
  رضا عاقبتي
          شركت ملي نفت ايران

توسعه و تولید از میادین مشترک بویژه میادین نفتي و گازي فوق عظیم از 
راهبردها و خط و مش��ي هاي محوري ش��رکت ملي نفت ایران در خالل برنامه  
چهارم توسعه بوده و امروز که اهداف کیفي و کمي برنامه پنجساله پنجم تبیین 
و تدوین ش��ده اس��ت، توسعه و بهره برداري از آن میادین اولویت اول را داشته و 

سهم بسزایي در برنامه هاي افزایش تولید دارند.
حرکت ش��تابنده س��رمایه گذاري در بخش توس��عه میادین مش��ترک با 
استفاده از منابع داخلي و خارجي در برنامه پنجم توسعه، وزن باالیي را به خود 

اختصاص داده است.
اص��والً بهره برداري از این منابع عظیم بر پای��ه این تفکر قرار دارد که نقش 
بنیادین ذخایر نفت و گاز در منابع انرژي جهان، منحصر به فرد است. بطوریکه 
توسعه این منابع عظیم اعم از نفت و گاز بویژه در سال هاي اخیر، عالوه بر اینکه 
چش��م انداز اقتصاد داخلي جمهوري اسالمي را درخشان تر از گذشته جلوه گر 
نموده است، سبب گردیده که تعامالت سیاسي و اقتصادي جمهوري اسالمي 

در عرصه هاي بین المللي، فعال تر و پویاتر از گذشته صورت پذیرد.
در حال حاضر تعداد قابل توجهي از میادین نفتي و گازي شناخته شده در 
غرب و جنوب کش��ور در مناطق مرزي وجود دارد که بدلیل گس��ترش آنها به 
داخل س��رزمین کش��ورهاي همس��ایه در حاش��یه خلیج فارس و عراق با این 

کشورها مشترک مي باشند.
رژیم هاي حقوقي تعریف شده و مورد توافق، هیچ یک از طرفین را از شروع 
و ادام��ه بهره برداري از میادین مش��ترک منع نمي کن��د؛ بلکه تنها، منطقه اي 
ممنوعه در دو طرف خط مرزي تعریف مي ش��ود که هیچ یک از طرفین اجازه 
بهره ب��رداري در آن مح��دوده را ن��دارد ولي در خارج از ای��ن محدوده هر گونه 

عملیات مجاز خواهد بود.
سیاست ها و استراتژي هاي اصولي جمهوري اسالمي ایران و وزارت نفت از 
یک سو و توجه ویژه نهادهاي مسئول از جمله کمیسیون انرژي مجلس شوراي 
اس��المي، ش��وراي عالي امنیت ملي، معاونت برنامه ریزي و راهبردي ریاست 
جمهوري و وزارت امور خارجه از س��وي دیگر، منجر به اولویت دهي و توجه به 
افزایش تولید نفت و گاز در قالب عملیات اکتش��اف، توس��عه و تولید از میادین 

مشترک در برنامه پنج ساله پنجم توسعه شده است.
رويكرد هاي شركت ملي نفت ايران

ب��ا توجه به لزوم بهره برداري هر چه س��ریع تر از ای��ن منابع ملي و از طرفي 
فعالیت هاي گس��ترده کش��ورهاي رقیب در توس��عه و بهره برداري از میادین 
مشترک، بایستي توجه ویژه و خاصي جهت اکتشاف، توسعه و تولید از میادین 
مزبور در چارچوب قوانین بین المللي و با توجه به اصل تولید صیانتي از میادین 

نفت و گاز مدنظر قرار گیرد.
ش��رکت ملي نفت ایران راهبردهاي مدوني را جهت تسریع در بهره برداري 
از منابع مش��ترک تعریف و در دس��تور کار قرار داده است. این راهبردها به قرار 

ذیل مي باشند:
* افزایش سهم تولید صیانتي از میادین مشترک

* به کارگیري تکنولوژي هاي نوین جهت افزایش تولید
* توس��عه و گس��ترش همکاري هاي دو جانبه با همس��ایگان در خصوص 

بهره برداري از میادین مشترک
* اولویت تخصیص منابع مالي به بهره برداري از میادین مشترک

* اولویت برنامه اکتشاف در مناطق مرزي اعم از خشکي و دریایي
* تحقی��ق، پي گیري و اع��الم فرصت هاي کاري در زمین��ه نفت و گاز در 

کشورهاي همسایه
در راس��تاي تحقق اهداف راهبردي تعریف ش��ده، شرکت ملي نفت ایران 
متمرک��ز نمودن کلیه فعالیت هاي مربوط به میادین مش��ترک اعم از میادین 
خشکي و دریایي، یکسان سازي و بهینه س��ازي استراتژدي ها و سیاست هاي 
خرد و کالن توس��عه میادین و ارتباطات و مذاکرات با کش��ورهاي رقیب را در 
دستور کار قرار داده و در حال پي گیري و انجام آنها مي باشد که در زیر به برخي 

