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الزامات تحقق سیاستهای برنامهی ششم توسعه در بخش باالدستی صنعت نفت و گاز
محمد صیادی* ،دانشگاه خوارزمی

یونس خداپرست ،دانشگاه عالمه طباطبائی  

برنامهی توسـعهی پنجسـالهی کشـور از جمله اسـناد باالدسـتی کشـور اسـت که جهتگیری اصولی
بخشهـای مختلـف کشـور را مشـخص میکند .بخش باالدسـتی صنعـت نفت و گاز کشـور بهعنوان
راهبردیتریـن بخـش این صنعت در برنامهی ششـم توسـعهی کشـور مـورد توجه سیاسـتگذار واقع
شـده و موضوعـات مهمـی از قبیـل افزایـش مسـتمر ضریـب بازیافـت ،دانشبنیان کـردن صنعت نفت
و گاز و جمـعآوری گازهـای همـراه از مهمتریـن بندهـای مطـرح شـده در آنسـت .در ایـن تحقیـق
ضمـن بررسـی درجـهی تحقـق اهـداف برنامههـای سـوم تا پنجـم توسـعه در بخش باالدسـتی صنعت
نفـت و گاز ،الزامـات تحقـق اهـداف برنامهی ششـم توسـعه در این بخش بررسـی شـده اسـت .جهت
دسـتیابی بـه اهـداف مترتـب بـر ایـن سیاسـتها ،اتخـاذ راهکارهایـی از قبیـل پیگیـری سیاسـتهای
توسـعه و بهرهبـرداری حداکثـری از میادیـن مشـترک نفـت و گاز جهـت کاهـش عدمالنفـع فـراوان
تأخیـر در بهرهبـرداری ،فراهمسـازی سـازوکارهای دسـتیابی بـه فنآوریهـای نوین و بومیسـازی و
تجاریسـازی آن و ترغیـب ،افزایـش ضریـب بازیافـت و حمایت از بخش خصوصی برای مشـارکت
در پروژههـای جمـعآوری گازهـای همـراه ضروری اسـت.
صنعــت نفــت و گاز کشــور از جملــه حوزههــای مهــم و کلیــدی در
برنامههــای پنجســاله ی توســعهی کشــور بهشــمار مـیرود .ایــن اهمیــت
را بهطــور کلــی میتــوان ناشــی از نقــش نفــت و گاز در تأمیــن امنیــت
عرضــهی انــرژی داخلــی و نقــش بهســزای آن در تأمیــن درآمدهــای
ارزی کشــور دانســت .ایــن مهــم همــواره در تدویــن قوانیــن باالدســتی
از جملــه برنامههــای توســعهی کشــور نیــز مــورد توجــه بــوده اســت؛
بهگون ـهای کــه در اکثــر اســناد باالدســتی بــه ایــن حــوزه توجــه ویــژه
شــده اســت .یکــی از اســناد باالدســتی ،برنام ـهی توســعهی اقتصــادی،
سیاســی  ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه پنــج برنامــهی عمرانــی در
قبــل از انقــاب و پنــج برنامــه نیــز در دوران پــس از پیــروزی انقــاب
اســامی در کشــور تدویــن و اجــرا شــده اســت .قانــون برنامـهی ششــم
توســعهی کشــور از طــرف مجلــس شــورای اســامی بــرای دورهی
 1396-1400تصویــب و ابــاغ شــده اســت.
نگاهـی بـه سیاسـتهای کلـی ابالغـی توسـط رهبـر انقلاب دربـارهی
برنامـهی ششـم توسـعه نشـان میدهـد کـه در ایـن برنامـه توجـه ویژهای
بـه بخـش نفـت و گاز شـده؛ بهطوری که بندهـای متعـددی از این برنامه
ناظـر بـر فعالیتهـای بخش هـای باالدسـتی و پاییندسـتی ایـن صنعـت
اسـت .بـا توجـه به هـدف بررسـی جایگاه بخـش باالدسـتی صنعت نفت
و گاز در برنامه ششـم توسـعهی کشـور ،در این گزارش بندهای مربوط
بـه حـوزهی 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
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واژگان کلیدی:

برنامهی ششم توسعه ،بخش باالدستی نفت و
گاز ،ضریب بازیافت

ایـن بخشهـا طـی برنامههـای گذشـته و برنامههـای آتـی وزارت نفـت
اسـت .بـر همین اسـاس ،چارچوب گـزارش حاضر بدین صورت اسـت
کـه در ابتـدا بخـش باالدسـتی نفـت و گاز طـی برنامههـای توسـعهی
کشـور کـه بعـد از انقلاب اجرا شـده بررسـی می شـود .سـپس برنامهی
ششـم توسـعه در حـوزهی باالدسـتی نفـت و گاز بررسـی میشـود و در
خاتمـه راهکارهایـی در خصـوص دسـتیابی بـه اهـداف برنامـهی ششـم
توسـعهی کشـور ارائه میشـود.
 -1نگاهـی بـه بخـش باالدسـتی نفـت و گاز طـی برنامههـای
توسـعهی کشـور

سـابقهی تدویـن برنامـه در ایـران بـه بیـش از شـش دهـه میرسـد.
کمیسـیون تازه تأسـیس برنامه ،تدوین اولین برنامهی توسـعه را در سـال
 1326آغـاز کـرد و تـا قبـل از پیـروزی انقلاب اسلامی ،پنـج برنامـهی
عمرانـی در کشـور تدویـن و اجـرا شـد .با اتمـام جنگ تحمیلـی و برای
بازسـازی اقتصـاد ،برنامههـای پنجسـالهی توسـعه طراحی شـد و بهدنبال
آن ،برنامـهی اول توسـعهی اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی در سـالهای
 1368-1373اجـرا شـد .هـدف اصلـی ایـن برنامـه  ،سـرمایهگذاری
دولت برای بازسـازی خسـارات ناشـی از جنگ با بهرهبرداری بیشـتر از
ظرفیتهـای موجـود تعییـن شـد.
برنامـهی دوم توسـعه نیـز بهدنبـال برنامـهی اول و بـا هـدف آزادسـازی
اقتصـادی و خصوصیسـازی برای اجـرا در سـالهای  1374-1378تهیه
شـد .برنامـهی سـوم بـا توجـه بـه تجربیـات حاصـل از دو برنامـهی قبلـی
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و بـا هـدف رفـع مشـکالت شـناخته شـده ،بـا سرمشـق اصلاح سـاختار
اقتصـادی و بـا رویکـرد داخلـی بـرای سـالهای  1379-1383تدویـن
شـد .طـی برنامـهی سـوم توسـعه و در مـادهی ،33-سیاسـتگذاری و
برنامهریـزی در امـور مربـوط بـه اکتشـاف ،اسـتخراج و تولیـد نفتخـام
و پاالیـش مـواد نفتـی و فرآوردههـای اصلـی و فرعـی آن ،در انحصـار
دولـت قـرار گرفتـه کـه دولـت میتوانـد انجـام فعالیتهـای مربـوط بـه
عملیـات پاالیـش ،پخـش و حمـل و نقـل مـواد نفتـی و فرآوردههـای
اصلـی و فرعـی آن را بهنحـوی کـه موجب انحصار در بخـش غیردولتی
و سـلب اختیـار دولـت در امـور حاکمیتـی نشـود و اسـتمرار ارائـهی
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 برنامههـای چهـارم بـه بعـد توجـه
بیشـتری بـه بخـش باالدسـتی نفـت و گاز شـده در ادامهی گـزارش ،این
برنامههـا بـا تفصیـل بیشـتری بررسـی خواهد شـد.
 -1-1برنامهی چهارم توسعهی کشور

