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برنامه ی توسـعه ی پنج سـاله ی کشـور از جمله اسـناد باالدسـتی کشـور اسـت که جهت گیری اصولی 
بخش هـای مختلـف کشـور را مشـخص می کند. بخش باالدسـتی صنعـت نفت و گاز کشـور به عنوان 
راهبردی تریـن بخـش این صنعت در برنامه ی ششـم توسـعه ی کشـور مـورد توجه سیاسـت گذار واقع 
شـده و موضوعـات مهمـی از قبیـل افزایـش مسـتمر ضریـب بازیافـت، دانش بنیان کـردن صنعت نفت 
و گاز و جمـع آوری گازهـای همـراه از مهم تریـن بندهـای مطـرح شـده در آنسـت. در ایـن تحقیـق 
ضمـن بررسـی درجـه ی تحقـق اهـداف برنامه هـای سـوم تا پنجـم توسـعه در بخش باالدسـتی صنعت 
نفـت و گاز، الزامـات تحقـق اهـداف برنامه ی ششـم توسـعه در این بخش بررسـی شـده اسـت. جهت 
دسـتیابی بـه اهـداف مترتـب بـر ایـن سیاسـت ها، اتخـاذ راهکارهایـی از قبیـل پیگیـری سیاسـت های 
توسـعه و بهره بـرداری حداکثـری از میادیـن مشـترک نفـت و گاز جهـت کاهـش عدم النفـع فـراوان 
تأخیـر در بهره بـرداری، فراهم سـازی سـازوکارهای دسـتیابی بـه فن آوری هـای نوین و بومی سـازی و 
تجاری سـازی آن و ترغیـب، افزایـش ضریـب بازیافـت و حمایت از بخش خصوصی برای مشـارکت 

در پروژه هـای جمـع آوری گازهـای همـراه ضروری اسـت.

ــدی در  ــم و کلی ــای مه ــه حوزه ه ــور از جمل ــت و گاز کش ــت نف صنع
برنامه هــای پنج ســاله ی توســعه ی کشــور به شــمار مــی رود. ایــن اهمیــت 
را به طــور کلــی می تــوان ناشــی از نقــش نفــت و گاز در تأمیــن امنیــت 
ــای  ــن درآمده ــزای آن در تأمی ــش به س ــی و نق ــرژی داخل ــه ی ان عرض
ارزی کشــور دانســت. ایــن مهــم همــواره در تدویــن قوانیــن باالدســتی 
ــوده اســت؛  ــورد توجــه ب ــز م ــای توســعه ی کشــور نی ــه برنامه ه از جمل
ــژه  ــه ایــن حــوزه توجــه وی ــر اســناد باالدســتی ب ــه ای کــه در اکث به گون
شــده اســت. یکــی از اســناد باالدســتی، برنامــه ی توســعه ی اقتصــادی، 
ــی در  ــه ی عمران ــج برنام ــه پن ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــی،  اجتماع سیاس
قبــل از انقــالب و پنــج برنامــه نیــز در دوران پــس از پیــروزی انقــالب 
اســالمی در کشــور تدویــن و اجــرا شــده اســت. قانــون برنامــه ی ششــم 
ــرای دوره ی  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــرف مجل ــور از ط ــعه ی کش توس

ــالغ شــده اســت. 1400-1396 تصویــب و اب
نگاهـی بـه سیاسـت های کلـی ابالغـی توسـط رهبـر انقـالب دربـاره ی 
برنامـه ی ششـم توسـعه نشـان می دهـد کـه در ایـن برنامـه توجـه ویژه ای 
بـه بخـش نفـت و گاز شـده؛ به طوری که بندهـای متعـددی از این برنامه 
ناظـر بـر فعالیت هـای بخش هـای باالدسـتی و پایین دسـتی ایـن صنعـت 
اسـت. بـا توجـه به هـدف بررسـی جایگاه بخـش باالدسـتی صنعت نفت 
و گاز در برنامه ششـم توسـعه ی کشـور، در این گزارش بندهای مربوط 

بـه حـوزه ی باالدسـتی این صنعـت مد نظر اسـت.
بررسـی امـکان تحقـق اهـداف مترتـب بر هـر یک از ایـن بندهـا نیازمند 
بررسـی وضعیـت بخـش باالدسـتی صنعت نفت و گاز کشـور و شـرایط 

ایـن بخش هـا طـی برنامه هـای گذشـته و برنامه هـای آتـی وزارت نفـت 
اسـت. بـر همین اسـاس، چارچوب گـزارش حاضر بدین صورت اسـت 
ابتـدا بخـش باالدسـتی نفـت و گاز طـی برنامه هـای توسـعه ی  کـه در 
کشـور کـه بعـد از انقـالب اجرا شـده بررسـی می شـود. سـپس برنامه ی 
ششـم توسـعه در حـوزه ی باالدسـتی نفـت و گاز بررسـی می شـود و در 
خاتمـه راهکارهایـی در خصـوص دسـتیابی بـه اهـداف برنامـه ی ششـم 

توسـعه ی کشـور ارائه می شـود.

برنامههـای وگازطـی نفـت باالدسـتی بخـش بـه نگاهـی -1
كشـور توسـعهی

می رسـد.  دهـه  شـش  از  بیـش  بـه  ایـران  در  برنامـه  تدویـن  سـابقه ی 
کمیسـیون تازه تأسـیس برنامه، تدوین اولین برنامه ی توسـعه را در سـال 
1326 آغـاز کـرد و تـا قبـل از پیـروزی انقـالب اسـالمی، پنـج برنامـه ی 
عمرانـی در کشـور تدویـن و اجـرا شـد. با اتمـام جنگ تحمیلـی و برای 
بازسـازی اقتصـاد، برنامه هـای پنج سـاله ی توسـعه طراحی شـد و به دنبال 
آن، برنامـه ی اول توسـعه ی اقتصـادی،  اجتماعی و فرهنگی در سـال های 
سـرمایه گذاری  برنامـه،   ایـن  اصلـی  هـدف  شـد.  اجـرا   1368-1373
دولت برای بازسـازی خسـارات ناشـی از جنگ با بهره برداری بیشـتر از 

ظرفیت هـای موجـود تعییـن شـد.
برنامـه ی دوم توسـعه نیـز به دنبـال برنامـه ی اول و بـا هـدف آزادسـازی 
اقتصـادی و خصوصی سـازی برای اجـرا در سـال های 1378-1374 تهیه 
شـد. برنامـه ی سـوم بـا توجـه بـه تجربیـات حاصـل از دو برنامـه ی قبلـی 
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و بـا هـدف رفـع مشـکالت شـناخته شـده، بـا سرمشـق اصـالح سـاختار 
اقتصـادی و بـا رویکـرد داخلـی بـرای سـال های 1383-1379 تدویـن 
شـد. طـی برنامـه ی سـوم توسـعه و در مـاده ی-33، سیاسـت گذاری و 
برنامه ریـزی در امـور مربـوط بـه اکتشـاف، اسـتخراج و تولیـد نفت خـام 
و پاالیـش مـواد نفتـی و فرآورده هـای اصلـی و فرعـی آن، در انحصـار 
دولـت قـرار گرفتـه کـه دولـت می توانـد انجـام فعالیت هـای مربـوط بـه 
عملیـات پاالیـش، پخـش و حمـل و نقـل مـواد نفتـی و فرآورده هـای 
اصلـی و فرعـی آن را به نحـوی کـه موجب انحصار در بخـش غیردولتی 
ارائـه ی  اسـتمرار  نشـود و  امـور حاکمیتـی  اختیـار دولـت در  و سـلب 
خدمـات تضمیـن گردد، به اشـخاص حقیقـی و حقوقی داخلـی واگذار 
نمایـد. در سـایر بندهـا، به بخش باالدسـتی صنعـت نفـت و گاز پرداخته 
نشـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه طـی برنامه هـای چهـارم بـه بعـد توجـه 
بیشـتری بـه بخـش باالدسـتی نفـت و گاز شـده در ادامه ی گـزارش، این 

برنامه هـا بـا تفصیـل بیشـتری بررسـی خواهد شـد.

