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مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی نفت ای��ران با 
بی��ان اینک��ه در زمین��ه ی مقابله ب��ا تحریم 
سیاس��ت گذاری هایی از س��وی وزارت نفت، 
دول��ت و نظ��ام انجام ش��ده گف��ت: مقابله با 
تحریم ه��ا و عملیاتی کردن ای��ن راهکارها از 

اولویت های اساسی وزارت نفت است.
سخن نخس��ت این ش��ماره را با نقل قولی 
از دکتر کرباس��یان آغاز کردی��م تا مطلب را 
گام ب��ه گام به بحث جهانی ش��دن و تاکتیک 

ضروری توسعه ی پایدار ربط دهیم.
تعریف جهانی ش��دن با سه رانه ی اساسی 
)اقتصاد، سیاس��ت و فرهنگ(، رش��د صنایع 
جدی��د و نی��از ب��ه م��واد خ��ام )به خصوص 
هیدروکربنی( و رابطه با س��رزمین های دور را 
به جای انزوای ملی و خودکفایی مطرح کرده 
اس��ت. ره آورد این رویکرد ظه��ور نظام بازار 
جهانی به عنوان س��وغات مدرنیته بر اس��اس 
اقتص��اد جهانی با درون مای��ه ی تولید، کاال و 

فرهنگ و دوره ی تجارت آزاد بوده است.
جری��ان حرکت س��رمایه گذاری خارجی و 
آزادسازی کاال و فن آوری از سمت کشورهای 
توسعه یافته به سمت کشورهای توسعه نیافته و 
کمترتوسعه یافته و ظهورساز و کارهای ملی-
بین المللی، آژانس ه��ای چندملیتی و تجارت 
فرامل��ی اولین موج های این روند جهانی بوده 
است. این یعنی از لحاظ سیاسی، دولت زدایی 

و از لحاظ فرهنگی، امنیت سازی جهانی.
بدین لحاظ در حوزه ی جهانی شدن )و در 
واقع به عنوان ارزش��ی در مقابل تحریم شدن 
و تحریم ک��ردن و منزوی ش��دن( از س��مت 
دولت به س��مت بلوک هایی اقتصادی، تجاری 
و سیاس��ی آزاد در عرصه ی بین المللی رفتن 
و مط��رح ش��ده اس��ت. بنابراین سیاس��ت و 
اس��تراتژی درس��ت،  همگامی با این روند در 
تمام��ی مقوله ها از جمله مبحث اصلی تأمین 
مالی و توس��عه ی پایدار پروژه های باالدستی 

صنعت نفت کشور خواهد بود. به خصوص در 
زمینه ی تحریم و راهکارهایی برای برون رفت 

از آن با نگاه جهانی شدن.
تاریخچه ی توس��عه ی حوزه ی باالدس��تی 
نفت در ایران نش��ان می دهد که اکتش��اف و 
تولید و توسعه ی میادین و صادرات مواد خام 
)نف��ت، گاز و میعان��ات و ...( همواره و به ویژه 
با س��رمایه گذاری خارجی انجام ش��ده است. 
همیش��ه قبل و بعد از ملی شدن صنعت نفت 
در تج��ارت اکتش��اف و تولید )دس��ت کم در 
صنعت نفت( اساس بر این بوده است. بنابراین 
در ح��ال حاضر می توان به این واقعیت اذعان 
داش��ت که توس��عه ی پایدار ای��ن صنعت در 
حوزه ی باالدس��ت و خروج از بحث تحریم در 
حال حاضر مستلزم ارائه ی راهکاری بر اساس 

جذب سرمایه ی خارجی است.
امروزه با توج��ه به پراکندگ��ی حوزه های 
رس��وبی واجد منابع و ذخای��ر هیدروکربنی 
)چه در حال اکتش��اف، چه کشف نشده، چه 
در حال توس��عه و تولید و چه توس��عه نیافته 

ک��ه حداقل با الویت 52 ه��دف اقتصادی در 
کنفران��س تهران اخیراً مطرح ش��د( و حدود 
300 میلیارد دالر تأمین سرمایه باید از خود 
بپرسیم که در راس��تای سیاست های جهانی 
ش��دن و همچنین از س��مت دولت به سمت 
بلوک هایی اقتص��ادی و تجاری رفتن در این 
بخ��ش )به عن��وان یک اس��تراتژی ضروری و 
مدبرانه(، چه کاری واقع بینانه و اصولی است؟

