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 بررسي عملكرد دولت دوازدهم؛

 در صنعت نفت و گاز

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

داخلي ص لازاي توليد ناخا هميزان مصرف انرژي ب نسبتكشورها رشد اقتصادي يكي از عوامل مهم در 

 گردد.توسعه تنظيم مي هايبنا به برنامهمتوازن انرژي  عرضهتوليد و  كشور و يا همان شدت انرژي است.

گردد. ارزيابي عنوان سند باالدستي عملكرد دولت دوازدهم تلقي ميدر اين راستا برنامه ششم توسعه به

نه تنها ميزان با استناد به اسناد باالدستي مرتبط با انرژي  اي وتوسعه هايمطابق برنامه عملكرد دولت

هاي راستاي اصالح برنامه زند، بلكه گامي مهم دررا مطابق برنامه محک مي پيشبرد مجموعه بدنه اجرايي

 .آتي خواهد بود

هاي نفت وگاز گوياي آن است كه افزايش ظرفيت توليد صيانتي اسناد باالدستي كشور در بخش مرور

غرافيايي برداري از موقعيت جنفت و گاز متناسب با حجم ذخاير كشور با تأكيد بر ميادين مشترك، بهره

افزوده باال از اهداف مشترك آنها فروشي و توليد محصوالت با ارزشكشور در اين حوزه، جلوگيري از خام

 . باشدمي

در بخش  منظور تحقق اهداف اسناد باالدستي و اهداف كمي برنامهدولت دوازدهم به عملكرد ارزيابي

 دهد: نفت و گاز، در برخي موارد نشان مي

 1394هاي ، در سالكشور در افزايش ميزان توليد نفت حقق اهداف اسناد باالدستيـ در راستاي ت

به حدود  1396و در سال  هخود گرفت)دوره پسابرجام( توليد نفت خام كشور روند افزايشي به 1395و 

 ،1398درصدي در سال  8/38ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين ميزان با كاهش حدود  86/3

بود در صادرات نفت المللي هاي بينميليون بشكه در روز رسيد. دليل اين كاهش، محدوديت 36/2برابر 

رنگ شدن نقش ايران در بازارهاي طور مجدد شروع شد و اين باعث كمبه 1397ماه كه در ارديبهشت

 1396نسبت به سال  1398سال  خام كشور دربا توجه به آمار، ميزان صادرات نفت  جهاني شده است.

 درصدي همراه بوده است. 67با كاهش 

طبيعي  دارند، قرار خود بازدهي و عمر دوم نيمه در كشور نفتي ميادين اكثر اينكه به توجه با -

 تاكنون 1392 سال از . ضريب بازيافت مخازنو كاهش توليد مواجه باشند نمخاز فشار افت با كه است

 .استنكرده ايمالحظه قابل تغيير هيچ

 از حاكي مشترك ميادين از برنامه با و هنگامهب برداريبهره و توسعهخصوص درعملكرد دولت  -
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 و ذخاير باالي حجم كشور، گاز و نفت مشترك ميادين تعدد وجود با. است زمينه اين در كُند روندي

انجام شده براي توسعه  هاياقداماز اين ميادين و مخازن،  چشمگيريسايه از بخش هم كشور برداريبهره

سال  نتا پايا رنامه ششمهداف كمي سند ببا توجه به ا است. بودهبرداري از اين ميادين ناكافي و بهره

بايست مياز ميادين نفتي و گازي روزانه برداري و توسعه بهرهحجم ، (1399)سال  اجرايي اين برنامه

ميزان اما آمار گوياي اين است كه  ،ن متر مكعب باشدميليو 750ميليون بشكه و  08/1ترتيب برابر به

 ترتيببهنسبت به اهداف برنامه ششم توسعه  1398تحقق توليد نفت و گاز از ميادين مشترك در سال 

محدوديت منابع و  داليل عدم تحقق اين اهداف، تحريم،از  درصد بوده است. 6/55و  57 حدود

ن نظير فاز دوم ميادين يادآوران و آزادگان شمالي و عدم تكميل و عدم امكان توسعه ميادي گذاريسرمايه

در حوزه غرب  1398آبگرفتگي و خسارات ناشي از سيل فصل اول سال  فاز اول آزادگان جنوبي است.

  برنامه در خصوص توسعه ميادين مشترك نفتي است. اهداف كمي كارون نيز از ديگر عوامل عدم تحقق

دي ج)ب(، با وجود آغاز برداشت از اين ميدان و تمايل  ازي فرزادخصوص ميدان گدرهمچنين  

براي توسعه  ومبا اين كنسرسي نتوانسته به توافقي نفت كنسرسيوم هندي به توسعه آن براي ايران، وزارت

 اين ميدان مشترك با عربستان سعودي برسد.

درصد  07/5حدود  1396 -1398توليد گاز طبيعي و ميعانات گازي در بازه متوسط رشد ساليانه ـ 

وره مرتبط توان آن را به توسعه ميادين جديد و افزايش برداشت از پارس جنوبي در اين دكه مي بوده

گاز افزايش  افزايش ميزان مصرف آن در داخل، روند صادرات با رغم رشد توليد گاز در كشور،دانست. به

 اي نداشته است.قابل مالحظه

 سوزانده توليدي نفت همراه گازهاي از درصد 40 متوسط طورهب كه هددمي نشان آماري بررسيـ 

دهد يهاي توسعه نشان مهآوري گازهاي همراه نفت و قوانين برنامعتجارب گذشته در مورد جم .شودمي

آوري گازهاي همراه نفت نياز به قانون جامع، كامل و مختص اين نوع عهاي جمهكه اجرايي شدن برنام

قانون برنامه ششم توسعه باشد.  (48هاي توسعه از قبيل ماده )هتا مكملي براي قوانين برنامگازها دارد 

درصد از  5/81و  7/74، 55ترتيب ههاي سوم، چهارم و پنجم مقرر شده بود تا بعنوان مثال در برنامهبه

عدم  داليلله جماست. از  شود، ولي در عمل چنين اهدافي محقق نشدهآوري عجم ،گازهاي همراه نفت

و  يپراكندگتوان به مي، آوري گازهاي همراهعهاي توسعه در زمينه جمهتحقق اين اهداف برنام

 ييايجغراف يراكندگپ ،به آننبود قانون مختص و  همراه يگازها يآورمربوط به جمع نيانسجام قوانعدم

از جمله  هايفناور يبه برخ يعدم دسترس و ، تعارض منافع بين بخشيهادانيم يبرداربهره يهاواحد

 .اشاره كرد 1همراه نفت يفرآورش گازها يقابل حمل برا زاتيتجه

هاي هاي بهبود و توسعه برخي از پااليشگاهبا ورود پااليشگاه ستاره خليج فارس به مدار و اجراي طرحـ 

                                                 
 ، شركت ملي نفت ايران.«آوری گازهای همراه در ایرانپیدا و پنهان طرح جمع». 1
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 43 ي برابر بارشدصورت خاص بنزين درصدي و به 19رشد  1398اصلي در سال فراورده توليد پنج  ،قبلي

  را تجربه كنند. 1396درصد نسبت به سال 

كند؛ حجم خوراك درخصوص خوراك پااليشگاهي كه بيش از نيمي از نفت توليدي كشور را مصرف ميـ 

 رشدط متوساما  ،بوده ثابت نسبتا   (1398-1396) هاي اخيرنفت خام مصرفي صنعت پااليشگاهي در سال

صنعت  كه دهدمينشان  مسئلهاست. اين درصد بوده 77 ا حدود در مدت مشابه خوراك ميعانات گازي ساالنه

ليف اسناد عليرغم تكافراورده از طريق تبديل نفت خام به ، نفت خام نفت در دوران كاهش تقاضاي خارجي

ايع وسعه صنحمايت از ت»قانون  منظوربدين .نكرده استمقابله اي بطور قابل مالحظهها با تحريمباالدستي 

اهرم »دف هو با  1398سال  در «گذاري مردميهخام و ميعانات گازي با استفاده از سرماي تدستي نفنپايي

اين قانون اقع و در. تصويب شد و نيتدو هاشگاهياحداث پتروپاال يمال نيمأت يشده برا ميتحر يمنابع نفت« كردن

 شگاهيپتروپاال يگذارهيسرما نهيتنفس خوراك به اندازه هز ياعطا»به نام  يقانون ازيامت کي عنوانهبمجوز  يشامل اعطا

 است. عملكردي نداشته اين قانون تاكنون . امااست« آن زا يبرداراز زمان بهره

 دهدمي نشان نتايج ،1397در ترازنامه هيدروكربوري سال  انرژي تلفاتموجود از  آمار به توجه با -

. است نبوده ربطذي نهادهاي و هادستگاه توجه مورد چندانژي اصالح الگوي مصرف انر قانون اجراي كه

 بشكه يونميل 2/377) تلفات فرآورش، تبديل، انتقال و توزيع انرژيميزان  1396در سال ، مثال براي

درصد  55/17 ( برابرخام نفت معادل بشكه ميليون 2149) نسبت به كل انرژي اوليه( خام نفت معادل

 ميليون 2343 حدود از انرژي توزيع و انتقال تبديل، ورش،آفر تلفات كل ميزان، 1397 سال در است.بوده

 .استودهب درصد( 16) خام نفت معادل بشكه ميليون 92/374 حدود ،اوليه انرژي خام نفت معادل بشكه

تغيير  ر دولت است(يادهد كه ميزان تلفات بخش عرضه انرژي )كه تقريبا در اختاين موضوع نشان مي

ين و مي بايست متولي واحدي در بدنه دولت تعي . در بخش تقاضاي انرژي نيزوسي نداشته استمحس

 مربوطه را پيگيري و با شاخص مناسبي به اجرا برساند. هايآيين نامه

 

 مقدمه

قانونگذاري و نظارت بر عملكرد قوانين ازجمله وظايف قوه مقننه است. يكي از مجراهايي كه امر 

هاي دولتي است. در همين ها و ارگانسازماناي دورهسازد، ارزيابي عملكرد ينظارت را محقق م

را طي تواند دستاوردها و يا عدم توفيقات اجرايي دولت دولت دوازدهم ميراستا ارزيابي عملكرد 

  نمايان سازد.مطابق احكام برنامه ششم  چهارساله دوره

ناد باالدستي مرتبط با صنعت نفت ارائه و در اختصار در بخش نخست برخي از اسبهدر اين گزارش 

نهايت در بخش آخر ميزان دربخش دوم وضعيت موجود بخش نفت و گاز كشور به تصوير كشيده شده و 

 عملكرد اهداف برنامه ششم توسعه و ديگر قوانين مرتبط در اين صنعت به اجمال بيان شده است.
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 هاي نفت و گازخشباالدستي اصلي مرتبط با ب و قوانين اسناد. ۱

عنوان نقشه راه اين صنعت محسوب هاي نفت، گاز و پتروشيمي كه بهاسناد باالدستي مرتبط با بخش

 است: در ادامه آورده شدهشود مي

 

 ۱هاي كلي نظام در بخش انرژي. سياست۱-۱

از ( در بخش و در حوزه كلي نفت و گمقام معظم رهبري 1379سال  ابالغيهاي كلي نظام )سياست

 شرح ذيل است:بند به هشتشامل 

  نفت و گاز هاي كليالف( سياست

 اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور. ●

افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت  ●

 ياسي. اقتصادي و امنيتي و س

منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به ●

 نفتي. هاي وردهافرجايگزيني با 

اي و تربيت نيروي انساني و تالش براي ايجاد مركز جذب و صدور گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه ●

هاي منابع و صنايع الملل و ارتقاي فناوري در زمينهدانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين

 نفت و گاز و پتروشيمي. 

دهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز )داخلي و خارجي( در امور تالش الزم و ايجاد سازمان ●

 هاي مجاز قانوني. نفت و گاز در بخش

و پااليش و معاوضه وري افرخريد و فروش و اي و جغرافيايي كشور براي برداري از موقعيت منطقهبهره ●

 و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.

 سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.بهينه ●

 جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.نفت و گاز و پتروشيمي بههاي وردهافرجايگزيني صادرات  ●

 

 ۱۳92 ابالغي) هاي نفت، گاز و پتروشيميخشهاي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با ب. سياست2-۱

 (مقام معظم رهبري

 ها حاكم باشد:برنامه همههاي اقتصاد مقاومتي كه بايد بر رويكردهاي مهم ابالغي زير در سياست

 محوري / مردمي بودنعدالتبنياني / دانشگرايي / برونزايي / درون

                                                 

هاي هاي كلي نظام در بخش انرژي )با نگاهي به احكام برنامههاي مجلس شوراي اسالمي، ارزيابي سیاست. مركز پژوهش1

 .15003چهارم و پنجم توسعه(، شماره مسلسل 
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 بندهاي ناظر بر بخش نفت و گاز:

 ت انرژيكاهش شد -«4»بند 

 پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:مقابله با ضربه ـ«۱۳»بند 

 انتخاب مشتريان راهبردي، -

 هاي فروش،ايجاد تنوع در روش -

 مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش، -

 افزايش صادرات گاز، -

 افزايش صادرات برق، -

 افزايش صادرات پتروشيمي، -

 نفتي.هاي ردهوافرافزايش صادرات  -

نفت و گاز  منظور اثرگذاري در بازار جهانيافزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور به ـ«۱4»بند 

 ويژه در ميادين مشترك.هاي توليد نفت و گاز، بهو تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت

وليد افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تافزايش ارزش ـ«۱5» بند

حصوالت مكاالهاي داراي بازدهي بهينه )براساس شاخص شدت مصرف انرژي( و باال بردن صادرات برق، 

 نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.هاي وردهافرپتروشيمي و 

 

 (مقام معظم رهبري ۱۳۸9سال  ابالغي) هاي كلي اصالح الگوي مصرف. سياست۳-۱

منظور ي بهقيمتي و غيرقيمت هاياقداماي متعادل از نرژي با اعمال مجموعهجويي در مصرف اصرفه -«۷»بند 

عه و به كشور به حداقل دوسوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توس« شاخص شدت انرژي»كاهش مستمر 

 هاي زير:دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياستحداقل يک

 ،هاي جديد توليد انرژيوري در توليد، انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتافزايش بهره اولويت دادن به -

 ،نرژيسازي عرضه و مصرف امنظور بهينهانجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور به -

ردن ك هاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهموري انرژي و اعمال سياستتدوين برنامه ملي بهره -

 وگيري نهادهاي مردمي سازي مصرف و عرضه انرژي و شكلهاي بهينهتسهيالت بانكي براي اجراي طرح

 ،انرژييي اكارخصوصي براي ارتقاي 

 ،كار مناسبوهاي كالن انرژي با سازپايش شاخص -

دهاي نداربازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي، تدوين و اعمال استا -

اجراي آنها و  بر و تقويت نظام نظارت بر حسنوسايل و تجهيزات انرژي همهاجباري ملي براي توليد و واردات 

 ،برتوليدي انرژييندهاي افرالزام توليدكنندگان به اصالح 
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ريق خط لوله نفتي از طهاي وردهافرهاي انرژي ازجمله حداكثرسازي انتقال هاي انتقال حاملبهبود روش -

 آهن.راه و

 

 (۱۳9۱)مصوب سال . قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت 4-۱

ين قانون آمده ا( 1ماده است. در ماده ) 15به تصويب رسيده است و داراي  19/02/1391اين قانون در تاريخ 

گاز،  هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش نفت ومنظور تحقق سياستبهوزارت نفت »است كه: 

ت، گاز، دستي صنعت نفريزي و نظارت بر كليه عمليات باالدستي و پاييناري، راهبري، برنامهاستگذسي

ر نفت و گاز طرف حكومت اسالمي بر منابع و ذخايپتروشيمي و پااليشي تشكيل شده است و به نمايندگي از 

 6نفت در  ختيارات وزارتاين قانون به تعيين وظايف و ا«. نمايداعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مي

مور ا»، «امور اجرايي»، «امور نظارتي»، «امور حاكميتي و سياستگذاري»سرفصل اصلي با عناوين 

 پرداخته است.« المللامور بين»و « امور منابع انساني، علمي و فناوري»، «گذاري و تأمين منابع ماليسرمايه

 

 (۱۳94سال )مصوب ي نظام مالي كشور پذير و ارتقا. قانون رفع موانع توليد رقابت5-۱

ها و ا و سازمانهاي تابعه و وابسته به آنهويژه نفت و نيرو و شركتها بهبه كليه وزارتخانه -(۱2ماده )

شود ساالنه مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي

صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد به( دالر 100.000.000.000تا سقف يكصد ميليارد )

، دشومي صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديلبه( ريال 500.000.000.000.000)

قي خارجي گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقودر موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه

جويي يا كاهش ي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاي كيفيت، صرفههاي خصوصيا داخلي با اولويت بخش

مالي  وهزينه در توليد كاال يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني 

ادرات يا واردات هاي نفتي و كاالها و خدمات قابل صانجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فراوردهمي

ساب حقوق دولتي و اي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتهبه قيمت

اي با احتساب حقوق هاي غيريارانههاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتعوارض قانوني و ساير هزينه

  .هاي متعلقه قرارداد منعقد كننددولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه

گازي  هاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعاناتكليه پااليشگاه -(۱۳ماده )

ارس ف( تحويل روي كشتي )فوب( خليج 95%پنج درصد )ونودخريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه 

ند ربط تابعه وزارت نفت، مجازصورت نقدي يا اعتبار اسنادي يک ماهه به شركت دولتي ذيبهو 

م صندوق توسعه هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأسا  صادر كنند و دولت مكلف است ساالنه سهوردهفرا

 .ملي را پرداخت نمايد
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ازي و گاستفاده از سازوكارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات  ـ«۱»تبصره 

  .هاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار داردفراورده

نات ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعاشركت دولتي ذي ـ«2»تبصره 

 گازي عرضه شده در بورس را: 

 يين كند.( تحويل روي كشتي )فوب( خليج فارس تع95پنج درصد )%ونود( كمتر از  2. تا دو درصد )1%

هاي يشگاهد يا احداث پاالهاي موجوبراي توسعه پااليشگاه« 1»( كمتر از بند 3%تا سه درصد ) .2

 برداري، تعيين كند.جديد تا ده سال پس از بهره

هاي خارجي شود براي تشويق كشتيها اجازه داده ميبه وزارت نفت و ساير دستگاه ـ«۳»تبصره 

هاي ترجيحي گيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتبه سوخت

 .ر رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنندنسبت به ساي

 

هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري براي برنامه ششم، بندهاي مرتبط با . سياست۶-۱

 ۱۳94در سال  صنعت نفت و گاز

مالكيت(،  هاي اكتشاف )نهگذاري در فعاليتهاي غيردولتي براي سرمايهحمايت از تأسيس شركت ـ«۱2»بند 

 .(44)هاي كلي اصل ويژه ميادين مشترك در چارچوب سياستميادين نفت و گاز كشور به اري و توسعهبردبهره

 در كليه از گازهاي همراه توليد برداريآوري، مهار، كنترل و بهرههاي جمعواگذاري طرح -«۱5»بند 

 ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.

