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مشخصات فردي
نام-و-نام-خانوادگي:-بیژن-نامدار-زنگنه

تاريخ-تولد:-1331--کرمانشاه
متاهل-،-دارای-4-فرزند

سوابق تحصیلی )دانشگاهی(
کارشناسي-ارشد-مهندسي-راه-و-ساختمان،-دانشکده-فني-دانشگاه-تهران-با-رتبه-ممتاز-)1350-1356(

تجربیات و فعالیت ها
y--1356-عضو-هیات-علمی-دانشگاه-صنعتی-خواجه-نصیرالدين-طوسی-از-سال-
y-)1359---1361(-معاون-فرهنگی-وزارت-فرهنگ-و-ارشاد-اسالمی-
y-)1361-1362(-عضويت-در-شورای-مرکزی-جهاد-سازندگی-
y-)1362---1367(-اولین-وزير-جهاد-سازندگی--5-سال-
y-)1367---1376(-وزير-نیرو---9-سال-
y-)1376---1384(-وزير-نفت----8-سال-
y-)1392---1396(-وزير-نفت---4-سال-
y--در-مجموع-دارای-تجربه-26-سال-وزارت-در3-وزارتخانه-کلیدی-و-اخذ-9-بار-رای-اعتماد-از-مجالس-اول-تا-ششم-و-مجلس-

نهم
y-)1390-1375(-عضو-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام-به-مدت-15-سال
y-درحال-حاضرعضو-هیات-علمی-انستیتومهندسي-نفت-پرديس-دانشکده-های-فنی-دانشگاه-تهران
y-6-دوره-عضو-شورای-عالی-کانون-مهندسین-فارغ-التحصیل-دانشکده-فنی-دانشگاه-تهران-
y--عضو-هیات-مديره-سازمان-نظام-مهندسی-ساختمان-تهران-از-1391-تا-1393-و-عضو-شورايعالی-سازمان-نظام-مهندسی-

ساختمان-کشور-)1394--1392(-

سوابق علمي، تخصصي  و اجرايي





رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا
آنچه در اين مجموعه، از آن به عنوان برنامه وزير نام برده می شود ، در واقع راهکارها و راهبردهای عملیاتی مبتنی 
بر اسناد باالدستی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین 
موضوعه با تاکید بر قانون و الزامات حاکم بر برنامه ششم توسعه و ماموريت هايی که به موجب قوانین و مقررات 

بر عهده وزارت نفت گذارده شده، تنظیم و ارايه شده است. 

فصل اول: مقدمه؛ نگاهي به شرايط مرداد 1392
صنعت-نفت-به-عنوان-پیشران-اقتصاد-ايران-نقشی-موثر-در-توسعه،-اشتغال-و-رشد-اقتصادي-کشور-داشته-و-دارد.-در-سال-هاي-گذشته-
نیز-اين-اهمیت-به-صورت-مضاعف-در-شرايط-تحريم-و-بعد-از-آن-در-شئون-مختلف-اقتصاد-و-مديريت-کشور-ظاهر-شد.-در-سال-1392-

کشور-در-بخش-نفت-با-شرايط-پیچیده--و-چالش-هاي-متعددي-روبرو-بود-که-نیاز-به-اقدامات-فوري-و
تصمیم-گیري-هاي-کلیدي-داشت.-در-ادامه-تالش-شده-که-تصوير-خالصه-ولي-جامعي-از-شرايط-آن-زمان-صنعت-نفت-ترسیم-

شود.-با-مرور-اين-تصوير-است-که-اقدامات-انجام-شده-در-طي-چهار-سال-دولت-يازدهم-قابل-ارزيابي-مناسب-است.
y-.توسعه-پارس-جنوبي-با-انبوهي-از-طرح-ها-و-توزيع-نامتوازن-منابع-و-تمرکز-مديريتي،-)بدون-توجه-به-تولید-گاز(-مواجه-بود
y--در-تولید-از-میدان-هاي-مشترك-غرب-کارون-طرح-ها-با-سرعت-بسیار-اندك-پیشرفت-کرده-و-در-طرف-عراقي-میزان-برداشت

بسیار-بیشتر-از-ما-بود.-قراردادهاي-با-شرکت-هاي-چیني-در-وضعیت-نامناسبي-قرار-داشت-و-توسعه-بسیار-کند-بود.-در-ديگر-
میدان-هاي-غرب-کشور-و-اليه-نفتي-پارس-جنوبی-نیز-تصمیمی-روشن-که-منجر-به-اتمام-طرح-ها-و-دستیابي-به-تولید-شود،-

اتخاذ-نشده-بود.
y--در-سال-1392-،-43-درصد-سبد-سوخت-نیروگاه-هاي-کشور-،-سوخت-مايع-بود-که-ارزش-آن-به-حدود-18-میلیارد-دالر

مي-رسید.-در-آن-شرايط-،کشور-به-واردکننده-نفت-گاز-تبديل-شده-بود.
y--به-علت-اعمال-تحريم-های-ظالمانه،-صادرات-نفت-خام-و-میعانات-گازي-به-پايین-ترين-میزان-خود-در-طي-دو-دهه-اخیر

رسیده-بود.-میزان-میعانات-روي-آب-کشور-اعداد-بسیار-غیرمتعارف-و-بااليي-بود-که-هزينه-هاي-سنگیني-را-براي-کرايه-کشتي-
به-شرکت-ملي-نفت-ايران-تحمیل-مي-کرد.-تنوع-خريداران-نفت-و-میعانات-ايران-به-چند-کشور-محدود-شده-بود.

y--در-اوپك-متاسفانه-با-موافقت-ايران-نظام-سهمیه-بندي-ملغي-شده-بود-و-بدين-ترتیب-به-دست-خودمان-،-از-نظر-ديپلماسي
انرژي-،-شرايط-براي-تحريم-نفت-ايران-و-جايگزيني-آن-در-بازارها-با-تولیدات-ديگر-کشورهاي-رقیب-فراهم-شده-بود.

y-.در-خصوص-روستاها-و-شهرهاي-کوچك-تقاضاي-بسیاري-براي-گازرساني-به-آن-ها-وجود-داشت
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y--احداث-خطوط-اصلي-انتقال-گاز-و-شريان-هاي-ارتباطي-بین-خطوط-اصلي-که-منجر-به-پايداري-شبکه-مي-شد-احداث
نشده-بود.

y--مجوزهاي-بسیاري-در-صنعت-پتروشیمي-بدون-توجه-به-تقاضا-و-کشش-بازار-صادر-شده-بود-و-هیچ-سیاست-روشني-براي
توسعه-آتي-صنعت-پتروشیمي-در-نظر-گرفته-نشده-بود.--به-ويژه-در-تخصیص-خوراك-،-بر-شرکت--های-شبه-دولتی-تمرکز-

شده-بود.
y--با-توجه-به-واگذاري-هاي-غیراصولي-تمامي-پتروشیمي-ها،-ماموريت-ها-و-وظايف-جديد-شرکت-ملي-صنايع-پتروشیمي-تبیین

نشده-بود.-وضعیت-توزيع-و-تبادل-خوراك-بین-مجتمع-هاي-مختلف-پتروشیمي-روشن-نشده-بود.-در-خصوصي--سازي-و-تقسیم-
واحدها،-توجهي-به-میزان-سودآوري-و-تنظیم-سبد-مالکان-مختلف-از-اين-لحاظ-انجام-نشده-و-ارزش-گذاري-واحدها-به-درستي-

صورت-نگرفته-بود.
y-.-وضعیت-تولید-و-توزيع-بنزين-در-شرايط-نامناسبي-قرار-داشت
y--.در-طرح-ستاره-خلیح-فارس،-علیرغم-هزينه-زياد-انجام-شده،-واحدهاي-فرآيندي،-از-پیشرفت-کمي-برخوردار-بود
y--بدون-تدوين-و-ساختاردهي-رگوالتوري-و-تنظیم-روابط-اداري،-مالي،-نظارتي-از-جمله-موارد-ايمني-بین-دولت-و-بخش

خصوصي،-تمامي-پتروشیمي-ها-و-7-پااليشگاه-کشور-به-بخش-هاي-خصوصي-و-عمومي-واگذار-شده-بود.
y--در-سال-1384-با-تولید-حدود-4-میلیون-بشکه-در-روز-نفت-و-مالکیت-دولتي-تمامي-پااليشگاه-ها-و-پتروشیمي-ها،-تعداد

نیروهاي-صنعت-نفت-اعم-از-رسمي،-قراردادي-و-پیمانکاري-حدود-130-هزار-نفر-بود-که-در-سال-1392-بعد-از-گذشت-8-سال،-
علیرغم-رسیدن-تولید-نفت-به-حدود-2/8-میلیون-بشکه-و-واگذاري-تمام-پتروشیمي-ها-و-7-پااليشگاه-از-9-پااليشگاه-موجود،-

اين-تعداد-به-بیش-از-230-هزار-نفر-رسیده-بود.
خوشبختانه-به-لطف-خدا-و-حمايت-مجلس-محترم-بسیاري-از-اين-مسائل-به-طور-کامل-و-برخي-تا-حدود-زيادي-به-ريل-انضباط،-
توسعه-منطقي-و-متوازن-و-روال-کارشناسي-با-بهره-گیري-از-تجارب-نزديك-به-40-ساله-ساختار-دولتي-نظام-جمهوري-اسالمي-

- بازگشته-است.