1-1-برنامهیچهارمتوسعهیكشور
تدویـن برنامـه ی چهـارم توسـعه بـا تهیـه ی سـند چشـم انداز توسـعه ی 
ترسـیم  قالـب  برنامـه در  ایـن  بـود.  افـق 20 سـاله همزمـان  کشـور در 
ایـن چشـم انداز بـا سرمشـق رشـد اقتصـادی، مبتنـی بـر محـور دانایـی و 
رویکـرد جهانـی، بـرای دوره ی 1389-1384 تدویـن شـد. مـاده ی-14 
قانـون برنامـه ی چهارم توسـعه مسـتقیماً به مسـائل صنعت نفـت معطوف 

. ست ا
الـف( دولـت موظـف اسـت طرح هـاي بیع متقابـل دسـتگاه هاي موضوع 
عمومـي  نهادهـاي  و  مؤسسـات  همچنیـن  و  قانـون  ایـن  مـاده ی-160 
بـه  و  پیش بینـي  سـالیانه  بودجـه ی  لوایـح  در  را  بانک هـا  و  غیردولتـي 

مجلـس شـوراي اسـالمي تقدیـم نمایـد.
ب( جهـت افزایـش ظرفیـت تولیـد نفـت و حفـظ و ارتقـاء سـهمیه ی 
ایـران در تولیـد اوپـک، تشـویق و حمایـت از جـذب سـرمایه ها و منابـع 
میادیـن  در  به ویـژه  گاز  و  نفـت  باالدسـتي  فعالیت هـاي  در  خارجـي 
مشـترک و طرح هـاي اکتشـافي کشـور، اطمینـان از حفـظ و صیانـت 
هرچـه بیشـتر بـا افزایش ضریـب بازیافت از مخـازن نفت و گاز کشـور، 
انتقـال و به کارگیـري فن آوري هـاي جدیـد در توسـعه و بهره بـرداري از 
میادیـن نفتـي و گازي و امکان اسـتفاده از روش هـاي مختلف قراردادي 
بین المللـي، بـه شـرکت ملـي نفـت ایـران اجـازه داده مي شـود تا سـقف 
تولیـد اضافـي منـدرج در بنـد-ج این ماده نسـبت بـه انعقـاد قراردادهاي 
طرف هـاي  بـا  مالـي  منابـع  تأمیـن  بـا  میدان هـا  توسـعه ی  و  اکتشـافي 
خارجـي یـا شـرکت هاي صاحـب صالحیت داخلي، متناسـب با شـرایط 

هـر میـدان اقـدام نماید.
ج( بــه شــرکت ملــي نفــت ایــران اجــازه داده مي شــود بــراي توســعه ی 
میدان هــاي نفــت و گاز تــا ســقف تولیــد اضافــي روزانــه یــک میلیــون 
ــي،  ــب گاز طبیع ــون مترمکع ــاه میلی ــت و پنج ــام و دویس ــکه نفت خ بش
بــا اولویــت میادیــن مشــترک، پــس از تصویــب توجیــه فنــي و اقتصــادي 

بــا ســازمان  طرح هــا در شــوراي اقتصــاد و مبادلــه ی موافقت نامــه 
ــدات  ــت تعه ــد و بازپرداخ ــدام کن ــور اق ــزي کش ــت و برنامه ری مدیری
ایجــاد شــده را در هــر یــک از طرح هــاي نفتــي و گازي، تنهــا از محــل 
ــاي گازي از محــل  ــورد طرح ه ــي همــان طــرح و در م ــدات اضاف تولی
ــت  ــي نف ــرکت مل ــي ش ــع داخل ــرح )مناب ــان ط ــي هم ــدات اضاف تولی

ایــران( انجــام دهــد.
د( بــه شــرکت ملــي نفــت ایــران اجــازه داده مي شــود جهت جمــع آوري 
گازهــاي همــراه و تزریــق گاز، نوســازي و بهینه ســازي  تأسیســات نفتــي، 
 ،...DME ،GTL ،LNG ،تبدیــل گاز طبیعــي بــه فرآورده هــاي مایــع
ــاي  ــش و بهینه ســازي مصــرف ســوخت شــامل طرح ه تأسیســات پاالی
ــس از  ــه پ ــاي مربوط ــراي طرح ه ــه اج ــبت ب ــاني، نس ــعه ی گازرس توس
تصویــب توجیــه فني-اقتصــادي طرح هــا در شــوراي اقتصــاد و مبادلــه ی 
ــد  ــدام نمای ــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزي کشــور اق ــه ب موافقت نام
و بازپرداخــت تعهــدات ایجــاد شــده را از محــل درآمــد اضافــي همــان 

طرح هــا )منابــع داخلــي شــرکت ملــي نفــت ایــران( انجــام دهــد.
ــع نفــت و گاز در  هـــ( جهــت شناســایي و اکتشــاف هرچــه بیشــتر مناب
ــد در  ــاي جدی ــري فن آوري ه ــال و به کارگی ــز انتق ــور و نی ــر کش سراس
عملیــات اکتشــافي، در تمامــی مناطــق کشــور )بــه اســتثناي اســتان هاي 
خوزســتان، بوشــهر و کهگیلویــه و بویراحمــد( کــه عملیــات اکتشــافي 
مربــوط بــا ریســک پیمانــکار انجــام و منجر بــه کشــف میــدان قابل تولید 
تجــاري شــود، بــه دولــت اجــازه داده مي شــود در قالــب ارقــام مذکــور 
ــن مــاده و پــس از تصویــب عناویــن طرح هــا و پروژه هــا  در بنــد-ج ای
ــب  ــس شــوراي اســالمي و تصوی در بودجه هــاي ســنواتي توســط مجل
شــوراي اقتصــاد و مبادلــه ی موافقت نامــه بــا ســازمان مدیریــت و 
ــوأم  ــل ت ــاي بیع متقاب ــد قرارداده ــه عق ــبت ب ــور، نس ــزي کش برنامه ری
ــدام و  ــات اق ــزاري مناقص ــق برگ ــتخراج از طری ــاف و اس ــراي اکتش ب

پیمانــکار را مطابــق ضوابــط قانونــي انتخــاب نمایــد. 
و( آیین نامـه ی اجرایـي ایـن مـاده با پیشـنهاد مشـترک سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزي کشـور، وزارت امـور اقتصـادي و دارایـي، وزارت نفـت 
و بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ایـران بـه تصویـب هیـأت وزیـران 

13841385138613871388عنوان

15001500150015001500هدف برنامه
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مقایسه ی عملکرد اكتشاف نفت، میعانات، كالهک گازی و مشترک و گاز طبیعی 1
قابل برداشت با اهداف كّمی سند برنامه ی چهارم )واحد: میلیون بشکه معادل 
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مأخذ: ترازنامه ی هیدروكربوری ]1[.



29 

148

رسـید. خواهد 
بنابرایـن می تـوان گفـت مهم تریـن موضوعـات مربوط به حـوزه ی نفت 

و گاز کـه در ایـن برنامـه مطرح شـده عبارتند از:
■ گسترش عملیات اکتشاف به عنوان پشتوانه ی تولید نفت و گاز

■ افزایش توان تولید نفت و گاز و افزایش سهم بازار جهانی کشور
■ اولویت دادن به توسعه ی میادین مشترک

■ حضور شرکت های بخش انرژی در مناقصه های بین المللی
■ جلب سرمایه گذاری خارجی در توسعه ی میادین نفت و گاز

پشتوانه ی  به عنوان  اکتشاف  عملیات  گسترش  شد  اشاره  که  همان طور 
در  توسعه  چهارم  برنامه  ی  سیاست های  از  یکی  گاز  و  نفت  تولید 
صنعت نفت و گاز محسوب می شد که بررسی آمار و ارقام ارائه شده 
به هدف کشور در  نسبت عملکرد  از آنست که  در جدول -1 حاکی 
گاز  و  مشترک  و  گازی  کالهک  میعانات،  نفت،  اکتشاف  زمینه ی 
طبیعی قابل برداشت به جز در سال اول اجرای برنامه، در سایر سال ها از 
سطح هدف گذاری شده به مراتب باالتر بوده که نشان دهنده ی موفقیت 

سیاست های اجرا شده در این حوزه است.
یکـی از راهکارهایـی کـه می توانـد بـر افزایـش تـوان تولید نفـت و گاز 
و افزایـش سـهم بـازار جهانی کشـور مؤثـر باشـد، تزریق گاز بـه میادین 
نفتـی و افزایـش ضریـب بازیافت تولید اسـت. بررسـی  عملکـرد صنعت 
نفـت و گاز کشـور در ایـن خصـوص نشـان می دهـد کـه طی سـال های 
اجـرای برنامـه ی چهـارم توسـعه، مقـدار تزریـق گاز همـواره از هـدف 
برنامـه کمتـر بـوده که همین مسـأله می توانـد یکی از دالیـل افت طبیعی 
فشـار مخـازن نفتـی و کاهـش تولیـد نفـت در سـال های پـس از برنامه ی 

چهارم توسـعه باشـد.

