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مصاحبه با دكتر غالمرضا منوچهري 
زواياى مختلف توسعه صنعت نفت ايران در حوزة باالدستى

تهيه كننده : مهدي عليپور

اشاره 
اگرچه 103 ســال از نخســتين فوران نفت از دل ســرزمين ايران 
مي گذرد، اما هم چنان حجم ذخاير نفت و گاز ايران به ميزاني اســت 
كه در ســپهر آينــده انرژي جهان، كشــورمان داراي جايگاه ممتازي 
بوده و نگاه نســل هاي فردا بــراي تامين انرژي به 155 ميليارد بشــكه 
مايعات قابل اســتحصال و 34 تريليون فوت مكعب ذخيره گازطبيعي 

اثبات شده ايران است.
در همين حال صنعت نفت ايران براي رسيدن به شرايط آرماني و 
توسعه مطلوبي كه قادر باشد كسوت يك تامين كنندة پرقدرت انرژي 
در جهان فردا را برتن كند، نيازمند طي مســيري پرپيچ و خم اســت؛ 
فرآيند اكتشاف، توســعه، توليد و بهره برداري منابع هيدروكربوري 
نفت و گاز كه به مجموعه پيوسته آنها از زاويه صنايع باالدستي نفت 
و گاز نگريسته مي شود، شاهرگ اصلي توسعه صنعت نفت ايران در 
مســير آينده اش تلقي مي شــود، زاويه اي كه به اعتقاد آگاهان مسائل 
اقتصادي و انرژي كشــورمان، عمده پيچ و خم هاي مســير توسعه را 
در دل خود دارد، مســائلي هم چون توسعه و كارآمدي منابع  انساني، 
شريان هاي جذب سرمايه و تامين مالي طرح ها، فناوري هاي پيشرفته 
و برتر، نظام هاي مديريتي و تصميم گيري هاى سازماني و نيز شرايط 
طبيعي مخازني كه به نيمه دوم عمر خود رسيده اند، همگي مي توانند 
در شــمار چالش هايي قرار بگيرند كه جاده توسعه صنعت نفت ايران 
را با دســت اندازهاي متعدد مواجه كرده و يا در مواردي از ســرعت 

قطار توسعه اين صنعت بكاهند.
اهميــت آماده ســازي فراگيــر صنعت نفــت بــراي مواجهه با 
چالش هــاي احتمالي آينــده در حوزه باالدســتي و نيز اشــراف بر 
فرصت هــا و مزيت هاي فرآوري توســعه آن، ســبب شــده اســت 
تــا شــركت ملي نفت ايــران به عنــوان متولــي صيانــت از مخازن 
هيدروكربوري كشــور  براي برگزاري همايشي با عنوان« راهكارهاي 

تحــول نظام توســعه و بهره برداري در بخش باالدســتي نفت و گاز 
ايران» عزم خود را جزم كند.

مســئوليت اجراي اين همايش كه در ماه هاي باقي مانده از سال 
1390 برگزار خواهد شــد، از ســوي شــركت ملي نفــت ايران به

دكتــر «غالمرضــا منوچهري» ســپرده شــده اســت، وي ســال ها 
مديرعامل شــركت «پتروپارس»، يكي  از بزرگترين  شــركت هاي 
پيمانكاري فعال در طرح هاي نفت و گاز كشــور بوده و اين روزها 
در سمت مشــاور معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران 
در حال انجام وظيفه مي باشــد كه در راستاي بررسي دقيق تر و نگاه 
به زواياي مختلف توســعه آينده صنعت نفت و گاز ايران در حوزه 
باالدستي، پاي گفت و گو با «غالمرضا منوچهري» نشستيم؛ هر چند 
برگزاري همايشــي كه به دنبال راهكارهاي تحول در نظام توســعه 
و بهره برداري حوزه باالدســتي نفت و گاز ايران است جان مايه و 

بهانة گفت و گويمان بود.
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: آقاي دكتر منوچهري به عنوان 
اولين پرسش اجازه دهيد اصلي ترين چالش ها 
و مشــكالت امروزه صنعت نفــت ايران را از 

