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میزگرد تخصصی ماهنامهي اكتشاف و توليد نفت و گاز با مهندس رحیم نعمتال ّلهی؛

نظرات معاون بلوکهای اکتشافی و مشارکتهای خارجی
مدیریت اکتشاف در خصوص بلوکهای اکتشافی

تهیه و تنظیم :محمود حاجیان برزی ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

 :در آغ�از لطف� ًا تاریخچ�هی

دس��تور مقام عال��ي وزارت مبنی بر تش��کیل
کمیتهی ویژهای جهت بازنگری قراردادهای نفتی
ایران از یکس��و و عزم ش��رکت ملی نفت برای در کشور از ابتدا تاكنون بيان فرمائيد.
مش��اركت ش��ركتهاي بینالمللی در بخش
معرفی بلوکهای اکتشافی جدید به شرکتهای
نفتی بینالمللی از س��وی دیگر ،توجه بسیاری از باالدستی صنعت نفت ایران تاريخچهاي طوالني
دس��تاندرکاران صنع��ت نف��ت را بهخود جلب داش��ته و ب��ه قب��ل از پی��روزی انقالب اس�لامي
نموده است .مدیریت اکتشاف که اجرای چهارده بازميگ��ردد .در آن زم��ان مطالعات اکتش��افی
پروژهي اکتشافی بیعمتقابل و بیش از هفده پروژهي گس��تردهای در قال��ب قرارداده��ای بلوکهای
مطالعات مشترک با شرکتهای معتبر بینالمللی اکتش��افی انجام و میادینی نیز کش��ف ش��دهاند.
را در کارنامه دارد از جمله سازمانهایی است که پ��س از پیروزی انقالب اس�لامي ش��رکت ملی
ای��ن روزها فعالیتهای زی��ادی در این خصوص نفت ای��ران در  1376مکلف گردی��د تا با هدف
در دس��ت اقدام دارد .رحی��م نعمتاللهی معاون جذب سرمایهگذاري خارجي ،گسترش عملیات
بلوکهای اکتش��افی و مش��ارکتهای خارجی اکتش��افی در سراسر گسترهي س��رزمینی کشور
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به اتفاق اع��م از مناطق با پتانس��يل ضعيفتر و ريس��ك
مجریان بلوکهای اکتشافی به سؤاالت ماهنامهي اكتشافي بيشتر و همچنين تسريع در اكتشاف منابع
اكتش��اف و توليد نفت و گاز در این زمینه پاسخ هيدروكربني ،دس��تورالعمل و چارچوبی جهت
واگذاری بلوکهای اکتش��افی به ش��رکتهای
دادهاست.
مختص�ری از فعالیتهای بلوکهای اکتش�افی

بینالمللی واجد صالحیت تدوین و اجرا نماید.
با برنامهريزيهای انجام ش��ده ،نخس��تين دور
مناقصهي بلوکهای اکتش��افی ایران در اس��فند
 1377در لندن برگزار شد و طی آن هفده بلوک
اکتش��افی در حوضههاي رس��وبي مختلف برای
واگذاری به ش��رکتهای بینالمللی ارائه گردید.
در ای��ن دور از مناقص��ات 82 ،ش��رکت معتب��ر
بينالمللي ش��رکت کردند و پانزده پیشنهاد برای
انجام عملیات اکتشافی دریافت شد كه در نهایت
از این تعداد ،س��ه پیش��نهاد به عقد قرارداد منتهي
گرديد .این مناقصه بهدلیل اس��تقبال گس��تردهي
ش��رکتهای نفتی طي دو مرحله تمدید شد که
از هفت پیش��نهاد جدید دریافتي ،دو مورد به عقد
قرارداد منج��ر گردید .بنابراین در نخس��تين دور
مناقصات ،پنج قرارداد اکتش��افی با ش��رکتهای
بینالمللی منعقد شد.
دور دوم مناقصات در  1381و در تهران برگزار
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گزارش

ش��د .در این مرحله آبهای س��رزمینی کش��ور از
شمال خلیجفارس تا تنگهي هرمز به هشت بلوک
اکتشافی تقسیم گردید 22 .شرکت در این مرحله
حضور یافتند که از پنج پیشنهاد دریافت شده ،طی
دو قرارداد ،سه بلوک واگذار شد.
دور سوم مناقصات در  1382و در الههي هلند
برگزار ش��د .نوع قرارداده��ا در این مرحله تغییر
یافته و به قراردادهای اکتشاف-توسعه تبدیل شد.
رویآوردن صنعت نفت ایران بهسمت قراردادهای
اکتشاف-توس��عه مورد اس��تقبال ش��رکتهای
بینالملل��ی ق��رار گرفت .در ای��ن دور  16بلوک
اکتشافی در سراسر حوضههای رسوبی کشور ارائه
گردید كه از مجموع  17پیش��نهاد دریافت شده،
چهار قرارداد اکتشاف–توسعه منعقد شد.
دور چه��ارم (آخرین دور مناقصات) در 1385
و در وی��ن اتریش برگزار ش��د .در ای��ن دور نیز
 16بل��وک در حوضههای مختل��ف ارائه گردید
که مورد بازدید  37ش��رکت نفتی بینالمللی قرار
گرفت .در این مرحله ،از  19پیشنهاد دریافت شده
سه مورد به عقد قرارداد منتهی شد.
بنابراین بهطور کلی ط��ي چهار دور مناقصهي
برگزار ش��ده توس��ط ش��رکت ملی نفت ایران،
هشت بلوک اکتشافی و هفت بلوک اکتشافی–
توس��عهای ،طی  14قرارداد به ش��رکتهای نفتی
بینالملل��ی واگ��ذار گردید .ش��کل 1-موقعیت
بلوکها را در چهار دور مناقصه بهتفکیک نشان
میدهد.