1-2-برنامهیپنجمتوسعه)1390-1394(
بخـش باالدسـتی نفـت و گاز طـی برنامـه ی پنجـم توسـعه بـا تفصیـل 
بیشـتری مـورد توجـه قـرار گرفـت. در ایـن برنامـه محورهای زیـر مورد 

تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت:
■ ایجـاد فضـا و شـرایط رقابتـی نسـبت بـه صـدور پروانـه ی اکتشـاف، 
توسـعه و تولیـد مـورد نیـاز بـرای بهره بـرداری از حداکثـر ظرفیت هـا و 

افزایـش تولیـد صیانـت  شـده
■ اسـتفاده از روش هـای اکتشـاف، توسـعه، تولید در میادیـن نفت و گاز 

بـا حفظ حـق مالکیـت و اعمال تصـرف مالکانه بـرای دولت
■ استفاده از روش بیع متقابل در عقد قرارداد با شرکت های بین المللی

■ عقـد قرادادهـای بیع متقابـل همزمـان بـا اکتشـاف و توسـعه ی میادیـن 
جدیـد بـا قبول ریسـک قـرارداد

■ افزایـش یـک درصـدی ضریـب بازیافـت مخـازن کشـور در طـول 
برنامـه

برنامــه ی پنجــم توســعه از جملــه برنامه هایــی اســت کــه به دلیــل 

برخــی عوامــل از جملــه شــرایط دشــوار ناشــی از تشــدید تحریم هــای 
ــژه در بخــش نفــت و گاز(، در تحقــق اهــداف خــود  ــی )به وی بین الملل
چنــدان موفــق نبــوده اســت. در ایــن برنامــه، تکالیــف مختلفــی در قالــب 
مــاده واحــده برعهــده ی وزارت نفــت و شــرکت های تابعــه  ی آن 
ــواد 125، 126،  ــه م ــا ب ــن آنه ــوان از مهم تری ــه می ت ــد ک ــذارده ش گ
129، 130 و 229 در بخــش باالدســتی نفــت و گاز اشــاره کــرد. طبــق 
ــاد فضــا و  بند-الــف مــاده ی-125 وزارت نفــت مجــاز شــد بــا ایج
شــرایط رقابتــي، نســبت بــه صــدور پروانــه ی اکتشــاف، توســعه و تولیــد 
مــورد نیــاز بــراي بهره بــرداري از حداکثــر ظرفیت هــا جهــت توســعه ی 
میادیــن نفــت و گاز و افزایــش تولیــد صیانــت  شــده بــا حفــظ ظرفیــت 
ــون  ــک  میلی ــه ی ــه ی روزان ــد اضاف ــقف تولی ــا س ــال 1389 ت ــد س تولی
ــي  ــب گاز طبیع ــون مترمکع ــاه  میلی ــت  و پنج ــام و دویس ــکه نفت خ بش
ــدان گازی  ــر توســعه ی می ــد ب ــا تأکی ــن مشــترک و ب ــت میادی ــا اولوی ب

ــد کــه در عمــل محقــق نشــد. ــدام کن ــي اق ــارس جنوب پ
ــاف  ــرای اکتش ــل ب ــرارداد بیع متقاب ــد ق ــزوم عق ــر ل ــاده ی-126 ب در م
و  توســعه  ی میادیــن جدیــد در همــه ی مناطــق کشــور تأکیــد شــد. 
ــدید  ــه تش ــی از جمل ــای بین الملل ــل محدودیت ه ــه به دلی ــی ک در حال
تحریم هــا، فعالیــت در بلوک هــای اکتشافی-توســعه ای معلــق شــده 
ــد و  ــالم کردن ــود را اع ــراف خ ــی انص ــی نفت ــرکت های بین الملل و ش
تمرکــز بــر اکتشــاف در مناطــق مــرزی قــرار گرفــت. در مــاده ی-129 
مبحــث صــدور پروانه هــای اکتشــاف، توســعه و تولیــد میادیــن نفــت و 
ــان دهنده ی  ــا نش ــد عملکرده ــر چن ــت. ه ــرار گرف ــه ق ــورد توج گاز م
صــدور بیــش از 80 پروانــه بــود،  امــا تقویــت حضــور بخــش خصوصــی 
ــواد 130 و 229  ــت. م ــق نیاف ــره وری تحق ــت و به ــاء ســطح رقاب و ارتق
ــت و  ــب بازیاف ــش یــک درصــدی ضری ــق افزای ــه تحق ــب ب ــز به ترتی نی
ــه  ــان برنام ــت و گاز در پای ــن نف ــدی میادی ــد درص ــی ص ــد صیانت تولی
ــت کــه تحقــق آنهــا بــه برنامــه ی ششــم موکــول شــد.  ــاره داش اش
بنابرایــن آنچــه از مــواد قانونــی برنامــه ی پنجــم توســعه مرتبــط بــا بخــش 
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میلیون 2 )واحد:   1384-1392 سال های  طی  نفتی  میادین  به  گاز  تزریق 
مترمکعب در روز( برنامه ی چهارم توسعه كشور

عملکرد  )گزارش   1392 سال  هیدروكربنی  ترازنامه ی  مجلس،  پژوهش های  مركز  مأخذ: 
دولت های نهم و دهم در حوزه ی صنعت، معدن و انرژی( ]2[
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ــذاری  ــه هدف گ ــت ک ــود آنس ــت می ش ــت و گاز برداش ــتی نف باالدس
آرمانــی بــدون توجــه کافــی بــه شــرایط و ظرفیت هــای موجــود داخلــی 
در کنــار محدودیت هــای ناشــی از تحریم هــای بین المللــی و عــدم 
حضــور شــرکت های معتبــر خارجــی در کشــور باعــث شــده عملکــرد 
ایــن برنامــه ی توســعه در بخــش باالدســتی نفــت و گاز بــا شــرایط 

ــادی داشــته باشــد. ــه ی زی ــوب فاصل مطل
افزایـش ظرفیـت تولیـد نفت خـام و گاز طبیعـی از جملـه موضوعاتـی 
اسـت کـه مسـتقیماً بـر حضـور ایـران در معـادالت بین المللـی و به دنبـال 
آن درآمدهـای ارزی کشـور مؤثـر اسـت. هرچنـد در ایـن بیـن توجـه 
بـه تولیـد صیانتـی از مخـازن نفـت و گاز و توجـه بـه برنامه  هـای ازدیـاد 
برداشـت از طریـق تزریـق آب و گاز طبـق برنامـه  ی زمان بندی شـده نیز 

از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت.
پـس از اجرایـی شـدن برجام، صـادرات نفت ایـران افزایش یافته اسـت. 
صـادرات نفت خـام ایـران در مـاه مـارس 2017 بـه 2/214 میلیون بشـکه 
در روز رسـیده کـه نسـبت به ماه دسـامبر )قبـل از اجرایی شـدن برجام(، 
بـا درنظـر  بیـش از 800 هـزار بشـکه در روز افزایـش نشـان می دهـد. 
گرفتـن صـادرات میعانـات گازی، صـادرات نفت خـام و میعانات گازی 
ایـران حـدود 2/4 میلیـون بشـکه در روز شـد. قبـل از تشـدید تحریم هـا 
در اواخـر سـال 2012، حـدود 17 درصـد از نفت خام ایران بـه بازارهای 
کشـورهای اروپایـی ماننـد اسـپانیا، یونـان و ایتالیـا صادر می شـد که طی 
سـال های تحریـم رونـد صـادرات نفت بـه کشـورهای اروپایـی متوقف 
شـد. بـا اجرایـی شـدن برجـام، به تدریج صـادرات نفت کشـور بـه اروپا 
ازسـر گرفتـه شـد و نخسـتین محمولـه ی نفتـی ایـران در بهمـن 1394 بـه 
مقصـد یونـان بارگیـری شـد. در نوامبـر 2016 در مجمـوع ، 516 هـزار 
بشـکه نفت خـام و میعانـات گازی به کشـورهای اروپایی صـادر گردید. 
در سـال 2017 شـرکت ملـی نفت ایـران با شـرکت انی ایتالیـا قراردادی 
100 هـزار بشـکه ای بـرای فـروش نفت امضاء کـرد که از ابتـدای ژانویه 