تدویـن برنامـهی چهـارم توسـعه بـا تهیـهی سـند چشـمانداز توسـعهی
کشـور در افـق  20سـاله همزمـان بـود .ایـن برنامـه در قالـب ترسـیم
ایـن چشـمانداز بـا سرمشـق رشـد اقتصـادی ،مبتنـی بـر محـور دانایـی و
رویکـرد جهانـی ،بـرای دورهی  1384-1389تدویـن شـد .مـادهی14-
قانـون برنامـهی چهارم توسـعه مسـتقیماً به مسـائل صنعت نفـت معطوف
ا ست .
الـف) دولـت موظـف اسـت طرحهـاي بيعمتقابـل دسـتگاههاي موضوع
مـادهی 160-ايـن قانـون و همچنيـن مؤسسـات و نهادهـاي عمومـي
غيردولتـي و بانكهـا را در لوايـح بودجـهی سـاليانه پيشبينـي و بـه
مجلـس شـوراي اسلامي تقديـم نمايـد.
ب) جهـت افزايـش ظرفيـت توليـد نفـت و حفـظ و ارتقـاء سـهميهی
ايـران در توليـد اوپـك ،تشـويق و حمايـت از جـذب سـرمايهها و منابـع
خارجـي در فعاليتهـاي باالدسـتي نفـت و گاز بهويـژه در مياديـن
مشـترك و طرحهـاي اكتشـافي كشـور ،اطمينـان از حفـظ و صيانـت
هرچـه بيشـتر بـا افزايش ضريـب بازيافت از مخـازن نفت و گاز كشـور،
انتقـال و بهكارگيـري فنآوريهـاي جديـد در توسـعه و بهرهبـرداري از
مياديـن نفتـي و گازي و امكان اسـتفاده از روشهـاي مختلف قراردادي
بينالمللـي ،بـه شـركت ملـي نفـت ايـران اجـازه داده ميشـود تا سـقف
توليـد اضافـي منـدرج در بنـد-ج اين ماده نسـبت بـه انعقـاد قراردادهاي
اكتشـافي و توسـعهی ميدانهـا بـا تأميـن منابـع مالـي بـا طرفهـاي
خارجـي يـا شـركتهاي صاحـب صالحيت داخلي ،متناسـب با شـرايط
هـر ميـدان اقـدام نمايد.
ج) بــه شــركت ملــي نفــت ايــران اجــازه داده ميشــود بــراي توســعهی
ميدانهــاي نفــت و گاز تــا ســقف توليــد اضافــي روزانــه يــك ميليــون
بشــكه نفتخــام و دويســت و پنجــاه ميليــون مترمكعــب گاز طبيعــي،
بــا اولويــت مياديــن مشــترك ،پــس از تصويــب توجيــه فنــي و اقتصــادي
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طرحهــا در شــوراي اقتصــاد و مبادلــهی موافقتنامــه بــا ســازمان
مديريــت و برنامهريــزي كشــور اقــدام کنــد و بازپرداخــت تعهــدات
ايجــاد شــده را در هــر يــك از طرحهــاي نفتــي و گازي ،تنهــا از محــل
توليــدات اضافــي همــان طــرح و در مــورد طرحهــاي گازي از محــل
توليــدات اضافــي همــان طــرح (منابــع داخلــي شــركت ملــي نفــت
ايــران) انجــام دهــد.
د) بــه شــركت ملــي نفــت ايــران اجــازه داده ميشــود جهت جمـعآوري
گازهــاي همــراه و تزريــق گاز ،نوســازي و بهينهســازي تأسيســات نفتــي،
تبديــل گاز طبيعــي بــه فرآوردههــاي مايــع،...DME ،GTL ،LNG ،
تأسيســات پااليــش و بهينهســازي مصــرف ســوخت شــامل طرحهــاي
توســعهی گازرســاني ،نســبت بــه اجــراي طرحهــاي مربوطــه پــس از
تصويــب توجيــه فني-اقتصــادي طرحهــا در شــوراي اقتصــاد و مبادلـهی
موافقتنامــه بــا ســازمان مديريــت و برنامهريــزي كشــور اقــدام نمايــد
و بازپرداخــت تعهــدات ايجــاد شــده را از محــل درآمــد اضافــي همــان
طرحهــا (منابــع داخلــي شــركت ملــي نفــت ايــران) انجــام دهــد.
هـــ) جهــت شناســايي و اكتشــاف هرچــه بيشــتر منابــع نفــت و گاز در
سراســر كشــور و نيــز انتقــال و بهكارگيــري فنآوريهــاي جديــد در
عمليــات اكتشــافي ،در تمامــی مناطــق كشــور (بــه اســتثناي اســتانهاي
خوزســتان ،بوشــهر و كهگيلويــه و بويراحمــد) كــه عمليــات اكتشــافي
مربــوط بــا ريســك پيمانــكار انجــام و منجر بــه كشــف ميــدان قابلتوليد
تجــاري شــود ،بــه دولــت اجــازه داده ميشــود در قالــب ارقــام مذكــور
در بنــد-ج ايــن مــاده و پــس از تصويــب عناويــن طرحهــا و پروژههــا
در بودجههــاي ســنواتي توســط مجلــس شــوراي اســامي و تصويــب
شــوراي اقتصــاد و مبادلــه ی موافقت نامــه بــا ســازمان مديريــت و
برنامهريــزي كشــور ،نســبت بــه عقــد قراردادهــاي بيع متقابــل تــوأم
بــراي اكتشــاف و اســتخراج از طريــق برگــزاري مناقصــات اقــدام و
پيمانــكار را مطابــق ضوابــط قانونــي انتخــاب نمايــد.
و) آييننامـه ی اجرايـي ايـن مـاده با پيشـنهاد مشـترك سـازمان مديريت
و برنامهريـزي كشـور ،وزارت امـور اقتصـادي و دارايـي ،وزارت نفـت
و بانـك مركـزي جمهـوري اسلامي ايـران بـه تصويـب هيـأت وزيـران
1

مقایسهی عملکرد اکتشاف نفت ،میعانات ،کالهک گازی و مشترک و گاز طبیعی
کمی سند برنامهی چهارم (واحد :میلیون بشکه معادل
قابل برداشت با اهداف ّ
نفتخام)

1384

1385

1386

1387

1388

عنوان

هدف برنامه

1500

1500

1500

1500

1500

عملکرد

648/4

درصد عملکرد
به هدف

43/2

3649/05 5105/85 6140/01 2791/05

مأخذ :ترازنامهی هیدروکربوری [.]1

186

409

340

243

148

خواهد رسـيد.
بنابرایـن میتـوان گفـت مهمتریـن موضوعـات مربوط به حـوزهی نفت
و گاز کـه در ایـن برنامـه مطرح شـده عبارتند از:
■ گسترش عملیات اکتشاف بهعنوان پشتوانهی تولید نفت و گاز
■ افزایش توان تولید نفت و گاز و افزایش سهم بازار جهانی کشور
■ اولویت دادن به توسعهی میادین مشترک
■ حضور شرکتهای بخش انرژی در مناقصههای بینالمللی
■ جلب سرمایهگذاری خارجی در توسعهی میادین نفت و گاز
همانطور که اشاره شد گسترش عملیات اکتشاف بهعنوان پشتوانهی
تولید نفت و گاز یکی از سیاستهای برنامهی چهارم توسعه در
صنعت نفت و گاز محسوب میشد که بررسی آمار و ارقام ارائه شده
در جدول  1-حاکی از آنست که نسبت عملکرد به هدف کشور در
زمینهی اکتشاف نفت ،میعانات ،کالهک گازی و مشترک و گاز
طبیعی قابل برداشت بهجز در سال اول اجرای برنامه ،در سایر سالها از
سطح هدفگذاری شده به مراتب باالتر بوده که نشاندهندهی موفقیت
سیاستهای اجرا شده در این حوزه است.
یکـی از راهکارهایـی کـه میتوانـد 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 میدهـد کـه طی سـالهای
اجـرای برنامـهی چهـارم توسـعه ،مقـدار تزریـق گاز همـواره از هـدف
برنامـه کمتـر بـوده که همین مسـأله میتوانـد یکی از دالیـل افت طبیعی
فشـار مخـازن نفتـی و کاهـش تولیـد نفـت در سـالهای پـس از برنامهی
چهارم توسـعه باشـد.
 -2-1برنامهی پنجم توسعه ()1390-1394