5 وزارت نفت

فصل دوم: گزارش خالصه از اقدامات شاخص و اصلی وزارت نفت در دولت يازدهم 
1- افزايش تولید و صادرات نفت

که--➢ خام- نفت- تولید- ايران،- نفت- ملی- شرکت- همکاران- شبانه-روزی- تالش- با- تحريم-ها،- لغو- فرصت- از- بهره-گیری- با-
راهبردی-ترين-کاالی-تولیدی-کشور-محسوب-می-شود،-با-بیش-از-يك-میلیون-و-دويست-هزار-بشکه-در-روز-افزايش،-از-حدود-
2/7-میلیون-بشکه-در-روز-در-پنج-ماهه-اول-سال-1392-به-حدود-3/9-میلیون-بشکه-در-روز-در-فروردين-ماه-1395-رسیده-و-

1/44-برابر-شده-است.
افزايش-بیش-از-2-برابري-میزان-صادرات-نفت-خام-و-میعانات-گازي:-از-1/2-میلیون-بشکه-در-روز-در-5-ماهه-نخست-سال--➢

92-به-حدود-2/86-میلیون-بشکه-در-روز-در-چهار-ماه-پاياني-سال-1395.
صادرات-نفت-خام-در-5-ماهه-نخست-سال-1392،-970-هزار-بشکه-در-روز-بوده-است-که-در-ده-ماهه-نخست-سال1394--➢

)پیش-از-برداشته-شدن-تحريم-ها(-به-1/08-میلیون-بشکه-در-روز-رسیده-بود-و-در-پايان-سال-1395-به-حدود-2/2-میلیون-بشکه-
در-روز-افزايش-پیدا-کرده-است.

2- افزايش جهشی تولید گاز  از میدان مشترك پارس جنوبی 

افزايش-2-برابري-ظرفیت-تولید-گاز-از-میدان-مشترك-پارس-جنوبي-در-دولت-يازدهم-)از-280-میلیون-مترمکعب-در-روز--➢
در-سال-1392،-در-اسفندماه-1395-به-حداقل-575-میلیون-متر-مکعب-در-روز-رسید.(

در-دولت-يازدهم-11-فاز-پارس-جنوبي-تکمیل-،-راه-اندازی-شده-و-به-مدار-آمده-است-.-به-نحوی-که-در-مجموع-ظرفیت-تولید--➢
میدان-پارس-جنوبی-به-حداقل-575-میلیون-مترمکعب-در-روز-رسیده-است-که-موجب-شده-میزان-برداشت-روزانه-ايران-و-قطر-
برابر-شود.--يادآور-می-شود-که-از-زمان-شروع-فعالیت-های-توسعه-ای-در-پارس-جنوبی-در-سال-1376،-تا-نیمه-سال-1384-،-5-فاز-
پارس-جنوبی-به-مدار-آمد-و-از-آن-زمان-تا-میانه-سال-1392،-5-فاز-ديگر-و-جمعًا-10-فاز-از-اين-میدان-به-مدار-تولید-وارد-شده-بود.-

3- اوپک و بازار جهانی نفت 
افزايش-سريع-تولید-و-صادرات-نفت-کشور-به-میزان-حدود-1-میلیون-بشکه-در-روز-پس-از-برجام-به-نحوی-که-اين-سرعت-بازگشت-
به-بازار-،-اعجاب-همه-ناظران-جهانی-را-برانگیخت.-اين-افزايش-صادرات-به-نحوی-بود-که-نه-تنها-به-سقوط-قیمت-های-نفت-منجر-
نشد،-بلکه-با-ديپلماسی-موفق-نفتی-جمهوری-اسالمی-برای-بازپس-گرفتن-سهم-خود-در-بازارهای-نفت،-نهايتًا-منجر-به-پذيرش-

واقعیت-انکارناپذير-نقش-ايران-در-بازار-نفت-و-موفقیت-تاريخی-و-بزرگ-ايران-در-اوپك-و-روند-افزايشی-قیمت-های-نفت-شد.-
4- افزايش تولید نفت از میدان-های مشترك

افزايش-بیش-از-4-برابري-تولید-نفت-خام-از-میدان-های-مشترك-غرب-کارون-)از-70-هزار-بشکه-در-روز-در-میانه-سال--➢
1392-به-280-هزار-بشکه-در-روز-در-اسفند-1395(.-

راه-اندازي-تاسیسات-شناور-فرآورش-تولید-نفت-در-خلیج-فارس-و-آغاز-تولید-بیش-از-25-هزاربشکه-در-روز-از-اليه-نفتي--➢
میدان-پارس-جنوبي-از-آغاز-سال-1396.

آغاز-تولید-از-میدان-نفتي-مشترك-آذر:-به-میزان-25-هزاربشکه-در-روز.-➢
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5- توسعه شبکه گاز رسانی شهری و روستايی

انجام-شده،--➢ فعالیت-هاي- با- از-9-هزار-روستا-و-78-شهر-گازرساني-شده-است-که- يازدهم-بیش- نیم-دولت- در-سه-سال-
بهره-مندي-خانوار-روستايي-با-40-درصد-رشد-از-55-درصد-در-سال-1391-به-77-درصد-در-سال-1395-رسیده-است.-اين-مهم-
بدون-استفاده-از-منابع-بودجه-عمومي-و-تامین-مالي-از-طريق-موضوع-ماده-12-قانون-رفع-موانع-تولید-صورت-گرفته-است.-

گازرساني-به-زاهدان-در-اسفند-ماه-سال-1395-با-هزينه-ای-بالغ-بر-750-میلیارد-تومان-به-انجام-رسید.-➢
6- گازرسانی به نیروگاه ها

کاهش-سهم-سوخت-مايع-در-سبد-سوخت-مصرفی-نیروگاه-ها-از-43-درصد-در-سال-1392-)27-میلیارد-لیتر-به-ارزش-روز--➢
18-میلیارد-دالر(-به-حدود-14-درصد-در-سال-1395--و-هدف-گذاري-براي-زير-10-درصد-براي-سال-1396

افزايش-بیش-از-1/7-برابري-میزان-گاز-تحويلي-به-نیروگاه-هاي-کشور-از-36/2-میلیارد-مترمکعب-در-سال-1392-به-نزديك--➢
به-62-میلیارد-مترمکعب-در-سال-1395
7- افزايش تولید و توسعه پتروشیمی 

افزايش-میزان-تولید-محصوالت-پتروشیمي-قريب-10-میلیون-تن-تا-پايان-دولت-يازدهم-،-با-حدود-24-درصد-رشد-از-40/6--➢
میلیون-تن-در-سال-1392-به-50/5-میلیون-تن-در-نیمه-سال-1396-خواهد-رسید.