سـال جدیـد میـالدی این قـرارداد هـم عملیاتی شـد ]10[.
ــی در ســال  ــارس جنوب ــی از پ ــد گاز غن بررســی ها نشــان می دهــد تولی
ــه 351 میلیــون مترمکعــب در روز رســیده امــا  1393 به طــور میانگیــن ب
ــت.  ــده اس ــق نش ــدان محق ــن می ــعه در ای ــم توس ــه ی پنج ــداف برنام اه
ــی شــده در  ــق اهــداف پیش بین ــی طب ــارس جنوب ــدان گازی پ ــد می تولی
برنامــه ی پنجــم توســعه، از 210/6 میلیــون مترمکعــب در روز در ســال 
1389 بایــد بــه 508/5 میلیــون مترمکعــب در روز در ســال 1392 افزایش 
ــادل  ــال 1392 مع ــدان در س ــن می ــد ای ــه تولی ــی ک ــت؛ در حال می یاف
ــن  ــه ی ای ــه برنام ــوده کــه نســبت ب ــون مترمکعــب در روز ب 262/6 میلی
ســال تحققــی حــدود 52 درصــد را نشــان می دهــد. ایــن میــدان در ســه 
ســال نخســت برنامــه ی پنجــم توســعه )1392-1390( تولیــدی به ترتیــب 
معــادل 231/7، 240/6 و 262/6 میلیــون مترمکعب در روز داشــته اســت. 
ــه به طــور عمــده ناشــی از عــدم  ــن برنام ــل ای ــن کام ــق نیافت ــل تحق دلی
ــدی  ــه ی زمان بن ــق برنام ــای 12، 15 و 16، 17 و 18 طب ــدازی فازه راه ان
و همچنیــن آغــاز نشــدن تولیــد فازهــای تــازه بــه اصطــالح 35 ماهــه ی 

توســعه ایــن میــدان بــوده اســت. میانگیــن تولیــد میعانــات گازی نیــز در 
یــازده مــاه نخســت ســال 1393، روزانــه 461 هــزار بشــکه بــوده اســت. 
ــم  ــه ی پنج ــت برنام ــال نخس ــه س ــات گازی در س ــد میعان ــت تولی ظرفی
توســعه )1392- 1390( به ترتیــب معــادل 394/2، 408/8 و 433/1 هــزار 
بشــکه بــوده اســت. میانگیــن تحقــق اهــداف برنامــه در ســال های مــورد 

بررســی، در ایــن بخــش حــدود 71 درصــد بــوده اســت ]3[.
بـا ایـن حـال اگرچـه آمـار دقیقـی از تولیـد گاز کشـور در سـال 2016 
ارائـه نشـده، امـا برآورد هـای مؤسسـه ی بیزینـس مانیتور1 نشـان می دهد 
کـه تولیـد گاز کشـور در سـال 2016 حـدود 218/2 میلیـارد مترمکعـب 
بـوده اسـت. گزارش های شـرکت ملـی گاز ایـران نیز نشـان می دهد که 
در شـش ماهه ی نخسـت سـال 1395 بیش از 102 میلیارد مترمکعب گاز 
از مجمـوع منابـع کشـور برداشـت شـده کـه ایـن مقـدار تولید نسـبت به 
مدت مشـابه سـال 1394 بیش از 9/1 درصد افزایش داشـته اسـت ]11[.

ــرای  ــات الزم ب ــه ای از اقدام ــازن، نمون ــه مخ ــق گاز ب ــای تزری برنامه ه
ــد  ــتای تولی ــزن در راس ــر مخ ــول عم ــع در ط ــری مناب ــت حداکث بازیاف
ــه ی مخــزن  ــرژی از دســت رفت ــن روش، ان ــا ای ــرا ب ــی اســت. زی صیانت
ــر  ــش عم ــت و افزای ــد نف ــش تولی ــه افزای ــت ب ــده و در نهای ــران ش جب
ــه  ــدان منجــر می شــود. عملکــرد برنامه هــای تزریــق گاز ب اقتصــادی می
ــه ی پنجــم توســعه نشــان می دهــد اهــداف از  ــی طــی برنام ــن نفت میادی
ــم  ــق گاز همــواره از رق ــه و حجــم تزری ــق نیافت ــن شــده تحق ــل تعیی قب
ــود گاز  ــل آن کمب ــن دالی ــه مهم تری ــوده کــه از جمل ــر ب مصــوب کمت
ــدات  ــار تعه ــی در کن ــده ی داخل ــای فزاین ــن تقاض ــرای تأمی ــدی ب تولی
صــادرات گاز ایــران اســت. در واقــع بــا افزایــش گازرســانی به روســتاها 
در ســال های گذشــته، حجــم تولیــد گاز بــه همــان نســبت رشــد نداشــته 
ــی، بخشــی از  ــن تقاضــای گاز مصرف ــرای تأمی ــت ناچــار شــده ب و دول
ــد.  ــش ده ــد، کاه ــق می ش ــن تزری ــد در میادی ــه بای ــم گاز را ک حج
ــوب  ــام مص ــواره از ارق ــق گاز هم ــی تزری ــام واقع ــل ارق ــن دلی به همی

ــر اســت )جــدول-3(. کمت

درصدتحققمقدارتزریقهدفبرنامهدوره

1389-88/38-

1390191/286/8945/44

13912037838/42

139215081/9354/62

139316072/245/1

تزریق گاز به میادین نفتی طی سال های 1393-1389 )میلیون مترمکعب در 3
روز( برنامه ی پنجم توسعه ی كشور

عملکرد  )گزارش   1393 سال  هیدروكربنی  ترازنامه ی  مجلس،  پژوهش های  مركز  مأخذ: 
دولت های نهم و دهم در حوزه ی صنعت، معدن و انرژی(]1[



31 

148

ــن  ــه میادی ــب گاز ب ــون مترمکع ــه 160 میلی ــد روزان ــال 1393 بای در س
ــق  ــون مترمکعــب گاز تزری ــا 72/2 میلی ــا تنه ــق می شــد ام کشــور تزری
ــد  ــود کــه مســؤالن نفتــی مطــرح کــرده بودن ــی ب گردیــد. ایــن در حال
ــن  ــه میادی ــق گاز ب ــه ی پنجــم توســعه، حجــم تزری ــان برنام ــا پای کــه ت
ــد  ــه بعی ــید ک ــد رس ــب در روز خواه ــون مترمکع ــه 260 میلی ــی ب نفت
اســت ایــن مقــدار تزریــق گاز محقــق شــده باشــد ]4[. در صــورت عــدم 
ــم گیری  ــکل چش ــه ش ــا ب ــن حوزه ه ــت ای ــب بازیاف ــق گاز، ضری تزری
ــا توجــه  ــاد گاز ب کاهــش خواهــد یافــت. از ســویی، تزریــق حجــم زی
ــم گیر  ــش چش ــش و افزای ــن بخ ــی در ای ــرمایه گذاری کاف ــدم س ــه ع ب
ــر  مصــرف گاز در بخــش خانگــی، حمــل و  نقــل و صنعــت امکان پذی

ــود. نخواهــد ب
یکـی از مهم تریـن منابـع هدررفت انـرژی در بخش نفت و گاز کشـور، 
حجـم زیـاد گازهای همراه نفت اسـت که سـوزانده می شـود. بر اسـاس 
آمارهـای جهانـی، ایـران بعـد از روسـیه و نیجریـه بیشـترین هدررفـت 
انـرژی بدیـن شـکل را در جهـان دارد. آمارهـای ترازنامه ی انرژی سـال 
1393 نشـان می دهـد کـه بـا وجـود اجـرای طرح هـای مختلـف بـرای 
کاهـش سـوزاندن گازهـای همـراه نفـت در کشـور، حجـم ایـن گازهـا 
در ایـن سـال برابر 27/2 میلیـون مترمکعب در روز، یعنـی معادل ظرفیت 
یـک فـاز پـارس جنوبـی بـوده اسـت. ارزش گازهـای همـراه سـوزانده 
شـده در سـال 1393، بـا فـرض قیمـت گاز صادراتـی ایـران بـه ترکیـه، 
یعنـی 45 سـنت برای هر مترمکعـب گاز، معادل 4/47 میلیـارد دالر بوده 

است.
ایـران در چهـار منطقه ی مرزی، با کشـورهای همسـایه میادین مشـترک 
نفـت و گاز دارد کـه بـرای برداشـت از آنهـا، درگیـر رقابتـی سـخت و 
نفس گیـر بـا رقبـای منطقـه ای اسـت. کشـورهای همسـایه بـا بهره گیـری 
در  سیاسـی  انعطاف پذیـری  و  بین المللـی  شـرکت های  سـرمایه ی  از 
گفت وگوهـا در حـال برداشـت از ایـن میادیـن هسـتند کـه ادامـه ی این 
رونـد، ضررهـای جبران ناپذیـری بـه کشـور خواهـد رسـاند. چـرا کـه 
به دلیـل اعمـال تحریم هـای بین المللـی علیـه ایران در سـال های گذشـته، 
سـرمایه گذاری کافـی بـرای توسـعه و افزایـش تولید از میادین مشـترک 
کشـور انجـام نشـده و هزینـه ی فرصت عـدم تولیـد کافی از ایـن میادین 

بسـیار چشـم گیر اسـت.
جمهـوری  اصولـی  اسـتراتژی های  و  سیاسـت ها  اسـاس،  همیـن  بـر 

ایـران و وزارت نفـت از یک سـو و توجـه ویـژه ی نهادهـای  اسـالمی 
قانون گـذاری، منجـر بـه اولویت دهـی و توجـه بـه افزایـش تولیـد نفـت 
و گاز در قالـب عملیـات اکتشـاف، توسـعه و تولیـد از میادیـن مشـترک 
در برنامـه ی پنجـم توسـعه و سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی شـده 
اسـت ]6[. ایـران به طـور کلـی با کشـورهای همسـایه ی خود، دسـت کم 
28 میـدان نفـت و گاز مشـترک دارد کـه مقـدار ذخایـر نفتـی و گازی 
آنهـا، درصد چشـم گیری از ذخایر کل کشـور، منطقه و جهان را شـامل 

می شـود.