زبان شما بشنويم؟
به نام خــدا؛ عمده تريــن چالش هاي صنعت 
نفت در شــرايط فعلي، را مي توان در ســه مقولة: 
«مديريــت»  «تكنولــوژي»  و  «ســرمايه گذاري»، 
دســته بندي  و تعريف كــرد؛ توليد فعلي كشــور 
علي رغم داشتن 155 ميليارد بشكه ذخيره مايعات 
قابل استحصال، حدود چهار ميليون بشكه در روز 
است؛ در حالي كه كشــورهايي همچون روسيه و 
آمريكا بــا وجود داشــتن حجم ذخايري به مراتب 
كمتر از ايران، توليد نفت بيشــتري دارند. البته اين 
بــه معناي توليد غيرصيانتي در ايران نيســت، بلكه 
بررســي شرايط فعلي پروژه هاي شركت ملي نفت 
ايران حاكي از آن اســت كه روند اجراي طرح ها 
در كشوركند بوده و فرآيند جذب سرمايه و تامين 
مالي طرح هاي مختلف باالدســتى بســيار طوالني 
است، از طرفي امكان استفاده از فناوري هاى روز 
دنيا در حد مطلــوب وجود نــدارد، معموالً زمان 
اجراي پروژه ها دو تا ســه برابــر برنامة مصوب به 
طول مي انجامد و در نهايت فرصت ارزشمند توليد 
را از دست مي دهيم. در كنار اين موارد بايد اشاره 
كــرد امروزه اغلب از روش هاي ســنتي اســتفاده 
مي شــود، روش هايي كه نتيجه بديهي آن ضريب 
برداشــت پايين تر در مخازن نفتي نســبت به ديگر 

كشورهاي جهان به شمار مي رود. 

مــورد  هــا  چالــش  ايــن  :آيــا 
آسيب شناسي قرار گرفته است؟ چه راهكارهاي 
نظــري/ علمي براي بــرون رفت از آن پيشــنهاد 
مي كنيد؟ و آيا اصوالً در مسير رفع اين چالش ها  

اقدام جدي در كشور صورت گرفته است؟
بخشــي از مشــكالت به عوامــل داخلي نظير 
ساختار و نگرش مديريتي مربوط مي شود و بخشي 
نيــز مربوط بــه عوامــل بيروني نظيــر: تحريم هاي 
بين المللــي، ســرمايه گذاري و عدم امــكان ورود 
شركت هاي بين المللي معتبر به كشور مرتبط است.

جهــت برون رفــت از اين مشــكل بايد با 
نگرشــي بلندمدت و كالن به مســائل پرداخته 
شــود و مــواردي نظيــر قانون نفت، ســاختار 
شــركت ملي نفت و نقش بخش خصوصي در 
دوره اي كه بيش از يكصد سال توليد نفت در 
كشور را در بر مي گيرد مورد بررسي و بازبيني 
قرار گيرد. همچنين الزم اســت پاسخ اساسي 
بــراي اين ســئواالت كــه در طول اين مســير 
يكصد ساله چه بوديم؟ چه كرديم؟ و چگونه 

بايد حركت كنيم؟ فراهم نمود.
در قــدم اول بايد يك تحول فراگير فرهنگي 
ايجاد شود؛ بايد درك عمومي در مورد تحوالت، 
چالش ها و فرصت ها ايجاد شــود و يك شــبكه 
اطالعاتي بين صنعــت و ذي نفعان ايجاد گردد تا 
بخش هاي مختلف صنعت كشــور به ويژه بخش 
خصوصي بــا فرصت ها و نيازهاي شــركت ملي 
نفت ايران بيشتر آشنا شوند. اين واقعيت را بايد در 
نظر داشت كه در حال حاضر بهره برداري از كليه 
ميادين نفــت و گاز در يك فضاي غير رقابتي در 
اختيار شركت ملي نفت ايران است؛ اين در حالي 
است كه شــركت هاي زير مجموعة شركت ملي 
نفت نيز به صورت بنگاه اقتصادي عمل نمي كنند. 
در كشــورهاي صاحب مخازن نفت و گاز مانند 
اســتراليا و نــروژ، در كنــار چند شــركت اصلي 
بزرگ چندين شــركت كوچك تر و بين المللي 
نيز در حال فعاليت هستند. در واقع در كشورهاي 
داراي مدل پيشــرفته اقتصادي، شرايط به گونه اي 
است كه امكان رشد و فعاليت براي شركت هاي 
كوچك تر نيز وجود دارد. در كشــور ما نيز بايد 
شرايط الزم براي رشد شركت هاي غيردولتي در 
يك فضاي رقابتي و در كنار شــركت ملي نفت 