صادرات-محصوالت-پتروشیمي-از-12/8-میلیون-تن-در-سال-1392-به-بیش-از-17-میلیون-تن-در-سال-1395-افزايش-يافته--➢
است-که-نشانگر-افزايش-33-درصدي-در-اين-دوره-است.-

آغاز-به-تولید-11-طرح-پتروشیمي-با-سرمايه-گذاري-حدود-3093-میلیون-دالر-و-با-تولیدات-ساالنه-به-ارزش-3642-میلیون--➢
دالر-)به-قیمت-هاي-پايه-سال-1390(-تا-ارديبهشت-ماه-1396.-

افتتاح-4-طرح-با-سرمايه-گذاري-2110-میلیون-دالر-و-ارزش-تولید-ساالنه-حدود-2375-میلیون-دالر-)به-قیمت-هاي-پايه--➢
سال-1390(-در-سال-1396،-شامل-طرح-های:-اتیلن-گاليکول-مرواريد---اوره-و-آمونیاك-پرديس-3---متانول-کاوه--متانول-

مرجان
8- تولید و صادرات فرآورده های نفتی 

شروع-تولید-بنزين-از-پااليشگاه-ستاره-خلیج-فارس:-شروع-تولید-فرآورده-هاي-نفتا-و-نفت-گاز-و-راه-اندازي-مستمر-تولید-بنزين--➢
فاز-1-پااليشگاه-ستاره-خلیج-فارس-از-ارديبهشت-ماه-سال-جاري

میزان-تولید-بنزين-اصالح-شده-و-سوپر-در-پااليشگاه-هاي-نفتي-کشور-در-دولت-يازدهم،-12-برابر-شده-است-)از-2/1-میلیون--➢
لیتر-در-روز-به-25-میلیون-لیتر-در-روز(.-در-حال-حاضر-در-7-کالنشهر-کشور-اين-نوع-بنزين-توزيع-می-شود-که-منجر-به-بهبود-

وضعیت-محیط-زيست-در-اين-شهرها-شده-است.-
ايران-واردکننده-نفت-گاز-بوده-است.-واردات-نفت-گاز-طي-سال-هاي-1377-تا-1384-به--➢ در-سال-هاي-1357-تا-1377-

صادرات-تبديل-شده-و-طي-سال-هاي-1385-تا-1393-مجدداً-واردات-نفت-گاز-صورت-گرفته-که-بخشي-از-آن-به-صورت-خريد-
از-واحدهای-پتروشیمي-بوده-است.-ايران،-در-سال-1392-به-میزان-متوسط-6-میلیون-لیتر-در-روز-واردات-نفت-گاز-داشته-که-
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خوشبختانه-از-سال-1394-مجدداً-ايران-از-يك-کشور-واردکننده-نفت-گاز-به-يك-کشور-صادرکننده-تبديل-شد-و-در-سال-1395-
به-صادرات-حدود-13-میلیون-لیتر-در-روز-دست-يافت.-در-سال-1396-نیز-براي-صادرات-بیش-از-16-میلیون-لیتر-در-روز-به-

طور-متوسط-برنامه-ريزي-شده-است.
صادرات-نفت-کوره-درسال-1395-به-حدود-50-میلیون-لیتر-در-روز-رسیده-است-که-براي-سال-1396-دستیابي-به-بیش-از--➢

56-میلیون-لیتر-در-روز-برنامه-ريزي-شده-است.
عقد-قرارداد-طرح-توسعه-و-نوسازی-پااليشگاه-آبادان-)که-قرارداد-آن-با-ارزش-قريب-2/5-میلیارد-يورو-منعقد-و-بخش-اول--➢

آن-فعال-شده-است(-.
شروع-عملیات-طرح-480-هزار-بشکه-ای-فراگیر-پااليشی-سیراف-با-خوراك-میعانات-گاز-در-منطقه-عمومی-پارس-2-در--➢

نزديکی-کنگان
9- توسعه فناوری و پژوهش

واگذاري-مطالعه-تعداد-20-میدان-نفتي-و-گازي-شامل-52-مخزن-براساس-موافقتنامه-همکاري-علمي---تحقیقاتي-با-9--➢
دانشگاه-و-مراکز-تحقیقاتي-داخلي-منتخب-کشور

انعقاد-12-قرارداد-با-دانشگاه-ها-و-موسسات-تحقیقاتي-براي-بومي-سازي-دانش-فني-12-فرآيند-اصلي-پااليش-نفت-خام،--➢
پتروشیمي-و-پااليش-و-تصفیه-گاز

10- ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت  
مهم-ترين-اقدام-صورت-گرفته-در-زمینه-ساخت-داخل-در-4-سال-گذشته،-عقد-قرارداد-خريد-همراه-با-100%-ساخت-داخل-لوله-های-
-Tubacex )شرکت- لوله-ها- اين- سازنده- شرکت-های- معتبرترين- از- يکی- مشارکت- با- ايران- نفت- ملی- شرکت- بین- -، - -CRA
اسپانیايی(-و-شرکت-فوالد-اصفهان-به-مبلغ-556-میلیون-يورو-بود.-اين-قرارداد-ضمن-تامین-نیاز-داخل،-امکان-صادرات-اين-نوع-از-
تجهیزات-را-براي-ايران-نیز-فراهم-مي-کند.-اين-اقدام-در-تاريخ-صنعت-نفت-ايران،-پس-از-اقدامی-که-در-سال-1378برای-ساخت-
داخل-توربین-و-کمپرسورهای-مورد-نیاز-صنعت-گاز-)در-قالب-تجمیع-تقاضاهای-خريد-و-سپس-تشکیل-شرکت-توربین-و-کمپرسور-
نفت-OTC،-صورت-گرفت-و-موجب-شد-که-در-دوران-تحريم-ها-تا-حدود-زيادی-کشور-از-مشکالت-تامین-توربین-و-کمپرسورمصون-

بماند(-،-بزرگ-ترين-گام-برای-خوداتکايی-در-تامین-تجهیزات-در-اين-صنعت-تلقی-می-شود.-
در-اجراي-سیاست-های-اقتصاد-مقاومتي-مرتبط-با-بخش-نفت-وگاز-،-با-تجمیع-تقاضاها،-تا-پايان-سال-1395-برای-5-گروه-از-ده-
قلم-اصلي-کاالهای-مورد-استفاده-عمده-در-صنعت-نفت،-مناقصه-برگزار-شده-است-و-در-مجموع-55-فقره-قرارداد-با-سازندگان-داخلی-
در-خصوص-5-گروه-کااليي-آن-ها-منعقد-شده-است.-اين-موارد-عبارتند-از:-رشته-تکمیلي-درون-چاهي-با-14-قرارداد-به-ارزش-132-
میلیارد-تومان،-تجهیزات-سرچاهي-با-19-قرارداد-به-ارزش-68-میلیارد-تومان،-پمپ-هاي-سرچاهي-SRP-با-2-قرارداد-به-ارزش-
23-میلیارد-تومان،-پمپ-هاي-درون-چاهي-ESP-با-1-قرارداد-به-ارزش-38-میلیارد-تومان،-مته-هاي-حفاري-ROCK BIT با-2-
قرارداد-به-ارزش-107-میلیارد-تومان،-مته-هاي-حفاري-PDC-با-2-قرارداد-به-ارزش-74-میلیارد-تومان،-لوله-هاي-حفاري-با-2-قرارداد-
به-ارزش-88-میلیارد-تومان،-لوله-هاي-مغزي-CRA-با-1-قرارداد-به-ارزش-556-میلیون-يورو-و-ابزارهاي-اندازه-گیري-در-حفاري-با-

12-قرارداد-به-ارزش-140-میلیارد-تومان.
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11- توجه به مالحظات محیط زيستی

افزايش-تولید-و-توزيع-بنزين-اصالح-شده-و-سوپر--➢
افزايش-تولید-نفت-گاز-يورو-4-و-توزيع-در-کالنشهرها-➢
قطع-دريافت-هیدروکربور-غیراستاندارد-به-عنوان-بنزين-از-پتروشیمی-ها--➢
راه-اندازی-آخرين-مرحله-طرح-آماك-➢
تغییر-سیاست-نفت-در-منطقه-عملیاتی-غرب-کارون-با-تاکید-بر-پیشگیری-از-خشکاندن-هور-هويزه-که-پیش-از-آن-عماًل--➢

برای-تسهیل-فعالیت-های-توسعه-نفت-در-منطقه-،-چنین-رويکردی-پیگیری-شده-بود-.-
افزايش-سهم-گاز-در-سبد-سوخت-نیروگاه-ها-➢
تعیین-تکلیف-طرح-های-NGL-و-واگذاری-آن-ها-به-بخش-خصوصی--➢
کاهش-گازهای-سوزانده-شده-در-پارس-جنوبی:-میزان-گازهای-سوزانده-شده-در-پااليشگاه-های-فازهای-1-تا-10-پارس--➢

