سخن نخست

دیپلماسی مدیریت توسعه در تجارت اکتشاف و تولید؛ اهم موانع پیشرو

دکتر بیژن مستقل
سردبیــر

در سلس��له مطالبی که زیر عنوان س��خن نخست
ارائه خواهد ش��د بنا داريم با طرح مهمترین مس��ائل
پیشروی ش��رکت ملي نفت ايران ،انگیزهي الزم را
جهت دست بهقلم ش��دن مخاطبان فرزانه و دانشمند
بدنهي مدیریتی و کارشناسی با هدف بسط ،توضیح
و ارائهي راهکارهای مدبرانه و کارشناسانه در نشریهي
اكتشاف و توليد ايجاد نمایيم .این نشریه بخشی از اتاق
فکر ش��رکت ملي نفت جهت همفکری در پیش��برد
اهداف عالیهي سازمان است.
این روزها در بين شرکتهای بیناللملی (بهویژه در
بخش صنایع نفت و گاز) رویکرد جدیدی را جهت
هم��کاری با ایران و تمایل ب��ه حضور در عرصههای
اقتصادی كشورمان شاهد هستيم.
پس از رف��ت و آمده��اي ف��راوان و رایزنیهای
کش��ورهای اروپایی توانمند در حوضهي توليد طي
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و با حضور پ��ر تعداد ش��رکتهای معتبر بینالمللی
نظي��ر بیپی ،رویال داچش��ل ،توتال ،روس��نفت و ...
در کنفرانس تهران ،ش��اهد نقطهي اوج موج جدید
ايجاد ش��ده بودیم كه اين امر نش��ان از تحقق اولیهي
اهداف برجام و ورود موفق ايران به دوران استفاده از
فرصتهای پساتحریم برای شرکت ملی نفت دارد.
اهداف کالن این دیپلماس��ی كه بهروشني توسط
مع��اون محترم وزير و مدیر عامل ش��ركت ملي نفت
بیان شد ،جذب سرمایهي خارجی بهعنوان منبع مکمل
و اصلی توس��عهي پروژهها (از طريق تعریف حدود
پنجاه پ��روژهي مهم و عمده جهت جذب رقمي بالغ
بر  150میلیارد دالر در این دوره از مذاکرات) ،انتقال
فنآوریهای پیش��رفته و مورد نیاز توس��عه در خالل
اجرای قراردادها و البته حضور پررنگ شرکتهای
بینالمللی با هدف ثبات و امنیت انرژی در بازار جهانی
در داخل کشور بوده است.

در دورهي حاض��ر ،نفت ارزان قیمت (و در نتیجه
درآمد كم دولت) از یک طرف و بدهیهای نس��بتاً
قابلتوجه ناشي از آثار باقیماندهي پروژههای قبلی ودر
دس��ت اجرا از طرف دیگر ،بهمعنای هزینهي فراوان
برای شرکت ملي نفت ايران است و بهجاست که حال
دل مدیران ارش��د شرکت نفت در شرايط فعلي را از
زبان حافظ شیرین سخن بشنویم که بهدرستی فرموده:
حال خونیندالن که گوید باز
وز فلک خون خم كه جوید باز
آري؛ اینکه برجام پنجرهای وس��یع و افقی روشن
فراروی صنعت نفت و گاز کش��ورمان ايجاد کرده،
اینکه با سیاستهای ارزشمند وزارتی ،رفت و آمد و
شرکتهای بینالمللی و رایزنیها اوج گرفته ،اینکه
مدل جذابتری از قراردادها جهت انگیزهدهی براي
س��رمایهگذاران و صاحبان ف��نآوری جهانی در این
عرصه مطرح ش��ده و  ،...همه و همه مقدمهي مناسبي
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ب��رای فرصتس��ازی و اس��تفاده از فرصتها در این
برههي حساس است.
نشانهي اين فرصتسازي نيز تدوین پنجاه پروژهي
باالدس��تی و پاییندس��تی و طرح جری��ان نقدینگی
ميباش��د كه بهطرز قابلتوجه��ي در تالش و همیّت
ستاد شرکت ملي نفت قابلمش��اهده است .این نگاه
مدیریتی بايد از طريق آمادهباش همهي كاركنان اين
شركت و در جهت اصالح نقاط ضعف و ارتقاء نقاط
قوت داخلی اعمال شود؛ انشاءا....
بهعن��وان مثال برخي از مهمترين موانعی که بهنظر
قابلطرح و نظرسنجی است و اميد داريم با توصیهها و
نظرات شما فرزانگان شرکت ملي نفت ايران بررسي
و حل گردد بهشرح زير است:
دغدغهي تشکیل ،تعیین صالحیت ،آمادهسازی
و اصوالً وجود ش��رکتهای ایرانی طرف شراکت با
ش��رکتهای بینالمللی که طبق نظام جدید تجارت
اکتش��اف و تولید اي��ران بايد در قالب ش��رکتهای
 JOCیا ش��رکتهاي عملیاتی مشترک ایفاي نقش
کنند .منش��ور تعیین صالحیت این ش��رکتها اخیرا ً
توس��ط مقام عالی وزارت ابالغ و م��دل اجرایی آن
تبیین شده و همانطور که ايشان در کنفرانس تهران
نیز بی��ان كردند دغدغهي اصلیش��ان وج��ود انواع
ش��رکتهایی از نوع  E&P Co, OSC, GCاست
که به شرکتهایی با حيطهي كاري اکتشاف و تولید،
ش��رکتهای خدمات��ی نفت و پیمان��کاران عمومی