عملیات و کش��ف ذخایر اقتص��ادي نفت و گاز،
قابلبازپرداخت خواهد ب��ود .مناقصات دور اول
و دوم فقط ش��امل مرحلهي اکتش��اف بود اما در
دورهاي س��وم و چهارم ،مرحلهي توس��عه نیز به
قرارداد افزوده شده است .همچنین بهمنظور ترغیب
شرکتهای بینالمللی و ایجاد جذابیتهای بیشتر،
در دور چهارم مناقص��ات ،تغییراتی در قراردادها
ایجاد شد .از جمله اینکه مدت قرارداد به  30سال
افزایش داده ش��د ،نرخ تنزیل از  30به  20درصد
کاهش یاف��ت و این فرصت به پیمان��کاران داده
شد که پس از توس��عهي میادین کشف شده ،در
ي تولید و بهرهبرداری بهعنوان مش��اور در
مرحل ه 
کنار شرکت ملی نفت ایران حضور داشته باشد.

شده و دستیابی به اطالعات باارزش زمینشناسی،
ژئوفیزیکی ،حف��اری و  .....در تمامي بلوکهای
مذکور اشاره كرد که سهم بسیار زیادی در تعیین
استراتژی و مطالعات اکتشافی کشور داشته است.
همچنین در ای��ن بلوکها بی��ش از یک میلیارد
دالر سرمایهگذاری خارجی توسط شرکتهای
بینالمللی انجام شده اس��ت .در این راستا معرفی
و کارب��رد فنآوریهای نوین اکتش��افی در این
پروژهها ،عالوه بر برگزاری دورههای آموزش��ی
متعدد برای کارشناسان شرکت ملی نفت ،زمینهي
مناسبی برای آشنایی کارشناسان داخلی با آخرین
دستاوردهای صنعت نفت جهان نيز بوده است.
 :آی�ا ط�ي چه�ار دور مناقصه،

 :آی�ا در دور جدی�د مناقصات

تفاوتي در نوع قراردادها وجود داشته است؟

قرارداده��ای منعق��ده از ن��وع بیعمتقاب��ل و با
ریس��ک کامل پیمانکار بوده اس��ت .بدین معنی
که هزینههای پیمانکار فقط در صورت موفقیت

ک�ه قرار اس�ت در آین�ده برگزار ش�ود نمونهي

قرارداد تغيير ك�رده يا اصالحاتي در آن اعمال
شده اس�ت .گویا قرار است قراردادهاي جدید

 :نتیجهي عملیات اکتش�افی در

این بلوکها چه بوده است؟

از بين  15بلوک واگذار ش��ده ،عملیات انجام
ش��ده در سه بلوک اکتشافی اناران ،مهر و فارسی
به کشف ذخایر اقتصادي مورد تأیید شرکت ملی
نفت ایران منجر گردید .در بلوک اکتشافی توسن و
بلوکهای اکتشافی-توسعهای ساوه و کوهدشت
ذخایر کشف شده اقتصادي نبود .در هفت بلوک
نيز عملیات اکتش��افی نتیجهي مثبتی نداشت و در
س��ه بلوک مرحلهي چه��ارم نیز بهدلیل ش��رایط
تحریم عملیات اکتشافی ناتمام ماند .عالوه بر نتایج
یادشده باید به حجم فراوان عملیات اکتشافی انجام
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 6نقشهي بلوکهای اکتشافی و اكتشافي-توسعهاي

ﺷﻜﻞ  : 1ﻧﻘﺸﻪي ﺑﻠﻮكﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ-ﺗﻮﺳﻌﻪاي

اﻛﺘﺸﺎف و ﺗﻮﻟﻴﺪ :ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ در اﻳﻦ ﺑﻠﻮكﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
٣
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نس�بت ب�ه مدله�ای قبلی ك�ه بيعمتقاب�ل بود

مح�ل آنه�ا و تعیین مح�دوده و مرزش�ان بر چه

قراردادها به رویکرد برد–برد توجه ش�ده است.

