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 ، سوابق علمی و اجراییفردی مشخصات

 :مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی: جواد اوجی

 1345تاریخ تولد: 

 محل صدور: شیراز

 سال 31سابقه کار: 

  :سوابق تحصیلی

 سال در آبادان نفت رشته مهندسی نفت دانشکده سوم در رتبه) نفت صنعت دانشگاهاز  نفت مهندسیرشته  لیالتحصفارغ

1366) 

 :اهم سوابق اجرایی

شرکت بوده و در حوزه  11که این هلدینگ دارای  (مستضعفان بنیاد زیرمجموعه) سینا گستر انرژی هلدینگ رعاملیمد ❖

 ازهای باالدستی و پایین دستی صنعت نفت فعال می باشد، اعم از شرکت نفت بهران، شرکت حفاری شمال، ... 

 .تاکنون 1398سال 

هلدینگ بوده و در  4که این گروه دارای ( )ره( امام رتحض فرمان اجرایی ستاد زیرمجموعه) مفید اقتصاد گروه مدیرعامل ❖

 .1398 تا 1396 سال ازحوزه های صنعت نفت، نیروگاهی، صنعت معدن و سرمایه گذاری فعالیت می نمود، 

 نیروگاهی، صنعت معدن و همچنین سرمایه گذاری( )هلدینگهای زیرمجموعه: حوزه صنعت نفت،

 فرمان اجرایی ستاد زیرمجموعه) مفید پترو توسعه گازی و نفت هلدینگ مدیره هیأت سیرئبینا و مدیرعامل ❖

 . 1396تا  1392 سال از (امام )ره( حضرت

 توسعه گازی و نفت هلدینگ در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی افزوده ارزش زنجیره هایطرح پیشبرد ❖

 مفید پترو

 تاکنون. 1398 سال از (رضوی قدس آستان به متعلق) رضوی گاز و نفت شرکت رهیمدئتیه عضو ❖

 1393 سال از ((شستا) تاپیکو هلدینگ زیرمجموعه) پتروشیمی صنایع گذاریسرمایه شرکت مدیره هیأت رئیس ❖

 )پتروشیمی و پاالیشگاهی بخش در راهبردی و مهم هایپروژه و هاطرح بودن دارا با هلدینگی) 1396تا 

 سال 4 مدت به ایران گاز توسعه مهندسی شرکت مدیره هیأت رئیس ❖

 1392 تا 1388 سال از نفت صنعت بازنشستگی صندوق رئیسه هیأت عضو ❖

 1392 سال شهریور تا 1388 سال از ایران گاز ملی شرکت مدیرعامل و وزیر معاون ❖

 )گاز ملی شرکت گازی هایپاالیشگاه مدیره هیأت رئیس) گازی هایپاالیشگاه و تولید بر نظارت مدیره هیأت رئیس ❖

 1392 تا 1389 سال از نفت صنعت دانشگاه امنای هیأت عضو ❖
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 1388 تا 1383 سال از جنوبی زاگرس گاز و نفت برداریبهره شرکت مدیره هیأت رئیسنایب و مدیرعامل ❖

 1383تا  1381معاونت فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از سال  ❖

 1381 تا 1379 سال از جنوبی زاگرس گاز و نفت برداریبهره شرکت نفت مهندسی رئیس ❖

 1379 تا 1377 سال از مرکزی مناطق نفت گاز و نفت مخازن ارزیابی اداره سرپرست ❖

 .1377تا  1373اهواز از سال  جنوب خیزنفت مناطق پتروفیزیک مهندسی اداره ارشد کارشناس ❖

اهواز و کارشناس مهندسی  جنوب خیزنفت مناطق نفت مهندسی اداره گاز و نفت مخازن ارشد کارشناس ❖

  . 1373تا  1369حفاری از سال 
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 هایتوانمندو  هافعالیت، اهم افتخارات

 دوران یانیپا یهاماه دری ظالمانه ایاالت متحده آمریکا هامیتحر ستیدر ل نجانبینام ا قرارگرفتن ❖

 .ترامپ یجمهوراستیر

 1391 سال در نفت وزارت نمونه ریمد  ❖

 1390 سال در نفت وزارت یمل نمونه ریمد ❖

 1387 سال در نفت وزارت نمونه ارشد مدیرعامل ❖

 ذخائر تیظرف شیافزا و دشتک سازند از دیتول توان اثبات بابت یخوارزم جشنواره ریتقد لوح اخذ ❖

  1382 سال در مترمکعب اردیلیم  800 زانیم به کشور یگاز

 1381 سال در نفت وزارت نمونه کارمند ❖

 کشور با گاز صادرات قرارداد یامضا و 1392 خردادماه درگاز با کشور عراق  صادراتقرارداد  عقد ❖

 1389 زییپا در پاکستان

 .1388 زمستان در سرخس منطقه از ترکمنستان کشور از گاز واردات قرارداد نیدوم عقد ❖

 یقراردادها خصوص در رانیا گاز یمل شرکت طرف از( سیسوئ ی)داور یالمللنیب یداور دو در حضور ❖

 دوازدهم و ازدهمی یهادولت در ترکمنستان و هیترک یکشورها با بیترت به گاز واردات و صادرات

 دورزدن منظوربهاز ترکمنستان  یگاز واردات نهیپرداخت هز بابتتهاتر کاال به کشور ترکمنستان  انجام ❖

 .هامیتحر

 سال آذر در رانیا گاز یمل شرکت در)گاز(  یانرژ هایحامل حوزه در هاارانهی یهدفمند برنامه یاجرا ❖

1389 

 . یاسالم یمحترم مجلس شورا ندگانیخوب با نما اریتعامل بس هیروح داشتن ❖

محترم  ندهینما 220از  شیب یبا امضا یکتب یمندتیرضاو کسب  ییزداتیمحرومتالش در جهت  ❖

 1389در سال  محروم عمدتاًمبنی بر توسعه گازرسانی به شهرها و روستاهای مجلس 

 به مربوط ادیگروه بن یهانگیهلد انیم در نایگستر س یانرژ نگیهلد یسودآور اول رتبه کسب ❖

  ینفت هایطرح و هاپروژه یاجرا به توجه با 1399سال  یمال یهاصورت

 توجه با یدستنییپا و یباالدست هایبخش در نفت صنعت به نگرندهیآ و کیاستراتژ و کالن نگاه وجود ❖

 کامل ییآشنا نیهمچن و نفتصنعت  یدستنییپا و باالدست یتیریمد یهاحوزه در تیفعال سابقه به

 یانرژ حوزه در یاقتصاد یهابنگاه با

  پا. هیاز ناح تیو مجروح یدر دوران دفاع مقدس در دو مقطع زمان یجیبس داوطلبانه حضور ❖
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 مقدمه -1

، خارجیداخلی و مختلف  لیبه دال اما ،از زمان ملی شدن صنعت نفتسال  70با وجود گذشت بیش از 

ز »ملی کردن صنعت نفت« تا استقرار کامل محقق نشده است و ا به طوراز این صنعت  انتظارات موردنظر

شناسی، برای طی این مسیر ضمن آسیبدارد که رو قرار  پیش یانهیصنعت ملی نفت« مسیر طوالنی و پر هز»

های کشور را بسیج کرد. عوامل تأثیرگذار بر صنعت نفت که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر کل ظرفیتبایستی 

المللی، بینداخلی و حقوقی و قانونی، سیاسی  اقتصادی،، ی و تشکیالتیاجرای»عوامل شامل توان دارند را می

تمرکز بر اجرای نفت،  وزارتیکی از ارکان اصلی تحقق اهداف کرد.  یبندطبقهی« طیمحستیزو  فنی

 هایسیاست یدر راستاها ساختارو  هاهیرواصالح اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه به مبارزه با فساد،  هایسیاست

گری دولت استوار گردد. با اصالح ساختار کاهش تصدیی و سازبا تأکید بر اصول رقابت، کوچک 44اصل کلی 

وکار برای کارآفرینان واقعی اقتصادی و تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب، صنعت نفت میهانشیو ب

 گذاران داشته باشد.جذب سرمایه

سالی و ت راهبردی و ممتاز ایرانیموقع سالیا سالالمی از لحا  جررافیای  صالادی در قلب انرژ ا جهان و محلّ  یاقت

سال یتالق شالیا، آفریساله قار  آ دور انتقال یرکجهان و  یت انرژین امنیشالور ما در تأمکبه  لیبدیب یقا و اروپا، نق

شالالدیم یانرژ سار رهبر در . بخ شاتانقالب به نام »تولید،  معظمساالی که تو « هاییزدامانع، هایبانیپ

صاللی برنامه پ صاله ا سالت، خال شالده ا سالالمی،  یشالنهادینامیده  برای وزارت نفت در چهارچوب گام دوم انقالب ا

سالتمنطبق با  ضالوعه حوزه نفت و انرژی و بر پا هایسالیا سالعه و قوانین مو شالم تو شال ه یکلی نظام، قانون برنامه 

صالنعت نفتک یهاتیازها و اولویل نیشالناخت دقیق و تحل سالن یو همچن شالور و  سالبیآ شالته  یشالنا تجارب گذ

