راهبری ساختارهای سایه مدلی چابک و پویا در توسعه امور باالدستی

اولیــن بارقههــای بنــگاهداری صنایــع باالدســتی
بــه روش مذاکــرات مســتقیم و رودررو بــا
صاحبــان پــول ،ســرمایه و تکنولــوژی در
اواخــر نیمــه اول و اوایــل نیمــه دوم دولــت
حســن روحانــی علیرغــم چالشهــای پیـشرو
در هضــم و جــزم مفاهیــم ،اصــول و دســتگاهفکــری و مــدل تامیــن ســرمایه پروژههــای بــاال
دســتی در داخــل ،-بــه مجریگــری معاونــت
توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران
و تحــت رهبــری و نظــارات مســتقیم وزارت
نفــت شــکل گرفتــه اســت.
کاری کـه زمانـی بـا افـرادی محـدود در
اتاقهـای در بسـته برای سـازمانی بزرگ انجام
میشـد ،امـروز یـک قـدم بـه سـمت بیـرون
نهـاده و جمـع بزرگی از مدیران و کارشناسـان
ارشـد حوزههـای فنـی ،مالـی و حقوقـی را در
بـر میگیـرد .بـه ناچـار رویههـا و فرآیندهایـی
هـم براسـاس قانـون و مدیریـت اجرایـی بـرای
آن تدویـن شـده و ناخـودآگاه سـازماندهی
خاصـی برای آن در زیر مجموعههای شـرکت
نفـت بـه فـرم کارگروههایـی بـه هـم مرتبـط و
نظاممنـد و در راسـتای هدفـی متمرکـز ایجـاد
شـده اسـت .درسـت مثـل یک سـاختار سـایه.
شـاید مثـل مدل زیسـتی یـک آمیب کـه برای
شـکار ،بـه چابکی بازوهایـی را از سیتوپالسـم
مرکـزی خـود ایجـاد و پـس از زمـان کوتاهی
شـکار را محاصـره و هضـم میکنـد .بلـه ایـن
سـاختار جدیـد و چابـک را میتـوان سـاختار
آمیبـی نامید.
گزارشــات پیشــرفت ایــن کارگروههــا و رونــد
مذاکــرات نشــان میدهــد ،در داخــل شــرکت
نفــت میتــوان ســاختارهای ســایه چابــک
طراحــی و بــه ســرعت در داخــل یــک NOC
پارامترهــا و محســنات و تواناییهــای یــک
 IOCمجــازی را تعبیــه کــرد.
تجربیاتـی کـه در خلال ایـن مـدت کـم بـرای
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مدیـران و کارشناسـان هر سـه بخـش فنی ،مالی
و حقوقی بدسـت آمده بسـیار ذیقیمت و نوید
و امیـد تغییـر رویههـای سـنتی مدیریتـی را بـه
روشهـای نویـن و پویـا میدهـد.
 تفویــض اختیــار تصمیمگیریهــای کلیــدیدر خــال مذاکــرات رودررو
 اتــکا بــه نفــس در بــروز دانــش و تخصــصفــردی در چالشهــای مذاکراتــی
 مذاکــره تیمی و آشــنایی با اصول و شــگردهاو سیاس ـتهای مذاکراتــی و چانهزنی
 آشــنایی بــا متــن و ضمایــم قــراردادی بــهتفضیــل و بطــور کلــی ایجــاد آمادگیهــای
بعــدی و پــرورش نیــروی انســانی مجــرب در
تعامــات بینالمللــی
 تبــادالت ملــی و فرهنگــی و حرفــهای بــاشــرکتهای بینالمللــی و کشــورهای مربوطــه
 برنامهریــزی ،زمانســنجی و دقــت درگزارشدهــی اصولــی در خــال تجربــه
تصمیمگیریهــای کلیــدی بینالمللــی
 درک عمیــق اقتصــاد باالدســتی وحساســیتهای فنــی -اقتصــادی در نظامــی
فراملــی و جهانــی در حیــن مذاکــرات
 کار تیمـی و بین سـازمانی و در نتیجه انسـجامداخلـی زیـر مجموعههـای جزیـرهای داخـل
شـرکت ملـی نفـت در قالـب هدفـی مشـترک
دههــا مــورد و دســتاورد دیگــر در همیــن مــدت
کوتــاه ،ثمــره برنامهریــزی و مدیریــت یــک
دیــدگاه اصولــی و همنــوا بــا جهــان و صنایــع
باالدســتی نفــت و گاز بــوده اســت کــه حتــی
اگــر هــم منتهــی بــه تامیــن مالــی قابــل توجــه
نگــردد ،بــرای صنعــت نفــت یــک دســتاورد
مدیریتــی و کارشناســانه ارزشــمند خواهــد
بــود و میتوانــد نویــد تشــکیل ســاختارهای
قدرتمنــد و چابــک بعــدی را در بدنــه صنعــت
نفــت بــرای رویارویــی و هدفگزاریهــای
آتــی کشــور در ایــن بخــش دهــد.

پــرورش مدیــران کلیــدی و کارشناســان ذبــده
و اعــزام آنهــا بــرای بازاریابــی و تعامــات
تجــاری بعــدی ،چــه در قالــب بدنــه دولتــی
و چــه شــرکتهای  E&Pخصوصــی و
بینالمللــی ایرانــی ،میتوانــد بــا حمایــت و
توســعه همیــن نگرشهــا و ســازماندهیهای
هدفمنــد تحقــق یابــد.
دوران سیسـتم و سـاختارهای سـنتی جزیـرهای
و وظیفهگـرا مرکـب از سـتاد پردازشـگر-
فرمایشـگر و صـف فرمانبـر – ستایشـگر ،دیگر
نمیتوانـد در عرصـه رقابتهـای بینالمللـی
باالدسـتی امـروزی جایـی بـرای مانـدگاری
بیابـد .امـروز سـاختارهای منسـجم پردازشـگرا
 عملگـرا در قالـب تیمهایـی واحد به سـادگیهمـان مـدل آمیبـی و لیکـن چابک و حسـاس،
توسـعه اقتصـاد باالدسـتی صاحبـان منابـع
هیدروکربنـی و البتـه صاحبان پـول و فناوری را
در عرصـه جهانـی راهبـری میکنـد.
در واقــع پیشقــراوالن و نــوک پیــکان تمامــی
شــرکتهای  NOCو  IOCامــروزی ،کــه از
یــک ســو منابــع هیدروکربنی و از ســمت دیگر
پــول و فنــاوری را در اختیــار دارنــد ،همیــن
ســاختارهای آمیبــی قدرتمنــد و چابــک و ذبده
هســتند و در ایــن فــرم و قالــب میتــوان آنهــا
را در شــکل کلــی شــکارچیان چابکــی فــرض
کــرد کــه بــا راهبــری اتــاق فکــری قدرتمنــد
در مرکزیــت نیــروی جنبشــی خــود -بــا دقــتو حساســیت بــه اهــداف و در واقــع صیــد خــود
دسترســی پیــدا میکننــد .البتــه قــدم بعــدی آن
اســت کــه بــا ایجــاد یــک فرآینــد زمانمنــد و
چرخــه ارزشــی باالدســتی ،تولیــد ،اشــتغال و
توســعه تحقــق پیــدا کنــد.
بــرای خیــل عظیــم ذینفعــان اقتصــاد باالدســتی
داخــل کشــور ،بایــد ابتــدا شــکارچیان کار
بلــدی تربیــت نماییــم .نــوک پیــکان اقتصــاد
باالدســتیمان بــه قــدر کافــی تیــز نیســت.

