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راهبردهاي توسعهی در صنعت نفت
مجتبي كريمي ،پژوهشگاه صنعت نفت

راهبردهاي توسعهی مخازن/ميادين نفتي

طـي هفتههـاي اخيـر ،مديـران ارشـد وزارت
نفـت ،برنامههـا و اولويتهـاي كاري در
صنعـت نفـت بهخصـوص در بخشهـاي
باالدسـتي را تبييـن كردهانـد .ايـن برنامههـا
عمومـاً جنبـهی راهبردي و اسـتراتژيك دارند.
از مهمتريــن ايــن راهبردهــا توســعهی مخــازن
اســت كــه مــاه گذشــته وزيــر نفــت ايــن
خــط مشــي را ابــاغ كــرد .ايــن ابالغيــه از
چنــد جهــت حائــز اهميــت اســت .اول آنكــه
فرآينــد توســعهی مياديــن را نظاممنــد كــرده ؛
بديــن معنــا كــه بــراي هــر يــك از مياديــن
توســعهنيافته و مياديــن در حــال توليــد شــرايط
مخصــوص بهخــود را درنظــر گرفتــه اســت.
در اين ابالغيه آمده است:
الــف) عملیــات توســعهای هــر میدان/مخــزن
توســعهنیافته ( )Green Fieldیــا در قالــب
قراردادهــای  IPCانجــام خواهــد شــد یــا در
غیــر اینصــورت حتمــاً قبــل از شــروع بــه
هــر اقدامــی در مخــزن بایــد مطالعــات الزم
جهــت ارائ ـهی طــرح توســعهی میدان/مخــزن
توســط مشــاور معتبــر ذیصــاح انجــام شــده و
ایــن مشــاور ،گزینههایــی را بــرای توســعهی
میــدان پیشــنهاد کنــد.
ب) در میدانهـای در حـال بهرهبـرداری ،بایـد
ابتـدا بـا انتخـاب مهندسـان مشـاور ذیصلاح،
مطالعـات  انجـام و طرحهایـی بـرای نحـوهی
بهـره بـرداری صیانتی/توسـعهی میدان/مخـزن
توسـط ایشـان ارائـه گردد.
ج) در همـهی مـوارد موضـوع ذیل بنـد «الف»
و بنـد «ب» باید طرحهای پیشـنهادی مهندسـان
مشـاور طرف قـرارداد ،پس از بررسـی و تأیید
ابتدایـی کمیتهی مشـاوران مدیریت مخازن در
شـرکت ملـی نفت ایـران جهت تأییـد نهایی از
طریـق وزیـر به شـورای عالی مهندسـی مخازن
نفـت و گاز ارجاع شـود.
نكتـهی قابلتوجـه ،دسـتور العملـي اسـت كـه

در ايـن ابالغيـه در خصـوص ميادين/مخـازن
در حـال توليـد و بهرهبـرداري ارائـه شـده كـه
خـود مشـتمل بـر  14بنـد اسـت .ايـن ابالغيـه
بـر حضـور مشـاوران داخلـي صالحيـتدار و
همچنيـن مشـاوران خارجـي تأكيد ويـژه دارد.
شـرح خدمـات مهندسـان مشـاور موضـوع
ایـن ابالغیـه ،بـر مهندسـی و مدیریـت مخـزن
مـورد مطالعـه متمرکـز اسـت .در صـورت نیاز
اطالعـات و یافتههـای مربـوط بـه تأسیسـات
روسـطحی در اختیـار مشـاور قـرار خواهـد
گرفـت ،امـا مطالعـهی بخـش روسـطحی جزء
شـرح خدمـات مشـاور نبـوده و مشـاور تنهـا
بایـد بـه ارائـه و بیـان الزامـات ،ظرفیتهـا
و تأسیسـات روسـطحی مـورد نیـاز و رفـع
تنگناهـای احتمالـی بـرای اجرایـی کـردن
گزینههـای ارائـه شـده اقـدام نمایـد .همچنيـن
بررسـی ،ارزیابـی و تأییـد گزارشهـای
مرحلـهای مشـاوران بـا کارگروه/کارگروههـا
توسـط شـرکتهای تولیـدی حسـب مـورد
تشـکیل خواهـد شـد.
ديگـر مديـران ارشـد وزارت نفـت طـي
هفتههـاي اخيـر دربـارهی اولويتهـا و
برنامههـاي وزارت نفـت سـخن گفتهانـد.
مهنـدس بيطـرف؛ معـاون امـور مهندسـی،
پژوهـش و فـنآوری وزیـر نفـت مهمتریـن
اولویـت کاری وزارت نفـت در سـال ۹۶
را تلاش بـرای امضـای ده قـرارداد جهـت
توسـعهی میادیـن نفـت و گاز و افزایـش
ضریـب بازیافـت نفـت عنـوان کـرد و افـزود:
مذاکـرات بـا شـرکتهای صاحـب صالحیت
داخلـی و خارجـی برای توسـعهی میادین نفتی
پیشـرفت مناسـبی دارد.
وي ادامـه داد :اقـدام مهـم دیگـری که امسـال
وزرات نفـت و شـرکت ملـی نفـت بهمـوازات
امضـای قراردادهـای بینالمللی در حـال دنبال
کردن آن هسـتند ،تعریـف و ارائهی طرحهای
کوچـک سـرمایهگذاری در زمینـهی