سالالیم گردیتنظ صالالت ب سالالال آتی، فر سالالت. چهار  ات مقام معظم یمنو یو اجرا یریگیپ یبرا یار مرتنمیده ا

 برای کشور و خدمت به مردم است. ینیآفرثروت، یرهبر

 حاکم بر برنامه پیشنهادی برخی از اسناد باالدستی مرتبط با صنعت نفت -2

مختصات و  یخوببهو اسناد باالدستی حاکم بر صنعت نفت حاکی از آن است که این اسناد  هااستیسمرور 

در ذیل به  رونیازا ،اجرایی و عملیاتی ترسیم نموده است یهاحوزهگذاری را برای عوامل حکمرانی و سیاست

 : شودیمبرخی از اسناد باالدستی حاکم بر صنعت نفت اشاره 

 در بخش نفت و گاز یمقام معظم رهبر یابالغ یکل هایسیاست -2.1

 گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور یمناسب برا یر و راهکارهایاتخاذ تداب ❖

ش قدرت یکشور از افزا یر موجود و برخورداریذخاانت شده نفت، متناسب با ید صیت تولیش ظرفیافزا ❖

 یاسیو س یتی، امنیاقتصاد
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و حداکثر  ین مصرف داخلیتأم منظوربهر کشور ید گاز متناسب با حجم ذخایت تولیش ظرفیافزا ❖

 ینفت یهافرآورده با ینیگزیجا

مرکز  جادیا یمتخصص و تالش برا یانسان یرویت نیو ترب یاتوسعهو  یادیقات بنیگسترش تحق ❖

در  یفناور یو ارتقا یالمللنی، در سطح بیانرژ یو مهندس یجذب و صدور دانش و خدمات فن

 یمیع نفت، گاز و پتروشیمنابع و صنا یهانهیزم

در امر نفت  یو خارج یداخل ازیموردن یجذب منابع مال یقانونمند برا یجاد سازماندهیتالش الزم و ا ❖

 یمجاز قانون یهادر بخشو گاز 

ش و معاوضه یو پاال ید و فروش، فرآوریخر یکشور برا ییایو جرراف یات منطقهیاز موقع یبرداربهره ❖

 یو جهان یداخل یو انتقال نفت و گاز منطقه به بازارها

 یمصرف و کاهش شدت انرژ یسازنهیبه ❖

 یعیصدور نفت خام و گاز طب یجابه یمیگاز و پتروش، نفت یهاصادرات فرآورده ینیگزیجا ❖

 یاقتصاد مقاومت یلک هایسیاست -2.2

، یبنیاندانش، ییگرابرون، ییزادرون) یاقتصاد مقاومتکلی  هایسیاستاصلی  یردهایکرو ❖

 (بودن یمردم، یمحورعدالت

 (4 بند)بخشی از  یاهش شدت انرژک ❖

، یان راهبردیانتخاب مشتر :(13بند ق )یطر از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد یریپذضربه با مقابله ❖

ش یافزا، ش صادرات گازیافزا، در فروش یمشارکت دادن بخش خصوص، فروش هایروشجاد تنوع در یا

 ینفت یهاش صادرات فرآوردهیافزا، یمیصادرات پتروش

د بر ینفت و گاز و تأک یدر بازار جهان یاثرگذار منظوربهکشور  و گازنفت  یر راهبردیش ذخایافزا ❖

 ( 14بند )ن مشترک. یادیدر م ژهیوبهد نفت و گاز، یتول یهاتیحفظ و توسعه ظرف

 یدارا ید کاالهایره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولیل زنجیق تکمیش ارزش افزوده از طریافزا ❖

 یمیصادرات برق، محصوالت پتروش باالبردن( و یشاخص شدت مصرف انرژ بر اساسنه )یبه یبازده

 (15بند )از منابع.  یانتید بر برداشت صیبا تأک ینفت یهاو فرآورده

 برنامه ششم توسعه یمقام معظم رهبر یابالغ یکل هایسیاست -2.3

ت(، یاکتشاف )نه مالک هایفعالیتدر  یگذارهیسرما یبرا یردولتیغ هایشرکتس یت از تأسیحما ❖

 یکل هایسیاستن مشترک در چارچوب یادیم ژهیوبهن نفت و گاز کشور یادیم یو توسعه یبرداربهره

 (12بند ) 44اصل 
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ن یادیم یهید در کلیهمراه تول یاز گازها یبردار، مهار، کنترل و بهرهیآورجمع هایطرح یواگذار ❖

 (15بند ) سات صنعت نفت به مردمینفت و تأس

 ید کاالهایتول یارزش صنعت نفت و گاز و توسعه یرهیل زنجیتکمق یافزوده از طرشارز شیافزا ❖

 ( 16بند ) ینه بر اساس شاخص شدت مصرف انرژیبه یبازده یدارا

 هایشرکتت یس و تقوینفت و گاز با تأس یدستنییو پا یع باالدستیان نمودن صنایبندانش ❖

ش یمنظور افزابه یانتقال فناورزات و ی، ساخت، نصب تجهی، مهندسیطراح یان برایبندانش

 (17بند ). ییخودکفا

  (18بند )نفت و گاز.  یهاهچا و مخازن از یینها برداشت و افتیباز بیضر مستمر شیافزا ❖

 (پیوست شماره یک ،13و  3)مواد  ارات وزارت نفتیف و اختیقانون وظا -2.4

 ( ، پیوست شماره دو13و  12مواد ) کشور ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابتد یقانون رفع موانع تول -2.5

 

 ی صنعت نفتپیش رواساسی  هایچالش -3

 است: ر یبه شرح ز یط کنونیصنعت نفت در شرا یش رویپاساسی  یهامشکالت عمده و چالش

 کوچک با شده، مخازن در پهنه سرزمین کشور، عمده مخازن کشف ریاخ هده دو یط: اکتشاف  -3.1

 ار کم است. یم بسیر عظیو احتمال کشف ذخا اندبوده نییافت پایب بازیضرکم و عمدتاً  رهیذخ

ن بزرگ یادید از میبر تول یشتر مبتنیشور تاکنون بکخام د نفتیتول افت طبیعی تولید میادین:  -3.2

 یمه دوم عمر خود هستند با افت باالیدر ن ین که همگیادین مید ای( بوده است. تولیدان اصلیم 8)

ن، سطح یادین میبرداشت در ا ادیازد یبرا مؤثردر صورت عدم اقدام  کهینحوبهساالنه مواجه است، 

 ابد. ییکاهش م شدتبه یها در ده سال آتد آنیتول

های ظالمانه آمریکا تحریم :حاصل از تحریم یهاتیمحدودفروش نفت خام و میعانات گازی و   -3.3

سه سال -دوو طی  نمودهفیت صادراتی کشور را متوقف ظرپس از خروج از برجام، بیش از نیمی از 

 یانت از بازارهایصفرصت سوزی ها و عدم  و دالر از درآمدهای کشور را حذف کرده میلیاردهاگذشته 

 شده است. تقاضابخش ت یامن تضعیفمنجر به نفت کشور  یصادرات

 ی حفظ و نگهداشت توان تولید:هاپروژه و یسازتیظرفعدم توجه جدی به   -3.4

ظرفیت  عمالًبه ظرفیت تولید نفت کشور افزوده نشده است بلکه در چند سال گذشته نه تنها  متأسفانه

میادین نفت حفظ و نگهداشت توان تولید  یهاپروژهکاهش یافته و  یامالحظهقابلتولید نفت به نحو 
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و یا به کلی متوقف رکود جدی مواجه با دوار  یهانیماشتعمیرات اساسی  یهابرنامهو نیز اجرای و گاز 

  گیر است.در میادین مشترک نفتی و گازی بسیار چشمگردیده است. این نقیصه 

 رینظکم بودن باال :انرژی در کشورباال بودن شدت مصرف نیز و  گاز طبیعی ختهیافسارگسمصرف   -3.5

و  گاز کمبود شدید بحران و یحرارت یبازده و موضوع کنندهمصرف یهابخش همه در یانرژ شدت

 مدتانیمنده یدر آ و عدم اجرای قانون اصالح الگوی مصرف استاندارد هیرویب و مسرفانه مصرف

 روبرو خواهد کرد. یکشور را با بحران انرژ

 هایحاملعرضه  هایقیمتو نامتوازن بودن  یانرژ هایحامل یگذارمتیق: نحوه یارانه پنهان  -3.6

 نیترمهم، از درگیر خود نمودهاز نفت و گاز را  یکه بخش مهم هاارانهیدر داخل در کنار  یانرژ

 ها پرداخت.به حل آن ید با عزم ملیاست که با یمسائل

خطوط  :گازنفت و  عیانتقال و توزتولید،  یهاحوزهدر  و تجهیزات هارساختیز مستهلک شدن  -3.7

 یشور در خشککنفت و گاز  یهادانیق در میتزر تأسیساتها و خانه، تلمبهیبرداربهره یلوله، واحدها

