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بررسي عملكرد دولت دوازدهم؛
در صنعت نفت و گاز

چكيده
يكي از عوامل مهم در رشد اقتصادي كشورها نسبت ميزان مصرف انرژي به ازاي توليد ناخالص داخلي
كشور و يا همان شدت انرژي است .توليد و عرضه متوازن انرژي بنا به برنامههاي توسعه تنظيم ميگردد.
در اين راستا برنامه ششم توسعه بهعنوان سند باالدستي عملكرد دولت دوازدهم تلقي ميگردد .ارزيابي
عملكرد دولت مطابق برنامههاي توسعهاي و با استناد به اسناد باالدستي مرتبط با انرژي نه تنها ميزان
پيشبرد مجموعه بدنه اجرايي را مطابق برنامه محک ميزند ،بلكه گامي مهم در راستاي اصالح برنامههاي
آتي خواهد بود.
مرور اسناد باالدستي كشور در بخشهاي نفت وگاز گوياي آن است كه افزايش ظرفيت توليد صيانتي
نفت و گاز متناسب با حجم ذخاير كشور با تأكيد بر ميادين مشترك ،بهرهبرداري از موقعيت جغرافيايي
كشور در اين حوزه ،جلوگيري از خامفروشي و توليد محصوالت با ارزشافزوده باال از اهداف مشترك آنها
ميباشد.
ارزيابي عملكرد دولت دوازدهم بهمنظور تحقق اهداف اسناد باالدستي و اهداف كمي برنامه در بخش
نفت و گاز ،در برخي موارد نشان ميدهد:
ـ در راستاي تحقق اهداف اسناد باالدستي كشور در افزايش ميزان توليد نفت ،در سالهاي 1394
و ( 1395دوره پسابرجام) توليد نفت خام كشور روند افزايشي بهخود گرفته و در سال  1396به حدود
 3/86ميليون بشكه در روز رسيده است كه اين ميزان با كاهش حدود  38/8درصدي در سال ،1398
برابر  2/36ميليون بشكه در روز رسيد .دليل اين كاهش ،محدوديتهاي بينالمللي در صادرات نفت بود
كه در ارديبهشتماه  1397بهطور مجدد شروع شد و اين باعث كمرنگ شدن نقش ايران در بازارهاي
جهاني شده است .با توجه به آمار ،ميزان صادرات نفت خام كشور در سال  1398نسبت به سال 1396
با كاهش  67درصدي همراه بوده است.
 با توجه به اينكه اكثر ميادين نفتي كشور در نيمه دوم عمر و بازدهي خود قرار دارند ،طبيعياست كه با افت فشار مخازن و كاهش توليد مواجه باشند .ضريب بازيافت مخازن از سال  1392تاكنون
هيچ تغيير قابل مالحظهاي نكردهاست.
 -عملكرد دولت درخصوص توسعه و بهرهبرداري بههنگام و با برنامه از ميادين مشترك حاكي از
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روندي كُند در اين زمينه است .با وجود تعدد ميادين مشترك نفت و گاز كشور ،حجم باالي ذخاير و
بهرهبرداري كشور همسايه از بخش چشمگيري از اين ميادين و مخازن ،اقدامهاي انجام شده براي توسعه
و بهرهبرداري از اين ميادين ناكافي بوده است .با توجه به اهداف كمي سند برنامه ششم تا پايان سال
اجرايي اين برنامه (سال  ،)1399حجم بهرهبرداري و توسعه روزانه از ميادين نفتي و گازي ميبايست
بهترتيب برابر  1/08ميليون بشكه و  750ميليون متر مكعب باشد ،اما آمار گوياي اين است كه ميزان
تحقق توليد نفت و گاز از ميادين مشترك در سال  1398نسبت به اهداف برنامه ششم توسعه بهترتيب
حدود  57و  55/6درصد بوده است .از داليل عدم تحقق اين اهداف ،تحريم ،محدوديت منابع و
سرمايهگذاري و عدم امكان توسعه ميادين نظير فاز دوم ميادين يادآوران و آزادگان شمالي و عدم تكميل
فاز اول آزادگان جنوبي است .آبگرفتگي و خسارات ناشي از سيل فصل اول سال  1398در حوزه غرب
كارون نيز از ديگر عوامل عدم تحقق اهداف كمي برنامه در خصوص توسعه ميادين مشترك نفتي است.
همچنين درخصوص ميدان گازي فرزاد (ب) ،با وجود آغاز برداشت از اين ميدان و تمايل جدي
كنسرسيوم هندي به توسعه آن براي ايران ،وزارت نفت نتوانسته به توافقي با اين كنسرسيوم براي توسعه
اين ميدان مشترك با عربستان سعودي برسد.
ـ متوسط رشد ساليانه توليد گاز طبيعي و ميعانات گازي در بازه  1396 -1398حدود  5/07درصد
بوده كه مي توان آن را به توسعه ميادين جديد و افزايش برداشت از پارس جنوبي در اين دوره مرتبط
دانست .بهرغم رشد توليد گاز در كشور ،با افزايش ميزان مصرف آن در داخل ،روند صادرات گاز افزايش
قابل مالحظهاي نداشته است.
ـ بررسي آماري نشان ميدهد كه بهطور متوسط  40درصد از گازهاي همراه نفت توليدي سوزانده
ميشود .تجارب گذشته در مورد جمعآوري گازهاي همراه نفت و قوانين برنامههاي توسعه نشان ميدهد
كه اجرايي شدن برنامههاي جمع آوري گازهاي همراه نفت نياز به قانون جامع ،كامل و مختص اين نوع
گازها دارد تا مكملي براي قوانين برنامههاي توسعه از قبيل ماده ( )48قانون برنامه ششم توسعه باشد.
بهعنوان مثال در برنامههاي سوم ،چهارم و پنجم مقرر شده بود تا بهترتيب  74/7 ،55و  81/5درصد از
گازهاي همراه نفت ،جمعآوري شود ،ولي در عمل چنين اهدافي محقق نشده است .از جمله داليل عدم
تحقق اين اهداف برنامههاي توسعه در زمينه جمعآوري گازهاي همراه ،ميتوان به پراكندگي و
عدمانسجام قوانين مربوط به جمعآوري گازهاي همراه و نبود قانون مختص به آن ،پراكندگي جغرافيايي
واحدهاي بهرهبرداري ميدانها ،تعارض منافع بين بخشي و عدم دسترسي به برخي فناوريها از جمله
تجهيزات قابل حمل براي فرآورش گازهاي همراه نفت 1اشاره كرد.
ـ با ورود پااليشگاه ستاره خليج فارس به مدار و اجراي طرحهاي بهبود و توسعه برخي از پااليشگاههاي
« .1پیدا و پنهان طرح جمعآوری گازهای همراه در ایران» ،شركت ملي نفت ايران.
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قبلي ،توليد پنج فراورده اصلي در سال  1398رشد  19درصدي و بهصورت خاص بنزين رشدي برابر با 43
درصد نسبت به سال  1396را تجربه كنند.
ـ درخصوص خوراك پااليشگاهي كه بيش از نيمي از نفت توليدي كشور را مصرف ميكند؛ حجم خوراك
نفت خام مصرفي صنعت پااليشگاهي در سالهاي اخير ( )1398-1396نسبتا ثابت بوده ،اما متوسط رشد
ساالنه خوراك ميعانات گازي در مدت مشابه حدودا  77درصد بودهاست .اين مسئله نشان ميدهد كه صنعت
نفت در دوران كاهش تقاضاي خارجي نفت خام ،از طريق تبديل نفت خام به فراورده عليرغم تكاليف اسناد
باالدستي با تحريمها بطور قابل مالحظهاي مقابله نكرده است .بدينمنظور قانون «حمايت از توسعه صنايع
پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري مردمي» در سال  1398و با هدف «اهرم
كردن» منابع نفتي تحريم شده براي تأمين مالي احداث پتروپااليشگاهها تدوين و تصويب شد .در واقع اين قانون
شامل اعطاي مجوز بهعنوان يک امتياز قانوني به نام «اعطاي تنفس خوراك به اندازه هزينه سرمايهگذاري پتروپااليشگاه
از زمان بهرهبرداري از آن» است .اما تاكنون اين قانون عملكردي نداشته است.
 با توجه به آمار موجود از تلفات انرژي در ترازنامه هيدروكربوري سال  ،1397نتايج نشان ميدهدكه اجراي قانون اصالح الگوي مصرف انرژي چندان مورد توجه دستگاهها و نهادهاي ذيربط نبوده است.
براي مثال ،در سال  1396ميزان تلفات فرآورش ،تبديل ،انتقال و توزيع انرژي ( 377/2ميليون بشكه
معادل نفت خام) نسبت به كل انرژي اوليه ( 2149ميليون بشكه معادل نفت خام) برابر  17/55درصد
بودهاست .در سال  ،1397ميزان كل تلفات فرآورش ،تبديل ،انتقال و توزيع انرژي از حدود  2343ميليون
بشكه معادل نفت خام انرژي اوليه ،حدود  374/92ميليون بشكه معادل نفت خام ( 16درصد) بودهاست.
اين موضوع نشان ميدهد كه ميزان تلفات بخش عرضه انرژي (كه تقريبا در اختيار دولت است) تغيير
محسوسي نداشته است .در بخش تقاضاي انرژي نيز مي بايست متولي واحدي در بدنه دولت تعيين و
آيين نامههاي مربوطه را پيگيري و با شاخص مناسبي به اجرا برساند.
مقدمه
قانونگذاري و نظارت بر عملكرد قوانين ازجمله وظايف قوه مقننه است .يكي از مجراهايي كه امر
نظارت را محقق مي سازد ،ارزيابي عملكرد دوره اي سازمان ها و ارگان هاي دولتي است .در همين
راستا ارزيابي عملكرد دولت دوازدهم مي تواند دستاوردها و يا عدم توفيقات اجرايي دولت را طي
دوره چهارساله مطابق احكام برنامه ششم نمايان سازد.
در اين گزارش بهاختصار در بخش نخست برخي از اسناد باالدستي مرتبط با صنعت نفت ارائه و در
بخش دوم وضعيت موجود بخش نفت و گاز كشور به تصوير كشيده شده و درنهايت در بخش آخر ميزان
عملكرد اهداف برنامه ششم توسعه و ديگر قوانين مرتبط در اين صنعت به اجمال بيان شده است.
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 .۱اسناد و قوانين باالدستي اصلي مرتبط با بخشهاي نفت و گاز
اسناد باالدستي مرتبط با بخشهاي نفت ،گاز و پتروشيمي كه بهعنوان نقشه راه اين صنعت محسوب
ميشود در ادامه آورده شده است:
۱