همانطور که اطالع داری��د وزیر محترم نفت
دس��توري مبني بر تش��کیل کمیتهای متش��کل از
صاحبنظران و متخصص��ان امر جهت بازنگری
در قرارداده��ای نفت��ی بخش باالدس��تی صنعت
نفت کش��ور صادر کردهاند .عملکرد این کمیته
در سوم و چهارم اسفند سال گذشته طی همایشی
در ته��ران ب��ه اطالع عم��وم رس��ید .همچنین در
این همایش نشس��تهای تخصص��ی متعددی با
کارشناس��ان صنعت نف��ت و دانش��گاهها جهت
بح��ث و تب��ادل نظ��ر در خصوص م��دل جدید
قرارداده��ا از زوای��ای گوناگ��ون برگزار ش��د.
بهنظر میرس��د در تدوین مدل جدید قراردادها،
ش��فافیت و اصالح رژیم مالی ،قابلیت کاربرد در
پروژههای مختلف باالدستی ،ایجاد جذابیتهای
بیش��تر برای س��رمایهگذاران بینالمللی ،رقابت با
سایر کش��ورهای منطقه و دیدگاه برد-برد مدنظر
باش��د .اصوالً مهمترین نکته در خصوص ترغیب
س��رمایهگذار خارجی این است که سرمايهگذار
بداند در صورت موفقیت عملیات و انجام تمامي
تعهدات قراردادی ،راهکار و تضمین مناس��ب و
شفافی جهت بازگشت سرمایه بههمراه حاشیه سود
قابلقبولي وج��ود دارد .در مدل جدید قراردادها
( )IPCبه این موضوع مهم نیز توجه ش��ده است.
همچنین از دیگر نکات مثبت مدل جدید آن است
که قابلی��ت اجرا در تمام��ي پروژهها و طرحهای
باالدستی را دارد و سرمایهگذاران با انواع مختلف
و شرایط گوناگون قراردادی مواجه نخواهند بود.
از دیگر وجوه برجستهي  IPCاین است که پاداش
قابلپرداخت به پیمانکار نسبت مستقیمی با مقدار
ریس��ک پروژهها خواهد داش��ت؛ به این ترتیب
شرکتهایی که در مناطق و پروژههای پرریسک
س��رمایهگذاری كنند از پاداش بیشتری برخوردار
خواهند ش��د .همچنین با توجه ب��ه حجم و میزان
تولید میادین ،راهکارهای مناسبی جهت اقتصادی
شدن پروژهها ،تغییرات بهای جهانی نفت و تعدیل
هزینههای پروژه اندیشیده شده است.

نخس��ت اینکه فعالیت در بلوکهای اکتشافی
در واق��ع در ادام��هي روند مطالع��ات و عملیات
اکتشافی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
ایران اس��ت .اینگونه نیس��ت که یک ش��رکت
خارجی بیاید و از نقطهي صفر مبادرت به مطالعه
و عملیات اکتش��افی کند .مهمتری��ن راهبرد در
تعیین محدودهي بلوکها آن است که مطالعات
اکتشافی در سراسر كشور گسترش یابد تا عالوه
بر تعیین تکلی��ف تمامي حوضههای رس��وبی و
مناطق دارای پتانسیل هیدروکربنی کشور ،زمینهي
برآوردهش��دن نیازهای انرژی و توسعه در مناطق
مختل��ف و بهویژه مناطق کمتر برخ��وردار نیز در
حداقل زم��ان فراهم گردد .در این راس��تا پیروی
از اس��تراتژیها و قوانین باالدستی کشور از جمله
قوانین برنامههای پنجسالهي توسعهي اقتصادی و
فرهنگی کش��ور راهنمای اصل��ی خواهد بود .در
این خصوص به زیرس��اختهای موجود کش��ور
از جمله نزدیکی به تأسیس��اتي مثل خطوط لوله،
پاالیشگاهها ،مبادی اصلی مصرف و  ...هم توجه
شده است .بهعالوه سعی شده در سبد بلوکهای
معرفی شده ،پروژههای متنوعي از جمله بلوکهای
خشکی و دریایی ،بلوکهای نفتخیز و گازخیز
و نیز حوضههای مختلف رس��وبی وجود داش��ته
باشد تا پیمانکاران مختلف با توجه به تخصص و
عالقهي خود قدرت انتخاب داش��ته باشند .با این
دیدگاه حوضههای رس��وبی کشور به بیش از 90
بلوک تقسیم شده که برحسب موقعیت و نیاز در
مراحل مختلف ،تعداد مشخصی از آنها انتخاب و
آماده شده و به مناقصه گذاشته میشوند.
ب��ا توجه به اینک��ه در مدل جدی��د قراردادها،
مقدار ریسک بلوکها بهعنوان گزینهاي انگیزشی
مدنظر قرار گرفته ،مدیریت اکتشاف در حال انجام
مطالعات مفصلی جهت تعیین ریس��ک اکتشافی
بلوکهای معرفی ش��ده است كه در این مسیر از
نظرات و مش��اورهي ش��رکتهای معتبر نفتی نیز
استفاده خواهد شد.