ن یصنعت نفت بوده که اداره ا یش رویبزرگ پ یوقفه، چالشید بین دهه تولیا، پس از چندیو در

سات نفت و گاز یتأس یبرخ یکند. در حال حاضر با توجه به عمر باالیم پرمخاطرهار یصنعت را بس

از  یریگد با بهرهیزات وجود دارد که بایو نگهداشت تجه ینوساز یبرا ییت باالیشور، ظرفک

 یو نوساز یبازساز هایطرح یخارج یصاحب فناور هایشرکتت کو جلب مشار یداخل یهاتیظرف

و ساخت فناورانه  یرد و با استفاده از توان مهندسیار وزارت نفت قرار گکت یدر اولو تأسیساتن یا

 ابد.ی ین بخش تجلیدر ا یشور، تحقق اقتصاد مقاومتکدر 

 ، تعیین تکلیفدر راستای  :میادین مشترک نفت و گازو تولید تعیین تکلیف توسعه عدم   -3.8

از میادین مشترک نفتی و گازی مهم در نواحی خشکی و دریایی  یتوسعه و تولید حداکثر/تکمیل

نسبت به فسخ و کان لم یکن نمودن برخی از  92در طی سال صورت نگرفته است و  اقدام موثری

رارداد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و داخلی اقدام شده است که به عنوان مثال به فسخ ق

فاز  توسعه خارجی توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی و کان لم یکن نمودن قراردادهای داخلی

و تولید توسعه تکمیل و میدان مشترک پارس جنوبی و فرزاد آ می توان اشاره نمود. بنابراین عدم  11

وم و سوم فازهای دمیادین مشترک نفتی و گازی از جمله میادین آزادگان جنوبی، حداکثری از 

میدان یادآوران، فاز دوم میدان های یاران شمالی و جنوبی و میدان اروند در منطقه غرب کارون در 

و نیز میدان نفتی  بفرزاد پارس جنوبی، فرزاد آ و  11استان خوزستان و نیز میادین گازی فاز 

ک از اهم چالش طرح های نگهداشت توان تولید سایر میادین مشترنیز و در خلیج فارس اسفندیار 

 های اساسی وزارت نفت است که می بایست جهت تعیین تکلیف آن ها اقدامات موثری انجام داد.

جلب  :داخلی و خارجی گذارانسرمایهبرای جلب ی موجود قرارداد یهامدلعدم جذابیت   -3.9

آن  یریگیه پکد است یت تولیش ظرفیافزا یدیلک حلراههای داخلی و خارجی، و جذب سرمایه

و نظام  مسئوالن جانبههمهت یحمااز مجریان کار و  یبانیپشتو  عمومی و یعزم و اراده جدمستلزم 
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یک مثال عامیانه،  عنوانبه. استشده  ینیبشیپ یقانون یهادر چارچوب شورای اسالمیمجلس 

تأمین مداوم خوراک و  مثابهبهدر صنعت نفت  یگذارهیسرماصنعت نفت گاو شیرده کشور است و 

در  علوفه آن است و در صورت کاهش و قطع آن، منبع درآمد اصلی کشور دچار مشکل خواهد شد.

 خواهد شد. یریناپذجبرانهای کشور دچار آسیبن صورت یر ایغ

ن یبکشور،  سالهپنجتوسعه  یهابرنامه: در همه ید منابع مالیکمبود شدبدهی انباشته و   -3.10

، شکاف قابل تحقق یدرآمدها ینیبشینفت و گاز با پ یبخش باالدست یبرا ژهیوبهن شده ییاهداف تع

بسته نگهداشت تولید،  34نظیر  دارتیاولو ریغ هایطرحطی سالیان اخیر اجرای . عمیقی وجود دارد

د منابع یکمبود شد گذشته، منجر به هایبدهیترییر روش تأمین مالی به اوراق مشارکت، استمهال 

اصلی وزارت  هایشرکتدر د یو نگهداشت تول یامور جار یاست که حتوزارت نفت شده در  یمال

ر یانباشته شده و غ هایبدهی .اندماندهای معطل ضروری توسعه هایطرحو  شودینمنفت محقق 

، دهدیمد قرار یت نفت را تحت فشار شدیریکه مرتباً مد یستم بانکیشرکت نفت به س بازپرداختقابل 

ن دولت و شرکت یب یم مجدد روابر مالیتنظ اساسنیبرا. باشدیمن صنعت یاز مشکالت مهم ا

 .است ینفت الزام

و بهبود برداشت ازدیاد  هایپروژهو عدم اجرای  نفتیضریب بازیافت میادین پایین بودن   -3.11

 عدم :آنها یعیطب دیباال بودن عمر مخازن کشور و افت تولبا توجه به ( EOR/IOR)ضریب بازیافت 

به  یجبرانرقابلیغباعث ورود صدمات )تزریق آب و گاز( برداشت  ادیازد یهاپروژه موقعبهاجرای 

د یباو  نداردر وجود ین ذخایمجدد ا یایان احکامیادین م یدر برخشده است. کشور  ینفتن یادیم

 نه شود.ین برابر هزیچند

 دیدر حوزه تول نینو هایفناوری یریکارگبهعدم   -3.12

 کاالهای خارجی نیتأموجود موانع تحریمی در تبادالت مالی و   -3.13

تابعه  هایشرکتساختار حکمرانی صنعت نفت و فقدان استانداردهای حکمرانی شرکتی در  نبود  -3.14

 وزارت نفت

 گریگری و نبود نظام تنظیمتفکیک نشدن وظایف حکمرانی از تصدی  -3.15

  خارجی هایشرکتبه  زاتیو تجه یدانش فنبخشی از  وابستگی  -3.16

 رو اصالح ساختا نابسامانی در مدیریت منابع انسانی صنعت نفت  -3.17

 ضعف شدید در دیپلماسی انرژی با محوریت نفت و گاز  -3.18

 تابعه وزارت نفت هایشرکت تیمأمورصادرات محور نبودن   -3.19

 یفروشخام کاهشبا هدف  یشگاهیپتروپاال کردیبا رو یشیپاال تیظرف توسعهعدم اهتمام به   -3.20

 و تکمیلی صنعت پتروشیمی یدستنییپاعدم توسعه متوازن صنایع   -3.21
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جهت توسعه فناوری و ساخت داخل باالخص در اقالم  بنیاندانش هایشرکتعدم توجه جدی به   -3.22

 پرمصرف 

 کاهش گازسوزی منظوربهعدم تعیین تکلیف گازهای مشعل   -3.23

 زهیباانگنیروی انسانی ماهر، توانمند و و توجه جدی به عدم جذب   -3.24

 جموعه وزارت نفتاقدامات اساسی و فوریت دار در م -4

و فساد ستیز و توجه جدی به نیروی انسانی  یه جهادیروح یق و توانمند و دارایران الیمد یریکارگبه ❖

 و ایجاد انگیزش های مناسب برای آنان که سرمایه اصلی صنعت نفت می باشند.

 و میعانات گازی و افزایش صادرات نفت هامیتحر یسازیخنثدور زدن و تمرکز بر  ❖

 کاهش فسادو  یریگاندازهافزایش منابع درآمدی از صنعت نفت با وصول مطالبات، افزایش دقت  ❖

 های آیندهطی سال وضعیت تراز گاز کشوررسیدگی فوری به  ❖

 اصلی صنعت نفت و کشور هایطرحدر  گذاریسرمایهجهت جذب مناسب اتخاذ راهکارهای  ❖

 زیرمجموعه هایسازمانها و سازی ساختار شرکتبهینهکلی تحول اداری و  هایسیاستاجرای دقیق  ❖

 وزارت نفت

  خدمات فنی و مهندسی حوزه صنعت نفت حمایت از افزایش صادرات ❖

  تفکیک وظایف حاکمیتی وزارت نفت از وظایف شرکت ملی نفت ❖

 صنعت نفت یبا توجه به ماهیت پروژه محور هایریگمیتصمسرعت عمل در افزایش  ❖

، مقرراتدر  یو دارای جذابیت اقتصادی و رقابت، بدون پیچیدگی شفاف، باثباتایجاد شرایط  ❖

  گذارینفت برای جلب سرمایهصنعت  ی حوزهو شرایط قراردادها هادستورالعمل

مجموعه وزارت اداری در کل  و مبارزه با فساد هاگیری پروژهفرایند تصمیم یسازشفافو ستندسازی م ❖

 نفت

صنعت نفت در راستای گام  هایپروژهو  هاطرحبرای اجتماعی فرهنگی و  یهاوستیپتهیه و اجرای  ❖

 دوم انقالب  

تعهد -پروری با رویکرد تخصصنشینو جا یساالرستهیشاو  حفظ و ارتقای پویایی نیروی انسانی ❖

 زمانهممحوری 

 شورک ین سوخت زمستانیرفع موانع تأم ❖

 یسالمت ادار ید و ارتقایخر یندهایفرآ یسازشفافجهت  یادیبن یهارساختیزجاد یو ا یطراح ❖