 . ۱-۱سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي

سياستهاي كلي نظام (ابالغي سال  1379مقام معظم رهبري) در بخش و در حوزه كلي نفت و گاز
شامل هشت بند بهشرح ذيل است:
الف) سياستهاي كلي نفت و گاز
● 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
اقتصادي و امنيتي و سياسي.
● افزايش ظرفيت توليد گاز ،متناسب با حجم ذخاير كشور بهمنظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر
جايگزيني با فراوردههاي نفتي.
● گسترش تحقيقات بنيادي و توسعهاي و تربيت نيروي انساني و تالش براي ايجاد مركز جذب و صدور
دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بينالملل و ارتقاي فناوري در زمينههاي منابع و صنايع
نفت و گاز و پتروشيمي.
● تالش الزم و ايجاد سازمان دهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز (داخلي و خارجي) در امور
نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
● بهرهبرداري از موقعيت منطقهاي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فراوري و پااليش و معاوضه
و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
● بهينهسازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
● جايگزيني صادرات فراوردههاي نفت و گاز و پتروشيمي بهجاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.
 .۱-2سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مرتبط با بخشهاي نفت ،گاز و پتروشيمي (ابالغي ۱۳92
مقام معظم رهبري)
رويكردهاي مهم ابالغي زير در سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه بايد بر همه برنامهها حاكم باشد:
درونزايي  /برونگرايي  /دانشبنياني  /عدالتمحوري  /مردمي بودن
 .1مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،ارزيابي سیاستهاي كلي نظام در بخش انرژي (با نگاهي به احكام برنامههاي
چهارم و پنجم توسعه) ،شماره مسلسل .15003
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بندهاي ناظر بر بخش نفت و گاز:
بند « -»4كاهش شدت انرژي
بند «»۱۳ـ مقابله با ضربهپذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:
 انتخاب مشتريان راهبردي، ايجاد تنوع در روشهاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش، افزايش صادرات گاز، افزايش صادرات برق، افزايش صادرات پتروشيمي، افزايش صادرات فراوردههاي نفتي.بند «»۱4ـ افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور بهمنظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز
و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز ،بهويژه در ميادين مشترك.
بند «»۱5ـ افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز ،توسعه توليد
كاالهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و باال بردن صادرات برق ،محصوالت
پتروشيمي و فراوردههاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع.
 .۱-۳سياست هاي كلي اصالح الگوي مصرف (ابالغي سال  ۱۳۸9مقام معظم رهبري)
بند « -»۷صرفهجويي در مصرف انرژي با اعمال مجموعهاي متعادل از اقدامهاي قيمتي و غيرقيمتي بهمنظور
كاهش مستمر «شاخص شدت انرژي» كشور به حداقل دوسوم ميزان كنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و به
حداقل يکدوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه با تأكيد بر سياستهاي زير:
 اولويت دادن به افزايش بهرهوري در توليد ،انتقال و مصرف انرژي در ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد انرژي، انجام مطالعات جامع و يكپارچه سامانه انرژي كشور بهمنظور بهينهسازي عرضه و مصرف انرژي، تدوين برنامه ملي بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشويقي نظير حمايت مالي و فراهم كردنتسهيالت بانكي براي اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف و عرضه انرژي و شكلگيري نهادهاي مردمي و
خصوصي براي ارتقاي كارايي انرژي،
 پايش شاخصهاي كالن انرژي با سازوكار مناسب، بازنگري و تصويب قوانين و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژي ،تدوين و اعمال استانداردهاياجباري ملي براي توليد و واردات همه وسايل و تجهيزات انرژيبر و تقويت نظام نظارت بر حسن اجراي آنها و
الزام توليدكنندگان به اصالح فرايندهاي توليدي انرژيبر،
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 بهبود روشهاي انتقال حاملهاي انرژي ازجمله حداكثرسازي انتقال فراوردههاي نفتي از طريق خط لولهو راهآهن.
 . ۱-4قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت (مصوب سال )۱۳9۱
اين قانون در تاريخ  1391/02/19به تصويب رسيده است و داراي  15ماده است .در ماده ( )1اين قانون آمده
است كه« :وزارت نفت بهمنظور تحقق سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش نفت و گاز،
سياستگذاري ،راهبري ،برنامهريزي و نظارت بر كليه عمليات باالدستي و پاييندستي صنعت نفت ،گاز،
پتروشيمي و پااليشي تشكيل شده است و به نمايندگي از طرف حكومت اسالمي بر منابع و ذخاير نفت و گاز
اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي مينمايد» .اين قانون به تعيين وظايف و اختيارات وزارت نفت در 6
سرفصل اصلي با عناوين «امور حاكميتي و سياستگذاري»« ،امور نظارتي»« ،امور اجرايي»« ،امور
سرمايهگذاري و تأمين منابع مالي»« ،امور منابع انساني ،علمي و فناوري» و «امور بينالملل» پرداخته است.
 . ۱-5قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا ي نظام مالي كشور (مصوب سال )۱۳94
ماده ( -)۱2به كليه وزارتخانهها بهويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و
مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده ميشود ساالنه
تا سقف يكصد ميليارد ( )100.000.000.000دالر بهصورت ارزي و پانصد هزار ميليارد
( )500.000.000.000.000ريال بهصورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل ميشود،
در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايهگذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي
يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد ،صادرات ،ارتقاي كيفيت ،صرفهجويي يا كاهش
هزينه در توليد كاال يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي
ميانجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فراوردههاي نفتي و كاالها و خدمات قابل صادرات يا واردات
به قيمته اي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و
عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي غيريارانهاي با احتساب حقوق
دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقه قرارداد منعقد كنند.
ماده ( -)۱۳كليه پااليشگاه هاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي
خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نودوپنج درصد ( )95%تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس
و به صورت نقدي يا اعتبار اسنادي يک ماهه به شركت دولتي ذيربط تابعه وزارت نفت ،مجازند
فراورده هاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأسا صادر كنند و دولت مكلف است ساالنه سهم صندوق توسعه
ملي را پرداخت نمايد.
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تبصره «»۱ـ استفاده از سازوكارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و
فراوردههاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.
تبصره «»2ـ شركت دولتي ذيربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات
گازي عرضه شده در بورس را:
 .1تا دو درصد ( ) 2%كمتر از نودوپنج درصد ( )95%تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين كند.
 .2تا سه درصد ( )3%كمتر از بند « »1براي توسعه پااليشگاههاي موجود يا احداث پااليشگاههاي
جديد تا ده سال پس از بهرهبرداري ،تعيين كند.
تبصره «»۳ـ به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده ميشود براي تشويق كشتيهاي خارجي
به سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي
نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.
 . ۱-۶سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري براي برنامه ششم ،بندهاي مرتبط با
صنعت نفت و گاز در سال ۱۳94
بند «»۱2ـ حمايت از تأسيس شركتهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اكتشاف (نه مالكيت)،
بهرهبرداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور بهويژه ميادين مشترك در چارچوب سياستهاي كلي اصل (.)44
بند « -»۱5واگذاري طرحهاي جمعآوري ،مهار ،كنترل و بهرهبرداري از گازهاي همراه توليد در كليه
ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.
بند « -»۱۶افزايش ارزشافزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد كاالهاي
داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي).
بند « -»۱۷دانشبنيان نمودن صنايع باالدستي و پاييندستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شركتهاي
دانشبنيان براي طراحي ،مهندسي ،ساخت ،نصب تجهيزات و انتقال فناوري بهمنظور افزايش خودكفايي.
بند « -»۱۸افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاههاي نفت و گاز
 . ۱-۷احكام سند و قانون برنامه ششم توسعه مرتبط با بخش هاي نفت و گاز

۱

 ماده ( -)45وزارت نفت و نيرو موظف به تهيه «طرح جامع انرژي» هستند. ماده( )4۸بند «الف» ،دولت مكلف است به اجراي طرحهاي جمعآوري ،مهار ،كنترل و بهرهبرداري ازگازهاي همراه توليد و مشعل در كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفتي

 .1قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران .1395-1399
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 ماده ( )4۸بند «ب» ،توسعه صنعت سوخترساني به كشتيها (بانكرينگ) ،توسعه سهم كشور از بازارسوخترساني به كشتيها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه
 ماده ( )4۸بند «ث» ،دولت موظف است به ايجاد ظرفيت جذب ،توسعه فناوريهاي اولويتدار نفت،گاز و پتروشيمي و انرژيهاي تجديدپذير و بهكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريهاي موجود
و بوميسازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژي
 ماده ( )4۸بند «ج ،»۱-وزارت نفت موظف است به ايجاد تمهيدات الزم براي بخش غيردولتي بهمنظورسرمايهگذاري در فعاليتهاي صنعت نفت بهويژه ميادين مشترك
همچنين در سند اين برنامه اهداف كمي براي بخش نفت و گاز تعريف شده است.
جدول  .۱اهداف كمي برخي از شاخصهاي بخش نفت و گاز كشور در سند برنامه ششم توسعه ()۱۳99-۱۳95
شاخص
اكتشاف و توصيف ميادين نفت و گاز (قابل استحصال)

واحد

۱۳99 ۱۳9۸ ۱۳9۷ ۱۳9۶ ۱۳95

ميليون بشكه معادل نفت خام 1343 1193 1342 1293 1343

توليد نفت خام

هزار بشكه در روز

4280 4000 3960 3870 3460

توليد ميعانات گازي

هزار بشكه در روز

763 688

1012 1002 910

مجموع توليد نفت خام و ميعانات گازي

هزار بشكه در روز

5292 5002 4870 4633 4148

ميليون مترمكعب در روز

1287 1180 1095 1000 869

گاز غني توليدي
توليد نفت خام از ميادين مشترك

هزار بشكه در روز

توليد گاز از ميادين مشترك (ميدان پارس جنوبي) ميليون مترمكعب در روز
صادرات نفت خام و ميعانات گازي
صادرات گاز طبيعي

565 340

670

1080 890

683 567

750

750

750

هزار بشكه در روز

2472 2472 2500 2496 2250

ميليون مترمكعب در روز

225 187/2 152/8 93/9 27/7

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

 . ۱-۸قانون حمايت از توسعه صنايع پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از
سرمايهگذاري مردمي
اين قانون با  6ماده در تاريخ  1398/04/24به تصويب رسيده است .نكات اساسي اين قانون شامل تأمين
مالي داخلي و مردمي و حمايت از طريق اعطاي «تنفس خوراك» است.
ماده ()۱ـ اصطالحات اين قانون در معاني مشروح ذيل بهكار ميرود:
الف) طرح :طرحهاي ايجاد تأسيسات پااليشگاهي و پترو پااليشگاهي با خوراك نفتخام و يا ميعانات
گازي با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي و همچنين بهينهسازي و ارتقاي كميت و كيفيت
فراوردههاي پااليشگاههاي موجود بهنحوي كه تركيب توليد فراورده آنها اساسا به محصوالت سبکتر و
ميانتقطير اختصاص يابد.
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ب) مجوز :مجوز صادره مطابق با جز « »4بند «پ» ماده ( )3قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه
براساس طراحي و محاسبات فني و اقتصادي طرح پيشنهادي و مشخصات فراوردههاي توليدي ،توسط
وزارت نفت ارزيابي و صادر ميشود و شامل مقدار خوراك و تنفس خوراك برآوردي ميباشد.
ج) شركت مجري طرح :شخصيت حقوقي مالک و داراي مجوز اجراي طرح است كه صرفا ميتواند
مجري يكي از طرحهاي موضوع اين قانون باشد.
د) تنفس خوراک :اعطاي خوراك بدون دريافت بهاي آن از زمان شروع بهرهبرداري طرحهاي موضوع
اين قانون ،به تعداد روزي كه ارزش آن معادل حجم سرمايهگذاري ارزشگذاري شده در مجوز صادره
باشد و بهعنوان تسهيالت به شركت مجري طرح محسوب ميشود.
ماده ()2ـ دولت موظف است طبق تكاليف اين قانون ،از طريق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگري
مجوز طرحها تا سقف دو ميليون بشكه در روز و اعطاي تنفس خوراك ،از سرمايهگذاران بخش غيردولتي
براي جذب سرمايهگذاري مردمي حمايت كند.
ماده ()۳ـ تنفس خوراك تخصيصي به طرحها با رعايت شرايط زير صورت ميپذيرد:
الف) استفاده از سهم صندوق توسعه ملي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و با اذن مقام رهبري است.
ب) درصد توليد نفت كوره در طرحهاي موضوع اين قانون بايد كمتر از ده درصد ( )%10كل فراوردههاي
توليدي آن طرح باشد.
ج) در هنگام بهرهبرداري از واحد احداث شده ،تطبيق كميت و كيفيت انواع فراوردههاي توليدي براساس
مجوز اوليه صادره برعهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغايرت موظف است ميزان تنفس
خوراك را متناسب با طرح اجرا شده تعديل كرده و به اطالع صندوق توسعه ملي برساند.
د) خوراك تحويلي به واحدهاي مذكور از نظر قواعد مالي در حكم صادرات نفت خام و ميعانات گازي است و
تنفس خوراك براي اجراي اين قانون صرفا از محل سهم ساالنه صندوق توسعه ملي در سقف سهم ساالنه آن
صندوق تأمين ميشود .تسويه حساب اين واحدها با صندوق توسعه ملي بابت بازپرداخت اقساط تنفس
خوراك ،عالوهبر سهم صندوق توسعه ملي از محل فروش خوراك به آنها در طي سنوات آتي ميباشد.
هـ) بازپرداخت تسهيالت تنفس خوراك صندوق توسعه ملي ،پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق
صورت ميگيرد.
و) مجوزهاي موضوع اين قانون بهاستثناي طرحهاي بهينهسازي و ارتقاي پااليشگاههاي موجود صرفا
براي سواحل كشور صادر ميشود.
ز) دولت مجاز است در هنگام اعطاي تعهد تنفس خوراك ،قرارداد دريافت بخشي از درآمد حاصل از
فروش فراوردههاي طرحها را بهصورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط ،جهت تسويه بدهي از
آن طرح اخذ كند و يا پس از بهرهبرداري از طرح ،سهام سهامداران شركت مجري طرح را تا سقف مبلغ
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تنفس خوراك اخذ نمايد.
ماده ()4ـ تأمين مالي طرحها با رعايت شرايط زير صورت ميگيرد:
الف) سهامداران شركت مجري موظفند حداكثر يک سال پس از دريافت مجوز ،نسبت به واگذاري حداقل
سي درصد ( )30%سهم شركت مجري از طريق عرضه سهام يا از طريق صندوق سرمايهگذاري پروژه در
چارچوب قوانين مربوطه و يا انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام اقدام كنند؛ در غير اين صورت
وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراك آنها اقدام كند.
ب) تأمين مالي از طريق ابزارها و نهادهاي مالي بازار سرمايه و تضمين بازپرداخت اصل و فرع مبالغ
سرمايه گذاري شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت ميگيرد.
همچنين جهت تسهيل در فرايند تأمين مالي از اين طريق وزارت نفت و شركتهاي تابعه در چارچوب
ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با اصالحات و الحاقات بعدي
مصوب ،1394/2/1بيمهها و بانکهاي مجاز زير نظر بانک مركزي جمهوري اسالمي ايران نيز ميتوانند
پس از تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان ركن ضامن ايفاي نقش كنند.
ج) آن دسته از داراييهايي كه تأمين مالي آنها از طريق صندوق سرمايهگذاري پروژه جهت عرضه به
عموم مردم صورت ميگيرد از پرداخت عوارض نقلوانتقال معاف ميباشند.
ماده ()5ـ وزارت نفت موظف است در زمان اعطاي مجوز طرح ،نسبت به اعطاي مجوزهاي ذيل براي
واحدهاي مشمول اين قانون اقدام كند:
الف) مجوز صادرات فراوردههاي توليدي
ب) مجوز تأمين نفت خام بهعنوان خوراك مصرفي پس از اتمام دوره تنفس خوراك با رعايت مصالح
كشور در صورت درخواست متقاضي
ماده ()۶ـ وزارت نفت مكلف است ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون ،آييننامه اجرايي آن را
به تصويب هيئتوزيران برساند.
قانون فوق مشتمل بر  6ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستوچهارم تيرماه يكهزاروسيصدونودوهشت
مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ  1398/5/16به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 .2بررسي شاخصهاي كليدي مرتبط با بخشهاي نفت و گاز طي سالهاي ۱۳9۶-۱۳99
در اين بخش تصويري اجمالي از عملكرد شاخصهاي كليدي بخشهاي نفت و گاز ارائه شده است.
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 . 2-۱حجم كل ذخاير هيدروكربوري مايع
در سال  2019ايران به لحاظ ذخاير اثبات شده نفت پس از كشورهاي ونزوئال ،عربستان و كانادا در رتبه
چهارم قرار گرفته و  9درصد از ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد .به لحاظ ميزان ذخاير اثبات شده گاز پس
از روسيه در رتبه دوم جهان قرار داشت 1.همچنين ايران با دارا بودن حدود  13درصد از ذخاير نفت اوپک،
در ميان كشورهاي عضو پس از ونزوئال و عربستان سعودي رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
حجم كل ذخاير هيدروكربوري مايع كشور طي سالهاي  1396-1398در جدول  2ارائه شده است.
مطابق آمار جدول حجم كل ذخاير نفت خام ،مايعات 2و ميعانات گازي 3در سال  ،1396معادل 245/74
ميليارد بشكه معادل نفت خام بوده كه اين ميزان در سال  1398به  245/95ميليارد بشكه معادل نفت
خام رسيده و تغيير محسوسي در حجم ذخاير هيدروكربوري مايع طي اين سالها ديده نشده است.
جدول  .2حجم كل ذخاير هيدروكربوري مايع كشور (ذخيره نهايي) طي سالهاي  ۱۳9۶تا ۱۳9۸
واحد

