
مقدمه :
س��ال 1387 شمس��ی ورود به يکصدمين سال تولد صنعت 
نف��ت در ايران و بلک��ه در خاورميانه و جهان به مفهوم صنعتی و 

تجاری آن است. 
در اين يک قرن گذار پر  فراز و نشيب، آغشته به سياست كاری ها، 
ح��وادث، جنگ ها و وقفه ها در س��ير بلوغ اي��ن صنعت؛ كماكان 
عرصه های تالش و كوشش، تدبير و تفکر، برنامه ريزی و استقامت 
و اميد و اتکال، فراروی مديران و كاركنان اين صنعت قرارداشته 
و در هر مرحله و دوران، دس��ت آوردهايی داشته ايم كه به فراخور 
س��طح كيفی و كمی آنها وضعيت و ش��رايط كنونی صنعت نفت 

كشورمان رقم زده شده است. 
آسيب شناس��ی نق��اط ق��وت و ضع��ف در چارچوب س��اختار 
و فرآينده��ای داخل��ی مديريت اي��ن صنعت مح��وری در اقتصاد 
ميهن مان از يک سو و بررسی فرصت ها و چالش ها از منظر تعامالت 
جهان��ی در گذار يک قرن، نش��ان دهنده نقش كليدی و حس��اس 

مديريت دانش محور و توسعه مبتنی بر پژوهش بوده است. 

برخی از اهم قوت ها: 
• ش��ركت ملي نفت ايران داراي نيروي متخصص كارآمد و ورزيده اي 

است كه از لحاظ عملکرد در جايگاه مناسبي قرار گرفته اند؛
• پتانس��يل باالي ايران از لحاظ ذخاير نفت و گاز كه سرمايه گذاران 
خارجي را تش��ويق به مش��اركت در فعاليت هاي اكتشافي در مناطق 

جديد مي كند؛
• نرخ جايگزيني براي نفت 8/7 و براي گاز 11/8 مي باشد؛

• هزينه توسعه در ايران 0/7 دالر براي هر بشکه معادل نفت خام است.

برخی از اهم ضعف ها: 
• اتکاء كامل به درآمد نفت در كليه امور كشوري؛

• عدم ايجاد و رش��د متناس��ب محصوالت تکنولوژيک صنعت انرژي 

در داخل، به خصوص نفت و گاز، در طي يکصد سال تولد آن تا وضع 
موجود )دانش تکنولوژيک و ابزار تکنولوژيک(؛

• عدم ايجاد زيرساخت هاي مهندسي مجرب، توانمند و كافي )مشاوران 
و پيمانکاران( داخلي براي انجام امور در داخل و خارج ازكشور؛

• عدم توجه كافي و جدي به امر پژوهش در امور اكتشاف و روش هاي 
ازدياد برداشت از مخازن؛

• مقاوم��ت ش��ديد در برابر تغييرات و تمركز بر مس��ائل تاكتيکي به 
جاي ابتکار عمل هاي راهبردي؛

• غير منسجم بودن زنجيره ارزش نفت و گاز و همچنين اكتشاف و توليد. 
• ع��دم وجود فرهنگ ارزيابي عملکرد تأثير زيادي بر كنترل بودجه، 

كنترل عملکرد، ارزش ها و فرهنگ كاري شركت گذاشته است.
• عدم وجود رابطه مدون ميان ش��ركت هاي زيرمجموعه شركت  ملي 

نفت ايران در بخش توسعه.

برخی از اهم فرصت ها: 
• تنه��ا 5 كش��ور توليد كنن��ده با س��هم 70 درص��دي ذخاير جهان 
عمده ترين ها در عرصه بازار تأمين اين نوع انرژي هستند، عربستان، 

كويت، ايران، امارات و عراق؛
• دارا ب��ودن 14 درص��د ذخاير نفت جهان )بدون در نظ��ر گرفتن خطاي 
تخمين گ��ري و آناليز عدم اطمينان كه در حال حاضر در س��ازمان هاي مس��ئول 

صورت نمي گيرد( يعني دومين توليد كننده اوپک و چهارمين جهان؛
• دارابودن 18 درصد ذخاير گازي جهاني و سومين توليد كننده گاز جهان؛
• حوضه هاي رسوبي باقي مانده واجد پتانسيل كار نشده )خزر، كوير، مکران و ...(؛

• موقعيت ميادين به راه هاي آبي ترانزيت؛
• موقعيت ژئوپلتيک ايران براي سوآپ و عبور خط لوله همسايگان و ارزآوري؛

• فشار خوب مخازن براي برداشت طبيعي و 
• نيروی ارزان كار.