 سات نفت و گازیبا تأس جوارهممناطق  یعمران و آبادان هایپروژهتکمیل و اجرای  ❖

 مرتبط با صادرات گاز یقراردادحل و فصل دعاوی حقوقی و  ❖
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 هاتیاولواقدامات راهبردی و برنامه عملیاتی وزارت نفت با لحاظ نمودن  -5

 رانیصنعت نفت ا یاساس هایچالش در پاسخ بهو ی اسناد باالدستراهبردهای مرتبط در  یبرنامه در راستا نیا

 زدهیادر  صنعت نفتمختلف  هایبخشکارشناسان و نخبگان در  ران،یمد اتیتجرب دانش و مندی ازو با بهره

 :شده است نیو تدو هیتهبه شرح ذیل بند 
 

 ی نفتیهافروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردهبازاریابی و   .1.5

 نفت و گاز یهافرآوردهو فروش نفت  هایروشایجاد تنوع در  ❖

 اجرایی در فروش نفت خام هایدستگاهو سایر داخلی بخش خصوصی  یهاتیظرفاستفاده از  ❖

 چین و آسیا از جمله هند درانتخاب مشتریان راهبردی و  تهاتر نفت با کاالروش  یریکارگبه ❖

 وزارت نفتتابعه  هایشرکتیکپارچه فروش نفت خام و فرآورده در  یگذاراستیس ❖

با رعایت  جهت فروش نفت از سایر ارکان نظام به وزارت نفتکافی اخذ مجوزهای الزم و اختیارات  ❖

 صرفه و صالح کشور

سواپ تجارت گاز باالخص و مدیریت مصرف جهت افزایش صادرات گاز و توجه ویژه به  یسازتیظرف ❖

 و واردات

 4که در ) تمدید قراردادهای گازی یریگیپو  تعیین تکلیف قرارداد واردات گاز از کشور ترکمنستان ❖

 (شوندسال آتی منقضی می

  و شناسایی بازارهای جدید نفتی یهافراوردهصادرات محصوالت پتروشیمی و  افزایش ❖

 

 مشترک نیادیم تی( با اولوعاناتی)نفت، گاز و م دیاکتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت تول . 5.2

اعم از  نفتی و گازی از میادین مشترکو نگهداشت توان تولید تولید ، تعیین تکلیف اکتشاف، توسعه ❖

 خشکی و دریاتوسعه نیافته و قدیمی در نواحی 

 نیادیاز م دیتوسعه و تول یمال نیتأمو  هیالزم جهت جذب سرما یهامشوقبستر مناسب و ارائه  جادیا ❖

 مشترک

موجود مانند اصالح نوع قراردادها و شیوه مناقصات جهت بهبود وضعیت توسعه  یهاهیرورفع و اصالح  ❖

 تولید با اولویت میادین مشترکوان تو افزایش و نگهداشت 

میدان گازی گسترده نگهداشت توان تولید  یهابرنامهاجرای تکمیل توسعه میدان گازی پارس جنوبی،  ❖

 یین تکلیف فشارافزایی این میدانتعپارس جنوبی و 

تولید  تأسیساتبازسازی و نوسازی  منظوربه ازیموردنمنابع مالی  ینیبشیپهمراه به تهیه طرح جامع  ❖

 و گازنفت 
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 هایپروژهمبتنی بر اجرای کشور نفتی ارتقای ضریب بازیافت میادین  صیانت و تالش و پیگیری جهت ❖

 نوین ازدیاد برداشت هایروشتولید و استفاده از  یسازنهیبه هایطرحتحقیقاتی و 

مالی و  ،جدید فنی هایروش یریکارگبهبا  و کاهش و حذف گازسوزی تعیین تکلیف گازهای مشعل ❖

 قراردادی 

 نگهداشت توان تولید میادین گازی یهابرنامهاجرای گسترده  ❖

 (رینگ تجاریدقیق )میت یریگاندازهتجهیز مبادی مبادالت مواد نفتی و گازی به تجهیزات  ❖

 

 کشور ازیموردنو خوراک سوخت  ،تأمین پایدار نفت، گاز . 5.3

 کشور یهاروگاهینعمده  ازیموردنپایدار سوخت  نیتأم ❖

 نفت و میعانات گازی یسازرهیذخافزایش ظرفیت  ❖

 گاز طبیعی در مخازن طبیعی در نقاط استراتژیک کشور یسازرهیذخافزایش  ❖

 استفاده از بخش خصوصی توانمند جهت انجام سواپ گاز از جمله گاز ترکمنستان ❖

  یو گازرسان فشار تیتقو یهاستگاهیا، جدید خطوط انتقالو احداث گاز ی شگاهیپاال هایطرح لیتکم ❖

 

 یفروشخامتوسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش نفت و گاز در جهت جلوگیری از  . 5.4

 کاهش میزانبا هدف کشور موجود  هایپاالیشگاه ارتقا کمی و کیفی طرح جامع یسازادهیپتدوین و  ❖

 الت با ارزش باالترو افزایش تولید محصونفت کوره  تولید

با اولویت افزایش ظرفیت  صادرات فرآوردهو  نیاز داخل تأمینتوسعه ظرفیت پاالیشی کشور جهت  ❖

 موجود هایپاالیشگاه

پایدار خوراک صنایع پتروشیمی و صادرات  تأمینبا هدف  هاضرورت توجه به توسعه پتروپاالیشگاه ❖

 فراورده

پایدار مواد  تأمینپتروشیمی با هدف تولید محصوالت راهبردی کمک و حمایت هدفمند در راستای  ❖

 اولیه صنایع داخلی

 یدستنییپاصنایع  یهاپارکجهت احداث  پیگیریو صنایع تکمیلی و توسعه زنجیره ارزش حمایت از  ❖

 پتروشیمی 

در صنایع  خوراک بین مجتمعی نیتأممدیریت پایدار خوراک واحدهای باالدستی و نیز  نیتأم ❖

 پتروشیمی

 مدیریت مصرف یهاسامانهبا توسعه  نفتی یهافراوردهاتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از قاچاق  ❖

 سامانه هوشمند کارت سوخت  یروزآوربه ❖
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 مصرف انرژیسازی زنجیره تولید تا وری و بهینهارتقاء بهره . 5.5

 قیمتی و غیر قیمتی الگوهایای متعادل از با اعمال مجموعه انرژی هایحامل در مصرف جوییصرفه ❖

 کشور "شاخص شدت انرژی"کاهش مستمر  منظوربهپلکانی افزایشی  یگذارتعرفهاصالح نظام  ❖

 در تولید، انتقال و مصرف  یوربهرهاولویت دادن به افزایش  ❖

مختلف مصرف اعم از خانگی،  یهابخشو اعمال نظام استاندارد در  اصالح الگوی مصرف قانوناجرای  ❖

 صنایع و نیروگاهی

 انرژی کنندهمصرفمختلف  یهابخشتعیین سبد بهینه برای  ❖

)از جمله کنتورهای  مبتنی بر احداث و نصب تجهیزات فناورانه جوییصرفه یهالیپتانسایجاد  ❖

 هوشمند(

 الزم یهامشوق یطراح ریدر صنعت نفت از مس هیو جذب سرما یمنابع مال نیتأم . 5.6

 یبرا یقیتشو هایسیاستآن و اعمال  یساختارها لیو تکم گذاریسرمایه یگسترش تنوع ابزارها ❖

 از جمله بازار سرمایه خارجیو  یداخل گذارانسرمایه

 عیصنا هایپروژهو مشارکت آنها در سود  یمردم یهاهیسرما جذباقتصاد نفت و گاز و  یسازیمردم ❖

 یمیو پتروش شینفت، گاز، پاال

  ییربنایز و بزرگ هایپروژهدر  گذاریسرمایهدر  یتیحاکم ینهادهاتوان و  منابع بانکی یریکارگبه ❖

 صنعت نفت هایطرحبا هدف حمایت از  گذاریسرمایه یهاصندوق لتشکی ❖

 عت نفت از جمله توافق جامع راهبردی با کشور چینخارجی در صن گذارانسرمایهجذب  پیگیری ❖

 نفت و گاز هایپروژهبرای انتشار اوراق مشارکت ارزی  و اقتصادی یسنجامکان ❖

 با هدف افزایش ساخت داخل بنیاندانش هایشرکتو حمایت از  فناوری یارتقا . 5.7

ندها و محصوالت یفرآ؛ بهبود مستمر ینوآور یبر نظام ملّ یدر صنعت نفت مبتن ینوآور یتوسعه ❖

بیشتر در دوره  ی، سازمان و بازار با هدف خلق ارزش اقتصادیفناور یبه جلو شرفت رویبر پ یمبتن

تال و هوش مصنوعی یجیر و تحول دیدپذیتجد یهایانرژ یبه سو یلیفس یهااز سوخت یگذار انرژ

 چهارم یبه عنوان انقالب صنعت

ا در یپو ینیآفرنقش ینفت به عنوان پاسخی مناسب برا صنعت یبوم )اکوسیستم( نوآورستیاجرای ز ❖

گران فناور، یباز یبندو خوشه یسازهکاز طریق شب یالمللنیر بییو در حال تر یار رقابتیط بسیشرا

