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جن��اب آق��اي مهندس حس��ین روش��ندل، با 
تجرب��ه اي طوالن��ي در صنع��ت نف��ت از جمله 
مدیرعامل سابق شرکت عملیات اکتشاف نفت، 
معاون سابق مدیر اکتشاف در پشتیبانی، امور فنی 
و بلوک هاي اکتشافي و مشارکت های خارجی و 
همچنین مدیرعامل فعلي شرکت نفت و گاز دانا 
به سؤاالت ماهنامه ي اکتشاف و تولید نفت و گاز 
در خصوص چالش هاي حوزه ي اکتشاف به ویژه 

طرح بلوک هاي اکتشافي پاسخ دادند.

به عن�وان  جنابعال�ي  به نظ�ر   :
مدیري باسابقه در حوزه ي اکتشاف شرکت ملي 
نفت ایران، با توجه به ش�رایط موجود و جایگاه 
و برنامه هاي س�ایر ش�رکت هاي نفتي، اولویت و 
سیاس�ت هاي اکتش�افي ش�رکت ملي نف�ت باید 

چگونه طراحي و برنامه ریزي شوند؟
روش��ندل: نخست باید به رسالت شرکت ملي 

نف��ت و به تب��ع آن مدیریت اکتش��اف )به عنوان 
مجري اصلي سیاست هاي اکتشافي( توجه داشت. 
شرکت ملي نفت متولي کش��ف، تولید، عرضه 
و فروش تمامي محصوالت هیدروکربني اس��ت 
که کش��ف هیدروکربن عمدتاً برعهده مدیریت 
اکتشاف مي باشد. البته سایر شرکت هاي تولیدي 
تابعه ي شرکت ملي نفت نیز داراي اختیار کشف 
نفت و گاز هستند که تابه حال عماًل کشف مهمي 
اتفاق نیافتاده و بیشترین سهم را در این خصوص، 

مدیریت اکتشاف داشته است.
مدیریت اکتش��اف ضمن کشف منابع جدید 
و افزایش ذخیره ي نف��ت و گاز، وظیفه ي تعیین 
تکلی��ف پتانس��یل هیدروکربني تمام��ي نواحي 
رسوبي کشور را برعهده دارد. این مدیریت باید 
ذخایر احتمالی موجود در آن مناطق را مشخص 
کند تا براساس آن برنامه ریزی های کالن توسعه ي 
اقتصادي و صنعتی کش��ور انج��ام گیرد. یعني با 

کش��ف ذخایر گازي یا نفت��ي در هر منطقه اي از 
کش��ور، ضروري اس��ت برنامه ریزي براي ایجاد 
صنایع پاالیش��گاهي و پتروشیمي یا تأمین انرژی 
مورد نیاز آن منطقه نیز صورت پذیرد و در صورت 
عدم وجود ذخایر، از برنامه ریزي غلط جلوگیري 
به عمل آید. مثاًل در صورت کشف ذخایر گازي 
در شمال غرب کشور در مناطقي مانند آذربایجان 
نیازي به احداث خط لوله اي طوالني از عس��لویه 
تا شمال غرب نخواهد بود. یا مي توان به جزیره ي 
کیش اشاره کرد که به علت حفاري دیرهنگام در 
آن، در اثر مشکالت زیست محیطي، خط لوله اي 
به ط��ول بیش از صد کیلومتر از جزیره س��یري به 
کیش احداث ش��د و سپس، کشف ذخایر عظیم 
گازي ب��ه حج��م بی��ش از 60Tcf در این جزیره 
به اثبات رسید. البته بر اس��اس شنیده ها برای این 
خط لوله، کاربری دیگری درنظر گرفته شده که 
مایه ي خوشحالی اس��ت. بنابراین با انجام به موقع 

محمود حاجیان برزي ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت تهیه و تنطیم:  میراحمد حسیني، مدیریت پژوهش و فن آوري شرکت ملی نفت 

مصاحبه ی اختصاصی ماهنامه ی اکتشاف و تولید نفت و گاز با مهندس حسین روشندل ؛
صحبت های مدیر عامل شرکت نفت و گاز دانا در 

خصوص چالش ها و سیاست های اکتشافی
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مصاحبه

فعالیت هاي اکتشافي مي توان از انجام پروژه هاي 
غیرضروري جلوگیري به عمل آورده و از اتالف 

سرمایه  هاي ملي خودداري کرد.

: رس�یدن به اه�داف و وظایف 
تعیین ش�ده توس�ط ش�رکت ملي نف�ت، نیازمند 
انتقال فن آوري هاي روز به داخل کش�ور است. 
به نظر ش�ما ایران ت�ا چه حد در زمینه ي کس�ب 

دانش اکتشافي روز جهان موفق بوده است؟
موضوع��ي  اکتش��اف  دان��ش  روش��ندل: 
سخت افزاري نیست بلکه بیشتر مبحثي نرم افزاري 
اس��ت. عمدت��اً دان��ش اکتش��اف را نرم افزاري 
توصیف کرده اند که در داخل کشور وجود دارد. 
فعالیت های��ی از قبیل ژئوفیزیک، زمین شناس��ي، 
ژئوش��یمي، حف��اری و ... ک��ه ه��م در ت��وان 
ش��رکت هاي دولتي و هم در توان ش��رکت  های 
خصوصي است که امکان رقابت با شرکت هاي 
خارج��ي را نیز دارند. البت��ه در این زمینه نیازمند 
ارتقاء کّمي و کیفي هس��تیم. مثاًل ش��رکت هاي 
ژئوفیزیک خارجي در یک روز مي توانند حدود 
1800 تا 2000 شوت انجام دهند. اما شرکت هاي 
داخلي حدود 200 شوت انجام مي دهندکه به علت 
در اختیار داشتن نرم افزارهاي روز دنیا و تجهیزات 
مدرن، توان ش��وت زدن، ثبت رکورد و تفس��یر 
را دارن��د. الزم اس��ت در اینجا به توان تخصصي 
ژئوفیزیست هاي مدیریت اکتشاف و شرکت هاي 

فعال خصوصي در این زمینه نیز اشاره کرد.
در زمین��ه ي حف��اري، توان س��خت افزاري تا 
حدودي وجود دارد و ت��وان طراحي دانش فني 
حفاري نیز نس��بتاً در داخل کشور موجود است. 
البته ارتب��اط با خ��ارج و به روز ک��ردن دانش و 
دس��تگاه های حفاری با ب��ازار بین المللی بس��یار 
س��ودمند خواهد بود. زی��را دانش مث��ل جریان 
آب اس��ت که نباید محدود ش��ود و در صورت 
محدودیت، ش��بیه به برکه اي خواهد ش��د که با 
گذشت زمان کّمیت و کیفیت آن تغییر می کند. 
مثاًل در حال حاضر نیاز به دسترس��ی بیش��تري به 
دانش الیه هاي رس��وبي، لیتوفاسیس، ژئوشیمي، 
مخازن و ... احساس مي ش��ود. اما اولویت اصلي 
کش��ور تولید بوده و متأس��فانه انج��ام مطالعه در 

اولویت بعدي قرار گرفته است. به همین دلیل نیز 
تمرکز اصلي بر روي مناطق ساده بوده و از مناطق 
پیچیده دوري می ش��ود. در صورتی که  امروزه 
در جهان، تمرکز روي اکتش��اف مناطق عمیق و 