البته اس��تفاده از ذخیره ی محدود داخلی 
)صندوق ه��ا، مردم و ...( یک مس��ّکن اس��ت 
اما درمان نیس��ت. واقعیات چنین اس��ت: در 
ح��ال حاضر در ش��رایط تحریم ق��رار داریم، 
ش��رکت های بین المللی حداق��ل حضور را در 
کشور دارند، پروژه ها آماده ی توسعه و نیازمند 
س��رمایه و ف��ن آوری وی��ژه )به خص��وص در 
حوزه ی ازدیاد برداشت( هستند، نسل جدید 
شرکت های E&P ایرانی آماده و در انتظاراند، 
دولت و وزارت نفت در فشار بی سابقه ی مالی 
و منطقه ای هستند و مدل قراردادهای فعلی 
ناکارا و فاقد جذابیت در جذب سرمایه گذاران 

جهانی شدن؛ درون مایه ی تاکتیکی تأمین مالی و توسعه ی پایدار بخش باالدستی صنعت نفت
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)حتی در شرایط غیرتحریم( است.
پیشنهاد می شود از طریق تدوین و تصویب 
قوانی��ن مق��ررات و م��دل قراردادهای جامع 
نفتی در کل کش��ور )به ه��ر تعداد ضروری بر 
اس��اس داده ها و پتانسیل س��نجی اکتشاف و 
تولید و اصول مدیریت پورتفلیوی باالدستی(، 
محدوده ه��ای اصل��ی بلوک های اکتش��اف و 
تولید E&P Master Blocks تعیین گردد و از 
طریق مذاکره یا رقابتی محدود بر سر بلوکی 
)در صورت پیش آم��دن(، مناقصه ای محدود 
و فراخ��وان جه��ت جذب پیمان��کاران بزرگ 
بین الملل��ی در قالب پیمانکار خدماتی GC با 

شرایط زیر صورت پذیرد:
  Master Blocksمحدوده ه��ای واگ��ذاری   
 Green واجد پتانسیل اکتش��افی و توسعه ای
field به پیمانکار GC واجد شرایط در زمانی 
محدود )حداکثر 5-4 س��ال( مطابق مقررات 
جدی��د، به ص��ورت پیمان��کار خدماتی جهت 
اکتشاف منابع تجاری هیدروکربنی و تهیه ی 
DPOP میادین آماده ی توس��عه در آن بلوک 
اصلی پس از اخذ یک Signature Bonus  در 

بدو واگذاری توسط شرکت ملی نفت .
 آزادگ��ذاری پیمان��کار فوق ب��رای مدیریت 
جذب سرمایه ی اکتش��افی یا توسعه ای مورد 
نی��از در آن بل��وک و معرف��ی ش��رکت ها و 
س��رمایه گذاران بین المللی و حتی داخلی به 
ش��رکت ملی نفت جهت موافق��ت و آغاز فاز 

توسعه و تولید.
 بدیهی است این پیمانکار GC که با نظارت 
ش��رکت ملی نفت، فرآیند مطالعه و عملیات 
اصل��ی و تکمیل��ی اکتش��اف و آماده س��ازی 
برای توس��عه ی میادین را ب��ا مدیریت جذب 
سرمایه به صورت متمرکز انجام داده، می تواند 
نسخه ی واقع بینانه ای برای سیاست برون رفت 
از تحریم و اصالح قراردادهای جذاب نوین را 
برای کش��ور به ارمغان بیاورد تا الگویی مدرن 
برای تسریع روند جهانی شدن در این بخش 

از تجارت باالدستی باشد.
 با این روش روند دولت زدایی و تصدی گری 
وزارت نف��ت کاهش و اصول م��دل مدیریت 
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توضیح داده شد شکل می گیرد.
این فراخوان و مدل بدیع بی سابقه و دقیق 
و مدبران��ه می تواند با ارائه ی طرحی جامع به 
هیأت دولت توس��ط وزارت نف��ت به تصویب 
مجلس رس��یده و اولین گام ب��رای خروج از 
تحریم ه��ا با فراخ��وان بین الملل��ی در جهان 

طنین انداز شود.
به خص��وص بع��د از زمان��ی ک��ه ب��ا طرح 
قراردادهای جدید IPC دنیا شاهد نوگرایی و 
تحول ایران بوده است. اصوالً نوآوری و تغییر 
تنها راهکار برون رفت از وضعیت سکون فعلی 
در صنعت نفت به خصوص در بخش باالدست 