نگهداشـت و افزایـش تولیـد از میادین در حال
تولیـد اسـت .بیطـرف افـزود :طـول دورهی
اجـرای ایـن پروژهها حداکثر دو سـال و بیشـتر
شـامل تعمیـر و ترمیـم چاههـا و رفـع تنگناها و
مشـکالت تاسیسـات روسـطحی اسـت .وی بـا
بیـان اینکـه مجموعـهی سـرمایهگذاری مـورد
نیـاز ایـن طرحهـا حـدود پنـج میلیـارد دالر
بـرآورد شـده ،تصریـح کـرد :درنظـر گرفتـه
شـده که طی سـه سـال پـس از پایـان و تکمیل
هـر طـرح ،هزینههـای انجـام شـده ،از محـل
همـان طـرح بازپرداخـت شـود.
معـاون امورمهندسـی ،پژوهـش و فـنآوری
وزیـر نفـت توضیـح داد :در ایـن پروژههـا،
شـرکتهای داخلـی بهعنـوان مجـری طـرح
در مناقصـات شـرکت خواهندکـرد و البتـه
میتواننـد بـا شـرکتهای صاحـب صالحیـت
بینالمللـی همـکاری کننـد.
توسعهی شـــرکتهای اکتشاف و تولید
ا یر ا نی

معـاون وزیـر نفـت افزود :بـا توجه بـه رویکرد
میدانمحـوری و انجـام سـرمایهگذاری در
شـرکت ملی نفـت با درنظـر گرفتـن پرتفلیوی
طرحهـای مختلـف ،تحـوالت حاکمیتـی در
شـرکت ملـی نفـت دنبـال ميشـود .وی ادامـه
داد :همسـو بـا ایـن موضـوع ،بـه شـرکتهای
اکتشـاف و تولیـد ایرانـی توصیـه شـد تـا بـا
الگوبـرداری از شـرکتهای بیـن المللـی کـه
فعالیتهـای خـود را در سـه محـور مدیریـت
مخـزن ،مدیریت پـروژه و تأمیـن مالی متمرکز
کردهانـد ،الگـوی کسـب و کار خـود را تغییـر
دهند.
در ايـن خصـوص ،كاردر؛ مدیرعامل شـرکت
ملـی نفـت ایـران بـر میدانمحـور شـدن
فعالیتهـا در این شـرکت تأکید کرد و گفت:
بـرآورد خروجیهـا و تنظیـم پرتفولیـو بهطـور
مشـخص از ویژگیهـای عملکـرد میدانمحور
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اسـت کـه قراردادهـای جدیـد نفتـی و دیگـر
قالبهـای قـراردادی جهـت توسـعهی میادیـن
در همیـن مسـیر اجرایـی میشـوند .کاردر از
برنامهریـزی شـرکت ملـی نفـت ایـران بـرای
اسـتفاده از شـرکتهای بهرهبـردار ایرانـی
بهویـژه در میادیـن غـرب کارون خبـر داد و
افـزود :بدیـن منظـور بهتر اسـت شـرکتهایی
ایجـاد شـوند و حتـی بهطـور تخصصـی در
ایـن حـوزه فعالیـت کننـد کـه تاکنـون هـم
شـرکتهایی در ایـن زمینـه فعـال شـدهاند.
وی بـا یـادآوری اینکه شـرکتهای بینالمللی
نفـت ( )IOCروی مدیریـت مخـزن ،مدیریـت
پـروژه در ابعـاد کالن و ادارهی فرآینـد تأمیـن
منابـع مالـی تمرکـز کردهانـد ادامـه داد :ایـن
در حالـی اسـت کـه شـرکتهای اکتشـاف و
تولیـد ایرانـی همچنـان بـه حـوزهی مهندسـی،
خریـد و سـاخت ( )EPCچسـبندگی دارنـد و
بایـد تغییـر وضـع دهند.
تخصیص خطوط اعتبـــاری  ۲۱میلیارد
دالری