پیچیده ي زمین شناسي است.
مث��اًل در ای��ران بخش هایي ک��ه در مجاورت 
مناطق ولکانیکي هستند در اولویت اکتشافي قرار 
ندارند. در حالي که دنیا از این نواحي بي اعتنا عبور 
نمي کند. یا در مورد شیل هاي گازي کار زیادي 
در کش��ور انجام نش��ده؛ در حالي که امروزه در 
دنیا کارهاي بزرگي روي ش��یل هاي گازي انجام 
مي شود. یعني دنیا به دنبال کشف ذخایر پیچیده، 
دیرب��ازده و نیازمند به فن آوري س��طح باال پیش 
مي رود. به نظر بنده حتي اگر ذخایر هیدروکربني 
 کش��ور پیچیدگي ه��اي ذکر ش��ده را نداش��ته 
باشند نیز گشودن راه هاي ارتباطي با خارج سبب 
به روز نگه داشتن توان فني و تخصصي ما خواهد 
شد. ارتباط با خارج سبب باز شدن دید اکتشافي 
مي شود، از راکد ماندن دانش جلوگیري کرده و 
سبب رشدي متناسب با دانش بین المللي مي گردد. 
یک فرد اکتشافي از ابتدا شروع به تصمیم گیري 
نمي کند بلکه مرحله به مرحل��ه حرکت کرده و 
دائم در ح��ال افزایش اطالعات خود خواهد بود 
تا در نهای��ت بتواند نتیجه گیری مطلوبي داش��ته 
باش��د. ولي در بخش مخازن به نظر نمي رسد نیاز 
به تالش بیشتري باش��د؛ چراکه مطالعات مخزن 
ام��روزه پیچیدگي ه��اي خاصي دارد ک��ه ما را 
نیازمن��د تعامل بیش��تر با خارج خواه��د کرد. در 
مجموع در بخش هاي ژئوفیزیک، زمین شناس��ي 
س��طح االرضي، تحت االرضي، حف��اري، دانش 
فني مناسب براي برآورده کردن نیازهاي اساسي 
کش��ور وجود دارد و دس��تگاه و ابزارهای مورد 
نیاز اکثراً از خارج تأمین می ش��وند . به طور کلی 
مي توان گفت که دانش اکتشافی به شکل عمومي 
وجود دارد اما نیازمند توجه بیشتر و به روز  رسانی 
مداومي اس��ت. اخیراً در جلسه اي، مدیران ارشد 
یک��ی از ش��رکت های بین المللی اظه��ار کردند 
که امروزه در فعالیت های اکتش��افي 300 درصد 
کار کارشناسي بیشتر از گذش��ته انجام مي شود. 
یعني س��اعات کار کارشناسي یک پروژه نسبت 

به قبل 300 درصد افزایش داش��ته است. این امر 
نشان دهنده ي آن است که پیچیده تر شدن مناطق 
و صعوبت دسترس��ی به ذخایر جدید سبب انجام 

مطالعات بیشتر و عمیق تر خواهد شد.

: باتوج�ه به س�ابقه ي مدیریتي 
جنابعال�ي و درنظر گرفتن وظایف س�ازماني که 
از ط�رف ش�رکت مل�ي نفت ب�ر دوش مدیریت 
اکتش�اف نه�اده ش�ده، ارزیابي ش�ما از مجموع 
فعالیت هاي انجام شده در این مدیریت چیست؟

روشندل: در مقایسه با سایر سازمان هاي داخلي، 
مدیریت اکتشاف نمره ي خیلي خوبي مي گیرد اما 
در مقایسه با سازمان هاي بین المللي، نمره ي خوبي 
ندارد. یعني با وجود وضعیت کشور، بازار موجود 
و مش��کالت اجرایي عدیده، مدیریت اکتشاف 
بهتری��ن نمره ي قبول��ي را مي گیرد ک��ه البته این 
موضوع ربطي به س��ابقه ي اکتش��افي بنده ندارد. 
بلکه افتخار من فعالی��ت در مجموعه ي مدیریت 
اکتشاف در کنار متخصصان متعهد آن مدیریت 
است که توانسته اند این موفقیت را به دست آورند.

: ش�رکت هاي تولیدي تابعه ي 
ش�رکت ملي نفت ایران نیز هر یک مجموعه اي 
اکتش�افي در داخل خود ایجاد کرده اند. به نظر 
جنابعال�ي رابطه ي ای�ن مجموعه ها ب�ا مدیریت 

اکتشاف باید چگونه تعیین و تعریف شود؟
روش��ندل: در زماني که این اصالح س��اختار 
انج��ام ش��د مدیری��ت اکتش��اف مخال��ف این 
موض��وع بود و دلی��ل عمده ي مخالف��ت نیز آن 
بود که توس��عه ي عرضي بر توس��عه ي عمودي 
اولوی��ت دارد. باید به این نکته توجه داش��ت که 
شرکت هاي ایجاد کننده ي سازمان هاي اکتشافي 
چقدر دانش اکتش��افي دارند. به دلیل محدودیت 
افرادي با دانش اکتشافي مناسب، مدیران اکتشافي 
این شرکت هاي جدیدالتأسیس عمدتاً از بدنه ي 
کارشناسي مدیریت اکتش��اف جدا شدند. دلیل 
دوم آنکه این پرس��ش مطرح اس��ت که از زمان 
ایج��اد این س��ازمان ها )س��ال هاي 76 و 77( چه 
مقدار نفت و گاز توسط آنها کشف شده است؟ 
در نهای��ت باید میزان موفقیت این س��ازمانه ها را 
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برحسب مقدار نفت و گاز اکتشافي آنها ارزیابي 
کرد. یعني بر اس��اس هزینه هاي مصرف شده در 
سازمان هاي مختلف، نتایج حاصل را با مدیریت 

اکتشاف مقایسه نمود.
به نظر بنده در کشور با وجود تعدد کارشناسان 
با سابقه و تمرکز اطالعات در مدیریت اکتشاف، 
توجیه��ي ب��راي وج��ود مراک��ز و مؤسس��ات 
کوچک ت��ر وج��ود ن��دارد. مث��اًل در مدیریت 
اکتش��اف صدها زمین ش��ناس، ژئوفیزیست و ... 
وجود دارد. اما این پرس��ش مطرح اس��ت که در 
شرکت هاي تابعه در هر تخصص چه تعدادی و با 
چه تجربه اي مشغول به کارند؟ در نتیجه نمي توان 
انتظار و توقع بي جا براي کس��ب نتیجه اي یکسان 
داشت. اما با وجود این وضعیت، عده ای معتقدند 
ش��اید بتوان مدیریت اکتش��اف را درقالب یک 
گروه کارشناسي و به عنوان طراح و ناظر پروژه ها 
و بلوک هاي اکتش��افي در معاون��ت برنامه ریزي 
تلفیقي وزارت نفت متمرکز نمود و شرکت هاي 
نفت��ي داخلي مجوز اج��رای عملی��ات در قالب 
بلوک هاي اکتش��افي را از ای��ن گروه اخذ کنند. 
البته این بدنه نیاز به نظارتي قوي دارد که در توان 
کارکنان فعلی مدیریت اکتشاف هست. یعني طي 
یک رقاب��ت واقعي، ش��رکت هاي داخلي نفتي، 
کار اکتش��اف بلوک ها را برعه��ده بگیرند. مثاًل 
در ایران مرکزي نباید فقط ش��رکت نفت مناطق 
مرکزي فعالیت داشته باش��د یا نباید در منطقه ی 
خوزس��تان تنها ش��رکت نفت مناط��ق نفت خیز 
جنوب کار اکتشافي انجام دهد. چراکه نمي توان 
دانش فني را به مناطق موجود محدود کرد. به هر 
حال به نظر بنده وجود ساختارهاي موازي صحیح 
نبوده و به دلیل عدم توسعه ی عرضي، عدم تربیت 
متخصصان مورد نیاز و همچنین هزینه هاي فراوان 
اکتش��افِي بی نتیجه که در این ش��رکت ها انجام 
ش��ده ادامه ي ای��ن وضعیت به صالح نیس��ت. از 
س��وی دیگر اولویت فعالیت هاي تولیدي، سبب 
تخصیص بیش��تر اعتبارات به آن بخش شده که 
عدم رشد فعالیت های اکتش��افي را در پی داشته 
است. البته س��ابقه ي شانزده س��اله نشان دهنده ی 
آن اس��ت که ش��رکت های مذکور در این زمینه 
موفق عمل نکرده اند. س��ؤال دیگر این است که 