 و بخش خصوصی  یررسمیغ

 یگریتصد، تأمیندر حوزه پیمانکاری، ساخت کاال و زنجیره  یرقابت یبازارها یریگت از شکلیحما ❖

 حوزه گاز، پاالیش و پتروشیمی 

 در سطح صنعت نفت یرکت فکیحقوق مال یایحمایت و اح ❖
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در صنعت  بنیاندانش هایفعالیتبه منظور توسعه صنعت نفت  یو فناور ینوآور کپارحمایت از  ❖

 نفت

 صنعت نفتوردنیاز سامانه عرضه و تقاضای فناورهای مجاد یا ❖

 در صنعت نفت یت جذب فناوریش ظرفیمنظور افزابه یسازو فرهنگ یگذاراستیس ❖

صنعت  یش تبادالت فناورانهیمنظور افزامنطقه و جهان به یشورهاکبا  ینوآور یپلماسید یسازفعال ❖

 نفت

 صنعت نفت با خرید تضمینی محصوالت موردنیاز ییایمیزات و مواد شیتجه یسازیحمایت از بوم ❖

د یتول یتوان سازندگان برا ییافزاهمدر جهت  یزات سازندگان داخلیاال و تجهکد یتوان تول یارتقا ❖

د یپارچه تولیکستم یره مطمئن و سیجاد زنجیدر صنعت نفت با ا یو صادرات یابتزات رقیاال و تجهک

 ید بومیبه تول اتکاصنعت نفت با  موردنیاززات یاال و تجهک

ارزشمند ساخت کاال و تجهیزات داخلی موردنیاز صنعت نفت و  یهاتیظرفاستفاده حداکثری از  ❖

 خرید تضمینی کاالهای استراتژیک ساخت داخل یهامشوقایجاد 

 

 یدر حوزه انرژ المللنیروابط ب میو تنظ یقو یپلماسید . 5.8

ت فنی و ماگاز، فراورده و محصوالت پتروشیمی و صدور خددیپلماسی با محوریت تجارت نفت،  ❖

 مهندسی

 هاتعاملمناسب  یهاحلراه افتنیو  هاتعرفهدر جهت کاهش  جوارهم کشورهای با تعامل ❖

 با کشورهای هدف  چندجانبهدو یا  یقراردادهاگسترش  ❖

 یاز جمله اوپک، مجمع کشورها یاو منطقه یالمللنیب هایسازمان یهاتیاستفاده از ظرف ❖

 … صادرکننده گاز و 

کلی اصالح الگوی مصرف با استفاده  هایسیاستهای نفتی با اجرای اصالح الگوی مصرف گاز و فراورده ❖

 قانون رفع موانع تولید 13و  12از ماده 

 ربطیذ ینهادها یارکبا هم یانرژ یپلماسین و اجرای سند دیتدو ❖

 کران در اوپیگاه ایش جایحفظ و افزا ❖

 یایو در فارسجیخله یحاش یشورهاکه و یهمسا یشورهاکت صنعت نفت و گاز با یگسترش حوزه فعال ❖

 کمشتر یگذارهید و سرمایتشاف، تولکنه ایخزر در زم

افزایش و  یدستنییپاو  یدست انیم یهاحوزهصادرات در  یبرا یخارج گذاریسرمایه قیتشو ❖

 نفتی به کشورهای همسایه یهافراوردهصادرات 

 ایرانی در کشورهای همسایه  هایشرکتحمایت فعال از افزایش صادرات خدمات فناوری و مهندسی  ❖
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 تمدید قرارداد صادرات گاز به ترکیه و عراق پیگیری ❖

 قرارداد واردات گاز از ترکمنستان پیگیری احیای ❖

با محوریت صادرات نفت، فرآورده و محصوالت  آسیاییساماندهی و ارتقای روابط تجاری با کشورهای  ❖

 پتروشیمی

 

 زداییاشتغال، مسئولیت اجتماعی و محرومیت . 5.9

کمک به  ونفت  صنعت اتیعمل یهاحوزه زیو ن ، گازخیزخیزنفتدر مناطق  تیرفع محرومکمک به  ❖

 محروم  یهاگروهاقشار و  ییخوداتکاو  توانمندسازی

 با رویکرد ایجاد اشترال پایدار برخوردارکم یهااستاندر  یدستنییپا عیتوسعه صنا یبرا یزیربرنامه ❖

 تابعه هایشرکتو تجدید ساختار صنعت نفت و گاز و  حکمرانی . 5.10

چهار نگرش به  رییو تر رانینفت ا یدولت با وزارت نفت و شرکت مل یرابطه مال یسازضرورت شفاف ❖

 تابعه وزارت نفت یشرکت اصل

 اعمال اصل مالکیت بر منابع نفتیدر به عنوان نماینده حاکمیت وزارت نفت جایگاه حکمرانی تقویت  ❖

 صنعت نفت دستیپایینو  دستیباالصنایع مناسب در  گریتنظیمنهاد  جادای ❖

داخلی در  یهاتیظرفاقتصادی به منظور استفاده بهینه از تمام  یداربنگاهایجاد و تقویت تفکر  ❖

 صنعت نفت 

 در صنعت نفت یگریتصداز  گریتنظیمتفکیک نقش  ❖

 یمواز هایدستگاه، حذف و ادغام ساختارهاوزارت نفت با تحول در  یعموم یهانهیهزدر  جوییصرفه ❖

 دیزا یهانهیهزو  رضروریو غ

و تجهیزات ساخت داخل  جهت استفاده از کاال آورالزامو  رانهیگسختو ضوابط  هادستورالعملاعمال  ❖

 در قراردادهای فی ما بین بخش دولتی با پیمانکاران 

به سمت سازمان چابک و پیشرو در  بازدهکمالگوی حکمرانی وزارت نفت از سازمان ثقیل و ترییر  ❖

 توسعه

 

 و ساماندهی منابع انسانی و تربیت نیروهای متخصص و متعهد دادنتیاهم . 5.11

جلب  ،حوزه نیدر ا یاساس هایچالشو رفع  ییشناسا یبرا یدر حوزه منابع انسان یبرنامه اقدام فور ❖

 کارکنان یشرل زشیو انگ تیرضا

 .یساالرستهیشابا حفظ نظام  زیتوانمند، کارآمد، متعهد، متخصص و فساد ست رانیاستفاده از مد ❖

 یمانکاریمدت موقت و پ ن،یاز جمله ارکان ثالث، مدت مع یمتعدد فعل یقرارداد یهاقالب یسامانده ❖

توانمند متعهد و  یرویبه منظور جذب ن یمنابع انسان نشیگز هایروش یو روزآمد ارهایبهبود مع ❖

 ستهیشا



 ینفت؛ خط مقدم جنگ  اقتصادوزارت برنامه 

17 

 

 … و  یاو حرفه یفرد یهایتوانمند ییبر شناسا یالزام به انجام انتصابات مبتن ❖

 صنعت نفت یو پژوهش یمراکز و مؤسسات آموزش یو اثربخش ییارتقاء سطح کاراو  حفظ ❖

 یشرل ندهیآ یسازشفافو  برای نیروی انسانی صنعت نفت زهیانگ جادیا ❖

 هاسازمانارشد  تیریبا مد یمختلف منابع انسان یهاحوزه رانیمد یمشارکت و همکار ❖

کمبود تابعه با هدف جبران  هایشرکتجذب نیروهای با ماهیت کارشناسی و مهارتی در وزارت نفت و  ❖

 یپرورنیجانشنیروی انسانی متخصص و 

و اصالح  هادانشگاهممتاز  آموختگاندانشند یفرآ یتداوم جذب و ساماندهو  یپرورنخبه، ییگراجوان ❖

 نان صنعت نفت کارک یانسان یرویهرم ن

 مختلف فنی و غیرفنی یهاحوزهآموزش نیروی انسانی در  هایطرحتوسعه  ❖

 ران در حال بازنشسته شدن یت دانش و مستند نمودن تجارت مدیریاستقرار مد ❖

باالدستی و  یگریتصدحاکمیتی و  یهاسازمانوزارت نفت و  یو اصالح ساختار سازمان یبازنگر ❖

 دستیپایین

 فسادستیز در صنعت نفت ، متخصص وهای متعهدنیرو یریکارگبه ❖

 کشور عنوان سربازان خط مقدم اقتصادیارزشمند در صنعت نفت به حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی  ❖

 یهابخشو ... در  توزیعفراورش، مهم اکتشاف، توسعه، تولید،  یهاتیمأمورمنظور راهبری و انجام و به 

 صنعت نفت دستیپایینباال، میان و 
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 پیوست شماره یک

 است: ریوزارت نفت به شرح ز اراتیو اخت فیوظا ال 3ماده 

 یاستگذاریو س یتیمور حاکما -ف ال 

 نفت یدستنییو پا یباالدست اتیعمل یراهبرد هایسیاستو  هایمشخط نییتع ال 1

مطابق  یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش یدستنییو پا یباالدست اتیعمل یراهبرد یهابرنامه میو تنظ هیته ال 2