توليد كاالهاي  ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه يق تكميل زنجيرهافزوده از طرافزايش ارزش -«۱۶»بند 

 (.اساس شاخص شدت مصرف انرژيبر)داراي بازدهي بهينه 

هاي ركتدستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شبنيان نمودن صنايع باالدستي و پاييندانش -«۱۷»بند 

  .دكفاييمنظور افزايش خوال فناوري بهبنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقدانش

 هاي نفت و گازافزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه -«۱۸»بند 

 

 ۱هاي نفت و گازبرنامه ششم توسعه مرتبط با بخشسند و قانون . احكام ۷-۱

 هستند.« طرح جامع انرژي»وزارت نفت و نيرو موظف به تهيه  -(45ماده ) -

برداري از آوري، مهار، كنترل و بهرههاي جمعدولت مكلف است به اجراي طرح ،«الف»( بند 4۸)ماده -

 گازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفتي

                                                 

 .1395-1399جمهوری اسالمی ایران  ساله ششم توسعهقانون برنامه پنج 1.
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، توسعه سهم كشور از بازار )بانكرينگ( هارساني به كشتيتوسعه صنعت سوخت ،«ب»( بند 4۸ماده ) -

 ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامهتيرساني به كشسوخت

دار نفت، هاي اولويتدولت موظف است به ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري ،«ث»( بند 4۸ماده ) -

هاي موجود وريكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناهاي تجديدپذير و بهگاز و پتروشيمي و انرژي

 اهش شدت مصرف انرژيسازي آنها و كو بومي

 منظورهب ، وزارت نفت موظف است به ايجاد تمهيدات الزم براي بخش غيردولتي«۱-ج»( بند 4۸ماده ) -

 ويژه ميادين مشتركهاي صنعت نفت بهگذاري در فعاليتسرمايه

 همچنين در سند اين برنامه اهداف كمي براي بخش نفت و گاز تعريف شده است.

 

 (۱۳99-۱۳95برنامه ششم توسعه ) سند هاي بخش نفت و گاز كشور دري از شاخص. اهداف كمي برخ۱جدول 

 ۱۳99 ۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ ۱۳95 واحد شاخص

 1343 1193 1342 1293 1343 ميليون بشكه معادل نفت خام اكتشاف و توصيف ميادين نفت و گاز )قابل استحصال(

 4280 4000 3960 3870 3460 هزار بشكه در روز توليد نفت خام

 1012 1002 910 763 688 هزار بشكه در روز توليد ميعانات گازي

 5292 5002 4870 4633 4148 هزار بشكه در روز مجموع توليد نفت خام و ميعانات گازي

 1287 1180 1095 1000 869 ميليون مترمكعب در روز گاز غني توليدي

 1080 890 670 565 340 هزار بشكه در روز توليد نفت خام از ميادين مشترك

 750 750 750 683 567 ميليون مترمكعب در روز (ميدان پارس جنوبيميادين مشترك ) توليد گاز از

 2472 2472 2500 2496 2250 هزار بشكه در روز صادرات نفت خام و ميعانات گازي

 225 2/187 8/152 9/93 7/27 ميليون مترمكعب در روز صادرات گاز طبيعي

 .1394 سال انتشار (1399-1395ريزي كشور، سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران )مديريت و برنامه سازمان مأخذ:

 

دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از . قانون حمايت از توسعه صنايع پايين۸-۱

 گذاري مردميسرمايه

شامل تأمين  به تصويب رسيده است. نكات اساسي اين قانون 24/04/1398ماده در تاريخ  6اين قانون با 

 است. « تنفس خوراك»مالي داخلي و مردمي و حمايت از طريق اعطاي 

 :رودكار مياصطالحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به ـ(۱) ماده

خام و يا ميعانات هاي ايجاد تأسيسات پااليشگاهي و پترو پااليشگاهي با خوراك نفتطرح طرح: (الف

يفيت سازي و ارتقاي كميت و كگازي با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي و همچنين بهينه

تر و ت سبکآنها اساسا  به محصوالورده افرنحوي كه تركيب توليد بههاي موجود پااليشگاههاي وردهافر

 .تقطير اختصاص يابدميان
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ت نفت كه ( قانون وظايف و اختيارات وزار3ماده )« پ»بند  «4»مجوز صادره مطابق با جز  مجوز: (ب

سط هاي توليدي، تووردهافربراساس طراحي و محاسبات فني و اقتصادي طرح پيشنهادي و مشخصات 

 .باشدميشود و شامل مقدار خوراك و تنفس خوراك برآوردي ميوزارت نفت ارزيابي و صادر 

تواند و داراي مجوز اجراي طرح است كه صرفا  ميشخصيت حقوقي مالک شركت مجري طرح:  ج(

 .هاي موضوع اين قانون باشدمجري يكي از طرح

هاي موضوع برداري طرحاعطاي خوراك بدون دريافت بهاي آن از زمان شروع بهره تنفس خوراک: د(

ادره صگذاري شده در مجوز گذاري ارزشاين قانون، به تعداد روزي كه ارزش آن معادل حجم سرمايه

 .شودعنوان تسهيالت به شركت مجري طرح محسوب ميبهباشد و 

ازنگري دولت موظف است طبق تكاليف اين قانون، از طريق وزارت نفت نسبت به صدور و ب ـ(2) ماده

گذاران بخش غيردولتي ها تا سقف دو ميليون بشكه در روز و اعطاي تنفس خوراك، از سرمايهمجوز طرح

 .اري مردمي حمايت كندگذبراي جذب سرمايه

 :پذيردها با رعايت شرايط زير صورت ميتنفس خوراك تخصيصي به طرح ـ(۳) ماده

 .است يهبرر مقام اذن با و مربوطه مقررات و نيدر چارچوب قوان ياستفاده از سهم صندوق توسعه مل (الف

هاي وردهافر( كل %10د )هاي موضوع اين قانون بايد كمتر از ده درصدرصد توليد نفت كوره در طرح (ب

 .توليدي آن طرح باشد

توليدي براساس هاي وردهافربرداري از واحد احداث شده، تطبيق كميت و كيفيت انواع در هنگام بهره ج(

ان تنفس مجوز اوليه صادره برعهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغايرت موظف است ميز

 .تعديل كرده و به اطالع صندوق توسعه ملي برساند شده خوراك را متناسب با طرح اجرا

گازي است و  خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور از نظر قواعد مالي در حكم صادرات نفت خام و ميعانات د(

ساالنه آن  تنفس خوراك براي اجراي اين قانون صرفا  از محل سهم ساالنه صندوق توسعه ملي در سقف سهم

نفس ويه حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تشود. تسصندوق تأمين مي

 .باشدبر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي ميخوراك، عالوه

ندوق بازپرداخت تسهيالت تنفس خوراك صندوق توسعه ملي، پس از دوره تنفس مطابق مقررات ص هـ(

 .گيردصورت مي

هاي موجود صرفا  سازي و ارتقاي پااليشگاههاي بهينهاستثناي طرحبهوزهاي موضوع اين قانون مج و(

 .شودبراي سواحل كشور صادر مي

دولت مجاز است در هنگام اعطاي تعهد تنفس خوراك، قرارداد دريافت بخشي از درآمد حاصل از  ز(

لغ بازپرداخت اقساط، جهت تسويه بدهي از صورت ماهانه متناسب با مببهها را طرحهاي وردهافرفروش 

برداري از طرح، سهام سهامداران شركت مجري طرح را تا سقف مبلغ كند و يا پس از بهرهخذ اآن طرح 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

10 

 .نمايدخذ اتنفس خوراك 

 :گيردها با رعايت شرايط زير صورت ميتأمين مالي طرح ـ(4) ماده

حداقل  پس از دريافت مجوز، نسبت به واگذاري سهامداران شركت مجري موظفند حداكثر يک سال (الف

گذاري پروژه در ( سهم شركت مجري از طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سرمايه30%سي درصد )

ير اين صورت كنند؛ در غهادار قابل تبديل به سهام اقدام ارچوب قوانين مربوطه و يا انتشار اوراق بچ

 .ز خوراك آنها اقدام كندوزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجو

فرع مبالغ  وتأمين مالي از طريق ابزارها و نهادهاي مالي بازار سرمايه و تضمين بازپرداخت اصل  (ب

گيرد. گذاري شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت ميسرمايه

ارچوب هاي تابعه در چرت نفت و شركتوزا تأمين مالي از اين طريقيند افرهمچنين جهت تسهيل در 

لحاقات بعدي پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اصالحات و ا( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده )

توانند يهاي مجاز زير نظر بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز مها و بانکبيمه ،1/2/1394مصوب

 .عنوان ركن ضامن ايفاي نقش كنندبه پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار

رضه به عگذاري پروژه جهت هايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايهآن دسته از دارايي ج(

 .باشندانتقال معاف ميونقلگيرد از پرداخت عوارض عموم مردم صورت مي

راي طاي مجوزهاي ذيل بوزارت نفت موظف است در زمان اعطاي مجوز طرح، نسبت به اع ـ(5) ماده

 :واحدهاي مشمول اين قانون اقدام كند

 توليديهاي وردهافرمجوز صادرات  (الف

صالح عنوان خوراك مصرفي پس از اتمام دوره تنفس خوراك با رعايت مبهمجوز تأمين نفت خام  (ب

 كشور در صورت درخواست متقاضي

ي آن را ينامه اجراتصويب اين قانون، آيين ماه پس از وزارت نفت مكلف است ظرف مدت دو ـ(۶) ماده

 .وزيران برساندتئهيبه تصويب 

هشت ونودوسيصدويكهزارچهارم تيرماه وبيستماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ  6قانون فوق مشتمل بر 

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 16/5/1398 مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ

 

 ۱۳9۶-۱۳99هاي طي سالهاي نفت و گاز يدي مرتبط با بخشهاي كلسي شاخص. برر2

 است. گاز ارائه شدهو  هاي نفتهاي كليدي بخشدر اين بخش تصويري اجمالي از عملكرد شاخص
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 . حجم كل ذخاير هيدروكربوري مايع  ۱-2

و كانادا در رتبه  عربستان ،اثبات شده نفت پس از كشورهاي ونزوئالايران به لحاظ ذخاير  2019در سال 

به لحاظ ميزان ذخاير اثبات شده گاز پس  ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد. از درصد 9و  قرار گرفته چهارم

درصد از ذخاير نفت اوپک،  13ايران با دارا بودن حدود  همچنين 1از روسيه در رتبه دوم جهان قرار داشت.

 و عربستان سعودي رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. در ميان كشورهاي عضو پس از ونزوئال

 ت.ارائه شده اس 2در جدول  1396-1398هاي حجم كل ذخاير هيدروكربوري مايع كشور طي سال

 74/245، معادل 1396در سال  3و ميعانات گازي 2خام، مايعات نفتمطابق آمار جدول حجم كل ذخاير 

ميليارد بشكه معادل نفت  95/245به  1398كه اين ميزان در سال خام بوده ميليارد بشكه معادل نفت 

 .تها ديده نشده اسهيدروكربوري مايع طي اين سالتغيير محسوسي در حجم ذخاير  و خام رسيده

 

 ۱۳9۸تا  ۱۳9۶هاي . حجم كل ذخاير هيدروكربوري مايع كشور )ذخيره نهايي( طي سال2جدول 

 *۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ واحد عنوان

 خامنفت 

 ميليارد بشكه معادل نفت خام

32/182 51/182 51/182 

 44/63 43/63 42/63 مايعات و ميعانات گازي

 95/245 94/245 74/245 كل ذخاير هيدروكربوري مايع كشور

  1397سال كشور،  بوريريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، ترازنامه هيدروكرالمللي انرژي، معاونت برنامهمؤسسه مطالعات بين مأخذ:

 .1399گزارش عملكرد وزارت نفت به كميسيون انرژي تيرماه *

 

 51/182د ، حدو1398خام كشور در پايان سال ، مجموع ذخاير نهايي نفت 2با توجه به آمار جدول 

 است. تغيير محسوسي نداشته 1397و  1396هاي ميليارد بشكه بوده كه نسبت به سال

واقع عمر ذخاير يا ضريب ذخاير به در 4است.شده سال برآورد  108ايع عمر ذخاير هيدروكربوري م

توليد نفت در سطح فعلي و ثابت بودن حجم ذخاير تثبيت شده، م اوتدكه در صورت  ستمعنابدينتوليد، 

 .سال آينده، نفت براي توليد خواهد داشت 108كشور تا 

                                                 

1..https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-oil.pdf 

یزات جداسازی یا واحدهای ای هستند که در تجههای مایع یا مایع شدههیدروکربن(، NGL) مایعات گازی تحت عنوان. 2

های نفت، فراهم آیند. این مایعات مصارف متفاوتی همچون افزایش بازیافت نفت در چاهدست میوری گاز از گاز طبیعی بهافر
از گازهای همراه تحویل شده به  لا های پتروشیمی و غیره دارند. مایعات گاز طبیعی معموساختن مواد خام برای مجتمع

های گاز و گاز مایع ناحیه مارون، اهواز، کرنج، پارسی، آیند. مایعات گازی تولید کارخانهدست میاز و گاز مایع بههای گکارخانه
عنوان خوراك به مصرف در مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی بههستند گچساران و بی بی حکیمه که عمدتاا شیرین 

 .شوندميگاز مایع ناحیه آغاجاری نیز به نفت خام تزریق های گاز و رسند و مایعات گازی تولیدی کارخانهمی
اند. گازهای غنی گنبدی میعانات گازی ترکیبات هیدروکربوری هستند که از مایعات نفتی سبک به همراه گاز تشکیل شده. 3

یشگاه لد، فجر جم، پانژاهای شهید هاشمییشگاهلهای گاز و گاز مایع و پاو سازندی و گاز میادین مستقل گازی در کارخانه
های فازهای مختلف پارس جنوبی که به وسیله یشگاهلزدایی گورزین و پازدایی سراجه، نمیشگاه پارسیان، نملسرخون، پا

آیند. سپس دست میند، بهشوآوری در میادین گازی نصب میها و یا مراکز جمعی که بر سر چاهاکنندههای تفکیکدستگاه
شی وارد شود و بخش دیگر آن صادر و ليعنوان خوراك در پروسه پاگردد تا بههای نفت مییشگاهلحویل پابخشی از آن ت

بخش اعظم میعانات گازی میادین مستقل توسط شرکت ملی نفت ایران  .شودمقداری نیز به نفت خام صادراتی تزریق می
و صادرات مایعات گازی  استکنگان، پارس جنوبی و پارسیان شده عمدتاا از ناحیه نار،  د. میعانات گازی صادرشوصادر می

 .گیردخیز جنوب از طریق بندر ماهشهر صورت میمازاد بر مصرف از مناطق نفت
 .1397ريزي و اقتصاد كالن برق و انرژي، وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال . وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژي، دفتر برنامه4
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 دادن ت قراربا اولويهاي آتي ي بايد در سالالمللبينمنظور حفظ جايگاه خود در بازارهاي بهايران 

كوه و اليقمتعارف خود در مناطق البرز مركزي، ذخاير غير بههاي اكتشافي بر ذخاير متعارف، فعاليت

زنند ين مي. كارشناسان اكتشاف ايران تخمكندمغان آذربايجان نيز توجه دشتزردكوه استان لرستان و 

 ستا،در اين را .ي و شيل گازي در شمال و جنوب كشور وجود دارداي از شيل نفتكه ذخاير گسترده

مجموعه رزيمتعارف در سه غيرخصوص اين منابع درهاي اكتشاف خود را وزارت نفت در نظر دارد فعاليت

 .دكنهاي گازي دنبال شيل نفتي، شيل گازي و هيدرات

كوه لرستان اليقين پروژه شيل نفتي در اول ،1397انرژي سال ترازنامه با توجه به اطالعات مندرج در 

 .در دست اجراست

 

 هاي نفتچاه . اكتشاف و حفاري2-2

هبرد سند ملي راو  اقتصاد مقاومتيهاي ، سياستهاي كلي نظامسياست) هاي باالدستيسياست براساس

د نفت و يعنوان پشتوانه تولبهيكي از راهبردهاي بخش نفت، گسترش اكتشاف نفت و گاز  (انرژي كشور

 گاز كشور است.