ايران فراهم گردد.
البته در سال هاي اخير تحوالت مثبتي نيز 
در صنعت نفت اتفاق افتاده است، درگذشته 
تنها يكسري شركت هاي بين المللي در اين 
صنعت حضور داشته اند و توسعه ميادين در 
انحصار اين شــركت ها بوده اســت. اما در 
ســال هاي اخير دامنه حضور شــركت هاي 

 در كشـورهاي صاحب مخازن 
و  اسـتراليا  ماننـد  گاز  و  نفـت 
نـروژ، در كنـار چنـد شـركت 
اصلي بـزرگ چندين شـركت 
كوچك تـر و بين المللـي نيز در 
حال فعاليت هستند. در واقع در 
كشورهاي داراي مدل پيشرفته 
اقتصـادي، شـرايط بـه گونه اي 
اسـت كه امكان رشـد و فعاليت 
بـراي شـركت هاي كوچك تر 

نيز وجود دارد.
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خصوصــِي داخلي گســترش يافته كــه البته 
نحوه و ميزان حضور اين  شــركت ها در حد 

مطلوب نيست.

:با توجه به گســتردگي حوزه هاي 
اقتصادي و عملياتي در صنعت نفت، دليل اصلي 
تمركز و توجه شركت ملي نفت ايران بر توسعه 

حوزه باالدستي چيست؟ 
شــاخص هاي مهمــي در خصــوص نقش 
هيدروكربــن، بــه ويــژه در صنايع باالدســتي 
نفت كشــور وجــود دارد كــه از جمله مي توان 
بــه تاميــن 98 درصد منابــع انــرژي مصرفي از 
منابــع هيدروكربني اشــاره نمــود و اينكه بيش 
از 80 درصــد گردش مالي بخــش نفت، گاز و 
پتروشــيمي ناشــي از عملكرد حوزه باالدســتي 
اســت، هم چنيــن بيش از 80 درصــد از درآمد 
ارزي كشــور از اين حوزه به دســت مي آيد، در 
نهايت بايد گفت كه با احتساب مصرف داخلي، 
 (GNP) حــدود 30 درصد توليــد ناخالص ملي

ايران از اين بخش حاصل مي شود.
همين شاخص ها كافي است تا باور نمود كه 
بخش باالدســتي صنعت نفــت جايگاه و اهميت 
به ســزايي در اقتصاد ايران دارد، امــا به موازات 
اين اهميــت مي بينيم كه تحوالت ســاختاري و 
مديريتــي در اين بخــش در حداقل هاي ممكن 
قرار دارد. در بيشــتر مباحــث مديريتي اغلب به 
طور سنتي عمل نموده و در حوزه هاي جديد نيز 
پختگي الزم وجود ندارد. در واقع شــركت ملي 
نفــت ايران در انطباق با تحوالت جديد كشــور 
و بين المللي بايد با سرعت بيشتري عمل نمايد. 