 آنها یو نظارت بر حُسن اجرا یابالغ هایسیاستو  هایمشخط

 یبا همکار یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش یاستانداردها یو نظارت بر حُسن اجرا یو بازنگر نییتع ال 3

 الزم یهانامهیو صدور گواه ربطیذ یاجرائ هایدستگاه

و  یمنیسطح سالمت، بهداشت، ا یو ارتقا یجهت حفاظت، نگهدار یاجرائ هایدستورالعملو  هاهیرو نیتدو ال 4

 یو نظارت بر اجرا ربطیذ یو نهادها یاجرائ هایدستگاه یدر صنعت نفت، با هماهنگ رعاملیو پدافند غ ستیزطیمح

 آنها

 میانتقال، حفظ حر د،یجام امور اکتشاف، توسعه، تولحُسن ان یالزم برا هایدستورالعملال وضع مقررات و صدور  5

 یمینفت، گاز و محصوالت پتروش یهاو مصرف فرآورده عیتوز ،یسازرهیذخ سات،یخطوط لوله و تأس

اموال و اسناد متعلق  ه،ی، برق و مخابرات، ابنخطوط لوله یهاشبکه سات،یحفاظت و حراست از منابع، تأس نیال تأم 6

و  یانتظام ،ینظام ،یتیامن ینهادها یتابعه توسط سازمان حراست صنعت نفت با همکار هایشرکتبه وزارت نفت و 

 یپدافند

 یبه جا یمیپتروش یو گاز و محصوالت نهائ ینفت یهاصادرات فرآورده ینیگزیمؤثر به منظور جا یمشخط نییتع ال 7

 ارزش رهیزنج لیو تکم یرقابت یهاتیمز ،یاقتصاد یهاشاخصبر  یمبتن یعیصدور نفت خام و گاز طب

 نفت و گاز کشور ریو ذخا نیادیآمار و اطالعات م یو اعالم رسم دییال تأ 8

و سامانه  ندهایفرآ زات،یدر تجه یمصرف انرژ یسازنهیبه هایدستورالعملمقررات و  ارها،یو ابالغ مع نییتع ال 9

 مربوطه هایدستگاه یآنها با هماهنگ یو نظارت بر حُسن اجرا یکننده انرژمصرف یهام( ستی)س

 یمصرف سوخت در چهارچوب قانون اصالح الگو یسازنهیسوخت به منظور به یتقاضا تیریو مد یاستگذاریس ال 10

 4/12/1389مصوب  یمصرف انرژ

  

 یمور نظارتا -ب 

 و منابع نفت و گاز کشور ریاز ذخا یانتیو ص نهیبه یبردارنظارت بر بهره ال 1

 یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش یدولت ساتیو اداره تأس ینگهدار ندینظارت بر فرآ ال 2

 یمیو محصوالت پتروش ینفت یهاتجارت نفت، گاز، فرآورده ندینظارت بر فرآ ال 3

 و گاز در داخل کشور ینفت یهابازار نفت و فرآورده میو تنظ عیتوز ن،یتأم ندینظارت بر فرآ ال 4

در داخل کشور به منظور تحقق اهداف  یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش یگذارهیسرما ندیال نظارت بر فرآ 5

 در خارج از کشور براساس مقررات مربوط عیصنا نیا یهایگذارهیسرمانظارت بر سهم دولت در  زیو ن یگذارهیسرما

 ،یپژوهش ،یبازرگان ،یحقوق ،یادار ،یفن ،یمال یهانهیتابعه در زم هایشرکتال اعمال نظارت و کنترل عملکرد  6

 امور ریقراردادها و سا

 نفت یدستنییو پا یباالدست اتیصادره در عمل یهامجوزها و پروانه شینظارت و پا ال 7
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 یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش ازیموردن زاتیتجه نیو تأم هیته ندیفرآال نظارت بر  8

  

 یمور اجرائا -پ 

 یابالغ هایسیاستو  هایمشآن با خط قیتابعه و تطب یاصل هایشرکت یو بازرگان یمال ،یاتیعمل یهابرنامه قیتلف ال 1

 برنامه جامع صنعت نفت میجهت تنظ

 یانرژ هایحاملو انتشار ترازنامه ساالنه  میتنظ ه،یته ال 2

 یمنابع مال تیریو مد یاتیعمل یزیرنظام جامع بودجه نیتدو ال 3

 یدستنییپا اتیدر عمل یردولتیغ هایبخش طیاشخاص واجد شرا یبرا یبردارو پروانه بهره تیصدور مجوز فعال ال 4

 و مقررات نیقوان تیبا رعا یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش

اکتشاف، توسعه، استخراج و  یبرا تیواجد صالح یاشخاص حقوق یبرا یبردارو پروانه بهره تیال صدور مجوز فعال 5

 نفت و گاز کشور نیادیم هیاز کل دیتول

در حوزه نفت، گاز،  یاقتصاد ژهیو توسعه مناطق آزاد و و جادیا یمناسب برا یهامکان شنهادیو پ شیآما ،ییال شناسا 6

توسعه  ندیبر فرآ یو نظارت یتیحما هایسیاستو اعمال  نیسرزم شیآما یهادر چهارچوب برنامه یشیو پاال یمیپتروش

 مناطق در امور مرتبط با نفت و گاز نیاز ا کیو اداره هر 

 یمیدر صنعت نفت، گاز، پتروش یو خدمات مهندس یتجار ،یدیتول یهاتشکل، هاانجمن لیتشک تیصالح دییتأ ال 7

 و مقررات نیقوان تیو نظارت بر آنها با رعا لیبه منظور صدور مجوز تشک یشیو پاال

کشور متناسب با نرخ عوامل  یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش یتخصص یبهافهرستو ابالغ  نیتدو ه،یال ته 8

 ربطیذ یمراجع رسم یمنتشره از سو یعموم یبهافهرستمندرج در 

صنعت نفت،  یتخصص یهاو مشاوران در رشته مانکارانیسازندگان، پ تیصالح یابیفهرست و ارز نیو تدو هیته ال 9

 و مقررات نیبرابر قوان یشیو پاال یمیگاز، پتروش

 هارساختیزو استقرار  یو نظارت بر طراح یاطالعات و ارتباطات منابع سازمان یو ابالغ نظام جامع فناور نیتدو ال 10

 یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش تیسطوح فعال هیدر کل ربطیذ یهاو سامانه

 یمیو محصوالت پتروش ینفت یهافرآورده ،یگاز عاناتیگسترش عرضه نفت خام، م یالزم برا یسازوکارها جادیا ال 11

 ربطیذ یو نهادها هادستگاهو با مشارکت  یقانونالزامات  تیبورس با رعا قیاز طر یو صادرات یاعم از مصرف داخل

  

 یمنابع مال نیو تأم یگذارهیمور سرماا -ت 

 دیتول رهیزنج لیبه منظور تکم یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش یگذارهیو سرما یاتوسعه هایطرح دییتأ ال 1

 شتریارزش افزوده ب جادیو ا

و حفظ  یاتوسعه هایطرح یبه منظور اجرا یو خارج یداخل ازیموردن یجذب منابع مال یمؤثر برا سازوکار جادیا ال 2

 و مقررات نیقوان تیبا رعا دیو نگهداشت توان تول

مشترک از  نیادیم تیبا اولو یدروکربوریه نیادیبه منظور توسعه م یو خارج یداخل یهاهیسرما تیجذب و هدا ال 3

بدون انتقال  یو خارج یداخل مانکارانیو پ گذارانهیاز جمله مشارکت با سرما یقرارداد دیجد یالگوها یطراح قیطر

 شده انتیص دیلتو نیمواز تینفت و گاز موجود در مخازن و با رعا تیمالک
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 یو فناور یعلم ،یمور منابع انسانا -ث 

و  یسطح علم یجهت ارتقا یو مطالعات یپژوهش ،یقاتیتحق ،یدانشگاه ،یمراکز و مؤسسات آموزش تیحفظ و تقو ال 1

آموزش  یاستانداردها تیبا رعا یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش ازیموردن یو کاربرد یفن یهامهارتو  یاتیعمل

 کشور یعال

سطح دانش در صنعت نفت،  یبه منظور ارتقا یالمللنیو ب یداخل یو تخصص یفن ،یعلم یهاهیو انتشار نشر هیته ال 2

 و مقررات نیبرابر قوان یشیو پاال یمیپتروش گاز،

و نظارت بر حُسن  یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش یازهایمتناسب با ن یانسان هینظام جامع سرما نیتدو ال 3

 آن یاجرا

 هایسیاستو اعمال  یو خدمات داخل داتیتول تیفیک یارتقا منظوربهکاال و خدمات  تیفینظام جامع ک نیتدو ال 4

با  یشیو پاال یمیصنعت نفت، گاز، پتروش ازیموردن ساتیو تأس زاتیو ساخت تجه یو طراح یسازیاز بوم یتیحما

 در داخل کشور ربطیذ یاجرائ هایدستگاه یهماهنگ

 یشیو پاال یمیحوزه صنعت نفت، گاز، پتروش یو مؤسسات داخل هاشرکتدرمورد  یتیحما هایسیاستال اتخاذ  5