است.
اخیراً بدنه ی کارشناسی و مدیریت توسعه ی 
صنعت باالدس��تی نفت در شرکت ملی نفت، 
تجربه ی مدیری��ت نظارتی و مذاکراتی خوبی 
داش��ته و ای��ن پیش��نهاد می توان��د مکم��ل 
پایدار  حرکت های روبه جلو جهت توس��عه ی 

باشد.
 GC وقتی پرچم شرکت های مادر پیمانکار
در این محدوده ها توس��ط همه ی جهان دیده 
شود و شرکت های E&P داخلی هم با نقشه ی 
راه آنها ب��ه این مقوله ورود کنند وزارت نفت 
و ش��رکت نفت می توانند نفس��ی تازه کنند و 
برنامه ای جه��ت مدیریت راهبردی و نظارتی 
و حاکمیت��ی نوین بر اس��اس م��دل کاهش 
تصدی گ��ری و افزای��ش مدیری��ت متمرک��ز 
بین الملل��ی و اقتص��اد نفتی فرامل��ی تدوین 

نمایند.
مقدم��ات ای��ن پوس��ت اندازی جس��ورانه 
و ض��روری آماده اس��ت. وضعی��ت فعلی در 
حوزه های توس��عه ی منابع انسانی، مالی و ... 
نیازمند ارائه ی راهکارهای مدبرانه اس��ت که 
انشاءا... با توجیه و تدوین دقیق فنی و حقوقی 
این طرح می تواند فتح بابی باش��د در راستای 

رشد اقتصادی کشور در وضعیت بحران.
در واق��ع با این ط��رح امتیاز ی��ا واگذاری 
محدوده در درازمدت ب��ه پیمانکار GC داده 

نشده و قرارداد، امتیازی نیست. جذابیت طرح 
برای پیمانکار در اختیار داشتن پتانسیل های 
اکتش��افی و توس��عه ای به عنوان یک دارایی 
موق��ت )زیر زمین( در مدتی محدود )البته با 
پرداخت پاداش��ی به شرکت ملی نفت( است  
که در میان س��ایر شرکت های متوسط، ریز و 
درشت به او قدرت مانوری می دهد که بتواند 
به بهترین ش��کل ب��رای آنها جذب س��رمایه 
ک��رده، هم ح��ق مدیریت خود را از ش��رکت 
مل��ی نف��ت مطالبه کن��د  و ه��م از مدعوین 
برای س��رمایه گذاری دعوت نماید. البته خود 
پیمانکار نیز می تواند ب��ا الویت بندی بهترین 

مورد توسعه ای آن بلوک را انتخاب کند.
درست مثل اینکه ش��رکت ملی نفت برای 
بازاریابی و جذب سرمایه جهت پتانسیل های 
اکتش��افی و توس��عه ای خود با شرکتی بزرگ 
و واج��د ش��رایط مم��زوج ش��ود؛ آن هم در 

محدوده هایی مشخص.
واگذاری این محدوده ها به ش��رکت های 
پیمانکاری فرآیندی س��اده اس��ت که اکثر 
ای��ن ش��رکت ها از قبل اطالع��ات خوبی از 
پتانس��یل های ش��رکت ملی نف��ت دارند و 
البته مطالعاتی مش��ترکی ه��م با آنها انجام 
ش��ده اس��ت. در واق��ع با ای��ن روش بدیع، 
ش��ور جدیدی در مدیریت بازاریابی، جذب 
س��رمایه و دورزدن تحریم ها ایجاد می شود. 
ضرورتی ندارد هم��ه ی مذاکرات برای رفع 
در  و  ام��ور خارج��ه  وزارت  در  تحریم ه��ا 
قال��ب موافقت های بین المللی انجام ش��ود؛ 
در برخ��ی موارد در قال��ب همین مدل ها و 
قراردادها می توان زمینه ی رفع تحریم ها را 

تسریع کرد.
البت��ه رعای��ت تمام��ی موازی��ن قانون��ی، 
قانون ه��ای م��درن، جدی��د و جام��ع جهت 
توسعه ی پایدار صنعت نفت باید به سرعت، با 
تعامل تمامی بخش ها و همکاری وزارت نفت 
این پوس��ت اندازی و گش��ایش را عملی کند، 

انشاءا...
مقدمه ی تدوین این طرح و پیشنهاد، جلسات 

توجیهی و نشست های کارشناسی است.


