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مروری بر دیدگاه های مهندس جوادی درخصوص ماموریتهای شرکت ملی نفت ایران در پساتحریم

افزایش تولید با توسعه کامل پارسجنوبی و میادین غرب کارون

مجتبی کریمی

مقدمـه
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مدیرعامل ش�رکت ملی نفت ايران اخیرا ً برنامههای مهم این شرکت
را در جلس�ات مختلف مطرح نمودهاند که ای�ن گزارش تالش دارد تا
مأموریتها و تا حدودی استراتژی شرکت را براساس اظهارات ایشان
اس�تخراج نمايد .پیش از ورود به بحث اصلی ذکر س�ه نکته خالی از
لطف نیست:
 -1در برنامههای مرتبط با صنعت نفت در اس�ناد باالدستی کشور(در
بخ�ش باالدس�تی) جه�ت نیل به اه�داف س�ند چش�مانداز ،1404
حداکثرسازي بهرهوری مخازن هیدروکربنی از طریق ازدیادبرداشت
و استفاده از فنآوریهای نوین ،شناسایی كليه منابع هیدروکربنی در
پهنه سرزمین با اولویت مخازن مشترک ،افزایش ظرفیت تولید نفت
و گاز با هدف افزایش سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقاء جایگاه
كشور در اوپک ارائه شده است.
 -2صنع�ت نفت هماکن�ون خود را برای دوران�ی آماده میکند که به
"پس�اتحریم" شهره ش�ده اس�ت .این دوران لوازم و شرایطی دارد و

آمادهس�ازی همهجانبه ب�رای ورود قدرتمند به جرگ�هي صاحبان و
تأمینکنندگان امنیت انرژی جهان را میطلبد .از اینرو ،عنايت ويژه
به برنامههاي كالن و به بيان بهتر ،اس�تراتژيهاي توسـعه در صنعت
نفت ،جهت دس�تيابى به اهداف چش�مانداز و همچنين برنامههای
توسعه در این حوزه امري الزم و ضروري است.
 -3صنعت نفت بهمثابه يك كسب و كار بالغ و مبتنى بر فناوريهاى
تاريخ خود ،ش�كلدهنده دورنم�اى انرژى بوده
پيش�رفته ،در طول
ِ
و بهعن�وان بزرگترين و يكى از مهمترين صنايع در جهان ش�ناخته
ِ
تح�والت رخ داده در
مىش�ود .اين صنعت بهش�دت متأثر از تغيير و
محيط نوآورانه بوده است و ازينرو ،بهمنظور اكتشاف ،توسعه و توليد
از ميادين نفت و گاز ،انجام سرمايهگذارىهاى گسترده در تجهيزات
پيش�رفته و عمليات پيچيده و پُرهزينهي آن ،اجتنابناپذير اس�ت.
بنابراين ،در پيشبرد اهداف كوتاهمدت و بلندمدت اين صنعت ،نقش
فناوريها ،چه از نوع محصول و چه فرايند ،بسیار حیاتی است.
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مهمترین مأموریتهای کنونی شرکت ملی نفت

طبق اظهارات مدیرعامل ش��رکت ملي نفت
اي��ران ،مهمتری��ن مأموریت اين ش��ركت پس
از لغ��و تحریمه��ا ،افزایش تولی��د نفت خواهد
ب��ود .طبیعت��اً ،الزم��هي افزای��ش تولی��د نفت،
آمادهس��ازی زیرس��اختها ،افزایش ظرفیتها
و ارتقای فناوریهای ازدیادبرداش��ت است که
پیشنیازه��ای آنها را مهیا دانس��ته و بهعبارتی،
ش��رایط را ب��رای عرض��ه نفت به می��زان قبل از
تحریمها آم��اده میداند؛ آمادگی برای افزایش
تولید تا آنجاست که وی میگوید :سال گذشته
برای بیشت ِر میادین نفتی مهم یکبار بهصورت
آزمایش��ی ،برنامه افزایش تولید نفت اجرا ش��د.
امسال دس��تور اجرای برنامه افزایش تولید برای
همه میادین نفتی صادر ش��ده است و این برنامه
برای تمام��ی آنها ،تکرار خواهد ش��د .به بیان
دقیقت��ر ،ظرفیت تولید نفتخ��ام ایران پیش از
ش��روع تحریمها حدود چهارمیلیون بش��که در
روز بوده و بنابراين ،انتظار ميرود تولید نفتخام
بههمین ظرفیت و البته متناس��ب با کشش بازار،
قابل دس��تيابي باش��د .همچنین ،ظرفیت تولید
ی االن حدود  ٥٠٠هزار بش��که در
میعانات گاز 
روز اس��ت که با توجه به پروژههای در دس��ت
اجرای پارسجنوبی به س��رعت افزایش یافته و
بالفاصله آماده ارائه به بازار خواهد شد.