جنوبی-از-17/1-میلیون-مترمکعب-در-هفته-که-میزان-طراحی-شده-اين-پااليشگاه-ها-است-به-6/97-میلیون-مترمکعب-در-هفته-
در-سال-1394-کاهش-يافته-است-و-انتظار-می-رود-با-تکمیل-برنامه-های-در-دست-اقدام-برای-کاهش-گازسوزی-اين-مجتمع-ها،-

اين-میزان-در-سال-1396-به-2/6-میلیون-مترمکعب-در-هفته-کاهش-يابد.
12- قراردادهای جديد نفتی و تاکید بر افزايش ضريب برداشت / بازيافت نفت از مخازن

تدوين-شرايط-عمومی-،-ساختار-والگوی-قراردادهای-باالدستی-نفت-و-گاز-و-دريافت-4-مصوبه-از-هیات-وزيران-در-اين--➢
خصوص-)طبق-ماده-7-قانون-وظايف-و-اختیارت-وزارت-نفت(-و-در-ادامه-آن-ها-اخذ-مصوبه-مربوط-به«شیوه-نامه-تشکیل-
شورای-عالی-مهندسی-مخازن-نفت-و-گاز«-که-عدم-مغايرت-همه-اين-مصوبات-به-تايید-ريیس-محترم-مجلس-نیز-رسیده-است-.-

الزم-به-اشاره-است-که-برای-تدوين-و-جمعبندی-موارد-فوق،-با-نظرخواهی-های-گسترده-از-صاحب-نظران-طی-جلسات--➢
متعدد-،-نیل-به-يك-اجماع-ملی-حاصل-شد.

عقد-قرارداد-توسعه-فاز-11-همراه-با-تمهیدات-ازدياد-برداشت-با-مشارکت-شرکت-ها-توتال،-CNPCI-شرکت-ملی-نفت--➢
چین-و-پتروپارس-.-طبق-مقررات-قانونی-،-قبل-و-بعد-از-نفوذ-اين-قرارداد-،-همه-مجوزهای-الزم-از-مراجع-ذيربط-اخذ-شده-که-

آخرين-آن-تايید-قرارداد-ياد-شده-توسط--هیات-عالی-نظارت-بر-منابع-نفتی-به-اتفاق-آرا-می-باشد-.-
عقد-26-يادداشت-تفاهم-و-2-چارچوب-اصولي-قرارداد-براي-توسعه-میادين-نفت-و-گاز-در-قالب-قراردادهاي-جديد-نفتي-➢
برنامه-ريزی-و-پیگیری-برای-ايجاد-شرکت-های-اکتشاف-و-استخراج-ايرانی--➢
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فصل سوم: اسناد باالدستي حاکم بر برنامه پیشنهادي در دولت دوازدهم
مهم-ترين-اسناد-باالدستي-حاکم-بر-برنامه-پیشنهادي-را-مي-توان-به-ترتیب-زير-برشمرد-:

3-1- سیاست هاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز 
بر-اساس-بند-يك-اصل-110-قانون-اساسي-جمهوري-اسالمي-ايران-به-دنبال-ابالغ-سیاست-هاي-کلي-نظام-در-بخش-نفت-و-گاز-
توسط-مقام-معظم-رهبري-در-سال-1379-و-نیز-ابالغ-سیاست-هاي-کلي-برنامه-پنجم-توسعه-در-سال-1387-توسط-معظم-له،-موارد-

مرتبط-با-صنعت-نفت-و-گاز-که-راهگشاي-برنامه-هاي-اين-صنعت-خواهد-بود،-به-ترتیب-و-به-شرح-زير-مد-نظر-قرار-گرفته-است:
اتخاذ-تدابیر-و-راهکارهاي-مناسب-براي-گسترش-اکتشاف-نفت-و-گاز-و-شناخت-کامل-منابع-کشور--➢
افزايش-ظرفیت-تولید-صیانت-شده-نفت،-متناسب-با-ذخاير-موجود-و-برخورداري-کشور-از-افزايش-قدرت-اقتصادي،-امنیتي--➢

و-سیاسي-
افزايش-ظرفیت-تولید-گاز-متناسب-با-حجم-ذخاير-کشور-به-منظور-تأمین-مصرف-داخلي-و-حداکثر-جايگزيني-بافرآورده-هاي--➢

نفتي-
گسترش-تحقیقات-بنیادي-و-توسعه-اي-و-تربیت-نیروي-انساني-متخصص-و-تالش-براي-ايجاد-مرکز-جذب-و-صدور-دانش--➢

و-خدمات-فني-و-مهندسي-انرژي،-در-سطح-بین-المللي-و-ارتقاي-فناوري-در-زمینه-هاي-منابع-و-صنايع-نفت،-گاز-و-پتروشیمي-
تالش-الزم-و-ايجاد-سازماندهي-قانونمند-براي-جذب-منابع-مالي-مورد-نیاز-داخلي-و-خارجي-در-امر-نفت-و-گاز-دربخش-هاي--➢

مجاز-قانوني-
بهره-برداري-از-موقعیت-منطقه-اي-و-جغرافیايي-کشور-براي-خريد-و-فروش،-فرآوري-و-پااليش-و-معاوضه-و-انتقال-نفت-و--➢

گاز-منطقه-به-بازارهاي-داخلي-و-جهاني-
بهینه-سازي-مصرف-و-کاهش-شدت-انرژي--➢
جايگزيني-صادرات-فرآورده-هاي-نفت،گاز-و-پتروشیمي-به-جاي-صدور-نفت-خام-و-گاز-طبیعي--➢

3-2- سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتي
رويکردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي

--رويکردهاي-مهم-ابالغي-زير-در-سیاست-هاي-اقتصاد-مقاومتي-که-بايد-بر-تمام-برنامه-ها-حاکم-باشد:
درون-زايي-/-برون-گرايي-/-دانش-بنیاني-/-عدالت-محوري-/-مردمي-بودن--➢ -

بندهاي ناظر بر بخش نفت و گاز
بندهاي-زير-از-سیاست-هاي-اقتصاد-مقاومتي-به-طور-مستقیم-ناظر-بر-بخش-نفت-و-گاز-مي-باشند-که-به-عنوان-خط-مشي-کلي-در-

تعريف-فعالیت-ها-و-طرح-هاي-وزارت-نفت-مالك-برنامه-ريزي-و-اجرا-قرار-گرفته-و-خواهد-گرفت.
بند13--مقابله-با-ضربه-پذيري-درآمد-حاصل-از-صادرات-نفت-و-گاز-از-طريق:--➢ -
y--.انتخاب-مشتريان-راهبردي
y--.ايجاد-تنوع-در-روش-هاي-فروش
y--.مشارکت-دادن-بخش-خصوصي-در-فروش
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y--.افزايش-صادرات-گاز
y--.افزايش-صادرات-پتروشیمي
y--.افزايش-صادرات-فرآورده-هاي-نفتي
بند-14--افزايش-ذخاير-راهبردي-نفت-وگاز-کشور-به-منظور-اثرگذاري-در-بازار-جهاني-نفت-و-گاز-و-تأکید-بر-حفظ-و-توسعه--➢

ظرفیت-هاي-تولید-نفت-و-گاز،-به-ويژه-در-میادين-مشترك.-
بند-15--افزايش-ارزش-افزوده-از-طريق-تکمیل-زنجیره-ارزش-صنعت-نفت-و-گاز،-توسعه-تولید-کاالهاي-داراي-بازدهي--➢

بهینه-)براساس-شاخص-شدت-مصرف-انرژي(-و-باال-بردن-صادرات-برق،-محصوالت-پتروشیمي-و-فرآورده-هاي-نفتي-با-تأکید-
بر-برداشت-صیانتي-از-منابع.-

از-بند-4--کاهش-شدت-انرژي.--➢
3-3- بندهای مرتبط با صنعت نفت در سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه

بند-12---حمايت-از-تأسیس-شرکت-های-غیردولتی-برای-سرمايه-گذاری-در-فعالیت-های-اکتشاف-)نه-مالکیت(،-بهره-برداری-و-توسعه-ی-
میادين

نفت-و-گاز-کشور-بهويژه-میادين-مشترك-در-چارچوب-سیاست-های-کلی-اصل-44.
بند-15--واگذاری-طرح-های-جمع-آوری،-مهار،-کنترل-و-بهره-برداری-از-گازهای-همراه-تولید-در-کلیه-ی-میادين-نفت-و-تأسیسات-

صنعت-نفت-به-مردم.
بند-16---افزايش-ارزش-افزوده-از-طريق-تکمیل-زنجیره-ی-ارزش-صنعت-نفت-و-گاز-و-توسعه-ی-تولید-کاالهای-دارای-بازدهی-بهینه-

)بر-اساس-شاخص-شدت-مصرف-انرژی(.
بند-17--دانش-بنیان-نمودن-صنايع-باالدستی-و-پايین-دستی-نفت-و-گاز-با-تأسیس-و-تقويت-شرکت-های-دانش-بنیان-برای-طراحی،-

مهندسی،-ساخت،-نصب-تجهیزات-و-انتقال-فناوری-به-منظور-افزايش-خودکفايی.
بند-18---افزايش-مستمر-ضريب-بازيافت-و-برداشت-نهايی-از-مخازن-و-چاه-های-نفت-و-گاز.