موارد اشاره مي گردد.
1-در طي سال هاي اخیر اهم مصوبات هیأت مدیره شرکت ملي نفت ایران 
مربوط به طرح هاي توس��عه میادین مشترک از جمله آزادگان، یادآوران، آذر و 

... اختصاص یافته است.
2- اولویت بخش��یدن به اجراي طرح هاي توس��عه میادین مش��ترک در 

جلسات پیگیري طرح هاي شرکت ملي نفت ایران
3- اولویت جذب سرمایه گذاري خارجي و انجام مذاکرات فراگیر و مستمر 

مربوط به میادین مشترک 
4- اولویت تخصیص بودجه س��االنه براي میادین مشترک از منابع داخلي 
در شرایط س��خت تحریم که توسعه میادین آزادگان )تولید زودهنگام(، آذر و 

توسعه برخي فازهاي میدان گازي پارس جنوبي از آن جمله اند.
5- پیگیري هاي مس��تمر و مجدانه جهت مذاکره با رقباي مربوطه جهت 
آگاهي از نحوه برداشت از میادین مشترک؛ برنامه هاي توسعه، اخذ اطالعات و 

همکاري هاي فني و عملیاتي دو جانبه بجاي رقابت بازدارنده
6- امضاي تفاهم نامه با هیأت نفتي عراقي به منظور اخذ اطالعات مربوطه 

و احتماالً همکاري هاي فني و عملیاتي
7-تصویب طرح هاي مهم میادین مش��ترک جهت تولی��د حداکثري در 

اواخر برنامه چهارم و برنامه ریزي الزم در خالل برنامه پنجم توسعه
وضعيت ميادين مشترك و برنامه هاي توسعه و توليد

میادین مش��ترک نفتي کشور شامل 17 میدان مي باشند، که 6 میدان آن 
در خش��کي در مجاورت کش��ور ع��راق و 11 میدان آن در خلیج ف��ارس و در 
مجاورت میادین کشورهاي عربستان س��عودي، امارات متحده عربي )شامل 

ابوظبي، دبي و شارجه(، کویت و قطر قرار دارند. 
در راس��تاي اولویت بخشیدن به سیاس��ت هاي گسترش و توسعه میادین 
مش��ترک نفت و گاز بویژه در س��ال هاي اخیر، توجه ویژه اي به این امر گردیده 
اس��ت و در حال حاضر میادین بزرگ نفتي براس��اس مصوب��ات هیأت مدیره 
ش��رکت ملي نفت ایران و پس از طي مراحل قانوني و حقوقي در مرحله اجرا و 

توسعه مي باشند.
در مجموع در خالل برنامه پنجم توسعه، تولید از میادین مشترک خشکي، 

بیش از 400 هزار بشکه در روز پیش بیني شده است.
میزان تولید از میادین مش��ترک واقع در خش��کي حدود 9 درصد مجموع 
میادین تحت تولید در برنامه پنجس��اله پنجم مي باش��د )بدون در نظر گرفتن 

میعانات گازي(.
براس��اس برنامه هاي پیش بیني شده توسعه در طي برنامه پنجم؛ میانگین 
مجم��وع تولی��د نفت از میادین مش��ترک دریایي مع��ادل 19 درصد از تولید 
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متوس��ط کل میادین دریایي اس��ت )بدون درنظر گرفتن میعانات گازي(. به 
منظور تحقق برنامه هاي تولید مزبور بیش از 3 میلیارد دالر سرمایه گذاري در 

نظر گرفته شده است.
میادین مشترک گازي کش��ور شامل 6 میدان مي باشد، که یک میدان در 
خشکي در مجاورت کشور ترکمنستان و 5 میدان دریایي در خلیج فارس و در 
مجاورت کش��ورهاي قطر، عربس��تان س��عودي، عمان و امارات متحده عربي 

)شامل ابوظبي و شارجه( قرار دارند.
مجموع تولید گاز از میادین مش��ترک دریایي در سال آخر برنامه پنجساله 
پنجم در حدود 88 درصد کل تولید گاز از میادین دریایي مي باش��د که جهت 
تحقق این تولید بیش از 40 میلیارد دالر س��رمایه گذاري در نظر گرفته ش��ده 
است )بغیر از هزینه هاي صرف شده در 10 فاز اول میدان گازي پارس جنوبي(.