بخـش باالدسـتی نفـت و گاز طـی برنامـهی 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 پروانـهی اکتشـاف،
توسـعه و تولیـد مـورد نیـاز بـرای بهرهبـرداری از حداکثـر ظرفیتهـا و
افزایـش تولیـد صیانـت شـده
■ اسـتفاده از روشهـای اکتشـاف ،توسـعه ،تولید در میادیـن نفت و گاز
بـا حفظ حـق مالکیـت و اعمال تصـرف مالکانه بـرای دولت
■ استفاده از روش بیعمتقابل در عقد قرارداد با شرکتهای بینالمللی
■ عقـد قرادادهـای بیعمتقابـل همزمـان بـا اکتشـاف و توسـعهی میادیـن
جدیـد بـا قبول ریسـک قـرارداد
■ افزایـش یـک درصـدی ضریـب بازیافـت مخـازن کشـور در طـول
برنامـه

برخــی عوامــل از جملــه شــرایط دشــوار ناشــی از تشــدید تحریمهــای
بینالمللــی (بهویــژه در بخــش نفــت و گاز) ،در تحقــق اهــداف خــود
چنــدان موفــق نبــوده اســت .در ایــن برنامــه ،تکالیــف مختلفــی در قالــب
مــاده واحــده برعهــده ی وزارت نفــت و شــرکتهای تابعــهی آن
گــذارده شــد کــه میتــوان از مهمتریــن آنهــا بــه مــواد ،126 ،125
 130 ،129و  229در بخــش باالدســتی نفــت و گاز اشــاره کــرد .طبــق
بند-الــف مــادهی 125-وزارت نفــت مجــاز شــد بــا ايجــاد فضــا و
شــرايط رقابتــي ،نســبت بــه صــدور پروانـهی اكتشــاف ،توســعه و توليــد
مــورد نيــاز بــراي بهرهبــرداري از حداكثــر ظرفيتهــا جهــت توســعهی
ميادیــن نفــت و گاز و افزايــش توليــد صيانــتشــده بــا حفــظ ظرفيــت
توليــد ســال  1389تــا ســقف توليــد اضافــهی روزانــه يــكميليــون
بشــكه نفتخــام و دويســتو پنجــاهميليــون مترمكعــب گاز طبيعــي
بــا اولويــت مياديــن مشــترك و بــا تأكيــد بــر توســعهی ميــدان گازی
پــارس جنوبــي اقــدام کنــد کــه در عمــل محقــق نشــد.
در مــادهی 126-بــر لــزوم عقــد قــرارداد بیعمتقابــل بــرای اکتشــاف
وتوســعهی میادیــن جدیــد در همــهی مناطــق کشــور تأکیــد شــد.
در حالــی کــه بهدلیــل محدودیتهــای بینالمللــی از جملــه تشــدید
تحریمهــا ،فعالیــت در بلوکهــای اکتشافی-توســعهای معلــق شــده
و شــرکتهای بینالمللــی نفتــی انصــراف خــود را اعــام کردنــد و
تمرکــز بــر اکتشــاف در مناطــق مــرزی قــرار گرفــت .در مــادهی129-
مبحــث صــدور پروانههــای اکتشــاف ،توســعه و تولیــد میادیــن نفــت و
گاز مــورد توجــه قــرار گرفــت .هــر چنــد عملکردهــا نشــاندهندهی
صــدور بیــش از  80پروانــه بــود  ،امــا تقویــت حضــور بخــش خصوصــی
و ارتقــاء ســطح رقابــت و بهــرهوری تحقــق نیافــت .مــواد  130و 229
نیــز بهترتیــب بــه تحقــق افزایــش یــک درصــدی ضریــب بازیافــت و
تولیــد صیانتــی صــد درصــدی میادیــن نفــت و گاز در پایــان برنامــه
اشــاره داشــت کــه تحقــق آنهــا بــه برنامــهی ششــم موکــول شــد.
بنابرایــن آنچــه از مــواد قانونــی برنامـهی پنجــم توســعه مرتبــط بــا بخــش
2

تزریق گاز به میادین نفتی طی سالهای ( 1384-1392واحد :میلیون
مترمکعب در روز) برنامهی چهارم توسعه کشور
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برنامــهی پنجــم توســعه از جملــه برنامههایــی اســت کــه بهدلیــل
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باالدســتی نفــت و گاز برداشــت میشــود آنســت کــه هدفگــذاری
آرمانــی بــدون توجــه کافــی بــه شــرایط و ظرفیتهــای موجــود داخلــی
در کنــار محدودیتهــای ناشــی از تحریمهــای بینالمللــی و عــدم
حضــور شــرکتهای معتبــر خارجــی در کشــور باعــث شــده عملکــرد
ایــن برنامــهی توســعه در بخــش باالدســتی نفــت و گاز بــا شــرایط
مطلــوب فاصل ـهی زیــادی داشــته باشــد.
افزایـش ظرفیـت تولیـد نفتخـام و گاز طبیعـی از جملـه موضوعاتـی
اسـت کـه مسـتقیماً بـر حضـور ایـران در معـادالت بینالمللـی و بهدنبـال
آن درآمدهـای ارزی کشـور مؤثـر اسـت .هرچنـد در ایـن بیـن توجـه
بـه تولیـد صیانتـی از مخـازن نفـت و گاز و توجـه بـه برنامههـای ازدیـاد
برداشـت از طریـق تزریـق آب و گاز طبـق برنامـهی زمانبندی شـده نیز
از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت.
پـس از اجرایـی شـدن برجام ،صـادرات نفت ایـران افزایش یافته اسـت.
صـادرات نفتخـام ایـران در مـاه مـارس  2017بـه  2/214میلیون بشـکه
در روز رسـیده کـه نسـبت به ماه دسـامبر (قبـل از اجرایی شـدن برجام)،
بیـش از  800هـزار بشـکه در روز افزایـش نشـان میدهـد .بـا درنظـر
گرفتـن صـادرات میعانـات گازی ،صـادرات نفتخـام و میعانات گازی
ایـران حـدود  2/4میلیـون بشـکه در روز شـد .قبـل از تشـدید تحریمهـا
در اواخـر سـال  ،2012حـدود  ۱۷درصـد از نفتخام ایران بـه بازارهای
کشـورهای اروپایـی ماننـد اسـپانیا ،یونـان و ایتالیـا صادر میشـد که طی
سـالهای تحریـم رونـد صـادرات نفت بـه کشـورهای اروپایـی متوقف
شـد .بـا اجرایـی شـدن برجـام ،بهتدریج صـادرات نفت کشـور بـه اروپا
ازسـر گرفتـه شـد و نخسـتین محمولـهی نفتـی ایـران در بهمـن  1394بـه
مقصـد یونـان بارگیـری شـد .در نوامبـر  2016در مجمـوع 516 ،هـزار
بشـکه نفتخـام و میعانـات گازی به کشـورهای اروپایی صـادر گردید.
در سـال  ٢٠١٧شـرکت ملـی نفت ایـران با شـرکت انی ایتالیـا قراردادی
 ١٠٠هـزار بشـکهای بـرای فـروش نفت امضاء کـرد که از ابتـدای ژانویه
سـال جدیـد میلادی این قـرارداد هـم عملیاتی شـد [.]10
بررس ـیها نشــان میدهــد تولیــد گاز غنــی از پــارس جنوبــی در ســال
 ١٣٩٣بهطــور میانگیــن بــه  ٣٥١میلیــون مترمکعــب در روز رســیده امــا
اهــداف برنامــهی پنجــم توســعه در ایــن میــدان محقــق نشــده اســت.
تولیــد میــدان گازی پــارس جنوبــی طبــق اهــداف پیشبینــی شــده در
برنام ـهی پنجــم توســعه ،از  210/6میلیــون مترمکعــب در روز در ســال
 ١٣٨٩بایــد بــه  508/5میلیــون مترمکعــب در روز در ســال  ١٣٩٢افزایش
مییافــت؛ در حالــی کــه تولیــد ایــن میــدان در ســال  ١٣٩٢معــادل
 262/6میلیــون مترمکعــب در روز بــوده کــه نســبت بــه برنام ـهی ایــن
ســال تحققــی حــدود  ٥٢درصــد را نشــان میدهــد .ایــن میــدان در ســه
ســال نخســت برنامـهی پنجــم توســعه ( )1390-١٣٩2تولیــدی بهترتیــب
معــادل  240/6 ،231/7و  262/6میلیــون مترمکعب در روز داشــته اســت.
دلیــل تحقــق نیافتــن کامــل ایــن برنامــه بهطــور عمــده ناشــی از عــدم
راهانــدازی فازهــای  ١٥ ،١٢و  ١٧ ،١٦و  ١٨طبــق برنام ـهی زمانبنــدی
و همچنیــن آغــاز نشــدن تولیــد فازهــای تــازه بــه اصطــاح  ٣٥ماه ـهی
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توســعه ایــن میــدان بــوده اســت .میانگیــن تولیــد میعانــات گازی نیــز در
یــازده مــاه نخســت ســال  ،١٣٩٣روزانــه  ٤٦١هــزار بشــکه بــوده اســت.
ظرفیــت تولیــد میعانــات گازی در ســه ســال نخســت برنامــهی پنجــم
توســعه ( )١٣٩٠ -1392بهترتیــب معــادل  408/8 ،394/2و  433/1هــزار
بشــکه بــوده اســت .میانگیــن تحقــق اهــداف برنامــه در ســالهای مــورد
بررســی ،در ایــن بخــش حــدود  ٧١درصــد بــوده اســت [.]3
بـا ایـن حـال اگرچـه آمـار دقیقـی از تولیـد گاز کشـور در سـال 2016
ارائـه نشـده ،امـا برآوردهـای مؤسسـهی بیزینـس مانیتور 1نشـان میدهد
کـه تولیـد گاز کشـور در سـال  2016حـدود  218/2میلیـارد مترمکعـب
بـوده اسـت .گزارشهای شـرکت ملـی گاز ایـران نیز نشـان میدهد که
در شـشماههی نخسـت سـال  1395بیش از  102میلیارد مترمکعب گاز
از مجمـوع منابـع کشـور برداشـت شـده کـه ایـن مقـدار تولید نسـبت به
مدت مشـابه سـال  1394بیش از  9/1درصد افزایش داشـته اسـت [.]11
برنامههــای تزریــق گاز بــه مخــازن ،نمونــهای از اقدامــات الزم بــرای
بازیافــت حداکثــری منابــع در طــول عمــر مخــزن در راســتای تولیــد
صیانتــی اســت .زیــرا بــا ایــن روش ،انــرژی از دســت رفتــه ی مخــزن
جبــران شــده و در نهایــت بــه افزایــش تولیــد نفــت و افزایــش عمــر
اقتصــادی میــدان منجــر میشــود .عملکــرد برنامههــای تزریــق گاز بــه
میادیــن نفتــی طــی برنام ـهی پنجــم توســعه نشــان میدهــد اهــداف از
قبــل تعییــن شــده تحقــق نیافتــه و حجــم تزریــق گاز همــواره از رقــم
مصــوب کمتــر بــوده کــه از جملــه مهمتریــن دالیــل آن کمبــود گاز
تولیــدی بــرای تأمیــن تقاضــای فزاینــدهی داخلــی در کنــار تعهــدات
صــادرات گاز ایــران اســت .در واقــع بــا افزایــش گازرســانی به روســتاها
در ســالهای گذشــته ،حجــم تولیــد گاز بــه همــان نســبت رشــد نداشــته
و دولــت ناچــار شــده بــرای تأمیــن تقاضــای گاز مصرفــی ،بخشــی از
حجــم گاز را کــه بایــد در میادیــن تزریــق میشــد ،کاهــش دهــد.
بههمیــن دلیــل ارقــام واقعــی تزریــق گاز همــواره از ارقــام مصــوب
کمتــر اســت (جــدول.)3-
3