3-4- قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت 
در-قانون-وظايف-و-اختیارات-وزارت-نفت-به-صورت-گسترده-وظايف،-اختیارات-و-حتي-اولويت-هاي-اجرايي-آن-تبیین-شده-است.-
بسیاری-از-موارد-تعیین-شده-در-اين-قانون-در-4-سال-اخیربه-سرانجام-رسیده-و-در-دوره-پیش-رو-نیز-همچنان-از-تکالیف-قانوني-

اولويت-دار-وزارت-نفت-خواهند-بود.
3-5- قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور

مواد-12-و-13-اين-قانون-فصل-نوينی-برای-توسعه-صنعت-نفت-چه-در-بخش-های-باالدستی-و-پايین-دستی-آن-و-چه-برای-بهینه-
سازی-مصرف-انرژی-گشوده-است-.-

3-6- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بودجه های سنواتی
در-برنامه-پنجساله-ششم-اهداف-کمي-پیوست-براي-بخش-نفت-و-گاز-تعريف-شده-است.
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فصل چهارم: چالش هاي اساسي
عمده-مشکالت-و-چالش-های-پیٍش-روٍی-صنعت-نفت-در-شرايط-کنونی-به-شرح-زير-برشمرده-می-شود:

صنعت-نفت-طي--دو-دهه--اخیر-با-کشف-مخازن-با-ذخیره-کوچك-که-غالبًا-از-ضريب-بازيافت-پايیني-برخوردار-هستند،-رو--➢
به-رو-بوده-و-احتمال-کشف-ذخاير-عظیم-بسیار-کم-است.-عالوه-بر-اين-تولید-نفت-خام-کشور-تاکنون-بیشتر-مبتني-بر-تولید-از-
میادين-بزرگ-)8-میدان-اصلي(-با-متوسط-ضريب-بازيافت-37-درصد-بوده-است.-تولید-اين-میادين-که-همگي-در-نیمه-دوم-عمر-
خود-هستند-با-افت-باالي-ساالنه-مواجه-است،-به-نحوي-که-در-صورت-عدم-اقدام-موثر-براي-ازدياد--برداشت-در-اين-میادين،-
سطح-تولید-آن-ها-در-ده-سال-آتي-از-حدود-2/2-میلیون-بشکه-به-800-هزاربشکه-در-روز-کاهش-مي-يابد.-عالوه-بر-اين،-تأخیر-
در-اجراي-پروژه-هاي-ازدياد--برداشت-باعث-ورود-صدمات-غیرقابل-جبرانی-به-میادين-نفتي-کشور-خواهد-شد.-به-طوري-که-در-

برخي-موارد-امکان-احیاي-مجدد-اين-ذخاير-وجود-نداشته-يا-حداقل-بايد-چندين-برابر-هزينه-شود.
ظرفیت-تولید-نفت-و-گاز-کشور-به-عنوان-يکي-از-مهم-ترين-شاخص-هاي-توسعه-اقتصادي،-امنیت-ملي-و-قدرت-منطقه-اي--➢

و-جهاني-کشور-با-روند-سرمايه-گذاري-فعلي-به-تدريج-کاهش-چشم-گیري-خواهد-يافت.-قراردادهاي-جديد-نفتي-که-تکلیف-
قانوني-وزارت-نفت-است،-راه-حل-کلیدي-افزايش-اين-ظرفیت-تولید-است-که-پیگیري-آن-ها-به-عزم-و-اراده-جدي-وجمعی-و-
حمايت-همه-جانبه-مسووالن-عالی-و-مجلس-محترم-نیاز-دارد.-اين-موضوع-بايد-حتمًا-مورد-صیانت-قرار-بگیرد-و-نظام-،-اين-
کار-را-در-چارچوب-هاي-قانوني-پیش-بیني-شده-مورد-حمايت-قرار-دهد-و-از-مجريان-کار-پشتیباني-نمايد.-در-غیر-اين-صورت-در-

بازار-پر-رقابت-فعلي-ما-فرصت-ها-را-از-دست-خواهیم-داد.-
کمبود شديد منابع مالی -➢

عدم-تناسب-بین-اهداف-تعیین-شده-به-ويژه-براي-بخش-باالدستي-نفت-و-گاز-در-برنامه-ششم-با-پیش-بیني-درآمدهاي-قابل-تحقق-
در-بخش-بسیار-چشمگیر-است.-کمبود-شديد-منابع-مالی-در-شرکت-نفت-به-نحوی-است-که-نمی-توان-حتی-به-سادگی-امور-جاری-
و-نگهداشت-تولید-را-در-اين-شرکت-اداره-و-محقق-کرد-.-بدهی-های-انباشته-شده-و-غیر-قابل-باز-پرداخت-شرکت-نفت-به-سیستم-
بانکی-که-مرتبًا-مديريت-نفت-را-تحت-فشار-شديد-قرار-می-دهد-،-از-مشکالت-مهم-اين-صنعت-می-باشد-.-بر-اين-اساس-تنظیم-مجدد-

روابط-مالی-بین-دولت-و-شرکت-نفت-الزامی-است-.
مستهلك-شدن-عمده-تاسیسات-سطح-االرضي-)خطوط-لوله،-واحدهای-بهره-برداری،-تلمبه-خانه-ها-و-تاسیسات-تزريق-(-در--➢

میدان-های-نفت-و-گاز-کشور-در-خشکی-و-دريا،-پس-از-چندين-دهه-تولید-بي-وقفه،-چالشي-بزرگ-پیش-روي-صنعت-نفت-بوده-
که-اداره-اين-صنعت-را-بسیار-پر-مخاطره-می-کند.-در-حال-حاضر-با-توجه-به-عمر-باالي-برخي-تأسیسات-نفت-و-گاز-کشور،-
ظرفیت-بااليي-براي-نوسازي-و-نگهداشت-تجهیزات-وجود-دارد-که-بايد-با-بهره-گیري-از-ظرفیت-هاي-داخلي-و-جلب-مشارکت-
شرکت-هاي-صاحب-فناوري-خارجي-طرح-هاي-بازسازي-و-نوسازي-اين-تاسیسات-در-اولويت-کار-وزارت-نفت-قرار-گیرد-و-با-

استفاده-از-توان-مهندسي-و-ساخت-فناورانه-در-کشور،-تحقق-اقتصاد-مقاومتي-در-اين-بخش-تجلي-يابد.
قیمت-گذاری-غیرواقعی-/-غیرمتعادل-حامل-های-انرژی-و-نامتوازن-بودن-قیمت-های-عرضه-حامل-های-انرژی-در-داخل-در--➢

کنار-معضل-يارانه-ها-که-بخش-مهمی-از-نفت-و-گاز-را-از-کار-انداخته،-از-مهم-ترين-مسائلی-است-که-بايد-با-عزم-ملی-به-حل-
آن-ها-پرداخت.
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کمبود--➢ آتی- بحران- و- حرارتی- بازدهی- وموضوع- کننده- های-مصرف- بخش- همه- در- انرژی- نظیر-شدت- کم- باالبودن- -
گاز---مصرف-مسرفانه-و-بی-رويه---و-قیمت-هايی-که-کاماًل-عالمت-غلط-می-دهند،-در-آينده-میان-مدت-کشور-را-با-بحران-

انرژی-روبرو-خواهد-کرد.
عدم-سرمايه-گذاری-در-خارج-از-کشور-برای-صیانت-از-بازارهای-صادراتی-نفت-کشور-و-تقويت-امنیت-تقاضا-➢ -
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فصل پنجم: راهکارها و راهبردهاي عملیاتی
عالوه-بر-اقداماتی-که-بايد-برای-رفع-تنگناهای-صنعت-نفت-با-عنايت-به-چالش-هايی-که-در-فصل-پیش-بدان-ها-اشاره-شد-،-انديشیده-