به عنــوان مثــال در مدل هاي قــراردادي با 
بخش خصوصي هيچ تنوعي وجود ندارد، تنوع 
مطلوب و شايســته اين بخش بايد به نحوي باشد 
كه هــم بخش خصوصي جذب و ســازماندهي 
شــده و هــم صنعت نفــت از اجراي پــروژه ها 
توســط اين بخش منتفع گردد. ســاز وكارهايي 
كه بتواند شــركت هاي خصوصي را براي مدت 
طوالني و مرتبــط در فرآيند توليــد حفظ كند 

موجود نيســت و معموالً پروژه ها در اين بخش 
پــس از اجرا در اختيار شــركت ملي نفت ايران 
قرار گرفته و بدون هيچ تعهدي براي حفظ توليد 

به بهره بردار  مربوطه سپرده مي شوند.

:به نظر مي رســد كه بخشــي از اين 
چالش هــاي پيش روي صنعــت نفت در دولت 
و مجلــس مــورد توجه واقع شــده و براســاس 
برنامــه  در  ضوابطــي  و  شــرايط  تمهيــدات، 
پنج سالة پنجم توسعه كشور مقرر شده است. نظر 

شما در اين مورد چيست؟
در برنامه پنجم توســعه كشــور، تمهيداتي 
ديده شــده كــه به بخــش نفــت، آزادي عمل 
بيشــتري داده اســت، از آن جملــه، مي توان  به 
ايجاد شــركت هايي در كنار شــركت ملي نفت  
ايــران براي توســعه، توليــد و بهره بــرداري از 
مياديــن اشــاره نمود. در بخش مربــوط به نفت 
و گاز در برنامــه پنجم، بحث انجــام فعاليت هاي 
مرتبط با مقوله اكتشــاف، توسعه و بهره برداري 
از ميادين هيدروكربوري توسط بخش غيردولتي 

هم مطرح شده است.
اين تمهيدات در صــورت برخورد صحيح 
و ارائــه راهكارهاي مناســب مي توانــد منجر به 
تحوالت مثبتــي گردد، كما اينكــه در صورت 
عــدم تبيين درســت ايــن قانون، ممكن اســت 
چالش هاي جدي و تــازه اي را هم ايجاد نمايد. 
براي درازمدت  بهره برداري  همچنين واگذاري 
با حفــظ مالكيت مخزن توســط دولــت نيز در 
برنامه پنجم توســعه كشــور ديده شده است كه 
البته الزم به ذكر اســت در اين راســتا محصول 

توليدي، آشكارا  متعلق به دولت است.

: با عنايت به شــناخت و اشرافي كه 
نســبت به فرصت ها و چالش هاي توسعة بخش 
باالدســتي نفت و گاز به  وجود آمده است، چه 
محورهايي را قرار اســت در اين كنفرانس دنبال 
كنيد تــا در نهايت راهبردهاي قابــل اجرا براي 

توسعه مطلوب اين صنعت به دست آيد؟
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در اين كنفرانس شــش محور اصلي مدنظر 
قرار گرفته كه انتظــار مي رود با پرداختن به اين 
محورها بخش عمده اي از اين مشــكالت مورد 
بررســي قرار گيرد. بررســي تحــوالت تاريخي 
شامل تحوالت ســاختاري و قراردادي شركت 
ملي نفت ايران (آموزه هاي تاريخي) اولين محور 
تعيين شــده در ايــن كنفرانس اســت، موضوع 
جايگاه كارفرمايي و مالكيتي شركت ملي نفت 
ايران و شــركت هاي تابعه در بخش باالدســتي 
صنعت نفت (حــذف فعاليت هاي تصدي گري 
و تقويت فعاليت هاي حاكميتي) و مســاله ساز و 
كارهاي قراردادي جديد در توسعه و بهره برداري 
طرح هاي باالدستي (افق جديد برنامه پنجم براي 
حضور بخــش غيردولتي) نيز جــزء محورهاي 
پراهميــت ايــن كنفرانــس اســت، هم چنيــن 
حضور شــركت هاي ايرانــي به عنوان توســعه 
دهنــده (developer) در طرح هــاي باالدســتي 
و توسعه مشــاركت با شــركت هاي بين المللي

