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دکتر بیژن مستقل
سردبیــر

دیپلماسیمدیریتتوسعهدرتجارتاکتشافوتولید؛اهمموانعپیشرو

در سلس��له مطالبی که زیر عنوان س��خن نخست 
ارائه خواهد ش��د بنا داریم با طرح مهم ترین مس��ائل 
پیش روی ش��رکت ملي نفت ایران، انگیزه ي الزم را 
جهت دست به قلم ش��دن مخاطبان فرزانه و دانشمند 
بدنه ي مدیریتی و کارشناسی با هدف بسط، توضیح 
و ارائه ي راهکارهای مدبرانه و کارشناسانه در نشریه ي 
اکتشاف و تولید ایجاد نماییم. این نشریه بخشی از اتاق 
فکر ش��رکت ملي نفت جهت همفکری در پیش��برد 

اهداف عالیه ي سازمان است.
این روزها در بین شرکت های بین اللملی )به ویژه در 
بخش صنایع نفت و گاز( رویکرد جدیدی را جهت 
هم��کاری با ایران و تمایل ب��ه حضور در عرصه های 

اقتصادی کشورمان شاهد هستیم.
پس از رف��ت و آمده��اي ف��راوان و رایزنی های 
کش��ورهای اروپایی توانمند در حوضه ي تولید طي 
ماه های اخیر، در تاریخ هاي 7 و 8 آذر ماه سال جاري 

و با حضور پ��ر تعداد ش��رکت های معتبر بین المللی 
نظی��ر بی پی، رویال داچ ش��ل، توتال، روس��نفت و ... 
در کنفرانس تهران، ش��اهد نقطه ي اوج موج جدید 
ایجاد ش��ده بودیم که این امر نش��ان از تحقق اولیه ي 
اهداف برجام و ورود موفق ایران به دوران استفاده از 

فرصت های پساتحریم برای شرکت ملی نفت دارد.
اهداف کالن این دیپلماس��ی که به روشني توسط 
مع��اون محترم وزیر و مدیر عامل ش��رکت ملي نفت 
بیان شد، جذب سرمایه ي خارجی به عنوان منبع مکمل 
و اصلی توس��عه ي پروژه ها )از طریق تعریف حدود 
پنجاه پ��روژه ي مهم و عمده جهت جذب رقمي بالغ 
بر 150 میلیارد دالر در این دوره از مذاکرات(، انتقال 
فن آوری های پیش��رفته و مورد نیاز توس��عه در خالل 
اجرای قراردادها و البته حضور پررنگ شرکت های 
بین المللی با هدف ثبات و امنیت انرژی در بازار جهانی 

در داخل کشور بوده است.

در دوره ي حاض��ر، نفت ارزان قیمت )و در نتیجه 
درآمد کم دولت( از یک طرف و بدهی های نس��بتاً 
قابل توجه ناشي از آثار باقیمانده ي پروژه های قبلی ودر 
دس��ت اجرا از طرف دیگر، به معنای هزینه ي فراوان 
برای شرکت ملي نفت ایران است و به جاست که حال 
دل مدیران ارش��د شرکت نفت در شرایط فعلي را از 
زبان حافظ شیرین سخن بشنویم که به درستی فرموده:

حال خونین دالن که گوید باز
وز فلک خون خم که جوید باز

آري؛ اینکه برجام پنجره ای وس��یع و افقی روشن 
فراروی صنعت نفت و گاز کش��ورمان ایجاد کرده، 
اینکه با سیاست های ارزشمند وزارتی، رفت و آمد و 
شرکت های بین المللی و رایزنی ها اوج گرفته، اینکه 
مدل جذاب تری از قراردادها جهت انگیزه دهی براي 
س��رمایه گذاران و صاحبان ف��ن آوری جهانی در این 
عرصه مطرح ش��ده و ...، همه و همه مقدمه ي مناسبي 
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ب��رای فرصت س��ازی و اس��تفاده از فرصت ها در این 
برهه ي حساس است. 

نشانه ي این فرصت سازي نیز تدوین پنجاه پروژه ي 
باالدس��تی و پایین دس��تی و طرح جری��ان نقدینگی 
مي باش��د که به طرز قابل توجه��ي در تالش و همیّت 
ستاد شرکت ملي نفت قابل مش��اهده است. این نگاه 
مدیریتی باید از طریق آماده باش همه ي کارکنان این 
شرکت و در جهت اصالح نقاط ضعف و ارتقاء نقاط 

قوت داخلی اعمال شود؛ انشاءا....
به عن��وان مثال برخي از مهم ترین موانعی که به نظر 
قابل طرح و نظرسنجی است و امید داریم با توصیه ها و 
نظرات شما فرزانگان شرکت ملي نفت ایران بررسي 