اطالعات به دست آمده توس��ط این سازمان ها تا 
چه حد قابل اتکاس��ت؟ همچنین باید به تجربه ی 
سایر کش��ورها و ش��رکت هاي بین المللي توجه 
داشت؛ مثاًل وزارت انرژي نروژ از طریق محاسبه، 
بلوک ها و مناطق مختلف را به شرکت هاي نفتي 
داخلي خ��ود و ش��رکت های خارج��ي واگذار 

مي کند.
اما در مجموع ش��رکت های ایرانی در صورت 
اجرای طرح، توان رقابت با شرکت هاي خارجي 
را ندارند. چراکه فاقد س��ازمان دهي قوي، اختیار 
تصمیم سازي و تصمیم گیري هستند و نمي توان 
گفت ک��ه به دلیل توفیق این ط��رح در نروژ، در 
کش��ور ما نیز طرح موقیت آمیز خواهد بود؛ مگر 
آنکه در ایران نیز ساختار شرکت ها متناسب این 
طرح تغییر کند؛ یعنی شرکت ها اختیار و استقالل 
مالی و فنی داشته باشند که در این صورت ممکن 

است بتوان نتیجه ی مشابهی گرفت.

: ب�ا توجه به اینکه طی س�الیان 
گذشته، ایران از نظر اکتشاف میادین نفت و گاز 
رتبه ی نخس�ت را داش�ته، به نظر شما چه عواملي 
سبب شده اخیراً جایگاه خود را از دست دهد؟

روش��ندل: بنده در جریان سیاس��ت گذاري و 
برنامه هاي تکلیفي توسط سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت نفت و به تبع آن مدیریت اکتشاف شرکت 
ملي نفت ایران نیستم. اما در خصوص رشد منفي 
اکتشاف مطمئنم. البته عده اي بر این عقیده اند که 
زمان اکتشاف هاي بزرگ به پایان رسیده که این 
امر تا اندازه ای صحیح است. اکتشاف کارخانه ای 
نیس��ت که براي تولید صد یا دویست هزار واحد 
برنامه ری��زی داش��ته باش��ید. اکتش��اف مبتني بر 
توانائي ه��اي طبیعت اطراف خودمان اس��ت و با 
گذشت زمان و اکتشاف هاي بیشتر، توان بالقوه ی 
اکتش��اف نیز کمتر خواهد ش��د. مثاًل امروزه در 
دریاي شمال احتمال اکتش��اف به صفر نزدیک 
شده و همین سبب یکی شدن شرکت استات اویل 
و ش��رکت هیدرون��روژ گردی��ده ت��ا هزینه هاي 
باالس��ري را کاهش دهند. زیرا شیب اکتشاف و 
تولید در دریاي شمال منفي شده و به همین علت 
س��راغ پروژه هاي EOR و IOR رفته اند که اتفاقاً 

ما تاکنون در این حوزه عملکرد بس��یار ضعیفي 
داشته ایم.

در مجموع باید این انتظار طبیعي وجود داشته 
باش��د که با گذش��ت زمان، اکتشاف نفت و گاز 
کمتر شود. اما در هر حال باید فعالیت های مدیریت 
اکتشاف ادامه یابد؛ چراکه این مدیریت موظف به 
کشف میادین نفت و گاز، تولید اطالعات است. 
مثاًل در یک حوضه ی رسوبي که چاهي حفاري 
ش��ده و خشک بوده، هزینه اي هدر نرفته؛ چراکه 
در این ناحیه اطالعات مختلفي به دست آورده ایم 
ک��ه مانع حفاري مجدد و هزینه ی اضافي خواهد 
شد. امروزه تعیین تکلیف اکتشاف در نوار مرزي 
جمهوري اس��المي ای��ران برعه��ده ی مدیریت 
اکتشاف اس��ت که قطعاً دسترس��ی به اطالعات 
جامع در آن نوار مرزي نیازمند صرف هزینه است.

قانون�ي  تکلی�ف  اس�اس  ب�ر   :
وزارت نفت و شرکت ملي نفت ایران، مدیریت 
اکتش�اف موظف به کشف میادین نفت و گاز در 
مناطق مرزي مش�ترک اس�ت. به نظر ش�ما اتخاذ 
چنین سیاس�تي باید با چ�ه رویکردها و تدابیري 

همراه باشد؟
روشندل: به نظر بنده تا کنون در مناطق مرزي 
کارهاي زیادي انجام ش��ده و بعید به نظر مي رسد 
که نواحی کشف نش��ده ی زیادي در این مناطق 

وجود داشته باشد.

: با توجه به این نکته که میادین 
ب�زرگ نفت و گاز کش�ف ش�ده اند و هم اکنون 
در ح�ال اکتش�اف میادی�ن کوچک تر هس�تیم و 
همچنی�ن با توجه ب�ه احتمال ق�رار گرفتن این 
میادی�ن در مناط�ق م�رزي مش�ترک، سیاس�ت 

تکلیفي را چگونه ارزیابي مي کنید؟
روش��ندل: سیاست اکتش��اف نفت در مناطق 
مرزي کاماًل درس��ت است. چراکه نفت کاالیی 
استراتژیک است و بنده موافق این نظر نیستم که 
نفت اس��تراتژیک بودن خود را از دس��ت داده یا 
درحال از دست دادن است. در جلسات مشترک 
با شرکت هاي نفتي بین المللي وقتي از آنها سؤالي 
در مورد برنامه ی کاري میدان تازه کشف شده اي 
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مصاحبه

پرسیده  ش��د توضیح  دادند که برنامه ی توسعه ی 
این میدان براي حداکثر بازیافت جهت رس��یدن 
به طوالني ترین دوره ي تولید سامان دهي مي شود. 
این در حالي است که در ایران برنامه ی توسعه برای 
کوتاه ترین دوره ی  تولید برنامه ریزي مي شود. حال 
اگر مناطق مرزی فاقد میادین بزرگ باشند کشف 
میادی��ن کوچک در این مناطق نیز کار صحیحي 
اس��ت و این کار می تواند در آینده منافعی برای 

کشور داشته باشد.
در مقایسه مي توان به واردات بنزین اشاره کرد 
که در آن زمان ارزان تر از تولید داخل تمام می شد 
و توجیه اقتصادي داش��ت. اما نگاه اس��تراتژیک 
وج��ود نداش��ت و با پدی��د آم��دن محدودیت 
بین المللي، به مرور آثار آن بروز کرد. در صورتی 
ک��ه در برنامه ری��زي کالن کش��وري ع��الوه بر 
دی��دگاه اقتصادي )هزینه و فای��ده(، باید دیدگاه 
استراتژیک نیز داش��ت. اگر سیاست درستي در 
کش��ف، حف��ظ، صیانت و مص��رف نفت خام و 
مواد نفتي وجود نداشته باشد بعید نیست در آینده 

مشکالت فراواني گریبان گیر کشور شود.