تزریق گاز به میادین نفتی طی سالهای ( 1389-1393میلیون مترمکعب در
روز) برنامهی پنجم توسعهی کشور

دوره

هدف برنامه

مقدار تزریق

درصد تحقق

1389

-

88/38

-

1390

191/2

86/89

45/44

1391

203

78

38/42

1392

150

81/93

54/62

1393

160

72/2

45/1
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در ســال  1393بایــد روزانــه  160میلیــون مترمکعــب گاز بــه میادیــن
کشــور تزریــق میشــد امــا تنهــا  72/2میلیــون مترمکعــب گاز تزریــق
گردیــد .ایــن در حالــی بــود کــه مســؤالن نفتــی مطــرح کــرده بودنــد
کــه تــا پایــان برنام ـهی پنجــم توســعه ،حجــم تزریــق گاز بــه میادیــن
نفتــی بــه  260میلیــون مترمکعــب در روز خواهــد رســید کــه بعیــد
اســت ایــن مقــدار تزریــق گاز محقــق شــده باشــد [ .]4در صــورت عــدم
تزریــق گاز ،ضریــب بازیافــت ایــن حوزههــا بــه شــکل چشــمگیری
کاهــش خواهــد یافــت .از ســویی ،تزریــق حجــم زیــاد گاز بــا توجــه
بــه عــدم ســرمایهگذاری کافــی در ایــن بخــش و افزایــش چشــمگیر
مصــرف گاز در بخــش خانگــی ،حمــل ونقــل و صنعــت امکانپذیــر
نخواهــد بــود.
یکـی از مهمتریـن منابـع هدررفت انـرژی در بخش نفت و گاز کشـور،
حجـم زیـاد گازهای همراه نفت اسـت که سـوزانده میشـود .بر اسـاس
آمارهـای جهانـی ،ایـران بعـد از روسـیه و نیجریـه بیشـترین هدررفـت
انـرژی بدیـن شـکل را در جهـان دارد .آمارهـای ترازنامهی انرژی سـال
 1393نشـان میدهـد کـه بـا وجـود اجـرای طرحهـای مختلـف بـرای
کاهـش سـوزاندن گازهـای همـراه نفـت در کشـور ،حجـم ایـن گازهـا
در ایـن سـال برابر  27/2میلیـون مترمکعب در روز ،یعنـی معادل ظرفیت
یـک فـاز پـارس جنوبـی بـوده اسـت .ارزش گازهـای همـراه سـوزانده
شـده در سـال  ،1393بـا فـرض قیمـت گاز صادراتـی ایـران بـه ترکیـه،
یعنـی  45سـنت برای هر مترمکعـب گاز ،معادل  4/47میلیـارد دالر بوده
است.
ایـران در چهـار منطقهی مرزی ،با کشـورهای همسـایه میادین مشـترک
نفـت و گاز دارد کـه بـرای برداشـت از آنهـا ،درگیـر رقابتـی سـخت و
نفسگیـر بـا رقبـای منطقـهای اسـت .کشـورهای همسـایه بـا بهرهگیـری
از سـرمایهی شـرکتهای بینالمللـی و انعطافپذیـری سیاسـی در
گفتوگوهـا در حـال برداشـت از ایـن میادیـن هسـتند کـه ادامـهی این
رونـد ،ضررهـای جبرانناپذیـری بـه کشـور خواهـد رسـاند .چـرا کـه
بهدلیـل اعمـال تحریمهـای بینالمللـی علیـه ایران در سـالهای گذشـته،
سـرمایهگذاری کافـی بـرای توسـعه و افزایـش تولید از میادین مشـترک
کشـور انجـام نشـده و هزینـهی فرصت عـدم تولیـد کافی از ایـن میادین
بسـیار چشـمگیر اسـت.
بـر همیـن اسـاس ،سیاسـتها و اسـتراتژیهای اصولـی جمهـوری
4

اسلامی ایـران و وزارت نفـت از یکسـو و توجـه ویـژهی نهادهـای
قانونگـذاری ،منجـر بـه اولویتدهـی و توجـه بـه افزایـش تولیـد نفـت
و گاز در قالـب عملیـات اکتشـاف ،توسـعه و تولیـد از میادیـن مشـترک
در برنامـهی پنجـم توسـعه و سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی شـده
اسـت [ .]6ایـران بهطـور کلـی با کشـورهای همسـایه ی خود ،دسـتکم
 28میـدان نفـت و گاز مشـترک دارد کـه مقـدار ذخایـر نفتـی و گازی
آنهـا ،درصد چشـمگیری از ذخایر کل کشـور ،منطقه و جهان را شـامل
میشـود.
 -2سیاسـتهای مرتبـط با بخش باالدسـتی نفـت و گاز در قانون
برنامهی ششـم توسـعهی کشور