(نقــش پذيــري بيشــتر شــركت هاي ايراني و 
دسترســي به شــركت هاي بين المللي علي رغم 
تحريم) در اين كنفرانس مورد توجه و بررســي 
كارشناســي قرار خواهد گرفت. موضوع توسعه 
مديريت، فنــاوري و نيروي انســاني متخصص 
در صنعــت نفــت (بومــي كــردن فناوري هاي 
مطرح دنيا و اســتفاده كارآمد از نيروي انســاني 
متخصص باالدســت نفت و گاز كشــور) و در 
نهايــت تنــوع و تكثــر شــركت هاي ايراني در 
بخش هاي باالدستي (ظرفيت سازي و تقسيم كار 
ملي و تعريف فعاليت هاي متنوع باالدســتي) هم 
از ديگــر محورهاي مطروحــه در اين كنفرانس 

خواهند بود.

:آقاي دكتر منوچهري لطفاً توضيح 
دهيد كه با توجه به گستردگي موضوع و محتواي 
محورهاي كنفرانس، اساساً چه برنامه هايي براي 

دستيابي به نتايج قابل قبول داريد؟
در گام نخســت، در ايــن كنفرانس موضوع 
ضرورت تحول باالدستي مطرح مي شود و اذهان 

مديران، كارشناسان و عوامل ذي ربط در صنعت 
نفت را براي ايجاد تحول آماده مي سازد. با توجه 
به اينكه كنفرانس توسط وزارت نفت و شركت 
ملي نفت ايران ســازماندهي شده، به طور طبيعي 
بر جهت گيري مجموعة شــركت ملي نفت ايران 
تاثيرگذار خواهد بود. ســعي شــده است تا حد 
امــكان مخاطبين مؤثر به كنفرانس دعوت شــده 
و هم چنين مقاالت در راستاي اهداف كاربردي 
كنفرانس تهيه و ارائه گردند. در واقع بايد گفت 
برگزاري اين كنفرانس بخشي از برنامه جامع تري 
است كه وزارت نفت براي ايجاد تحول در بخش 

باالدستي در پيش گرفته است.
 

:دستاوردهاي اين كنفرانس چگونه 
در عرصه عمــل مجال ظهور خواهند يافت و آيا 
برنامه اي براي تداوم آن تدارك ديده شده است؟ 
البتــه در نظــر اســت كــه كميتــه علمي، 
جمع بنــدي كاملي از راهبردهــا و راهكارهاي 
ارائه شــده در كنفرانس تهيه نموده و در نهايت 
پيشــنهاد اقدامات اجرايي با پيگيري هاي بعدي 
استخراج گردد. همچنين مقرر شده است، حدود 
سه ماه بعد از كنفرانس، گردهمايي محدودتري 
براي پيگيري موارد مطروحه در حين كنفرانس 
تشكيل گردد. ممكن است برخي از سوژه هاي 
مطروحه به مجلس يا وزارت نفت ارســال و يا 

به عنوان پروژه هاي تحقيقاتي مطرح شوند.

:آقــاي منوچهــري از فرصتــي كه 
براي پرسشــگري در اختيار ماهنامه اكتشــاف و 

توليد قرار داديد سپاسگزارم. 
من هم از تمامي دســت اندركاران ماهنامه 
«اكتشــاف و توليد» تشــكر مي كنم، انشــاءا... 
مجله پربار شــما دريچه اي باشــد بــراي اظهار 
نظر كارشناســان سراسر كشــور به ويژه جوانان 
مســتعدي كــه در بخــش نفت و گاز مشــغول 
فعاليــت هســتند و اميــد اســت حداكثر تالش 
خود را جهت انعكاس موضوعات مطروحه در 

كنفرانس به عمل آوريد.

شاخص هاي مهمي در خصوص 
نقـش هيدروكربـن ، به ويژه در 
صنايـع باالدسـتي نفـت كشـور 
وجود دارد كه از جمله مي توان 
به تامين 98 درصد منابع انرژي 
مصرفـي از منابـع هيدروكربني 
اشـاره نمـود و اينكـه بيـش از 
80 درصـد گـردش مالي بخش 
نفت، گاز و پتروشـيمي ناشي از 

عملكرد باالدستي است.