دریایی و محدودیتهای مالی در دوره تحریمها،
به این پروژهها کمتر پرداخته ش��ده اس��ت .یکی
از هدفگذاریهای ش��رکت ملی نفت ايران در
دوره بع��د از تحریم مطابق آنچ��ه آقاي جوادي
مط��رح کرده اس��ت ،قطع��اً تأمین مناب��ع مالی و
جذب نیروی کار برای انج��ام پروژههای جدید
ميباشد .ش��رکت ملی نفت ايران این پروژهها را
در کنفرانس لندن بههمراه مدل قراردادهای جدید
نفتی معرفی خواه��د کرد .تعداد ای��ن پروژهها،
حدود  ٥٠پروژهي جدید دریایی و خشکی بوده
كه پروژهه��ای ازدیاد برداش��ت میادین موجود
دریایی و خش��کی و بعضاً اکتش��افی را ش��امل
میشود.
برخی از پروژههایی که قرار است در کنفرانس
لندن معرفی شوند ،عبارت است از :توسعه فاز دوم
میدان سلمان ،توسعه میادین فرزاد ،توسعه میدان
اسفندیار ،الیه نفتی پارس جنوبی ،پارس شمالی،
گلش��ن و فردوس و فازهای جدید ميدان گازي
کیش.
برای پروژهه��ای ازدیاد برداش��ت هم ،عمده
تمرکز در خشکی روی میادین موجود در مناطق
نفتخیز جنوب و در دریا روی میادین فالت قاره
قرار دارد .همچنین ،تکمیل توسعه میادین غرب
کارون ش��امل آزادگان ،یادآوران و یاران ،جزء
اولویتهای اول ش��رکت ملی نفت ایران است.
اصوالً میادین مش��ترک ،اولویت اول توس��عه را
خواهند داشت.

ماموریت بعدی شرکت ملی نفت ايران ،توسعه
میادین هيدروكربوري ب��وده که البته با دو مقوله
پيشگفته در ارتباط است.
در میادی��ن نفتی اعم از خش��کی و دریا ،با دو
مقوله مواجه هستیم؛ یکی نگهداشت تولید فعلی
و دیگ��ری س��رمایهگذاری برای توس��عه میدان.
بهدلی��لگرانقیمتتربودن توس��عه میادین نفتی

برنام��ه اولی ه در تولید از میادی��ن غرب کارون،
تولید ٧٠٠هزار بش��که در روز است ،اما پیشبینی
میشود پس از لغو تحریمها ،تولید نفت ایران از این
میادین در بازه زمانی پنج تا ششساله(برنامه ششم
توسعه) ،تا یکمیلیون بشکه در روز افزایش یابد.
در این میادین ،پروژهها فازبهفاز انجام میشوند.
بهط��ور مثال ،برای فاز او ِل می��دان نفتی آزادگان

ايران
 -1افزایش تولید نفت

-2توسعه میادین دریا و خشکی

 -1-2میادین غرب کارون

جنوبی ،تع��دادی از پیمانکاران داخلی مش��غول
کار هستند که شرکت مناطق نفتخیز هم بخشی
از عملیات حف��اری آن را انجام میدهد .فازهای
بعدی را میتوان به شرکتهای توانمند خارجی
که سرمایه ،دانش و فناوری روز بیاورند همراه با
مشارکت پیمانکاران توانمند داخلی واگذار نمود.