نيز این رویکرد وجود دارد؟

 :اصو ًال تقس�يمبندي بلوكها،

 :گفته میشود در مدل جدید

بازنگری شده و جذابتر گردد؟

اساسي انجام میشود؟

آی�ا در معرفی بلوکها و تعیین محدودهي آنها

نخس��ت بای��د متذکر ش��د ک��ه از آغ��از ،دو
دی��دگاه مختل��ف در صنعت نف��ت و مدیریت
اکتش��اف وجود داش��ته و دارد .گروهی اساساً با
اصل واگذاری بلوکها به ش��رکتهای خارجی
مخالفن��د و عقیده دارند تمامي عملیات نفتی باید
رأساً توسط ش��رکت ملی نفت ایران انجام شود.
اما گروهي دیگر فرآیند مشارکت با شرکتهای
بینالملل��ی و بهکارگی��ری س��رمایه و فنآوری
خارجی در زنجیرهي باالدس��تی را یک ضرورت
میدانند .به این ترتیب در جهت تأمین خواس��ت
هر دو دیدگاه ،در مراحل اولیهي معرفی بلوکها
سعی بر این بود که نواحی پرریسک و کمپتانسیل
بهعن��وان بلوکهای اکتش��افی معرفی ش��وند و
نواحی مستعدتر توسط ش��رکت ملی نفت ایران
مورد اکتش��اف و بهرهبرداری قرار گیرند .چنین
رویکردی موجب شد ضریب موفقیت بلوکهای
اکتش��افی بهویژه پس از دور دوم مناقصات افت
محسوسی داشته باش��د .طبیعی است که با چنین
رویکردی نمیتوان توقع داشت که تغییر و جذاب
ش��دن مدل قرارداد بهتنهایی بتواند سبب استقبال
سرمایهگذاران بینالمللی از بلوکهای ایران شود.
بنابراین بهنظر میرس��د بهتر است بلوکهایی را
معرفی کنیم که از پتانس��یل مناسب و قابلقبولی
برخوردارند .بهخصوص اینکه قراردادهای جدید
ي کامل اکتش��اف تا تولید اس��ت
ش��امل زنجیره 
و بنابراین اگر ش��رکتی موفق به اکتشاف مقادیر
اقتصادی هیدروکربن در هر یک از این بلوکها
شود بالفاصله مراحل توسعه و تولید میدان را نیز به
انجام رسانده و در حداقل زمان نتیجه نهایی مدنظر
شركت ملي نفت حاصل خواهد شد.
 :آی�ا در ه�ر دور از مناقصات،

بلوکه�ای جدی�دی ارائهش�ده ی�ا تركيبي از

بلوکهای جدید و قدیمي؟

تقريباً در تمامي دورهه��ا بلوکهای جديدی
ارائه شده اس��ت .البته با توجه به مطالعات جدید
ممکن اس��ت محدودهي بلوکه��ا تغییر کرده یا
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بهدلیل اولويت اكتش��افي در برخی نواحی بعضي
بلوکه��ا با اص�لاح محدوده و ش��رح عملیات،
مجددا ً معرفی شوند.

در قراردادها ،ريسك اكتشاف با پيمانكار است؛ کشورمان کمبود سرمایه ،تجهیزات ،نیروی انسانی
به این معنی که اگر در پایان عملیات اکتش��افی ،و فنآوری کافی در داخل است.
ذخیرهي اقتصادی نفت و گاز حاصل نشد پیمانکار
 :بهغیر از بلوكهاي اكتش�افي
مستحق دریافت هیچ وجهی نبوده و تمامي هزینهها
به عهدهي اوس��ت .قابلذکر اس��ت که در برخی ک�ه مح�دودهي آن توس�ط مديريت اكتش�اف
کشورها در صورت منفی بودن نتیجهي عملیات تعيي�ن میش�ود بعض�ي بلوكها نيز قب ً
ال كش�ف
اکتش��افی ،دولت بخشی از هزینههای پیمانکار را ش�دهاند و نیازمند توسعه هس�تند .اين بلوكها
جب��ران میکند .اما این بار در  IPCدرنظر اس��ت چگونه و توسط چه سازمانی معرفی میشوند؟
میادین��ی ک��ه قب ً
ال کش��ف ش��دهاند توس��ط
مشوقهایی برای پیمانکارهای ناموفق درنظر گرفته
شود .مث ً
ال اینکه در صورت ناموفق بودن عملیات شرکتهای توسعهای داخلی مثل شرکت مهندسی
اکتشافی ،پيمانكار در صورت عالقهمندی بتواند و توسعهي نفت در قالب طرحهای توسعه و تولید
عملیات اکتش��افی را در بلوکه��ای مجاور که معرف��ی میگردند .حتی میادین در حال تولید نیز
جهت انجام پروژههای ازدیاد برداش��ت توس��ط
پتانسیل مناسبتری دارند ادامه دهند.
ش��رکتهای تولیدکنن��ده معرفی خواهند ش��د.
 :پس از اکتش�اف ی�ک ميدان ،همانگونه که قب ً
ال اشاره شد از مزایای مدل جدید
آي�ا بايد بالفاصله عملیات توس�عه را آغاز کرد يا قرارداد ،قابلیتاجراي��ي آن در تمامي پروژهها و
باي�د فاصلهاي زمان�ي بين اي�ن دو فرآیند قائل طرحهای باالدستی است و میتوان با سبد کاملی
ً
مثلا در قراردادهای عراق ،اش�اره ش�ده از انواع طرحهای باالدس��تی با س��رمایهگذاران و
ش�د؟
ك�ه حداكثر هفت س�ال پ�س از اكتش�اف ،بايد شرکتهای معتبر بینالمللی تعاملی سازنده داشت.

