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در سال هاى اخير سياست وزارت نفت تسريع 
در توســعه ميادين مشترك با كشــورهاى همسايه 
مانند عراق و قطر، عربســتان و غيره بوده است. در 
توسعه هر ميدان چندين عامل اساسى دخيل اند كه 

مهمترين آنها عبارتند از:
1- به كارگيــرى نيروى انســانى متخصص به 
همراه فــن آوري مورد نياز در قالــب پيمانكاران با 

تجربه
2-نظارت دقيق و قوى از سوى كارفرما

3-تأمين سرمايه الزم
طى ســال هاى اخير محدوديت هاى بين المللى 
ايجاد شــده در تأمين ســرمايه و همچنين دسترسى 
به پيمانــكاران بين المللى موجب كند شــدن روند 
پيشرفت برخى از پروژه ها گرديده است. براى غلبه 
بر اين مشــكالت، وزارت نفت با اســتفاده از توان 
پيمانكاران داخلى و همچنين متنوع سازى روش هاى 
تأمين مالى مانند اســتفاده از اوراق مشاركت، منابع 
بانكــى و صندوق ارزى توانســت تا حدودى روند 
اجــراى پروژه ها را تســريع گرداند. حــال پس از 
گذشــت دوره اى از اجراى اين سياست ها، مناسب 
اســت تا با انجام اصالحات مقتضــى روند اجراى 
پروژه هــا خصوصاً در ميادين مشــترك را بيش از 

پيش بهبود بخشيد.
قــدم اول در اجراى هر پروژه انعقــاد قرارداد 
بــا پيمانــكاران اســت. از آنجا يي كــه چارچــوب 
قراردادهــاى حاضــر عمدتــاً برگرفته از شــرايط 
ســال هاى گذشته اســت، الزم اســت قراردادهاى 
جديدى متناسب با شرايط روز كشور و حتى براى 
برخى از ميادين مشــترك به صــورت ويژه تدوين 

گردد. 
همچنين به دليل حساسيت باالى مقوله انرژى، 
در برخى موارد اســتانداردهاى بااليى براى برخى 
فعاليت هــا و يــا كاالها در نظر گرفته مى شــود كه 

پيمانــكاران داخلــى تــوان تأمين آنهــا را در حال 
حاضر ندارند. اين مســأله باعث بروز اشكاالتى در 
اجرا و در نهايت اقــدام به ارايه مجوزهاى مختلف 
از سوى كارفرما به پيمانكار در طول اجراى پروژه 
در جهت تغيير در برخى مفاد قــرارداد مانند نحوه 
پرداخت ها و يا كاهش الزامات فنى مي شود كه اين 
امر خود، شرايط يكسان براى همه پيمانكاران را نيز 
از بيــن مى برد. چرا كه ارايه اين امتيازات و مجوزها 
به صورت يكســان انجام نگرفتــه و بعضاً به صورت 
ســليقه اى و موردى ارايه مى گردد و در نتيجه منجر 
به تبعيــض مى شــود. بنابراين بهتر اســت از همان 
ابتداى كار با توجه به محدوديت هاى ايجاد شــده، 
كليه شرايط و امتيازات به صورت شفاف در قرارداد 
گنجانده شــود و براى تمامى پيمانكاران به صورت 
يكســان اعمال گــردد. همچنيــن در اجــرا نيز از 
هرگونه تغيير كه منجر به ايجاد رانت براى بعضى از 

پيمانكاران مى گردد، جلوگيرى به عمل آيد.
بخش ديگري از مشكالت در اجراى پروژه ها 
به نظــارت كارفرما بــر مى گردد. متأســفانه به نظر 
مى رســد كارفرما در اين قســمت عملكرد مناسبى 
ندارد كه مى تواند ناشــى از عدم شــناخت مناسب 
از مقوله نظارت باشــد. در واقع، نظارت را مى توان 
فراتــر از كار اجرايــى دانســت. با توجه بــه اينكه 
در حال حاضر تجربه نيروهاى نظارت اكثراً بيشــتر 
از پيمانكاران اســت، اين افــراد مى توانند راهنما و 
هدايتگر خوبى در اجراى پــروژه براى پيمانكاران 
باشند. اما در عمل شــاهد خروج نيروهاى با تجربه 
از فراينــد نظارت هســتيم كــه مى توانــد در روند 
و كيفيــت اجــراى پروژه ها تأثيرگذار باشــد. بايد 
در نظر داشــت كه پيمانكاران كم تجربــه امروز با 
هدايت صحيــح و ديد بلند مدت كارفرما مى توانند 
به پيمانكاران بين المللى و قدرتمند آينده كشــور و 
حتى به صادر كننده خدمات فنى مهندســى تبديل 

گردند كه عدم نظارت و راهنمايى دقيق كارفرما و 
ديد كوتاه مدت و جزئى نگر عكس اين فرايند را به 

دنبال خواهد داشت.
در بحــث تأمين ســرمايه نيز به نظر مى رســد 
مديران نفت مى بايد اولويت پروژه هاى عظيم نفتى 
خصوصاً ميادين مشــترك را به خوبى حس كرده و 
به مديران ارشد كشور منتقل كنند تا تأمين سرمايه با 
قدرت بيشترى به بخش نفت و گاز صورت پذيرد. 
جذابيت هايى مانند افزايش سود اوراق مشاركت به 
راحتى مى تواند منجر به جذب سرمايه عظيمى براى 
پروژه هاى نفت و گاز گردد. چه ايرادى دارد وقتى 
براى ســكه طال، اوراقى با ســود 24 درصد منتشر 
مى  شــود، بخش نفت و گاز نيز بتواند با ســودهاى 
جــذاب و همچنين بــراى پروژه هايى كــه هزاران 
نفــر را به كار مى گيرد و در كوتاه مدت بازگشــت 
ســرمايه كرده و از برداشت سهم كشورمان توسط 
همســايگان نيز جلوگيرى مى نمايد، اســتفاده كند. 
تجربه ناموفق انتشــار اوراق با سودى كمتر از ساير 
فعاليت ها به خوبى نشــانگر عــدم درك صحيح از 
اهميت پروژه هاى توســعه ميادين مشــترك است. 
الزم به يادآورى اســت كه در گذشته شركت هاى 
بين المللى براى اجراى پروژه ها به صورت بيع متقابل 
تــا 3 برابر ميزان ســرمايه آورده از كشــورمان پول 
دريافت مى كردند كــه در حال حاضر با تبديل اين 
قراردادها به قيمت مقطوع (Lump Sum)اين سود 
باال حذف گرديده است. بنابراين مى توان با جذب 
سرمايه از منابع داخل و با سود مناسب همچنان منافع 
عظيمى را به كشور و سرمايه گذاران داخلى رساند.

در پايان بايد گفت هرچند مسايل و مشكالت 
بيرونــى موانعى براى تســريع در پروژه هاى ميادين 
مشترك محســوب مى گردند، اما مشكل عمده را 
مى بايــد در داخل و در شــيوه ها و نگرش مديريتى 

خودمان جستجو نماييم.

لزوم بازنگرى در نحوه ي مديريت پروژه هاى 
توسعه ي ميادين مشترك
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