2-سیاسـتهایمرتبـطبابخشباالدسـتینفـتوگازدرقانون
برنامهیششـمتوسـعهیكشور

بخـش باالدسـتی نفـت و گاز در برنامه ی ششـم توسـعه نیز همانند سـایر 
برنامه هـای توسـعه کشـور مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. محورهـای 

مـورد تأکیـد در برنامـه ی ششـم بـه شـرح زیر اسـت:

2-1-افزایشمستمرضریببازیافتوبرداشتنهاییازمخازن
وچاههاینفتوگاز

بـر اسـاس بنـد-ث مـاده ی-48 قانـون برنامـه ی ششـم توسـعه ی کشـور، 
جهـت افزایـش ضریـب بازیافـت مخـازن کشـور در طول اجـرای قانون 
برنامـه بـه میـزان یـک درصـد، وزارت نفـت طـی سـال اول اجـرای این 
قانـون، برنامـه ی جامع صیانتی و ازدیاد برداشـت از مخازن هیدروکربنی 
را بـا رعایـت اولویت بنـدی مخازن بـه تفکیک نواحی خشـکی و مناطق 
دریایـی تهیـه کند و پس از تصویب آن توسـط مراجـع قانونی، اقدامات 

الزم را به عمـل آورد.
در ایـن بیـن، یکـی از راهکارهـای افزایـش ضریـب بازیافـت در میادین 
نفتـی، تزریـق گاز اسـت. در زمینـه ی تزریـق گاز در سـال 1395 نیـز 
برخـی گزارش هـای شـرکت ملـی گاز ایران نشـان می دهد که در شـش 
ماهـه ی نخسـت سـال 1395 بیـش از 6 میلیـارد مترمکعـب گاز تـرش بـه 
مخـازن آغاجـاری و بیـش از 2 میلیـارد مترمکعـب گاز شـیرین نیـز بـه 

مخـازن نفتـی تزریق شـده اسـت.
مناطـق  ملـی  شـرکت  در  شـده  انجـام  مطالعـات  طبـق  زمینـه  ایـن  در 
نفت خیـز جنـوب، میـزان گاز طبیعـی مـورد نیـاز در سـال 1395، مقـدار 
172 میلیـون مترمکعـب در روز اسـت که در سـال 1399 بـه نقطه ی اوج 

1384138513861387138813891390139113921393سال

94/697/7100/2100/9100/4103/2103/977/276/478/3گازهمراهتولیدی

38/23939/540/341/637/237/525/226/127/2گازهایهمراهجمعآورینشده

روند جمع آوری گازهای همراه طی برنامه ها ی چهارم و پنجم توسعه4

مأخذ: ترازنامه ی انرژی كشور 1393 ]5[
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مترمکعـب در روز می رسـد و سـپس رونـد  میلیـون  یعنـی 199  خـود 
نزولـی پیـدا کـرده و در سـال 1414 تـا 140 میلیـون مترمکعـب کاهـش 
می یابـد. بـا ایـن حـال ارقامـی که در برنامه ی ششـم توسـعه بـرای تزریق 
گاز بـه میادیـن نفتـی در نظـر گرفتـه شـده، کمتـر از مقـدار تعییـن شـده 
توسـط شـرکت ملـی نفـت اسـت و تأکیـد اصلـی ایـن برنامه بـه افزایش 
صـادرات گاز بـه جـای تزریـق آنسـت. جدول-5 اعـداد مربـوط به گاز 
غنـی تولیـدی و مقادیـر صـادرات و تزریـق گاز در طـول برنامه را نشـان 

می دهـد.
ـــعه  ـــم توس ـــه ی شش ـــات برنام ـــتندات و مصوب ـــی مس ـــا بررس ـــع ب در واق
می تـــوان دریافـــت کـــه دولـــت در راســـتای برنامه ریـــزی بـــرای 
ـــای  ـــادرات گاز را به ج ـــه، ص ـــول برنام ـــدی در ط ـــی تولی ـــازاد گاز غن م
ــه  ــا وجـــود آنکـ ــرار داده اســـت. ازایـــن رو بـ تزریـــق در اولویـــت قـ
ــعه  ــم توسـ ــه ی ششـ ــه میادیـــن نفتـــی در برنامـ ــدار تزریـــق گاز بـ مقـ
کمتـــر از مقـــدار تعییـــن شـــده توســـط شـــرکت ملـــی نفـــت اســـت 
ـــراق،   ـــه ع ـــادرات گاز ب ـــاز ص ـــورت آغ ـــه در ص ـــود ک ـــی می ش پیش بین
ـــی کشـــور از مقـــدار مشـــخص شـــده  ـــن نفت ـــه میادی ـــق گاز ب حجـــم تزری
ـــه  ـــن زمین ـــه در ای ـــداف برنام ـــد و اه ـــر باش ـــز کمت ـــم نی ـــه ی شش در برنام
محقـــق نشـــود. در ایـــن میـــان بایـــد پتانســـیل های فنـــی تزریـــق گاز 
بـــه میادیـــن نفتـــی و نیـــز مقـــدار ســـرمایه گذاری مـــورد نیـــاز جهـــت 
ــر  ــرار داد. الزم به ذکـ ــر قـ ــق گاز را مدنظـ ــای تزریـ ــرای پروژه هـ اجـ
اســـت کـــه تزریـــق آب بـــه میادیـــن نفتـــی جهـــت فشـــارافزایی نیـــز 
ـــال 1393،  ـــی س ـــه ط ـــت ک ـــت اس ـــاد برداش ـــای ازدی ـــی از روش ه یک
حـــدود 296 میلیـــون بشـــکه در روز در میدان هـــای شـــرکت فـــالت 

قـــاره تزریـــق شـــده اســـت ]3[.

2-2-واگذاریطرحهایجمعآوری،مهار،كنترلوبهرهبرداری
ازگازهایهمراهتولیددرتمامیمیادیننفتیوتأسیساتصنعت

نفتبهمردموبخشغیردولتی
ـــش  ـــال 2015 بخ ـــه در س ـــد ک ـــان می ده ـــی نش ـــک جهان ـــای بان آماره
زیـــادی از گازهـــای ســـوزانده شـــده در مشـــعل ها، مربـــوط بـــه 
کشـــورهای حاشـــیه ی خلیـــج فـــارس، به خصـــوص ایـــران و عـــراق 

