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مصاحبه اختصاصى اكتشاف و توليد با دكتر هرمز قالوند؛ مدير اكتشاف شركت ملى نفت ايران
اكتشاف منابع نفت وگاز؛ زمينه ساز افزايش قدرت چانه زنى و 

جذابيت هاى سرمايه گذارى در صنعت نفت كشور

: جنابعالى به واسـطه تخصص 
خود از گذشته نيز با اكتشاف و فعاليت هاي 
مربـوط بـه آن آشـنا بوديـد. اكنـون كـه 
مسـئوليت مديريت اكتشـاف شـركت ملي 
نفـت ايـران را پذيرفته ايـد آنـرا چگونـه 
ارزيابـي مي كنيـد و نقـاط قـوت و ضعـف 
اكتشـاف را در چـه زمينه هايـي مي دانيد و 
چه برنامه اي براي پيشـبرد اهداف اكتشافي 

داريد؟
اكتشاف  مديريت  قوت  نقاط  جمله  از 

مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 نيروي انساني متخصص

 نظام مندي و رعايت سلسله مراتب اداري
 عادت به هم انديشي و كار تيمي

 ارتباط سازنده با محافل علمي جهاني و به روز 
بودن در زمينه هاي اكتشافي روز جهان

شايد  نيست؛  محسوس  زياد  ضعف  نقاط  اما  و 
جهت  بايد  اين  از  زودتر  كه  كرد  اذعان  بتوان 
اقدام  هيدروكربوري  تله هاي  انواع  شناسائي 

كنيم.
هيدروكربوري  منابع  اكتشاف  درزمينه 
متعارف و تله هاي معمول تاقديسي، هم دانش 

فني الزم در مديريت اكتشاف وجود دارد و هم 
به خوبي به اين دانش عمل شده است. نشانه هاي 
اخير  سال هاي  موفق  اكتشافات  در  امر  اين 
انواع  ساير  اكتشاف  زمينه  در  است.  مشخص 
و  مركب  تله هاي  نظير  هيدروكربوري  تله هاي 
چينه اي فعاليت هاي خوبي صورت گرفته و حتي 
جهت  به  اما  است؛  شده  انجام  نيز  حفاري هايي 
شناسايي  و  تله ها  گونه  اين  شناسايي  پيچيدگي 
كم آنها، اين مطلب حتي در سطح جهاني هنوز 
نياز به كار بيشتري دارد كه از جمله نكات مورد 

بود.  خواهد  آينده  در  اكتشاف  مديريت  توجه 
اكتشاف ميدان سپهر شروع خوبي براي شناخت 
توليد  با   بتوانيم  است  اميد  بود.  منابع  اين گونه 
در  مركب  تله هاي  اكتشاف  به  مربوط  دانش 
ارتقاء  راستاى  در  قدمي  كربناته،  سنگ هاي 
و  برداشته  جهان  حتي  و  كشورمان  فني  دانش 

مرزهاي دانش را در اين حوزه گسترش دهيم.
از جمله نكات حائز اهميت ديگر مي توان 
كه  كرد  اشاره  غيرمتعارف  منابع  اكتشاف  به 
در  پيشين  مديران  همت  با  اما  تأخير  كمي  با 

تهيه و تنظيم: شهرام شركتى مديريت اكتشاف
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با  است  اميد  و  شده  آغاز  اكتشاف  مديريت 
سرعت بخشيدن به روند مطالعات بتوانيم در اين 

زمينه به سطح قابل قبولي برسيم.

: مديريت اكتشاف در سال هاي 
اخيـر همواره فراتر از برنامه پيش بيني شـده 
عمـل كرده؛ جنابعالي دليل اين امر را ضعف 
در پيش بيني هايي مي دانيد كه نياز به اصالح 
دارنـد يـا اعتقـاد داريـد اصـوالً ماهيت كار 

اكتشافي قابل پيش بيني دقيق نيست؟
بنده معتقدم ماهيت كار اكتشافي اين گونه 
همواره  مي كنم  پيشنهاد  حال  عين  در  است. 
را  اكتشاف  مديريت  براي  شده  ايجاد  تعهدات 
بودن  دست باال  زيرا  گرفت.  دست پائين  بايد 
مديريت  اين  از  را  ريسك  قدرت  تعهدات 
كليه  مي شود  موجب  امر  اين  كه  مي گيرد 
اولويت هاي با ريسك  كم در صف نخست قرار 
گيرند و موارد پرريسك تر براي آيندگان باقي 
بماند. در عين حال اكتشاف يك فرآيند زمان بر 
است. مشغول كردن مديريت اكتشاف به انجام 
الزم  فرصت  ايجاد  از  مانع  سنگين  تعهدات 
جهت توجه به توليد دانش فني مورد نياز جهت 
آزمايش  و  پيش رو  پيچيده تر  اكتشافات  انجام 
ايده هاي نوآورانه مي شود. شايد بتوان اين گونه 
تفسير كرد كه در سال هاي گذشته پيش بيني و 
تعهدات كم اكتشافي اين اجازه را به مديريت 
اكتشاف داد كه با  آسودگي بيشتر، ضمن توليد 
بيشتري  ريسك پذيري  نياز،  مورد  فني  دانش 
صورت  به  امر  اين  بركات  كه  باشد  داشته 

اكتشافات فراتر از برنامه متجلي شد.