-2-2اتمام توسعه تمامی فازهای پارسجنوبی

طبق وعده مدیرعامل شرکت ملی نفت ايران،
عالوهب��ر فازه��ای  ١٧و  ، ١٨افتتاح فازهای  ١٥و
 ١٦نيز در همين امس��ال انجام خواهد شد .ميزان
پیشرفت فازهای  ١٩تا  ٢٤هم آنقدر قابل مالحظه
بوده ک��ه از بس��یاری از محدودیتهای تحریم
یا رف��ع آن متأثر نمیش��وند؛ اگرچه رفع تحریم
سرعت و کیفیت تکمیل آنها را تسهیل خواهد
کرد .مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ايران امیدوار
است بخشهایی از فازهای  ٢٠ ،١٩و  ٢١تا قبل از
پایان سال جاری راهاندازی و به بهرهبرداری برسد؛
اگرچه بحران مالی نگرانیهایی جدی برای تحقق
بهموقع آن بهوجود آورده است.
 -3ازدیاد برداشت

طبق آنچه مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ايران
مطرح کرده ،در گذشته در مجموعه صنعت نفت
فعالیتهایی در زمینه  EORو  IORانجام ش��ده
اس��ت اما آنچه که همیش��ه با آن مواجه بودهایم
این است که در طرحها فاصلهای بین آنچه اتفاق
میافتد با آن چه انتظار م��یرود ،وجود دارد که
باید در آین��ده این فاصله کاه��ش یابد .جوادی
تأکید کرد :باید توجه داشت که غالباً EORهایی
که همگام با توسعه بودهاند ،موفقیت بیشتری از
EORهایی داش��تهاند که بعد از توس��عه رخ داده
اس��ت .نکته مهم دیگ��ر آنکه ،در زمین��ه ازدیاد
برداشت همچنانکه به فناوریهای نوین نیاز است،
ش��رکت نیازمند تلفیقی از اتاقفکر و مهندس��ی
ارزش بوده و باید در آینده جای خالی مهندس��ی
ارزش در ازدیاد برداشت پر شود.
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-4بهکارگی�ری فناوریه�ای نوی�ن همزم�ان با
توسعه توان داخل

مهمتری��ن انتظ��ار مدیرعامل از ش��رکتهای
خارج��ی که عالقهمند به حضور در صنعت نفت
و گاز ایران هس��تند ،آن است که در درجه اول،
با خودش��ان فناوریهای نوی��ن و جدید بیاورند.
در درجه دوم ،س��رمایه الزم بههمراه داشته باشند
و درجه س��وم از حداکثر ظرفیت ش��رکتهای
ایران��ی -ک��ه در این س��الها بهخاط��ر فرصت
تحریمها خیلی رشد کردهاند -برای انجام پروژه
استفاده کرده و زمینه آموزش و رشد نیروی کار
ایرانی و ش��رکتهای داخل��ي را بهخصوص در
زمین ه سازماندهی ،مدیریت پروژهها و شرکتها
فراهم نمایند.
-5تحق�ق بخش�یدن اقتصاد مقاومتی در ش�رکت

ملی نفت

س��عی متولیان امر در ش��رکت ملی نفت ايران
آن اس��ت كه در قراردادهایی که ب��هزودی (در
دوران پساتحریم) با شرکتهای خارجی منعقد
میش��ود ،جایگاه ش��رکتهای ایرانی به شکل
درست مشخص شود .بنابراین ،پیمانکاران داخلی
و سازندگان ایرانی نهتنها نباید نگران باشند ،بلکه
این فرصت میتواند مش��کل شرکتهای ایرانی
را درخص��وص تأمین منابع مالی و دسترس��ی به
تکنولوژی روز دنیا مرتفع نمايد .همینطور از این
فرصت میتوانند ب��رای کاهش فاصله تجربیات
خود با تجربه روز شرکتهای بزرگ دنیا استفاده
کنند.
از اینرو ،مدیرعامل معتقد است شرکتهای
ایران��ی بای��د از فرص��ت حضور ش��رکتهای
معتبر خارجی اس��تقبال نماين��د .فرصت حضور
شرکتهای خارجی معتبر ،به نفع اکثر پیمانکاران
و سازندگان ایرانی است که کار رقابتی و حرفهای
میکنند .شرکت ملی نفت ايران قاطعانه از حضور
مناس��ب و حرف��های پیمان��کاران ،مش��اوران و
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سازندگان ایرانی حمایت و مراقبت خواهد کرد.
اقتصاد مقاومتی ب��ا حضور حداکثری پیمانکار و
صنعتگر ایرانی در کارها معنی پیدا میکند و باید
از این دستاورد به جد حفاظت نمود.