جايگزيني مخازن  ،حفظ توان توليد نفت و گاز كشوربسيار مهمي در اكتشاف نفت و گاز نقش 

قانون برنامه ششم توسعه  (48)جديد و همچنين افزايش ذخاير هيدروكربوري كشور دارد. براساس ماده 

ها و راي استفاده از ظرفيترا بزم الاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وزارت نفت موظف است تمهيدات 

گذاري در دولتي براي سرمايههاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيرهاي شركتتوانمندي

ويژه ميادين مشترك در ميادين نفت و گاز به (نه مالكيت)برداري هاي اكتشاف، توليد و بهرهفعاليت

ورد. عمليات اكتشاف ميادين نفتي در سال عمل آبهقانون اساسي  (44)هاي كلي اصل ارچوب سياستچ

ميليون  4/160ميليارد مترمكعب گاز همراه و  3/75ميليون بشكه نفت خام،  8/2758 به شناسايي 1397

 1395هاي علت تفاوت در ميزان اكتشاف نفت خام بين سال شد.منجر بشكه مايعات و ميعانات گازي 

تنها يک چاه نفتي جديد 1395به عنوان مثال در سال  حوزه است،كاهش برنامه اكتشاف در  1397الي 

با كشف دو مخزن گورپي  1397در سال  اما ،برداري رسيدهبه بهرهميليون  91با حجم نفت درجا اوليه 

نفت خام اكتشافي حجم به ميليون بشكه  1723و 640تي چشم خوش به ترتيب و ايالم در ميدان نف

الي  1395هاي زان اكتشاف و حفاري از ميادين نفتي را در سالمي 4و  3جداول در  1اضافه شده است.

 آورده شده است. 1397

 

 

                                                 
  هاي يازدهم و دوازدهم.نفت ايران، مديريت اكتشاف، گزارش عملكرد مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در دولت. شركت ملي 1
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 ۱۳9۷الي  ۱۳95هاي . اكتشاف ميادين نفتي در سال۳جدول 

 سال
 خام نفت

 )ميليون بشكه(

 گاز همراه

 )ميليارد متر مكعب(

مايعات و ميعانات 

 )ميليون بشكه(

ضريب جايگزيني 

 ٭نفت خام

1395 91 7/502 4/188 1/0 

1396 110 1/113 3/35 1/0 

1397 8/2758 3/75 4/160 3/2 

 .1397زنامه انرژي سال ريزي و اقتصاد كالن برق و انرژي، وزارت نيرو، ترابرنامهوزارت نيرو، معاونت امور برق و انرژي، دفتر خذ: أم

 است. سال هر در خام نفت دتولي به خام نفت اوليه جاي در ذخيره بين نسبت: خام نفت جايگزيني ضريب ٭
 

 ۱۳9۷الي  ۱۳95 هايميادين نفتي در سال هاي حفاريفعاليت. 4جدول 

 )متر( متراژ )تعداد( كل حلقه چاه سال

 : همان.خذأم

 

 . حجم ذخاير گازي كشور۳-2

ميدان آن شامل ميادين  18كشور بوده كه منطقه خشكي و دريايي  در فعال گازي ميدان 22بالغ بر ، 1397در سال 

   1و سازندي در مناطق دريايي فعال بوده است. ميدان مستقل گازي 4مناطق خشكي و مستقل، سازندي، گنبدي در 

 ارائه شده است. 5در جدول  1396-1398هاي حجم كل ذخاير گازي كشور در سال

تغييري نداشته و در حدود  1397يي گاز طبيعي نسبت به سال ميزان كل ذخاير نها 1398در سال 

الي  1396هاي اما ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي بين سال 2.تريليون مترمكعب بوده است 73/38

 درصدي همراه بوده است. 78/0بر با كاهش بالغ 1398
 

 ۱۳9۸تا  ۱۳9۶هاي . ذخاير نهايي گاز كشور طي سال5جدول 

 *۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ واحد عنوان

 ذخاير نهايي 
 مكعب تريليون متر

71/38 73/38 73/38 

 07/33 07/33 33/33 ذخاير قابل استحصال

 . 1397 كربوري كشور، سالريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، ترازنامه هيدروالمللي انرژي، معاونت برنامهمؤسسه مطالعات بين خذ:أم

 .1399تيرماه  ،كميسيون انرژيگزارش عملكرد وزارت نفت به *

 

بودن عمر مخازن گاز  الين بودن ضريب بازيافت مخازن، بايهاي صنعت گاز ايران، پاجمله چالشاز

المللي و محدوديت دسترسي به ت در دسترسي به منابع مالي بينيو افت توليد طبيعي آنها، محدود

                                                 
 .1397ريزي و اقتصاد كالن برق و انرژي، وزارت نیرو، ترازنامه انرژي سال وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژي، دفتر برنامه 1.

ريزي و نظارت بر منابع هیدروكربوري، ترازنامه هیدروكربوري كشور، ي، معاونت برنامهالمللي انرژمؤسسه مطالعات بین. 2

 .1399، گزارش عملكرد وزارت نفت به كمیسیون انرژي تیرماه 1397و  1396هاي سال
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 است.هاي بخش انرژي و غيره هاي نوين، كمبود شديد منابع مالي براي توسعه طرحفناوري

 

 هاي گازياكتشاف چاه. 4-2

در  كه نقش مهمياست  هاي گازياكتشاف چاه دوازدهمدر دوره  هاي وزارت نفتترين اولويتاز مهم

 يارتقا وحفظ توان توليد گاز از طريق كشف و جايگزيني مخازن جديد و همچنين افزايش ذخاير كشور 

 كننده گاز دارد. اي توليدجايگاه ايران در ميان كشوره

ف مكعب كشميليارد متر 17 استحصال ميدان جديد با حجم گاز خشک قابل چهار ،1397در سال 

 اين ميادين شامل:شده است. 

 ميليارد مترمكعب 69/13ميدان آغار با گاز خشک قابل استحصال  -

 ميليارد مترمكعب  49/0ميدان مرزي مشترك مينو با گاز خشک قابل استحصال  -

 ميليارد مترمكعب 72/0با گاز خشک قابل استحصال  ميدان چشمه خوش مخازن گورپي -

 ميليارد مترمكعب 05/2با گاز خشک قابل استحصال ميدان چشمه خوش مخازن بنگستان  -

 

 . روند توليد، مصرف، واردات و صادرات نفت و گاز 5-2

 ده است. ارائه ش 1396-1399هاي و گاز طي سالهاي نفت هاي كليدي بخشروند تغييرات برخي از شاخص 6در جدول 
 

 ۱۳9۶-۱۳99هاي هاي نفت و گاز طي سالهاي كليدي بخش. عملكرد شاخص۶جدول 
 ۱۳99 ۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ واحد عنوان شاخص نام بخش رديف

1 

 نفت

 - 36/2 55/3 86/3 ميليون بشكه در روز توليد
 - -5/33 -8 - درصد رشد 2
 - 65/0 85/1 0/2 بشكه در روز ميليون ٭٭صادرات 3
 - -86/64 -5/7 - درصد رشد 4
5 

 گاز

 ٭9/878 9/932 9/857 9/844 ميليون مترمكعب در روز توليد

 - 74/8 54/1 - درصد رشد 6

 ٭0/701 - 4/545 67/521 ميليون مترمكعب در روز مصرف 7

 - - 55/4 - درصد رشد 8

 ٭3/46 11/44 10/38 24/36 ميليون مترمكعب در روز صادرات 9

 - 77/15 13/5 - درصد رشد 10

 - - 8/5 58/10 ميليون مترمكعب در روز واردات 11

 - - -21/45 - درصد رشد 12

مؤسسه ، 1397و 1396هاي الريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، ترازنامه هيدروكربوري كشور، سالمللي انرژي، معاونت برنامهمؤسسه مطالعات بين مأخذ:

 .1399يسيون انرژي تيرماه ، گزارش عملكرد وزارت نفت به كم1399، شهريورماه «نقد و بررسي عملكرد دولت در بخش نفت، گاز و پتروشيمي»مطالعات سبحان، 

اطالعات  9/12/1399مورخ  12268/82نامه شماره ، مربوط به 1399سال  تا بهمن ماه گاز  ، صادرات و مصرفآمار مربوط به توليد ٭

 ريزي وزارت نفت است.دريافتي از معاونت برنامه
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 نفت خام در كشور و صادرات ـ روند توليد

دليل هب 1398الي  1396هاي نفت خام طي سال و صادرات تر اشاره شد، ميزان توليدگونه كه پيشهمان

 روند كاهشي داشته است. و كاهش تقاضا الملليهاي بينمحدوديت

در سال  و ه)دوره پسابرجام( با روند افزايشي همراه بود 1395و  1394هاي در سالفت ميزان توليد ن

جانبه يكهاي اما با شروع مجدد تحريم ،افزايش يافتميليون بشكه در روز  86/3ود ، به حدنيز1396

ه ب همراه بوده و 1397درصدي نسبت به سال  5/33با كاهش  1398خام در سال ميزان توليد نفت

 .رسيد ميليون بشكه در روز 36/2حدود 

، بندرعباس، آبادانهاي يشگاهالپانفت خام توليدي مناطق خشكي كشور، ضمن تأمين خوراك 

 شود. كرمانشاه، شيراز، اصفهان، اراك، تهران و تبريز، جهت صادرات نيز استفاده مي

نيز ان الومنطقه  صادرات و برايهمچنين نفت خام توليدي مناطق دريايي بهرگان، خارك و سيري 

 . دشومي، صادر واناليشگاه الپاپس از تأمين خوراك 

ليد بودن عمر مخازن نفتي و افزايش سهم تو الباپيش روي صنعت نفت كشور،  مشكالتيكي از 

مه ( برنا48ماده )« ث»كه طبق بند  ن در سبد توليد نفت خام كشور استسنگيفوقنفت سنگين و 

از مخازن  ب بازيافت مخازن كشور، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشتبه منظور افزايش ضري ،ششم

 .استهاما اين امر ميسر نشد ،گرفتميقرار دولت در دستور كار  بايدهيدروكربوري 

سه با سال در مقاي 1398خام كشور در سال ، ميزان صادرات نفت6 با توجه به آمار مندرج در جدول

هاي مجدد تحريماعمال رو بوده است. اين كاهش نتيجه رصدي روبهد 8/64با كاهش بيش از  1397

در  پيش روي صنعت نفت كشور، فقدان امنيت تقاضامشكالت از ديگر  نفتي عليه كشور بوده است.

بايست با ديپلماسي كه اين امر مي استصادرات نفت خام و بازارهاي بلندمدت و نبود مشتريان راهبردي 

 شد.فعال اقتصادي احيا مي

 ـ روند توليد گاز غني در كشور

رشد وسط مت)با  1398بيانگر آن است كه ميزان توليد گاز غني كشور در سال  6آمار مندرج در جدول 

است  ميليون مترمكعب در روز بوده 933( معادل 1396درصدي نسبت به سال  07/5بيش از ساليانه 

 جنوبي بوده است.ي جديد ميدان گازي پارسبرداري و برداشت از فازهاكه اين رشد ناشي از بهره

دنبال اكنون بهايران در توليد گاز در رده چهارم و بعد از كانادا قرار داشت، اما هم 1392در سال  

و  23ترتيب بهدرصد( پس از آمريكا و روسيه ) 1/6افزايش توليد در ميدان گازي پارس جنوبي، ايران )

 1قرار گرفته است. جهان كننده گازليددرصد( در رتبه سوم كشورهاي تو 17

 : جملهازمواجه است  هاي متعدديتوليد در صنعت گاز با چالش

                                                 

 .1399، شهريورماه «توسعه و تولید از میدان گازي پارس جنوبي». وزارت نفت، گزارش 1
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 هاي اداري، بوروكراسي -

 ها، بر بودن قراردادها و ضمانتنامهعملياتي نبودن و زمان -

 وپاگير،هاي دستها و دستورالعملبرخي مصوبه -

 ،مشكالت بانكي  -

  ،اي حاكمقهالمللي و منطشرايط سياسي بين -

 .نوسانات نرخ ارز -

 ـ روند واردات و صادرات گاز در كشور

اي و طقهطبيعي به بازارهاي من افزايش صادرات گازهاي وزارت نفت )شركت ملي گاز( ازجمله برنامه

ارد و به تركيه، وايران از تركمنستان و آذربايجان گاز طبيعي ، 1397تا پايان سال  .بوده استالمللي بين

تنها مقصد  اساس آمار موجود در حال حاضربركرد. نخجوان و ارمنستان گاز صادر مي ،ق، آذربايجانعرا

 گاز صادراتي ايران، كشورهاي عراق و تركيه هستند.

مترمكعب بوده كه نسبت به سال ميليون  8/5، روزانه حدود 1397ر در سال واردات گاز طبيعي كشو

  1ه علت آن قطع واردات گاز از تركمنستان به ايران بوده است.درصد كاهش داشته ك 45تقريبا   1396

خير در أعلت مسائلي چون تحريم، باال بودن ميزان مصرف نسبت به توليد، تبهصادرات گاز كشور 

و هاي اخير فراز خصوص فازهاي جديد پارس جنوبي در سالبههاي توسعه توليد گاز برداري طرحبهره

پي پايه گزارش بيبراساس آمار اوپک اولين و بر ايران است. گفتني است با اينكه هاي زيادي داشتهنشيب

دومين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد، نتوانسته سهم مناسب خود را از تجارت جهاني گاز 

 1397نسبت به سال  1398مجموع صادرات گاز در سال دهد كه حال آمارها نشان مياينبادست آورد. هب

 2ميليون مترمكعب در روز رسيده است. 44درصدي همراه بوده و به حدود 15با رشد 

 

 عمده نفتيهاي وردهافر. توليد و مصرف ۶-2

ر، تأمين منظور تأمين نيازهاي انرژي داخل كشوبهيشگاه داخلي الپا 10 با ،يش نفت ايرانالبخش پا

ف داخلي مازاد بر مصرهاي وردهافرمقداري از بخشي از خوراك صنايع و واحدهاي پتروشيمي و صادرات 

 .فعاليت دارد

 1397، 1396هاي هاي كشور طي سالگازي( پااليشگاهخام و ميعاناتمتوسط خوراك مصرفي )نفت

. در جدول 3خام در روز بوده استهزار بشكه معادل نفت  2135و  1931، 1819ترتيب حدود به 1398و 

                                                 

ريزي و نظارت بر منابع هیدروكربوري، ترازنامه هیدروكربوري كشور، لي انرژي، معاونت برنامهالملمؤسسه مطالعات بین. 1

 .1397سال 

 .همان 2.

گزارش جامع روند توسعه صنعت پاليش نفت خام و میعانات گازي »هاي نفتي ايران، شركت ملي پاليش و پخش فراورده .3
 1399، آذر ماه «كشور
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 نشان داده شده است. 1398الي  1396هاي صلي كشور در سالاورده افرمقدار توليد پنج  7

فت گاز و نفت اصلي )گاز مايع، بنزين موتور، نفت سفيد، نورده افرميزان توليد پنج  1396در سال  

ي نسبت درصد 19با افزايش  1398ميليون ليتر در روز بوده كه ميزان آن در سال  245كوره( حدود 

 است. ميليون ليتر در روز رسيده 291( به 1397رصدي نسبت به سال د 5/11)افزايش  1396به سال 

يشترين ميزان بتوليد بنزين بيشترين ميزان درصد رشد و نفت سفيد، ، 1در اين بين، با توجه به نمودار 

 اند.درصد كاهش توليد را داشته

كه اجراي طرح نفتي و الگوي پااليشي در ايران بايد اشاره كرد هاي وردهافردر مورد توليد  

رسد به نظر ميبههاي اراك و تهران باعث بهبود الگوي پااليشي كشور شد. هرچند سازي پااليشگاهكيفي

نبود انگيزه كافي و  1هاي كشور،كار گرفته شده در تكنولوژي پااليشگاهجمله عدم پيچيدگي بهداليلي از

و گري و فني تنظيمبه سبب نبود نهاد ورده افربسترهاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در توليد 

متوسط ها، الگوي پااليشي كشور هنوز فاصله زيادي با سازي پااليشگاهنهايت تأخير در اجراي كيفيدر

المللي بينبا توجه به آمار آژانس سنگين )نفت كوره( هاي وردهافردر توليد جهاني دارد. شايان ذكر است، 

در فراورده ميليون تن بوده كه توليد اين  22كوره ايران معادل نفت توليد ميزان  2018انرژي در سال 

د توليد نفت كوره در درص 5ميليون تن بوده است. شايان توجه است كه حدود  430ان برابر كل جه

 2جهان را به خود اختصاص داده است.

 

 ۱۳9۸الي  ۱۳9۶هاي اصلي كشور در سالورده افر. مقدار توليد پنج ۷ جدول

 ۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ حدوا سال

 هاخوراك نفت خام پااليشگاه
 هزار بشكه در روز

1685 1658 1716 

 419 273 134 هاخوراك ميعانات گازي پااليشگاه

 توليد بنزين

 ميليون ليتر در روز

69 84 99 

 108 98 92 توليد نفت گاز

 7 8 9 توليد نفت سفيد

 12 11 11 توليد گاز مايع پااليشگاهي

 65 60 64 د نفت كورهتولي

 291 261 245 اصليورده افرمجموع پنج 

 49/11 53/6 - درصد انهيتغييرات توليد سال

ات سبحان، سسه مطالعؤ، م1399؛ سال «خام و ميعانات گازي كشور جامع روند توسعه صنعت پااليش نفت»وزارت نفت، گزارش مأخذ:

 .1399، شهريورماه «پتروشيمينقد و بررسي عملكرد دولت در بخش نفت، گاز و »

 

                                                 

ديگر درجه پیچیدگي )انديس نلسون( عبارتكردن صنايع تبديل پاليشگاهي، كیفیت و سطح تكنولوژي يا به. عامل مهم در اقتصادي 1

ارزش مانند نفت كوره و وكیوم ها هر چه درجه پیچیدگي بالتري داشته باشند محصولت كمهاست. گفتني است پاليشگاهپاليشگاه
كوره و  هاي ايران درصد تولید نفتيابد. در مورد پاليشگاهشدت افزايش ميها بههكنند و سودآوري پاليشگاباتوم كمتري تولید مي

 درصد تولید فراورده را به خود اختصاص داده است. 20و حدود  ها بالستوكیوم باتوم نسبت به كل فراورده

2  . IEA.org 
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 نگارنده محاسبات :خذأم

 

اساس آمار ترازنامه هيدروكربوري برآمده است.  8اصلي در جدول پنج فراورده درصد استحصال 

نفتي در كشور توليد شده كه ورده افرب انواع مكعهزار متر 300سال روزانه بيش از  اين ، در1397

 گاز، نفت كوره و بنزين موتور اختصاص داده شده است. درصد آن به توليد نفت 98/78

 

 ( ۱۳9۷و  ۱۳9۶اصلي )هاي فراورده. روند توليد ۸جدول 

 سال

خام و  خوراک )نفت

 ميعانات گازي(

 )هزار بشكه در روز(

 (يک در الگوي پااليش )درصدهرسهم 

گاز 

 مايع
 بنزين

نفت سفيد و 

 سوخت هوايي

 نفت

 گاز

نفت كوره 

 سبک
 هاوردهافرساير 

1396 38/1819 71/3 83/23 13/5 76/31 4/22 51/11 

1397 15/1930 62/3 43/27 16/4 91/31 64/19 32/11 

 36/4 -46/5 59/6 -3/14 7/22 52/3 09/6 1396به  1397رشد 

 .1397 ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، ترازنامه هيدروكربوري كشور، سالمللي انرژي، معاونت برنامهالمؤسسه مطالعات بين مأخذ:

 

ميليون  4/457حدود  1397اصلي كشور در سال ورده افرميزان مصرف پنج  ،9با توجه به آمار جدول 

 4/6فت خام(، حدود ميليون بشكه معادل ن 9/429) 1396بشكه معادل نفت خام بوده كه نسبت به سال

  1درصد افزايش داشته است.