بخـش باالدسـتی نفـت و گاز در برنامهی ششـم توسـعه نیز همانند سـایر
برنامههـای توسـعه کشـور مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .محورهـای
مـورد تأکیـد در برنامـهی ششـم بـه شـرح زیر اسـت:
 -1-2افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن
و چاههای نفت و گاز

بـر اسـاس بنـد-ث مـادهی 48-قانـون برنامـهی ششـم توسـعهی کشـور،
جهـت افزایـش ضریـب بازیافـت مخـازن کشـور در طول اجـرای قانون
برنامـه بـه میـزان یـک درصـد ،وزارت نفـت طـی سـال اول اجـرای این
قانـون ،برنامـهی جامع صیانتی و ازدیاد برداشـت از مخازن هیدروکربنی
را بـا رعایـت اولویتبنـدی مخازن بـه تفکیک نواحی خشـکی و مناطق
دریایـی تهیـه کند و پس از تصویب آن توسـط مراجـع قانونی ،اقدامات
الزم را بهعمـل آورد.
در ایـن بیـن ،یکـی از راهکارهـای افزایـش ضریـب بازیافـت در میادین
نفتـی ،تزریـق گاز اسـت .در زمینـهی تزریـق گاز در سـال  1395نیـز
برخـی گزارشهـای شـرکت ملـی گاز ایران نشـان میدهد که در شـش
ماهـهی نخسـت سـال  1395بیـش از  6میلیـارد مترمکعـب گاز تـرش بـه
مخـازن آغاجـاری و بیـش از  2میلیـارد مترمکعـب گاز شـیرین نیـز بـه
مخـازن نفتـی تزریق شـده اسـت.
در ایـن زمینـه طبـق مطالعـات انجـام شـده در شـرکت ملـی مناطـق
نفتخيـز جنـوب ،ميـزان گاز طبيعـی مـورد نيـاز در سـال  ،1395مقـدار
 172ميليـون مترمكعـب در روز اسـت که در سـال  1399بـه نقطهی اوج

روند جمعآوری گازهای همراه طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه

سال

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

گاز همراه تولیدی

94/6

97/7

100/2

100/9

100/4

103/2

103/9

77/2

76/4

78/3

گازهای همراه جمعآوری نشده

38/2

39

39/5

40/3

41/6

37/2

37/5

25/2

26/1

27/2
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خـود یعنـی  199ميليـون مترمكعـب در روز میرسـد و سـپس رونـد
نزولـی پيـدا کـرده و در سـال  1414تـا  140ميليـون مترمكعـب کاهـش
مییابـد .بـا ایـن حـال ارقامـی که در برنامهی 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 توليـدی و مقادیـر صـادرات و تزریـق گاز در طـول برنامه را نشـان
میدهـد.
در واق ــع ب ــا بررس ــی مس ــتندات و مصوب ــات برنامــهی شش ــم توس ــعه
میتـــوان دریافـــت کـــه دولـــت در راســـتای برنامهریـــزی بـــرای
م ــازاد گاز غن ــی تولي ــدی در ط ــول برنام ــه ،ص ــادرات گاز را بهج ــای
تزریـــق در اولویـــت قـــرار داده اســـت .ازایـــنرو بـــا وجـــود آنکـــه
مقـــدار تزریـــق گاز بـــه میادیـــن نفتـــی در برنامـــهی ششـــم توســـعه
کمتـــر از مقـــدار تعییـــن شـــده توســـط شـــرکت ملـــی نفـــت اســـت
پیشبین ــی میش ــود ک ــه در ص ــورت آغ ــاز ص ــادرات گاز ب ــه ع ــراق،
حج ــم تزری ــق گاز ب ــه میادی ــن نفت ــی کش ــور از مق ــدار مش ــخص ش ــده
در برنامــهی شش ــم نی ــز کمت ــر باش ــد و اه ــداف برنام ــه در ای ــن زمین ــه
محقـــق نشـــود .در ایـــن میـــان بایـــد پتانســـیلهای فنـــی تزریـــق گاز
بـــه میادیـــن نفتـــی و نیـــز مقـــدار ســـرمایهگذاری مـــورد نیـــاز جهـــت
اجـــرای پروژههـــای تزریـــق گاز را مدنظـــر قـــرار داد .الزم بهذکـــر
اســـت کـــه تزریـــق آب بـــه میادیـــن نفتـــی جهـــت فشـــارافزایی نیـــز
یک ــی از روشه ــای ازدی ــاد برداش ــت اس ــت ک ــه ط ــی س ــال ،1393
حـــدود  296میلیـــون بشـــکه در روز در میدانهـــای شـــرکت فـــات
ق ــاره تزری ــق ش ــده اس ــت [.]3
 -2-2واگذاری طرحهای جمعآوری ،مهار ،کنترل و بهرهبرداری
از گازهای همراه تولید در تمامی میادین نفتی و تأسیسات صنعت
نفت به مردم و بخش غیردولتی

آماره ــای بان ــک جهان ــی نش ــان میده ــد ک ــه در س ــال  2015بخ ــش
زیـــادی از گازهـــای ســـوزانده شـــده در مشـــعلها ،مربـــوط بـــه
کشـــورهای حاشـــیهی خلیـــج فـــارس ،بهخصـــوص ایـــران و عـــراق
5

ردیف

پیشبینی مقادیر تولید ،صادرات و تزریق گاز در سالهای برنامهی ششم توسعه (میلیون مترمکعب در روز)

عنوان

وضعیت در پایان سال 1393

پیشبینی سال 1394

سالهای برنامهی ششم توسعه
1395

1396

1397

1398

1399

1

گاز غنی تولیدی

680

746

869

1000

1095

1180

1287

2

صادرات گاز طبیعی

26/6

26/8

27/7

93/9

152/8

187/2

225

3

تزریق گاز

72/2

80

125

125

140

150

150
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ب ــوده اس ــت .طب ــق ای ــن آماره ــا در س ــال  2015ای ــران بع ــد از روس ــیه
و عـــراق ،ســـومین کشـــور بـــزرگ دنیـــا از لحـــاظ ســـوزاندن گاز در
مشـــعلها بـــوده؛ بهگونـــهای کـــه در ایـــن ســـال بیـــش از 12096
میلی ــون مترمکع ــب گاز در مش ــعلهای کش ــور س ــوزانده ش ــده اس ــت.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه هماکنـــون کشـــورهایی مثـــل عربســـتان،
کویـــت و امـــارات بـــا ســـرمایهگذاریهای فـــراوان ،در جهـــت
کاهـــش ســـوزاندن گاز در مشـــعلها گام برداشـــتهاند .آمارهـــا نشـــان
میده ــد ک ــه ب ــا وج ــود آنک ــه در س ــال  2015عربس ــتان بی ــش از 12
میلیـــون بشـــکه در روز نفـــت تولیـــد کـــرده و بـــا اختـــاف اندکـــی
نســـبت بـــه ایـــاالت متحـــده (تولیـــد نفـــت آمریـــکا در ســـال 2015
حـــدود  12/7میلیـــون بشـــکه در روز اعـــام شـــده اســـت) ،دومیـــن
تولیدکننـــدهی نفـــت جهـــان بـــوده امـــا در همیـــن ســـال هفدهمیـــن
کشـــور از نظـــر ســـوزاندن گاز در مشـــعل بـــوده اســـت .ســـایر
کشـــورهای حاشـــیهی خلیـــج فـــارس (بهجـــز ایـــران و عـــراق) نیـــز
وضعیت ــی مش ــابه عربس ــتان دارن ــد و ب ــا وج ــود تولی ــد زی ــاد نفتخ ــام،
حج ــم گاز س ــوزانده ش ــده در مش ــعلهای ای ــن کش ــورها بس ــیار ک ــم
اس ــت .مث ـ ً
ـا ام ــارات و کوی ــت در س ــال  2015بهترتی ــب  958و 890
میلیـــون مترمکعـــب گاز در مشـــعلها ســـوزاندهاند و از ایـــن نظـــر در
رتبــهی  32و  33جه ــان ق ــرار دارن ــد .البت ــه تف ــاوت در س ــاختار فن ــی
مخ ــازن نفت ــی در گازه ــای مش ــعل تولی ــد ش ــده نی ــز تأثیرگ ــذار اس ــت
و در مقایس ـهی آم ــار گازه ــای مش ــعل س ــوزانده ش ــده در کش ــورهای
مختل ــف ،ای ــن مس ــأله نی ــز بای ــد مدنظ ــر ق ــرار گی ــرد.
در ای ــن خص ــوص ب ــر اس ــاس بند-ال ــف م ــادهی 48-قان ــون برنامــهی
ششـــم توســـعه ،شـــرکت ملـــی نفـــت مکلـــف اســـت :تمامـــی
طرحهـــای جمـــعآوری ،مهـــار ،کنتـــرل و بهرهبـــرداری از گازهـــای
هم ــراه تولی ــد و مش ــعل در تمام ــی میادی ــن نفت ــی و تأسیس ــات صنع ــت
نفـــت را بـــا تعییـــن نـــرخ عادالنـــهی خـــوراک آنهـــا ظـــرف مـــدت
حداکث ــر س ــه م ــاه از تاری ــخ الزماالج ــرا ش ــدن ای ــن قان ــون از طری ــق
فراخـــوان بـــه مـــردم و بخـــش غیردولتـــی واگـــذار کنـــد؛ بهگونـــهای
ک ــه ت ــا پای ــان برنام ــه حداق ــل ن ــود درص ــد گازه ــای مش ــعل مه ــار و
کنت ــرل ش ــده باش ــد.
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■ دانشبنیـان کـردن صنایـع باالدسـتی و پاییندسـتی نفـت و گاز بـا