عنوان
نفت خام
مايعات و ميعانات گازي

ميليارد بشكه معادل نفت خام

كل ذخاير هيدروكربوري مايع كشور

*

۱۳9۶

۱۳9۷

۱۳9۸

182/32

182/51

182/51

63/42

63/43

63/44

245/74

245/94

245/95

مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه هيدروكربوري كشور ،سال 1397
*گزارش عملكرد وزارت نفت به كميسيون انرژي تيرماه .1399

با توجه به آمار جدول  ،2مجموع ذخاير نهايي نفت خام كشور در پايان سال  ،1398حدود 182/51
ميليارد بشكه بوده كه نسبت به سالهاي  1396و  1397تغيير محسوسي نداشته است.
عمر ذخاير هيدروكربوري مايع  108سال برآورد شده است 4.درواقع عمر ذخاير يا ضريب ذخاير به
توليد ،بدينمعناست كه در صورت تداوم توليد نفت در سطح فعلي و ثابت بودن حجم ذخاير تثبيت شده،
كشور تا  108سال آينده ،نفت براي توليد خواهد داشت.
1..https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-oil.pdf
 .2مایعات گازی تحت عنوان ( ،)NGLهیدروکربنهای مایع یا مایع شدهای هستند که در تجهیزات جداسازی یا واحدهای
فراوری گاز از گاز طبیعی بهدست میآیند .این مایعات مصارف متفاوتی همچون افزایش بازیافت نفت در چاههای نفت ،فراهم
ساختن مواد خام برای مجتمعهای پتروشیمی و غیره دارند .مایعات گاز طبیعی معمولا از گازهای همراه تحویل شده به
کارخانههای گاز و گاز مایع بهدست میآیند .مایعات گازی تولید کارخانههای گاز و گاز مایع ناحیه مارون ،اهواز ،کرنج ،پارسی،
گچساران و بی بی حکیمه که عمدتاا شیرین هستند در مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی بهعنوان خوراك به مصرف
میرسند و مایعات گازی تولیدی کارخانههای گاز و گاز مایع ناحیه آغاجاری نیز به نفت خام تزریق ميشوند.
 .3میعانات گازی ترکیبات هیدروکربوری هستند که از مایعات نفتی سبک به همراه گاز تشکیل شدهاند .گازهای غنی گنبدی
و سازندی و گاز میادین مستقل گازی در کارخانههای گاز و گاز مایع و پالیشگاههای شهید هاشمینژاد ،فجر جم ،پالیشگاه
سرخون ،پالیشگاه پارسیان ،نمزدایی سراجه ،نمزدایی گورزین و پالیشگاههای فازهای مختلف پارس جنوبی که به وسیله
دستگاههای تفکیککنندهای که بر سر چاهها و یا مراکز جمعآوری در میادین گازی نصب میشوند ،بهدست میآیند .سپس
بخشی از آن تحویل پالیشگاههای نفت میگردد تا بهعنوان خوراك در پروسه پاليشی وارد شود و بخش دیگر آن صادر و
مقداری نیز به نفت خام صادراتی تزریق میشود .بخش اعظم میعانات گازی میادین مستقل توسط شرکت ملی نفت ایران
صادر میشود .میعانات گازی صادر شده عمدتاا از ناحیه نار ،کنگان ،پارس جنوبی و پارسیان است و صادرات مایعات گازی
مازاد بر مصرف از مناطق نفتخیز جنوب از طریق بندر ماهشهر صورت میگیرد.
 .4وزارت نیرو ،معاونت امور برق و انرژي ،دفتر برنامهريزي و اقتصاد كالن برق و انرژي ،وزارت نیرو ،ترازنامه انرژي سال .1397
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ايران بهمنظور حفظ جايگاه خود در بازارهاي بينالمللي بايد در سالهاي آتي با اولويت قرار دادن
فعاليتهاي اكتشافي بر ذخاير متعارف ،به ذخاير غيرمتعارف خود در مناطق البرز مركزي ،قاليكوه و
زردكوه استان لرستان و دشتمغان آذربايجان نيز توجه كند .كارشناسان اكتشاف ايران تخمين ميزنند
كه ذخاير گستردهاي از شيل نفتي و شيل گازي در شمال و جنوب كشور وجود دارد .در اين راستا،
وزارت نفت در نظر دارد فعاليتهاي اكتشاف خود را درخصوص اين منابع غيرمتعارف در سه زيرمجموعه
شيل نفتي ،شيل گازي و هيدراتهاي گازي دنبال كند.
با توجه به اطالعات مندرج در ترازنامه انرژي سال  ،1397اولين پروژه شيل نفتي در قاليكوه لرستان
در دست اجراست.
 .2-2اكتشاف و حفاري چاههاي نفت
براساس سياستهاي باالدستي (سياستهاي كلي نظام ،سياستهاي اقتصاد مقاومتي و سند ملي راهبرد
انرژي كشور) يكي از راهبردهاي بخش نفت ،گسترش اكتشاف نفت و گاز بهعنوان پشتوانه توليد نفت و
گاز كشور است.
اكتشاف نفت و گاز نقش بسيار مهمي در حفظ توان توليد نفت و گاز كشور ،جايگزيني مخازن
جديد و همچنين افزايش ذخاير هيدروكربوري كشور دارد .براساس ماده ( )48قانون برنامه ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ،وزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيتها و
توانمنديهاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايهگذاري در
فعاليتهاي اكتشاف ،توليد و بهرهبرداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز بهويژه ميادين مشترك در
چارچوب سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي بهعمل آورد .عمليات اكتشاف ميادين نفتي در سال
 1397به شناسايي  2758/8ميليون بشكه نفت خام 75/3 ،ميليارد مترمكعب گاز همراه و  160/4ميليون
بشكه مايعات و ميعانات گازي منجر شد .علت تفاوت در ميزان اكتشاف نفت خام بين سالهاي 1395
الي  1397كاهش برنامه اكتشاف در حوزه است ،به عنوان مثال در سال 1395تنها يک چاه نفتي جديد
با حجم نفت درجا اوليه  91ميليون به بهرهبرداري رسيده ،اما در سال  1397با كشف دو مخزن گورپي
و ايالم در ميدان نفتي چشم خوش به ترتيب  640و 1723ميليون بشكه به حجم نفت خام اكتشافي
اضافه شده است 1.در جداول  3و  4ميزان اكتشاف و حفاري از ميادين نفتي را در سالهاي  1395الي
 1397آورده شده است.

 .1شركت ملي نفت ايران ،مديريت اكتشاف ،گزارش عملكرد مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در دولتهاي يازدهم و دوازدهم.
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جدول  .۳اكتشاف ميادين نفتي در سالهاي  ۱۳95الي ۱۳9۷
نفت خام

گاز همراه

مايعات و ميعانات

(ميليون بشكه)

(ميليارد متر مكعب)

(ميليون بشكه)

نفت خام

1395

91

502/7

188/4

0/1

1396

110

113/1

35/3

0/1

1397

2758/8

75/3

160/4

2/3

سال

ضريب جايگزيني
٭

مأخذ :وزارت نيرو ،معاونت امور برق و انرژي ،دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كالن برق و انرژي ،وزارت نيرو ،ترازنامه انرژي سال .1397
٭ ضريب جايگزيني نفت خام :نسبت بين ذخيره در جاي اوليه نفت خام به توليد نفت خام در هر سال است.

جدول  .4فعاليتهاي حفاري ميادين نفتي در سالهاي  ۱۳95الي ۱۳9۷
سال

كل حلقه چاه (تعداد)

متراژ (متر)

مأخذ :همان.

 . 2-۳حجم ذخاير گازي كشور
در سال  ،1397بالغ بر  22ميدان فعال گازي در منطقه خشكي و دريايي كشور بوده كه  18ميدان آن شامل ميادين
مستقل ،سازندي ،گنبدي در مناطق خشكي و  4ميدان مستقل گازي و سازندي در مناطق دريايي فعال بوده است1.

حجم كل ذخاير گازي كشور در سالهاي  1396-1398در جدول  5ارائه شده است.
در سال  1398ميزان كل ذخاير نهايي گاز طبيعي نسبت به سال  1397تغييري نداشته و در حدود
 38/73تريليون مترمكعب بوده است 2.اما ذخاير قابل استحصال گاز طبيعي بين سالهاي  1396الي
 1398با كاهش بالغبر  0/78درصدي همراه بوده است.
جدول  .5ذخاير نهايي گاز كشور طي سالهاي  ۱۳9۶تا ۱۳9۸
عنوان
ذخاير نهايي
ذخاير قابل استحصال

واحد
تريليون متر مكعب

۱۳9۶

۱۳9۷

*

۱۳9۸

38/71

38/73

38/73

33/33

33/07

33/07

مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه هيدروكربوري كشور ،سال .1397
*گزارش عملكرد وزارت نفت به كميسيون انرژي ،تيرماه .1399

ازجمله چالشهاي صنعت گاز ايران ،پايين بودن ضريب بازيافت مخازن ،باال بودن عمر مخازن گاز
و افت توليد طبيعي آنها ،محدوديت در دسترسي به منابع مالي بينالمللي و محدوديت دسترسي به
 .1وزارت نیرو ،معاونت امور برق و انرژي ،دفتر برنامهريزي و اقتصاد كالن برق و انرژي ،وزارت نیرو ،ترازنامه انرژي سال .1397
 .2مؤسسه مطالعات بینالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هیدروكربوري ،ترازنامه هیدروكربوري كشور،
سالهاي  1396و  ،1397گزارش عملكرد وزارت نفت به كمیسیون انرژي تیرماه .1399
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فناوريهاي نوين ،كمبود شديد منابع مالي براي توسعه طرحهاي بخش انرژي و غيره است.
 .2-4اكتشاف چاههاي گازي
از مهمترين اولويتهاي وزارت نفت در دوره دوازدهم اكتشاف چاههاي گازي است كه نقش مهمي در
حفظ توان توليد گاز از طريق كشف و جايگزيني مخازن جديد و همچنين افزايش ذخاير كشور و ارتقاي
جايگاه ايران در ميان كشورهاي توليدكننده گاز دارد.
در سال  ،1397چهار ميدان جديد با حجم گاز خشک قابل استحصال  17ميليارد مترمكعب كشف
شده است .اين ميادين شامل:
 ميدان آغار با گاز خشک قابل استحصال  13/69ميليارد مترمكعب ميدان مرزي مشترك مينو با گاز خشک قابل استحصال  0/49ميليارد مترمكعب مخازن گورپي ميدان چشمه خوش با گاز خشک قابل استحصال  0/72ميليارد مترمكعب مخازن بنگستان ميدان چشمه خوش با گاز خشک قابل استحصال  2/05ميليارد مترمكعب . 2-5روند توليد ،مصرف ،واردات و صادرات نفت و گاز
در جدول  6روند تغييرات برخي از شاخصهاي كليدي بخشهاي نفت و گاز طي سالهاي  1396-1399ارائه شده است.
جدول  .۶عملكرد شاخصهاي كليدي بخشهاي نفت و گاز طي سالهاي ۱۳9۶-۱۳99
رديف

