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  پايش بازار 
  

  
  

 پويايي هاي بازار 
در پنج شنبه هفته    ين بار در هفته هاي اخير با كاهش روبرو بود. قيمت نفت برنتدوم براي  قيمت نفت خام  

براي تحويل در ماه ژانويه    دالر   ٨٢.٧٤به    برنت    امروز   در بازار لندن معامله شد.  ٨٠.٥٤پيش با سقوط قيمت به  
دالر هر    ٧٨.٨١دالري به قيمت    ٢در روز پنج شنبه با كاهش    . نفت وست تگزاس اينترمدييت رسيد   ٢٠٢٢

دالر هر    ٨١.٢٧براي تحويل در ماه دسامبر به  اين نوع نفت خام    امروز   د.بشكه در بازار نيويورك معامله ش 
پالس عليرغم  اين در حاليست كه وزاري نفت و انرژي كشورهاي عضو ائتالف اوپك .  قيمت گذاري شد بشكه  

ميزان توليد خود را تغيير چنداني نداده و به همان تعهد قبلي  در نشست خود در روز پنج شنبه  فشار آمريكا  
هزار بشكه در روز نفت اضافي در ماه دسامبر ادامه دادند. بنظر مي رسد پايين آمدن    ٤٠٠زير كردن  سرايعني  

آمريكا براي ريختن ذخائر    وزير انرژي   مقطعي قيمت نفت پس از آن صورت گرفت كه عالمت هايي از طرف 
ميليون بشكه   ٦٠به نظر يك كارشناس، در صورتيكه اياالت متحده   به بازار ديده شد. )SPRنفت استراتژيك (

دالر هر بشكه از قيمت نفت   ٣بازار براي فروش عرضه كند، اين مقدار به پايين آمدن   نفت انبارهاي خود را به 
خواهد انجاميد. اما مشخص نيست كه در پي آن آمريكا چگونه خواهد توانست مجددا ذخائر استراتزيك خود  

در    ٢٠٢١مديريت ريسك فيتچ در سه ماه چهارم  را به سطح قبلي برساند. در همين حال پيش بيني شركت  
. همچنين بلومبرگ نيز نظر خود را تغيير داده است.  مورد قيمت نفت خام با پيش بيني قبلي او متفاوت است

البته نبايد از نظر دور داشت كه حجم تبليغات عليه انرژي هاي فسيلي در جريان اجالس بين الدولي تغييرات  
  طرف مراكز سياست گذاري كشورهاي غربي قابل توجه بود.   از  )COP26اقليمي گالسگو (

    
   ٢٠٢  ٢٠٢٣  ٢٠٢٢  ٢٠٢١۴  ٢٠٢۵  
١  Fitch Solutions Country Risk ٧١ ۵  ٧  ٧٣  ٧٢۵  ٧٨  
٢  Bloomberg Consensus ٧٠ ٧١  ٧  ۶٧٠  ٧ ۵  ۶٩  
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  ه تفسير هفت
  فرصت محدودي براي توسعه بخش باالدستي نفت و گاز ايران باقي مانده است 

  
  مقدمه: 

دكتر غالمرضا منوچهري در مجموعه انرژي كشور چهره شناخته شده ايست. او سالها در بخش آب و نيرو به  
است.   كرده  فعاليت  سالها  مدير  بعنوان  گاز  و  نفت  صنايع  در  سپس  و  بود  مشغول  منوچهري  كار 

 دكتري مهندسي عمران و محيط و   دانشگاه تهران از ساختمان  و  مهندسي راه كارشناسي ارشد  آموختهدانش
در امور آب و فاضالب   وزير نيرو   تمعاون ١٣٧٩تا    ١٣٦٨هاي  باشد. وي در فاصله سال مي دانشگاه آخن زيست از