 

 

 

 

                                                 

 .1397 ع هیدروكربوري، ترازنامه هیدروكربوري كشور، سالريزي و نظارت بر منابالمللي انرژي، معاونت برنامهمؤسسه مطالعات بین. 1
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 ۱۳9۷الي  ۱۳9۶هاي اصلي كشور در سالورده افرپنج  مصرف. مقدار 9 جدول
 ۱۳9۶ به ۱۳9۷ تغييرات كل از سهم ۱۳9۷ ۱۳9۶ واحد سال /وردهافر

 بنزين

 معادل بشكه ميليون

 خام نفت

99/161 75/178 32/37 35/10 

 98/6 48/42 46/203 18/190 گاز نفت

 -22/14 95/4 29/14 46/16 سفيد نفت

 -68/3 12/3 94/14 51/15 پااليشگاهي مايع گاز

 79/0 63/9 12/46 76/45 كوره نفت

 4/6 6/97 39/457 9/429 وردهافر پنج مصرف مجموع

 12/3 - 35/468 14/454 نفتي هايوردهافر كل مصرف مجموع

 .1397ي كشور، سال ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، ترازنامه هيدروكربورانرژي، معاونت برنامهالمللي مؤسسه مطالعات بين مأخذ:

 

 نفتيهاي وردهافر. وضعيت واردات و صادرات ۷-2

ارائه شده است. براي تأمين كمبود  1397و 1396هاي نفتي در سالهاي فراوردهميزان واردات و صادرات  10در جدول 

برحسب  1397الي  1396هاي كه روند آن طي سالشود ميتي، مقاديري از آنها از طريق واردات جبران نفهاي فراورده

وارد بنزين )معمولي و سوپر( ميليون بشكه معادل نفت خام  35/25روزانه  1396نياز داخلي متغير بوده است. در سال 

ل نفت خام بوده كه نسبت به عدد متناظر خود ميليون بشكه معاد 07/9برابر  1397كشور شده است. اين رقم در سال 

 فارس، خليج ستاره هايپروژه تكميل و دليل آن 1رو بوده استروبه يدرصد 179سال گذشته با كاهش بيش از  در

 ميليون 3 و ليتر ميليون 12ليتر،  ميليون 33ترتيب بهها به ازاي هر كدام از اين پااليشگاهكه  باشدمي تبريز و عباس بندر

 2است. شده اضافه 5 يورو و 4 يورو كيفيت با توليد بنزين ظرفيت به روز در ليتر

 

 ۱۳9۶-۱۳9۷هاي نفتي طي سالهاي وردهافرواردات و صادرات  كل . ميزان۱۰جدول 

 ۱۳9۷ ۱۳9۶ واحد شرح

 واردات
 ميليون بشكه معادل نفت خام

35/25 07/9 

 7/100 24/136 صادرات

رازنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، تالمللي انرژي، معاونت برنامهنمؤسسه مطالعات بي مأخذ:

 1397 هيدروكربوري كشور، سال

 

ميليون  7/100برابر  1397نفتي در سال هاي وردهافرصادرات  ،11با توجه به آمار مندرج در جدول 

صلي كه علت ارو بوده بهرودرصدي  26با كاهش  1396بشكه معادل نفت خام بوده كه نسبت به سال 

اثر ارتقا  صادرات نفت كوره به علت كاهش توليد اين فرآورده درآن كاهش در صادرات نفت كوره است. 

ترين زرگبحال ايران يكي از اينبا( و افزايش مصرف داخلي صورت گرفته است. 8پااليشگاه ها )جدول 

 صادركنندگان نفت كوره در سطح منطقه و جهان است.

                                                 

 .همان. 1

 .1399گزارش عملكرد وزارت نفت به كمیسیون انرژي تیرماه . 2
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 ۱۳9۶-۱۳9۷ هايسال طي نفتي هايوردهافر صادرات ميزان. ۱۱ جدول

 ۱۳9۶ به سال ۱۳9۷درصد تغييرات سال  ۱۳9۷ ۱۳9۶ واحد شرح

 نفت كوره

ميليون بشكه 

معادل نفت 

 خام

43/118 49/91 75/22- 

 -13/91 87/8 78/14 نفت گاز

 - 02/0 0/0 نفت سفيد

 -07/26 19/0 26/0 *گاز مايع

 195 065/0 022/0 سوخت جت

 - 1/0 0 بنزين موتور

 - - 77/2 نفتا
 .است ايراننفتي هاي وردهافر پخش و پااليش ملي شركت صادراتي فروش شامل صرفا  جدول اين در مايع گاز صادرات ارقام٭

 

 ، تبديل و انتقال و توزيع انرژيورشافر. تلفات ۸-2

 زيع انرژيوت ، انتقال و تبديل تلفات و گاز نفت، فراورش هايسيستم حاصل از تلفات كل  مقدار 12 در جدول

هاي خي بخشكل تلفات مجاز و غيرمجاز انرژي كشور با وجود نامشخص بودن تلفات در بر نشان داده شده است.

نفت خام  ميليون بشكه معادل 92/374حدود  1397هاي توليد و صادرات نفت خام در سال عملياتي مانند بخش

زان نسبت به ميليون بشكه معادل نفت خام( بوده است كه اين مي 2343انرژي اوليه )حدود د از درص 16معادل 

ي اوليه درصد از انرژ 55/17ميليون بشكه معادل نفت خام معادل  20/377) 1396عدد متناظر خود در سال 

هت كاهش دام در جميليون بشكه معادل نفت خام(( كاهش بسيار ناچيزي داشته است. بر اين اساس، اق 2149)

ملياتي عفرايندهاي موقع هاي مؤثر، نظارت مستمر بر چرخه عمليات و همچنين تعميرات بهآن با اجراي طرح

انرژي كشور  در ساختار عرضه انرژي در كشور به نبود تمركز در كاهش تلفاتها ناكاراييضروري است. بخشي از 

 رژي نيز در كشور تمركز الزم وجود ندارد. سازي مصرف انمتأسفانه در بخش بهينه گردد.برمي

 
 ، تبديل و انتقال و توزيع انرژيورشافرهاي . كل تلفات سيستم۱2 جدول

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 ۱۳9۷ ۱۳9۶ تلفات

 92/374 20/377 كل تلفات

 99/15 55/17 درصد تلفات به عرضه انرژي اوليه )درصد(

 مأخذ: همان.
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سي عملكرد۳ ساس قانون برنامه  . برر ساله پنجكلي دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز برا

 توسعه و قوانين مرتبطششم 

سند ) اسناد و قوانين مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز برخي درعملكرد دولت در اين بخش به بررسي 

ت از توسعه صنايع حماي و و ارتقاي نظام مالي كشور رقابت رفع موانع توليد برنامه ششم توسعه،قانون و 

با توجه به اهداف و وظايفي  گذاري مردمي(دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهپايين

 برگرفته ازگزارش عملكرد اطالعات شايان ذكر است كه اين  شود.مي هكه برعهده داشته پرداخت

 است.وكربوري سوي وزارت نفت و ترازنامه هيدرازعملكردي ارائه شده هاي گزارش

 

 . عملكرد اهداف سند برنامه ششم توسعه۱-۳

هاي توسعه هايي كه براي تحقق اسناد باالدستي نظام وجود دارد، اجراي برنامهترين مؤلفهيكي از مهم

ساله ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و در قالب زمانبندي مشخص است. در همين راستا برنامه پنج

به تصويب رسيد. اهداف كالن و كمي بخش انرژي در سند راهبرد  25/12/1395اجتماعي در تاريخ 

 .برنامه ششم توسعه تعيين شده است

براي قانون برنامه ششم توسعه  سند و درتكاليفي دارد، كه نفت و گاز در اقتصاد كشور  يمهم توجه به نقش با

 ها و عملكرد آن ارائه شده است.شاخص برخي از اين تكاليف قانوني 13در جدول كه دولت در نظرگرفته شده 
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 (۱۳99-۱۳95) برنامه ششم توسعه سند هاي بخش نفت و گاز كشور در. اهداف كمّي برخي از شاخص۱۳جدول 
 ۱۳99 ۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ ۱۳95 واحد شاخص

 )اهداف برنامه( توليد نفت خام
 ميليون بشكه در روز

46/3 87/3 96/3 00/4 28/4 

 * 36/2 55/3 86/3 7/3 عملكرد
 )اهداف برنامه( توليد ميعانات گازي

 هزار بشكه در روز
688 763 910 1002 1012 

 * * 14/773 46/779 6/719 عملكرد

 )اهداف برنامه( خام از ميادين مشترك توليد نفت
 هزار بشكه در روز

۳4۰ 5۶5 ۶۷۰ ۸9۰ ۱۰۸۰ 

 601 510 370 335 215 عملكرد

 مه()اهداف برناگاز غني توليدي
 ميليون مترمكعب در روز

869 1000 1095 1180 1287 

 * 9/932 9/857 9/844 9/718 عملكرد
 امه()اهداف برن توليد گاز از ميادين مشترك )ميدان پارس جنوبي(

 ميليون مترمكعب در روز
567 683 750 750 750 

 630 560 93/531 34/496 12/424 عملكرد

 )اهداف برنامه( صادرات نفت خام و ميعانات گازي
 ميليون بشكه در روز

25/2 49/2 5/2 47/2 47/2 

 * 65/0 85/1 2 09/2 ٭٭عملكرد
 )اهداف برنامه( صادرات گاز طبيعي

 ميليون مترمكعب در روز
7/27 9/93 8/152 2/187 225 

 * 11/44 10/38 24/36 78/24 عملكرد

سال  (1399-1395)ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ريزي كشور، سند برنامهسازمان مديريت و برنامه مأخذ:

 يدروكربوري كشور، سالريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، ترازنامه هالمللي انرژي، معاونت برنامهمؤسسه مطالعات بين .1394 انتشار

ولت در بخش نقد و بررسي عملكرد د»سسه مطالعات سبحان، ؤ. م1399. گزارش عملكرد وزارت نفت به كميسيون انرژي تيرماه 1397

 ، شركت مهندسي و توسعه نفت.1399، شهريورماه «نفت، گاز و پتروشيمي
 باشد.. اطالعات در دسترس نمي*

 شامل عملكرد صادرات نفت خام است و عدد صادرات ميعانات در آن درج نشده است. ٭٭

 

 . قانون برنامه ششم توسعه2-۳

 ( 44) ماده

دت شافزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش منظور افزايش ارزشدولت مكلف است به (الف

 جام دهد:در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را ان« مصرف انرژي براي واحد توليد»انرژي 

ز نفت خام تسهيالت الزم براي ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در رو. 2

ريزي و اجرا كند تا نحوي برنامهبهو ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي را 

نفت كوره  تقطير اختصاص يابد و سهمميانتر و آنها اساسا  به محصوالت سبکورده افرتركيب توليد 

 .( بيشتر نشود10%در الگوي پااليش از ده درصد )

 

نرژي افزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت ابر افزايش ارزشتكليف دولت  اهداف:

كه در روز با ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بش«مصرف انرژي براي واحد توليد»

 .االيش كشورو كاهش سهم توليد نفت كوره در الگوي پ نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي باال
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۱۳۸9 ۱۳9۰ ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳94 ۱۳95 ۱۳9۶ ۱۳9۷ ۱۳9۸

وز
ر ر

 د
تر

 لي
ن

يو
يل

م

 دهد.را نشان مي 1398الي  1389 هاي كشور طي سالتوليد نفت كوره در پااليشگاه 2نمودار  : عملكرد

 

 ۱۳9۸الي  ۱۳۸9 هاي كشور طي سالروند توليد نفت كوره در پااليشگاه. 2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1399ريزي وزارت نفت، معاونت برنامه خذ:أم

 

تا  1389هاي سال توليد نفت كوره طيشي در كشور، سازي الگوي پااليهاي بهينهبا اجراي پروژه

 رو بوده است.ميليون ليتر در روز روبه 11با كاهش بيش  1398

 

 هاي كشوردر پااليشگاهنفتي هاي وردهافراز كل . سهم توليد نفت كوره ۳ نمودار

 ۱۳9۸الي  ۱۳95 طي سال 

 .همانخذ: أم

 

 

 

۱۳95 ۱۳9۶ ۱۳9۷ ۱۳9۸

صد
در
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 ههاي كاهش توليد نفت كورو برنامه هاسياستـ 

 طرح كنوني ارتقاي كيفيت و كميت ظرفيت پااليشگاهي كشور 

گذاري با سرمايه طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان،ريزي وزارت نفت، مطابق گزارش معاونت برنامه

اي كامل اين در نتيجه اجرميليارد دالري، طراحي و اجراي بخش اول آن در حال انجام است.  3/2قريب به 

توليد  ،5گاه به يورو و نفت گاز توليدي پااليش 4ه بر ارتقاي كيفيت بنزين توليدي پااليشگاه به يورو طرح عالو

 درصد كاهش خواهد يافت. 15فراورده كم ارزش نفت كوره در اين پااليشگاه حدود 

 اصفهانهاي تهران، پااليشگاه (upgradingطرح ارتقاي كيفي و كاهش نفت كوره )در ضمن، 

آبادان ريز، ، بندرعباس، تب(حل اجرايي واحد گوگردزدايي نفت كوره به عنوان فاز نخست طرح)شروع مرا

ب طرح )ره( شازند اراك و بندرعباس)در قالهاي امام خميني پااليشگاهسازي و احداث واحدهاي كک

upgradingآمده است. 14كه خالصه آن در جدول  باشد( طراحي و درست اجرا مي  

 

 هاي ارتقاي ظرفيت پااليشگاهي. طرح۱4جدول 

 هدف كمي عنوان طرح
 برآورد سرمايه گذاري

 ميليارد تومان ميليارد دالر

هزار بشكه در  210ساخت يک پااليشگاه  فاز اول -توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان

 روز در محل فعلي پااليشگاه آبادان
3/2 3200 

( Upgradingو كاهش نفت كوره ) كيفي يطرح ارتقا

 ، اصفهانپااليشگاه تهران

شروع مراحل اجرايي واحد گوگردزايي نفت 

عنوان فاز نخست طرح بهكوره 
Upgrading 

- - 

سازي كکبندر عباس، تبريز، آبادان و احداث واحدهاي 

 و بندر عباس پااليشگاه امام خميني

 Upgradingدر قالب طرح 
- - 

 .1399 ريزي وزارت نفت،معاونت برنامه خذ:أم

 

 طرح توسعه صنعت پااليش نفت خام و ميعانات گازي 

ان اين برنامه برنامه ششم تا پايقانون  (44)ماده « الف»بند « 2»با توجه به جز  اظهارنظر كارشناسي:

االيش پها و كاهش سهم توليد نفت كوره در الگوي پااليشگاه ضريب پيچيدگي ارتقايبه دولت مكلف 

شود، اين يوزارت نفت برداشت مبوده است. اما آنچه كه از گزارش عملكرد  ددرص 10به كمتر از  كشور

ر مقابل د و است 5هاي ايران شاخص پيچيدگي پااليشگاه است كه در اجراي اين جز ناموفق بوده است.

نياز توجه باشند، را دارا مي 9 كه مقدار يافتهو متوسط كشورهاي توسعه 7 كه برابر متوسط جهاني آن

 .به اين فاكتور ضروري است ويژه

هاي كشور از كل سهم نفت كوره پااليشگاهتوليد و  1398تا پايان سال  3 و 2 با توجه به نمودار

برابر با  1395كه اين مقادير در سال و  استدرصد  7/19 ميليون ليتر در روز و 73/64نفتيهاي فراورده
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روند توسعه و ارتقا پااليشگاهي رو به  نابراين،درصد بوده است. ب 2/23ميليون ليتر در روز و  19/63

 درصدي نفت كوره فاصله زيادي دارد. 10بهبود بوده است ولي بسيار كند است و تا سهم تكليفي 

است، هداعث بهبود الگوي پااليشي كشور شب ،هاي اراك و تهرانسازي پااليشگاهاجراي طرح كيفي

و  يكاف هزيانگ نبود كشور، يهاشگاهيپاال يده در تكنولوژكار گرفته شعدم پيچيدگي به ليبه دل اما

گري و فني و فراورده به سبب نبود نهاد تنظيم ديدر تول يبخش خصوص تيفعال يمناسب برا يبسترها

متوسط با  الگوي پااليشي كشور هنوز فاصله زيادي ها،شگاهيپاال يسازيفيك يدر اجرا رينهايت تأخدر

جهان  هاياهمار آژانس بين المللي انرژي متوسط سهم توليد بنزين در پااليشگبر اساس آجهاني دارد. 