: یکي از مش�کالت در مدیریت 
اکتش�اف وج�ود محدودیت ه�اي بین الملل�ي و 
مقدار بودجه ی اختصاصي براي اکتش�اف است. 
در مورد نحوه ی مدیریت فعالیت هاي مدیریت 
اکتش�اف ب�ا ای�ن محدودیت ها چ�ه دیدگاهي 

دارید؟
روش��ندل: محدودیت هاي بین المللي در امور 
کل کشور تأثیرگذار اس��ت و مختص اکتشاف 
نیس��ت. در خصوص بودجه نیز در تمام کش��ور 
دش��واري هایي وجود دارد. البت��ه اثرات مخرب 
کاه��ش  س��رمایه گذاري ها در بخش اکتش��اف 

سالیان  بعد  نمایان خواهد شد.
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت یازده��م، اکث��ر 
پروژه هاي کوچک و بزرگ در س��طح وزارت 
نفت متوقف شد و مقرر گردید پروژه هاي پارس 
جنوبي در اولویت نخس��ت قرار گیرند. اما سؤال 
این اس��ت که ظرفیت و توان فني ایجاد شده در 
بخش خصوصي کش��ور در کجا ب��ه کار گرفته 
خواه��د ش��د و در صورت ع��دم به کارگیري و 

از بین رفتن ظرفیت ایجاد ش��ده، چگونه و با چه 
هزینه اي مي توان دوباره این توان را ایجاد کرد. در 
تصمیم گیري کالن نیز مشکالتي وجود دارد اما 
باید از این مرحله ي گذرا عبور کرد تا با گذشت 
زمان فش��ار زیادي که دولت و بخش خصوصي 

تحمل مي کنند مرتفع شود.
درمجم��وع نمي توان وزارت نفت و ش��رکت 
ملي نفت را به دلیل عدم تخصیص بودجه ی کافي 
براي اکتش��اف مالمت کرد؛ چراک��ه در تمامي 
بخش ها کمبود مشاهده می شود و امیدواریم که 
با سیاس��ت هاي دولت جدید در تمامي بخش ها 

گشایشي حاصل شود.
به خصوص نگاه وزیر محترم نفت به اکتشاف، 
بسیار باز است و ایشان از جمله وزرایي بودند که 
به محدودیت بودجه ی اکتشافی اعتقاد نداشتند. 
اما درحال حاضر به دلیل نبود بودجه، چنین امکانی 

وجود ندارند.

: با توجه به این محدودیت ها، 
تدابیر و سیاس�ت ها جهت جذب سرمایه گذاري 
داخل�ي )و به وی�ژه خارجي( در بخش اکتش�اف 
کش�ور چیس�ت؟ ب�ا توج�ه ب�ه س�ابقه ی انج�ام 
س�رمایه گذاري هاي  و  اکتش�افي  بلوک ه�اي 
حداکث�ر  ب�ه  مي توانی�م  چگون�ه  خارج�ي، 

بهره برداري دست یابیم؟
روش��ندل: در ش��رایط موجود نمي توان روي 
س��رمایه گذاري خارجي در بخ��ش نفت و گاز 
کشور حساب کرد. امید به جذب سرمایه گذاري 
خارجي و حضور شرکت های معتبر افزایش یافته 
اما این امر در عمل محقق نشده و امید همه به رفع 
تمامي محدودیت هاست. البته ایران به علت داشتن 
پتانس��یل فراوان نفت و گاز در آینده حرف های 
زیادي در این حوزه دارد که با اتخاذ سیاست هاي 

صحیح، افق روشني را نمایان خواهد ساخت.
کشور ما پتانسیل کافي براي جذب شرکت ها 
و س��رمایه گذاري هاي خارجي جهت پروژه هاي 
اکتش��افي را دارد و براي عملی شدن این امر باید 
در وهله ی نخست محدودیت هاي بین المللي رفع 
شود و در مرحله ی بعد تعامل مثبت با پیمانکاران 

خارجي و داخلي برقرار گردد.

یکي از نقاط قوت مدیریت اکتشاف در تعامل 
مثبت با پیمانکار، فاز نخست واگذاري بلوک هاي 

اکتشافي است که موفق هم بوده است.

: با توج�ه ب�ه محدودیت هاي 
بودجه اي در کش�ور و با عنایت به عدم اولویت 
فوري بخش اکتشاف، باید چه تدابیري در مورد 
ج�ذب س�رمایه گذاري خارجي اتخ�اذ کرد؟ با 
درنظر گرفتن س�ابقه ی بلوک هاي اکتشافي در 
کش�ور که عده اي آن را تجربه ای موفقیت آمیز 
مي دانن�د و برخی خالف این عقیده را دارند )و 
می گویند از 64 بلوک عرضه شده تنها 15 بلوک 
واگذار گردید که از این میان، تنها مطالعه ی سه 
بل�وک به نتیجه رس�یده( و همچنی�ن با توجه به 
شرایط فعلي باید چه سیاست اکتشافي در کشور 

پیاده شود؟
روش��ندل: با درنظ��ر گرفتن ش��رایط موجود 
کش��ور، س��رمایه گذاري خارج��ي امکان پذی��ر 
نیس��ت. اما با توجه به پتانسیل فراوان نفت و گاز، 
امیدواري زیادي وجود دارد که انش��اءا... با بهبود 
ش��رایط سیاسي کش��ور، در آینده شاهد افزایش 
س��رمایه گذاري در حوزه ی نفت و گاز باش��یم. 
ب��راي اینک��ه ش��رکت هاي س��رمایه گذار، براي 
س��رمایه گذاري جذب بازار ایران شوند در ابتدا 
بای��د محدودیت ه��اي بین المللي از بی��ن برود و 
فضای مناسب جهت س��رمایه گذاري شرکت ها 
ایجاد شود. همچنین ضروري است فضای مثبتي 
ایج��اد گردد ت��ا ایران به عنوان کش��وری با منابع 
هیدروکربني عظیم بیش از پیش ش��ناخته شود. 
از قدی��م در صنعت نفت تفکري ش��کل گرفته 
که عمدتاً شرکت ها و س��رمایه گذاران خارجي 
را غارتگر منابع کش��ور مي دادن��د. این تفکر که 
متأس��فانه در بین بعضي مدیران نفتي هم ش��اهد 
آن هس��تیم باید اصالح شود. بعضی مواقع مطرح 
می شود که در یک پروژه فالن اقدامات نامناسب 
و غیر فنی انجام ش��د. سؤال این است که مگر در 
آن پروژه مدیر ایراني وجود نداشته؟ چرا ایشان آن 
اقدام را تأیید کرده اند. البته اینکه خارجی ها دنبال 
منافع و سود خود هستند کاماًل طبیعي است. ما و 
نمایندگانی از ش��رکت ملی نفت ایران در پروژه 
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)که بدون تأیید آنها هیچ کاری انجام نمی ش��ود( 
باید هشیار باشیم. به زبان س��اده تر باید توان فنی، 
مدیریتی و کنترلی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم 
مانع سودجویي ش��رکت هاي خارجي شویم. در 
بعض��ي پروژه ها تعدادي از ش��رکت هاي بزرگ 
مانند اس��تات اویل، اني و ... ضرر و زیان دیده اند 
ک��ه وقت��ي درخواس��ت تجدیدنظ��ر کرده اند با 
جواب هایی کلي از این دست روبرو شده اند؛ که 
مثاًل این قانون کشور است یا امکان تجدیدنظري 
وج��ود ندارد. در هیچ جاي دنیا تعامل با پیمانکار 
این طور نیس��ت. باید تعامل ب��ا پیمانکاران مثبت 
باش��د؛ یعنی اگر به دلیل عواملی خارج از کنترل 
پیمانکار، هزینه ه��ا افزایش یافت باید این مطلب 
را قبول کرد. در مجموع باید نگرش مان به تعامل 

برون مرزي تغییر کند.
در نهایت یا باید به این استدالل که خارجي ها 
غارتگرند آنها را به کشور راه نداد یا در صورت 
همکاري با آنها باید تعامل مثبتی داش��ته باش��یم. 
یک��ي از هنرهاي مدیران اکتش��اف در عرضه ی 
بلوک هاي اکتشافي، همین تعامل مثبت با پیمانکار 
بوده و علل موفقیت آنها برخورد مشخص، صریح 

و قانوني با پیمانکار است.
برای تعامل مثبت، داش��تن یک فرم قراردادي 
انعطاف پذیر ضروري است )به ویژه در پروژه هاي 
اکتشافي(. افرادي که موضوعاتي از قبیل ارائه ی 
64 بلوک اکتشافي، قرارداد 15 بلوک و موفقیت 
3 تا 4 بلوک را مطرح مي کنند باید به سایر مناطق 
نیز توجه کنند و میزان توفیق بلوک هاي اکتشافي 
را با سایر مناطق دنیا مقایس��ه کنند. اگر قرار بود 
تمامی 64 بلوک عرضه ش��ده حاوی نفت باشند 
دیگ��ر مبحث اکتش��اف نفت مط��رح نبود. طي 
مقایس��ه اي با بلوک هاي اکتش��افي عرضه شده 
در س��ایر کشورها مي توان مش��اهده کرد که چه 
تعدادي از آنها منجر به قرارداد شده و چه تعدادي 