 یهادر عرصه یو مهندس یو صدور خدمات فن زاتیآنها جهت ساخت تجه یتوان رقابت شیو افزا یمنظور توانمندسازبه

 یدر اقتصاد مل یوربهره یهاشاخص یارتقا یو در راستا یالمللنیب

استفاده از  یبرا انیبندانش هایفعالیتو  هایفناوراز  تیو حما یزیرو برنامه ینظام جامع پژوهش نیال تدو 6

ها و وزارتخانه ریسا یبا همکار یشیو پاال یمیدر صنعت نفت، گاز، پتروش یو انتقال دانش فن شرفتهیپ هایفناوری

 ربطیذ هایدستگاه

در حوزه  یمل یهاو برنامه هااستیسصنعت نفت با  یو فناور یپژوهش یهاتیاولو همسو نمودنو  یسازکپارچهی ال 7

 یعلم و فناور

صنعت نفت  ازیماهر و متخصص موردن یمنابع انسان تیبا تقو یو فناور ینظام پژوهش یهارساختیز کردنفراهمال  8

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یبا هماهنگ

 یاقتصاد ینیگزیمختلف مصرف و جا هایبخشدر  یانرژ لیتبد نینو هایفناوریاز توسعه کاربرد  تیحما ال 9

 یانرژ یمحل یهاتیظرفبا استفاده از توسعه  یانرژ هایحامل

  

 المللنیمور با -ج 

 یبا همکار یبا استفاده از منابع انرژ یمل تیتوسعه امن ندیکشور و مشارکت در فرآ یانرژ یپلماسید نیو تدو نییتع ال 1

 یاسالم ینظام جمهور یکل هایسیاستکشور و  یراهبرد انرژ یدر چهارچوب سند مل ربطیذ یو نهادها هادستگاه

 رانیا

 هادولتچندجانبه با  ایدو  یهانامهو مقاوله هانامهموافقت، هانامهتفاهممذاکره و انعقاد  ،یالمللنیروابط ب یبرقرار ال 2

و  یمیدر صنعت نفت، گاز، پتروش یگذارهیو سرما یتجار ،یصنعت ،یفن ،یعلم یهانهیدر زم یالمللنیو مؤسسات ب

 نیت قوانیاز طرف دولت با رعا یندگیبه نما یشیپاال

 تیبا رعا ربطیذ یالمللنیب یهاکنفرانس، مجامع و هاسازمان هیدر کل رانیا یاسالم یجمهور یندگینما ای تیعضو ال 3

 نیقوان
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کار در صنعت نفت و وکسب یمقررات الزم و بهبود فضا میو تنظ نیمنظور تدووزارت نفت مکلف است به ال 13ماده 

از انحصار،  یریبخش و جلوگ نیا یفعاالن اقتصاد نیرقابت سالم و شفاف ب نهیزم جادیمرتبط و وابسته و ا عیگاز و صنا

( 44اصل چهل و چهارم ) یکل هایسیاست یون اجرا( قان53رقابت موضوع ماده ) یسازوکار الزم را با مشارکت شورا

 رانیوز أتیه بیبه تصوآن  یبعد یهاهیمصلحت نظام و اصالح صیمجمع تشخ 25/3/1387مصوب  یقانون اساس

 برساند.
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 پیوست شماره دو

و  یها و مؤسسات دولتتابعه و وابسته به آنها و سازمان هایشرکترو و ینفت و ن ژهیوبهها ه وزارتخانهیلکبه  -12ماده 

ارد یلیصد میکشود ساالنه تا سقف یشور اجازه داده مکل کن بودجه یف در قوانیه دارندگان عنوان و ردیلک

ه ک یالیصورت ر ال بهی( ر500.000.000.000.000ارد )یلیو پانصد هزار م یصورت ارز ( دالر به100.000.000.000)

ا ی یگذارهیه سرماکن ماده یل ایذ یگردد، در موارد مربوط به بندهایل میساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدهر 

 ید، صادرات، ارتقایبه تول یا تعاونی یخصوص یهابخشت یبا اولو یا داخلی یخارج یا حقوقی یقیاقدام اشخاص حق

اهش تلفات کا یو  ستیزطیمحت یفکیزمان و بهبود  ا خدمت ویاال کد ینه در تولیاهش هزکا ی ییجوت، صرفهیفکی

ا واردات یاالها و خدمات قابل صادرات کو  ینفت یهاو فرآورده یعانات گازینفت و گاز و م یانجامد برایم یو مال یجان

 یو عوارض قانون یآن با احتساب حقوق دولت یالیا معادل ریبه نرخ روز ارز بازار آزاد  یا وارداتی یصادرات هایقیمتبه 

ر یو سا یو عوارض قانون یبا احتساب حقوق دولت یاارانهیریغ هایقیمتر موارد با یسا یمتعلقه و برا یهانهیر هزیو سا

 نند. کمتعلقه قرارداد منعقد  یهانهیهز

 لف است: کدولت م

، ییجوا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفهیشده و منافع ییجوا صرفهید شده یا خدمت تولیاال ک -1

 ند. ک یداریا ارزش حاصله خریمنافع 

ن یا منافع اقدام موضوع ایمتعلقه  یهانهیر هزیو سا یو عوارض قانون یو حقوق دولت یگذارهیاصل و سود سرما -2

 د. یماده را به آنان پرداخت نما

با  نامهموافقتشور، ضمن مبادله کل ک( از بودجه 2( و )1) یاز اجزایاز منابع موردن یبخشا ین تمام یتأم در صورت

 شود. یشور اقدام مکل ک یدارق خزانهیشور از طرک یزیرت و برنامهیریسازمان مد

شده و ییجوصرفها ید شده یا خدمت تولیاال کا مجوز صادره نسبت به فروش یتوانند طبق قرارداد یاشخاص فوق م

 ند.یو استفاده از آنها اقدام نما یبردارا بهرهیشور و کا خارج یا اقدام در داخل ی یگذارهیا ارزش حاصله از سرمایمنافع 

و  کت مخازن مشتریبا اولو یعانات گازید نفت خام، گاز و میت تولیش ظرفینفت و گاز از جمله افزا هایطرح -الف 

عانات ینفت خام، م یسازرهی، ذخیمید محصوالت پتروشیش تولی، افزایعانات گازیت خام و مش نفیت پاالیش ظرفیافزا

 یبرا مصرفکمگاز در فصول  یسازرهیشور، ذخکو داخل  کرمشتریدر مخازن غ کمخازن مشتر یعیو گاز طب یگاز

، ین داخلیادیق گاز به میبرق، تزرا یبه محصول  یعانات گازیوگاز و منفت یل درجایاستفاده در فصول پرمصرف، تبد

از  یری، جلوگینفت یهاو گاز و فرآورده یعانات گازیسوآپ( نفت خام، م) ت( و معاوضهیرشد صادرات و عبور )ترانز

ه یلکربط و یذ ینفت یهابا فرآورده یا وارداتی یگاز داخل ینیگزیو جا یعانات گازیهمراه نفت و م یسوختن گازها

 انجامد.یب ینفت یهاو گاز و فرآورده یعانات گازیدر مصرف نفت خام و م ییجوا صرفهید یش تولیزاه به افک هاییطرح

 ونقلحملبر و یع انرژیت صنایمختلف از جمله صنعت با اولو یهابخشدر  یمصرف انرژ یسازنهیبه هایطرح -ب 

ر، گسترش استفاده از گاز یدپذیتجد یهایو ساختمان، توسعه استفاده از انرژ یشهردرون و برون یلیو ر یعموم

ا ید و ی، تولیشهرنیب یاصل یهاراهر یبزرگ و مس یت شهرهایشده با اولوعیا گاز مایع یا مایفشرده  یعیطب

مل بار و مسافر ح یهانهیاهش هزکپرمصرف و فرسوده و  یبا خودروها یا برقیمصرف و مک یخودروها کردننیگزیجا

ها و رساختیاعم از ز یی، هواییای، دریا، جادهیلیر ونقلحمل هایطرحو  هایکشتر( یتأخاهش دموراژ )خسارتکو 

بخش  یدیتول یآالت و واحدهانیشود، ماشیمنجر م یاگلخانه یاهش گازهاکه به ک هاییطرح، ونقلحملل یوسا

 یشاورزک
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ش یه منجر به افزاک هاروگاهین یحرارت ید و بازدهیش تولی)راندمان( باال، افزا یبازدهروگاه با یاحداث ن هایطرح -پ 

ب برق و گرما کیاعم از تر یبکیل( تریکچرخه )س یهاروگاهینت نصب بخش بخار در یشود، با اولو یحرارت یبازده

(CHPو تر )کی( ب برق، سرما و گرماCCHPو مولدها )وچکاس یمق ی( کDG توسعه )یهایاستفاده از انرژ 

ردن کی، برقیدر مصرف برق و انرژ ییجوو صرفه یسازنهیع، بهید، انتقال و توزیدر تول یاهش تلفات انرژکر، یدپذیتجد