شده-و-به-مرحله-اجرا-در-آيد-،-ديگر-راهکارها-و-راهبردهاي-پیشنهادی-برای-وزارت-نفت-به-شرح-زير-می-باشد:
1- ادامه توسعه جدي میدان هاي مشترك گازي و نفتي

به-نحوی-که-در-دولت-دوازدهم-هیچ-يك-از-میدان-های-مشترك-کشف-شده-در-خشکی-و-خلیج-فارس-از-نظر-برنامه-توسعه-و-يا-
افزايش-بازيافت-بالتکلیف-نماند.-بر-همین-اساس-عقد-قرارداد-توسعه-میدان-های-مشترك-نفتی-و-گازی-آزادگان،-يادآوران،-ياران،-
اليه-نفتی-پارس-جنوبی-و-نیز-میدان-های-آذر،-دهلران-،-پايدار-غرب-،-اروند-،-سهراب-،-فرزاد-A-و-B،-فاز-11-پارس-جنوبی،-اسفنديار،-

بالل،-فروزان-،-سلمان-و میدان های حوزه دريای خزر-در-اولويت-خواهند-بود-.-
2- عقد قراردادهای جديد نفتی با هدف توسعه میدان های مشترك و نیز افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت 

کشور با به کارگیری فناوری های نوين و جذب سرمايه گذاری خارجی و ايجاد اشتغال
بخشی-از-برنامه-توسعه-و-افزايش-بازيافت-نفت-از-میدان-های-نفتی-و-گازی-بايد-در-قالب-قراردادهای-جديد-نفتی-عملی-شود-.-هدف-
افزايش-تولید-به-میزان-حدود-1-میلیون-بشکه-در-روز-نفت-خام-همراه-با-افزايش-ضريب-برداشت-نفت-از-میدان-های-هدف-و-توسعه-
میدان-های-گازی-با-هدف-افزايش-تولید-گاز-به-میزان-حدود-100-میلیون-مترمکعب-در-روز-از-مواردی-است-که-بايد-در-اين-دوره-به-
نتیجه-برسد-و-قراردادهای-آن-ها-با-بهترين-شرکت-های-بین-المللی-با-همکاری-شريك-های-ايرانی-منعقد-شده-و-عملیات-اجرايی-آن-ها-

آغاز-شود.-)يادآوری-می-شود-که-همه-افزايش-تولید-ياد-شده-در-چهار-ساله-دولت-دوازدهم-محقق-نخواهدشد(.
3- افزايش ظرفیت تولید نفت و گاز با هدف افزايش و يا حداقل حفظ سهم ايران در بازار جهاني نفت و ارتقاي 

جايگاه کشور در اوپک و همچنین افزايش قدرت اقتصادي، امنیتي و سیاسي کشور
با-اجرا-و-تحقق-دو-بند-1-و-2-در-واقع-افزايش-ظرفیت-تولید-نفت-و-گاز-کشور-اتفاق-می-افتد-و-منجر-به-تقويت-جايگاه-ايران-در-اوپك-

و-بازار-جهانی-نفت-وگاز-می-شود.-
4- اتمام توسعه میدان گازي پارس جنوبي مرحله تخلیه طبیعي )فازهاي 13، 14، 22 تا 24( و توسعه فاز 11

بر-اساس-اولويت-بندی-انجام-شده-در-فاز-آخر-توسعه-میدان-گازی-پارس-جنوبی-با-تخلیه-طبیعی،-فازهای-13،-14-و-22-تا-24-در-
مراحل-آخر-توسعه-قرار-دارند-که-در-سال-1397-به-میزان-1-میلیارد-فوت-مکعب-از-هريك-از-اين-سه-فاز-به-تولید-می-رسد-و-در-سال-

1398-نیز-توسعه-27-فاز-متعارف-تعريف-شده-)به-جز-فاز-11(-در-مرحله-تخلیه-طبیعی-به-اتمام-می-رسد.
5- بازسازي و نوسازي بخش هاي فرسوده و قديمي صنعت نفت با استفاده از ظرفیت هاي ماده 12 قانون رفع 

موانع تولید رقابت پذير مصوب سال 1394
وضعیت-نا-مناسب-تاسیسات-صنعت-نفت-و-نبود-منابع-الزم-برای-بازسازی-و-نوسازی-آن-ها-چالش-جدی-را-برای-حفظ-ظرفیت-فعلی-
تولید-نفت-و-گاز-پیش-روی-کشور-قرارداده-است.-بر-همین-اساس-بسته-هايی-کاری-مبتنی-بر-حضور-بخش-خصوصی-و-استفاده-از-

ظرفیت-های-ماده-12-قانون-رفع-موانع-تولید-برای-حل-اين-مشکل-انديشیده-شده-که-عملیاتی-کردن-آن-دنبال-خواهد-شد.
6- احداث پايانه نفتی دريای عمان 

و- پااليشی- تاسیسات- جانمايی- با- همراه- اسکله- و- سازی- ذخیره- مخازن- -، جاسك- به- گوره- از- خام- نفت- انتقال- لوله- خط- احداث-
پتروشیمیايی-ازطرح-های-راهبردی-وزارت-نفت-است-که-در-حال-حاضر-بخش-های-مقدماتی-اين-کار-آغاز-شده-و-در-اين-دولت-

عملیاتی-خواهد-شد.
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7- ادامه اجرای جهش دوم صنعت پتروشیمی، با هدف تکمیل زنجیره ارزش، افزايش تولید و صادرات محصوالت 
پتروشیمی

با-برنامه-ريزی-های-انجام-شده-و-با-توجه-به-طرح-های-در-دست-اجرا-در-مراحل-مختلف-پیشرفت-فیزيکی-،-در-دولت-دوازدهم،-
تعداد-45-طرح-پتروشیمی-با-سرمايه-گذاری-قريب-35-میلیارد-دالر-و-ارزش-تولید-قريب23-میلیارد-دالر-به-قیمت-سال-پايه-1390-
به-بهره-برداری-خواهد-رسید.-عالوه-بر-اين-در-اين-دولت-23-طرح-کاماًل-جديد-با-ارزش-سرمايه-گذاری-قريب-32-میلیارد-دالر-آغاز-

خواهد-شد-که-ارزش-تولیدات-آن-ها-نیز-بالغ-بر-26-میلیارد-دالر-خواهد-شد.
8- تغییر رويکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده هاي با ارزش افزوده باال با افزايش ظرفیت پااليشی 

کشور و بهبود الگوهاي پااليشي در پااليشگاه هاي موجود با هدف تکمیل زنجیره ارزش 
تکمیل-فاز-اول-پااليشگاه-ستاره-خلیج-و-به-مدار-آوردن-فازهای-2-و-3-اين-پااليشگاه-،-اجرای-طرح-توسعه-و-نوسازی-پااليشگاه-
آبادان-)که-قرارداد-آن-با-ارزش-قريب-2/5-میلیارد-يورو-منعقد-و-بخش-اول-آن-فعال-شده-است(،-به-بهره-برداری-رساندن-طرح-
480-هزار-بشکه-ای-فراگیر-پااليشی-سیراف،-کمك-به-اجرای-طرح-های-پااليشگاهی-جاسك-و-آناهیتا-)کرمانشاه(-و-تبديل-شدن-به-
صادرکننده-بنزين-به-نحوی-که-ظرفیت-پااليش-کشور-از-حدود-1/7-میلیون-بشکه-فعلی-با-افزايش-1-میلیون-بشکه-در-روز-به-2/7-
میلیون-بشکه-در-روز-برسد-.-با-اجرای-طرح-های-پیش-بینی-شده،-تمام-میعانات-گازی-تولیدی-در-داخل-کشور-فراورش-خواهد-شد.-
همچنین-با-بهبود-الگوي-پااليشي-پااليشگاه-های-موجود-و-کاهش-تولید-نفت-کوره-و-استاندارد-کردن-محصوالت-تولیدي،-بايد-