موفقیت آمیز بوده است.
افرادي که این موضوع را مطرح مي کنند یا با 
حوزه ی اکتشاف آشنایي ندارند یا با مفهوم مناقصه 
غریبه اند. مث��اًل در ونزوئال از بین بلوک هایی که 
ب��راي چندمین بار عرضه ش��ده اند چ��ه تعداد به 
قرارداد منتهي ش��ده یا در پاکستان تعداد زیادي 

بلوک عرضه گردیده که تعداد محدودي از آنها 
تبدیل به قرارداد شده و از میان آن بلوک ها یک 

یا دو مورد موفق بوده است.
البته در دوره هاي قب��ل برخي افراد، مناطقي با 
پتانس��یل ذخایر هیدروکربني زیاد را از بلوک ها 
ج��دا کردن��د؛ در ابتدا پن��ج اس��تان کهگیلویه 
و بویراحم��د، ای��الم، خوزس��تان، هرم��زگان و 
خلیج ف��ارس از بلوک ها جدا ش��دند و باالجبار 
بلوک هایي از قبیل زابل و کویر معرفي ش��د که 
نبود مش��تري ب��راي آنها قابل پیش بین��ي بود. در 
عرضه ی بلوک هاي اکتش��افي، تمام بخش هاي 
رس��وبي کش��ور به صورت بلوک تعریف شد تا 
اگ��ر خارجي ها خواس��تند کاري انج��ام دهند با 
استفاده از علم و فن آوری آنها بتوان این مناطق را 
مطالعه کرد. مثاًل در بلوک جازموریان، اطالعات 
قبلي خودمان نیز نفتي را در منطقه ی بیجار نشان 
نمي داد. البته این بدان معني است که قباًل مناطقي 
با پتانسیل کمتر ارائه شده بودند. در نهایت در این 
مناطِق کم پتانسیل نیز توانستیم به ذخایرکوچک 
دس��ت پیدا کنیم. چرا باید ریسک اکتشاف را به 
خارج��ي نداد؟ چون اکتش��اف در تمامی مناطق 
حتي در خوزس��تان و دش��ت آبادان هم همراه با 

ریسک است اما ریسکي کمتر.
حال سؤال این است که اگر میدان کشف شده 
براي توس��عه به شرکت خارجي واگذار مي شود 
چرا نباید آن ش��رکت را در ریس��ک اکتش��اف 
مشارکت داد؟ پس نخستین مورد، رفع ممنوعیت 
عرضه ی بلوک هاي اکتشافي در این استان هاست. 
در بهترین شرایط پس از انجام هزینه، از حفاری 
پنج حلقه چاه، تنها سه چاه به هیدروکربن مي رسد 
و پس از آن، مخزن جهت توس��عه به خارجي ها 
واگذار مي ش��ود.پس بهت��ر اس��ت از ابتدا یک 
شرکت خارجی بیاید هر پنج چاه را حفاری کرده 

و تمامی هزینه ها را پرداخت نماید.
بن��ده فکر می کنم باید ب��ا پیمانکاران خارجي 
صریح بود. آنه��ا به دلیل وجود ناحیه ی زاگرس، 
پتانسیل اکتش��افي ایران را زیاد مي دانند. ما نیزدر 
حال حاضر آن ناحیه را مستثني کرده و به جای آن 
ناحیه ی ایران مرکزي را قرار داده ایم که تجربه ی 
دو یا سه شرکت خارجي، عدم صرفه ی اقتصادي 

مخازن کشف شده ی آن ناحیه را نشان داده است. 
باتوجه به این مسائل، خارجي ها با حفاری پنج چاه 
اکتش��افي در ناحیه ی ایران مرکزي کار بزرگي 
برای ما انجام دادند؛ چراکه س��ال ها در آن منطقه 

چاهي حفر نشده بود.

:یافت�ن منطق�ه ی  کم پتانس�یل 
اتفاق خوبي اس�ت که کاماًل به سود کشور بوده 
و اطالعات مفیدي در اختیار ما قرار مي دهد. اما 
از س�وی دیگر ریسک بازار سرمایه گذاري براي 
اکتش�اف در ایران را زیاد نشان مي دهد که این 
مطلب ممکن اس�ت در درازمدت به نفع کش�ور 
نباشد. در این مورد چه توضیحي مي توان داد؟

روشندل: این سؤال را باید از افرادي پرسید که 
در عرضه ی بلوک هاي اکتش��افي تندروي داشته  
و پنج اس��تانی که از نظر اکتشافي غني هستند را 
جدا کرده اند. تالش هاي بعدي س��بب شد که در 
برنامه ي پنج ساله ی توسعه، ایالم و خلیج فارس از 
این لیست خارج ش��وند. اما وقتي قرارداد بلوک 
دیّ��ر )در خلیج فارس( بس��ته مي ش��د ای��ن ایراد 
مط��رح گردید که بل��وک در مح��دوده ی آبي 
اس��تان هرمزگان قرار گرفته و امضاي قرارداد آن 
در ش��وراي اقتصاد مشکالت زیادي داشت. بنده 
معتقدم در این دوره باید از تجربیات گذشته درس 
گرفت و تمامی مناطق کشور را جزء بلوک هاي 
اکتش��افي تعریف کرده، اجازه ی سرمایه گذاري 
را به ش��رکت هاي بزرگ نفتي داد تا با بررس��ي 
و اولویت بندي آنها بتوان به نتایج بهتري دس��ت 
یاف��ت. در نهایت بنده این ضع��ف را قبول دارم 
که در آن زم��ان در بلوک بندی ها و ارائه ی آنها 
حس��ن نیت کامل وجود نداش��ت. اما در شرایط 
حاکم آن دوره بعضي ها کلّیت این اقدام را مغایر 
با منافع کشور می دانستند و فضاي سنگیني ایجاد 
شده بود. در مجموع آن زمان تالش زیادی انجام 
ش��د؛ به ویژه تیم هاي فني و کارشناسي مدیریت 
اکتش��اف زحمات زیادي را جهت طراحي، تهیه 

شرح کار و مذاکرات قراردادي متحمل شدند.
یک تیم قوي فني از کارشناسان زمین شناسي، 
ژئوفیزیک، مهندس��ي مخزن و ... وجود داش��ت 
که بر نحوه ی واگذاري و کار نظارت مي کردند. 
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در مقام مقایس��ه، مدیریت اکتشاف در عرضه و 
مدیری��ت بلوک هاي اکتش��افي عملکرد مثبتي 
داش��ته اس��ت؛ به گونه ای که در این پروژه ها با 
ش��رکت هاي خارجي مثل یک ش��ریک رفتار 
مي شد، بحث کارفرما و پیمانکار در میان نبود و 
روحیه ی همکاري مستقیم میان اعضا ایجاد شده 
بود و در بس��یاری موارد کارشناسان ایراني خود 
را توانمندتر از کارشناسان شرکت هاي خارجي 
نشان دادند. اما در این شرکت ها یک تیم پشتیبان 
قوي مرکزي وجود داشت که کارشناسان مستقر 

در ایران را حمایت مي کردند.
به عنوان مثال مدیریت اکتشاف در نظر داشت 
مشترکاً با ش��رکت آداکس سوئیس که از نظر 
کالس فني رتبه ی باالی��ي دارد در یک بلوک 
کش��ور عمان مش��ارکت کند. در نهایت هم با 
وجود امضاي قراردادي محرمانه، عمان حاضر به 
ارائه ی اطالعات به ما نشد. اما مدیریت اکتشاف 
با تکیه بر اطالعات خود مدل اکتش��افی را برای 
بلوک مورد نظر تهیه کرد. در هنگام ارائه ی این 
اطالعات، مدیر فني شرکت آداکس نتایج ارائه 
شده را کاماًل صحیح و شبیه به نتایج آن شرکت 
بیان کرد. این مورد که بدون در دس��ت داشتن 
اطالعات کامل انجام ش��د نمونه اي از کارهای 