برخی از اهم تهديدها: 
• تعلق بخش اعظم درآمد صنعت نفت به دولت؛

چشم انداز 
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• عدم دستيابي به فن آوري روز و دانش فني مورد نياز؛
• محدوديت ه��اي قانوني كه ش��ركت با آنها روبروس��ت و همچنين 
محدودي��ت دس��تيابي ش��ركت به مناب��ع مالي و پولي ب��راي انجام 

سرمايه گذاري هاي مورد نياز خود؛
• رقابت در ذخاير مشترك با ساير كشورها؛  

• نوسانات جهاني قيمت نفت و
• عدم درك صحيح از نيازهاي بازار.

هركج��ا كه دس��ت آورد پر اهميتی حادث ش��ده، رد پای بارز 
مديريتی حاذق، با برنامه، پژوهش��گر و جمع گرا ديده می ش��ود و 
هركجا كه نقصان و وقفه و كاس��تی قد علم كرده، حاكميت غفلت 
از نظام تصميم گيری های دانش محور و پژوهشگرانه ... كه فرمود: 

»توانا بود آنکه دانا بود«.

در چرخ��ه مديريت ان��رژی صنعت نف��ت و دو بخش اصلی 
و تعيين كننده آن يعنی بخش باالدس��تی و پايين دس��تی، آنکه 
همواره در روندی صعودی و منطقی متناسب با تکامل و تغييرات 
پارامتره��ای حاكم جهانی خود را حفظ ك��رده و نقطه قوت و يا 
محور فرصت س��از اين صنعت بوده بخش باالدس��تی و اكتش��اف 
منابع و ذخاير هيدروكربنی بوده اس��ت. آمار و تاريخچه بلوغ اين 
بخش در كشور در روند فراز و فرود اين  يکصد سال نقش حساس 
آن را ب��ه خوبی پديدار نموده و اگر همواره تحت هر ش�رايطی يک 
طرف معادالت انرژی جهان را متغيری به اس�م ايران رقم زده اس�ت، 

چيزی جزء جايگاه ميزان ذخيره و منابع اكتشافی آن نبوده است.  

ام��ا آي��ا در عصر حاضر تنها داش��تن منابع و ذخاي��ر زير زميني 
مي تواند براي كشوري ايجاد مزيت رقابتي نمايد؟ 

واحدهاي R&D موجود در جهان:
نگاه به س��اختار و نحوه عملکرد اي��ن واحدها بدون توجه به 
ماهيت تش��کيالتی و اهداف اقتصادی س��ازمان های مادر آنها، از 
يک س��و به عنوان »بنگاه ه�ای متحدالمنافع اقتص�ادی« درتجارت 

E&P و از سويی ديگر، 
 شركت های ملی نفت با ماهيت توليد تحت كنترل و مديريت دولتی 
با بودجه محدود، در نحوه چيدمان رس��الت و خط مش��ی و اهداف 

واحدهای R&D كاری ناقص است. 
 در ماهيت IOC ما با ساز و كاری از R&D روبرو هستيم كه 
مس��ير برنامه ريزی شده و مش��ترك المنافع كارتل های نفت و گاز 
را می پيمايد و از تاريخچه ای فرهنگی و بلوغی ش��گرف براساس 
تعريف توس��عه پايدار و فروش دانش و فنآوری برخوردار اس��ت. 
اهداف بلند مدت تحقيقی با بودجه های سرسام آور با برنامه ريزی 
منس��جم و مديريت��ی  زمان من��د ك��ه در چند مرحل��ه تاريخی 
موتاس��يون يافته، اهرم های كنترل مديريت اكتش��اف و توليد را 
در چنبره چند غول فن آوری قرارداده كه برخی كشورهای خاور 
دور و نزديک آس��يايی با الگو برداری از آنها در حال نزديک شدن 

و رقابت با آنها هستند. 
مهمتري�ن چالش های اين بخ�ش با واحدهای R&D خ�ود به گفته يک 
صاحب نظر پروفسورRobert Szakonyi, Ph.D.  در دو محور طبقه بندی شده:  
1- عدم هماهنگی كامل بين نتايج R&D و اهداف تجاری مورد نظر 