نام بخش

1
2

نفت

عنوان شاخص

واحد

۱۳9۶

۱۳9۷

۱۳9۸

۱۳99

توليد

ميليون بشكه در روز

3/86

3/55

2/36

-

رشد

درصد

-

-8

-33/5

-

صادرات٭٭

ميليون بشكه در روز

2/0

1/85

0/65

-

4

رشد

درصد

-

-7/5

-64/86

5

توليد

ميليون مترمكعب در روز

844/9

857/9

932/9

878/9٭

6

رشد

درصد

-

1/54

8/74

-

7

مصرف

ميليون مترمكعب در روز

521/67

545/4

-

701/0

رشد

درصد

-

4/55

صادرات

ميليون مترمكعب در روز

36/24

38/10

44/11

46/3

10

رشد

درصد

-

5/13

15/77

-

11

واردات

ميليون مترمكعب در روز

10/58

5/8

-

-

12

رشد

درصد

-

-45/21

-

-

3

8
9

گاز

٭

٭

مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه هيدروكربوري كشور ،سالهاي 1396و  ،1397مؤسسه
مطالعات سبحان« ،نقد و بررسي عملكرد دولت در بخش نفت ،گاز و پتروشيمي» ،شهريورماه  ،1399گزارش عملكرد وزارت نفت به كميسيون انرژي تيرماه .1399
٭ آمار مربوط به توليد ،صادرات و مصرف گاز تا بهمن ماه سال  ،1399مربوط به نامه شماره  82/12268مورخ  1399/12/9اطالعات
دريافتي از معاونت برنامهريزي وزارت نفت است.
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ـ روند توليد و صادرات نفت خام در كشور
همانگونه كه پيشتر اشاره شد ،ميزان توليد و صادرات نفت خام طي سالهاي  1396الي  1398بهدليل
محدوديتهاي بينالمللي و كاهش تقاضا روند كاهشي داشته است.
ميزان توليد نفت در سالهاي  1394و ( 1395دوره پسابرجام) با روند افزايشي همراه بوده و در سال
1396نيز ،به حدود  3/86ميليون بشكه در روز افزايش يافت ،اما با شروع مجدد تحريمهاي يكجانبه
ميزان توليد نفتخام در سال  1398با كاهش  33/5درصدي نسبت به سال  1397همراه بوده و به
حدود  2/36ميليون بشكه در روز رسيد.
نفت خام توليدي مناطق خشكي كشور ،ضمن تأمين خوراك پااليشگاههاي بندرعباس ،آبادان،
كرمانشاه ،شيراز ،اصفهان ،اراك ،تهران و تبريز ،جهت صادرات نيز استفاده ميشود.
همچنين نفت خام توليدي مناطق دريايي بهرگان ،خارك و سيري براي صادرات و منطقه الوان نيز
پس از تأمين خوراك پااليشگاه الوان ،صادر ميشود.
يكي از مشكالت پيش روي صنعت نفت كشور ،باال بودن عمر مخازن نفتي و افزايش سهم توليد
نفت سنگين و فوقسنگين در سبد توليد نفت خام كشور است كه طبق بند «ث» ماده ( )48برنامه
ششم ،به منظور افزايش ضري ب بازيافت مخازن كشور ،برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن
هيدروكربوري بايد در دستور كار دولت قرار ميگرفت ،اما اين امر ميسر نشدهاست.
با توجه به آمار مندرج در جدول  ،6ميزان صادرات نفتخام كشور در سال  1398در مقايسه با سال
 1397با كاهش بيش از  64/8درصدي روبهرو بوده است .اين كاهش نتيجه اعمال مجدد تحريمهاي
نفتي عليه كشور بوده است .از ديگر مشكالت پيش روي صنعت نفت كشور ،فقدان امنيت تقاضا در
صادرات نفت خام و بازارهاي بلندمدت و نبود مشتريان راهبردي است كه اين امر ميبايست با ديپلماسي
فعال اقتصادي احيا ميشد.
ـ روند توليد گاز غني در كشور
آمار مندرج در جدول  6بيانگر آن است كه ميزان توليد گاز غني كشور در سال ( 1398با متوسط رشد
ساليانه بيش از  5/07درصدي نسبت به سال  )1396معادل  933ميليون مترمكعب در روز بوده است
كه اين رشد ناشي از بهرهبرداري و برداشت از فازهاي جديد ميدان گازي پارسجنوبي بوده است.
در سال  1392ايران در توليد گاز در رده چهارم و بعد از كانادا قرار داشت ،اما هماكنون بهدنبال
افزايش توليد در ميدان گازي پارس جنوبي ،ايران ( 6/1درصد) پس از آمريكا و روسيه (بهترتيب  23و
1

 17درصد) در رتبه سوم كشورهاي توليدكننده گاز جهان قرار گرفته است.
توليد در صنعت گاز با چالشهاي متعددي مواجه است ازجمله:
 .1وزارت نفت ،گزارش «توسعه و تولید از میدان گازي پارس جنوبي» ،شهريورماه .1399
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 بوروكراسيهاي اداري، عملياتي نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامهها، برخي مصوبهها و دستورالعملهاي دستوپاگير، مشكالت بانكي، شرايط سياسي بينالمللي و منطقهاي حاكم، نوسانات نرخ ارز.ـ روند واردات و صادرات گاز در كشور
ازجمله برنامههاي وزارت نفت (شركت ملي گاز) افزايش صادرات گاز طبيعي به بازارهاي منطقهاي و
بينالمللي بوده است .تا پايان سال  ،1397ايران از تركمنستان و آذربايجان گاز طبيعي وارد و به تركيه،
عراق ،آذربايجان ،نخجوان و ارمنستان گاز صادر ميكرد .براساس آمار موجود در حال حاضر تنها مقصد
گاز صادراتي ايران ،كشورهاي عراق و تركيه هستند.
واردات گاز طبيعي كشور در سال  ،1397روزانه حدود  5/8ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به سال
 1396تقريبا  45درصد كاهش داشته كه علت آن قطع واردات گاز از تركمنستان به ايران بوده

است1.

صادرات گاز كشور بهعلت مسائلي چون تحريم ،باال بودن ميزان مصرف نسبت به توليد ،تأخير در
بهرهبرداري طرحهاي توسعه توليد گاز بهخصوص فازهاي جديد پارس جنوبي در سالهاي اخير فراز و
نشيبهاي زيادي داشته است .گفتني است با اينكه ايران براساس آمار اوپک اولين و برپايه گزارش بيپي
دومين ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد ،نتوانسته سهم مناسب خود را از تجارت جهاني گاز
بهدست آورد .بااينحال آمارها نشان ميدهد كه مجموع صادرات گاز در سال  1398نسبت به سال 1397
با رشد 15درصدي همراه بوده و به حدود  44ميليون مترمكعب در روز رسيده

است2.

 . 2-۶توليد و مصرف فراورده هاي عمده نفتي
بخش پااليش نفت ايران ،با  10پااليشگاه داخلي بهمنظور تأمين نيازهاي انرژي داخل كشور ،تأمين
بخشي از خوراك صنايع و واحدهاي پتروشيمي و صادرات مقداري از فراوردههاي مازاد بر مصرف داخلي
فعاليت دارد.
متوسط خوراك مصرفي (نفتخام و ميعاناتگازي) پااليشگاههاي كشور طي سالهاي 1397 ،1396
و  1398بهترتيب حدود  1931 ،1819و  2135هزار بشكه معادل نفت خام در روز بوده است .3در جدول
 .1مؤسسه مطالعات بینالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هیدروكربوري ،ترازنامه هیدروكربوري كشور،
سال .1397
 .2همان.
 .3شركت ملي پاليش و پخش فراوردههاي نفتي ايران« ،گزارش جامع روند توسعه صنعت پاليش نفت خام و میعانات گازي
كشور» ،آذر ماه 1399
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 7مقدار توليد پنج فراورده اصلي كشور در سالهاي  1396الي  1398نشان داده شده است.
در سال  1396ميزان توليد پنج فراورده اصلي (گاز مايع ،بنزين موتور ،نفت سفيد ،نفت گاز و نفت
كوره) حدود  245ميليون ليتر در روز بوده كه ميزان آن در سال  1398با افزايش  19درصدي نسبت
به سال ( 1396افزايش  11/5درصدي نسبت به سال  )1397به  291ميليون ليتر در روز رسيده است.
در اين بين ،با توجه به نمودار  ،1توليد بنزين بيشترين ميزان درصد رشد و نفت سفيد ،بيشترين ميزان
درصد كاهش توليد را داشتهاند.
در مورد توليد فراوردههاي نفتي و الگوي پااليشي در ايران بايد اشاره كرد كه اجراي طرح
كيفيسازي پااليشگاههاي اراك و تهران باعث بهبود الگوي پااليشي كشور شد .هرچند بهنظر ميرسد به
داليلي ازجمله عدم پيچيدگي بهكار گرفته شده در تكنولوژي پااليشگاههاي كشور 1،نبود انگيزه كافي و
بسترهاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در توليد فراورده به سبب نبود نهاد تنظيمگري و فني و
درنهايت تأخير در اجراي كيفيسازي پااليشگاهها ،الگوي پااليشي كشور هنوز فاصله زيادي با متوسط
جهاني دارد .شايان ذكر است ،در توليد فراوردههاي سنگين (نفت كوره) با توجه به آمار آژانس بينالمللي
انرژي در سال  2018ميزان توليد نفت كوره ايران معادل  22ميليون تن بوده كه توليد اين فراورده در
كل جهان برابر  430ميليون تن بوده است .شايان توجه است كه حدود  5درصد توليد نفت كوره در
جهان را به خود اختصاص داده

است2.

جدول  .۷مقدار توليد پنج فراورده اصلي كشور در سالهاي  ۱۳9۶الي ۱۳9۸
۱۳9۶

۱۳9۷

۱۳9۸

سال

1685

1658

1716

134

273

419

توليد بنزين

69

84

99

توليد نفت گاز

92

98

108

9

8

7

11

11

12

توليد نفت كوره

64

60

65

مجموع پنج فراورده اصلي

245

261

291

-

6/53

11/49

خوراك نفت خام پااليشگاهها
خوراك ميعانات گازي پااليشگاهها

توليد نفت سفيد
توليد گاز مايع پااليشگاهي

تغييرات توليد ساليانه

واحد
هزار بشكه در روز

ميليون ليتر در روز

درصد

مأخذ :وزارت نفت ،گزارش«جامع روند توسعه صنعت پااليش نفت خام و ميعانات گازي كشور»؛ سال  ،1399مؤسسه مطالعات سبحان،
«نقد و بررسي عملكرد دولت در بخش نفت ،گاز و پتروشيمي» ،شهريورماه .1399

 .1عامل مهم در اقتصادي كردن صنايع تبديل پاليشگاهي ،كیفیت و سطح تكنولوژي يا بهعبارتديگر درجه پیچیدگي (انديس نلسون)
پاليشگاههاست .گفتني است پاليشگاهها هر چه درجه پیچیدگي بالتري داشته باشند محصولت كمارزش مانند نفت كوره و وكیوم
باتوم كمتري تولید ميكنند و سودآوري پاليشگاهها بهشدت افزايش مييابد .در مورد پاليشگاههاي ايران درصد تولید نفت كوره و
وكیوم باتوم نسبت به كل فراوردهها بالست و حدود  20درصد تولید فراورده را به خود اختصاص داده است.
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نمودار  .۱درصد رشد پنج فراورده اصلي كشور بين سالهاي  ۱۳9۷و ۱۳9۸
22

سال نود و هفت
سال نود و هشت

18

8

20
15

10

9

25

10

7
0

درصد

5
0

510-

6-

توليد گاز مايع
پااليشگاهي

توليد نفت كوره

11- 13توليد نفت سفيد

15-

توليد بنزين

توليد نفت گاز

مأخذ :محاسبات نگارنده

درصد استحصال پنج فراورده اصلي در جدول  8آمده است .براساس آمار ترازنامه هيدروكربوري
 ،1397در اين سال روزانه بيش از  300هزار مترمكعب انواع فراورده نفتي در كشور توليد شده كه
 78/98درصد آن به توليد نفت گاز ،نفت كوره و بنزين موتور اختصاص داده شده است.
جدول  .۸روند توليد فراوردههاي اصلي ( ۱۳9۶و )۱۳9۷
سهم هريک در الگوي پااليش (درصد)

خوراک (نفت خام و
سال

ميعانات گازي)

نفت سفيد و

نفت

نفت كوره

گاز

سوخت هوايي

گاز

سبک

1396

1819/38

23/83 3/71

5/13

31/76

22/4

11/51

1397

1930/15

27/43 3/62

4/16

31/91

19/64

11/32

رشد  1397به 1396

6/09

22/7 3/52

-14/3

6/59

-5/46

4/36

(هزار بشكه در روز) مايع

بنزين

ساير فراوردهها

مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه هيدروكربوري كشور ،سال .1397

با توجه به آمار جدول  ،9ميزان مصرف پنج فراورده اصلي كشور در سال  1397حدود  457/4ميليون
بشكه معادل نفت خام بوده كه نسبت به سال 429/9( 1396ميليون بشكه معادل نفت خام) ،حدود 6/4
درصد افزايش داشته

است1.