 یجابهمصرف برق  ینیگزی، جایدیخورش ینو از جمله انرژ یهایت استفاده از منابع انرژیبا اولو یشاورزک یهاچاه

د برق یت( برق، تولیش سهم صادرات و عبور )ترانزیدارد و افزا یه اقتصادیه توجک یدر مناطق ینفت یهاا فرآوردهیگاز 

 ارخانجاتکاز تلفات گاز و سوخت 

ردن آب کن یریت آب، شیفکیاهش کو  یاز شور یریجلوگ هایطرحاحداث سد، بندر، آب و فاضالب،  هایطرح -ت 

 ییجوو صرفه یسازنهی، بهیافتیباز یحرارت هایروشت یمختلف با اولو هایروشن با استفاده از یرید آب شیشور و تول

و  یو مرز ک، مشتریداخل یهاآبنه از یبه یبردارع، مهار و بهرهیاهش تلفات آب در انتقال و توزکدر مصرف آب با 

ت و یفکیه به بهبود ک هاییطرحه یلکب و فاضال یو دفع بهداشت یآورجمع هایطرحزد و یریا میه به درک ییهاآب

ا اجازه ید آب ین خری، تضمیارین آبینو یهاوهیو ش یشاورزک یاراض یشکزه هایطرحانجامد، یاهش مصرف آب مک

 یاریو آب یشاورزکه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، یلکگذاران در هیفروش آب به سرما

 هدررفتناز  یریو جلوگ ییجوا صرفهی یدیتول و خدماتاالها کت یمکا یت یفکی یه به ارتقاک هاییطرحر یسا -ث 

 شوند.یو زمان منجر م ستیزطیمح، ی، مالیانسان یهاهیسرما

از  یکاجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر  یبند، زمانیطیمحستیزو  یو اقتصاد یه فنیتوج -1تبصره 

اقتصاد  یرسد. شورایاقتصاد م یب شورایربط به تصویشنهاد وزارتخانه ذیاز به تعهد دولت دارد با پیه نک هاییطرح

 ند.کف یلکن تییو تع یدگیرخانه آن، رسیماه پس از وصول هر طرح به دبیک ثر تا مدت کلف است حداکم

ت، ین ماده با اولویا یو اقتصاد یه فنیتوج یدارا هایطرحبه  اندموظفعامل  یهابانکو  یق توسعه ملصندو -2تبصره 

 ند.یپرداخت نما یالیو ر یالت ارزیتسه

اهش کا یو  یش درآمد عمومین ماده منجر به افزایا اقدامات اشخاص موضوع ای یگذارهیسرما که یدر موارد -3تبصره 

 یهانهیر هزیو سا یو عوارض قانون یو حقوق دولت یگذارهیشود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرما یعموم یهانهیهز

رسد به عهده دولت یاقتصاد م یب شورایه به تصوک یبیزان و ترتید حاصل از اقدامات، به میا منافع و عوایمتعلقه 

 است. 

ش یاقتصاد از محل افزا یننده را مطابق مصوبه شوراکاقداما یگذار هیلف است حقوق متعلق به سرماکوزارت نفت م

ر موارد، یسوخت( و در سا ی)برا یا وارداتی یصادرات هایقیمتها، حسب مورد به نهیاهش هزکا ی یا آتیدرآمد حال 

به حساب  زمانهمنند و کننده، پرداخت کا اقدامیگذار هیبه سرما اندموظفتابعه  هایشرکتربط و یذ یهاوزارتخانه

ا اقدامات ی یگذارهیه در اثر سرماک یند. در مواردیه حساب نمایشور( منظور و تسوکل ک یدارار دولت )خزانهکبده

اهش کلف به جبران معادل کابد، دولت میاهش ک یدولت هایشرکتا ی یاجرائ هایدستگاهن ماده، درآمد یموضوع ا

 مربوط است.  یولتد هایشرکتا ی یاجرائ هایدستگاهدرآمد 

ران یا یاسالم یپنجم توسعه جمهور سالهپنج( قانون برنامه 82ب( ماده )) الف( وی )ن تبصره شامل بندهایم اکح

 گردد.ینم

ن یدر قوان هاطرح یحاصل از اجرا ین ماده از محل درآمدهایبازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند)ت( ا -4تبصره 

 رد.یگیصورت م یبودجه سنوات
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 ینفت یهاا فرآوردهیو  یعانات گازیه نفت خام، مکاست  یگذارانهیت با سرماین ماده اولویا یبندها یدر اجرا -5تبصره 

 نند.کیه تعهدات دولت قبول میتسو یرا برا

سال قبل از انعقاد یکدر دوره  یب سوخت مصرفکیشده براساس نوع و ترییجوصرفه یا انرژیارزش سوخت و  -6تبصره 

 شود.یمحاسبه و منظور م یا وارداتیو  یصادرات هایقیمتقرارداد و طبق 

االها و کر یو سا ینفت یهااز آب، برق، گاز و فرآوردهین در صورتشود یور اجازه داده مکمذ یهابه وزارتخانه -7تبصره 

حسب مورد  یا تعاونی یخصوص، یردولتیغ یا حقوقی یقیشده را از اشخاص حقییجوا صرفهید یتول یاارانهیخدمات 

ر یا سایاز آنان و  یاارانهیریغ هایقیمتر موارد به یسا یسوخت( و برا ی)برا یا وارداتی یصادرات هایقیمتبه 

در هر  یاهیسرما یهاییدارا کتمل هایطرح یجاد اشترال و اجرایا یا برای یدارینه خرین زمیگذاران در اهیسرما

شده ییجوا صرفهید یا خدمت تولیاال کتواند یگذار مهیل سرماینند. در صورت تماک یگذارهیاستان و هر شهرستان سرما

 ا خارج به فروش برساند.یرا در داخل 

 ور وکمذ یهابه وزارتخانه یاارانهیاالها و خدمات کاهش مصرف در کق به یها و تشونهیاهش هزکبه منظور  -8تبصره 

متر از حد کاقتصاد مصارف  یب شورایشود با تصوین ماده اجازه داده میربط به آنها در ایتابعه و وابسته ذ هایشرکت

، نوع ییایرا با توجه به فصل، منطقه جرراف یاارانهیاالها و خدمات کر یو سا ینفت یهان، آب، برق، گاز، فرآوردهیمع

 اهش دهد. کا صفر یمت و یمصرف به حداقل قاهش کنندگان، متناسب با کمصرف و مصرف

و  یامور اقتصاد یهاشور و وزارتخانهک یزیرت و برنامهیریسازمان مد کشنهاد مشترین تبصره با پیا یاجرا یچگونگ

، ییایمصارف مناطق جرراف ین براین حد معییشامل تع یجهاد کشاورزرو، صنعت، معدن و تجارت و ی، نفت، نییدارا

 رسد. یاقتصاد م یب شوراین قانون به تصویپس از ابالغ ا دو ماهمت مصرف تا ینندگان و مقدار و قکرفنوع مصرف و مص

، نفت ییو دارا یامور اقتصاد یهاشور و وزارتخانهک یزیرت و برنامهیریشنهاد سازمان مدین ماده به پیا ینامه اجرائنییآ

 رسد.یران میأت وزیب هین قانون به تصویابالغ اماه پس از ثر ظرف مدت سهکرو حسب مورد حدایو ن

 یلیشده تحو یداریخر یعانات گازیه وجوه نفت خام و میشور مشروط به پرداخت و تسوک یهاشگاهیپااله یلک -13ماده 

 یا اعتبار اسنادی ینقد صورتبهو  فارسجیخل)فوب(  یشتک یل روی( تحو%95ه نود و پنج درصد )کمت هر بشیبه ق

نند کرا رأساً صادر  یاز داخلیمازاد بر ن ینفت یهاربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآوردهیذ یت دولتکبه شر ماههیک

 د.یرا پرداخت نما یلف است ساالنه سهم صندوق توسعه ملکو دولت م

 یو انرژ ینفت یهاو فرآورده یعانات گازید و فروش نفت خام و میدر خر یبورس انرژ یارهاکاستفاده از سازو -1تبصره 

 ت قرار دارد.یبرق در اولو

عرضه شده در  یعانات گازیه نفت خام و میمت پایربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیذ یت دولتکشر -2تبصره 

 بورس را: 

 ند. کن ییتع فارسجیخل)فوب(  یشتک یل روی( تحو%95متر از نود و پنج درصد )ک( %2تا دو درصد ) -1

د تا ده سال پس یجد یهاشگاهیپاالا احداث یموجود  یهاشگاهیپاالتوسعه  ی( برا1متر از بند )ک( %3سه درصد ) تا -2

 ند.کن یی، تعیبرداراز بهره

ن یو تأم یریگسوختبه  یخارج یهایکشتق یتشو یشود برایاجازه داده م هادستگاهر یبه وزارت نفت و سا -3تبصره 

ن سوخت و یر رقبا در تأمینسبت به سا یحیترج هایقیمتو  یقیتشو یران از ابزارهایخود در بنادر ا یازهایر نیسا

 نند.کازها استفاده یر نیسا

 