مناقص�ه میرود و آي�ا تعیین م�رز و محدودهي

در این مورد دو بحث مطرح اس��ت .نخس��ت
اینکه طبق قرارداده��ای ما بازپرداخت هزینههای انج�ام عملی�ات اکتش�افی در بلوکه�ا ب�رای
پیمانکار باید از تولیدات همان میدان انجام شود .پيمانكار تعيين ميشود؟
از ابتدا هدف مش��خص ميشود و تالش بر آن
پس فرآیند توسعه و تولید میدان بالفاصله پس از
اکتشاف توس��ط پیمانکار و با سرمایهي خودش است كه در هر بلوک حداقل دو هدف اکتشافی
انجام میش��ود .این یکی از مزایای مدل اس��ت؛ قابل حفاری وجود داش��ته باش��د .عالوه بر این با
چراکه ه��م پیمانکار و ه��م کارفرم��ا ،زودتر از انجام کار کارشناس��ی دقیق و طبق استانداردهای
مزایای سرمایهگذاری بهرهمند خواهند شد .مبحث بینالملل��ی ،حداقل عملی��ات اکتش��افی الزم و
دوم این اس��ت که افزایش ثروت ملی با اکتشاف هزینههای مربوطه مشخص شده و در قرارداد درج
محقق نمیشود .پس از اکتشاف یک میدان تنها میگردد .البته تضمین مالی الزم برای تحقق این
به وجود یک ذخیرهي اقتصادی در اعماق زمین با می��زان کار بهنحو مطلوب و طبق اس��تانداردهای
بینالمللی از پیمانکار اخذ ميشود .اما از آنجا که
درصد اطمینان مشخصی پیمیبریم.
ول��ی ت��ا زمان��ی ک��ه می��دان توس��عه نیابد و ریسک کامل پروژه به عهدهي پیمانکار است ،ما
زیرس��اختهای الزم برای تولی��د فراهم نگردد ،در اجرای فیزیکی کار دخالت مستقیم نداريم و در
نمیت��وان از مزای��ای ای��ن منابع در جهت رش��د مقام نظارت عالی و مشاور عمل میکنیم.
اقتصادی کشور و افزایش ثروت ملی بهرهمند شد.
 :در حی�ن انج�ام پ�روژه،
با این منطق ،هر کشوری باید تمامي ذخایر کشف
ش��دهي خود را بالفاصله توس��عه داده و آمادهي مديري�ت و برنامهری�زی ب�ر عهده ك�دام طرف
تولید داشته باشد .در حقيقت دالیل اصلی فاصلهي ق�رارداد اس�ت و آیا نظارت�ی بر کیفی�ت انجام
زمانی زیاد بین اکتش��اف و توس��عهي میادین در کارها وجود دارد؟

 :تجربهي كش�ورهاي همس�ايه

در خص�وص بلوكبن�دي و معرف�ی بلوکه�ا

چگونه بوده است؟

کش��ورهای همس��ایه بر اس��اس اهداف خود
عم��ل میکنند .مث� ً
لا در عراق و اقلیم کردس��تان
بهنظر میرس��د هدف اصلی افزایش تولید نفت و
برخورداری سریع دولت از بخشی از سرمایهگذاری
خارجی باشد .در این مناطق برخی از بلوکها فقط
شامل یک تاقدیس بوده است .اما برای ايران عالوه
بر مس��ائلی مثل افزایش تولید و جذب س��رمایهي
خارجی ،وجوه عالیتری از جمله تکمیل مطالعات
اکتشافی و تعیین تکلیف حوضههای رسوبی کشور
با استفاده از فنآوریهای جدید و پیشرفته نیز حائز
اهمیتاست.
 :در دور پنج�م ،چند بلوك به

بلوكها توسط مديريت اكتشاف انجام ميشود

یا سازمانهای دیگری نیز در آن دخیل هستند؟

ب��ا توجه ب��ه رویکرد کنون��ی و هدفگذاري
ایج��اد جذابیت در بلوکهای جدی��د براي دور
پنجم ،نخس��ت در همهي حوضههای کشور40 ،
بلوك مشخص گردید .سپس با توجه به مطالعات
اکتش��افی انجام ش��ده و نظرات کارشناس��ی در
مدیریت اکتش��اف 17 ،بلوك بهعن��وان اولویت
اول تعیین ش��دند .البته تع��داد بلوکهایی که به
مناقصه خواهند رفت ب��ا هماهنگی هیأت مدیره
محترم و مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی
نفت ایران نهایی خواهد ش��د .معرفی محدودهي
بلوکها ،تعیین شرح عملیات اکتشافی مورد نیاز
و در نهایت مسئولیت اجرای پروژهها در حیطهي
وظایف و تخصص مدیریت اکتشاف است.
 :اگر پيمانكاری در یک بلوك

ب�ه نتيج�ه نرس�يد تکلی�ف س�رمایهگذاریش چه
میشود؟

6

توسعهي میدان انجام شود.