ن در درصد اعالم شده است. اين در حالي است كه متوسط سهم توليد بنزي 24معادل  2019در سال 

رايج در  هايدرصد در همان سال مي باشد كه نشان مي دهد فناوري 27ايران حدود  هايپااليشگاه

 هاي سبک ايران تفاوت زيادي با متوسط جهاني ندارد.   توليد فرآورده

اشته دروند كاهشي  (3)نمودار  اخير هايهرچند سهم توليد نفت كوره در سال، شايان ذكر است

 5ه ايران حدود ميزان توليد نفت كور (2018در سال )المللي انرژي با توجه به آمار آژانس بيناست، اما 

 .كه عدد قابل توجهي است جهان را به خود اختصاص داده استدرصد توليد نفت كوره در 

 

 (45ماده )

طرح جامع »ي ياربط، برنامه اجري ذييهاي اجراهاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاهوزارتخانه

 استاي سند مليرارچوب قوانين مربوطه و در سال اول اجراي قانون برنامه در چرا تا پايان « انرژي كشور

 .وزيران برسانند هيئتراهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور، تهيه كنند و به تصويب 

 

 هستند.« طرح جامع انرژي»برنامه اجراييوزارت نفت و نيرو موظف به تهيه  :اهداف

ت به تصويب هيئ 24/1/1399برنامه اجرايي طرح جامع انرژي كشور در جلسه مورخ  :عملكرد

 ه است.وزيران رسيد

 خصوص عملكرد اين ماده نكات ذيل قابل بيان است:در :كارشناسي اظهارنظر

ساير  يند با همكاراموظف روينفت و ن يهابرنامه پنج ساله توسعه ششم، وزارتخانه (45)طبق ماده 

مه در نون برناقا يرا تا پايان سال اول اجرا «يطرح جامع انرژ»ي برنامه اجرائ ربط،يذ ياجرائ يهادستگاه

 هيور، تهكش يانرژ يلعا يكشور مصوب شورا يراهبرد انرژ يسند مل يمربوطه و در راستا نيچارچوب قوان

به  24/1/99 خيردر تا يطرح جامع انرژ يياساس برنامه اجرا نيوزيران برسانند. بر ا تئيكنند و به تصويب ه

دي و بدون ج كمبودهايبا و امه ششم در سال انتهايي برن. اين برنامه اجرايي ديرس رانيوز ئتيه بيتصو

 .تدوين شده است سند پشتيبان
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 ( سند ه در بخش امور زيربنايي) انرژينامه اجرايي همان اهداف كمي ذكر شداهداف كمي اين بر

 برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است.

  يكم اهداف ه تصويب رسيده است، در حالي كهب 1399در سال  «طرح جامع انرژي»برنامه اجرايي 

انداز ه منظور چشمبا اين اتفاق كليت و مفهوم برنامه اجرايي ب ، بنابرايناست 1400تا سال  1396سال از آن 

 .ال رفته استؤپيش رو زير س

 هيو نوع منبع اول استشده انيب يبه طور كل يراهبردها و اهداف كم ،ريپذ ديتجد هاييدر بخش انرژ 

خش ر بهمچنين د مشخص نيست. يانرژ ديتول شيافزا يمدنظر در راستا يزمان بازه يط آن و سهم از كل

 كامل وجود ندارد.  يابرنامه زين ياهسته يتوسعه انرژ

 نيز  يانرژ حامل نيا يو برا است يانرژ هيمنابع اول ءجز زيزغال سنگ ن ي،راهبرد يبر اساس سند مل

 .شده استن يحامل انرژ نيبه ا يااشاره چيه ييكه در برنامه اجرا يدر حال ،دشو يزيربرنامهالزم است 

 :ستا نشده ، پرداختهآورده شده «سند ملي راهبردي»كه در  ذيلبرنامه به اهداف كالن  نيادر 

شور ك يدر بخش انرژ ماتيراهبردها و اتخاذ تصم نيتدو ،يگذارتاسيتمركز س -۶فيرد -« ب» بند

 .يو زغال سنگ حرارت ياهسته ر،يدپذيتجد يهايبرق، انرژ شامل نفت، گاز،

ناسب كشور مت يكنندگان انرژو عرضه دكنندگانيتول يسازمان سازيكارآمدتر  -۱۱ فيرد-« ب» بند

 .عرصه نيدر ا شرويپ يهابا ساختار شركت

 يدجه عمومبو نيبع تأمنحاصل از آن، از م ينگاه به نفت و گاز و درآمدها رييتغ -۱2 فيرد-«ب» بند

 .ريدپذيبر اقتصاد منابع تجد ديكأبا ت ياقتصاد ندهيزا يهاهيبه منابع و سرما

 .يانرژ دكنندگانيتول يبرا يانرژ يهاحامل متيكردن ق يواقع -۱۳ فيرد-«ب» بند

 

 (4۸)ماده 

 دولت مكلف است:

شعل در موليد و برداري از گازهاي همراه تآوري، مهار، كنترل و بهرههاي جمعكليه طرح (الف

ت حداكثر كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادالنه خوراك آنها ظرف مد

تي واگذار نمايد االجرا شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غيردولسه ماه از تاريخ الزم

 .باشد ل مهار و كنترل شده( گازهاي مشع90%اي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد )گونهبه

 

هاي برداري از گازآوري، مهار، كنترل و بهرههاي جمعدولت مكلف است به اجراي طرح اهداف:

 .ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفتي همههمراه توليد و مشعل در 
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  عملكرد:

نشان را  دوازدهمهاي همراه در دولت آوري گازمنظور جمعهاي تعريف شده بهطرح 15جدول 

 دهد. اين جدول براساس گزارشات واصله از وزارت نفت تهيه و تدوين شده است.مي

 

 دوازدهمآوري گازهاي همراه توسط دولت هاي جمع. طرح۱5جدول 

 درصد پيشرفت طرح 

 NGlهاي اندازي واحدراه

 1398ل سادرصد تا پايان  40 3100طرح گاز و گاز مايع 

 1399سال  درصد تا پايان 65 3200طرح گاز و گاز مايع 

 1400احداث كارخانه اواخر سال  بيني تكميلپيش كارخانه گاز مايع خارك

 آوري گازهاي همراه نفتجمعهاي طرح

 خليج فارس و پتروشيمي مارون طرح بيدبلند

درصد  97درصد پيشرفت مطالعات مقدماتي بيدبلند 

 1399تا سال 

مي مارون درصد پيشرفت مطالعات مقدماتي پتروشي

 1399درصد تا سال  20

توافقنامه واگذاري گازهاي همراه مسجد سليمان به 

 پتروپااليش بختياري
 در مرحله بررسي

خيز طرح فروش گازهاي مشعل شركت ملي مناطق نفت

 )شركت تامكار( جنوب

ميليون مترمكعب گاز مشعل و توليد  56آوري جمع

سال گازي و گاز سبک از آن تا پايان  تناميعا

1398 

آوري گازهاي مشعل ميدان مارون شركت ملي طرح جمع

 خيز جنوبمناطق نفت

ميليون فوت مكعب در روز گاز  12آوري جمع

 1398مشعل از بهمن سال 

آوري گازهاي مشعل ميدان منصوري شركت ملي طرح جمع

 خيز جنوبنفتمناطق 

ميليون فوت مكعب در روز گاز مشعل از  10آوري جمع

 مرحله نصب تجهيزاتدر  ،1398سال  بهمن

 منعقد شده است. 1398قرارداد در سال  طرح فروش گازهاي مشعل شركت نفت مناطق مركزي

 منعقد شده است. 1398قرارداد در سال  طرح فروش گازهاي مشعل شركت اروندان

 وري گاز سوزانده شده(آمجتمع گازي پارس جنوبي )جمع

 15 و 10تا  1جنوبي )فاز تم پارسهاي اول تا هشدر پااليشگاه

 (20-21و  18تا 

ميليون  8/3به  4ميزان گازهاي سوزانده شده از 

 مترمكعب در روز كاهش يافته است.

 مجتمع گازي پارس جنوبي )ميزان مجموع فلرينگ(

و  18 تا 15و  10تا 1اول پارس جنوبي )فاز  در پنج پااليشگاه

20-21) 

ميليون  07/1به  48/2ميزان گاز سوزانده شده از 

 مترمكعب در روز كاهش يافته است.

 .1399ريزي وزارت نفت، معاونت برنامه خذ:أم

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

28 

زهاي همراه ر اين ماده با بيان مواردي همچون تعيين نرخ عادالنه براي گاد اظهارنظر كارشناسي:

ن اي فراخواگذار بخش خصوصي و تعاوني و در نظر گرفتن مدت زماني مشخص برنفت، حضور سرمايه

ر مورد دهاي توسعه گذشته است تا نسبت به مواد قانوني برنامه فروش گازهاي همراه نفت تالش شده

آوري گازهاي تر باشد، ولي تجارب گذشته در مورد جمعآوري گازهاي همراه نفت كمي مؤثرتر و عمليجمع

 آوريجمع هايبرنامه اجرايي شدن دهد كههاي توسعه نشان ميهمراه نفت سوزانده شده و قوانين برنامه

هاي قوانين برنامه گازهاي همراه نفت نياز به قانون جامع، كامل و مختص اين نوع گازها دارد تا مكملي براي

هاي سوم، چهارم و پنجم مثال در برنامه رايب( قانون برنامه ششم توسعه باشد. 48توسعه از قبيل ماده )

مل چنين عآوري شود، ولي در درصد از گازهاي همراه جمع 5/81و  7/74، 55ترتيب مقرر شده بود تا به

آوري عهاي توسعه در زمينه جماست. يكي از داليل عدم تحقق اين اهداف برنامه اهدافي محقق نشده

 گازهاي همراه نفت سوزانده شده، نبود قانون مختص گازهاي همراه نفت است.

زم جدي عريزي منسجم و برنامهمينه كماكان انفعالي و فاقد همچنين سياست وزارت نفت در اين ز

برداري از اين گاز يا كه در كشورهاي ديگر جهان با بهرهحاليدربراي سامان دادن به اين معضل است. 

 شود.حداقل تزريق آن به مخزن بخش قابل توجهي از اتالف جلوگيري مي

تور ميزان فاك سههاي مذكور ها و پروژهطرحک از براي بررسي عملكرد دقيق اين وزارت در مورد هري

ست كه در صد پيشرفت پروژه از اهميت بسزايي برخوردار ادربرداري و همراه، سال بهره آوري گازجمع

آوري گازهاي مشعل آوري گازهاي همراه در شرق كارون و جمعهاي جمعبرخي موارد مانند طرح

هاي ارشگزطور دقيق مشخص نشده است و بهزيابي فاكتورهاي ارهاي منطقه پارس جنوبي اين پااليشگاه

 است. عملكردي حاكي از آن است كه تحركاتي در حد مطالعات مقدماتي و يا قراردادي صورت گرفته

 

 (4۸)ماده 

 دولت مكلف است:

 ها )بانكرينگ( و خدمات جانبي آن دررساني به كشتيمنظور افزايش خدمات سوختبه (ب

اي هاي الزم از بخش غيردولتي در خريد شناورهدرياي عمان ضمن انجام حمايت خليج فارس و

ي ها و صدور مجوزهاي مورد نياز برا، شرايط، تسهيالت، مشوقوردهافرگذاري مخصوص، قيمت

درصد  نحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل دهها را بهرساني به كشتيتوسعه صنعت سوخت

ي عمان ها در منطقه خليج فارس و دريارساني به كشتيبازار سوخت ( ساالنه، سهم كشور از10%)

 .( برسد50در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد )%
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رساني به ها، توسعه سهم كشور از بازار سوخترساني به كشتيتوسعه صنعت سوخت اهداف:

 .ها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامهكشتي

م از الزهاي قانون برنامه ششم توسعه كشور بر انجام حمايت( 48)ماده  «ب»ر بند د :عملكرد

حال  دركيد شده بود اما أت (بانكرينگ) هارساني به كشتيائه خدمات سوختاربراي دولتي غير بخش

اعمال مجدد دليل بههمچنين  الملل شركت ملي نفت ايران است.تنها متولي آن امور بينحاضر هنوز 

صرف در جدول ذيل مقادير م دچار اختالل شده است. انجام اين تكليف هاي اخيردر سال هايمتحر

 به شرح ذيل است: 1397تا  1395هاي ي خارجي در دوره زماني سالهاسوخت كشتي

 

 هاي خارجيسوخت تحويلي به كشتي. ۱۶جدول 

 ۱۳9۷ ۱۳9۶ ۱۳95 ۱۳94 واحد سال

 المللي بينهاي سوخت كشتي

 وره()نفت ك
 مكعب در سالمترهزار 

4756 1934 30/1248 93/1562 

 المللي بينهاي سوخت كشتي

 )نفت گاز(
3/299 6/268 48/297 34/261 

 جمع
ميليون بشكه معادل نفت 

 خام در سال
48/35 3/15 65/10 65/12 

 78/18 -3/30 -57 - درصد تغييرات

 .1397 ري كشور، سالريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري، ترازنامه هيدروكربورنامهالمللي انرژي، معاونت بمؤسسه مطالعات بين مأخذ:

 

هاي فراواني نظير موقعيت ژئوپليتيكي رغم برخورداري از مزيتايران به اظهارنظر كارشناسي:

( 48ماده )« ب»بند هاي كلي نظام در بخش انرژي و سياست) ممتاز و مرز آبي وسيع و احكام حمايتي

هاي كافي در صنعت نامه ششم توسعه( از فعاليت بخش غيردولتي و همچنين ايجاد زيرساختبر

دليل ناهماهنگي نهادي و نبود استراتژي مشخص در اين زمينه، تاكنون در استفاده از بهبانكرينگ، 

رساني به توسعه صنعت سوختدر دولت توجه به اين حكم  باهاي صنعت بانكرينگ موفق نبوده ظرفيت

 1397اما در سال رفت، پيش ميبانكرينگ درصدي  10انه حداقل يبايد در مسير رشد سال، هاكشتي

ارزش بازار فعال  ،1397سال در رو بوده روبهدرصدي  22، با كاهش بيش از 1395نسبت به سال 

م كشور ر آن سهالميليارد د 27ر برآورد شده كه الميليارد د 30ه خليج فارس بيش از بانكرينگ در منطق

ها، ميليون تن به كشتي 16رساني ساليانه بيش از سوختبندر فجيره امارات با ظرفيت  بوده وامارات 

كه درحالي. شودهاي مرتبط با بانكرينگ محسوب ميترين بندر خليج فارس در زمينه انجام فعاليتبزرگ

منطقه خليج فارس(  رصد درآمدد 11دالر )حدود ميليارد  3حدود  از بازار بانكرينگ منطقه ايران سهم
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هاي مهمي مانند رقباي بالقوه در منطقه و در مسير توسعه اين صنعت در ايران چالش 1.استبوده 

اي ها، نبود عملكرد زنجيرهكوره در كشتيجاي نفتپيشتازي آنها، مصرف سوخت ال ان جي به

دولت ها طي اين سالبايست ميد كه و... وجود دار ها، اعمال مجدد تحريمهاي بانكرينگ ايرانيشركت

  انديشيد.مي و مشكالتوانع رفع اين م منظوربهراهكاري  ،منداتخاذ سازوكارهاي مؤثر و نظام با

 

 درصد منظور افزايش و ارتقاي توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يکبه (ث

رنامه، جهت تابعه را در طول اجراي قانون بهاي اي ساليانه شركتهاي توسعهاز اعتبارات طرح (1%)

هاي تجديدپذير دار نفت، گاز و پتروشيمي و انرژيهاي اولويتايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوري

ش شدت كاه سازي آنها وهاي موجود و بوميكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريو به

ا ساليانه راختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند  مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان

 هاي انرژي و آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.به كميسيون

ميزان  منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه بههمچنين به

و ازدياد  ن قانون، برنامه جامع صيانتي( از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اي1%) يک درصد

مناطق  وبندي مخازن به تفكيک نواحي خشكي برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت

 .عمل آوردبهالزم را  دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني، اقدامات

 

 دار نفت، گاز وهاي اولويتوريدولت موظف است به ايجاد ظرفيت جذب، توسعه فنا :۱هدف 

هاي موجود و كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريبههاي تجديدپذير و پتروشيمي و انرژي

 .سازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژيبومي

ها و انشگاهقرارداد كالن پژوهشي در حوزه ازدياد برداشت از ميادين نفتي با د 22هاي طرح عملكرد:

سازي اجرايي وهاي توسعه فناوري حوزه اكتشاف ميادين نفتي با انعقاد هاي برتر كشور و نيز طرحشگاهپژوه

 شده است: هاي كشور به شرح زير از محل اين ماده تأمين اعتبارقرارداد كالن اكتشاف با دانشگاهپنج 

بي در كربني حوضه رسوسازي هيدروكيد بر مدلأي اكتشافي با تيهاي نوين ژئوشيمياتوسعه فناوري -

 ،ناحيه دزفول شمالي

 ،په داغتوسعه فناوري بهبود تصويرسازي زيرسطحي در اكتشاف منابع هيدروكربني در حوضه رسوبي ك -

هاي در چاه هاي نوين حفاري و مهندسي نفتكاربرد ژئومكانيک در اكتشاف منابع هيدروكربني و فناوري -

 ،اكتشافي

                                                 
، «روهای پیشها و فرصتبررسي وضعیت صنعت بانکرينگ در ايران؛ چالش»هاي مجلس، گزارش كارشناسي . مركز پژوهش1

 .1397ماه ، ارديبهشت15849شماره مسلسل 
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 ،دار در ناحيه دشت آبادانشكافته ي كربناهاهاي سنگتوسعه فناوري -

 .ه دشت آبادانكيد بر ژئوشيمي سطحي و زيرسطحي در ناحيأي اكتشافي با تيهاي نوين ژئوشيمياتوسعه فناوري -

 نفتي ايران:هاي وردهافرشركت ملي پااليش و پخش 

ق و تدوين مطالعه، تحقي»موافقتنامه طرح پژوهشي شركت پااليش و پخش تحت عنوان طبق اعالم وزارت نفت، 

هاي مختلف وري در حوزهدانش فني مورد نياز صنعت پااليش و پخش و رفع تنگناهاي عملياتي و افزايش بهره

 .با سازمان برنامه و بودجه كشور مبادله شده است 1396در سال « كشور

 شركت ملي گاز ايران:

ه كشركت ملي گاز ايران تعريف شده  دمستقلي در ستا هپروژ ،(48)ماده « ث»در خصوص عملكرد بند 

 انستيتوهاي تحقيقاتي ذيل در قالب آن در حال فعاليت هستند:

 سازي و تصفيه گازانستيتو تحقيقاتي شيرين -

 سازي گاز طبيعيانستيتو تحقيقاتي مايع -

 هاي گازيانستيتو تحقيقاتي توربين -

 گيري هوشمند گازانستيتو تحقيقاتي اندازه -

دار هاي اولويتاورينبراساس اين بند دولت به ايجاد ظرفيت جذب، توسعه ف ر كارشناسي:نظاظهار

هاي موجود ناوريفكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي هاي تجديدپذير و بهنفت، گاز و پتروشيمي و انرژي

 سازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژي موظف است.و بومي

هايي دستيابي به برخي اهداف مندرج در سند مذكور گام جهت ،هبا توجه به عملكرد ارائه شد

تاي تعريف شده در باالدست و پايين دست نفت و گاز اگر چه در راس هايطرحبرداشته شده است. 