تأسـیس و تقویـت شـرکتهای دانشبنیـان بـرای طراحـی ،مهندسـی،
سـاخت ،نصب تجهیزات و انتقـال فنآوری جهت افزایـش خودکفایی

بـر اسـاس بنـد-ث مـادهی 48-قانـون برنامـهی ششـم توسـعه ،جهـت
افزایـش و ارتقـاء تـوان علمـی ،فـنآوری و نـوآوری در صنعـت نفـت
وزارت نفـت بایـد معـادل یـک درصد از اعتبـارات طرحهای توسـعهای
سـاالنهی شـرکتهای تابعـه را در طـول اجـرای قانـون برنامـه ،جهـت
ایجـاد ظرفیـت جـذب ،توسـعهی فنآوریهـای اولویـتدار نفـت ،گاز
و پتروشـیمی و انرژیهـای تجدیدپذیـر و بهکارگیـری آنهـا در صنایـع
مرتبـط ،ارتقـاء فنآوریهـای موجـود ،بومیسـازی آنهـا و کاهـش
شـدت مصرف انـرژی ضمن مبادلـهی موافقتنامه با سـازمان اختصاص
دهـد و گـزارش عملکـرد ایـن بند را سـاالنه بـه کمیسـیونهای انرژی و
آمـوزش ،تحقیقـات و فـنآوری مجلـس شـورای اسلامی ارائـه نماید.
■ حمایـت از تأسـیس شـرکتهای غیردولتـی برای سـرمایهگذاری در

فعالیتهـای اکتشـاف (نـه مالکیـت) ،بهرهبـرداری و توسـعهی میادیـن

نفـت و گاز کشـور بهویـژه میادین مشـترک در چارچوب سیاسـتهای
کلی اصـل( 44-مـادهی 48-بند-ج)

■

وزارت نفـت موظـف اسـت ذخایـر راهبـردی نفـت و گاز جهـت

اثرگـذاری در بـازار جهانـی نفـت و گاز بـا تأکیـد بـر حفـظ و توسـعه

ظرفیتهـای تولیـد نفـت و گاز بهویـژه در میادین مشـترک را تا پایان

سـال اول اجـرای قانـون برنامـه افزایـش دهـد (مـادهی 48-بند-ج)

بــرای بررســی امــکان حصــول بــه اهــداف مترتــب بــر سیاســتهای
فــوق ،در ادامــه ی وضعیــت فعلــی بخــش باالدســتی صنعــت نفــت و گاز
و برنامههــای وزارت نفــت بــرای ســالهای آتــی بررســی میشــود.
برنامهریــزی وزارت نفــت در خصــوص تولیــد روزانــه  ٧٤٠هــزار
بشــکه نفــت از محــل میادیــن غــرب کارون تــا پایــان ســال 1397
معطــوف اســت .بــر ایــن اســاس تولیــد  ٥٥٠هــزار بشــکه در روز
ن آزادگان جنوبــی (فــاز ،)1-آزادگان شــمالی
نفتخــام از میادیــ 
(فــاز ،)٢-یــادآوران (فــاز )٢ -و یــاران جنوبــی هدفگــذاری شــده
اســت .عــاوه بــر ایــن ،تولیــد روزانــه  ١٦٠هــزار بشــکه نفتخــام از
فــاز 1-یــادآوران ( ٨٥هــزار بشــکه در روز) و فــاز 1-آزادگان شــمالی
( ٧٥هــزار بشــکه در روز) و  ٣٠هــزار بشــکه در روز از میــدان یــاران
شــمالی انجــام شــد [.]7
در نمــودار شــکل 1-رونــد تولیــد نفتخــام و میعانــات گازی کشــور
طــی ســالهای برنامـهی پنجــم توســعه بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.
همانطــور کــه مالحظــه میشــود از اواخــر ســال  2011و بــا تشــدید
تحریمهــای بینالمللــی علیــه کشــورمان ،تولیــد نفتخــام و میعانــات
گازی بــا کاهــش قابلتوجهــی همــراه بــوده اســت .بــا وجــود اینکــه
طبــق هدفگــذاری انجــام شــدهی تولیــد نفــت در برنامــهی پنجــم،
کشــور بایــد بــه ظرفیــت تولیــد روزانــه  5/1میلیــون بشــکه نفت خــام و