کاردر دربـارهی راهکارهـاي تأميـن منابـع
مالـي گفـت :توجـه بـه ثبـات اقتصـادی،
سیاسـی و ضوابـط قانونـی بـرای جلـب
اعتمـاد سـرمایهگذاران ،تشـکیل صنـدوق
سـرمایهگذاری بـا مشـارکت دولـت و بخـش
خصوصـی ،فراهـم کـردن امـکان پوشـش
ریسـک ارزی بـرای سـرمایهگذاران خارجـی،
بهبـود حمایـت از سـهام اقلیـت ،طراحـی
چارچـوب مشـخص بـرای اولویتبنـدی
پروژههـا و بخشهـای مختلـف اقتصـادی
جهـت اسـتفادهی مؤثـر و بهینـه از منابـع،
اسـتفادهی گسـترده از بازارهـای مالـی
بینالمللـی ،اصلاح سـاختار قانـون تجـارت،
نظـارت مؤثـر بانکهـا بر مصـارف منابـع مالی
دریافتـی از خـارج کشـور از جملـهی ایـن
راهکارهـا هسـتند.
تعامالت شـركت ملي نفت با شـركتهاي
خارجي

بيطـرف در خصـوص از نوع تعامالت شـركت
ملـي نفـت بـا شـركتهاي خارجـي گفـت:
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انتظـار شـرکت ملـی نفـت از شـرکتهای
خارجـی افـزون بـر تأمیـن مالـی ،ایجـاد
تعاملـی برد-بـرد اسـت؛ بهنحـوی کـه بتـوان
در حداقـل زمـان بـه اهـداف تولیـدی مدنظـر
دسـت یافـت .وی بـا بیـان آنکه انتظـار میرود
ایـن شـرکتها از تازهتریـن فنآوریهـای
پیشـرفته در جهـان بـرای توسـعهی میدانهـای
نفتـی کشـور اسـتفاده کننـد تصریـح کـرد :در
همیـن زمینـه میدانهـای مشـترک ،میدانهـای
بـزرگ و الیههـای مخزنـی کـه تاکنـون بـه
دلیـل مذکـور و عمق زیاد توسـعه نیافتـه اند از
اولویتهـای واگـذاری توسـعهی میادین نفتی
کشـور هسـتند.
بیطـرف افـزود :دسـتیابی بـه این اهداف بیشـتر
از طریـق الگـوی جدیـد قراردادهـای نفتـی
دنبـال خواهـد شـد .البتـه از دیگـر ظرفیتهای
ممکـن نظیـر  EPCFهم در این مسـیر اسـتفاده
خواهـد شـد .معـاون وزیـر نفـت بـا اشـاره بـه
موضـوع گاز کـه در ایـن نشسـتها بررسـی
شـد گفـت :انتظـار مـیرود بتـوان بـا اقدامـات
مربـوط بـه ازدیـاد برداشـت ،ضریـب بازیافـت
میادیـن گازی را از حـدود  ۷۰تـا حداقـل ۸۵
درصـد افزایـش داد.
ديگـر معـاون وزيـر نفـت نيـز شـرايط كنونـي
شـركت ملي نفـت ايران را در حوزهی بخشـي
از اولويـت هـاي شـركت ملـي نفت را تشـريح
کـرد .علـی کاردر وضع منابـع هیدروکربوری
ایـران را ممتـاز توصیـف نمـود و بـا اشـاره بـه
ظرفیـت تولیـد روزانـه  ۶میلیـون بشـکه نفـت
در مقطعـی در قبـل از انقلاب اسلامی گفت:
اگرچـه عـدهای خیلـی موافـق بازگشـت ایـن
میـزان تولیـد نبودند ،اما خوشـبختانه با رویکرد
اتخـاذ شـده در دو سـال اخیـر و بـا تکیـه بـر
مباحـث ازدیـاد برداشـت و بازخوردهایـی کـه
در ایـن زمینـه دریافـت کردیـم ،بـه ایـن نتیجه
رسـیدهایم کـه رسـیدن بـه ایـن ظرفیـت تولیـد
بـا بهرهمنـدی از مدیریـت بهینـه ،سـرمایهی
خارجـی و فنآوریهـای روزآمـد دنیـا
امکانپذیـر اسـت .وی بـا بیـان اینکـه امـکان
دسـتیابی بـه ایـن ظرفیـت تولیـد ،از سـال دوم
برنامـهی هفتـم توسـعه فراهـم میشـود ،از
برنامهریـزی بـرای ایجـاد  4/5-5میلیـون