 هاياز انرژي اولويت دار است ولي فاقد ميزان پيشرفت است. در راستاي استفاده هايدستيابي به فناوري

خص در رد حاكي از عدم توفيق در اين بخش است. شدت انرژي به عنوان يک شاتجديد پذير نيز عملك

ا توجه به كمبود باين ماده آورده شده است كه باز در اجرا مغفول مانده است. ذكر اين نكته الزم است كه 

 مي شدگذاري اولويت ماده قانونيدر اهداف اين  بايد شتوجود داكشور در شرايط تحريم منابعي كه در 

ميدان خصوص بهمباحث ازدياد برداشت و ميادين مشترك )در  كليدي هايبخصوص توسعه فناوريو 

 گازي پارس جنوبي( بايد در اولويت باشد. 

در طول  درصد1به ميزان  وزارت نفت موظف به افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور :2هدف 

 باشد.مي اجراي قانون برنامه از طريق وزارت نفت

  اشد.بطالب ارايه شده در ذيل مطابق گزارش عملكرد تهيه شده توسط وزارت نفت مي م عملكرد:

 12/6/1396براي شناخت پتانسيل توسعه و توليد از منابع هيدروكربوري كشور، طي ابالغيه تاريخ 

 هاي نفت و گاز ابالغ شد تا با توجهبرداري صيانتي از مخزنمشي و راهبرد توسعه و بهرهوزير نفت، خط
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 شود. از ميادين تدوين به نتايج مطالعات فوق، برنامه جامع صيانت

ده تصويب شميدان در شركت نفت  6وب، مطالعه خيز جنميدان در شركت ملي مناطق نفت 9مطالعه 

دادهاي رقرا و شداست. در راهبري و نظارت عملياتي بر حسن اجراي ابالغيه در شركت ملي نفت ايران تشكيل 

ر اين مطالعات د است و شدهالذكر منعقد دار فوقاولويت هايجهت مطالعه ميدان هاي مشاورشركت

دار شركت نفت مناطق . ضمنا  مطالعات گروه دوم از ميادين اولويتاستهاي مشاور در حال انجام شركت

هاي د. بستهمديره شركت ملي نفت ايران رسيده و در مرحله انتخاب مشاور قرار دارهيئتمركزي به تصويب 

خواهي يبخيز جنوب و نفت فالت قاره ايران نيز در مرحله تصوهاي ملي مناطق نفتمطالعاتي جديد شركت

 .استشركت ملي نفت ايران مديره هيئتدر 

و ثالثيه،  اير ثانويههشي جهت توليد از ذخوهاي پژدهي طرحريزي اجرايي و سامانهمچنين براي برنامه

علوم و واحد  سسه مطالعاتي برتر وزارتؤدانشگاه و م 9مخزن با  52زي شامل ميدان نفتي و گا 20مطالعات 

ت از مخازن هاي باالدستي صنعت نفت براي ازدياد برداشزاد اسالمي در پژوهشآعلوم و تحقيقات دانشگاه 

 ست. در فازانفتي و گازي موجود از طريق اختصاص مخازن مشخص به هر دانشگاه در دستور كار قرار گرفته 

بي ن، اهواز، بيميدان آزادگان، سروش، دارخوين، منصوري، كوپال، گچسارا 9اول، مطالعات پژوهشي مرتبط با 

اي مطالعه تا انجام مراحل مطالعات فناورانه يک مخزن از ابتد همهتا ه شدحكيمه و كرنج به مراكز فوق واگذار 

المللي، از ينبگيري از تجربيات براي بهره بسته كاري توسط آنها مديريت شده و پنجتست نهايي ميداني در 

شرفت كه اين مطالعات با پيد كننمشاركت استفاده  برايهاي خارجي صاحب صالحيت دانشگاه ها/شركت

تمام مطالعات هاي جامع ازدياد برداشت منوط به امطلوب در حال انجام است و به روزآوري و تدوين برنامه

 . است اندازهاي آتي ميادينشمالذكر و مشخص شدن چميادين فوق

نامه منظور ها از مقدمات اين برانستيتوهاي مهندسي نفت، تخصيص منابع كافي براي تجهيز آزمايشگاه

ميادين، ارائه  توان به شناسايي مشكالت موجود در توليد از اينها ميجمله دستاوردهاي فني اين طرحشد. از

يب بازيافت از اين هاي اوليه ازدياد برداشت و افزايش ضرارائه برنامه ها وراهكارهاي فناورانه حل اين چالش

هي براي ايجاد فضاي انگيزشي در جامعه دانشگا هاي دانشگاهي ودهي به تحقيقات و پژوهشميادين، جهت

حقيقات و ت. همچنين در فاز دوم، قراردادهاي مربوط به واگذاري دكرحل مشكالت صنعت نفت كشور اشاره 

ميدان نفتي با  11ميدان جديد ديگر )شامل  13هاي ازدياد برداشت و افزايش ضريب بازيافت از برنامه ارائه

 وبي جمعا  درصد از كل ذخاير نفت در جاي كشور و دو ميدان گازي تنگ بيجار و پارس جن 14حجم تقريبي 

د تومان و ميليار 1008 با حدود 31/6/1399درصد از كل ذخاير گازي كشور( در تاريخ  40با حجم تقريبي 

 ها واگذار شد.دانشگاه بهميليون يورو هزينه  50

المللي در حوزه اكتشاف و توليد نفت هاي بزرگ بينشايان ذكر است كه پس از برجام و با حضور شركت
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ه هاي ايراني و خارجي با هدف افزايش توليد با استفادبا مشاركت شركت HOA)1(موافقتنامه  45و گاز، تعداد 

هاي نفتي سپهر و هاي بهبود و ازدياد برداشت منعقد شد كه چند مورد از آنها ازجمله توسعه ميداناز روش

خوش، دالپري و پايدار شرق چشمههاي هاي نفتي آبان و پايدار غرب و نيز توسعه ميدانجفير و توسعه ميدان

 براياد شده است. همچنين ادامه مذاكرات قانون رفع موانع توليد منجر به عقد قرارد (12)در چارچوب ماده 

گذار در دستور كار شركت ملي نفت انعقاد قرارداد توسعه ساير ميادين براي جذب دانش، فناوري و سرمايه

 ايران قرار دارد.

، بهبود و ازدياد برداشت از ميادين، اجراي عمليات نگهداشت و بهبود بازيافت توليد هااقدامعالوه بر اين 

 ميدان/ 6مخزن در فاز اول و پس از آن براي  ميدان/ 29براي  EPDF/EPCF 2هايين در قالب بستهاز مياد

قرارداد، براي نگهداشت توليد  23مخزن در فاز دوم در دستور كار اين شركت قرار گرفته است و تاكنون 

ها، تغيير پارادايم در رح. ويژگي مهم اين طستميادين موجود با پيمانكاران ايراني منعقد شده و در حال اجرا

مصرف پراست. فهرستي از كاالهاي  EPC/EPDها از نظام اجرايي اماني به نظام نحوه مديريت و اجراي طرح

اين طرح كه امكان ساخت داخل آنها وجود دارد تهيه و پيوست قراردادها شده و پيمانكاران ملزم به 

بيني . بر اين اساس پيشانددهشهاي ايراني و كارخانهها گذاري اقالم اين فهرست، صرفا  به شركتسفارش

 .دشودرصد  80شود در پايان اجراي اين طرح، سهم ساخت داخل بالغ بر مي

دروكربوري به انجام شده در حوزه پيشبرد موضوع بهبود و ازدياد برداشت از ميادين هي هاياقدامساير 

 :استشرح ذيل 

وپال، بي حكيمه، پارسي، آغاجاري، كنفتي خشكي )ميادين بيميدان از ميادين  9تزريق گاز در  -

ق امتزاجي گاز گچساران، مارون، كرنج، نرگسي و هفتگل( و همچنين بازگرداني گاز در ميدان پازنان و تزري

 سيوند، دنا، ميدان سلمان، 6در ميدان دارخوين در حال انجام است. در ميادين دريايي نيز تزريق آب در 

 .ستو درود در حال اجرا اسفند، بالل

 هاي ساليانهمدت در برنامههاي بهبود توليد با زمان اجراي كوتاهكارگيري روشهب برايريزي برنامه -

به  (IOR/EORانجام شده درخصوص بهبود وضعيت توليد و افزايش برداشت از ميادين ) هاياقداماهم 

 :شودهاي عملياتي به شرح ذيل ارائه ميتفكيک شركت

 خيز جنوبلف( شركت ملي مناطق نفتا

التين كنترل پديده رسوب آسف برايهاي پژوهشي مستمر و تعريف طرح همطالع كنترل رسوب آسفالتين: -

  .در بسياري از ميادين

 

 

                                                 

1. Heads of Agreement 

2. Engineering, Procurement, Construction and Financing  
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 ب( شركت ملي مناطق مركزي ايران

ايدار پجه، در اين خصوص مطالعه ميادين سرا بعدي:سههاي نگاريانجام مطالعات جامع مخازن و لرزه -

 1396 باد در دست انجام بوده است. همچنين اين شركت در سالآغرب، سرخون، خشت، سروستان و سعادت

يه و ارسال مجموعه پمپ الكتريكي درون چاهي در ميادين آبان و پايدار غرب را ته 20شرح تأمين و نصب 

كي از يكتريكي درون چاهي در هاي بيشتر به پيشنهاد نصب آزمايشي يک دستگاه پمپ الكه بررسيده كر

 است. منجر شدههاي ميدان پايدار غرب چاه

 ج( شركت نفت فالت قاره ايران

  ،از مخازن بهبود و نگهداشت توليد صيانتي برايهاي پمپ درون چاهي اندازي و تعمير دستگاهنصب، راه -

 .برداشت هاي پژوهشي جهت ازديادادامه انجام مطالعات جامع مخازن و تعريف طرح -

 د( شركت نفت و گاز پارس

مليات تعمير اين شركت در راستاي ازدياد برداشت و بهبود توليد از مخازن شامل عهاي مااقدجمله از -

انعقاد  بهبود توليد كنوني، برايهاي موجود كاري فواصل مختلف توليدي و اسيدكاري چاهمشبکچاه، 

ي مربوط به هاي مختلف در راستاي مطالعات پژوهشپژوهشكده ها، مراكز فناوري ونامه با دانشگاهتفاهم

 .استازدياد برداشت از مخازن 

 هـ( شركت نفت و گاز اروندان

زدياد برداشت و اهاي پژوهشي شناخت مخزن، اجراي پروژه برايها و مراكز علمي نامه با دانشگاههمانعقاد تفا

 شركت در راستاي توليد صيانتي بوده است. اين هاياقدامجمله ازپيشگيري از رسوب آسفالتين 

 عمر دوم نيمه در كشور نفتي هايميدان از درصد 61 حدود اطالع قرار از اظهارنظر كارشناسي:

متوسط ضريب بازيافت  لذا طبيعي است كه با افت فشار مخزن و كاهش توليد مواجه باشند. .دارند قرار خود

هاي ذخاير كشور است كه امكان برداشت آنها وجود دارد. برنامهمخازن نفتي كشور نشان دهنده ميزاني از 

توسعه، وزارت نفت را به افزايش يک درصدي متوسط اين ضريب در ميادين نفتي كشور مكلف كرده  ششم

مطالعاتي است كه نتايج آنها  هايآنچه از گزارش عملكرد وزارت نفت بر مي آيد انجام يک سري كار .است

قابل توجهي براي افزايش ضريب بازيافت  عملياتي برنامه كليه طور ه است. بنابراين، بهنوز عملياتي نشد

بررسي  برنامه ششم صورت نگرفته است. پنج ساله طي ميادين نفتي و نگهداشت توليد اين ميادين در 

 2/5حدود  1398تا سال  1392 دهد كه ضريب بازيافت مخازن نفتي از سالنشان مي (17)جدول  آمارها

( 1399برنامه ششم )سال سال پاياني اجراي توجه به حكم اين بند قرار بود تا  با داشته است. درصد كاهش

درصد در سال  57/28يعني درصد بازيافت از افزايش يابد،  درصد 1ضريب بازيافت مخازن كشور به ميزان 

ضريب بازيافت  نشده است، بلكه تنها اين امر ميسرنهاما درصد در انتهاي برنامه برسد.  57/29به  1395

 مواجه بوده است. درصدي  4با كاهش  1398الي  1395هاي بين سال مخازن نفت
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به  هشيبرنامه ششم، مقدار آن روند كاهاي همچنين در مورد ضريب بازيافت مخازن گازي در سال

 .اصله داردگر اين است كه دولت با اهداف برنامه ششم فكه نشان داشته است درصد 9/0ميزان 

 

 )درصد(    . ميزان متوسط ضريب بازيافت مخازن كشور ۱۷جدول 

 ۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ ۱۳95 ۱۳94 ۱۳9۳ ۱۳92 عنوان

 42/27 28 06/28 57/28 58/28 66/28 92/28 ذخاير هيدروكربور مايع

 97/68 17/69 22/69 62/69 62/69 06/70 49/70 ذخاير گاز طبيعي

 ريزي.مهبرنا، معاونت وزارت نفت خذ:أم

 

ز افت جبران بخشي ابراي در صورت عدم تأمين سرمايه مورد نياز براي توسعه ميادين اكتشافي 

 با روند كاهشي مواجه خواهد شد. چشمگيريتوليد ميادين، ميزان توليد نفت كشور به شكل 

 

 (ج

هاي شركتهاي ها و توانمنديوزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيت. 1

هاي اكتشاف، گذاري در فعاليتبخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايه

هاي سياست ويژه ميادين مشترك در چارچوبميادين نفت و گاز به برداري )نه مالكيت(توليد و بهره

 عمل آورد.بهقانون اساسي  (44چهارم )وچهلكلي اصل 

اني نفت و منظور اثرگذاري در بازار جهه ذخاير راهبردي نفت و گاز بهوزارت نفت موظف است ب. 2

ا تا پايان ويژه در ميادين مشترك رهاي توليد نفت و گاز بهگاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت

 سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.

 

منظور دولتي بهتمهيدات الزم براي بخش غير وزارت نفت موظف است به ايجاداهداف: 

گاز  وهاي توليد نفت ويژه ميادين مشترك، توسعه ظرفيتهاي صنعت نفت بهگذاري در فعاليتسرمايه

 .ويژه در ميادين مشتركبه

فتي و نهاي داخلي براي توسعه ميادين قراردادهاي منعقده با مشاركت شركتليستي از  عملكرد:

ه است كه ه شدئتوسط وزارت نفت ارايافت نفت از مخازن باز كيد بر افزايش ضريب برداشت/أگازي با ت

 به شرح زير است:

 ميدان گازي پارس جنوبي با كنسرسيومي متشكل از 11قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز  -

 ،هاي توتال، سي ان پي سي و پتروپارسشركت

پايدار غرب و آبان  برداري از ميادين نفتيقرارداد طرح بهبود ضريب بازيافت، افزايش توليد و بهره -

 ،هاي زاروبژنفت روسيه و دانا انرژيبا كنسرسيومي متشكل از شركت
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 ،سارگاد ايرانبرداري از ميادين نفتي سپر و جفير با شركت گسترش انرژي پاقرارداد طرح توسعه و بهره -

هاي ركتشبرداري ميادين چشمه خوش، پايدار شرق و دالپري با كنسرسيوم قرارداد توسعه و بهره -

 ،روسي و ايراني

 ،برداري ميادين پارسي و پرنج با شركت مپناانعقاد قرارداد توسعه و بهره -

 ،انعقاد قرارداد توسعه ميدان گازي بالل به شركت پتروپارس -

 ،ا شركت پرشياببرداري ميدان مشترك ياران )شامل ياران شمالي و جنوبي( انعقاد قرارداد توسعه و بهره -

عه اين ميدان طرح توس 1مانده فاز عه ميدان آزادگان جنوبي براي كارهاي باقيداد توسرانعقاد قرا -

 ،با شركت پتروپارس

ها و رفيتمنظور استفاده از ظبهداد توسعه ميدان مشترك فرزاد با شركت پتروپارس رانعقاد قرا -

گذاري در هاي بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت سرمايههاي شركتتوانمندي

برداري حال بهره هاي توليد از ميادين نفت و گاز، طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت از ميادين دراليتفع

خشكي  پروژه در بخش 33كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است. اين طرح مشتمل بر  در دستور

زايي تغالشور و اشبرداري كو دريا با هدف حفظ و افزايش ميزان توليد از ميادين نفتي در دست بهره

عريف سال تسه جهت پيمانكاران نفتي، سازندگان تجهيزات و نيروي انساني متخصص و محلي در طول 

هاي طرح هاي كالن وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران، در مناقصات پروژهاست. بنا بر سياستشده 