آمادگی-الزم-را-برای-مواجهه-با-محدوديت-هاي-زيست-محیطی-آتي-برای-صادرات-فرآورده-هاي-نفتي-کسب-نمود-.
9- اجرای طرح-No Flare به-نحوی-که-در-پايان-دولت-دوازدهم-بخش-عمده-و-اصلی-گازهای-همراه-نفت-در-دريا-و-خشکی،-
در-مشعل-ها-سوزانده-نشود-.-اجرای-طرح-های-NGL3100-و-3200-،-2300-و-NGL-خارگ-و-پااليشگاه-عظیم-بیدبلند-2-از-
جمله-اقدامات-اساسی-در-اين-حوزه-است-.--اين-طرح-عالوه-بر-آثار-مثبت-اقتصادی-،-واجد-اثرات-بسیار-مهم-زيست-محیطی-نیز-

خواهد-بود-.-
LNG 10- نقش آفريني جدي در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات

پیش-بینی-می-شود-که-با-تاکید-بر-روابط-حسنه-با-همسايگان-در-پايان-دوره-دوازدهم-صادرات-گاز-کشور-از-10-میلیارد-مترمکعب-
ساالنه-فعلی-)به-ترکیه(-به-رقم-قريب-40-میلیارد-مترمکعب-افزايش-يابد-)به-عراق-20،-پاکستان-10،-جنوب-خلیج-فارس-10-و-

آذربايجان-2(
عالوه-بر-اين-با-راه-اندازی-کارخانه-IRAN LNG-به-بهره-برداری-خواهد-رسید-که-در-ظرفیت-کامل-به-معنای-صادرات-معادل-

18-میلیارد-مترمکعب-در-سال-خواهد-بود.-
اين-بدان-معناست-که-ظرفیت-صادرات-ايران-از-10-میلیارد-مترمکعب-ساالنه-فعلی-به-حدود-70-میلیارد-مترمکعب-در-سال-خواهد-

رسید.
11- ارتقاء سطح فناوری در صنعت نفت و اتمام طرح های ساخت داخل کاالهای اولويت دار صنعت نفت و توجه 

به شرکت های دانش بنیان
حمايت-از-توسعه-و-تقويت-شرکت-های-GC-و-توانمندسازی-و-شکل-گیری-شرکت-های-E&P اکتشاف-و-تولید-ايرانی-با-مشارکت-
برای- دانشگاه-ها- در- شده- ايجاد- نهادهای- تقويت- حرفه-ای،- بنیان- دانش- مجموعه-های- عنوان- به- خارجی،- توانمند- شرکت-های-
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مطالعات-طرح-های-باالدستی-و-ايجاد-لیسانس-های-پايین-دستی-و-مراقبت-از-توسعه-آن-ها-به-طوری-که-در-پايان-دولت،-برای-
تمامی-میدان-های-در-حال-توسعه-يك-دانشگاه-به-عنوان-مرکز-اصلی-مطالعات-باالدستی-فعال-باشد.-

الزم-به-تاکید-است-يکی-از-مهم-ترين-اهدافی-که-برای-عقد-قراردادهای-جديد-نفتی-تعیین-شده-و-در-ساختار-مدل-قراردادی-نیز-
گنجانده-شده-و-دنبال-می-شود،-تعريف-و-رشد-شرکت-های-E&P-است.-در-توسعه-هر-میدان-و-در-کنار-هر-شرکت-خارجی

می-بايست-يك-شرکت-E&P -ايرانی-قرار-گیرد.-
طرح-ساخت-داخل-مهم-ترين-و-اصلی-ترين-تجهیزات-مورد-نیاز-صنعت-نفت-از-جمله-انواع-لوله-های-بدون-درز-و-ماشین-های-دوار-مورد-
نیاز-و-مته-های-حفاری-و-تجهیزات-سرچاهی،-پمپ-های-درون-چاهی-و-سرچاهی،-لوله-های-حفاری،-رشته-تکمیلی-درون-چاهی-نیز-

کماکان-پیگیری-خواهد-شد.-
12- اتمام طرح های گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاهای باقیمانده و آغاز شده

تا-پايان-دولت-يازدهم-بیش-از-9-هزار-روستا-گازرسانی-شده-که-کار-گازرسانی-به-باقیمانده-شهرهای-کوچك-و-روستاها-نیز-در-سال-
های-نخست-دولت-دوازدهم-به-انجام-خواهد-رسید-و-پوشش-گازرسانی-به-95-درصد-خواهد-رسید.

13-  تکمیل شبکه سراسري )خطوط اصلي( گازرساني کل کشور
با-روند-توسعه-شتابان-پارس-جنوبی-می-بايست-اين-گاز-برای-مصرف-داخلی-و-صادرات-،-از-مبادی-تولید-به-مناطق-مصرف-منتقل-شود-
که-خطوط-فعلی-جوابگوی-اين-امر-نمی-باشند.-با-اتمام-خط-ششم،-خط-يازدهم-و-خط-هفتم-سراسری،-در-4-سال-آينده،-زيرساخت-های-
الزم-برای-انتقال-گاز-به-سراسر-کشور-برای-مصرف-داخلی-و-صادرات-تکمیل-خواهد-شد.-اجرای-طرح-های-ذخیره-سازی-زيرزمینی-

گاز-نیز-از-الزامات-برای-اداره-مطلوب-شبکه-خواهد-بود.
14-  اجراي طرح هاي بهینه سازي مصرف سوخت با هدف کاهش شدت انرژي به عنوان يک ضرورت راهبردي در 

بخش انرژي ايران
اجرای-طرح-های-بهینه-سازی-مصرف-سوخت-در-چارچوب-ماده-12-قانون-رفع-موانع-تولید-رقابت-پذير-مصوب-شورای-اقتصاد-برای-
بخش-های-مختلف-و-پیگیری-تصويب-و-اجرای-ديگر-موارد-جمعبندی-شده-همچون-کمك-به-توسعه-و-نوسازی-ناوگان-حمل-و-نقل-
جاده-ای-و-ريلی-و-توسعه-خطوط-مترو-در-کالنشهرها-و-نوسازی-ناوگان-کوچك-مسافری-)تاکسی-(-از-اولويت-های-اين-بخش-خواهد-
بود.-قانون-ياد-شده-بهترين-بستر-را-برای-سرمايه-گذاران-در-اجرای-طرح-های-بهینه-سازی-مصرف-انرژی-با-اتکای-به-ارزش-سوخت-

صرفه-جويی-شده-فراهم-کرده-است-.-
15- تغییر در ساختار توزيع سوخت کشور و کاهش تصدي دولت در اين بخش

ارتقای-کیفیت-خدمات-ارائه-شده-به-مردم-در-جايگاه-های-توزيع-سوخت-و-نیز-فرودگاه-ها-با-بهره-گیری-از-روش-های-متعارف-و-تجربه-
شده-،-همراه-با-کاهش-تصدی-دولت-در-اين-زمینه-)که-از-آثار-مثبت-آن-کوچك-سازی-شرکت-ملی-پخش-و-کاهش-تصدی-دولت-

نیز-خواهد-بود(،-از-اهداف-دولت-دوازدهم-خواهد-بود-.-
16-  تربیت مديران )در تراز جهانی( و نیروي انساني متخصص و کارآمد در بخش هاي مختلف مورد نیاز صنعت 

نفت، تقويت حرفه اي گرايي و جوان گرايی در مديريت صنعت نفت کشور 
به-عنوان-يك-اصل-مورد-توجه-قرار-خواهد-گرفت.- ايشان-در-مديريت-صنعت-نفت- ايجاد-زمینه-رشد-نظام-مند-جوانان-و-حضور-
ايجاد-زمینه-و- شناسايی-نخبگان-شاغل-در-صنعت-نفت-در-گروه-های-مختلف-شغلی،-تدوين-گواهینامه-های-صالحیت-حرفه-ای،-
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میان-برهای-ارتقای-نیروها-و-اصل-قراردادن-شايستگی-در-رشد-درکارراهه-های-شغلی-از-طريق-توجه-به-حرفه-گرايی-از
اولويت-های-صنعت-نفت-خواهد-بود.

17-  بازآرايي ساختار وزارت نفت و شرکت هاي تابعه و بازنگری نظام ارزيابي مشاغل و جبران خدمات کارکنان 
صنعت نفت 

مطالعاتی-عمیق-برای-بازآرايی-ساختار-صنعت-نفت-با-رويکرد-روزآمدسازی-و-چابك-سازی-اين-صنعت-آغاز-شده-که-می-تواند-منشاء-
تحول-در-آينده-صنعت-نفت-کشور-شود.