 .1مؤسسه مطالعات بینالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هیدروكربوري ،ترازنامه هیدروكربوري كشور ،سال .1397
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جدول  .9مقدار مصرف پنج فراورده اصلي كشور در سالهاي  ۱۳9۶الي ۱۳9۷
۱۳9۶

۱۳9۷

سهم از كل

تغييرات  ۱۳9۷به ۱۳9۶

فراورده /سال
بنزين

161/99

178/75

37/32

10/35

نفت گاز

190/18

203/46

42/48

6/98

16/46

14/29

4/95

-14/22

15/51

14/94

3/12

-3/68

45/76

46/12

9/63

0/79

مجموع مصرف پنج فراورده

429/9

457/39

97/6

6/4

مجموع مصرف كل فراوردههاي نفتي

454/14

468/35

-

3/12

نفت سفيد
گاز مايع پااليشگاهي
نفت كوره

واحد

ميليون بشكه معادل
نفت خام

مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه هيدروكربوري كشور ،سال .1397

 . 2-۷وضعيت واردات و صادرات فراورده هاي نفتي
در جدول  10ميزان واردات و صادرات فراوردههاي نفتي در سالهاي 1396و  1397ارائه شده است .براي تأمين كمبود
فراوردههاي نفتي ،مقاديري از آنها از طريق واردات جبران ميشود كه روند آن طي سالهاي  1396الي  1397برحسب
نياز داخلي متغير بوده است .در سال  1396روزانه  25/35ميليون بشكه معادل نفت خام بنزين (معمولي و سوپر) وارد
كشور شده است .اين رقم در سال  1397برابر  9/07ميليون بشكه معادل نفت خام بوده كه نسبت به عدد متناظر خود
در سال گذشته با كاهش بيش از  179درصدي روبهرو بوده است 1و دليل آن تكميل پروژههاي ستاره خليج فارس،
بندر عباس و تبريز ميباشد كه به ازاي هر كدام از اين پااليشگاهها بهترتيب  33ميليون ليتر 12 ،ميليون ليتر و  3ميليون
ليتر در روز به ظرفيت توليد بنزين با كيفيت يورو  4و يورو  5اضافه شده است2.

جدول  .۱۰ميزان كل واردات و صادرات فراوردههاي نفتي طي سالهاي ۱۳9۶-۱۳9۷
شرح
واردات
صادرات

واحد
ميليون بشكه معادل نفت خام

۱۳9۶

۱۳9۷

25/35

9/07

136/24

100/7

مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه
هيدروكربوري كشور ،سال 1397

با توجه به آمار مندرج در جدول  ،11صادرات فراوردههاي نفتي در سال  1397برابر  100/7ميليون
بشكه معادل نفت خام بوده كه نسبت به سال  1396با كاهش  26درصدي روبهرو بوده كه علت اصلي
آن كاهش در صادرات نفت كوره است .صادرات نفت كوره به علت كاهش توليد اين فرآورده در اثر ارتقا
پااليشگاه ها (جدول  )8و افزايش مصرف داخلي صورت گرفته است .بااينحال ايران يكي از بزرگترين
صادركنندگان نفت كوره در سطح منطقه و جهان است.
 .1همان.
 .2گزارش عملكرد وزارت نفت به كمیسیون انرژي تیرماه .1399
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جدول  .۱۱ميزان صادرات فراوردههاي نفتي طي سالهاي ۱۳9۶-۱۳9۷
۱۳9۶

۱۳9۷

درصد تغييرات سال  ۱۳9۷به سال ۱۳9۶

واحد

شرح
نفت كوره

118/43

91/49

-22/75

نفت گاز

14/78

8/87

-91/13

0/0

0/02

-

0/26

0/19

-26/07

0/022

0/065

195

بنزين موتور

0

0/1

-

نفتا

2/77

-

-

نفت سفيد
*

گاز مايع

سوخت جت

ميليون بشكه
معادل نفت
خام

٭ارقام صادرات گاز مايع در اين جدول صرفا شامل فروش صادراتي شركت ملي پااليش و پخش فراوردههاي نفتي ايران است.

 . 2-۸تلفات فراورش  ،تبديل و انتقال و توزيع انرژي
در جدول  12مقدار كل تلفات حاصل از سيستمهاي فراورش نفت ،گاز و تلفات تبديل ،انتقال و توزيع انرژي
نشان داده شده است .كل تلفات مجاز و غيرمجاز انرژي كشور با وجود نامشخص بودن تلفات در برخي بخشهاي
عملياتي مانند بخشهاي توليد و صادرات نفت خام در سال  1397حدود  374/92ميليون بشكه معادل نفت خام
معادل  16درصد از انرژي اوليه (حدود  2343ميليون بشكه معادل نفت خام) بوده است كه اين ميزان نسبت به
عدد متناظر خود در سال  377/20( 1396ميليون بشكه معادل نفت خام معادل  17/55درصد از انرژي اوليه
( 2149ميليون بشكه معادل نفت خام)) كاهش بسيار ناچيزي داشته است .بر اين اساس ،اقدام در جهت كاهش
آن با اجراي طرحهاي مؤثر ،نظارت مستمر بر چرخه عمليات و همچنين تعميرات بهموقع فرايندهاي عملياتي
ضروري است .بخشي از ناكاراييها در كاهش تلفات عرضه انرژي در كشور به نبود تمركز در ساختار انرژي كشور
برميگردد .متأسفانه در بخش بهينهسازي مصرف انرژي نيز در كشور تمركز الزم وجود ندارد.
جدول  .۱2كل تلفات سيستمهاي فراورش ،تبديل و انتقال و توزيع انرژي
(ميليون بشكه معادل نفت خام)
تلفات

۱۳9۶

۱۳9۷

كل تلفات

377/20

374/92

درصد تلفات به عرضه انرژي اوليه (درصد)

17/55

15/99

مأخذ :همان.
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 .۳برر سي عملكرد كلي دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز برا ساس قانون برنامه پنج ساله
ششم توسعه و قوانين مرتبط
در اين بخش به بررسي عملكرد دولت در برخي اسناد و قوانين مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز (سند
و قانون برنامه ششم توسعه ،رفع موانع توليد رقابت و ارتقاي نظام مالي كشور و حمايت از توسعه صنايع
پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري مردمي) با توجه به اهداف و وظايفي
كه برعهده داشته پرداخته ميشود .شايان ذكر است كه اين اطالعات گزارش عملكرد برگرفته از
گزارشهاي عملكردي ارائه شده ازسوي وزارت نفت و ترازنامه هيدروكربوري است.
 . ۳-۱عملكرد اهداف سند برنامه ششم توسعه
يكي از مهمترين مؤلفه هايي كه براي تحقق اسناد باالدستي نظام وجود دارد ،اجراي برنامههاي توسعه
در قالب زمانبندي مشخص است .در همين راستا برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،فرهنگي و
اجتماعي در تاريخ  1395/12/25به تصويب رسيد .اهداف كالن و كمي بخش انرژي در سند راهبرد
برنامه ششم توسعه تعيين شده است.
با توجه به نقش مهمي كه نفت و گاز در اقتصاد كشور دارد ،تكاليفي در سند و قانون برنامه ششم توسعه براي
دولت در نظرگرفته شده كه در جدول  13تكاليف قانوني برخي از اين شاخصها و عملكرد آن ارائه شده است.
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جدول  .۱۳اهداف كمّي برخي از شاخصهاي بخش نفت و گاز كشور در سند برنامه ششم توسعه ()۱۳99-۱۳95
شاخص
توليد نفت خام (اهداف برنامه)
عملكرد
توليد ميعانات گازي (اهداف برنامه)
عملكرد
توليد نفت خام از ميادين مشترك (اهداف برنامه)
عملكرد
گاز غني توليدي(اهداف برنامه)
عملكرد
توليد گاز از ميادين مشترك (ميدان پارس جنوبي) (اهداف برنامه)
عملكرد
صادرات نفت خام و ميعانات گازي (اهداف برنامه)
عملكرد٭٭
صادرات گاز طبيعي (اهداف برنامه)
عملكرد

واحد
ميليون بشكه در روز
هزار بشكه در روز
هزار بشكه در روز
ميليون مترمكعب در روز
ميليون مترمكعب در روز
ميليون بشكه در روز
ميليون مترمكعب در روز

۱۳95

۱۳9۶

۱۳99 ۱۳9۸ ۱۳9۷

3/46

3/87

3/96

4/28 4/00

3/7

3/86

3/55

688

763

910

* 2/36
1012 1002

773/14 779/46 719/6

*

*

۳4۰

5۶5

۶۷۰

۱۰۸۰ ۸9۰

215

335

370

601

869

1000

1287 1180 1095

718/9

844/9

567

683

* 932/9 857/9
750 750 750

510

560 531/93 496/34 424/12
2/25

2/49

2/5

630

2/47 2/47

2/09

2

27/7

93/9

* 0/65 1/85
225 187/2 152/8

24/78

36/24

44/11 38/10

*

مأخذ :سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،سند برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( )1399-1395سال
انتشار  .1394مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه هيدروكربوري كشور ،سال
 .1397گزارش عملكرد وزارت نفت به كميسيون انرژي تيرماه  .1399مؤسسه مطالعات سبحان« ،نقد و بررسي عملكرد دولت در بخش
نفت ،گاز و پتروشيمي» ،شهريورماه  ،1399شركت مهندسي و توسعه نفت.
* .اطالعات در دسترس نميباشد.
٭٭ شامل عملكرد صادرات نفت خام است و عدد صادرات ميعانات در آن درج نشده است.

 . ۳-2قانون برنامه ششم توسعه
ماده ()44
الف) دولت مكلف است بهمنظور افزايش ارزشافزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت
انرژي «مصرف انرژي براي واحد توليد» در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
 .2تسهيالت الزم براي ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در روز نفت خام
و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي باال توسط بخش غيردولتي را بهنحوي برنامهريزي و اجرا كند تا
تركيب توليد فراورده آنها اساسا به محصوالت سبکتر و ميانتقطير اختصاص يابد و سهم نفت كوره
در الگوي پااليش از ده درصد ( )10%بيشتر نشود.
اهداف :تكليف دولت بر افزايش ارزشافزوده انرژي و تكميل زنجيره ارزش و كاهش شدت انرژي
«مصرف انرژي براي واحد توليد» با ايجاد ظرفيت پااليش مقدار دو ميليون و هفتصدهزار بشكه در روز
نفت خام و ميعانات گازي با ضريب پيچيدگي باال و كاهش سهم توليد نفت كوره در الگوي پااليش كشور.
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عملكرد :نمودار  2توليد نفت كوره در پااليشگاههاي كشور طي سال  1389الي  1398را نشان ميدهد.
نمودار  .2روند توليد نفت كوره در پااليشگاههاي كشور طي سال  ۱۳۸9الي ۱۳9۸

ميليون ليتر در روز

۱۳۸9 ۱۳9۰ ۱۳9۱ ۱۳92 ۱۳9۳ ۱۳94 ۱۳95 ۱۳9۶ ۱۳9۷ ۱۳9۸
مأخذ :معاونت برنامهريزي وزارت نفت.1399 ،

با اجراي پروژههاي بهينهسازي الگوي پااليشي در كشور ،توليد نفت كوره طي سالهاي  1389تا
 1398با كاهش بيش  11ميليون ليتر در روز روبهرو بوده است.
نمودار  .۳سهم توليد نفت كوره از كل فراوردههاي نفتي در پااليشگاههاي كشور
طي سال  ۱۳95الي ۱۳9۸

درصد

۱۳9۸
مأخذ :همان.

۱۳9۷

۱۳9۶

۱۳95
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ـ سياستها و برنامههاي كاهش توليد نفت كوره
 طرح كنوني ارتقاي كيفيت و كميت ظرفيت پااليشگاهي كشور
مطابق گزارش معاونت برنامهريزي وزارت نفت ،طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان ،با سرمايهگذاري
قريب به  2/3ميليارد دالري ،طراحي و اجراي بخش اول آن در حال انجام است .در نتيجه اجراي كامل اين
طرح عالوه بر ارتقاي كيفيت بنزين توليدي پااليشگاه به يورو  4و نفت گاز توليدي پااليشگاه به يورو  ،5توليد
فراورده كم ارزش نفت كوره در اين پااليشگاه حدود  15درصد كاهش خواهد يافت.
در ضمن ،طرح ارتقاي كيفي و كاهش نفت كوره ( )upgradingپااليشگاههاي تهران ،اصفهان
(شروع مراحل اجرايي واحد گوگردزدايي نفت كوره به عنوان فاز نخست طرح) ،بندرعباس ،تبريز ،آبادان
و احداث واحدهاي كکسازي پااليشگاههاي امام خميني (ره) شازند اراك و بندرعباس(در قالب طرح
 )upgradingطراحي و درست اجرا ميباشد كه خالصه آن در جدول  14آمده است.
جدول  .۱4طرحهاي ارتقاي ظرفيت پااليشگاهي
عنوان طرح
توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان -فاز اول

هدف كمي
ساخت يک پااليشگاه  210هزار بشكه در
روز در محل فعلي پااليشگاه آبادان

طرح ارتقاي كيفي و كاهش نفت كوره ( )Upgradingشروع مراحل اجرايي واحد گوگردزايي نفت
كوره بهعنوان فاز نخست طرح
پااليشگاه تهران ،اصفهان
Upgrading
بندر عباس ،تبريز ،آبادان و احداث واحدهاي كکسازي در قالب طرح Upgrading
پااليشگاه امام خميني و بندر عباس