از    .بود پتروپارس  سال، مديرعامل شركت  ١٠براي مدت    ١٣٨٩تا    ١٣٧٩را برعهده داشت. منوچهري از سال  
  ١٣٩٧تا    ١٣٩٥وي در فاصله سالهاي    . ه صنعتي سديد اشاره كردگرو توان به مديرعامليديگر سوابق وي مي 

د. آخرين  اين شركت بو  هيئت مديره و عضو در امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران معاون مديرعامل
  بود.  ١٤٠٠منصب مديريتي وي مدير عاملي شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت (اويك) تا ابتداي آبان 

در جلسه درس سياستگذاري انرژي در دانشگاه صنعتي شريف حاضر شد و با    ١٤٠٠بان  آ  ١١منوچهري در  
ارائه مطلب خود، به سئواالت دانشجويان و حاضران پاسخ گفت. نوشته زير يادداشت هاي من از سخنان دكتر  

  منوچهري است. سخنان او به دليل تخصص و تجربه در بخش انرژي كشور حائز اهميت است. 
  عباس ملكي

* ******  
  

 خالصه حرف من امروز اين است:  -١
 د. باش بزرگترين نعمت هاي خدادادي و پتانسيل باالدستي ما ذخائر نفت و گاز كشور مي  -
در  در مقايسه با هر فعاليت اقتصادي ديگر بيشترين مقدار بازگشت سرمايه براي ايران   -

  ٥٠ود  ت نفت بشكه اي حد م يبخش باالدستي نفت و گاز مي باشد. بصورت كلي، با ق
در    ميليون دالر  ١٠٠درآمدي معادل    بشكه در روز   ٥٠٠٠دالر، يك حلقه چاه با توليد  

 خواهد داشت. هر مقدار كه بر اين بخش تمركز كنيم، كم است. سال
 با نگاهي به تاريخ نفت متوجه مي شويم كه   -٢

، هرچند  همواره در اختيار حاكميت بوده استاز ابتدا  بخش باالدستي نفت و گاز در ايران   -
انقالب از دست    از  ر بعد اين بخش د  كه شركت هاي خارجي در اداره آن دخالت داشتند.

 شركت هاي خارجي خارج و كامال در اختيار دولت قرار گرفت.
خارجي   - هاي  شركت  با  كار  و  نفتي  ميادين  توسعه  براي  دولت  گذشته  دهه  سه  در 

) را بكار گرفت. اين روش قراردادي منجر به  Buybackقراردادهايي با نام بيع متقابل (
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اي نفتي و گازي و در مواردي اضافه شدن توليد  ثابت ماندن توليد در برخي از حوزه ه
) مواجه  IOCsشد. اما به تدريج اين نوع قرارداد با مخالفت شركت هاي نفتي بين المللي (

 شد و به تدريج از پذيرفتن اين گونه قرارداد سرباز زدند.
  بدين ترتيب در پس از انقالب تاكنون بيشترين مقداري كه در ايران نفت خام توليد شده  -

 ميليون بشكه در روز بوده است.   ٤.٣است، مقدار  
 بري است. بر اين بخش شرايط زير حاكم است:در بخش فني، توليد نفت، كار پيچيده و زمان  -٣

اس  - تا  براي حفر يك چاه  از لحظه تصميم  سال    ١٠خراج نفت حدود  تبصورت متوسط 
 طول مي كشد.  

حجم آن ميدان خيلي كمتر    مقدار نفتي كه از هر ميدان به دست مي آيد، نسبت به  -
است. در اين جا يك ضريبي تعريف مي شود به نام ضريب بازيافت كه درصد نسبت توليد  

با   به مقدار نفت درجاست. اين ضريب به ما مي گويد كه چه مقدار از نفت و يا گازي كه 
در زير زمين است مي تواند در طول عمر خود با فنآوري هاي فعلي در ايران    محاسبات ما

بازيافت در حال حاضر بصورت كلي در   به خط لوله فرستاده شود. ضريب  استخراج و 
 درصداست.  ٢٧ايران تنها 

 طبيعي است كه با ارتقاي تكنولوژي اين ضريب افزايش مي يابد.  -
   بلحاظ زماني  -٤

سته است، نفت هايي كه هزينه توليد آنها ارزانتر بوده را استخراج و  بشر تا آن جا كه توان -
 مصرف كرده است.

