیاتی با سنین مختلف
جذب کنند تا توانمندی افراد ،ارتقاء یابد.
با نگاهي به بعضي اجزاي ساختاري شركت

ملي نفت ميتوان به مشکالت آن پي برد .مث ً
ال
اف��رادي ك��ه در مدیریت برنامهري��زي تلفيقي
شركت ملي نفت مشغول بهكار میشوند حداقل
بايد تجربه و توان كارشناسي بیست ساله داشته
باش��ند .حال که عملیات در ش��رکتهای ملی
نفت ایران انجام نمیشود این نیروها از کجا باید
تأمین شوند؟ جذب نيروي متخصص در رتبهها
و رش��تههای مختلف باید برحسب نياز سازمان
س��ن باالی افرا ِد
باش��د .بدیهی است که بهدلیل ّ
واجد این شرایط ،طبق ضوابط موجود استخدام
آنها ممنوع است .امروزه در شركتهاي مطرح
نفتي جهان ،رقابت براي جذب نيروي متخصص
از تمام نقاط جهان انجام میشود .شرکت ملی
نفت نیز با مهاجرت خيل عظيمي از كارشناسان
به ساير ش��ركتهاي مطرح نفتي مواجه است.
پس در راستای تحولي عظيم در ساختار شركت
مل��ی نف��ت و ادارهی این ش��رکت در كالس
جهاني ،به تغييراتی در س��اختار نيروي انساني،
مديريتي و مقررات جذب نيازمندیم .بايد ترتيبي
اتخاذ كرد تا از توانمندترين افراد اس��تفاده شود
و حتي بين آنها رقابتي جهت بهدس��ت آوردن
شغلهاي تخصصي ايجاد گردد .اين زمينههاي
كاري را باید بهصورت فرصتهاي شغلي ارائه
کرد تا مثل س��اير ش��ركتهاي نفتي بهترينها
جذب شوند.
در مجموع امروزه اختيارات محدود مديران
ش��ركت نفت ،ني��روي انس��اني ،ت��وان فني و
كارشناس��ي ،آموزش نيروي انساني و قوانین و
مقررات موجود سبب بهوجود آمدن مشكالت
عديدهاي شده است.
از طرف��ی ح��ال ک��ه ق��رار اس��ت پابهپای
ش��رکتهای بین الملل��ی کار کنی��م تفاوت
فاحش دستمزد بین دو طرف چه توجیهی دارد
و نیروی انس��انی باید تا چ��ه حد با عرق ملی و
تعصب مقاوم��ت کرده و ش��اهد این تبعیض
باشد؟ قطعاً عدهای به س��ایر کشورها خواهند
رفت (که رفتهاند) .مسلماً برای حل این معضل
باید راه مناس��بی یافت؛ وگرنه این مش��کل نیز
بهتدریج توان فنی و اجرائی شرکت ملی نفت
ایران را کاهش خواهد داد.