ـــیه  ـــد از روس ـــران بع ـــال 2015 ای ـــا در س ـــن آماره ـــق ای ـــت. طب ـــوده اس ب
و عـــراق، ســـومین کشـــور بـــزرگ دنیـــا از لحـــاظ ســـوزاندن گاز در 
مشـــعل ها بـــوده؛ به گونـــه ای کـــه در ایـــن ســـال بیـــش از 12096 
ـــت.  ـــده اس ـــوزانده ش ـــور س ـــعل های کش ـــب گاز در مش ـــون مترمکع میلی
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه هم اکنـــون کشـــورهایی مثـــل عربســـتان، 
کویـــت و امـــارات بـــا ســـرمایه گذاری های فـــراوان، در جهـــت 
کاهـــش ســـوزاندن گاز در مشـــعل ها گام برداشـــته اند. آمارهـــا نشـــان 
ـــش از 12  ـــتان بی ـــال 2015 عربس ـــه در س ـــود آنک ـــا وج ـــه ب ـــد ک می ده
میلیـــون بشـــکه در روز نفـــت تولیـــد کـــرده و بـــا اختـــالف اندکـــی 
نســـبت بـــه ایـــاالت متحـــده )تولیـــد نفـــت آمریـــکا در ســـال 2015 
حـــدود 12/7 میلیـــون بشـــکه در روز اعـــالم شـــده اســـت(، دومیـــن 
تولیدکننـــده ی نفـــت جهـــان بـــوده امـــا در همیـــن ســـال هفدهمیـــن 
کشـــور از نظـــر ســـوزاندن گاز در مشـــعل بـــوده اســـت. ســـایر 
کشـــورهای حاشـــیه ی خلیـــج فـــارس )به جـــز ایـــران و عـــراق( نیـــز 
ـــام،  ـــاد نفت خ ـــد زی ـــود تولی ـــا وج ـــد و ب ـــتان دارن ـــابه عربس ـــی مش وضعیت
ـــم  ـــیار ک ـــورها بس ـــن کش ـــعل های ای ـــده در مش ـــوزانده ش ـــم گاز س حج
ـــب 958 و 890  ـــال 2015 به ترتی ـــت در س ـــارات و کوی ـــاًل ام ـــت. مث اس
میلیـــون مترمکعـــب گاز در مشـــعل ها ســـوزانده اند و از ایـــن نظـــر در 
ـــی  ـــاختار فن ـــاوت در س ـــه تف ـــد. البت ـــرار دارن ـــان ق ـــه ی 32 و 33 جه رتب
ـــز تأثیرگـــذار اســـت  ـــد شـــده نی ـــای مشـــعل تولی ـــی در گازه مخـــازن نفت
ـــورهای  ـــده در کش ـــوزانده ش ـــعل س ـــای مش ـــار گازه ـــه ی آم و در مقایس

ـــرد. ـــرار گی ـــر ق ـــد مدنظ ـــز بای ـــأله نی ـــن مس ـــف، ای مختل
ـــه ی  ـــون برنام ـــاده ی-48 قان ـــف م ـــاس بند-ال ـــر اس ـــوص ب ـــن خص در ای
ششـــم توســـعه، شـــرکت ملـــی نفـــت مکلـــف اســـت: تمامـــی 
طرح هـــای جمـــع آوری، مهـــار، کنتـــرل و بهره بـــرداری از گازهـــای 
ـــی و تأسیســـات صنعـــت  ـــن نفت ـــی میادی ـــد و مشـــعل در تمام همـــراه تولی
نفـــت را بـــا تعییـــن نـــرخ عادالنـــه ی خـــوراک آنهـــا ظـــرف مـــدت 
ـــق  ـــون از طری ـــن قان ـــدن ای ـــرا ش ـــخ الزم االج ـــاه از تاری ـــه م ـــر س حداکث
فراخـــوان بـــه مـــردم و بخـــش غیردولتـــی واگـــذار کنـــد؛ به گونـــه ای 
ـــار و  ـــعل مه ـــای مش ـــد گازه ـــود درص ـــل ن ـــه حداق ـــان برنام ـــا پای ـــه ت ک

ـــد. ـــده باش ـــرل ش کنت

پیشبینیسال1394وضعیتدرپایانسال1393عنوانردیف
سالهایبرنامهیششمتوسعه

13951396139713981399

6807468691000109511801287گاز غنی تولیدی1

26/626/827/793/9152/8187/2225صادرات گاز طبیعی2

72/280125125140150150تزریق گاز3

پیش بینی مقادیر تولید، صادرات و تزریق گاز در سال های برنامه ی ششم توسعه )میلیون مترمکعب در روز(5
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■ دانشبنیـانكـردنصنایـعباالدسـتیوپاییندسـتینفـتوگازبـا
تأسـیسوتقویـتشـركتهایدانشبنیـانبـرایطراحـی،مهندسـی،
سـاخت،نصبتجهیزاتوانتقـالفنآوریجهتافزایـشخودكفایی

بـر اسـاس بنـد-ث مـاده ی-48 قانـون برنامـه ی ششـم توسـعه، جهـت 
افزایـش و ارتقـاء تـوان علمـی، فـن آوری و نـوآوری در صنعـت نفـت 
وزارت نفـت بایـد معـادل یـک درصد از اعتبـارات طرح های توسـعه ای 
سـاالنه ی شـرکت های تابعـه را در طـول اجـرای قانـون برنامـه، جهـت 
ایجـاد ظرفیـت جـذب، توسـعه ی فن آوری هـای اولویـت دار نفـت، گاز 
و پتروشـیمی و انرژی هـای تجدیدپذیـر و به کارگیـری آنهـا در صنایـع 
کاهـش  و  آنهـا  بومی سـازی  موجـود،  فن آوری هـای  ارتقـاء  مرتبـط، 
شـدت مصرف انـرژی ضمن مبادلـه ی موافقت نامه با سـازمان اختصاص 
دهـد و گـزارش عملکـرد ایـن بند را سـاالنه بـه کمیسـیون های انرژی و 
آمـوزش، تحقیقـات و فـن آوری مجلـس شـورای اسـالمی ارائـه نماید.

■ حمایـتازتأسـیسشـركتهایغیردولتـیبرایسـرمایهگذاریدر
فعالیتهـایاكتشـاف)نـهمالكیـت(،بهرهبـرداریوتوسـعهیمیادیـن
نفـتوگازكشـوربهویـژهمیادینمشـترکدرچارچوبسیاسـتهای

كلیاصـل-44)مـادهی-48بند-ج(

وزارتنفـتموظـفاسـتذخایـرراهبـردینفـتوگازجهـت  ■
اثرگـذاریدربـازارجهانـینفـتوگازبـاتأكیـدبـرحفـظوتوسـعه
ظرفیتهـایتولیـدنفـتوگازبهویـژهدرمیادینمشـترکراتاپایان
سـالاولاجـرایقانـونبرنامـهافزایـشدهـد)مـادهی-48بند-ج(

ــت های  ــر سیاس ــب ب ــداف مترت ــه اه ــول ب ــکان حص ــی ام ــرای بررس ب
فــوق، در ادامــه ی وضعیــت فعلــی بخــش باالدســتی صنعــت نفــت و گاز 

ــود. ــی می ش ــی بررس ــال های آت ــرای س ــت ب ــای وزارت نف و برنامه ه
برنامه ریــزی وزارت نفــت در خصــوص تولیــد روزانــه 740 هــزار 
بشــکه نفــت از محــل میادیــن غــرب کارون تــا پایــان ســال 1397 
معطــوف اســت. بــر ایــن اســاس تولیــد 550 هــزار بشــکه در روز 
شــمالی  آزادگان  )فــاز-1(،  آزادگان جنوبــی  میادیــن   از  نفت خــام 
ــده  ــذاری ش ــی هدف گ ــاران جنوب ــاز- 2( و ی ــادآوران )ف ــاز-2(، ی )ف
ــام از  ــکه نفت خ ــزار بش ــه 160 ه ــد روزان ــن، تولی ــر ای ــالوه ب ــت. ع اس
فــاز-1 یــادآوران )85 هــزار بشــکه در روز( و فــاز-1 آزادگان شــمالی 
ــاران  ــدان ی ــکه در روز از می ــزار بش ــکه در روز( و 30 ه ــزار بش )75 ه

ــد ]7[. ــام ش ــمالی انج ش
ــات گازی کشــور  ــد نفت خــام و میعان ــد تولی در نمــودار شــکل-1 رون
طــی ســال های برنامــه ی پنجــم توســعه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 
ــدید  ــا تش ــال 2011 و ب ــر س ــود از اواخ ــه می ش ــه مالحظ ــور ک همان ط
ــات  ــام و میعان ــد نفت خ ــورمان، تولی ــه کش ــی علی ــای بین الملل تحریم ه
ــه  ــود اینک ــا وج ــت. ب ــوده اس ــراه ب ــی هم ــش قابل توجه ــا کاه گازی ب
ــم،   ــه ی پنج ــت در برنام ــد نف ــده ی تولی ــام ش ــذاری انج ــق هدف گ طب
کشــور بایــد بــه ظرفیــت تولیــد روزانــه 5/1 میلیــون بشــکه نفت خــام و 

ــات گازی دســت  می یافــت کــه ایــن امــر در عمــل محقــق نشــد.  میعان
بــا اجــرای برجــام از ســوی ایــران و گــروه 1+5، رونــد تولیــد نفت خــام 
ــن  ــود ای ــی می ش ــت و پیش بین ــش یاف ــور افزای ــات گازی کش و میعان