افتخارآمیز کارشناسان مدیریت اکتشاف بود.
در آن زمان با ایجاد تعامل مثبت، ش��رح کار 
روشن و ش��رایط مناس��ب، مذاکرات پیشرفت 
کرد. در آن تیم مذاکره کننده، مدیر اکتشاف و 
عضو هیأت مدیره شرکت ملي نفت، مدیر امور 
حقوقی به عن��وان عضو دیگر آن هیأت مدیره و 
همچنین نماینده ی مدیر مالي شرکت ملي نفت 
وظیف��ه ی انجام مذاک��ره و امضاي ق��رارداد را 
برعهده داش��تند. به دلیل حضور همین دو عضو 
هیأت مدیره ی شرکت ملي نفت، این قرارداد در 
موقع امضاء، مصوبه ی ش��رکت ملي نفت را نیز 
داشت. البته این تجربه در قراردادهاي توسعه ی 
میدان اجرایي نش��د. زیرا قراردادهاي توسعه ی 
میدان با ش��رکت هاي خارجي نهایی مي شد. اما 
بعداً وقتي قرارداد جهت تصویب در اختیار هیأت 
مدیره ی شرکت ملي نفت قرار مي گرفت گاهی 
اوقات تغییراتي در آن قراردادها اعمال مي ش��د 

که به اعتبار شرکت های مذاکره کننده ی داخلي 
آس��یب مي رس��اند. این موارد لزوم دیده شدن 
ساختار مناس��ب برای مذاکرات توسعه ی میدان 
را بدیهي مي سازد. امیدوارم در آینده نیز تیم هاي 
مذاکره کنن��ده ی ش��رکت مل��ي نف��ت افرادي 
تصمیم گیر، مؤثر و آش��نا به مسائل قراردادي با 
اختیار تام باش��ند تا با درنظر گرفتن مصالح ملي 
بتوانند توافقات الزم را انجام دهند و در صورت 
توافق یا عدم توافق در همان جلسه تصمیم گرفته 
شود؛ نه آنکه پس از توافق، امور حقوقي شرکت 
ملي نفت آن را متوقف کرده و اعتبار ش��رکت 

ملي نفت و شرکت های تابعه خدشه دار شود.
با درنظر گرفتن مس��ائل مطرح شده و تعامل 
س��ازنده با پیمانکاران، مدیریت اکتش��اف بیش 
از ی��ک میلی��ارد دالر س��رمایه ی  خارج��ی در 
بلوک هاي اکتش��افي جذب ک��رده که همه ی 
ریس��ک ها با پیمانکار بوده است. بیست و چهار 
حلقه چ��اه اکتش��افي حفاري، ح��دود ده هزار 
کیلومتر لرزه ن��گاري دوبعدي و بی��ش از هزار 
کیلومتر لرزه نگاري سه بعدي انجام شد. همچنین 
حدود 45 تا 50 هزار کیلومتر داده های لرزه نگاري 
قدیمی بازخواني ش��ده، اطالعات فراوانی تولید 
گردید و مطالعه ی زمین شناسي حدود صد هزار 
کیلومتر مربع از سطح کشور انجام شد. تمام اینها 
نشان دهنده ی توفیق ارائه ی بلوک هاي اکتشافي 
است. مهم تر از همه، احراز ارزش اقتصادي سه 
تا از بلوک هاي ارائه شده بود؛ بلوک هاي فارسي 
)می��دان فرزاد-B ب��ا 11TCF گاز(، بلوک مهر 
)میدان بندکرخه با دو میلیارد بش��که نفت درجا 
و حدود 180 میلیون بشکه نفت قابل برداشت( و 
بلوک اناران )بیشتر از دو میلیارد بشکه نفت درجا 

و حدود 220 میلیون بشکه نفت قابل برداشت(.
البته به غی��ر از این میادین که ارزش اقتصادي 
دارند و مي توانند در برنامه ی توسعه و تولید قرار 
گیرند، در تعداد دیگري از بلوک هاي مطالعه شده 
از جمله دو مخزن کوچک در نزدیکی تهران به 
نام های سیلک و اران، ذخایری کشف گردید که 
می توانند در آینده ارزش اقتصادی و استراتژیک 
داش��ته باشند. همچنین می توان به بلوک بزرگ 
س��اوه اش��اره کرد. در مجموع مي توان به تولید 

اطالعات زمین شناسي و اکتشافي برای  صد هزار 
کیلومتر مربع از سطح کشور اشاره کرد که نیاز به 
هزینه و سرمایه گذاري مجدد ندارد. در حقیقت 
هم اکنون در این مناطق یک قدم جلوتر هستیم. 
در نتیجه با توجه به تمام ش��رایط می توان گفت 
عملکرد گروهي که در آن زمان کار را برعهده 
داشتند موفق بوده است. درحقیقت در آن زمان 
قرارداد تهیه شده س��ه بار بازنگري شد و تالش 
زیادي صورت گرفت که البته ش��اید مسئوالن 
وقت نیز نمي توانستند بیش از این قرارداد را تغییر 
دهند. ضمن اینکه آن مورد با کس��ب تجربه نیز 
همراه بود و س��بب شد آخرین قرارداد نسبت به 
اولین قرارداد شرایط بهتري داشته باشد. چراکه 
قباًل دانش این کار در کش��ور وجود نداشت و 
افراد مس��ئول، آموزش هاي الزم را ندیده بودند 
و با استفاده از افراد و توانمندي هاي داخل بدون 
تجربه ی ش��رکت در یک مناقصه ی بین المللي، 
این توان ایج��اد و به تدریج تقویت گردید. مثاًل 
در موردی با دستور وزیر وقت مقرر شد در یک 
مناقصه ی اکتش��افی بین المللي شرکت کرده و 
تجربه کس��ب شود. اما به دلیل تأخیرهاي فراوان 
و عدم موافقت به موقع نهاد ریاس��ت جمهوري 
برای مس��افرت های خارج از کش��ور، مقدمات 
کار زمانی فراهم ش��د که مهلت مناقصه به پایان 

رسیده بود.
وقتي که در مس��یر اجرا، ممکن است زمان بر 
ب��ودن رون��د دریاف��ت موافقت نهاد ریاس��ت 
جمهوري ب��ا مس��افرت های خارج از کش��ور 
س��بب از بین رفتن فرصت  گردد، باید مس��ائل 
را واقع بینانه بررس��ی کرد، مش��کالت را درنظر 

گرفت و عملکردها را با شرایط موجود سنجید.
در برخ��ي م��وارد اگر ق��رار ب��ود از برخي 
کارشناسان درون مجموعه استفاده شود با وجود 
ابالغ مدیر، این کارشناسان از حضور در پروژه 
امتناع کرده و کار را زیر س��ؤال مي بردند. اما در 
نهایت همین افراد نیز از همان کارهاي انجام شده 
تجلیل کرده و به موفقیت آمی��ز بودن آنها اقرار 
کردن��د. در مجموع بنده معتق��دم از 64 بلوک 
ارائه شده حدود 15 تا 20 بلوک تکراري بودند. 
مث��اًل بلوک مغان در دو مناقصه عرضه ش��د که 
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در آخری��ن مناقصه منجر به ق��رارداد گردید. یا 
بلوک هاي کویر مرکزي و راز، در مناقصه هاي 