هزار بشكه    ٣٠متر توليد خوبي برابر    ٣٥٠٠در گذشته يك چاه نفت خام با عمق تقريبي   -
 در روز داشت.  

و    بشكه هم بدهد، با توجه به ارتقاي تكنولوژي   ١٠٠٠اما امروزه اگر همان مخزن در روز   -
 اقتصادي است. كاهش هزينه ها

 درك من از توليد صيانتي آن است كه   -٥
پس از رسيدن به توليد در روزها و  قرار است  وري كه بر سر چاه  عالوه بر پيمانكار، اپرات -

سالهاي آينده نفت را استخراج نمايد، بايد از ابتدا در تحوالت توسعه ميدان حضور داشته  
آسيب   از  يعني جلوگيري  ميدان،  با حفظ سالمت  توانيم  ما مي  اين صورت  در  باشد. 

پس بهتر  جمعي بيشتر را داشته باشيم.  رساندن به ميدان، حداكثر استخراج و يا توليد ت 
است كه انگيزه اپراتور را به ميزان افزايش توليد با پرداخت پاداش و يا مشاركت در توليد  

 بيشتر كنيم. 
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) و توليد بهبود  Enhanced Oil Recoveryتكنيك هاي بهيود بازيابي نفت از جمله ( -
. يعني مثال  يانتي استبخشي از پروسه توليد ص)  Improved Oil Recoveryيافته (

فشار مخزن را تقويت كرده و بر روي تاسيسات داخل و خارج مخزن كار كنيم. روش  
 هاي مختلفي وجود دارد كه عمر و توليد مخزن را افزايش مي دهد.  

 در رابطه با بعد حقوقي فعاليت در بخش باالدستي نفت و گاز بايد بگويم كه  -٦
عقد قرادادهاي بيع متقابل، وزارت نفت بدنبال    پس از بي ميلي شركت هاي خارجي به -

) رفت. صحبت كردن از اين قرارداد  IPCيك نوع قرارداد جديد به نام قرارداد نفت ايران ( 
 باعث دلنگراني هاي داخلي گرديد و به نظر شركت هاي نفتي بين المللي غيرجذاب بود.  

قراردادهاي بيع متقابل با   با  ابتدا  در بخش توسعه ميادين گازي، شركت ملي نفت ايران  -
شركت هاي خارجي به مذاكره پرداخت. در پي تحريم، قراردادهايي با شركت هاي داخلي  

) منعقد  EPCفعال در بخش نفت و گاز بصورت مجموعه مهندسي، تداركات و ساخت (
 شد. 

ميليارد مترمكعب در    ١ميليون تا    ٨٠٠با اين تدبير توليد گاز طبيعي در كشور به حدود   -
سال افزايش يافت. گر چه جاي حسرت است كه همه آن را در بخش هاي مصرف داخلي  

 مي بلعيم. 
 فعاليت در بخش باالدستي نفت و گاز نيازمند سرمايه گذاري در مقياس بزرگ است.   -٧

تجربه من مي گويد كه جذب سرمايه گذاري از لحاظ تخصصي و فني از خارج از كشور   -
در صنايع نفت و گاز ايران باز است. شرايط حقوقي مانند    با توجه به نرخ بازگشت سرمايه

نحوه و نوع قراردادهاي ما بهتر است تعديل شوند. محدوديت هاي سياسي مانند تحريم  
 نيز هست.

