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گزارش

مدیرعامل ش�رکت ملی نفت ایران اخیراً برنامه های مهم این شرکت 
را در جلس�ات مختلف مطرح نموده اند که ای�ن گزارش تالش دارد تا 
مأموریت ها و تا حدودی استراتژی شرکت را براساس اظهارات ایشان 
اس�تخراج نماید. پیش از ورود به بحث اصلی ذکر س�ه نکته خالی از 

لطف نیست:
1- در برنامه های مرتبط با صنعت نفت در اس�ناد باالدستی کشور)در 
بخ�ش باالدس�تی( جه�ت نیل به اه�داف س�ند چش�م انداز 1404، 
حداکثرسازي بهره وری مخازن هیدروکربنی از طریق ازدیادبرداشت 
و استفاده از فن آوری های نوین، شناسایی کلیه 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 

کشور در اوپک ارائه شده است.
2- صنع�ت نفت هم اکن�ون خود را برای دوران�ی آماده می کند که به 
"پس�اتحریم" شهره ش�ده اس�ت. این دوران لوازم و شرایطی دارد و 

آماده س�ازی همه جانبه ب�رای ورود قدرتمند به جرگ�ه ي صاحبان و 
تأمین کنندگان امنیت انرژی جهان را می طلبد. از این رو، عنایت ویژه 
به برنامه هاي کالن و به بیان بهتر، اس�تراتژي هاي توس�عه در صنعت 
نفت، جهت دس�ت یابی به اهداف چش�م انداز و همچنین برنامه های 

توسعه در این حوزه امري الزم و ضروري است.
3- صنعت نفت به مثابه یک کسب و کار بالغ و مبتنی بر فناوري های 
پیش�رفته، در طول تاریِخ خود، ش�کل دهنده دورنم�ای انرژی بوده 
و به عن�وان بزرگ ترین و یکی از مهمترین صنایع در جهان ش�ناخته 
می ش�ود. این صنعت به ش�دت متأثر از تغییر و تح�والِت رخ داده در 
محیط نوآورانه بوده است و ازین رو، به منظور  اکتشاف، توسعه و تولید 
از میادین نفت و گاز، انجام سرمایه گذاری های گسترده در تجهیزات 
پیش�رفته و عملیات پیچیده و پُرهزینه ي آن، اجتناب ناپذیر اس�ت. 
بنابراین، در پیشبرد اهداف کوتاه مدت و بلندمدت این صنعت، نقش 

فناوري ها، چه از نوع محصول و چه فرایند، بسیار حیاتی است.
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مروری بر دیدگاه های مهندس جوادی درخصوص ماموریت  های شرکت ملی نفت ایران در پساتحریم

افزایش توليد با توسعه کامل پارس جنوبی و ميادین غرب کارون
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مهمترین مأموریت های کنونی شرکت ملی نفت 

ایران

1- افزایش توليد نفت

طبق اظهارات مدیرعامل ش��رکت ملي نفت 
ای��ران، مهمتری��ن مأموریت این ش��رکت پس 
از لغ��و تحریم ه��ا، افزایش تولی��د نفت خواهد 
ب��ود. طبیعت��اً، الزم��ه ي افزای��ش تولی��د نفت، 
آماده س��ازی زیرس��اخت ها، افزایش ظرفیت ها 
و ارتقای فناوری های ازدیادبرداش��ت است که 
پیش نیازه��ای آن ها را مهیا دانس��ته و به عبارتی، 
ش��رایط را ب��رای عرض��ه نفت به می��زان قبل از 
تحریم ها آم��اده می داند؛ آمادگی برای افزایش 
تولید تا آنجاست که وی می گوید: سال گذشته 
برای بیش تِر میادین نفتی مهم یک بار به صورت 
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 آن ها، تکرار خواهد ش��د. به بیان 
دقیق ت��ر، ظرفیت تولید نفت خ��ام ایران پیش از 
ش��روع تحریم ها حدود چهار  میلیون بش��که در 
روز بوده و بنابراین، انتظار مي رود تولید نفت خام 
به همین ظرفیت و البته متناس��ب با کشش بازار، 
قابل دس��ت یابي باش��د. همچنین، ظرفیت تولید 
میعانات گازی  االن حدود 500  هزار بش��که در 
روز اس��ت که با توجه به پروژه های در دس��ت 
اجرای پارس جنوبی به س��رعت افزایش یافته و 

بالفاصله آماده ارائه به بازار خواهد شد. 
2-توسعه ميادین دریا و خشکی

ماموریت بعدی شرکت ملی نفت ایران، توسعه 
میادین هیدروکربوري ب��وده که البته با دو مقوله 

پیش گفته 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��رمایه گذاری برای توس��عه میدان. 
به دلی��ل  گران قیمت تربودن توس��عه میادین نفتی 