-6موارد دیگر (نیروی انسانی ،بهینه سازی ساختار
سازمانی)...

طبق گفته مدیر عامل شرکت ملي نفت ايران،
بهدلی��ل محدودیتهای��ی ک��ه در دوره تحریم
عمدتاً در زمینه تأمین منابع مالی وجود داش��ت و
بدهی انباشته سنگینی که نفت به بانک مرکزی،
بانکهای تج��اری و مردم داش��ته و دارد ،برای
ساماندهی آنها ،دوران دشواری سپری گرديده
اس��ت .همچنین ،حج��م زیاد پروژهه��ای ناتمام
ِ
تأسیس��ات در حال
و وضع نامناس��ب بسیاری از
بهرهبرداری بهوي��ژه در دریا که نیازمند تعمیرات
ج��دی و بعضاً نوس��ازی و بازس��ازیهاي فوری
است ،به سختیِ این دوران افزوده است.
در بخش س�لامت ،ایمنی و نیروی انسانی هم
ش ب��ر افزایش آموزش ،احیای س��اختارهای
تال 
حرفهای ،احیای شایستهساالری و نظم ساختاري
در ح��د ممک��ن و ایجاد ش��رایطی که بت��وان از
كاركنان ش��رکت مس��ئولیتپذیری و بهرهوری
بیش��تری خواس��ته ش��ود ،متمرکز بوده است .از
س��ویی دیگر ،ایجاد ش��رایط الزم برای مدیریت
مطمئنتر بهمنظور افزایش عرضه و صادرات نفت
و فراوردهه��ای نفتی ،همچنین ،تعریف و اجرای
روشهای جدید مانند عرضه در بورس ،ازجمله

دغدغهها و تالشهای متولیان شرکت ملی نفت
ايران در این دوران بهشمار ميرود.
ام��ا دراينج��ا بايد ب��ه نکتهای مه��م مربوط به
س��رمایههای انسانی در ش��رکت ملی نفت ايران

اش��اره كرد؛ بنابه اظه��ارات رکنالدین جوادی،
آمار كاركنان ش��رکت ملی نف��ت ايران در حال
حاض��ر ح��دود  ١١٠هزار نفر اس��ت درحاليکه
در سال  ٨٤ش��اید کمتر از نصف این تعداد بود.
آقای مدیرعامل تاکید میکند که جدا از فش��ار
تحریمها ،بهنظر میرسد وضعیت انباشت نیروی
انس��انی این چندس��الهي صنعت نف��ت عالوهبر
تحمی��ل هزینهه��ای مضاعف ،سیس��تم را دچار
مشکل کرده و بار مضاعفی بر دوش صنعت نفت
گذاش��ته اس��ت ،بهگونهای که در شرایط دشوار
کشور ،امروز ش��رکت نفت حتی برای پرداخت
حقوق كاركنا ن با مشکل مواجه است .این برای
ش��رکت ملی نفت که از مهمترین و بزرگترين
ش��رکتهاي کش��ور بوده و بخش عم��دهای از
بودجه کشور را تأمین میکند ،دردناک است.
فع ً
ال صنعت نف��ت از اینکه با این تعداد نیروی
انسانی تعامل کند و هزینههایش را پرداخت نماید،
هی��چ گریزی ن��دارد .نهایت��اً رکنالدین جوادی
تأکید میکند باید تالش کرد با توانمندسازی این
نیروها ،اصالح ساختارها ،ایجاد فرصتهای شغلی
جدید و فراهمسازی زمینههای توسعه شتابان در
صنعت ،از وجود آنان در جهت شکوفایی اقتصاد
بهره بیشتری برد.