رونــد افزایشــی تــا اواخــر ســال 2017 ادامــه داشــته باشــد.
در بخــش تولیــد گاز، بایــد بــه موضــوع توســعه ی  پــارس جنوبــی اشــاره 
کــرد کــه در ســال 1394 بــا شــتاب بیــش از پیــش ادامــه داشــته اســت. 
قبــل از آن یــادآوری می شــود کــه میانگیــن تولیــد گاز غنــی در ســال 
1392 حــدود 635 و در ســال 1393 معــادل 680 میلیــون مترمکعــب 
بــوده کــه ایــن رقــم در مقطــع ده ماهــه ی نخســت ســال 1394 بــه بیــش 
ــا،  ــر اســاس آماره ــون مترمکعــب در روز رســیده اســت. ب از 700 میلی
متوســط تولیــد گاز غنــی از پــارس جنوبــی در ســال های 1392 و 1393 
به ترتیــب حــدود 264 و 307 میلیــون مترمکعــب در روز بــوده کــه ایــن 
ــدود 348  ــادل ح ــال 1394 مع ــت س ــه ی نخس ــع ده ماه ــم در مقط رق

میلیــون مترمکعــب در روز گــزارش شــده اســت ]8[.
ــب  ــون مترمکع ــت 50 میلی ــا ظرفی ــاي 15و 16 ب ــال 1394، فازه در س
گاز ســبک، 75 هــزار بشــکه در روز میعانــات گازي و تولیــد گاز مایــع 
و اتــان هــر یــک بــا ظرفیــت ســاالنه یــک میلیــون تــن، توســط رئیــس 
ــاي 15 و 16  ــاح فازه ــل و افتت ــید. تکمی ــرداري رس ــه بهره ب ــور ب جمه
ــل  ــاخت داخ ــهم س ــد س ــش از 70 درص ــا بی ــي ب ــارس  جنوب ــدان پ می
ــل  ــاخت داخ ــهم س ــترین س ــون بیش ــروژه تاکن ــن پ ــه ای ــد ک ــام ش انج
ــی  ــور کل ــت. به ط ــته اس ــي را داش ــارس جنوب ــاي پ ــراي پروژه ه در اج
از ابتــدای ســال 1393 تــا انتهــای ســال 1394، حــدود 200 میلیــون 
ــور  ــده  کش ــش  ش ــد گاز پاالی ــش و تولی ــت پاالی ــه ظرفی ــب ب مترمکع
ــی از  ــاي 12، 15 و 16، 17 و 18 و بخش ــامل فازه ــه ش ــده ک ــه ش اضاف
ــال  ــل س ــت اوای ــر اس ــت. الزم به ذک ــوده اس ــی ب ــارس جنوب ــاز 19 پ ف
ــه  ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــارس جنوب ــای 17 و 18 پ 1396 فازه
ــب گاز،  ــون مترمکع ــه 56/6 میلی ــد روزان ــا، تولی ــرای آنه ــدف از اج ه
ــن  ــون ت ــک میلی ــن گوگــرد، ســاالنه ی ــات گازی، 400 ت ــن میعان 75 ت
ــع  ــن گاز مای ــون ت ــاالنه 1/05 میلی ــیمی و س ــن پتروش ــت تأمی ــان جه ات
ال پی جــی )پروپــان و بوتــان( اســت. پیش بینــی می شــود بــا افتتــاح 

1
و  پنجم  برنامه ی  طی  كشور  گازی  میعانات  و  نفت خام  تولید  روند   
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ــاز 19و  ــای 18و 17، ف ــی )فازه ــارس جنوب ــد پ ــای جدی ــل فازه کام
فازهــای 20 و 21(، برداشــت گاز طبیعــی ایــران از میــدان مشــترک 

ــر شــود ]9[. ــا کشــور قطــر براب ــی ب ــارس جنوب پ
از سـوی دیگـر میانگیـن صـادرات گاز طبیعـي کشـور در نـه ماهـه ی 
نخسـت سـال 1394 معـادل 22/5 میلیـون مترمکعـب در روز بوده و پس 
از اجـرای برجـام، طرح هـاي صـادرات گاز بـه پاکسـتان، عمـان و دیگر 
کشـورهاي جنوب خلیج  فـارس و مذاکره با مقامات ترکیه در خصوص 
افزایـش حجـم گاز صادراتـي بـه ایـن کشـور در حـال پی گیری اسـت. 
بـا وجـود مذاکـرات متعـدد بـا شـرکت های خارجـی فعـال در صنعـت 
گاز، تـا کنـون سـرمایه گذاری خارجـی بـرای پروژه های صـادرات گاز 
طبیعـی انجـام نشـده اسـت. خاطر نشـان می شـود کـه در بخـش پاالیش 
کشـور طـی ماه های پس از اجرایی شـدن برجـام نمی تـوان تأثیر خاصی 

مشـاهده کرد.
همچنیـن یکـی از موضوعـات کلیدی مـورد توجه در این سـند، صنعت 
پایـه ای صنعـت نفـت، فاصلـه  دانش محـور اسـت. یکـی از مشـکالت 
گرفتـن پرشـتاب بـا علـوم و فنـون روز دنیـا و به تبـع آن از دسـت دادن 
قابلیـت رقابتـی ایـن صنعت ملـی اسـت. در تعریـف قراردادهـای جدید 
نفتـی، الزم اسـت از جنبـه ی انتقـال فـن آوری و آمـوزش به خصوص در 
زمینـه ی مدیریـت پـروژه ی شـرکت ملـی نفـت برنامـه ی جامعی داشـته 
باشـد. بنابرایـن شـرکت ملی نفـت ایران بایـد ضمن اجـرای مباحث فنی 

طرح هـا، نظـام مدیریـت دانـش را نیـز اجرایـی کند.

اهـداف تحقـق جهـت پیشـنهادی راهكارهـای و جمعبنـدی
برنامـهیششـمتوسـعه

بخــش نفــت و گاز از  بخش هــای کلیــدی اقتصــاد کشــور اســت 
ــور  ــادی کش ــت اقتص ــر امنی ــی ب ــد قابل توجه ــا ح ــرد آن ت ــه عملک ک
مؤثــر اســت. هــدف اصلــی تحقیــق حاضــر، بررســی وضعیــت عملکــرد 
صنعــت نفــت در تحقــق اهــداف برنامه هــای پنج ســاله ی و چرایــی 
عــدم تحقــق کامــل اهــداف پیش بینــی شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس، 
ــق  ــت و تحق ــت نف ــعه در صنع ــاله توس ــای پنج س ــت های برنامه ه سیاس
ــاً  ــا پنجــم توســعه بررســی شــد. قطع اهــداف مدنظــر برنامه هــای دوم ت
ــای  ــر برنامه ه ــب ب ــداف مترت ــق اه ــدم تحق ــل ع ــح عل ــناخت صحی ش
توســعه می توانــد بــر موفقیــت برنامــه ی توســعه ی ششــم تأثیــر مســتقیم 

داشــته باشــد.
ــه  ــی قابل توج ــدد و پیچیدگ ــل تع ــه به دلی ــت ک ــر آنس ــی ها بیانگ بررس
مســائل و موضوعــات در صنعــت نفــت، دســتیابی بــه اهــداف برنامــه ی   
کالن  برنامه ریــزی  در  اولویت هــا  تعییــن  نیازمنــد  توســعه  ششــم 
وزارت نفــت اســت. ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بدنــه ی 
ــده در  ــی ش ــداف طراح ــن اه ــد در تدوی ــت بای ــی وزارت نف کارشناس
ــت ها و  ــا سیاس ــد ت ــته باش ــری داش ــش پررنگ ت ــعه نق ــای توس برنامه ه
ــود  ــات موج ــاس واقعی ــر اس ــعه ب ــای توس ــای برنامه ه هدف گذاری ه
ــت  ــت نف ــت صنع ــی حرک ــد آت ــح رون ــی صحی ــر پیش بین ــی ب و مبتن

کشــور انجــام شــود. بنابرایــن نخســتین قــدم جهــت موفقیــت هــر 
برنامــه،  تدویــن صحیــح آن به ویــژه از دیــدگاه هدف گذاری هــا و 