برآورد سرمايه گذاري
ميليارد دالر

ميليارد تومان

2/3

3200

-

-

-

-

مأخذ :معاونت برنامهريزي وزارت نفت.1399 ،

 طرح توسعه صنعت پااليش نفت خام و ميعانات گازي
اظهارنظر كارشناسي :با توجه به جز « »2بند «الف» ماده ( )44قانون برنامه ششم تا پايان اين برنامه
دولت مكلف به ارتقاي ضريب پيچيدگي پااليشگاهها و كاهش سهم توليد نفت كوره در الگوي پااليش
كشور به كمتر از  10درصد بوده است .اما آنچه كه از گزارش عملكرد وزارت نفت برداشت ميشود ،اين
است كه در اجراي اين جز ناموفق بوده است .شاخص پيچيدگي پااليشگاههاي ايران  5است و در مقابل
متوسط جهاني آن كه برابر  7و متوسط كشورهاي توسعهيافته كه مقدار  9را دارا ميباشند ،نياز توجه
ويژه به اين فاكتور ضروري است.
با توجه به نمودار  2و  3تا پايان سال  1398توليد و سهم نفت كوره پااليشگاههاي كشور از كل
فراوردههاي نفتي 64/73ميليون ليتر در روز و  19/7درصد است و كه اين مقادير در سال  1395برابر با
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 63/19ميليون ليتر در روز و  23/2درصد بوده است .بنابراين ،روند توسعه و ارتقا پااليشگاهي رو به
بهبود بوده است ولي بسيار كند است و تا سهم تكليفي  10درصدي نفت كوره فاصله زيادي دارد.
اجراي طرح كيفيسازي پااليشگاههاي اراك و تهران ،باعث بهبود الگوي پااليشي كشور شدهاست،
اما به دليل عدم پيچيدگي بهكار گرفته شده در تكنولوژي پااليشگاههاي كشور ،نبود انگيزه كافي و
بسترهاي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در توليد فراورده به سبب نبود نهاد تنظيمگري و فني و
درنهايت تأخير در اجراي كيفيسازي پااليشگاهها ،الگوي پااليشي كشور هنوز فاصله زيادي با متوسط
جهاني دارد .بر اساس آمار آژانس بين المللي انرژي متوسط سهم توليد بنزين در پااليشگاههاي جهان
در سال  2019معادل  24درصد اعالم شده است .اين در حالي است كه متوسط سهم توليد بنزين در
پااليشگاههاي ايران حدود  27درصد در همان سال مي باشد كه نشان مي دهد فناوريهاي رايج در
توليد فرآوردههاي سبک ايران تفاوت زيادي با متوسط جهاني ندارد.
شايان ذكر است ،هرچند سهم توليد نفت كوره در سالهاي اخير (نمودار  )3روند كاهشي داشته
است ،اما با توجه به آمار آژانس بينالمللي انرژي (در سال  )2018ميزان توليد نفت كوره ايران حدود 5
درصد توليد نفت كوره در جهان را به خود اختصاص داده است كه عدد قابل توجهي است.
ماده ()45
وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط ،برنامه اجرايي «طرح جامع
انرژي كشور» را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در چارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي
راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور ،تهيه كنند و به تصويب هيئت وزيران برسانند.
اهداف :وزارت نفت و نيرو موظف به تهيه برنامه اجرايي«طرح جامع انرژي» هستند.
عملكرد :برنامه اجرايي طرح جامع انرژي كشور در جلسه مورخ  1399/1/24به تصويب هيئت
وزيران رسيده است.
اظهارنظر كارشناسي :درخصوص عملكرد اين ماده نكات ذيل قابل بيان است:
طبق ماده ( )45برنامه پنج ساله توسعه ششم ،وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفاند با همكاري ساير
دستگاههاي اجرائي ذيربط ،برنامه اجرائي «طرح جامع انرژي» را تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه در
چارچوب قوانين مربوطه و در راستاي سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب شوراي عالي انرژي كشور ،تهيه
كنند و به تصويب هيئت وزيران برسانند .بر اين اساس برنامه اجرايي طرح جامع انرژي در تاريخ  99/1/24به
تصويب هيئت وزيران رسيد .اين برنامه اجرايي در سال انتهايي برنامه ششم و با كمبودهاي جدي و بدون
سند پشتيبان تدوين شده است.
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 اهداف كمي اين برنامه اجرايي همان اهداف كمي ذكر شده در بخش امور زيربنايي( انرژي) سند
برنامه ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران است.
 برنامه اجرايي «طرح جامع انرژي» در سال  1399به تصويب رسيده است ،در حالي كه اهداف كمي
آن از سال  1396تا سال  1400است ،بنابراين با اين اتفاق كليت و مفهوم برنامه اجرايي به منظور چشمانداز
پيش رو زير سؤال رفته است.
 در بخش انرژيهاي تجديد پذير ،راهبردها و اهداف كمي به طور كلي بيان شدهاست و نوع منبع اوليه
و سهم از كل آن طي بازه زماني مدنظر در راستاي افزايش توليد انرژي مشخص نيست .همچنين در بخش
توسعه انرژي هستهاي نيز برنامهاي كامل وجود ندارد.
 بر اساس سند ملي راهبردي ،زغال سنگ نيز جزء منابع اوليه انرژي است و براي اين حامل انرژي نيز
الزم است برنامهريزي شود ،در حالي كه در برنامه اجرايي هيچ اشارهاي به اين حامل انرژي نشده است.
در اين برنامه به اهداف كالن ذيل كه در «سند ملي راهبردي» آورده شده ،پرداخته نشده است:
بند «ب»  -رديف -۶تمركز سياستگذاري ،تدوين راهبردها و اتخاذ تصميمات در بخش انرژي كشور
شامل نفت ،گاز ،برق ،انرژيهاي تجديدپذير ،هستهاي و زغال سنگ حرارتي.
بند «ب» -رديف  -۱۱كارآمدتر سازي سازماني توليدكنندگان و عرضهكنندگان انرژي كشور متناسب
با ساختار شركتهاي پيشرو در اين عرصه.
بند «ب»-رديف  -۱2تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن ،از منبع تأمين بودجه عمومي
به منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي با تأكيد بر اقتصاد منابع تجديدپذير.
بند «ب»-رديف  -۱۳واقعي كردن قيمت حاملهاي انرژي براي توليدكنندگان انرژي.

ماده ()4۸
دولت مكلف است:
الف) كليه طرحهاي جمعآوري ،مهار ،كنترل و بهرهبرداري از گازهاي همراه توليد و مشعل در
كليه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادالنه خوراك آنها ظرف مدت حداكثر
سه ماه از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غيردولتي واگذار نمايد
بهگونهاي كه تا پايان برنامه حداقل نود درصد ( )90%گازهاي مشعل مهار و كنترل شده باشد.
اهداف :دولت مكلف است به اجراي طرحهاي جمعآوري ،مهار ،كنترل و بهرهبرداري از گازهاي
همراه توليد و مشعل در همه ميادين نفتي و تأسيسات صنعت نفتي.
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عملكرد:
جدول  15طرحهاي تعريف شده بهمنظور جمعآوري گازهاي همراه در دولت دوازدهم را نشان
ميدهد .اين جدول براساس گزارشات واصله از وزارت نفت تهيه و تدوين شده است.
جدول  .۱5طرحهاي جمعآوري گازهاي همراه توسط دولت دوازدهم
درصد پيشرفت

طرح
راهاندازي واحدهاي NGl
طرح گاز و گاز مايع 3100

 40درصد تا پايان سال 1398

طرح گاز و گاز مايع 3200

 65درصد تا پايان سال 1399

كارخانه گاز مايع خارك

پيشبيني تكميل احداث كارخانه اواخر سال 1400

طرحهاي جمعآوري گازهاي همراه نفت

طرح بيدبلند خليج فارس و پتروشيمي مارون

درصد پيشرفت مطالعات مقدماتي بيدبلند  97درصد
تا سال 1399
درصد پيشرفت مطالعات مقدماتي پتروشيمي مارون
 20درصد تا سال 1399

توافقنامه واگذاري گازهاي همراه مسجد سليمان به
پتروپااليش بختياري

در مرحله بررسي

طرح فروش گازهاي مشعل شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب (شركت تامكار)

جمعآوري  56ميليون مترمكعب گاز مشعل و توليد
ميعانات گازي و گاز سبک از آن تا پايان سال
1398

طرح جمعآوري گازهاي مشعل ميدان مارون شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب

جمعآوري  12ميليون فوت مكعب در روز گاز
مشعل از بهمن سال 1398

طرح جمعآوري گازهاي مشعل ميدان منصوري شركت ملي
مناطق نفتخيز جنوب

جمعآوري  10ميليون فوت مكعب در روز گاز مشعل از
بهمن سال  ،1398در مرحله نصب تجهيزات

طرح فروش گازهاي مشعل شركت نفت مناطق مركزي

قرارداد در سال  1398منعقد شده است.

طرح فروش گازهاي مشعل شركت اروندان

قرارداد در سال  1398منعقد شده است.

مجتمع گازي پارس جنوبي (جمعآوري گاز سوزانده شده)
در پااليشگاههاي اول تا هشتم پارسجنوبي (فاز  1تا  10و 15
تا  18و )20-21

ميزان گازهاي سوزانده شده از  4به  3/8ميليون
مترمكعب در روز كاهش يافته است.

مجتمع گازي پارس جنوبي (ميزان مجموع فلرينگ)
در پنج پااليشگاه اول پارس جنوبي (فاز 1تا  10و  15تا  18و
)20-21

ميزان گاز سوزانده شده از  2/48به  1/07ميليون
مترمكعب در روز كاهش يافته است.

مأخذ :معاونت برنامهريزي وزارت نفت.1399 ،
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اظهارنظر كارشناسي :در اين ماده با بيان مواردي همچون تعيين نرخ عادالنه براي گازهاي همراه
نفت ،حضور سرمايهگذار بخش خصوصي و تعاوني و در نظر گرفتن مدت زماني مشخص براي فراخوان
فروش گازهاي همراه نفت تالش شده است تا نسبت به مواد قانوني برنامههاي توسعه گذشته در مورد
جمعآوري گازهاي همراه نفت كمي مؤثرتر و عمليتر باشد ،ولي تجارب گذشته در مورد جمعآوري گازهاي
همراه نفت سوزانده شده و قوانين برنامههاي توسعه نشان ميدهد كه اجرايي شدن برنامههاي جمعآوري
گازهاي همراه نفت نياز به قانون جامع ،كامل و مختص اين نوع گازها دارد تا مكملي براي قوانين برنامههاي
توسعه از قبيل ماده ( )48قانون برنامه ششم توسعه باشد .براي مثال در برنامههاي سوم ،چهارم و پنجم
مقرر شده بود تا بهترتيب  74/7 ،55و  81/5درصد از گازهاي همراه جمعآوري شود ،ولي در عمل چنين
اهدافي محقق نشده است .يكي از داليل عدم تحقق اين اهداف برنامههاي توسعه در زمينه جمعآوري
گازهاي همراه نفت سوزانده شده ،نبود قانون مختص گازهاي همراه نفت است.
همچنين سياست وزارت نفت در اين زمينه كماكان انفعالي و فاقد برنامهريزي منسجم و عزم جدي
براي سامان دادن به اين معضل است .درحاليكه در كشورهاي ديگر جهان با بهرهبرداري از اين گاز يا
حداقل تزريق آن به مخزن بخش قابل توجهي از اتالف جلوگيري ميشود.
براي بررسي عملكرد دقيق اين وزارت در مورد هريک از طرحها و پروژههاي مذكور سه فاكتور ميزان
جمعآوري گاز همراه ،سال بهرهبرداري و درصد پيشرفت پروژه از اهميت بسزايي برخوردار است كه در
برخي موارد مانند طرحهاي جمعآوري گازهاي همراه در شرق كارون و جمعآوري گازهاي مشعل
پااليشگاههاي منطقه پارس جنوبي اين فاكتورهاي ارزيابي بهطور دقيق مشخص نشده است و گزارشهاي
عملكردي حاكي از آن است كه تحركاتي در حد مطالعات مقدماتي و يا قراردادي صورت گرفته است.
ماده ()4۸
دولت مكلف است:
ب) بهمنظور افزايش خدمات سوخترساني به كشتيها (بانكرينگ) و خدمات جانبي آن در
خليج فارس و درياي عمان ضمن انجام حمايتهاي الزم از بخش غيردولتي در خريد شناورهاي
مخصوص ،قيمتگذاري فراورده ،شرايط ،تسهيالت ،مشوقها و صدور مجوزهاي مورد نياز براي
توسعه صنعت سوخترساني به كشتيها را بهنحوي انجام دهد كه ضمن رشد حداقل ده درصد
( )%10ساالنه ،سهم كشور از بازار سوخترساني به كشتيها در منطقه خليج فارس و درياي عمان
در پايان برنامه حداقل به پنجاه درصد ( )50%برسد.
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اهداف :توسعه صنعت سوخترساني به كشتيها ،توسعه سهم كشور از بازار سوخترساني به
كشتيها در منطقه خليج فارس و درياي عمان در پايان برنامه.
عملكرد :در بند «ب» ماده ( )48قانون برنامه ششم توسعه كشور بر انجام حمايتهاي الزم از
بخش غيردولتي براي ارائه خدمات سوخترساني به كشتيها (بانكرينگ) تأكيد شده بود اما در حال
حاضر هنوز تنها متولي آن امور بينالملل شركت ملي نفت ايران است .همچنين بهدليل اعمال مجدد
تحريمها در سالهاي اخير انجام اين تكليف دچار اختالل شده است .در جدول ذيل مقادير مصرف
سوخت كشتيهاي خارجي در دوره زماني سالهاي  1395تا  1397به شرح ذيل است:
جدول  .۱۶سوخت تحويلي به كشتيهاي خارجي
سال
سوخت كشتيهاي بينالمللي
(نفت كوره)
سوخت كشتيهاي بينالمللي
(نفت گاز)