در جهان نرخ بازگشت براي شركتهايي كه در باالدستي نفت و گاز فعاليت مي كنند،   -
 درصد است.  ٣٠٠تا   ٣٠بسته به اندازه ريسك و عدم قطعيت بين 

خاصيت سرمايه گذاري در صنايع باالدستي نفت و گاز اين است كه شما مي توانيد با  -
مثال   برسيد.  بزرگ  سرمايه هاي  رقم  همان  به  مجموع  كمتر، در  اوليه  گذاري  سرمايه 

ميليارد دالر سرمايه گذاري كند، مي تواند در ابتدا    ٢شركتي كه قرار است در يك پروژه  
دالر كار را شروع كند. پس از موفقيت در استحصال نفت اوليه مي تواند   ميليون   ٥٠٠با 

ميليارد دالر تكميل كند. اين روش براي    ٢با فروش نفت بقيه سرمايه گذاري خود را تا  
 هاي چنداني ندارند مي تواند موثر باشد.شركت هاي داخلي كه عموما سرمايه 

 در مورد گاز بايد بگويم  -٨
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) در داخل كشور كاربردي  LNGگاز طبيعي مايع شده (  هشدن به حوز  فعاليت براي وارد  -
اما براي صادرات با توجه به قيمت اين حامل انرژي در آسياي شرقي ابزار خوبي    ،ندارد

 است. 
پارس جنوبي (ايران ال ان جي) را تمام كنيم، ظرف دو    ١١اگر مي توانستيم پروژه فاز   -

 گرداند.   سال كل سرمايه گذاري خودش را باز مي
ساله همكاري هاي دو كشور، در گذشته چند سرمايه گذاري از    ٢٥در مورد چين عالوه بر قرارداد   -٩

 چين را شاهد بوديم. 
در دو اكتشاف مهم پس از انقالب در ايران يعني حوزه هاي نفتي يادآوران و آزادگان دو   -

ع متقابل  همكاري داشتند. شكل اين دو قرارداد بي   Sinopecو     CNPCشركت معظم  
) نيز نزديك بود. در جريان اين دو قرارداد مذاكرات  IPCبود، اما به قرارداد نفتي ايران (

مفصلي با چيني ها در مورد باالبردن ضريب بازيافت داشتيم. در جريان تحريم اين دو  
 قرارداد متوقف شد، اما به نظرم بايد دوباره مذاكره كنيم.  

اردادها سخت هستند و نگاه به تغييير اوضاع از جمله  چيني ها در مذاكرات مربوط به قر -
 مسائل سياسي جهان نيز دارند.

نكته ديگر آن است كه مناسب است كه با چيني ها در ميادين مشترك ايران و همسايگان   -
 كار كنيم.  

 نيز چيني ها مي توانند به ما كمك كنند.    IORو     EORهمچنين در  -
 آسيب شناسي صنعت نفت و گاز كشور من را به چند نتيجه مي رساند: -١٠

اولين عارضه در بخش انرژي كشور وجود سوبسيد وحشتناك در اين بخش است. براي   -
من مشخص نيست كه چرا كشور مي تواند در بخش فوالد يارانه ندهد ولي در بخش  

 نه. نفت و گاز 
دومين مسئله حساسيت صنعت نفت در ايران است. به صورت كلي در ميان جامعه و   -

. به اين جهت تصميم  وجود داردنخبگان بلحاظ تحوالت تاريخي نفت همواره حساسيت 
 ي همراه است.صرف زمان طوالن  گيري در مورد پروژه هاي نفتي عموما با

در   بوروكراسيغير حرفه ايست و  ساختار وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران ضعيف و   -
 آنها رايج است.