قبلي ناموفق بودند و مجدداً تکرار شدند.
در آن زمان تمام حوضه هاي رسوبي به بیشتر 
از صد بلوک تقسیم بندي و تعریف شد که البته 
تعدادي از آنها قابل عرضه نیستند. اما در آینده 
با ضعیف ش��دن احتمال اکتشاف مي توان آنها 
را نی��ز عرضه کرد. در مجموع 40 تا 50 بلوک 
عرضه ش��د که پانزده تای آنها منجر به قرارداد 
گردید و سه تای آنها بلوک اقتصادي و تجاري 
شد. بعضي میادین مانند توسن در خلیج فارس یا 
آران و س��یلک یا کوهدشت )مخزن کوچک 
گازي( نیز کش��ف ش��د. همچنی��ن اطالعات 
ذی قیمت زمین شناسي در مورد اکثر قسمت هاي 
مختل��ف، مانند اس��تان ایالم و ای��ران مرکزی 
حاصل شد که همه ی این موارد از موفقیت های 
طرح بلوک هاي اکتش��افي است. امیدواریم در 
آینده بهره برداري الزم از این تجارب صورت 
گرفته، از نواقص و مش��کالت تیم قبلي )یعنی 
بنده و همکاران( و همچنین تجارب کارشناسان 
جوان استفاده شود تا از تکرار اشتباهات گذشته 
جلوگیري به عمل آمده، با رفع تنگناهاي قبلي، 
شرایط فعلی را تغییر دهند. زیرا شرایط و قوانین 
دست وپاگیر فعلی که نشان دهنده ي غیرشفاف 
بودن سیستم است پیمانکاران را فراري خواهد 

داد.
در قراردادهاي جدی��د ظاهراً این موارد دیده 
ش��ده ولي تا جایي ک��ه بنده مطالع��ه کردم در 
مورد اکتشاف چیز زیادي وجود ندارد. مقررات 
دست وپاگیر دولتي در بسیاري از پروژه ها سبب 
کن��دي و حتي توقف کار خواه��د بود که باید 
آسان  شود. مثاًل در کنگره ی اخیر جهاني نفت در 
مسکو، تعدادي از کارشناسان و مدیران شرکت 
ملي نفت توسط شرکت دانا دعوت شده بودند 
که به دلیلی نتوانستند حضور یابند. در حالي که 
این کنگ��ره رخداد منحصر به فردي در حوزه ی 
نف��ت و گاز در دنی��ا بود و تمامي کارشناس��ان 
خب��ره ي ش��رکت ها در آن حض��ور یافت��ه و از 

بحث هاي مفید آن بهره برداري می کنند.
در هنگام لزوم انتقال فن آوري و دانش روز به 

کشور، صحبت از باز شدن درها مطرح مي شود. 
زیرا ام��روزه در دنیا نگرش هاي جدیدي مطرح 
است. مثاًل گفته می شود که دیگر یک شرکت 
نباید فقط نفتی یا فقط نفتی و گازی باش��د بلکه 

باید شرکت انرژی شود.
یعني دیدگاه ش��رکت باید تمامي انرژي هاي 
موج��ود باش��د؛ از انرژي ه��اي تجدیدپذی��ر تا 
انرژي هاي فس��یلي. البت��ه در بخش خصوصی 
کش��ورمان یکی از شرکت ها در این زمینه اقدام 
ک��رده؛ یعنی عالوه بر فعالیت در زمینه ی نفت و 
گاز، انرژي  باد و خورشید را نیز مدنظر قرار داده 

است.
در مجموع باید نگرش ها تغییر کرده، مسائل را 
واقع بینانه و حتي خوش بینانه نگاه کرد و ارتباطی 
گس��ترده براي اخذ دانش برقرار ش��ود. در آن 
زمان پیش��نهاد دادیم که مجوز تعداد مشخصی 
س��فر خارجي در پروژه ها دیده شود و بر اساس 
ارزیابي دقیق کارشناسي، تعداد نفرات، روزها و 
حتي اس��امي افراد با مالحظه ی تمامي جنبه هاي 
احتمالي ارائه گردد. چراکه کس��ب تجربه فقط 
ب��ا آوردن افراد متخصص انجام نخواهد ش��د و 
اعزام کارشناسان جهت کس��ب و انتقال تجربه 
و فن آوری نیز الزامي است. البته پیشنهاد مکمل 
بن��ده این اس��ت ک��ه  در حوزه هاي نفت��ي دنیا 
وارد شده و با خرید س��هام شرکت هاي نفتي و 
مشارکت هاي بین المللي، دید کارشناسان بومی 
را بین المللي کنیم. چرا ایران نباید در یک بلوک 
اکتش��افي مثاًل در آفریقا، 20 درصد سهم داشته 
باشد؟ چرا شرکت نفت خود را تنها به مرزهاي 
داخل کش��ور محدود مي کند؟ امیدوارم روزي 
برس��د که شرکت ملی نفت ایران در کنار تولید 
پنج میلیون بشکه نفت خام در داخل، یک میلیون 
بشکه نیز در خارج کشور تولید داشته باشد. پس 
اگر بخواهیم با ش��رکت هاي خارجي کار کنیم 

باید تعاملي باز داشته باشیم.
ارتقاء فن آوری و انتقال س��رمایه ی خارجي با 
تنگ نظري، اِعمال محدودیت و فشار امکان پذیر 
نیس��ت. همچنین لزوم قرار گرفتن کارشناس��ان 
داخل��ي در کن��ار پروژه هاي خارجي به ش��دت 
احساس مي ش��ود و به نظر بنده حتي کارشناس 

حفاري روي س��کو هم باید دوره ي مش��خصی 
مثاًل یک یا دو ماه روي س��کوی مشابه خارجي 
کار کند تا دانش را به داخل انتقال دهد؛ چراکه 

آموزش فقط در کالس درس اتفاق نمي افتد.
البته در اواخر تجربه ی بلوک هاي اکتش��افي، 
تنه��ا گوش��ه اي از محدودیت ه��اي بین المللي 
تأثیرگذار ب��ود و تعداد زیادي از ش��رکت هاي 
اروپای��ي و س��ایر ش��رکت هایی که خواس��تار 
شرکت در مناقصه ها بودند عقب نشینی کردند. 
هرچند ق��رارداد پانزده بلوک قب��ل از تحریم ها 
امضاء شد اما در آن پروژه ها نیز به دلیل تحریم ها 
مشکل انتقال ارز و منابع وجود داشت. حتي سه تا 
از بلوک هاي ارائه شده عماًل به اهداف موردنظر 
دست پیدا نکردند. چراکه با وجود توان جذب 
سرمایه ای بیش از یک میلیارد و دویست میلیون 
دالر، تحریم ها س��بب شد بخش��ی از سرمایه ی 
برنامه ریزی شده را از دست بدهیم. مثاًل به  دلیل 
همین محدودیت ها، در بلوک ه��ای خرم آباد، 

دانان و مغان عملیات اکتشافی تکمیل نشد.
درمجموع موفق ندانس��تن ط��رح بلوک هاي 
اکتش��افي نش��انگر عدم آش��نایي به نتایج کار، 
پیچیدگي هاي مربوط به مناقص��ه، قراردادهاي 
بین المللي و ... اس��ت و باید مش��خص شود که 

منظور از توفیق چیست؟

: مي توان صحبت منتقدان را 
این گون�ه مطرح کرد که اگر در اولویت بندي 
کار، ام�کان ارائه ی بلوک هاي فقی�ر به همراه 
بلوک ه�اي غني ب�راي مناقص�ه ی بین المللي 
وجود داش�ت، می ش�د امتیازاتي از طرف هاي 
خارج�ي گرف�ت و تجرب�ه ی بیش�تری حاصل 

کرد.
روشندل: بله قطعاً می توانستیم بهتر عمل کرده 
و موفقیت های بیش��تری به دست آوریم. اما باید 
س��عی کنیم ش��رایط را عوض کرده و آینده را 
بسازیم. مثاًل بنده پیشنهاد می کنم که حتي مناطق 
کم پتانس��یل به صورت پله اي عرضه شود. یعني 
ابت��دا مطالعه ی زمین شناس��ي و ژئوفیزیک ارائه 
گ��ردد و درصورت موفقیت آمیز بودن، حفاري 
اکتش��افي صورت گیرد. در ابتدای کار لزومي 
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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 بلوک دیگري در اختیار 
ش��رکت طرف قرارداد گذاشته شود؛ این یعنی 