میعانــات گازی دس ـت مییافــت کــه ایــن امــر در عمــل محقــق نشــد.
بــا اجــرای برجــام از ســوی ایــران و گــروه  ،5+1رونــد تولیــد نفتخــام
و میعانــات گازی کشــور افزایــش یافــت و پیشبینــی میشــود ایــن
رونــد افزایشــی تــا اواخــر ســال  2017ادامــه داشــته باشــد.
در بخــش تولیــد گاز ،بایــد بــه موضــوع توســعهی پــارس جنوبــی اشــاره
کــرد کــه در ســال  1394بــا شــتاب بيــش از پيــش ادامــه داشــته اســت.
قبــل از آن یــادآوری میشــود کــه میانگیــن تولیــد گاز غنــی در ســال
 1392حــدود  635و در ســال  1393معــادل  680میلیــون مترمکعــب
بــوده کــه ایــن رقــم در مقطــع ده ماهـهی نخســت ســال  1394بــه بیــش
از  700میلیــون مترمکعــب در روز رســیده اســت .بــر اســاس آمارهــا،
متوســط تولیــد گاز غنــی از پــارس جنوبــی در ســالهای  1392و 1393
بهترتیــب حــدود  264و  307میلیــون مترمکعــب در روز بــوده کــه ایــن
رقــم در مقطــع ده ماهــهی نخســت ســال  1394معــادل حــدود 348
میلیــون مترمکعــب در روز گــزارش شــده اســت [.]8
در ســال  ،1394فازهــاي 15و  16بــا ظرفيــت  50ميليــون مترمكعــب
گاز ســبك 75 ،هــزار بشــكه در روز ميعانــات گازي و توليــد گاز مايــع
و اتــان هــر يــك بــا ظرفيــت ســاالنه يــك ميليــون تــن ،توســط رئیــس
جمهــور بــه بهرهبــرداري رســيد .تكميــل و افتتــاح فازهــاي  15و 16
س جنوبــي بــا بيــش از  70درصــد ســهم ســاخت داخــل
ميــدان پــار 
انجــام شــد کــه ايــن پــروژه تاكنــون بیشــترين ســهم ســاخت داخــل
در اجــراي پروژههــاي پــارس جنوبــي را داشــته اســت .بهطــور کلــی
از ابتــدای ســال  1393تــا انتهــای ســال  ،1394حــدود  200میلیــون
ش شــده کشــور
مترمکعــب بــه ظرفیــت پاالیــش و تولیــد گاز پاالیــ 
اضافــه شــده کــه شــامل فازهــاي  15 ،12و  17 ،16و  18و بخشــی از
فــاز  19پــارس جنوبــی بــوده اســت .الزم بهذکــر اســت اوایــل ســال
 1396فازهــای  17و  18پــارس جنوبــی بــه بهرهبــرداری رســید کــه
هــدف از اجــرای آنهــا ،تولیــد روزانــه  56/6میلیــون مترمکعــب گاز،
 ۷۵تــن میعانــات گازی ۴۰۰ ،تــن گوگــرد ،ســاالنه یــک میلیــون تــن
اتــان جهــت تأمیــن پتروشــیمی و ســاالنه  1/05میلیــون تــن گاز مایــع
الپیجــی (پروپــان و بوتــان) اســت .پیشبینــی میشــود بــا افتتــاح
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کامــل فازهــای جدیــد پــارس جنوبــی (فازهــای ١٨و  ،١٧فــاز ١٩و
فازهــای  ٢٠و  ،)٢١برداشــت گاز طبیعــی ایــران از میــدان مشــترک
پــارس جنوبــی بــا کشــور قطــر برابــر شــود [.]9
از سـوی دیگـر میانگیـن صـادرات گاز طبيعـي كشـور در نـه ماهـهی
نخسـت سـال  1394معـادل  22/5ميليـون مترمكعـب در روز بوده و پس
از اجـرای برجـام ،طرحهـاي صـادرات گاز بـه پاكسـتان ،عمـان و ديگر
كشـورهاي جنوب خليج فـارس و مذاكره با مقامات تركيه در خصوص
افزايـش حجـم گاز صادراتـي بـه ايـن كشـور در حـال پیگیری اسـت.
بـا وجـود مذاکـرات متعـدد بـا شـرکتهای خارجـی فعـال در صنعـت
گاز ،تـا کنـون سـرمایهگذاری خارجـی بـرای پروژههای صـادرات گاز
طبیعـی انجـام نشـده اسـت .خاطر نشـان میشـود کـه در بخـش پاالیش
کشـور طـی ماههای پس از اجرایی شـدن برجـام نمیتـوان تأثیر خاصی
مشـاهده کرد.
همچنیـن یکـی از موضوعـات کلیدی مـورد توجه در این سـند ،صنعت
دانشمحـور اسـت .یکـی از مشـکالت پایـهای صنعـت نفـت ،فاصلـه
گرفتـن پرشـتاب بـا علـوم و فنـون روز دنیـا و بهتبـع آن از دسـت دادن
قابلیـت رقابتـی ایـن صنعت ملـی اسـت .در تعریـف قراردادهـای جدید
نفتـی ،الزم اسـت از جنبـهی انتقـال فـنآوری و آمـوزش بهخصوص در
زمینـهی مدیریـت پـروژه ی شـرکت ملـی نفـت برنامـهی جامعی داشـته
باشـد .بنابرایـن شـرکت ملی نفـت ایران بایـد ضمن اجـرای مباحث فنی
طرحهـا ،نظـام مدیریـت دانـش را نیـز اجرایـی کند.
جمعبنـدی و راهکارهـای پیشـنهادی جهـت تحقـق اهـداف
برنامـهی ششـم توسـعه

بخــش نفــت و گاز از بخشهــای کلیــدی اقتصــاد کشــور اســت
کــه عملکــرد آن تــا حــد قابلتوجهــی بــر امنیــت اقتصــادی کشــور
مؤثــر اســت .هــدف اصلــی تحقیــق حاضــر ،بررســی وضعیــت عملکــرد
صنعــت نفــت در تحقــق اهــداف برنامههــای پنجســاله ی و چرایــی
عــدم تحقــق کامــل اهــداف پیشبینــی شــده اســت کــه بــر ایــن اســاس،
سیاســتهای برنامههــای پنجســاله توســعه در صنعــت نفــت و تحقــق
اهــداف مدنظــر برنامههــای دوم تــا پنجــم توســعه بررســی شــد .قطع ـاً
شــناخت صحیــح علــل عــدم تحقــق اهــداف مترتــب بــر برنامههــای
توســعه میتوانــد بــر موفقیــت برنام ـهی توســعهی ششــم تأثیــر مســتقیم
داشــته باشــد.
بررســیها بیانگــر آنســت کــه بهدلیــل تعــدد و پیچیدگــی قابلتوجــه
مســائل و موضوعــات در صنعــت نفــت ،دســتیابی بــه اهــداف برنامـهی
ششــم توســعه نیازمنــد تعییــن اولویتهــا در برنامهریــزی کالن
وزارت نفــت اســت .ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بدن ـهی
کارشناســی وزارت نفــت بایــد در تدویــن اهــداف طراحــی شــده در
برنامههــای توســعه نقــش پررنگتــری داشــته باشــد تــا سیاســتها و
هدفگذاریهــای برنامههــای توســعه بــر اســاس واقعیــات موجــود
و مبتنــی بــر پیشبینــی صحیــح رونــد آتــی حرکــت صنعــت نفــت
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کشــور انجــام شــود .بنابرایــن نخســتین قــدم جهــت موفقیــت هــر
برنامــه ،تدویــن صحیــح آن بهویــژه از دیــدگاه هدف گذاریهــا و
تعییــن اولویتهاســت.
مســـأله ی مهـــم دیگـــری کـــه در عـــدم تحقـــق کامـــل اهـــداف
برنامههـــای توســـعه در صنعـــت نفـــت کشـــور تأثیرگـــذار بـــوده
عدماطمینـــان حاکـــم بـــر فضـــای کســـب و کار در صنعـــت نفـــت
(بهویـــژه در زمینـــهی مشـــارکت شـــرکتهای بینالمللـــی خارجـــی)
طـــی ســـالهای گذشـــته بـــوده اســـت .فضـــای اطمینانبخـــش،
پیشزمینـــهی اصلـــی تحقـــق هـــر فعالیـــت کســـب و کار ،ایجـــاد
2
زمینههـــای ســـرمایهگذاری و کاهـــش هزینههـــای مبادلـــه
بهشـــمار مـــیرود .بخشـــی از فضـــای عدماطمینـــان موجـــود در
صنعـــت نفـــت کشـــور در نتیجـــهی کارکـــرد پدیدههـــای سیاســـی
و تحـــوالت ژئوپلیتیکـــی در بـــازار جهانـــی نفـــت بـــوده کـــه وضـــع
و تشـــدید تحریمهـــای بینالمللـــی علیـــه صنعـــت نفـــت کشـــور را
میتـــوان بـــه عنـــوان نمونـــهای از عوامـــل بیرونـــی تأثیرگـــذار بـــر
فض ــای فعالی ــت و س ــرمایهگذاری در صنع ــت نف ــت کش ــور دانس ــت.
هماکنـــون نیـــز احتمـــال وضـــع تحریمهـــای مجـــدد توســـط ایـــاالت
متحـــده بـــر صنعـــت نفـــت ایـــران ،شـــرکتهای بینالمللـــی معتبـــر
را بـــرای ادامـــهی فعالیـــت دچـــار تردیـــد کـــرده اســـت .عـــاوه
بـــر ایـــن ،کارکـــرد عوامـــل داخلـــی فضـــای حاکـــم بـــر صنعـــت از
جمل ــه تغیی ــرات مک ــرر در س ــطوح مختل ــف تصمیمس ــازی ،کمب ــود
منابـــع مالـــی داخلـــی ،ضعـــف فـــنآوری و مدیریتـــی پیمانـــکاران
داخلـــی (بهویـــژه پیمانـــکاران  )EPCو فضـــای مقرراتـــی حاکـــم بـــر
بخ ــش باالدس ــتی نف ــت و گاز ک ــه بهزع ــم اکث ــر کارشناس ــان ،ع ــدم
جذابی ــت کاف ــی قرارداده ــای بیعمتقاب ــل در دورهه ــای پیش ــین و نی ــز
ع ــدم تعیی ــن تکلی ــف ق ــرارداد جدی ــد نف ــت ای ــران موس ــوم ب ــه ،IPC
در ع ــدم تحق ــق اه ــداف ج ــذب س ــرمایهگذاری م ــورد نی ــاز صنع ــت
نفـــت و گاز مؤثـــر بـــوده اســـت.
بــا وجــود مزیتهــای هزینـهای تولیــد از میادیــن نفتــی و گازی ایــران،
بهدلیــل وجــود فضــای عدماطمینــان ناشــی از فشــارهای بینالمللــی
و عــدم ثبــات قوانیــن و مقــررات داخلــی ،هدفگــذاری جلــب
مشــارکت ســرمایهگذاری (بهویــژه ســرمایهگذاری خارجــی) در
اغلــب برنامههــای توســعه ی کشــور محقــق نشــده اســت .مثــ ً
ا در
حالــی کــه هدفگــذاری جــذب  226میلیــارد دالر ســرمایهگذاری
در بخــش باالدســتی نفــت و گاز کشــور در برنامــهی پنجــم توســعه
پیشبینــی شــده بــود ،تنهــا  70میلیــارد دالر از ســرمایهگذاری مــورد
نیــاز صنعــت نفــت تأمیــن شــد کــه طبــق آمارهــای موجــود  75درصــد
از ایــن رقــم از منابــع داخلــی تأمیــن شــده اســت [.]8
در ایـن گـزارش جایـگاه بخـش باالدسـتی نفـت و گاز در برنامههـای
توسـعهی کشـور بررسـی شـد .در ادامه ،برخی از مهمترین راهکارهایی
که میتواند به تحقق اهداف برنامهی ششـم توسـعه در بخش باالدسـتی
صنعـت نفـت و گاز منجر شـود ،ارائـه میگردد:
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فراهمسـازی سـازوکارهای دسـتیابی بـه فنآوریهـای نویـن و