و حل گردد به شرح زیر است:
 دغدغه ي تشکیل، تعیین صالحیت، آماده سازی 
و اصوالً وجود ش��رکت های ایرانی طرف شراکت با 
ش��رکت های بین المللی که طبق نظام جدید تجارت 
اکتش��اف و تولید ای��ران باید در قالب ش��رکت های 
JOC یا ش��رکت هاي عملیاتی مشترک ایفاي نقش 
کنند. منش��ور تعیین صالحیت این ش��رکت ها اخیراً 
توس��ط مقام عالی وزارت ابالغ و م��دل اجرایی آن 
تبیین شده و همان طور که ایشان در کنفرانس تهران 
نیز بی��ان کردند دغدغه ي اصلی ش��ان وج��ود انواع 
ش��رکت هایی از نوع E&P Co, OSC, GC است 
که به شرکت هایی با حیطه ي کاري اکتشاف و تولید، 
ش��رکت های خدمات��ی نفت و پیمان��کاران عمومی 

موسوم هستند.
نگاه��ي به ق��واره، وضعیت و انواع ش��رکت های 
موجود وابس��ته ب��ه دول��ت )نیمه دولتی ه��ا(، بخش 
خصوصی و شرکت های وابسته به بنیادها و نهادها و 
همچنین بنی��ه ي مالی و فنی فعلي و ترکیب مدیریتی 
رأس آنها نش��ان می دهد این دغدغه و ظرفیت سازی 
از اهم موانع س��ر راه شرکت ملی نفت ایران به عنوان 

مجری اصلی قراردادهای پیش رو است.
امید است راهکارها، توصیه ها و مدل های خروج 
از ای��ن دغدغ��ه در ش��ماره های بع��دی این نش��ریه 
توس��ط خوانن��دگان فرهیخت��ه ارائه گ��ردد. به ویژه 
اینکه محدودی��ت نیروی انس��انی کارآمد مدیریتی 
و کارشناس��ی زبده، مس��تلزم عزمي ملی، همکاری 
NGOهای داخلی و سیاس��ت گذاری های شفاف و 

مورد تأیید دستگاهای نظارتی نیز هست.
 مانع دیگر در مسیر این موج جدید، بنگاه داری 
اقتصادی اکتشاف و تولید نظام مدیریتی ساختارمحور 
موج��ود در ش��رکت مل��ي نف��ت در مقاب��ل نظام 
پروژه محور قراردادهای جدید اس��ت که با تشکیل 
شرکت های JOC و انتظار شرکت های بین المللی، 
تغییر س��ازمان دهی مجری و متولی را اجتناب ناپذیر 
می کن��د. به وی��ژه در خ��روج نیروه��اي کارآمد از 
بدنه ي نف��ت به صورت مأمور در این ش��رکت های 
مش��ترک که باید بعدها به ش��رکت های بین المللی 
ایرانی تبدیل ش��وند. این ارتق��اء و تغییر تدریجی، 

نیازمن��د برنامه ری��زی، آمادگ��ی و تصمیم گی��ری 
حساس و چابکی است. از خوانندگان محترم نشریه 
درخواست مي کنیم مدل های پیشنهادي مدنظر خود 
جهت عبور از این دوران گذار را نیز برای ما ارسال 

نمایند.
 دغدغ��ه ي مهم بعدی به عن��وان آخرین حلقه ي 
تحقق نظ��ام جدید قراردادی و تجارت اکتش��اف و 
تولید در داخل ش��رکت ملي نفت، مدیریت درآمد 
و بنگاه داری اقتصادی اس��ت؛ یعنی ش��بکه ي ستاد و 
صف فروش محص��والت تولیدی ک��ه بازپرداخت 
تعهد ش��ده ي هزینه ها و پ��اداش پیمانکاران از همین 
محل خواهد بود. بدیهی است که شرکت ملي نفت 
مالک محصول اس��ت و بازگشت س��رمایه و پاداش 
 پیمان��کار چ��ه به ص��ورت Cash و چ��ه به صورت
In Kind در گ��رو کارآمدی یکپارچه ي این بخش 

با پروژه هاست.
در همین راس��تا ارتقاء و توانمندس��ازی وضعیت 
موجود بسیار ضروري اس��ت. به نظر می رسد که این 
حلقه ي مهم به ویژه ب��ا تقویت بخش خصوصی و از 

طریق نظارت ستاد قابل تقویت خواهد بود.
منتظر دیدگاه ها، تحلیل ها و راهکارهای کارشناسی 
شما خواننده ي محترم و فرهیخته ي ماهنامه  ی اکتشاف 
و تولید در س��ه مقوله ي یاد ش��ده هس��تیم؛ اتاق فکر 
ش��رکت ملي نفت شمایید، پس بنویس��ید و براي ما 

ارسال کنید. 