 :آي�ا از ابتدا مقدار و چگونگی
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در وهلهی نخس��ت ش��رکت ملی نفت ایران
ف��ردی را بهعن��وان مدیر پ��روژه ب��ه پیمانکار
معرف��ی میکند که ب��ه نمایندگ��ی از کارفرما
تمامی مسئولیتهای اجرای قرارداد و ارتباط با
پیمانکار را بر عهده دارد .عالوه بر این مدیریت،
برنامهریزی و نظارت ب��ر طرح بر عهدهي یک
کمیتهي مدیریتي مش��ترک متشکل از افراد هر
دو طرف و با تعداد برابر میباش��د .وظیفهي این
کمیته تأیید و تصویب برنامه و بودجهي ساالنه و
نظارت بر حسن اجرای عملیات است .این کمیته
متشکل از کارشناسان فنی ،مالی و حقوقی است
ک��ه برحس��ب تخص��ص خ��ود در زمینههای
مختلف فعالیت و نظارت دارند .بر حسب نیاز و
با توجه به شرایط ،کمیتههای فرعی-تخصصی
دیگری نیز تشکیل شده و در امور پروژه دخیل
هستند .اما اجرای عملیات بر عهده و با مسئولیت
پیمانکار اس��ت .همچنین در پایان هر سال مالی
باید تمامی هزینههای پروژه توس��ط حسابرسان
داخلی ش��رکت ملی نفت مورد بررسی و تأیید
قرار گیرد .در مدل جدید قرارداد ،درنظر است
با ایجاد شرکتهای مشترک توسط دو طرف،
مدیریت پروژه بهنحو مؤثرتری انجام گردد.
 :ظاهراً مش�كل اصلي در حال

حاضر ،جذب س�رمايهگذاري اس�ت .براي يك
ش�ركت متقاض�ی در بلوكه�ای اكتش�افي ي�ا
توس�عهاي آيا داش�تن س�رمايهي كاف�ي كفايت

ميكند يا توانمندي فني هم الزم است؟

توانای��ی مالی تنها بخش��ی از الزامات اس��ت.
مس��ئلهي اصلی آن است که ش��رکت متقاضی،
فنآوری روزآمد و توان فنی ،مدیریتی و اجرایی
کافی و به ویژه سابقهي موفقی در انجام پروژههای
مشابه در ساير کشورهای جهان داشته باشد .برای
این منظور بهغیر از شرکتهای معتب ِر دارای ب َِرند،
با توجه به مدارک و اس��ناد موجود ،شرکتهای
کوچکتر نيز توس��ط کمیتهاي تخصصی تأيید
صالحیت میشوند.
 :از دیگ�ر فعالیتهای معاونت