 مدل هاي اقتصادي نفت و گاز در وزارت نفت و شركت نفت وجود ندارد.  -
شركت هاي ديگر دولتي    نه تنها شركت ها يخصوصي، بلكه  شركت ملي نفت نمي گذارد  -

نيز رشد كنند. نمونه موفق رشد شركت هاي دولتي در بخش پتروشيمي اتفاق افتاده  
 است. 
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 چند توصيه:  و نهايتا  -١١
با توجه به تخمين من از حجم ذخائر كشور و همچنين ضريب بازيافت پايين، درحال   -

اگر   استفاده مي كنيم.  گاز خودمان  و  نفت  ثروت خدادادي  از  از يك درصد  ما  حاضر 
ظيم بسيج شود.  درصد برسانيم، بايد كل كشور براي يك كار ع  ٢بخواهيم اين عدد را به  

ميليون بشكه در روز برسانيم، اما اين كار    ٨به    ٤يعني مثال توليد نفت را مي توانيم از  
 نيازمند يك عزم ملي است.  

بايد در بخش باالدستي نفت و گاز در كشور رونق ايجاد كنيم. ما در داخل مي توانيم   -
توسعه ميدان را هم  تجهيزات سرچاهي را عمدتا بسازيم. فنآوري زنجيره فعاليت هاي  

داريم. بنظر من عدم توجه و محدود كردن فعاليت ها به شركت ملي نفت ايران ما را از  
 توسعه در بخش باالدستي تاكنون بازداشته است. 

سال بود. يعني مي توانسيتم    ٧٠تا    ٦٠طول عمر توليد در مخازن متعارف در گذشته بين   -
نفت را در مخازن زير زمين دست نخورده رها با توجه به ضريب بازيافت بگوييم كه باقي  

مي كنيم تا براي آيندگان بماند. اما با توجه به مسئله گرمايش زمين و عزم جهان غرب  
داريم كه تا   تنها يك فرصت محدود  به وضعيت كربن صفر ما  از    ٢٠٣٠براي رسيدن 
ه حداكثر  مخازن خود استفاده كنيم. آن هم براي هر مخزن برنامه اي داشته باشيم ك 

مخزن را توليد كرده و با فروش نفت و يا تبديل به ديگر محصوالت، توسعه ايران را جلو  
 بياندازيم.

به نظر من نبايد ايران خودش را محدود به طي راه تنها در يك مسير بنمايد. ما بايد در   -
در    قرارداهايمان تنوع داشته باشيم. در امكانات تنوع داشته باشيم. در كاهش هزينه و

تاسيسات جانبي نيز همين طور. اين ها در قالب يك نگاه جامع موفقيت يك كشور در  
 تبديل ذخائر زيرزميني به توسعه همه جانيه را رقم مي زند. 

بزرگ   - خيلي  هاي  شركت  سراغ  به  تحريم  عدم  يا  و  تحريم  به  اعتنا  بدون  است  بهتر 
اي  هاي مشاوره جمله شركت   المللي نرويم. از شركت هاي متوسط و كوچك خارجي ازبين

استفاده كنيم. به تدريج كار طراحي در باالدستي را نيز به شركت هاي داخلي بسپريم.  
اين كار در پتروشيمي در حال حاضر انجام مي شود. در اين راستا قانون حمايت توسعه  

 باالدستي مورد نياز است. 
در غياب شركت هاي  شركت هاي خصوصي داخلي با تغيير دولت ها عوض نمي شوند.   -

خارجي ما بايد سازوكاري ايجاد كنيم كه شركت هاي ايراني ترغيب به مشاركت در امر  
توسعه نفت و گاز گردند. در اين ارتباط بهتر است كه ساده ترين، شيرين ترين، و ارزان  
ترين مخازن و ميدان هاي باالدستي را به بخش خصوص داخلي بدهيم. حتي مي توان  
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مان در نهادهاي دولتي را نيز به آنها بدهيم تا حجم دولت كوچك شود.  متخصصان خود
سوابق آنها را نيز لحاظ كنيم. از طرف ديگر بخش خصوصي مجبور مي شود كه حقوق  
اين گونه افراد را به سطح بين المللي برساند تا آنها در شركت باقي بمانند. اين كار رشد 

 هد آورد.  و ارتقاي مهندسي توليد را به وجود خوا
اگر بخواهيم با شركت ها كارهاي بلند مدت انجام دهيم بهتر است كه كارهاي باالدستي   -

و پايين دستي همراه هم انجام شوند. مي تواند مثال توسعه يك ميدان بزرگ همراه با  
 انجام پروژه يك خط لوله باشد. 