دریایی و محدودیت های مالی در دوره تحریم ها، 
به این پروژه ها کمتر پرداخته ش��ده اس��ت. یکی 
از هدف گذاری های ش��رکت ملی نفت ایران 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 پروژه های جدید 
مي باشد. ش��رکت ملی نفت ایران این پروژه ها را 
در کنفرانس لندن به همراه مدل قراردادهای جدید 
نفتی معرفی خواه��د کرد. تعداد ای��ن پروژه ها، 
حدود 50 پروژه ي جدید دریایی و خشکی بوده 
که پروژه ه��ای ازدیاد برداش��ت میادین موجود 
دریایی و خش��کی و بعضاً اکتش��افی را ش��امل 

می شود.
برخی از پروژه هایی 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 میدان گازي 

کیش.
برای پروژه ه��ای ازدیاد برداش��ت هم، عمده 
تمرکز در خشکی روی میادین موجود در مناطق 
نفت خیز جنوب و در دریا روی میادین فالت قاره 
قرار دارد. همچنین، تکمیل توسعه میادین غرب 
کارون ش��امل آزادگان، یادآوران و یاران، جزء 
اولویت های اول ش��رکت ملی نفت ایران است. 
اصوالً میادین مش��ترک، اولویت اول توس��عه را 

خواهند داشت.
2-1- ميادین غرب کارون

برنام��ه اولیه  در تولید از میادی��ن غرب کارون، 
تولید700  هزار بش��که در روز است، اما پیش بینی 
می شود پس از لغو تحریم ها، تولید نفت ایران از این 
میادین در بازه زمانی پنج تا شش ساله)برنامه ششم 

توسعه(، تا یک  میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
در این میادین، پروژه ها فازبه فاز انجام می شوند. 
به ط��ور مثال، برای فاز اوِل می��دان نفتی آزادگان 

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

2-2-اتمام توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی

طبق وعده مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
عالوه ب��ر فازه��ای 17 و 18 ، افتتاح فازهای 15 و 
16 نیز در همین امس��ال انجام خواهد شد. میزان 
پیشرفت فازهای 19 تا 24 هم آن قدر قابل مالحظه 
بوده ک��ه از بس��یاری از محدودیت های تحریم 
یا رف��ع آن متأثر نمی ش��وند؛ اگرچه رفع تحریم 
سرعت و کیفیت تکمیل آن ها را تسهیل خواهد 
کرد. مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران امیدوار 
است بخش هایی از فازهای 19، 20 و 21 تا قبل از 
پایان سال جاری راه اندازی و به بهره برداری برسد؛ 
اگرچه بحران مالی نگرانی هایی جدی برای تحقق 

به موقع آن به وجود آورده است.
3- ازدیاد برداشت

طبق آنچه مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران 
مطرح کرده، در گذشته در مجموعه صنعت نفت 
فعالیت هایی در زمینه EOR  و IOR انجام ش��ده 
اس��ت اما آنچه که همیش��ه با آن مواجه بوده ایم 
این است که در طرح ها فاصله ای بین آنچه اتفاق 
می افتد با آن چه انتظار م��ی رود، 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 بوده اند، موفقیت بیش تری از 
EORهایی داش��ته اند که بعد از توس��عه رخ داده 

اس��ت. نکته مهم دیگ��ر آنکه، در زمین��ه ازدیاد 
برداشت همچنانکه به فناوری های نوین نیاز است، 
ش��رکت نیازمند تلفیقی از اتاق فکر و مهندس��ی 
ارزش بوده و باید در آینده جای خالی مهندس��ی 

ارزش در ازدیاد برداشت پر شود.
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4-به کارگيـری فناوری هـای نویـن هم زمـان با 

توسعه توان داخل

مهم تری��ن انتظ��ار مدیرعامل از ش��رکت های 
خارج��ی که عالقه مند به حضور در صنعت نفت 
و گاز ایران هس��تند، آن است که در درجه اول، 
با خودش��ان فناوری های نوی��ن و جدید بیاورند. 
در درجه دوم، س��رمایه الزم به همراه داشته باشند 
و درجه س��وم از حداکثر ظرفیت ش��رکت های 
ایران��ی- ک��ه در این س��ال ها به خاط��ر فرصت 
تحریم ها خیلی رشد کرده اند- برای انجام پروژه 
استفاده کرده و زمینه آموزش و رشد نیروی کار 
ایرانی و ش��رکت های داخل��ي را به خصوص در 
زمینه  سازماندهی، مدیریت پروژه ها و شرکت ها 

فراهم نمایند. 
5-تحقـق بخشـيدن اقتصاد مقاومتی در شـرکت 

ملی نفت

س��عی متولیان امر در ش��رکت ملی نفت ایران 
آن اس��ت که در قراردادهایی که ب��ه زودی )در 
دوران پساتحریم( با شرکت های خارجی منعقد 
می ش��ود، جایگاه ش��رکت های ایرانی به شکل 
درست مشخص شود. بنابراین، پیمانکاران داخلی 
و سازندگان ایرانی نه تنها نباید نگران باشند، بلکه 
این فرصت می تواند مش��کل شرکت های ایرانی 
را درخص��وص تأمین منابع مالی و دسترس��ی به 
تکنولوژی روز دنیا مرتفع نماید. همین طور از این 
فرصت می توانند ب��رای کاهش فاصله تجربیات 
خود با تجربه روز شرکت های بزرگ دنیا استفاده 