واحد

۱۳94

۱۳95

4756

1934

۱۳9۶

۱۳9۷

1562/93 1248/30

هزار مترمكعب در سال
268/6 299/3

297/48

261/34

جمع

ميليون بشكه معادل نفت
خام در سال

35/48

15/3

10/65

12/65

تغييرات

درصد

-

-57

-30/3

18/78

مأخذ :مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي ،معاونت برنامهريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري ،ترازنامه هيدروكربوري كشور ،سال .1397

اظهارنظر كارشناسي :ايران بهرغم برخورداري از مزيتهاي فراواني نظير موقعيت ژئوپليتيكي
ممتاز و مرز آبي وسيع و احكام حمايتي (سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي و بند «ب» ماده ()48
بر نامه ششم توسعه) از فعاليت بخش غيردولتي و همچنين ايجاد زيرساختهاي كافي در صنعت
بانكرينگ ،به دليل ناهماهنگي نهادي و نبود استراتژي مشخص در اين زمينه ،تاكنون در استفاده از
ظرفيتهاي صنعت بانكرينگ موفق نبوده با توجه به اين حكم دولت در توسعه صنعت سوخترساني به
كشتيها ،بايد در مسير رشد ساليانه حداقل  10درصدي بانكرينگ پيش ميرفت ،اما در سال 1397
نسبت به سال  ،1395با كاهش بيش از  22درصدي روبهرو بوده در سال  ،1397ارزش بازار فعال
بانكرينگ در منطقه خليج فارس بيش از  30ميليارد دالر برآورد شده كه  27ميليارد دالر آن سهم كشور
امارات بوده و بندر فجيره امارات با ظرفيت سوخترساني ساليانه بيش از  16ميليون تن به كشتيها،
بزرگترين بندر خليج فارس در زمينه انجام فعاليتهاي مرتبط با بانكرينگ محسوب ميشود .درحاليكه
سهم ايران از بازار بانكرينگ منطقه حدود  3ميليارد دالر (حدود  11درصد درآمد منطقه خليج فارس)
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بوده است 1.در مسير توسعه اين صنعت در ايران چالشهاي مهمي مانند رقباي بالقوه در منطقه و
پيشتازي آنها ،مصرف سوخت ال ان جي بهجاي نفتكوره در كشتيها ،نبود عملكرد زنجيرهاي
شركتهاي بانكرينگ ايراني ،اعمال مجدد تحريمها و ...وجود دارد كه ميبايست طي اين سالها دولت
با اتخاذ سازوكارهاي مؤثر و نظاممند ،راهكاري بهمنظور رفع اين موانع و مشكالت ميانديشيد.
ث) به منظور افزايش و ارتقاي توان علمي ،فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يک درصد
( )%1از اعتبارات طرحهاي توسعهاي ساليانه شركتهاي تابعه را در طول اجراي قانون برنامه ،جهت
ايجاد ظرفيت جذب ،توسعه فناوريهاي اولويتدار نفت ،گاز و پتروشيمي و انرژيهاي تجديدپذير
و بهكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريهاي موجود و بوميسازي آنها و كاهش شدت
مصرف انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را ساليانه
به كميسيونهاي انرژي و آموزش ،تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
همچنين به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول اجراي قانون برنامه به ميزان
يک درصد ( )1%از طريق وزارت نفت طي سال اول اجراي اين قانون ،برنامه جامع صيانتي و ازدياد
برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويتبندي مخازن به تفكيک نواحي خشكي و مناطق
دريايي تهيه كند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانوني ،اقدامات الزم را بهعمل آورد.
هدف  :۱دولت موظف است به ايجاد ظرفيت جذب ،توسعه فناوريهاي اولويتدار نفت ،گاز و
پتروشيمي و انرژيهاي تجديدپذير و بهكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريهاي موجود و
بوميسازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژي.
عملكرد :طرحهاي  22قرارداد كالن پژوهشي در حوزه ازدياد برداشت از ميادين نفتي با دانشگاهها و
پژوهشگاههاي برتر كشور و نيز طرحهاي توسعه فناوري حوزه اكتشاف ميادين نفتي با انعقاد و اجراييسازي
پنج قرارداد كالن اكتشاف با دانشگاههاي كشور به شرح زير از محل اين ماده تأمين اعتبار شده است:
 توسعه فناوريهاي نوين ژئوشيميايي اكتشافي با تأكيد بر مدلسازي هيدروكربني حوضه رسوبي درناحيه دزفول شمالي،
 توسعه فناوري بهبود تصويرسازي زيرسطحي در اكتشاف منابع هيدروكربني در حوضه رسوبي كپه داغ، كاربرد ژئومكانيک در اكتشاف منابع هيدروكربني و فناوريهاي نوين حفاري و مهندسي نفت در چاههاياكتشافي،
 .1مركز پژوهشهاي مجلس ،گزارش كارشناسي «بررسي وضعیت صنعت بانکرينگ در ايران؛ چالشها و فرصتهای پیشرو»،
شماره مسلسل  ،15849ارديبهشتماه .1397
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 توسعه فناوريهاي سنگهاي كربناته شكافدار در ناحيه دشت آبادان، توسعه فناوريهاي نوين ژئوشيميايي اكتشافي با تأكيد بر ژئوشيمي سطحي و زيرسطحي در ناحيه دشت آبادان.شركت ملي پااليش و پخش فراوردههاي نفتي ايران:
طبق اعالم وزارت نفت ،موافقتنامه طرح پژوهشي شركت پااليش و پخش تحت عنوان «مطالعه ،تحقيق و تدوين
دانش فني مورد نياز صنعت پااليش و پخش و رفع تنگناهاي عملياتي و افزايش بهرهوري در حوزههاي مختلف
كشور» در سال  1396با سازمان برنامه و بودجه كشور مبادله شده است.
شركت ملي گاز ايران:
در خصوص عملكرد بند «ث» ماده ( ،)48پروژه مستقلي در ستاد شركت ملي گاز ايران تعريف شده كه
انستيتوهاي تحقيقاتي ذيل در قالب آن در حال فعاليت هستند:
 انستيتو تحقيقاتي شيرينسازي و تصفيه گاز انستيتو تحقيقاتي مايعسازي گاز طبيعي انستيتو تحقيقاتي توربينهاي گازي انستيتو تحقيقاتي اندازهگيري هوشمند گازاظهارنظر كارشناسي :براساس اين بند دولت به ايجاد ظرفيت جذب ،توسعه فناوريهاي اولويتدار
نفت ،گاز و پتروشيمي و انرژيهاي تجديدپذير و بهكارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاي فناوريهاي موجود
و بوميسازي آنها و كاهش شدت مصرف انرژي موظف است.
با توجه به عملكرد ارائه شده ،جهت دستيابي به برخي اهداف مندرج در سند مذكور گامهايي
برداشته شده است .طرحهاي تعريف شده در باالدست و پايين دست نفت و گاز اگر چه در راستاي
دستيابي به فناوريهاي اولويت دار است ولي فاقد ميزان پيشرفت است .در راستاي استفاده از انرژيهاي
تجديد پذير نيز عملك رد حاكي از عدم توفيق در اين بخش است .شدت انرژي به عنوان يک شاخص در
اين ماده آورده شده است كه باز در اجرا مغفول مانده است .ذكر اين نكته الزم است كه با توجه به كمبود
منابعي كه در كشور در شرايط تحريم وجود داشت بايد در اهداف اين ماده قانوني اولويتگذاري مي شد
و بخصوص توسعه فناوريهاي كليدي در مباحث ازدياد برداشت و ميادين مشترك (بهخصوص ميدان
گازي پارس جنوبي) بايد در اولويت باشد.
هدف  :2وزارت نفت موظف به افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور به ميزان 1درصد در طول
اجراي قانون برنامه از طريق وزارت نفت ميباشد.
عملكرد :مطالب ارايه شده در ذيل مطابق گزارش عملكرد تهيه شده توسط وزارت نفت مي باشد.
براي شناخت پتانسيل توسعه و توليد از منابع هيدروكربوري كشور ،طي ابالغيه تاريخ 1396/6/12
وزير نفت ،خطمشي و راهبرد توسعه و بهرهبرداري صيانتي از مخزنهاي نفت و گاز ابالغ شد تا با توجه
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به نتايج مطالعات فوق ،برنامه جامع صيانت از ميادين تدوين شود.
مطالعه  9ميدان در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ،مطالعه  6ميدان در شركت نفت تصويب شده
است .در راهبري و نظارت عملياتي بر حسن اجراي ابالغيه در شركت ملي نفت ايران تشكيل شد و قراردادهاي
شركتهاي مشاور جهت مطالعه ميدانهاي اولويتدار فوقالذكر منعقد شده است و اين مطالعات در
شركتهاي مشاور در حال انجام است .ضمنا مطالعات گروه دوم از ميادين اولويتدار شركت نفت مناطق
مركزي به تصويب هيئتمديره شركت ملي نفت ايران رسيده و در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد .بستههاي
مطالعاتي جديد شركتهاي ملي مناطق نفتخيز جنوب و نفت فالت قاره ايران نيز در مرحله تصويبخواهي
در هيئتمديره شركت ملي نفت ايران است.
همچنين براي برنامهريزي اجرايي و ساماندهي طرحهاي پژوهشي جهت توليد از ذخاير ثانويه و ثالثيه،
مطالعات  20ميدان نفتي و گازي شامل  52مخزن با  9دانشگاه و مؤسسه مطالعاتي برتر وزارت علوم و واحد
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي در پژوهشهاي باالدستي صنعت نفت براي ازدياد برداشت از مخازن
نفتي و گازي موجود از طريق اختصاص مخازن مشخص به هر دانشگاه در دستور كار قرار گرفته است .در فاز
اول ،مطالعات پژوهشي مرتبط با  9ميدان آزادگان ،سروش ،دارخوين ،منصوري ،كوپال ،گچساران ،اهواز ،بيبي
حكيمه و كرنج به مراكز فوق واگذار شده تا همه مراحل مطالعات فناورانه يک مخزن از ابتداي مطالعه تا انجام
تست نهايي ميداني در پنج بسته كاري توسط آنها مديريت شده و براي بهرهگيري از تجربيات بينالمللي ،از
شركتها /دانشگاههاي خارجي صاحب صالحيت براي مشاركت استفاده كنند كه اين مطالعات با پيشرفت
مطلوب در حال انجام است و به روزآوري و تدوين برنامههاي جامع ازدياد برداشت منوط به اتمام مطالعات
ميادين فوقالذكر و مشخص شدن چشماندازهاي آتي ميادين است.
انستيتوهاي مهندسي نفت ،تخصيص منابع كافي براي تجهيز آزمايشگاهها از مقدمات اين برنامه منظور
شد .ازجمله دستاوردهاي فني اين طرحها ميتوان به شناسايي مشكالت موجود در توليد از اين ميادين ،ارائه
راهكارهاي فناورانه حل اين چالشها و ارائه برنامههاي اوليه ازدياد برداشت و افزايش ضريب بازيافت از اين
ميادين ،جهتدهي به تحقيقات و پژوهشهاي دانشگاهي و ايجاد فضاي انگيزشي در جامعه دانشگاهي براي
حل مشكالت صنعت نفت كشور اشاره كرد .همچنين در فاز دوم ،قراردادهاي مربوط به واگذاري تحقيقات و
ارائه برنامههاي ازدياد برداشت و افزايش ضريب بازيافت از  13ميدان جديد ديگر (شامل  11ميدان نفتي با
حجم تقريبي  14درصد از كل ذخاير نفت در جاي كشور و دو ميدان گازي تنگ بيجار و پارس جنوبي جمعا
با حجم تقريبي  40درصد از كل ذخاير گازي كشور) در تاريخ  1399/6/31با حدود  1008ميليارد تومان و
 50ميليون يورو هزينه به دانشگاهها واگذار شد.
شايان ذكر است كه پس از برجام و با حضور شركتهاي بزرگ بينالمللي در حوزه اكتشاف و توليد نفت
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و گاز ،تعداد  45موافقتنامه ) 1)HOAبا مشاركت شركتهاي ايراني و خارجي با هدف افزايش توليد با استفاده
از روشهاي بهبود و ازدياد برداشت منعقد شد كه چند مورد از آنها ازجمله توسعه ميدانهاي نفتي سپهر و
جفير و توسعه ميدانهاي نفتي آبان و پايدار غرب و نيز توسعه ميدانهاي چشمهخوش ،دالپري و پايدار شرق
در چارچوب ماده ( )12قانون رفع موانع توليد منجر به عقد قرارداد شده است .همچنين ادامه مذاكرات براي
انعقاد قرارداد توسعه ساير ميادين براي جذب دانش ،فناوري و سرمايهگذار در دستور كار شركت ملي نفت
ايران قرار دارد.
عالوه بر اين اقدامها ،بهبود و ازدياد برداشت از ميادين ،اجراي عمليات نگهداشت و بهبود بازيافت توليد
از ميادين در قالب بستههاي EPCF/EPDF 2براي  29ميدان /مخزن در فاز اول و پس از آن براي  6ميدان/
مخزن در فاز دوم در دستور كار اين شركت قرار گرفته است و تاكنون  23قرارداد ،براي نگهداشت توليد
ميادين موجود با پيمانكاران ايراني منعقد شده و در حال اجراست .ويژگي مهم اين طرحها ،تغيير پارادايم در
نحوه مديريت و اجراي طرحها از نظام اجرايي اماني به نظام  EPC/EPDاست .فهرستي از كاالهاي پرمصرف
اين طرح كه امكان ساخت داخل آنها وجود دارد تهيه و پيوست قراردادها شده و پيمانكاران ملزم به
سفارشگذاري اقالم اين فهرست ،صرفا به شركتها و كارخانههاي ايراني شدهاند .بر اين اساس پيشبيني
ميشود در پايان اجراي اين طرح ،سهم ساخت داخل بالغ بر  80درصد شود.
ساير اقدامهاي انجام شده در حوزه پيشبرد موضوع بهبود و ازدياد برداشت از ميادين هيدروكربوري به
شرح ذيل است:
 تزريق گاز در  9ميدان از ميادين نفتي خشكي (ميادين بيبي حكيمه ،پارسي ،آغاجاري ،كوپال،گچساران ،مارون ،كرنج ،نرگسي و هفتگل) و همچنين بازگرداني گاز در ميدان پازنان و تزريق امتزاجي گاز
در ميدان دارخوين در حال انجام است .در ميادين دريايي نيز تزريق آب در  6ميدان سلمان ،سيوند ،دنا،
اسفند ،بالل و درود در حال اجراست.
 برنامهريزي براي بهكارگيري روشهاي بهبود توليد با زمان اجراي كوتاهمدت در برنامههاي ساليانهاهم اقدامهاي انجام شده درخصوص بهبود وضعيت توليد و افزايش برداشت از ميادين ( )IOR/EORبه
تفكيک شركتهاي عملياتي به شرح ذيل ارائه ميشود:
الف) شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
 كنترل رسوب آسفالتين :مطالعه مستمر و تعريف طرحهاي پژوهشي براي كنترل پديده رسوب آسفالتيندر بسياري از ميادين.
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ب) شركت ملي مناطق مركزي ايران
 انجام مطالعات جامع مخازن و لرزهنگاريهاي سهبعدي :در اين خصوص مطالعه ميادين سراجه ،پايدارغرب ،سرخون ،خشت ،سروستان و سعادتآباد در دست انجام بوده است .همچنين اين شركت در سال 1396
شرح تأمين و نصب  20مجموعه پمپ الكتريكي درون چاهي در ميادين آبان و پايدار غرب را تهيه و ارسال
كرده كه بررسيهاي بيشتر به پيشنهاد نصب آزمايشي يک دستگاه پمپ الكتريكي درون چاهي در يكي از
چاههاي ميدان پايدار غرب منجر شده است.
ج) شركت نفت فالت قاره ايران
 نصب ،راهاندازي و تعمير دستگاههاي پمپ درون چاهي براي بهبود و نگهداشت توليد صيانتي از مخازن، ادامه انجام مطالعات جامع مخازن و تعريف طرحهاي پژوهشي جهت ازدياد برداشت.د) شركت نفت و گاز پارس
 ازجمله اقدامهاي اين شركت در راستاي ازدياد برداشت و بهبود توليد از مخازن شامل عمليات تعميرچاه ،مشبکكاري فواصل مختلف توليدي و اسيدكاري چاههاي موجود براي بهبود توليد كنوني ،انعقاد
تفاهمنامه با دانشگاهها ،مراكز فناوري و پژوهشكدههاي مختلف در راستاي مطالعات پژوهشي مربوط به
ازدياد برداشت از مخازن است.
هـ) شركت نفت و گاز اروندان
انعقاد تفاهمنامه با دانشگاهها و مراكز علمي براي اجراي پروژههاي پژوهشي شناخت مخزن ،ازدياد برداشت و
پيشگيري از رسوب آسفالتين ازجمله اقدامهاي اين شركت در راستاي توليد صيانتي بوده است.
اظهارنظر كارشناسي :از قرار اطالع حدود  61درصد از ميدانهاي نفتي كشور در نيمه دوم عمر
خود قرار دارند .لذا طبيعي است كه با افت فشار مخزن و كاهش توليد مواجه باشند .متوسط ضريب بازيافت
مخازن نفتي كشور نشان دهنده ميزاني از ذخاير كشور است كه امكان برداشت آنها وجود دارد .برنامههاي
ششم توسعه ،وزارت نفت را به افزايش يک درصدي متوسط اين ضريب در ميادين نفتي كشور مكلف كرده
است .آنچه از گزارش عملكرد وزارت نفت بر مي آيد انجام يک سري كارهاي مطالعاتي است كه نتايج آنها
هنوز عملياتي نشده است .بنابراين ،به طور كلي برنامه عملياتي قابل توجهي براي افزايش ضريب بازيافت
ميادين نفتي و نگهداشت توليد اين ميادين در طي پنج ساله برنامه ششم صورت نگرفته است .بررسي
آمارها (جدول  )17نشان ميدهد كه ضريب بازيافت مخازن نفتي از سال  1392تا سال  1398حدود 5/2
درصد كاهش داشته است .با توجه به حكم اين بند قرار بود تا سال پاياني اجراي برنامه ششم (سال )1399
ضريب بازيافت مخازن كشور به ميزان  1درصد افزايش يابد ،يعني درصد بازيافت از  28/57درصد در سال
 1395به  29/57درصد در انتهاي برنامه برسد .اما نهتنها اين امر ميسر نشده است ،بلكه ضريب بازيافت
مخازن نفت بين سالهاي  1395الي  1398با كاهش  4درصدي مواجه بوده است.
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همچنين در مورد ضريب بازيافت مخازن گازي در سالهاي برنامه ششم ،مقدار آن روند كاهشي به
ميزان  0/9درصد داشته است كه نشانگر اين است كه دولت با اهداف برنامه ششم فاصله دارد.
جدول  .۱۷ميزان متوسط ضريب بازيافت مخازن كشور