مدير مجموعه.
.R&D 2- عدم دانش و تجربه كافی مدير مجموعه با نحوه مديريت واحد

يک چالش دوسويه!
 ي��ک مدير R&D ابتدا بايد اهداف خ��ود را با نوع و موضوع 
تجارت مجموعه تطابق دهد و هم زمان بتواند نتايج آن را به زبان 
تج��اری برای مديرانی ترجم��ه كند كه بايد او را در اين راس��تا 

حمايت كنند. 
اين در حالی اس��ت كه پروژه هايی كليدی را برای ماندگاری 
بنگاه E&P فوق می بايستی تعريف و اجرا كند. ماهيت محصوالت 
اي��ن قبيل پروژه ها بايد منج��ر به ارزآوری ش��ود و در بازارهای 
بين المللی به فروش رسد. يک مديريت خالق و يکپارچه فرهنگ

R&D را در اين سازو كار تقويت می كند. 
 IOC مجموعه ه��ای R&D در بخ��ش World Class اي��ن ماهي��ت
اس��ت كه چيزی ج��زء هماهنگی كامل بين مدي��ر مجموعه و مدير 
R&D  نيس��ت و نتايج آن را، ما بهتر از خودش��ان در اين س��ال ها 

درك كرده ايم. 
در اينج��ا تأمي��ن بودجه و ض��رورت تحقيق و توس��عه در روند جريان 
نقدينگی خوابيده اس��ت و  R&D درحد آس��تانه سودآوری آن با توليد 
فناوری به معنای س��خت افزار، نرم افزار، مغزافزار و س��ازمان  افزار نقش 

كليدی داشته است. اينجا مفهوم تحقيق و توسعه Creative است.
درمقابل سيستم های پيش رونده در بخش شركت های ملی NOC شايد 
انتظارشان از اين بخش مفهوم  Administrative )اداری – اجرايی( است.

 ISO يا استاندارد سازی TQM ايجاد و راه اندازی يک سيس��تم  
و يا ارتقاء سيس��تم بهره وری از مس��تندات و يافته های اكتش��اف و 
توليد و يا اس��تفاده از توان بخش اكادميک دانشگاهی و برگزاری 
همايش هاي��ی جهت انتقال تکنولوژی و نوش��تن ي��ک ژورنال و 
بولتن پژوهش��ی و يا حمايت پايان نامه های دانش��جويی و از اين 
قبيل باش��د. گاهی پ��روژه ای جهت تقويت و ازدياد برداش��ت از 
ميادين و يا بررسی پژوهش گرانه از يک حوزه رسوبی كه منجر به 
نتايجی برای يک تصميم گيری اكتشافی خاص شود. شايد بررسی 
ي��ک نرم افزار جديد برای كارايی بيش��تر در بخش تخمين گری و 
يا ش��ناخت يک تئ��وری جديد مديريتی در بخ��ش ارزيابی ذخاير و 
باال بردن پتانس��يل حجم ذخاير اكتشاف  ش��ده با به  كار گيری آن و از 
اين نوع امور ضروری در ادامه سازو كار و ماهيت شركت كه برمبنای 

حفظ و ارتقاي سطح توليد قرارگرفته است.  
 بديهی است در اين نگرش نقش R&D يک نقش مركزی و هدايت  گر 
تجاری نيست بلکه يک نقش حاشيه  ای و تکميل كننده است. نگاهی 
ب��ه رديف بودجه اين دو نوع س��ازوكار ماهيت تأثير گذاری آنها را در 

عمل نشان می دهد.

زمان نش��ان داده است كه بسياری از  شركت  های ملی نفت 
جهانی در خصوصی س��ازی روند تجاريش��ان ناچ��ار به راه اندازی 
واحدهای R&D از نوع اول هس��تند كه البت��ه تدريجاً و با زمان 
عمل��ی و به عنوان فرهنگ مديريتی ج��ا خواهد افتاد. پروژه های 
ب��زرگ تحقيقات��ی در بخش باالدس��تی مث��ل DEMO2000 و 
PETROMARK و... نشان دهنده ميل هر دو سيستم به مركزيت 

تجارت مبتنی  بر R&D است.

مدير فنی 
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