از  اكتشـاف  پيشـي گرفتن   :
برنامه و توليدي نشـدن ميادين كشـف شده 
زمزمه هايـي را به گـوش رسـانده مبنـى بـر 
اينكه شـايد بهتر باشد سـرعت رشد اكتشاف 
را كاهش داد و بيشـتر روي توسـعة ميادين 
كشف شـده متمركـز شـد. نظر شـما در اين 

زمينه چيست؟
و  مخالفم  نظر  اين  با  به شدت  اينجانب 

ناصحيح  شناخت  از  ناشي  تفكر  اين  معتقدم 
همان گونه  است.  اكتشافي  فعاليت هاي  ماهيت 
است.  زمان بر  فرآيندي  اكتشاف  شد  ذكر  كه 
را  خود  تبعات  امروز  فعاليت هاي  كاهش 
نشان  ديگر)  سال   5 تا   4) آتي  سال هاي  در 
سرمايه گذاري  حفظ  به  تنها  نه  بنده  مي دهد. 
پيشنهاد  بلكه  معتقدم،  اكتشاف  براي  كشور 
در  اكتشافي  سرمايه گذاري  افزايش  مي كنم 
بازار  در  ايران  جايگاه  تثبيت  به  نخست  وهله 
ديگر  ديدگاه  از  و  كرد  خواهد  كمك  انرژي 
متعارف  هيدروكربوري  پتانسيل هاي  شناسائي 
زمينه ساز  غيرمتعارف)  نزديك  آينده  در  (و 
و  خصوصي  بخش  سرمايه گذاري هاي  جذب 
خواهد  كشور  در  بين المللي  نفتي  شركت هاي 
نفت  اكتشافات  افزايش  با  اينكه  ضمن  بود. 
را  متنوع تري  و  بيشتر  ميادين  تعداد  گاز،  و 
در  آينده  در  سرمايه گذاري  براي  مي توانيم 
عراق  كشور  در  كه  اكنون  باشيم.  داشته  دست 
رقابت شديدي در اكتشاف و توليد آغاز شده، 
اكتشاف منابع غيرمتعارف در كشورهاي منطقه 
من  نظر  به  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  جهان  و 
ايران نبايد به واسطه فشارهاي موجود از تحرك 
قدرت  منابع،  شناخت  زيرا  بكاهد.  اكتشاف 
و  كرده  بيشتر  قراردادها  عقد  در  را  چانه زني 
مي دهد.  افزايش  را  سرمايه گذاري  جذابيت 
واگذاري  و  عدم شناسايي  كه  است  واضح  پر 
بدون شناخت به جهت ريسك زياد حافظ منافع 

كشور نيست.

: اخيراً شـركت هاي توليدي 
نيز به نوعي در تالش براي انجام فعاليت هاي 
اكتشـافي هسـتند. اصوًال جنابعالى با تمركز 
فعاليت هاي اكتشـافي در مديريت اكتشاف 
موافق هسـتيد يا تقسـيم آن در شركت هاي 

توليدي را به صالح كشور مي دانيد؟
بنده به داليل زير به شدت با تقسيم اكتشاف 
مخالف هستم و متمركز بودن عمليات اكتشاف 

در يك مديريت را به صالح كشور مي دانم:
انساني  نيروي  و  مناسب  سازمان  نداشتن   

با تخصص اكتشافي در داخل و حتي خارج از 
شركت ملي نفت (غير از مديريت اكتشاف)

 شركت هاي توليدي به جهت محدوديت 
در  بخشي نگري  به  ملزم  عملياتي  نواحي 

مطالعات ناحيه اي هستند.
در  توليدي  شركت هاي  اولويت بندي   
سطح محدوده عملياتي خود مي باشد نه در سطح 
كشور. لذا شركت ها مجبور به انجام لرزه نگاري 