از جمله مهمترین میادین گازي مشترک؛ میدان گازي پارس جنوبي است که 
با میدان گنبد شمالي قطر مشترک مي باشد. بخش گازدار مخزن پارس جنوبي و 
گنبد ش��مالي )قطر( جمعاً با 8252 کیلومتر مربع مس��احت، یکي از بزرگترین 
ساختمان هاي هیدروکربوري جهان مي باشد. از این مقدار؛ 2311 کیلومتر مربع 

در بخش ایران و 5941 کیلومتر مربع آن در بخش قطر واقع است.
بر اساس آخرین مطالعات مخزن و نتایج حاصل از حفر چاه هاي اکتشافي، 
برداشت روزانه تا 28 میلیارد فوت مکعب  از میدان امکان پذیر مي باشد. توسعه 
4 فاز مربوط به تولید LNG است که در مجموع 8 میلیارد فوت مکعب در روز 
و تولید س��ایر فازهاي دیگر هر کدام به میزان 1 میلیارد فوت مکعب در روز در 

نظر گرفته شده است.
جلسات مشترك با كشور عراق

به منظور تس��ریع در تحقق اهداف تعیین ش��ده، موارد مربوط به میادین 
مشترک با کشور عراق طي سه دیدار رسمي با مسئولین صنعت نفت آن کشور 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتایج و راهکارهاي بسیار مفیدي در این 
زمینه بدس��ت آمده است. از جمله نتایج مفید این جلسات مي توان به امضاي 
تفاهم نامه هاي همکاري در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید میادین مشترک و 
توافق در تبادل اطالعات جهت تولید صیانتي از میادین مشترک در چارچوب 

قواعد منطقه اي و بین المللي و قوانین حاکم بر کشورمان اشاره کرد.
راه كارها و پيشنهادات 

علیرغم جدیت و تالش شرکت ملي نفت ایران در ارتباط با شناسایي، توسعه 
و بهره برداري از پتانس��یل هاي هیدروکربوري مشترک، همواره محدودیت ها و 
مش��کالتي در مسیر آن وجود داشته است که از آن جمله مي توان به نامشخص 
بودن رژیم حقوقي بین دو کشور مجاور در برخي مناطق، نامشخص بودن حدود 
مرزها، استقبال کم پیمانکاران خارجي در توسعه میادین به روش بیع متقابل، 

منابع مالي محدود و کمبود دکل حفاري اشاره نمود.
جهت ش��تاب بخش��یدن ب��ه فعالیت هاي توس��عه اي میادین مش��ترک 

پیشنهادات و راه کارهاي زیر ارائه مي گردد:
1- ت��الش وزارت ام��ور خارج��ه همگام ب��ا وزارت نف��ت در جهت جلب 
همکاري هاي مش��ترک با کشورهاي همجوار به منظور همکاري هاي سازنده 
بج��اي رقابت بازدارنده، با رویکرد افزایش ق��درت چانه زني طرف هاي مذاکره 
کنن��ده با هدف ایجاد همه تمهیدات الزم در جهت افزایش س��هم برداش��ت 
)نس��بت به طرف مقابل( از میادین مشترک. )مسلماً هر چه میزان برداشت از 
محدوده مرز مش��ترک توس��ط جمهوري اسالمي بیش��تر باشد؛ طرف مقابل 

تمایل بیشتري در خصوص مذاکره و سایر همکاري ها از خود نشان مي دهد(.
2- آنچه مسلم است تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاز طرح هاي توسعه اي نفت و 
گاز چه از نظر اخذ مجوزهاي الزم و یا موارد مش��ابه دیگر، نقش تعیین کننده اي در 
روند اجرایي پروژه ها خواهد داشت. بنابراین ضرورت دارد بموازات استمرار استفاده از 
امکان جذب تسهیالت مالي خارجي در قالب قوانین حاکم بر کشور، اعتبارات خاص 
با ردیف هاي بودجه اي مشخص براي توسعه میادین مشترک در بودجه سال هاي 
آتي منظور گردد. همچنین اخذ مجوزهاي الزم به منظور استفاده از حساب ذخیره  

ارزي براي تحقق اهداف این پروژه ها بسیار مؤثر است.
3- اخذ مجوزهاي قانوني از مجلس ش��وراي اسالمي جهت تأمین اعتبارات 
مالي ویژه چنددرصدي، از درآمد حاصل از فروش نفت خام در بودجه س��ال هاي 

آتي، جهت توسعه و بهره برداري هر چه سریع تر از میادین مشترک ضروري است.
4- حمایت جدي از صنایع داخلي در جهت تجهیز سازندگان و پیمانکاران به 
دانش روز این صنعت مي تواند بخش عمده اي از نیازهاي پروژه هاي بهره برداري از 
میادین مشترک عظیم از جمله میدان گازي پارس جنوبي و میدان نفتي آزادگان 
را تأمین نماید. البته با توجه به حساسیت و استانداردهاي باالي این صنعت، جذب 