انعطاف پذیري.
علم و دانش مانند رودخانه ای جاري، مس��یر 
خ��ود را پیدا کرده و به حرکت ادامه مي دهد. ما 
باید به کارشناسان خود اعتماد کنیم. خوشبختانه 
در زمان ما این اعتماد به بدنه ی کارشناسي وجود 
داش��ت که همین جا باید از حمایت مسئوالن و 
مدیران ش��رکت نفت در دوران مسئولیت خود 
در طرح هاي اکتشافي تقدیر و تشکر کنم. البته 
محدودیت ه��اي جانب��ي مورد اش��اره عالوه بر 
مبحث بلوک ها، در سایر موارد نیز معضالت و 
مش��کالت زیادي را در کارهاي مختلف ایجاد 

مي کند.
جذب س��رمایه، مجموعه ای عوام��ل را دربر 
مي گی��رد و ق��رارداد تنها یک قس��مت از کار 
اس��ت. مق��ررات و قوانین داخل��ي، مدیریت و 
حدود اختیارات مسئوالن،  توانمند سازي بدنه ی 
کارشناسي و نیروها نیز در این امر دخیل هستند. 
مثاًل نمي توان یک مدیر پروژه ی ضعیِف داخلي 
و فاق��د اختی��ار را در کنار یک مدی��ر پروژه ی 

توانمنِد خارجي با اختیارات کامل قرار داد.
در نهای��ت بای��د ب��ا تش��کیل یک گ��روه، 
مجموعه ی مشکالت آن زمان بررسي و راهکار 
ح��ل آنها ارائه ش��ود تا بتوان در آینده ش��رایط 

جذب سرمایه را در کشور ایجاد کرد.
در ش��رایط سیاس��ي فعلي، جذب سرمایه ی 
خارجي در زمینه ی توس��عه ی میادین اکتشافی، 
مشکل به نظر مي رسد. اما شرکت ملي نفت باید 
مقررات موج��ود را بازنگري کرده، از تجربه ی 
قبلي استفاده نموده و مشکالت سابق را حل کند 
و به محض مس��اعد شدن ش��رایط، بدون اتالف 

وقت، مناقصات را برگزار نماید.

تجرب�ه ی  ب�ه  توج�ه  ب�ا   :
بخ�ش  در  مدیریت�ي  جای�گاه  در  جنابعال�ي 
دولت�ي و خصوصي، چگونه مي توان از خروج 
نیروهاي توانمند و کارشناسان برجسته ی بدنه 

س�ازمان هاي دولت�ي نفت�ي کش�ور جلوگیري 
به عمل آورد؟

روشندل: امروزه تفکر سازمان هاي دولتي در 
دنی��ا در حال از بین رفتن اس��ت. اما به این نکته 
هم باید توجه داشت که شرکت هاي نفتي تقریباً 
در همه جاي دنیا به نحوی وابس��ته به دولت بوده 
و به دنبال منافع دولت های خود هستند.  شرکت 
ملي نفت ایران در زمان هاي گذش��ته، به ش��کل 
یک شرکت تعریف ش��ده بود. اما این شرکت 
در طول زم��ان و با وضع قوانین دولتي تبدیل به 

سازمانی کاماًل دولتي شده است.
چاره ای نیست و باید به تجربه هاي جهاني در 
این خصوص دقت کنیم؛ مانند شرکت هاي نفتي 

چین، نروژ و ... که توانسته اند موفق عمل کنند.
طی مطالعه اي در داخل کش��ور شرکت ملي 
نفت با پانزده ش��رکت مختلف خارجي مقایسه 
ش��ده بود که نتیجه ی آن ساختار منحصربه فرد 
شرکت ملي نفت بود. در بسیاری از موارد نیازي 
ب��ه تجربه کردن نیس��ت و مي ت��وان از تجربه ی 
دیگ��ران اس��تفاده کرده و اصرار ب��ر تک بودن 

نداشت.
ب��ا درنظر گرفت��ن س��اختارهاي بین المللي و 
تجربه هاي جهان��ي )بهتری��ن تجربه ها( مبحث 

نیروي انساني به بازنگري نیاز دارد.
مثاًل ب��ا تغییر ماهیت ش��رکت مل��ي نفت از 
ش��رکتی عملیاتي به ش��رکتی ناظر، بسیاري از 
کارشناس��ان باتجربه و عملیاتي پ��س از مدتی 
باز نشسته ش��ده و نیروهای جوان بدون سابقه ی 
عملیاتی جذب و از ابتدا مش��غول امر نظارت و 
طراحی ش��دند. بدیهی اس��ت ک��ه نمی توان از 
آنه��ا توقع زیادی داش��ت و به تدریج توانمندی 
افراد تنزل پیدا می کند. پس ش��رکت نفت باید 
متناسب با تغییر ماهیت، مقررات استخدامی خود 
را نیز تغییر می داد تا موفق شود. در حالي که اگر 
ش��رکت هاي خارجي از تصدي گري به سمت 
حاکمیت حرکت کردند، قباًل لوازم کار را آماده 
کرده بودند. یعنی باید نیروهای مورد نیاز خود را 
از میان افراد با تجربه ی عملیاتی با سنین مختلف 

جذب کنند تا توانمندی افراد،  ارتقاء یابد.
 با نگاهي به بعضي اجزاي ساختاري شرکت 

ملي نفت مي توان به مشکالت آن پي برد. مثاًل 
اف��رادي ک��ه در مدیریت برنامه ری��زي تلفیقي 
شرکت ملي نفت مشغول به کار می شوند حداقل 
باید تجربه و توان کارشناسي بیست ساله داشته 
باش��ند. حال که عملیات در ش��رکت های ملی 
نفت ایران انجام نمی شود این نیروها از کجا باید 
تأمین شوند؟ جذب نیروي متخصص در رتبه ها 
و رش��ته های مختلف باید برحسب نیاز سازمان 
باش��د. بدیهی است که به دلیل س��ّن باالی افراِد 
واجد این شرایط، طبق ضوابط موجود استخدام 
آنها ممنوع است. امروزه در شرکت هاي مطرح 
نفتي جهان، رقابت براي جذب نیروي متخصص 
از تمام نقاط جهان انجام می شود. شرکت ملی 
نفت نیز با مهاجرت خیل عظیمي از کارشناسان 
به سایر ش��رکت هاي مطرح نفتي مواجه است. 
پس در راستای تحولي عظیم در ساختار شرکت 
مل��ی نف��ت و اداره ی این ش��رکت در کالس 
جهاني، به تغییراتی در س��اختار نیروي انساني، 
مدیریتي و مقررات جذب نیازمندیم. باید ترتیبي 
اتخاذ کرد تا از توانمندترین افراد اس��تفاده شود 
و حتي بین آنها رقابتي جهت به دس��ت آوردن 
شغل هاي تخصصي ایجاد گردد. این زمینه هاي 
کاري را باید به صورت فرصت هاي شغلي ارائه 
کرد تا مثل س��ایر ش��رکت هاي نفتي بهترین ها 

جذب شوند.
در مجموع امروزه اختیارات محدود مدیران 
ش��رکت نفت، نی��روي انس��اني، ت��وان فني و 
کارشناس��ي، آموزش نیروي انساني و قوانین و 
مقررات موجود سبب به وجود آمدن مشکالت 

عدیده اي شده است.
از طرف��ی ح��ال ک��ه ق��رار اس��ت پابه پای 
ش��رکت های 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 عده ای به س��ایر کشورها خواهند 
رفت )که رفته اند(. مسلماً برای حل این معضل 
باید راه مناس��بی یافت؛ وگرنه این مش��کل نیز 
به تدریج توان فنی و اجرائی شرکت ملی نفت 

ایران را کاهش خواهد داد.