و حفاري با ريسك هاي زياد اكتشافي هستند.
شركت هاي  در  چابك  سازماني  وجود  عدم   

توليدي
در  راهبر  اكتشافي  نيروهاي  وجود  عدم   

شركت هاى توليدى
وابسته به شركت هاي   عدم استقالل اكتشاف 

توليدي در بخش پشتيباني
 استفاده از نيروهاي توليدي در بخش اكتشاف

: جنابعالي با جذب  سرمايه گذاري 
خارجي در اكتشـاف موافقيد؟ و اصوالً در اين 

زمينه برنامه اى داريد؟
جذب  با  كشور  منافع  حفظ  شرط  به  بنده 
توليد  و  اكتشاف  در  خارجي  سرمايه گذاري 
اختيار  در  فن آوري  و  دانش  يعني  موافقم.  نفت 
كشور  منافع  به  و  گيرد  قرار  ايراني  كارشناسان 
رشد  تسريع  موجب  امر  اين  كه  نرساند  آسيب 
كشور خواهد شد. در عين حال به منظور مذاكره و 
جذب سرمايه گذاري خارجي يا بخش خصوصي 
پتانسيل هاي  صحيح  و  دقيق  شناخت  داخلي، 

اكتشافي كشور قدم نخست خواهد بود.

: آيا با گذشت بيش از يكصد 
سـال از آغاز اكتشـاف نفـت در ايـران آيا 
توان رقابت با رقباي خارجي و شـركت در 
مناقصات بين المللي جهت اكتشـاف نفت و 
گاز در مديريت اكتشـاف وجود دارد و آيا 
تاكنون فعاليتي در اين زمينه صورت گرفته 

است؟
اينجانب به جرأت اعالم مي كنم كه توانايي 
صدور خدمات و دانش فني به منظور ورود به 
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كامًال  مرزي  برون  اكتشافي  فعاليت هاي  حوزه 
در كشور وجود دارد. در زمينه امكان ورود به 
منظور  به  سرمايه گذاري  و  بين المللي  مناقصات 
اكتشاف و توليد در خارج از كشور نيز مي توان 
گفت توان فني موجود است. موضوعي كه نياز 
واحدهاي  ورود  حقوقي  مباحث  دارد  كار  به 
تابعه شركت ملي نفت به اين مناقصات و مبحث 
اين  در  مثال  عنوان  به  است.  سرمايه گذاري 
فني  ارزيابي  حال  در  محدود  به صورت  زمينه 

بلوك هاي اكتشافي كشور بوليوي هستيم.

: آيا برآوردي از ميزان نفت 
باقيمانـده بـراي اكتشـاف در حوضه هـاي 

رسوبي ايران داريد؟
ارائه  دقيقي  آمار  نمي توان  زمينه  اين  در 
بين المللي  شده  منتشر  آمار  پايه  بر  اما  داد 
مديريت  در  گرفته  صورت  بررسي هاي  و 
واسطه  به  نيز   21 قرن  در  زاگرس  اكتشاف، 
فعاليت هاي  توجه  كانون  خود  باالي  پتانسيل 

اكتشافي و توليدي خواهد بود.

جنابعالـي  كـه  همان طـور   :
واقفيـد نيـروي انسـاني كارآمـد از جملـه 
مهم تريـن منابع هر سـازمان موفقي اسـت. 
چـه برنامه هايي براي حفـظ نيروهاي فعلي 
با شـرايط موجود (عدم تساوي پرداخت ها 
با پرداخت هاي كشورهاي همسايه) داريد؟

بررسي هاي صورت گرفته حاكي از اينست 
كه براي ترك كنندگان خدمت، عدم رضايت 
امر  اين  كه  دارد  قرار  نخست  رتبه  در  شغلي 
كارشناسان  و  مغزها  فرار  پديده  بروز  موجب 
هم چنين  شد.  خواهد  مجرب  و  آموزش ديده 
افراد  دليل  دومين  نيز  دستمزدها  نبودن  كافي 
به  توجه  لذا  است.  مديريت  از  خروج  براي 
مشاغل  در  افراد  گماردن  و  شايسته ساالري 
مهمي  نقش  آنان،  شأن  و  تخصص  با  مرتبط 
اصل  اين  به  بنده  دارد.  انساني  نيروي  حفظ  در 
تحمل  و  كشور  به  خدمت  حس  كه  معتقدم 
سختي ها و مشاهده رشد و شكوفايي كشور به 

لذت بخش  بسيار  جمعي  تالش  و  تفكر  واسطه 
است. اين احساس كه هر نفر سهم كوچكي از 
اين توفيق دارد با تحمل زندگي در قربت و دور 
بودن از اصل و ريشه انسان قابل مقايسه نيست. 
و  حقوق  كسب  براي  تالش  در  حال  عين  در 
مزاياي مناسب شأن پرسنل اكتشاف نيز هستيم 
شركت  سطح  در  معضل  اين  است  ضرورى  و 
ملي نفت ايران با شناسايي نقاط ضعف و قوت، 

آسيب شناسي شود.