■ جلوگیـری از فرصتسـوزی در بهکارگیری قرارداد  IPCو اسـتفاده

■

در ایـن راسـتا ،کسـب دانـش فنـی در زمینـهی ازدیـاد برداشـت و بهبود
مکانیزمهـای تولیـد از مخـازن کربناتـه ی شـکافدار در حـوزهی
باالدسـتی و الـزام در ارائـهی برنامـهی انتقـال دانش فنـی در قراردادهای
نفتـی بهویـژه در بخـش اکتشـاف و توسـعهی میادیـن نفـت و گاز بایـد
مدنظـر قـرار گیـرد .همچنین حاکم شـدن منطـق برنامهریزی بـا رویکرد
مدیریـت دانـش در صنعـت نفت در راسـتای بومیسـازی فنآوریهای
نویـن میتوانـد بـه تکمیـل چرخـهی مدیریـت دانـش در ایـن صنعـت
کمـک کند.

طوالنـی شـدن فرآینـد نهایـی کـردن قـرارداد  IPCدر کشـور منجـر بـه
افزایـش هزینههـای مبادالتی و عـدم تمایل شـرکتهای بینالمللی نفتی
در بخـش باالدسـتی صنعـت نفت میشـود .در ایـن بیـن ،اجرایی کردن
قراردادهـای جدیـد نفتـی موسـوم بـه  IPCمیتوانـد بـا درنظـر گرفتـن
مالحظـات تولیـد صیانتـی و تأمیـن حداکثـری منافـع ملـی ،اسـتفاده از
تـوان تأمیـن سـرمایه و دانـش فنـی شـرکتهای خدمـات مشـاورهای
بینالمللـی و حمایـت از سـرمایهگذاری مشـترک بـا شـرکتهای
منطقـهای و بینالمللـی مدنظـر قـرار گیـرد .در ایـن بیـن دولـت میتواند
بـا تأمیـن ضمانتهـای الزم ،زمینـهی ورود سـرمایهگذاران خارجـی بـه
صنعـت نفـت را تسـریع کنـد.

تســـهیل شـــرایط بـــرای بخـــش خصوصـــی میتوانـــد ایـــن بخـــش را
ترغیـــب بـــه ســـرمایهگذاری کنـــد .در ایـــن میـــان بایـــد عـــاوه بـــر
تأمیـــن زیرســـاختهای الزم ،تضمینـــی بـــرای خریـــد محصـــوالت
تولیـــدی از بـــرق ایجـــاد شـــود .سیاســـتگذاران ،مذاكرهكننـــدگان
و بهرهبـــرداران بـــا افزایـــش افـــق دیـــد خـــود نبایـــد تنهـــا بـــه تـــاش
جهــت فــروش ایــن گازهــا بــه قیمتــی بیشــتر توجــه كننــد ،بلکــه بایــد
منافـــع بلندمدتـــی نظیـــر کاهـــش آلودگیهـــای زیســـتمحیطی کـــه
از جمـــعآوری ایـــن گازهـــا حاصـــل میشـــود نیـــز در تصمیمســـازی
متولی ــان درنظ ــر گرفت ــه ش ــود.

■ در اولویـت قـرار دادن توسـعهی میادین مشـترک نفت و گاز کشـور

بومیسـازی و تجاریسـازی آن در صنعـت نفـت و گاز

■ ترغیـب و حمایـت از بخـش خصوصـی بـرای فعالیـت در پروژههای
گازهـای همراه

از روشهـای نوین تأمیـن منابع مالـی در صنعت نفت

در برنامههـای جـذب سـرمایهگذاری خارجی

عدمالنفـع تأخیـر افتـادن بهرهبـرداری 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 اسـتفادهی حداکثری از
پتانسـیل منابـع نفـت و گاز کشـور و جلوگیـری از عدمالنفـع فـراوان
تأخیـر در بهرهبـرداری از میادین مشـترک کشـور ،پیشـنهاد میشـود که
میادیـن نفتـی و گازی مشـترک در اولویـت عقد قراردادهـای بینالمللی
بـا شـرکتهای خارجـی قـرار گیرند.

2. Transaction Cost

[ ]1مؤسسـهی مطالعـات بینالمللی انـرژی ،ترازنامـهی هیدروکربوری،
سال 1393
[ ]2مرکـز پژوهشهای مجلـس ،)1392( ،گـزارش عملکرد دولت نهم
و دهـم در حوزهی صنعت ،معـدن و انرژی
[ ]3مرکـز پژوهشهـای مجلـس شـورای اسلامی ،دفتـر مطالعـات
انـرژی ،صنعـت و معـدن ( ،)1395تزریـق گاز بـه میادین نفتـی الزمهی
تحقـق تولیـد صیانتی
[ ]4حائرینـژاد ،محسـن ( ،)1391اهمیـت برنامههـای افزایش برداشـت
در صنعـت نفت ،نشـریهی مشـعل ،ش 229
[ ]5وزارت نیـروی جمهوری اسلامی ایـران ،ترازنامهی انرژی کشـور،
1393
[ ]6عاقبتـی ،رضـا ( ،)1388میادین مشـترک ،اولویـت و رویکرد جدی

1. Business Monitor International

شـرکت ملی نفت ایران ،ماهنامهی علمی و ترویجی اکتشـاف و تولید،
شمارهی 60
[ ]7کارنامـهی مقاومتـی نفـت در دولـت یازدهـم ،نفـت مـا ،آژانـس
رویدادهـای مهـم نفـت و انـرژی1395 ،
[ ]8برنامـهی پنجسـالهی ششـم توسـعه و صنعـت نفـت ،سرسـخن،
ماهنامـهی علمـی و ترویجـی اکتشـاف و تولیـد نفـت و گاز ،شـمارهی
 ،124تیرمـاه 1394
[ ]9شبکهی اطالعرسانی نفت و انرژی (شانا)
[10] http://www.jodidb.org
)[11] Business Monitor International, (2017
)[12] Energy Information Administration, EIA, (2016

35