کنند. 
از این رو، مدیرعامل معتقد است شرکت های 
ایران��ی بای��د از فرص��ت حضور ش��رکت های 
معتبر خارجی اس��تقبال نماین��د. فرصت حضور 
شرکت های خارجی معتبر، به نفع اکثر پیمانکاران 
و سازندگان ایرانی است که کار رقابتی و حرفه ای 
می کنند. شرکت ملی نفت ایران قاطعانه از حضور 
مناس��ب و حرف��ه ای پیمان��کاران، مش��اوران و 

سازندگان ایرانی حمایت و مراقبت خواهد کرد. 
اقتصاد مقاومتی ب��ا حضور حداکثری پیمانکار و 
صنعتگر ایرانی در کارها معنی پیدا می کند و باید 

از این دستاورد به جد حفاظت نمود.
6-موارد دیگر )نيروی انسانی، بهينه سازی ساختار 

سازمانی...(

طبق گفته مدیر عامل شرکت ملي نفت ایران، 
به دلی��ل محدودیت های��ی ک��ه در دوره تحریم 
عمدتاً در زمینه تأمین منابع مالی وجود داش��ت و 
بدهی انباشته سنگینی که نفت به بانک مرکزی، 
بانک های تج��اری و مردم داش��ته و دارد، برای 
ساماندهی آن ها، دوران دشواری سپری گردیده 
اس��ت. همچنین، حج��م زیاد پروژه ه��ای ناتمام 
و وضع نامناس��ب بسیاری از تأسیس��اِت در حال 
بهره برداری به وی��ژه در دریا که نیازمند تعمیرات 
ج��دی و بعضاً نوس��ازی و بازس��ازی هاي فوری 

است، به سختِی این دوران افزوده است. 
در بخش س��المت، ایمنی و نیروی انسانی هم 
تالش  ب��ر افزایش آموزش، احیای س��اختارهای 
حرفه ای، احیای شایسته ساالری و نظم ساختاري 
در ح��د ممک��ن و ایجاد ش��رایطی که بت��وان از 
کارکنان ش��رکت مس��ئولیت پذیری و بهره وری 
بیش��تری خواس��ته ش��ود، متمرکز بوده است. از 
س��ویی دیگر، ایجاد ش��رایط الزم برای مدیریت 
مطمئن تر به منظور افزایش عرضه و صادرات نفت 
و فراورده ه��ای نفتی، همچنین، تعریف و اجرای 
روش های جدید مانند عرضه در بورس، ازجمله 

دغدغه ها و تالش های متولیان شرکت ملی نفت 
ایران در این دوران به شمار مي رود.

ام��ا دراینج��ا باید ب��ه نکته ای مه��م مربوط به 
س��رمایه های انسانی در ش��رکت ملی نفت ایران 
اش��اره کرد؛ بنابه اظه��ارات رکن الدین جوادی، 
آمار کارکنان ش��رکت ملی نف��ت ایران در حال 
حاض��ر ح��دود 110 هزار نفر اس��ت درحالي که 
در سال 84 ش��اید کمتر از نصف این تعداد بود. 
آقای مدیرعامل تاکید می کند که جدا از فش��ار 
تحریم ها، به نظر می رسد وضعیت انباشت نیروی 
انس��انی این چندس��اله ي صنعت نف��ت عالوه بر 
تحمی��ل هزینه ه��ای مضاعف، سیس��تم را دچار 
مشکل کرده و بار مضاعفی بر دوش صنعت نفت 
گذاش��ته اس��ت، به گونه ای که در شرایط دشوار 
کشور، امروز ش��رکت نفت حتی برای پرداخت 
حقوق کارکنان  با مشکل مواجه است. این برای 
ش��رکت ملی نفت که از مهم ترین و بزرگ ترین 
ش��رکت هاي کش��ور بوده و بخش عم��ده ای از 

بودجه کشور را تأمین می کند، دردناک است.
فعاًل صنعت نف��ت از اینکه با این تعداد نیروی 
انسانی تعامل کند و هزینه هایش را پرداخت نماید، 
هی��چ گریزی ن��دارد. نهایت��اً رکن الدین جوادی 
تأکید می کند باید تالش کرد با توانمند سازی این 
نیروها، اصالح ساختارها، ایجاد فرصت های شغلی 
جدید و فراهم سازی زمینه های توسعه شتابان در 
صنعت، از وجود آنان در جهت شکوفایی اقتصاد 

بهره بیشتری برد. 