بشـکه ظرفیـت تولیـد روزانـه ی نفـت در پایان
برنامـهی ششـم خبـر داد .وی به فرآیند توسـعه
در پـارس جنوبـی اشـاره کـرد و گفـت :کار
توسـعه در ایـن میـدان مشـترک بهجـز بخـش
فشـارافزایی ،در سـال  ۹۷پایـان مییابـد.
انتشـار اوراق مشـارکت با پایهی ارزی در
آینـدهای نزدیک 

معـاون وزیـر نفـت در ادامـه بـه توضیحاتـی
دربـارهی راهکارهـای تأمیـن منابـع مالـی
پروژههـا پرداخـت و اعلام کـرد کـه بـرای
نخسـتین بـار در صنعت نفت ،اوراق مشـارکت
بهصـورت ریالـی و بـا پایـهی ارزی عرضـه
میشـود و ریسـک (هجینـگ) ارزی آنـرا
شـرکت ملـی نفـت تقبـل میکنـد.
وی گفـت :در ایـن راسـتا ،هماهنگیهـای
الزم بـا بـورس انجـام شـده و در حـال اخـذ
مجوزهـای مـورد نیـاز هسـتیم.
کاردر ،انتشـار اوراق مشـارکت بهشـیوهی
سـابق ،اسـتفاده از منابع صندوق توسـعهی ملی
و منابـع بانکـی را از دیگـر راهکارهـای تأمیـن
منابـع از داخل کشـور عنوان کـرد و افزود :در
فرآینـد توسـعهی میادین در قالـب  EPCنیز با
اتصـال بـه مـادهی ۱۲-قانون رفـع موانـع تولید
رقابتپذیـر و بازپرداخـت سـرمایه از محـل
تولیـدات میـدان ،میتـوان کار را بهپیـش بـرد.
وی گفـت :قصـد داریـم امسـال  ۱۰قـرارداد
را بـه سـرانجام برسـانیم .کاردر دربـارهی
نتایـج مطالعـات دریافت شـده از شـرکتهای
خارجـی عنـوان کـرد :خوشـبختانه ایـن
شـرکتها پیـام مـا مبنـی بـر اهمیـت ازدیـاد
برداشـت را بـه خوبـی دریافتهانـد و در تمامـی
نتایـج مطالعاتـی ارائـه شـده ،بهرهمنـدی از
روشهـای  EORو  IORرا مدنظـر قـرار
دادهانـد.
کاردر یــادآور شــد :در ایــن مرحلــه ،تنهــا
پیشــنهادهای فنــی بررســی میشــود و اگــر
بحــث فنــی بــه طــور کامــل در ســه الیــهی
کارگــروه فنــی ،مشــاوران مخــازن و مشــاوران
عالــی مخــازن بررســی و تأییــد گــردد،
مذاکــرات اقتصــادی و قــراردادی در دســتور
کار قــرار میگیــرد.