بلوکه�ای اکتش�افی در س�الهای گذش�ته

مبحث بلوكهاي مطالعاتي بوده است .در این محیطزیست سعی شده حتیاالمکان محدودهي
خصوص شرایط را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
بلوکها با این نواحی تالقی نداشته باشد .در عین
در ابتدای کار بلوکهای اکتش��افی و با توجه حال تمامي پیمانکاران طبق قرارداد ملزم به رعایت
به عدمآش��نایی ش��رکتهای خارجی با شرایط همهي قوانین و ضوابط حاکم بر کشور هستند.
زمینشناس��ی و نفتی ایران ،برخی از شرکتها و
مؤسسات نفتی بینالمللی ،پیشنهاد انجام مطالعات
 :در م�ورد س�ایر دس�تگاهها
مشترك اکتشافی در حوضههای رسوبی کشور را چط�ور؟ آی�ا الزم اس�ت اقدام�ی از قب�ل انجام
ارائه کردند .با توجه به ابهامات و پیچیدگیهایی شود؟
که در برخی مناطق کشور برای خودمان هم وجود
در جری��ان اج��رای طرحه��ا ،مدیر پ��روژه با
داش��ت و لزوم اس��تفاده از دانش و فنآوریهای س��ازمانهای زی��ادی ارتب��اط دارد .از ادارات
جدی��د در حل این مس��ائل ،پروژههای مطالعاتی مختل��ف ،اُس��تانداریها و فرمانداریه��ا گرفته
مش��ترکی ب��ا هم��کاری متخصص��ان دو طرف ت��ا نمایندگان مجل��س در شهرس��تانها و نیروی
تعریف ش��د .طی این س��الها ،بیش از  17پروژه انتظامی .همواره سعی بر این بوده که مشکالت با
از این دس��ت با همکاری شرکتهای معتبر نفتی تعامل و اطالعرسانی مناسب حل و فصل گردد .اما
انجام شد که س��هم بهسزایی در پیشرفت دانش و مشکالت اصلی ،مربوط به امور گمرکی ،دریافت
آگاهی کارشناسان داخلی و آشنایی آنها با آخرین پروانهي اش��تغال برای اتباع خارجی ،ادارات امور
روشهای مطالعات اکتشافی داشت .هزینهي انجام مالیاتی و بیمهي تأمین اجتماعی است .در جریان
این پروژهها با طرف خارجی اس��ت که اطالعات اجرای پروژهها باید مقادیر زیادی کاال و تجهیزات
خام مورد نیاز در اختیارش��ان قرار داده میش��ود .در زمان مقرر و بهصورت دائم یا موقت وارد کشور
تمامي مطالعات ،توسط گروههای مشترکی از هر ش��ود .همچنين ضروري اس��ت تجهیزات ورود
دو طرف اجرا میشود .در پایان ،نتایج مطالعات و موقت نیز پس از پایان کار بهس��رعت از کش��ور
گزارش نهایی به مدیریت اکتشاف تحویل میشود خارج گردند .زمان الزم برای تشریفات گمرکی
و پیمانکار عالوه بر تضمین محرمانه نگهداش��تن در کشور ما بسیار طوالنی است و در پروژه ،زمان
نتایج مطالعات ،امتیاز ویژهای طلب نمیکند.
طوالنیتريعنيهزینهيبيشتر.پیشنهادمیشودمانند
همهي کشورهای جهان ،برای پروژههای بزرگ،
 :يكي از بزرگترين مش�كالت ضواب��ط ویژهای وض��ع گردد تا س��رمایهگذاران
ش�ركتهاي پیمانکار ،برخورد با سایر سازمانها خارجی براي ورود به پروژه ترغيب ش��وند .مث ً
ال
(از جمل�ه س�ازمان حفاظت از محيطزيس�ت) و در م��وارد زیادی حت��ی برای دریاف��ت پروانهي
اخ�ذ مجوز براي انجام عملی�ات در محدودهي اش��تغال بهکار س��الیانه برای مدیر عامل و پرسنل
بلوكهاس�ت .آيا بهتر نيس�ت قب�ل از آغاز كار اصلی پیمانکار از ادارهي کل اشتغال اتباع خارجیِ
اين مجوزها براي پيمانكاران اخذ شود؟
وزارت كار ،دچار مشکل شدهایم .در امور مالیاتی
ممکن است همهي بلوکهایی که در مناقصه و بیمهي تأمین اجتماعی نیز هنوز قوانین ش��فاف
معرفی میش��وند منتهی به عقد قرارداد نش��وند .و کامل��ی در خصوص س��رمایهگذاران و بهویژه
بهعالوه معلوم نیس��ت چه زمانی عملیات در آنها در م��ورد پیمانکاران طرحه��ای بیعمتقابل وجود
انجام خواهد ش��د .در عین ح��ال نمیتوان حجم ندارد .بسیاری از ادارات مالیات و بیمهي اجتماعی
کامل عملی��ات ،نوع و محل دقیق انجام آنها را از بهخصوص در شهرستانها هیچ اطالعی از ماهیت
قبل تعيين كرد .تمامي این ناشناختهها ،مانع از اخذ کار نداش��ته و در برخی مواقع تصمیمات و آراي
مجوز قبل از انجام كار اس��ت .برای جلوگیری از صادره ،مش��کالت فراوانی ب��رای پیمانکار ایجاد
مش��کالت احتمالی در این دور ،با اخذ نقشههای میکند .طبيعاً پیمان��کاران نیز از مدیر پروژه توقع
مح��دودهي مناطق چهارگان��هي تحت حفاظت دارند این مش��کالت را حل كند .بهنظر میرسد
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عالوه بر تجدیدنظر در قراردادها و بلوکها ،الزم
است راهحلي نيز براي وضع قوانین مناسب جهت
اجرای طرحها انديشيده شود .وضع چنین قوانین
شفاف و راهگشایی برای سرمایهگذاران خارجی
نیز ،شبیه به نوع قرارداد و ریسک پروژهها اهمیت
دارد.
از سوی دیگر یکی از مشکالت مهم پیشرو،
عدم پیشبینی س��ازمان اداری و پرسنلی ویژهاي
برای اجرای این دست پروژههای بزرگ است .در
واقع مجریان پروژه بهتنهایی تمامی بار پاسخگویی
ب��ه کارفرم��ا و پیمان��کار در اجرای پ��روژه را بر
دوش دارند كه این امر نهتنها س��بب فرس��ودگی
آنها در طول طرح ميش��ود ،بلکه تأثیر نامطلوبی
بر کیفیت ،دقت و س��رعت اجرای پروژه خواهد
داشت .تشکیل یک چارت سازمانی پروژهمحور
و ماتریسی در قالب معاونت بلوکهای اکتشافی
و مشارکتهای خارجی برای مدیریت بهینهي این
طرحها ضروري بهنظر ميرسد.
 :در دورهه�ای قبل�ی ،برخ�ی

استانها از قاعدهي معرفی بلوکهای اکتشافی
مس�تثنی بودن�د .آیا ای�ن مانع هن�وز هم وجود

دارد؟

طبق قانون ،در استانهای خوزستان ،چهارمحال
و بختی��اری و بوش��هر تاکنون مج��وز واگذاری
بلوک نداش��تهایم .قرار بود در برنامهي پنجم این
محدودیت رفع ش��ود كه با توجه به این موضوع،
آمادگي جه��ت معرفی بلوکهایی در این س��ه
استان هم وجود دارد.
 :آی�ا دری�ای خزر و س�واحل

جنوبی آن نیز درنظر گرفته شده است؟

امور اکتش��اف دریای خزر و سه استان ساحلی
آن در اختیار شرکت نفت خزر است و گویا مقرر
ش��ده آن ش��رکت نیز بلوکهایی در این نواحی
معرفی كند.
 :بهنظ�ر ش�ما ب�ا قرارداده�ا

و بلوکه�ای جدی�د آی�ا در  2015ميلادي
میتوانی�م ب�ا کش�ورهایی مث�ل ع�راق ،لیب�ی و
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آذربایجان که بلوکه�ای خود را بدون قيد و
شرط واگذار میکنند رقابت کنیم؟

فنی اساسی جهت ارزیابی اولیهي بلوکهاست
خریداری كنن��د .در این مرحله ش��رکتها با
مطالعه و بررسی اطالعات خریداری شده قادر
خواهند بود پیش��نهادهاي فن��ی و مالی خود را
برای عقد قرارداد در شرایط رقابتی ارائه نمایند.