، شركت( 17ايراني ) هاي اكتشاف و توليداست تا امكان حضور شركتشده مذكور ترتيبي اتخاذ 

نوع  هاي ايراني داراي گواهينامه طرح و ساختشركت( و شركت 16هاي داخلي عمليات حفاري )شركت

تا تاكنون . در اين راسشودشركت( در قالب فهرست بلند مناقصه محدود فراهم  22يک رسته نفت و گاز )

الزامات استفاده  قراردادهاي منعقد شده فقره قرارداد با پيمانكاران داخلي منعقد شده است. در 23تعداد 

ستا فهرستي بيني شده است. در اين راها از توان و ظرفيت داخلي پيشحداكثري پيمانكاران اصلي پروژه

زم به از كاالهاي پرمصرف اين طرح كه امكان ساخت داخل آنها وجود دارد تهيه و پيمانكاران مل

 .اندشدههاي ايراني ا و شركتهگذاري اقالم اين فهرست به سازمانسفارش

صورت گرفته است كه ميادين مشترك نفتي غرب كارون طبق گزارش وزارت نفت اقداماتي در 

 1398سال هزار بشكه در روز در  400به  1392در سال روز هزار بشكه در  70ظرفيت توليد نفت خام از 

يدان مشترك گازي پارس جنوبي نيز ميدان گازي جهان يعني مترين بزرگ. در 1افزايش پيدا كرده است

ميليون مترمكعب در روز  285برابري از  5/2ظرفيت توليد گاز خام روزانه اين ميدان با افزايش حدود 

توليد مجموع رسيده است و درنتيجه  1399مكعب در روز در سال ميليون متر 700به  1392در سال 

 رسيد. ميليون مترمكعب  1000 حدود گاز خام كشور به

                                                 
 باشد.اين افزايش به دلیل توسعه فاز اول يادآوران، آزادگان شمالي، ياران شمالي و توسعه ياران جنوبي مي .1
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 زير صورت گرفتههاي اقدامدر ادامه گزارش وزرات نفت در خصوص عملكرد برنامه ششم توسعه 

 آورده شده است:منظور افزايش ذخاير راهبردي به

 شركت ملي نفت ايران:

 اندازي شده درخصوص افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز به شرح زير بوده است:هاي راهطرح

تتاح اين ميدان گازي پارس جنوبي و اف 20-21و فازهاي  19، فاز 17-18برداري از فازهاي بهره -

 ،1396ماه فازها در فروردين

كه  11جز فاز هسكوهاي فازهاي پارس جنوبي بهمه و اتمام نصب  1398سكو در سال  6نصب  -

 ،تازگي توسعه آن آغاز شده استبه

ين ميدان اابري اين كشور از پيشي گرفتن توليد گاز غني ايران از كشور قطر با وجود سهم دوبر -

 ، گازي مشترك

ميليون  100واحد( با ظرفيت خروجي  8) 24تا  22و  13هاي گاز فازهاي به مدار آمدن پااليشگاه -

ت توليد هاي مربوطه با ظرفيسكوي دريايي و چاه 6برداري از و بهره 1397مترمكعب در روز در سال 

 ،(14ازهاي ياد شده و فاز ميليون مترمكعب در روز گاز جديد )از ف 85

 ،افزايش توليد نفت خام از ميدان آزادگان جنوبي -

 ،آغاز توليد از ميادين ياران شمالي و جنوبي -

فاز دوم  و تكميل 1395ميدان نفتي مشترك آذر از اسفند ماه  آغاز توليد نفت خام از فاز اول -

 ،توسعه اين ميدان

 ،1396ماه فروردينز آغاز توليد از اليه نفتي ميدان پارس جنوبي ا -

ه نفت خام در حوزفراورش طرح افزايش ظرفيت فراورشي هاي برداري از رديفتكميل و بهره -

 ،هزار بشكه در روز 165نفت خام به ميزان فراورش غرب كارون جمعا  با ظرفيت 

مان زهزار بشكه در روز نفت خام در مدت  50ساخته با ظرفيت فراورش پيشساخت اولين واحد  -

 .سازي آنر از يک سال در كشور و اقدام براي داخليكمت

شاف مشي اصلي اكتشركت ملي نفت ايران در راستاي افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز دو خط

اكنون هم بنابر گزارش وزارت نفت،كند. ميادين جديد و مطالعات جديد مخازن موجود را دنبال مي

 در ،صليطرح ا 12قالب  عارف و نامتعارف هيدروكربوري درهاي اكتشافي در دو بخش منابع متفعاليت

 12869، معادل 1397. در اين راستا در سال ستمديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در حال اجرا

ر كيلومت 529ليج فارس و همچنين حدود خمتر در  3207متر حفاري اكتشافي در مناطق خشكي و 

نيز  1398ماهه اول سال  6است. همچنين در شده كي انجام بعدي در مناطق خشسهنگاري مربع لرزه

 است.شده متر در خليج فارس انجام  1092متر حفاري اكتشافي در مناطق خشكي و  6790معادل 
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وسنگرد، آوران )مخزن ايالم در ميادين منصوري، آبتيمور، سنامدر اين راستا كشف ميدان نفتي 

جمله اكتشافات گازي ارم در محدوده جنوب استان فارس ازجفير، سپهر و دارخوين و همچنين ميدان 

 .استدر راستاي افزايش ذخاير هيدروكربوري كشور  1398جديد سال 

المللي و داخلي هاي معتبر بيندر حوزه مطالعات جديد مخازن، شركت ملي نفت ايران و شركت

ايج مطالعات نت 1396. در سال اندهكردهايي منعقد نامهانجام مطالعات ميادين نفتي و گازي تفامبراي 

يدان مهاي نفتي ميدان مشترك پارس جنوبي، ميدان منصوري بنگستان، برخي از ميادين همچون اليه

 ررب، بندغ)بنگستان(، چنگوله، سهراب و سومار، چشمه خوش، دهلران، كرنج، آبان و پايدار  آبتيمور

ميته و در كشده نهايي  ،هاي طرف تفاهمشركتكرخه، سپهر و جفير، گلشن و فردوسي و ياران توسط 

 است.شده مديريت مخازن شركت ملي نفت ايران نيز مطرح مشاوران 

وتال تميدان مشترك گازي پارس جنوبي با كنسرسيومي به راهبري شركت  11قرارداد توسعه فاز 

 2دود جهت افزايش توليد ح 1396و شركت پتروپارس در تيرماه سال  CNPCو نيز شركت چيني 

ر بخش دو قرارداد بزرگ ديگر د 1396ميليارد فوت مكعب در روز منعقد شده است. همچنين در سال 

ادين شركت است. توسعه ميادين مشترك آبان و پايدار غرب در حوزه ميشده توسعه ميادين نفتي منعقد 

ادين نفتي توسعه ميهاي زار و بژنفت و دانا انرژي و نفت مناطق مركزي ايران با كنسرسيومي از شركت

 سپهر و جفير با شركت گسترش انرژي پاسارگاد ايران منعقد شد.

ي انجام مطالعات ميادين اليه نفتي ميدان پارس جنوببراي هايي نامهتفاهم 1397در سال 

اروبژنفت( هاي آوانتگارد، اويک/ زهاي توسعه صنعت ايران افق و آوانتگارد(، اسفنديار )شركت)شركت

گرس، هاي پارس پتروزاپازنان )شركت سينوپک(، سوسنگرد )شركت ي ميادين اهواز/مارون/مخزن خام

ک(، سهراب هاي پتروپارس و پتروايران(، آذر و چمگونه )شركت اويايران و ايدرو(، دانان )شركتپترو

قد ن( منعسيسات دريايي ايراأ)شركت دانا انرژي(، سومار )شركت كيسون( و سهراب )مهندسي و ساخت ت

نامه در ميادين هاي طرف تفاهمشركتازسوي مطالعات نهايي شده  1397در سال  در ضمن،است. شده 

ش، پيدار دارخوين، شادگان، سلمان گازي، پارس شمالي، كيش، اسفنديار، سوسنگرد، دالپري، چشمه خو

طرح ان ممديريت مخازن شركت ملي نفت ايرمشاوران شرق، پارسي/پرنج، ياران و سهراب در كميته 

رق و شبرداري ميادين چشمه خوش، پايدار قرارداد توسعه و بهره 1397در سال همچنين،  شده است.

شود بيني ميپيش با اجراي اين قرارداد كهشد هاي روسي و ايراني امضا دالپري با كنسرسيوم شركت

 دست آيد.هميليون بشكه توليد انباشتي اضافي ب 167سال  10طي 

ها تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيت در اين بند وزارت نفت موظف است :ناسيكارش اظهارنظر

گذاري هاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايههاي شركتو توانمندي

ويژه ميادين مشترك برداري )نه مالكيت( ميادين نفت و گاز بههاي اكتشاف، توليد و بهرهدر فعاليت
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بايست توسعه و تبع آن، شركت ملي نفت، ميبهدر شرايطي كه اولويت اصلي وزارت نفت و عمل آورد. هب

به  پراكنده حاكي از روندفوق  عملكردگزارش برداري بهنگام و با برنامه از ميادين مشترك باشد، بهره

ادين مشترك نفت و گاز وجود تعدد مي . با، بدون ارزيابي كمي و اغلب در قالب تفاهم نامه استميادين

از اين ميادين و  چشمگيريبرداري كشور همسايه از بخش بهرهتسريع كشور، حجم باالي ذخاير و 

  است. غير قابل قبولبرداري از اين ميادين انجام شده براي توسعه و بهرههاي اقداممخازن، 

وجود آمده هب هايشايشآيد تحرك وزارت نفت بعد از گآنچه از گزارش عملكرد وزارت نفت بر مي

اند گامي جهت هاي خارجي بتوبعد از توافق برجام است تا با استفاده از ظرفيت فناوري و فاينانس شركت

به تبع آن خروج  وتحقق اين بند از مواد برنامه ششم توسعه بردارد. اما با خروج آمريكا از توافق برجام 

وبي كه پارس جن 11نوان مثال در فاز عبهشود. مي هاي طرف تفاهم يا قرارداد همه چيز متوقفشركت

هاي خارجي را دارد، شركت يا خروج دادتجربه دو بار لغو قرار 1390الي  1379هاي در حد فاصل سال

پس شركت و س توتال ران،يا يمالاس يجمهور هيمجدد عل يهامياز برجام و اعمال تحر كايبا خروج آمر

در  منعقد شده بود خارج شدند. 1395كه در سال  11وسعه فاز طرح ت وميكنسرس از ملي نفت چين

قوت  تنها نقطه در حال توسعه است. 11پارس جنوبي توسعه يافته و فاز تمامي فازهاي حال حاضر 

 پارس جنوبي و پيشي گرفتن برداشت ايران از قطر است.  هايعملكرد اين بخش توسعه فاز

 فته است.خارجي توسعه يا متوقف و يا به كندي پيش ر هاياما در ساير ميادين، به علت خروج شركت

ز اول آزادگان نظير فاز دوم ميادين يادآوران و آزادگان شمالي و عدم تكميل فا ،عدم توسعه ميادين

اخل دتوجه به توان به تعهدات خود دانست.  CNPCرا مي توان به عدم پايندي شركت چيني جنوبي 

ادين شده وجب ارتقا توليد در اين ميوسط شركت مهندسي و توسعه نفت مو اجراي توسعه اين ميادين ت

ر عوامل در حوزه غرب كارون نيز از ديگ 1398آبگرفتگي و خسارات ناشي از سيل فصل اول سال است. 

 عدم تحقق اهداف كمي برنامه در خصوص توسعه ميادين مشترك نفتي است.

 با وجود آغازرك با عربستان سعودي است، مشت )ب( كه خصوص ميدان گازي فرزادهمچنين در

نسته به توافقي برداشت از اين ميدان و تمايل كنسرسيوم هندي به توسعه آن براي ايران، وزارت نفت نتوا

 براي توسعه اين ميدان برسد.

يكي از راهكارهاي توليد از ميادين مشترك، همكاري ايران با كشورهاي همسايه در توسعه ميادين 

صيانتي جاي توليد حداكثري و غيربهاست كه با تحقق توليد صيانتي سازي يكپارچه  چارچوبمشترك در 

ناپذير بر صنعت نفت و اقتصاد ملي را خواهد هاي جبرانهاي مشترك در بلندمدت جلوي زياناز ميدان

جه تو گرفت. درخصوص ميدان گازي پارس جنوبي نيز كه با ميدان گنبد شمالي قطر مشترك است، با

بيني افت فشار ميدان در به برابر شدن ميزان توليد گاز طبيعي ايران از پارس جنوبي با قطر و پيش

هاي آتي و ضرورت نگهداشت توان توليد اين ميدان مهم، با بررسي پيشنهاد وزارت انرژي قطر سال
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به افزايش توليد از طرف قطري را  نبايدبه نظر برداري مشترك، بر توليد صيانتي در چارچوب بهرهمبني

 . كردهاي توسعه جديد ترغيب اين ميدان با طرح

گونه دليل جلوگيري از افت فشار گاز در مخزن و كاهش توليد، هرميالدي به 2006ها از سال قطري

ها و شک اجرايي شدن سياست قطريبودند. بدونكرده طرح توسعه از ميدان گنبد شمالي را متوقف 

دليل ضرورت صيانتي موجب افزايش هزينه توليد بهغيربرداري حداكثري و بهره رقابت دو كشور براي

هاي جدي در آينده به مخزن و كاهش نصب كمپرسورهاي متعدد براي فازهاي مختلف، وارد شدن آسيب

قابل توجه و زودتر از موعد توليد گاز طبيعي و محبوس شدن بخش معتنابهي از هيدروكربورهاي مايع 

 1مالحظه به طرفين خواهد شد. يعانات گازي و زيان اقتصادي قابلمخصوص به

كمي  هدافبرداري از ميادين مشترك نفتي و گازي با توجه به ابهرهعملكرد توسعه و  13 در جدول

شود ميزان تحقق مشاهده مي 13 طور كه در جدولهمان برنامه ششم و حكم ماده مذكور آمده است.

ترتيب بهبرنامه ششم توسعه  كمي نسبت به اهداف 1398ن مشترك در سال توليد نفت و گاز از ميادي

  درصد بوده است. 6/55و  57حدود 

 

 (۱2۰) ماده

وانين و مقررات دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت ق (الف

 :وزيران برساندت ئهيمربوطه تهيه و به تصويب 

 ر شايستهسند ملي كا. 1

 سند ملي راهبرد انرژي كشور .2

 هاي غيررسميدهي و توانمندسازي سكونتگاهسند ملي توانمندسازي و سامان .3

 

 تدوين سند ملي راهبردي :قانون اهداف

 28/4/96 مصوبه و يانرژ يعال يشورا 23/1/1395 مصوبه يانرژ يراهبرد يمل سند: عملكرد

 .است رانيوز ئتيه

 فموظ دولت ششم، توسعه سالهپنج برنامه (120) ماده «الف» بند طبق :اسيكارشن نظراظهار

 مقررات و نيانقو رعايت بارا  كشور يانرژ راهبرد يمل سند برنامه، قانون ياجرا دوم سال پايان تا است

 . برساند وزيران تيئه تصويب به و هيته مربوطه

 ياتم يسپس در بخش نفت و گاز، برق، انرژ و انيب يكل يها، اهداف و راهبردهاسند ابتدا چالش در

                                                 
 .1399، شهريور «نقاط قوت و ضعف حوزه نفت و گاز»هاي مجلس، . مركز پژوهش1
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 ارائه شده است.  ييو زغال سنگ راهبردها

اساس مدل بر (1420تا سال )ساله  25در افق  يبخش انرژمنظور سياستگذاري به ،سند نيا

 شاملدستي باال و قوانين اسناد. است تدوين شدهيه و هتقوانين باالدستي اسناد و و  SWOT يزيربرنامه

 كلي يهاتاسيس ،ستيز طيمح و يانرژ هاينظام در بخش يكل يهاتاسيسساله،  20انداز چشمسند 

 يانون اجراق و برنامه توسعه ششمپنجساله قانون  ،برنامه توسعه ششم يكل يهااستيس ي،اقتصاد مقاومت

 است.  يقانون اساس (44)اصل  يكل يهاتاسيس

نمونه  هيچگاه در طي برنامه اجرا نشد. به عنوانخورد كه در اين سند راهبردهايي به چشم مي

دولت  شد وليكه مطابق قانون هدفمندي انرژي بايد اجرا مي انرژي طي پنج سال استقيمت سازي آزاد

  .ه نكرداي براي آن ارائهيچ برنامه

 

 و ارتقاي نظام مالي كشور رقابت . قانون رفع موانع توليد۳-۳

 

ها و نها و سازمانهاي تابعه و وابسته به آويژه نفت و نيرو و شركتبهها هبه كليه وزارتخان -(۱2ماده )

شود ساالنه يمؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده م

صورت ارزي و پانصد هزار ميليارد به( دالر 100.000.000.000تا سقف يكصد ميليارد )

ل ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديهرصورت ريالي كه به( ريال 500.000.000.000.000)

يقي يا گذاري يا اقدام اشخاص حقگردد، در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايهمي

كيفيت،  هاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقايحقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخش

ا كاهش يش هزينه در توليد كاال يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و جويي يا كاهصرفه

االها و خدمات هاي نفتي و كانجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فراوردهتلفات جاني و مالي مي

لي آن ا معادل ريايهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد قابل صادرات يا واردات به قيمت

هاي ا قيمتهاي متعلقه و براي ساير موارد ببا احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه

  .منعقد كنند هاي متعلقه قراردادبا احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه اينهغيريارا

 

كنند، ن ميين ماده را تأميگذاري و عمراني كه اهداف مندرج در اهاي توليدي، سرمايهطرح اهداف:

شرح ه به. اهم اهداف مندرج در اين مادندشوميمند هاي تكليفي بهرهاز تسهيالت، تخفيفات و حمايت

 ذيل است:

 فراهم كردن تسهيالت و امكانات براي توليد و صادرات كاال يا خدمت

 جويي و يا كاهش هزينه در توليد كاال يا خدمتارتقاي كيفيت، صرفه

 د كيفيت محيط زيست بهبو
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 گاز با اولويت ميادين مشتركخام، گاز و ميعانات  افزايش ظرفيت توليد نفت

 خام و ميعانات گازي و افزايش توليد محصوالت پتروشيمي افزايش ظرفيت پااليش نفت

 هاي مختلف ازجمله صنعت سازي مصرف انرژي در بخشهاي بهينهاجراي طرح

 اي تجديدپذيرهتوسعه استفاده از انرژي

 طرح احداث نيروگاه با بازدهي باال

 شيرين، شيرين كردن آب شور و باال بردن كيفيت آب توليد آب

وين عنوان عملكرد ارسال شد كه عنابهسوي وزارت نفت مواردي ازخصوص اين ماده در عملكرد:

 آن شامل:

 :هاي باالدستي نفت و گازطرح

 ،طرح توسعه فاز يک ميدان گازي كيش -

 ،ميدان مشترك پارس جنوبي 11برداري بخش فراساحل فاز طرح توسعه و بهره -

ادي برداري در چارچوب قراردهاي در حال بهرهطرح نگهداشت و افزايش توليد نفت از ميدان -

EPD/ EPC مين مالي آنأبه همراه ت، 

 ،برداري از ميادين نفتي سپهر و جفيرطرح توسعه و بهره -

خام  هاي مشترك نفتي غرب كارون و احداث خطوط لوله انتقال نفتنطرح توسعه يكپارچه ميدا -

 .هاي صادراتي در بنادر بهرگان و جاسکو پايانه

 :CNGهاي گازرساني و طرح

  هاجي و ساير روشانمانده شهرها و روستاها از طريق خط لوله، سيباقيگازرساني به، 

 قه جيرفت و عنبرآباداحداث خط لوله انتقال گاز به نيروگاه كهنوج و منط،  

 كننده سوخت مايعگازرساني به واحدهاي صنعتي و توليد مصرف، 

 هاي موجود در كشورافزايش كارايي موتورخانه، 

 گازرساني به استان سيستان و بلوچستان،  

 ي( )تاكس دستگاه خودروي ون 1464000اي و كارگاهي طرح حمايت از توليد و تبديل كارخانه

 سوز  CNGشخصي بنزيني بهوانت و مسافر بر 

پذير داراي ظرفيت بسيار بااليي ( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده ) نظر كارشناسي:اظهار

اين قانون با موانعي اجراي اما هاي مختلف است، وري و توسعه اقتصادي در بخشبراي افزايش بهره

نفت از سوخت صرفه جويي شده، تامين ايجاد يک فهم مشترك بين مصرف كننده و وزارت ست. ا روروبه

بودجه اين ماده در بودجه سنواتي و توجه به توسعه فناوري از مواردي است كه براي اجرايي شدن اين 
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  ماده بايد موانع آن برداشته شود.

 براي عملياتي شدن قانون الزم است:

هاي مختلف، به بخش هاي انجام شده درجوييساختار مالي دولت به نوعي اصالح شود كه صرفه -

 هاي ملموس منجر شود.درآمد

رداخت پاين منابع يا واگذاري اوراق  جويي شده يا معوضتعهد دولت به واگذاري منابع صرفه  -

 .جوييصرفهمطالبات دولتي )مانند اوراق پرداخت ماليات و حق گمرك و...( در صورت تحقق 

 .هاي دولتيايجاد انگيزه در دستگاه ات الزم برايانگيزشي و تشويقهاي مسمكانيدر نظر گرفتن  -

تي در صورت ، بنابراين حاستاي پذير، داراي ماهيت اجازه( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده )

جبور به هاي مختلف را متوان دستگاهاين قانون نميها در اجراي يک از دستگاههرمشخص بودن وظايف 

نين، طراحي تر براي اجرايي شدن قوابهرحال، راه مناسدراين ماده كرد.  بارائه و اجراي طرح در قال

وري در آن بخش هاي مختلف از افزايش بهره. به نوعي كه افراد دستگاهاستنظام انگيزشي براي مجريان 

 ن مديريتقانو (68)اين موضوع در ماده ها باشند. خود به دنبال اجراي شدن طرحبهخودو ند شومنتفع 

رفع موانع  ( قانون12نامه ماده )خدمات كشوري مورد توجه قرار گرفته است ولي در متن قانون و آيين

 از آن غفلت شده است.

زايده هاي مرحله به مرحله و برگزاري ممراحل اجراي طرح، اخذ ضمانتهمه رعايت شفافيت در  -

تواند گذار اصولي است كه ميايهجاي مناقصه بر كمترين دريافتي سرمبهروي بيشترين عايدي دولت 

 گيرد. شوند مورد توجه قانونگذار قرارهايي كه منجر به افزايش كيفيت اجرا ميعنوان سرفصلبه

 

 يگاز اناتعيوجوه نفت خام و م هيكشور مشروط به پرداخت و تسو يهاشگاهيپاال هيكل ـ(۱۳ماده )

 جيل)فوب( خ يكشت يرو ليتحو( 95%د )پنج درصونودهر بشكه  متيبه ق يليشده تحو يداريخر

فت، نربط تابعه وزارت يذ يماهه به شركت دولتکي ياعتبار اسناد اي يصورت نقدبهفارس و 

ست ساالنه سهم را رأسا  صادر كنند و دولت مكلف ا يداخل ازيمازاد بر ن ينفت يهافراورده ندمجاز

 .ديرا پرداخت نما يصندوق توسعه مل

و  يگاز عاناتيو فروش نفت خام و م ديدر خر يبورس انرژ يده از سازوكارهااستفا ـ«۱» تبصره

 قرار دارد. تيبرق در اولو يو انرژ ينفت يهافراورده

 اناتعينفت خام و م هيپا متيربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيذ يشركت دولت ـ«2» تبصره

 عرضه شده در بورس را: يگاز

 نييتع فارس جي)فوب( خل يكشت يرو ليتحو( 95%پنج درصد )ونودكمتر از ( 2%تا دو درصد ) .1

 كند.
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 يهاشگاهيالپااحداث  ايموجود  يهاشگاهيپاالتوسعه  يبرا «1»كمتر از بند ( 3%تا سه درصد ) .2

 كند. نييتع ،يبرداربهرهسال پس از  10تا  ديجد

به  يخارج يهايكشت قيتشو يشود برايمها اجازه داده دستگاه ريبه وزارت نفت و سا ـ«۳» تبصره

 يحيترج يهامتيقو  يقيتشو ياز ابزارها رانيخود در بنادر ا يازهاين ريسا نيو تأم يريگسوخت

 استفاده كنند. ازهاين ريسوخت و سا نيرقبا در تأم رينسبت به سا

 

 عملكردي براي اين ماده احصا نشده است :عملكرد

 شده در اين ماده:موضوع ماده )اهداف(: سه هدف اصلي بيان 

  ،هاي تابعه وزارت نفتنفتي مازاد بر نياز داخلي توسط شركتهاي وردهافرصادرات  (الف

 ،نفتي و برقهاي وردهافركار بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام، ميعانات گازي، وسازاستفاده  (ب

ي خود از مين ساير نيازهاأي و تگيرخارجي در سوختهاي شتيككارگيري ابزار تشويقي براي تشويق هب (ج

 .بنادر ايران

ها و ناز سازما 1399ماه اول سال  6درخصوص عملكرد احكام اين ماده، در  ظهارنظر كارشناسي:ا

عملكردي  عنوان نهادهاي اصلي در پيشبرد آن درخواست گزارش عملكرد شد، اما گزارشهاي مربوطه بهارگان

  فاقد عملكرد است. يا عنوان شد كه اين مادهد شنواصل 

ي آن هيچگونه اين ماده در راستاي ايجاد مشوق براي توسعه پااليشگاه ها تدوين شده است ولي در راستا

لي و تنظيم آيين نامه و يا حركت قابل توجهي صورت نگرفته است. اين ماده گامي در جهت ايجاد شفافيت ما

   واقعي تبديل شود. هايط مالي از حسابداري به تراكنشروابط مالي شركت پخش و پااليش نيز بوده است تا رواب

 

دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از . قانون حمايت از توسعه صنايع پايين4-۳

 گذاري مردمي سرمايه

يق اعطاي نكات اساسي اين قانون شامل تأمين مالي داخلي و مردمي و حمايت از طر :اهداف قانون

  است.« تنفس خوراك»

فراخواني اعالم كرد، پس از اعالم  1398سال بهمن ماه در  در اين راستا وزارت نفت عملكرد:

شركت خصوصي و عمومي متقاضي،  74فراخوان وزارت نفت براي استفاده از مزاياي اين قانون، از ميان 

گازي مجموعا  خام و ميعانات  طرح پيشنهادي براي احداث پااليشگاه يا پتروپااليشگاه نفت هشتتعداد 

هاي موجود سازي پااليشگاهطرح پيشنهادي براي بهينه 12ميليون بشكه در روز و  46/1به ظرفيت 

كه در حال حاضر براي اخذ مجوز و استفاده از مزاياي اين قانون  توسط اين وزارتخانه برگزيده شدند
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 وراك به آنها طبق مادهامناي صندوق توسعه ملي و تصويب اعطاي تنفس خمنتظر تشكيل جلسه هيئت 

سال است كه به  اما هيئت امناي صندوق به داليلي نزديک به يک نامه اجرايي آن هستند.( آيين16)

منبع تأمين تنفس خوراك »ترين اين داليل، بندي براي تصويب اين موضوع نرسيده است. مهمجمع

 است.« براي اجراي قانون در شرايط تحريم

با  خام و ميعانات گازي دستي نفتحمايت از توسعه صنايع پايين»نون قا نظر كارشناسي:اظهار

راي تأمين مالي بمنابع نفتي تحريم شده « اهرم كردن»و با هدف  1398در سال  «گذاري مردمياستفاده از سرمايه

اعطاي تنفس »ام ه نبها تدوين و تصويب شد و درواقع شامل اعطاي مجوز براي يک امتياز قانوني احداث پتروپااليشگاه

 بود. « برداري از آنگذاري پتروپااليشگاه از زمان بهرهخوراك به اندازه هزينه سرمايه

 ( اين قانون بدان معناست كه يک شركت بخش خصوصي يا1ماده )« ت»تنفس خوراك طبق بند 

بازار سرمايه  عمومي غيردولتي بايد به تأمين مالي و احداث يک پتروپااليشگاه از طريق منابع مردمي و

د روزي كه كل هزينه برداري از آن پتروپااليشگاه به تعدايا منابع داخلي خود اقدام كند و از روز اول بهره

ک يا اش برگردد از تنفس خوراك برخوردار خواهد بود. بنابراين اين قانون هيچ كمگذاريسرمايه

دهد، اما در هنگام آن كارخانه نميتسهيالت نقدي مستقيمي به شركت پتروپااليشگاه در زمان ساخت 

دهد و اين سال كاهش مي يکسال به حدود  10برداري، بازگشت سرمايه آن شركت را به جاي بهره

دهد. اين ها افزايش ميمسئله جذابيت مشاركت اقتصادي از طريق انتشار سهام و اوراق را در اين پروژه

مشاركت مالي  ها در بازار سرمايه، زمينهام اين شركتامتياز، عالوه بر مشاركت مردمي براي دريافت سه

هاي فوالد، كننده مواد و تجهيزات )نظير شركتهاي تأمينمالي و مشاركت شركتهاي كنندهمينأت

انون شركت سيمان و توليدكنندگان تجهيزات صنعتي( را نيز به همراه داشته باشد. مطابق شروط اين ق

رضه نويسي عمومي در بورس عرصد از سهام آن را از طريق پذيرهد 30مجري طرح موظف است حداقل 

ام خكند و به مردم به فروش رساند. اعطاي تنفس خوراك از محل سهم صندوق توسعه ملي از نفت 

 شود تا اجراي آن بار مالي براي دولت نداشته باشد.پرداخت مي

توسعه صنايع  حمايت از»اجراي قانون ترين مشكلي كه بر سر راه مهمبا توجه به عملكرد ارائه شده، 

امشخص پيش آمده است، ن«گذاري مردميخام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه دستي نفتپايين

ها و بودن سهم صندوق توسعه ملي، دولت و شركت ملي نفت ايران از خوراك تحويلي به پااليشگاه

( 9ق نه )الحا»طرح  اساس اينبر  نفس خوراك است.ساله تهاي موضوع قانون در دوره يکپتروپااليشگاه

گذاري سرمايهز دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده اتبصره به قانون حمايت از توسعه صنايع پايين

 در مجلس شوراي اسالمي مصوب شده است.  26/06/1399در تاريخ  «مردمي
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ها در كشور با توجه به تأكيدات اليشگاهتر پايل در احداث هرچه سريعجهدف از تدوين اين طرح تع

 مالي منابع از بخشي تأمين به و تكليف قانون اين هايابهامو رهبر معظم انقالب، انجام برخي اصالحات 

  بورس است. محل از هاطرح نياز مورد

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

جهان برخوردار است و  ايران با داشتن منابع عظيم هيدروكربوري از جايگاه مطلوب در منطقه و

زيابي ميزان توسعه آن در بخش كه يكي از معيارهاي اصلي رصد رشد اقتصادي هر كشوري، ارآنجايياز

تواند فرايند ها در راستاي اهداف و اسناد باالدستي هر حوزه ميژي است لذا بررسي عملكرد دولتانر

نقش قانونگذار  وسعه دولت بعد و در ضمنمحكي شود براي برنامه ت وارزيابي نمايد رشد و توسعه را 

 . سازدرا ممكن توسعه كننده حصول به امر عنوان تسهيلبه

هاي افزايش ظرفيت»دهد كه مرور اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در صنعت نفت نشان مي

ر زنجيره افزوده دهاي بخش انرژي براي حداكثرسازي ارزشجديد و استفاده بهينه از منابع و ظرفيت

حداكثر كردن »، «نفتي و كسب منافع ارزي بيشترهاي فراوردهتوليد كشور و افزايش صادرات نفت و 

حفظ و »، «بر پارس جنوبي و غرب كارونتأكيد برداري از ميادين مشترك نفتي و گازي با توليد و بهره

اتكايي در توسعه و كاربرد خودافزايش »، «اي انرژيجايگاه كشور در بازارهاي جهاني و منطقه يارتقا

امنيت عرضه انرژي مطمئن، پايدار و با  يارتقا»، «حوزه انرژيكردن بنيان هاي پيشرفته با دانشفناوري

افزايش بازيافت و كاهش هدر روي در توليد و مصرف انرژي با رعايت مالحظات و »، »كيفيت مناسب

كنندگان سازماني توليدكنندگان و عرضه كارآمدتر ساختن ساختار»و « محيطياستانداردهاي زيست

 هاي كشور در حوزه انرژياولويت ءجز« هاي پيشرو در اين عرصهانرژي كشور متناسب با ساختار شركت

 .باشدمي )صنعت باالدستي نفت و گاز(

محدوديت  صادرات نفت در دولت دوازدهمهمچنين ميزان توليد و يكي از موارد اثرگذار در كاهش 

راهكاري كه در قالب قانون  حاكم بر بازار نفت ايران پس از خروج آمريكا از برجام است. اما، الملليبين

 كه در صورتبود  گازي تانايعفرآورش نفت و م تيافزايش ظرفگذاري شد ريزي و هدفبراي آن برنامه

 براي مقابلهاي استراتژي هوشمندانهست توانتامين مالي و مباحث فني و مهندسي مي ريزي جهتبرنامه

المللي باشد. اگر چه با ورود پااليشگاه ستاره خليج فارس امر خودكفايي ايران در هاي بينبا محدوديت

  مين فراورده و حتي صادرات مازاد فراورده آغاز شد.أت

كيد آن در اسناد و أتبرداري و توسعه از ميادين مشترك نفت و گاز كشور و با توجه به اولويت بهره

در اين مهم است كه از علل آن  ريزي شدهبرنامهعملكردها حاكي از عدم تحقق اهداف باالدستي، قوانين 
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ميادين وارد ايران شدند ولي بعد از خروج توسعه خارجي بود كه بعد از برجام براي  هاياعتماد به شركت

گذاري نابع و سرمايهتحريم، محدوديت م ريزي در زمانآمريكا از برجام كشور را ترك كردند. عدم برنامه

  باشد.فناوري از داليل عقب افتادگي از برنامه مي و عدم توسعه

از فازهاي جديد ميدان برداري و برداشت به دليل بهرهدولت دوازدهم در  توليدهرچند در حوزه گاز،  

س جنوبي، پارافت فشار مخازن  و شروع رشد مصرف و تقاضابا اما  است، پارس جنوبي با رشد همراه بوده

از جمله  تواند يک چالش جدي براي كشور محسوب شود.در آينده نزديک مشكل تامين گاز مي

مانند قانون اصالح الگوي )كاربردي راهكارهاي گذر از اين چالش مواردي چون اجراي صحيح قوانين 

ژي جايگزين سازي( و استفاده از منابع انر، مديريت عرضه انرژي )افزايش ظرفيت ذخيره(مصرف انرژي

 باشد.پذير( مي)انرژي تجديد

انرژي كشور  حوزهدهد كه نشان مي 1399الي  1396هاي ارزيابي عملكرد دولت دوازدهم در سال

گذاري، اجرايي، يكپارچگي در نياز به يک بازنگري اساسي دارد تا از منظر ساختاري، حاكميتي، قيمت

مثابه تزريق جان بهتواند د قرار گيرد. اين بازنگري ميگيري بخش انرژي مورد ارزيابي مجدنهاد تصميم

 گذاري در بخش نفت و گاز كشور باشد.هاي سرمايهدوباره به فرصت

هايي است هاي داخلي كشور در توسعه صنعت نفت از درستوجه بيش از پيش به ظرفيت همچنين

ر كرد تا با تكيه بر توان داخل مانع بايد ذك هاي ظالمانه و تشديد آن در ساليان اخيرحريمتكه در شرايط 

 از عقب افتادگي كشور شد. 
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