اولویت هاســت. تعییــن 
مســـأله ی مهـــم دیگـــری کـــه در عـــدم تحقـــق کامـــل اهـــداف 
برنامه هـــای توســـعه در صنعـــت نفـــت کشـــور تأثیرگـــذار بـــوده 
ــت  ــت نفـ ــب  و کار در صنعـ ــای کسـ ــر فضـ ــم بـ ــان حاکـ عدم اطمینـ
)به ویـــژه در زمینـــه ی مشـــارکت شـــرکت های بین المللـــی خارجـــی( 
طـــی  ســـال های گذشـــته بـــوده اســـت. فضـــای اطمینان بخـــش، 
پیش زمینـــه ی اصلـــی تحقـــق هـــر فعالیـــت کســـب و کار، ایجـــاد 
مبادلـــه2  هزینه هـــای  کاهـــش  و  ســـرمایه گذاری  زمینه هـــای 
به شـــمار مـــی رود. بخشـــی از فضـــای عدم اطمینـــان موجـــود در 
ــی  ــای سیاسـ ــرد پدیده هـ ــه ی کارکـ ــور در نتیجـ ــت کشـ ــت نفـ صنعـ
و تحـــوالت ژئوپلیتیکـــی در بـــازار جهانـــی نفـــت بـــوده کـــه وضـــع 
ــور را  ــت کشـ ــت نفـ ــه صنعـ ــی علیـ ــای بین المللـ ــدید تحریم هـ و تشـ
ــر  ــذار بـ ــی تأثیرگـ ــل بیرونـ ــه ای از عوامـ ــوان نمونـ ــه عنـ ــوان بـ می تـ
ـــت.  ـــور دانس ـــت کش ـــت نف ـــرمایه گذاری در صنع ـــت و س ـــای فعالی فض
هم اکنـــون نیـــز احتمـــال وضـــع تحریم هـــای مجـــدد توســـط ایـــاالت 
متحـــده بـــر صنعـــت نفـــت ایـــران، شـــرکت های بین المللـــی معتبـــر 
ــت. عـــالوه  ــار تردیـــد کـــرده اسـ ــت دچـ را بـــرای ادامـــه ی فعالیـ
بـــر ایـــن، کارکـــرد عوامـــل داخلـــی فضـــای حاکـــم بـــر صنعـــت از 
ـــود  ـــازی، کمب ـــف تصمیم س ـــطوح مختل ـــرر در س ـــرات مک ـــه تغیی جمل
ــکاران  ــی پیمانـ ــن آوری و مدیریتـ ــف فـ ــی، ضعـ ــی داخلـ ــع مالـ منابـ
داخلـــی )به ویـــژه پیمانـــکاران EPC( و فضـــای مقرراتـــی حاکـــم بـــر 
ـــدم  ـــان، ع ـــر کارشناس ـــم اکث ـــه به زع ـــت و گاز ک ـــتی نف ـــش باالدس بخ
ـــز  ـــین و نی ـــای پیش ـــل در دوره ه ـــای بیع متقاب ـــی قرارداده ـــت کاف جذابی
 ،IPC ـــه ـــوم ب ـــران موس ـــت ای ـــد نف ـــرارداد جدی ـــف ق ـــن تکلی ـــدم تعیی ع
ـــت  ـــاز صنع ـــورد نی ـــرمایه گذاری م ـــذب س ـــداف ج ـــق اه ـــدم تحق در ع

نفـــت و گاز مؤثـــر بـــوده اســـت.
بــا وجــود مزیت هــای هزینــه ای تولیــد از میادیــن نفتــی و گازی ایــران، 
به دلیــل وجــود فضــای عدم اطمینــان ناشــی از فشــارهای بین المللــی 
مقــررات داخلــی، هدف گــذاری جلــب  قوانیــن و  ثبــات  و عــدم 
در  خارجــی(  ســرمایه گذاری  )به ویــژه  ســرمایه گذاری  مشــارکت 
اغلــب برنامه هــای توســعه ی کشــور محقــق نشــده اســت. مثــاًل در 
ــرمایه گذاری  ــارد دالر س ــذب 226 میلی ــذاری ج ــه هدف گ ــی ک حال
ــعه  ــم توس ــه ی پنج ــور در برنام ــت و گاز کش ــتی نف ــش باالدس در بخ
ــورد  ــرمایه گذاری م ــارد دالر از س ــا 70 میلی ــود، تنه ــده ب ــی ش پیش بین
نیــاز صنعــت نفــت تأمیــن شــد کــه طبــق آمارهــای موجــود 75 درصــد 

ــت ]8[. ــده اس ــن ش ــی تأمی ــع داخل ــم از مناب ــن رق از ای
در ایـن گـزارش جایـگاه بخـش باالدسـتی نفـت و گاز در برنامه هـای 
توسـعه ی کشـور بررسـی شـد. در ادامه،  برخی از مهم ترین راهکارهایی 
که می تواند به تحقق اهداف برنامه ی ششـم توسـعه در بخش باالدسـتی 

صنعـت نفـت و گاز منجر شـود، ارائـه می گردد:
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و نویـن فنآوریهـای بـه دسـتیابی سـازوكارهای فراهمسـازی  ■
گاز و نفـت صنعـت در آن تجاریسـازی و بومیسـازی

در ایـن راسـتا، کسـب دانـش فنـی در زمینـه ی ازدیـاد برداشـت و بهبود 
حـوزه ی  در  شـکاف دار  کربناتـه ی  مخـازن  از  تولیـد  مکانیزم هـای 
باالدسـتی و الـزام در ارائـه ی برنامـه ی انتقـال دانش فنـی در قراردادهای 
نفتـی به ویـژه در بخـش اکتشـاف و توسـعه ی میادیـن نفـت و گاز بایـد 
مدنظـر قـرار گیـرد. همچنین حاکم شـدن منطـق برنامه ریزی بـا رویکرد 
مدیریـت دانـش در صنعـت نفت در راسـتای بومی سـازی فن آوری های 
نویـن می توانـد بـه تکمیـل چرخـه ی مدیریـت دانـش در ایـن صنعـت 

کند. کمـک 

■ ترغیـبوحمایـتازبخـشخصوصـیبـرایفعالیـتدرپروژههای
همراه گازهـای

تســـهیل شـــرایط بـــرای بخـــش خصوصـــی می توانـــد ایـــن بخـــش را 
ترغیـــب بـــه ســـرمایه گذاری کنـــد. در ایـــن میـــان بایـــد عـــالوه بـــر 
ــوالت  ــد محصـ ــرای خریـ ــی بـ ــاخت های الزم، تضمینـ ــن زیرسـ تأمیـ
ــاد شـــود. سیاســـت گذاران، مذاکره کننـــدگان  تولیـــدی از بـــرق ایجـ
و بهره بـــرداران بـــا افزایـــش افـــق دیـــد خـــود نبایـــد تنهـــا بـــه تـــالش 
ـــه قیمتـــی بیشـــتر توجـــه کننـــد، بلکـــه بایـــد  جهـــت فـــروش ایـــن گازهـــا ب
منافـــع بلندمدتـــی نظیـــر کاهـــش آلودگی هـــای زیســـت محیطی کـــه 
از جمـــع آوری ایـــن گازهـــا حاصـــل می شـــود نیـــز در تصمیم ســـازی 

ـــود. ـــه ش ـــر گرفت ـــان درنظ متولی

■ جلوگیـریازفرصتسـوزیدربهكارگیریقراردادIPCواسـتفاده
ازروشهـاینوینتأمیـنمنابعمالـیدرصنعتنفت

طوالنـی شـدن فرآینـد نهایـی کـردن قـرارداد IPC در کشـور منجـر بـه 
افزایـش هزینه هـای مبادالتی و عـدم تمایل شـرکت های بین المللی نفتی 
در بخـش باالدسـتی صنعـت نفت می شـود. در ایـن بیـن، اجرایی کردن 
قراردادهـای جدیـد نفتـی موسـوم بـه IPC می توانـد بـا درنظـر گرفتـن 
مالحظـات تولیـد صیانتـی و تأمیـن حداکثـری منافـع ملـی، اسـتفاده از 
فنـی شـرکت های خدمـات مشـاوره ای  تأمیـن سـرمایه و دانـش  تـوان 
شـرکت های  بـا  مشـترک  سـرمایه گذاری  از  حمایـت  و  بین المللـی 
منطقـه ای و بین المللـی مدنظـر قـرار گیـرد. در ایـن بیـن دولـت می تواند 
بـا تأمیـن ضمانت هـای الزم، زمینـه ی ورود سـرمایه گذاران خارجـی بـه 

صنعـت نفـت را تسـریع کنـد.

■ دراولویـتقـراردادنتوسـعهیمیادینمشـترکنفتوگازكشـور
دربرنامههـایجـذبسـرمایهگذاریخارجی

عدم النفـع تأخیـر افتـادن بهره بـرداری از میادیـن نفـت و گاز در صنعـت 
نفت بسـیار زیاد اسـت که این مسـأله در میادین مشترک از اهیمت بسیار 
بیشـتری برخـوردار اسـت. در این راسـتا جهـت اسـتفاده ی حداکثری از 
فـراوان  از عدم  النفـع  نفـت و گاز کشـور و جلوگیـری  منابـع  پتانسـیل 
تأخیـر در بهره بـرداری از میادین مشـترک کشـور، پیشـنهاد می شـود که 
میادیـن نفتـی و گازی مشـترک در اولویـت عقد قراردادهـای بین المللی 

بـا شـرکت های خارجـی قـرار گیرند.
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