ب��ا توجه به اطالعات موجود و با توجه به اينكه
هر کشوری بهروش خود بهدنبال تأمين حداکثری
منافع ملی خود اس��ت ،هیچ کش��وری بدون قيد
و ش��رط س��رمایهگذار خارجی نمیپذی��رد .در
این بازار رقابتی مس��ألهي اصلی ،ایجاد ش��رایطي
 :آیا شركتها ضمانتنامهای
جذاب ،شفاف و سهل برای شرکتهای خارجی ه�م ارائ�ه میدهند؟ در ص�ورت مثبت بودن
اس��ت .بازخوردهایی که تاکنون از سوی برخی پاسخ ،اين ضمانتنامه چه مقدار است؟
ش��رکتهای بین المللی دریافت ش��ده ،بس��یار
بله ،ضمانتنامه مربوط به حس��ن انجام کار
امیدوارکننده بوده است.
است که بالفاصله پس از عقد قرارداد دریافت
میش��ود .مق��دار آن معم��والً  20درصد مبلغ
اکتش�اف و تولی�د :حت�ی ب�ا وجود رقیب�ی مثل ق��رارداد بوده و بهصورت ضمانتنامهي بانکی
عراق؟
ارائه میشود.
بله  ،حتی با وجود عراق.
اکتشاف و تولید :گویا در مورد ذخایر غیرمتعارف
مثل ش�یلهای گازی و هیدراتهاي گازی نيز

کارهای�ی انجام ش�ده اس�ت .آیا قص�د ندارید
بلوک هایی را در این حوزهها معرفی کنید؟

مطالعاتی که مدیریت اکتش��اف در خصوص
ذخای��ر نامتع��ارف انج��ام داده در مراحل اولیهي
شناخت است .مسلماً نهتنها در حال حاضر دانش،
فنآوری ویژه و سرمايهي فراوان مورد نياز جهت
اکتش��اف ،توسعه و تولید اینگونه ذخایر موجود
نیس��ت بلکه در منطقهي خاورمیان��ه و با توجه به
وج��ود ذخایر متعارف ف��راوان نيز هنوز اين منابع
جایگاهی ندارد.
 :آيا ش�رکتها میتوانند قبل

از انتخ�اب بلوکی اطالع�ات فنی آنرا دریافت
کنند؟

این فرآیند طي چند مرحله انجام ميشود .پس
از معرفی بلوکها در سمینار اولیه ،عالقهمندان
میتوانند با تعیین وق��ت قبلی به اتاق اطالعات
بلوکها ( )Data Roomدر مدیریت اکتشاف
مراجعه و برخی اطالعات فنی موجود را رویت
كرده و در صورت نیاز یادداشتبرداری نمایند.
س��پس در صورت تمایل میتوانند بس��تههای
اطالعاتی هر بلوک را که شامل برخی اطالعات

 :و سخن آخر...

توس��عهي پای��دار در صنعت عظی��م نفت و
گاز ک��ه از پیچیدهتری��ن فنآوریهای ممکن
در جهت رش��د و نوآوری بهره میبرد ،مستلزم
مش��ارکت و همکاری گس��تردهي بینالمللی
اس��ت .هرگونه غفلت یا عدم آگاهی از قواعد
و راهکارهای این فرآیند س��بب از دست رفتن
فرصتهای گرانبها و عقبافتادگیهای فاحشي
از رقبای منطقهای و جهانی خواهد ش��د .بهنظر
میرس��د اکنون خرد جمعی به این باور رسیده
که همکاری و مشارکت نه یک انتخاب ،بلکه
ی��ک واقعیت اجتنابناپذير و حیاتی در جهت
رشد و تعالی صنعت نفت كشور است.
شرکتهای ملی ِ
نفت کشورهای جهان سوم
مثل هند ،تایلند و ویتنام که تا دو دههي قبل حتي
نامی در این صنعت نداشتند ،هماکنون در سطح
بینالمللی به کار ،فعالیت و درآمدزایی مشغولند
و هر ی��ک چندین مگاپروژه را در اقصی نقاط
جه��ان راهبری میکنند .وقت آن رس��یده که
شرکت ملی نفت ایران نيز به جایگاه جهانی خود
بهعنوان تولیدکنندهي نفتخام بسنده نکرده و
در جهت ورود مقتدرانه به گروه ش��رکتهای
عملیات نفتی بینالمللی ق��دم بردارد .تجربهي
بلوک های اکتشافی در کشورمان آغاز خوبی
در این مسیر خطیر و حیاتی محسوب میشود.