دولت است،   شركت هاي خصوصي مي توانند در نوآوري هاي بخش باالدستي كه خواست   -
باشند.   در  مبتكر  تواند  فنآوري هاي جديد، هوش  دولت مي  مانند  مواردي  از  استفاده 

هاي خصوصي  مصنوعي، اينترنت اشياء، ديجيتالي شدن و داده هاي بزرگ از كمك شركت 
 رد. ببهره ب

فروش متنوع نفت و فرآورده حتي توسط بخش خصوصي  در مورد  شايد بهتر باشد كه   -
( ايران فكر شود.   نفتي  ملي  توسط شركت هاي  ديگر  NOCsانحصار فروش نفت  ) در 

مناطق جهان سالهاست كه از ميان برداشته شده است. وظيفه اصلي وزارت نفت سياست  
 گذاري، تدوين و به روز آوري نظام تصميم گيري است.  

در حاليكه كشور از لحاظ توسعه پااليشگاه هاي پتروشيمي، كارخانجات توليد فوالد، و   -
تي صنايع پايين دستي مانند توسعه و نوسازي پااليشگاه هاي نفت، روند قابل قبولي  ح

را دارد، مشخص نيست كه چرا حاكميت در مورد توسعه بخش باالدستي نفت و گاز اين 
مقدار كوتاهي مي كند. به نظر من مشكل اساسي اول بوروكراسي در مجموعه نفت است. 

اخلي در شركت ملي نفت ايران است. يك سيستم  يك نمونه در اين بخش، ناهنجاري د
هم در مقابل شركت هاي خارجي و    ،بيرون از مجموعه  درموروثي كه براي هر فعاليتي  

هم در مقابل شركت هاي داخلي سخت گيري مي كند. مشكل اساسي دوم در بخش  
باالدستي نفت و گاز، عدم سرمايه گذاري هاي جديد است. مجموعه سرمايه گذاري در  

ميليارد دالر است. طبق قانون بودجه هر سال از    ٢اين بخش در دولت روحاني كمتر از  
نفت خام،   فروش  در    ١٤.٥محل  شود.  پرداخت مي  ايران  نفت  ملي  به شركت  درصد 

حاليكه اين مقدار با توجه به فروش كم نفت، جايي براي سرمايه گذاري در باالدستي را 
 باقي نمي گذارد. 

پرداخت   - به  دهد كه  نگاهي  نشان مي  ملي  از صندوق توسعه  ملي  پروژه هاي  به  هاي 
هايي مانند پتروشيمي و فوالد بيشتر ازاين تسهيالت استفاده كرده اند. شخصا فكر  بخش

نمي كنم به اين زودي ما بتوانيم سرمايه گذاري خارجي در صنايع نفت و گاز خودمان  
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تواند وارد گود شود. اگر بخش  باشيم. اما بنظر من بخش خصوصي ايران مي    را شاهد 
خصوصي ايران در باالدست سرمايه گذاري كند، اين خود يك مشوق براي سرمايه گذاري  
هاي خارجي نيز هست. براي اين كار نرخ بازگشت سرمايه در بخش نفت و گاز را بايد  

 بيشتر در نظر گرفت. 
ي اين دو  بنظر مي رسد بخش فني صنعت نفت بايد به متدها  IORو     EORدر بخش -

 دسته توجه بيشتري بنمايد. مخازن نفت و گاز ايران در حال پير شدن هستند. 
با  درصد رفتن  ٢درصد به    ١با همه اين ها بنظر من به  عددي كه در باال گفتم يعني از  -

 پايان پذيرد.  ٢٠٣٠توان رسيد. بايد اين كار تا قبل از مي  عزم ملي 