: ميزان وابستگي فعاليت هاي 
اكتشاف به فن آوري هاي خارجي را چگونه 
ارزيابـي مي كنيـد و نظر شـما در خصوص 
برقراري ارتبـاط با مراكز تحقيقاتي داخلي 
به منظور كاهش وابستگي و حتي در صورت 

امكان صدور دانش فني چيست؟
مديريتي  كه  اكتشاف  مديريت  در  قطعاً 
و  تحقيق  به  نياز  همواره  است  دانش محور 
به  اما  دارد.  وجود  تحقيقاتي  مراكز  با  ارتباط 
نظر مي رسد ارتباط صنعت كشور با دانشگاه ها 
كشور  دانشگاه هاي  دارد.  بيشتري  كار  به  نياز 
كافى  اندازة  به  و  هستند  آموزش محور  بيشتر 
از 10  البته  ندارند.  آشنايي  صنعت  مشكالت  با 
سال قبل وضعيت بهتر شده ولي كماكان در اين 

حوزه نيازمند كار بيشتري هستيم.
بايد پژوهش محوري در دانشگاه ها تقويت 
شود و تالش كنيم با تعامل بيشتر و ايجاد بستر 
مطلع  دانشگاه  توانايي هاي  از  صنعت  مناسب، 
با  آشنايي  ضمن  نيز  دانشگاه  و  شده  منتفع  و 
براي  هدف مند  شكل  به  صنعت  مشكالت 

پاسخ گويي به اين نيازها گام بردارد.
سيستم  در  فكر  طرز  دو  مي رسد  نظر  به 
دارد.  وجود  كشور  متخصص  نيروي  تربيت 
كمي.  نيروي  تربيت  و  كيفي  نيروي  تربيت 
در  كه  اينست  هدف  كمي  نيروي  تربيت  در 
حد  در  متخصص  نيروهاي  همواره  كشور 
متوسط وجود داشته باشند كه با خروج نيروها 
فكر  بنده  اما  نشود.  متوقف  كار  سيستم،  از 
مي كنم در صورتي كه بخواهيم ارتباط صنعت 

و دانشگاه شكل بهتري گيرد بايد نيروي كيفي 
فرصت  دانشگاه ها  به  كار  اين  كنيم.  تربيت 
به  پا  بيشتري  خاطر  آسودگي  با  كه  مي دهد 
معضالت  رفع  در  و  گذارده  پژوهش  عرصه 

صنعت نقش اثربخشي ايفا كنند.

: به عنوان آخرين سؤال نظر 
جنابعالى در زمينه برون سپاري فعاليت هاي 
ايـن  از  بخشـى  چـه  و  چيسـت  اكتشـافي 
فعاليت هـا را حاكميتي و غيرقابل واگذاري 
دانسته و كدام بخش ها را قابل برون سپاري 

مي دانيد؟
در  غيرحاكميتي  امور  برون سپاري 
بدنه  كوچك سازي  كلي  هدف  چارچوب 
قطعاً  امر  اين  والزم االجراست.  بوده   دولت 
مزايايي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد 

زير اشاره كرد:
نماندن  صف  در  و  امور  انجام  در  تسريع   
پروژه ها به دليل كمبود نيروي انساني دولتي

 ايجاد بازار كار
و  كيفيت  بهبود  به  كمك  و  رقابت  ايجاد   

كاهش قيمت
 امكان شكل گيري و تقويت شركت هايي كه 
توان رقابت در سطح بين المللي را داشته و 

براي كشور ارز آور هستند.
 افزايش زمان تفكر پرسنل و تقويت خالقيت 

و نوآوري
كه  است  ضروري  نيز  نكته  اين  ذكر  اما 
معني  اين  به  دارد؛  ظريفي  نكته  برون سپاري 
برون سپاري تضعيف بخش دولتي نيست  كه 
بلكه نيروهاي شاغل در ادارات دولتي بايد در 
باالترين سطح علمي و فني قرار داشته باشند 
نتيجه  دريافت  و  صحيح  نظارت  ضمن  تا 
را  خصوصي  بخش  ارتقاء  موجبات  مناسب، 
نيز فراهم آورند. به نظر بنده در زمينه تفكيك 
امور  كه  بايد  تصدي گري  و  حاكميتي  امور 
ميادين  (به ويژه  مرزي  نواحي  به  مربوط 
در  اطالعات  امنيت  حفظ  مشترك)جهت 

زمره امور حاكميتي قرار گيرند.