شرکت ها و بازارهاي بین المللي از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
5- اس��تفاده هر چه بیشتر از تس��هیالت مالي خارجي در قالب قراردادهاي 
بیع متقابل و فاینانس و استفاده از مجوزهاي منظور شده در قوانین بودجه سنواتي 
و برنامه هاي پنجس��اله کشور، کمک ش��ایاني به روند اجرایي پروژه هاي میادین 
مشترک و رفع مشکالت ناشي از کمبود منابع ارزي مي نماید. بدیهي است که این 
امر مي تواند در اجراي به موقع طرح هاي توس��عه و تولید هر چه بیش��تر از ذخایر 

هیدروکربوري میادین مشترک نقش تعیین کننده اي داشته باشد.
6- تفاهم کلي بین همس��ایگان در خصوص توس��عه میادین مشترک به 

جاي اقدام به بهره برداري از  مخازن بصورت انفرادي.
7- اقدامات فني و عملیاتي مشترک با اولویت اکتشافات جدید در مرزهاي 
مش��ترک، توس��عه میادین کشف ش��ده مش��ترک و احیاناً هماهنگ کردن 

برنامه هاي تولید بصورت متوازن.
8- همکاري در خصوص اکتشاف ساختارهاي مشترک میان دو کشور

9- مانیتور کردن اقدامات توسعه اي و تولیدي میادین مشترک در قسمت 
کشورهاي همسایه

10- تش��کیل کنسرسیوم مشترکي مرکب از چند شرکت فعال نفت و گاز 
دولتي از کشورهاي ذینفع با اهداف از پیش گفته شده.

11- رفع ابهامات س��اختاري و اطالعاتي میادین مش��ترک با اس��تفاده از 
اطالعات مخزني مخازن مشترک در قسمت کشورهاي همسایه.

12- انتخاب مش��اور بي طرف و مورد وثوق کش��ورهاي ذینفع در میادین 
مشترک، جهت انجام مطالعات جامع و هماهنگ زمین شناسي و ژئوفیزیکي.

13- نهادینه کردن نگرش خاص به اهمیت و اولویت میادین مشترک نفت 
و گاز از طرف کلیه دس��تگاه هاي دولتي و خصوصي کش��ور، که مي تواند نقش 
مؤثري در تسریع روند اجرایي پروژه ها ایفا نماید. با توجه به اینکه تولید نفت و 
گاز بویژه بهره برداري از میادین مش��ترک؛ صیانت و حراس��ت از منافع ملي را 
دربردارد و از طرفي چون اهم برنامه هاي اقتصادي کشور وابستگي مستقیم به 
درآمدهاي نفتي دارند، لذا پیش��نهاد مي شود که طي دستور العملي تخصیص 
بودجه و اعتبارات مربوطه طرح هاي توس��عه و بهره برداري از میادین مشترک 

در اولویت اول قرار گیرند.
14- تش��کیل کارگروه هاي فني - مدیریتي میان کارشناس��ان و مقامات 
ارش��د وزارت خانه هاي نفت و خارجه کش��ورهاي ذینفع میادین مشترک، به 
منظور تعیین و تبیین جلب همکاري هاي مربوطه و با هدف توس��عه و تولید از 

میادین مشترک و تبادل اطالعات الزم.
مش��کالت و چالش هاي اقتصادي و مالي و اولویت در جذب سرمایه گذاري 
خارجي در صنعت نفت از یک سو و لزوم تبادل اطالعات در بخش هاي مشترک 
میادین با کش��ورهاي رقیب به منظور بهره برداري صیانتي از میادین از س��وي 
دیگر لزوم ایجاد بسترهاي قانوني و ایجاد ساز و کارهاي مربوطه را جهت تسریع 
در بهره برداري از میادین مش��ترک، اجتناب ناپذیر مي س��ازد. لذا در راس��تاي 
تحقق اهداف از پیش تعیین ش��ده جهت اکتش��اف، توس��عه و تولید از میادین 
مش��ترک، همکاري و تعامل سازمان ها و نهادهاي خارج از صنعت نفت از جمله 
مجلس شوراي اسالمي، ش��وراي عالي امنیت ملي و نهادهاي وابسته به دولت 
مانند معاونت برنامه ریزي و راهبردي ریاس��ت جمهوري، وزارت امور خارجه و 
وزارت اطالعات مي تواند راهگشا و مثمر ثمر واقع گردد. بنابراین توسعه میادین 
مش��ترک نیاز به یک عزم ملي داش��ته و شرکت ملي نفت ایران ضمن اعتقاد به 
اینکه به تنهایي قادر به دستیابي به اهداف از پیش تعیین شده آن نمي باشد، از 
29تمامي نهادهاي مسئول و ذیربط در این زمینه انتظار همکاري و مساعدت دارد.