با-توجه-به-اين-که-طبق-قانون-اساسی-و-سیاست-های-اصل-44-تصدی-در-بخش-باالدستی-نفت-،-همچنان-دولتی-باقی-خواهد-
ماند،-لذا-با-هدف-حفظ-حداقل-شرايط-رقابتی-با-کشورهای-منطقه،-بايد-تدابیر-الزم-برای-حفظ-و-رضايت-مندی-نیروهای-عملیاتی-
خود- ماموريت-های- انجام- به- دشوار- شرايط- در- عمومًا- که- ايشان- معیشت  وضعیت  بهبود  و  مهارت ها  ارتقاء  نفت،  صنعت-

می-پردازند،-انديشیده-شود-.
طرز- به- نظرکمیت- از- نفت- صنعت- انسانی- نیروی- پااليشگاه-ها،- و- پتروشیمی-ها- همه- واگذاری- رغم- به- - -84-92 ساله- -8 در-
غیرطبیعی-متورم-شد-و-همزمان-نیز-به-دلیل-خروج-نیروها-از-جمله-بازنشستگی-مديران-و-کارشناسان-ارشد،-ترکیب-نیروی-انسانی-
صنعت-نفت-غیرمتوازن-شده-است.-ساماندهی-حدود-34-هزار-نفر-نیروهای-معروف-به-قرارداد-مدت-موقت،-از-دغدغه-های-همیشگی-

مديريت-نفت-در-دولت-يازدهم-بوده-است-که-در-دولت-آتی-بايد-طرح-های-پیش-بینی-شده-برای-حل-اين-مشکل-به-اجرا-درآيد.-
در-مجموع-نظر-به-منويات-مقام-معظم-رهبری-و-اعتقاد-جدی-اينجانب-به-سرمايه-انسانی-،-توسعه-مديريت-انسانی-و-توجه-جدی-

به-اين-سرمايه-عظیم-جزء-يکی-از-اولويت-های-اصلی-وزارتخانه-در-دوره-جديد-خواهد-بود-.-
18- ضرورت توجه به حوزه مسوولیت اجتماعي صنعت نفت به ويژه در اطراف مناطق عملیاتي و کمک به عمران 

اين مناطق در چارچوب سیاست هاي تنظیم شده
در-دولت-يازدهم،-به-اين-مساله-توجهی-جدی-صورت-گرفت،-به-نحوی-که-امروز-مفهوم-مسوولیت-اجتماعی-CSR-تاحدود-زيادی-
شناخته-شده-است.-برای-ايفای-نقش-موثر-صنعت-نفت-به-ويژه-در-مناطق-نفتخیز-،-برای-دو-منطقه-مهم-عملیاتی-غرب-کارون-و-
پارس-جنوبی-طرح-های-5-ساله-با-هدف-زدودن-چهره-های-خشن-فقر-و-نابرابری-تهیه-و-تصويب-شده-که-انشاءاهلل-با-پیگیری-جدی-

به-اجرا-درخواهد-آمد.
19- استفاده از توانايي هاي صنعت نفت براي توازن منطقه اي و محرومیت زدايي

با-توجه-به-توسعه-شبکه-گازرسانی-در-سراسر-کشور-،-ظرفیت-ايجاد-توسعه-های-صنعتی-در-مناطق-مختلف-فراهم-شده-است.-از-جمله-
امکان-ايجاد-مجتمع-های-GTPP-و--GTX-و-شهرك-های-صنايع-پايین-دستی-آن-ها-در-مناطق-کمترتوسعه-يافته-)-به-منظور-
تکمیل-زنجیره-ارزش(-و-باتوجه-به-آمايش-سرزمین-وجود-دارد-که-می-بايست-که-به-عنوان-يکی-از-ابزارهای-صنعت-نفت-برای-ايجاد-
توازن-منطقه-ای-بايد-مورد-توجه-قرار-گیرد.-همچنین-تکمیل-طرح-های-خط-اتیلن-غرب-و-پايانه-نفتی-جاسك-در-اين-زمینه-بايستی-

دنبال-شود.
20- واگذاری حداکثری تصدی ها به بخش خصوصی واقعی-در-حدود-مجاز-قانونی-و-تقويت-برون-سپاری-در-صنعت-نفت-و-
حمايت-از-بخش-خصوصي-داخلي-با-قابلیت-رقابت-در-صنعت-نفت-کشور-و-صنايع-پايین-دستي،-صنايع-و-خدمات-پشتیبان-نفت-و-گاز،-
خدمات-پیمانکاري-و-فني-و-مهندسي-،-به-نحوی-که-وزارت-نفت-در-هیچ-موضوعی-با-مردم-و-بخش-خصوصی-واقعی-رقابت-نکند-.-
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21- حمايت از ايجاد و تقويت نهادهاي مالي، بازارهاي پولي، سرمايه، بیمه، بورس نفت خام و فرآورده هاي نفتي
بورس-به-عنوان-يکی-ابزارهای-تامین-منابع-مالی-و-تقويت-شفافیت-در-عرصه-اقتصاد-در-اين-دوره-نیز-مورد-توجه-قرار-گرفته-و-
افزايش-عرضه-نفت-خام،-میعانات-گازی-و- نیز- ايفای-نقش-در-توسعه-صنعت-نفت-و- ساماندهی-جذب-سرمايه-های-مردم-برای-

فرآورده-های-نفتی-در-بورس-انرژی-از-برنامه-های-وزارت-نفت-است.
22-  حمايت از جذب سرمايه 

با-توجه-به-نیاز-صنعت-نفت-به-حدود-200-میلیارد-دالر-منابع-مالی-فقط-برای-سرمايه-گذاری-در-برنامه-ششم-،-حمايت-از-جذب-سرمايه-
وسرمايه-گذاران-داخلی-و-خارجی-همراه-با-جذب-فناوری-های-نو-از-راهبردهای-اساسی-وزارت-نفت-در-دولت-دوازدهم-خواهد-بود-.-

بدين-منظور-،-الزم-است-اهتمام-همه-جانبه-ارکان-نظام-در-بسترسازی-مناسب-با-رعايت-منافع-ومصالح-ملی-صورت-گیرد.
23-  اشتغال 

گرچه-صنعت-نفت-به-دلیل-ماهیت-آن-،-صنعتی-اشتغال-زا-تلقی-نمی-شود-،-لیکن-در-دوران-اجرای-طرح-های-نفتی-،-موجی-از-اشتغال-
در-طیفی-از-صنايع-مختلف-و-بويژه-پیمانکاران-و-شرکت-های-خدماتی-ايجاد-می-شود-.-لذا-با-اتکای-به-بهره-گیری-حداکثری-از-
ظرفیت-های-داخلی-در-اجرای-طرح-ها-،-قطعا-صنعت-نفت-در-سال-های-پیِش-رو-،-نقشی-موثر-در-ايجاد-اشتغال-مولد-)با-واگذاری-

ده-ها-پروژه-بسیار-بزرگ-،-صدها-پروژه-بزرگ-و-متوسط-و-هزاران-پروژه-کوچك(-به-ظرفیت-های-داخلی-ايفا-خواهد-کرد-.-

تاکید می کند که اجرای راهکارها و راهبردهای عملیاتی پیشنهادی ، جز با همدلی ، همکاری و هماهنگی همه ارکان 
نظام و حمايت از وزيران منتخب مجلس محترم و تعامل سازنده با جهان ، تحت هدايت مقام معظم رهبری ، میسر 

نخواهد شد . 
 

اين همه گفتیم اما در بسیج                بی عنايات خدا هیچیم هیچ

- - - - - - - - -
--------خدايا-،-علیك-توکلت-و-الیك-انیب - - - - - - - -

بیژن-زنگنه- - - - - - - - - - -
----------مرداد-ماه-1396----- - - - - - - - - -
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 پیوست - در برنامه پنجساله ششم اهداف کمي زير براي بخش نفت و گاز تعريف شده است :
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براي-تحقق-اهداف-کمي-فوق-نیاز-به-سرمايه-گذاري-به-شرح-جدول-زير-وجود-دارد-که-البته-جذب-آن-نیاز-به-يك-عزم-ملي-و-حمايت-
همه-جانبه-از-صنعت-نفت-دارد.-عدم-تناسب-بین-اهداف-تعیین-شده-به-ويژه-براي-باالدستي-نفت-و-گاز-با-پیش-بیني-سرمايه-گذاري-

و-درآمدهاي-قابل-تحقق-در-صنعت-نفت،-از-مشکالت-جدي-اجراي-برنامه-ششم-توسعه-در-اين-بخش-است.