موسوم هستند.
نگاه��ي به ق��واره ،وضعیت و انواع ش��رکتهای
موجود وابس��ته ب��ه دول��ت (نیمهدولتیه��ا) ،بخش
خصوصی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها و
همچنين بنی��هي مالی و فنی فعلي و ترکیب مدیریتی
رأس آنها نش��ان میدهد این دغدغه و ظرفیتسازی
از اهم موانع س��ر راه شرکت ملی نفت ایران بهعنوان
مجری اصلی قراردادهای پیشرو است.
امید است راهکارها ،توصیهها و مدلهای خروج
از ای��ن دغدغ��ه در ش��مارههای بع��دی اين نش��ریه
توس��ط خوانن��دگان فرهيخت��ه ارائه گ��ردد .بهويژه
اينكه محدودي��ت نیروی انس��انی کارآمد مدیریتی
و کارشناس��ی زبده ،مس��تلزم عزمي ملی ،همکاری
NGOهای داخلی و سیاس��تگذاریهای شفاف و
مورد تأيید دستگاهای نظارتی نيز هست.
مانع دیگر در مسير این موج جدید ،بنگاهداری
اقتصادی اکتشاف و تولید نظام مدیریتی ساختارمحور
موج��ود در ش��رکت مل��ي نف��ت در مقاب��ل نظام
پروژهمحور قراردادهای جدید اس��ت که با تشکیل
شرکتهای  JOCو انتظار شرکتهای بینالمللی،
تغییر س��ازماندهی مجری و متولی را اجتنابناپذیر
میکن��د .بهوي��ژه در خ��روج نيروه��اي کارآمد از
بدنهي نف��ت بهصورت مأمور در این ش��رکتهای
مش��ترک که بايد بعدها به ش��رکتهای بینالمللی
ایرانی تبدیل ش��وند .این ارتق��اء و تغییر تدریجی،

نيازمن��د برنامهری��زی ،آمادگ��ی و تصمیمگی��ری
حساس و چابکی است .از خوانندگان محترم نشريه
درخواست ميكنيم مدلهای پيشنهادي مدنظر خود
جهت عبور از این دوران گذار را نيز برای ما ارسال
نمايند.
دغدغ��هي مهم بعدی بهعن��وان آخرين حلقهي
تحقق نظ��ام جدید قراردادی و تجارت اکتش��اف و
تولید در داخل ش��رکت ملي نفت ،مدیریت درآمد
و بنگاهداری اقتصادی اس��ت؛ یعنی ش��بکهي ستاد و
صف فروش محص��والت تولیدی ک��ه بازپرداخت
تعهد ش��دهي هزینهها و پ��اداش پیمانکاران از همین
محل خواهد بود .بدیهی است که شركت ملي نفت
مالک محصول اس��ت و بازگشت س��رمایه و پاداش
پیمان��کار چ��ه بهص��ورت  Cashو چ��ه بهصورت
 In Kindدر گ��رو کارآمدی يکپارچهي این بخش
با پروژههاست.
در همين راس��تا ارتقاء و توانمندس��ازی وضعیت
موجود بسيار ضروري اس��ت .بهنظر میرسد كه این
حلقهي مهم بهويژه ب��ا تقویت بخش خصوصی و از
طريق نظارت ستاد قابل تقویت خواهد بود.
منتظر ديدگاهها ،تحليلها و راهکارهای کارشناسی
شما خوانندهي محترم و فرهيختهي ماهنامه ی اكتشاف
و توليد در س��ه مقولهي ياد ش��ده هس��تيم؛ اتاق فکر
ش��رکت ملي نفت شمایید ،پس بنویس��ید و براي ما
ارسال كنيد.
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