(درصد)

عنوان

۱۳92

۱۳9۳

۱۳94

۱۳95

۱۳9۶

۱۳9۷

۱۳9۸

ذخاير هيدروكربور مايع

28/92

28/66

28/58

28/57

28/06

28

27/42

ذخاير گاز طبيعي

70/49

70/06

69/62

69/62

69/22

69/17

68/97

مأخذ :وزارت نفت ،معاونت برنامهريزي.

در صورت عدم تأمين سرمايه مورد نياز براي توسعه ميادين اكتشافي براي جبران بخشي از افت
توليد ميادين ،ميزان توليد نفت كشور به شكل چشمگيري با روند كاهشي مواجه خواهد شد.
ج)
 .1وزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي شركتهاي
بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايهگذاري در فعاليتهاي اكتشاف،
توليد و بهرهبرداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز بهويژه ميادين مشترك در چارچوب سياستهاي
كلي اصل چهلوچهارم ( )44قانون اساسي بهعمل آورد.
 .2وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردي نفت و گاز بهمنظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و
گاز با تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز بهويژه در ميادين مشترك را تا پايان
سال اول اجراي قانون برنامه افزايش دهد.
اهداف :وزارت نفت موظف است به ايجاد تمهيدات الزم براي بخش غيردولتي بهمنظور
سرمايهگذاري در فعاليتهاي صنعت نفت بهويژه ميادين مشترك ،توسعه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز
بهويژه در ميادين مشترك.
عملكرد :ليستي از قراردادهاي منعقده با مشاركت شركتهاي داخلي براي توسعه ميادين نفتي و
گازي با تأكيد بر افزايش ضريب برداشت /بازيافت نفت از مخازن توسط وزارت نفت ارائه شده است كه
به شرح زير است:
 قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز  11ميدان گازي پارس جنوبي با كنسرسيومي متشكل ازشركتهاي توتال ،سي ان پي سي و پتروپارس،
 قرارداد طرح بهبود ضريب بازيافت ،افزايش توليد و بهرهبرداري از ميادين نفتي پايدار غرب و آبانبا كنسرسيومي متشكل از شركتهاي زاروبژنفت روسيه و دانا انرژي،
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 قرارداد طرح توسعه و بهرهبرداري از ميادين نفتي سپر و جفير با شركت گسترش انرژي پاسارگاد ايران، قرارداد توسعه و بهرهبرداري ميادين چشمه خوش ،پايدار شرق و دالپري با كنسرسيوم شركتهايروسي و ايراني،
 انعقاد قرارداد توسعه و بهرهبرداري ميادين پارسي و پرنج با شركت مپنا، انعقاد قرارداد توسعه ميدان گازي بالل به شركت پتروپارس، انعقاد قرارداد توسعه و بهرهبرداري ميدان مشترك ياران (شامل ياران شمالي و جنوبي) با شركت پرشيا، انعقاد قرارداد توسعه ميدان آزادگان جنوبي براي كارهاي باقيمانده فاز  1طرح توسعه اين ميدانبا شركت پتروپارس،
 انعقاد قرارداد توسعه ميدان مشترك فرزاد با شركت پتروپارس بهمنظور استفاده از ظرفيتها وتوانمنديهاي شركتهاي بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت سرمايهگذاري در
فعاليت هاي توليد از ميادين نفت و گاز ،طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت از ميادين در حال بهرهبرداري
در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است .اين طرح مشتمل بر  33پروژه در بخش خشكي
و دريا با هدف حفظ و افزايش ميزان توليد از ميادين نفتي در دست بهرهبرداري كشور و اشتغالزايي
جهت پيمانكاران نفتي ،سازندگان تجهيزات و نيروي انساني متخصص و محلي در طول سه سال تعريف
شده است .بنا بر سياستهاي كالن وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران ،در مناقصات پروژههاي طرح
مذكور ترتيبي اتخاذ شده است تا امكان حضور شركتهاي اكتشاف و توليد ايراني ( 17شركت)،
شركتهاي داخلي عمليات حفاري ( 16شركت) و شركتهاي ايراني داراي گواهينامه طرح و ساخت نوع
يک رسته نفت و گاز ( 22شركت) در قالب فهرست بلند مناقصه محدود فراهم شود .در اين راستا تاكنون
تعداد  23فقره قرارداد با پيمانكاران داخلي منعقد شده است .در قراردادهاي منعقد شده الزامات استفاده
حداكثري پيمانكاران اصلي پروژهها از توان و ظرفيت داخلي پيشبيني شده است .در اين راستا فهرستي
از كاالهاي پرمصرف اين طرح كه امكان ساخت داخل آنها وجود دارد تهيه و پيمانكاران ملزم به
سفارشگذاري اقالم اين فهرست به سازمانها و شركتهاي ايراني شدهاند.
طبق گزارش وزارت نفت اقداماتي در ميادين مشترك نفتي غرب كارون صورت گرفته است كه
ظرفيت توليد نفت خام از  70هزار بشكه در روز در سال  1392به  400هزار بشكه در روز در سال 1398
افزايش پيدا كرده است .1در بزرگترين ميدان گازي جهان يعني ميدان مشترك گازي پارس جنوبي نيز
ظرفيت توليد گاز خام روزانه اين ميدان با افزايش حدود  2/5برابري از  285ميليون مترمكعب در روز
در سال  1392به  700ميليون مترمكعب در روز در سال  1399رسيده است و درنتيجه مجموع توليد
گاز خام كشور به حدود  1000ميليون مترمكعب رسيد.
 .1اين افزايش به دلیل توسعه فاز اول يادآوران ،آزادگان شمالي ،ياران شمالي و توسعه ياران جنوبي ميباشد.
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در ادامه گزارش وزرات نفت در خصوص عملكرد برنامه ششم توسعه اقدامهاي صورت گرفته زير
بهمنظور افزايش ذخاير راهبردي آورده شده است:
شركت ملي نفت ايران:
طرحهاي راهاندازي شده درخصوص افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز به شرح زير بوده است:
 بهرهبرداري از فازهاي  ،17-18فاز  19و فازهاي  20-21ميدان گازي پارس جنوبي و افتتاح اينفازها در فروردينماه ،1396
 نصب  6سكو در سال  1398و اتمام نصب همه سكوهاي فازهاي پارس جنوبي بهجز فاز  11كهبهتازگي توسعه آن آغاز شده است،
 پيشي گرفتن توليد گاز غني ايران از كشور قطر با وجود سهم دوبرابري اين كشور از اين ميدانگازي مشترك،
 به مدار آمدن پااليشگاههاي گاز فازهاي  13و  22تا  8( 24واحد) با ظرفيت خروجي  100ميليونمترمكعب در روز در سال  1397و بهرهبرداري از  6سكوي دريايي و چاههاي مربوطه با ظرفيت توليد
 85ميليون مترمكعب در روز گاز جديد (از فازهاي ياد شده و فاز ،)14
 افزايش توليد نفت خام از ميدان آزادگان جنوبي، آغاز توليد از ميادين ياران شمالي و جنوبي، آغاز توليد نفت خام از فاز اول ميدان نفتي مشترك آذر از اسفند ماه  1395و تكميل فاز دومتوسعه اين ميدان،
 آغاز توليد از اليه نفتي ميدان پارس جنوبي از فروردينماه ،1396 تكميل و بهرهبرداري از رديفهاي فراورشي طرح افزايش ظرفيت فراورش نفت خام در حوزهغرب كارون جمعا با ظرفيت فراورش نفت خام به ميزان  165هزار بشكه در روز،
 ساخت اولين واحد فراورش پيشساخته با ظرفيت  50هزار بشكه در روز نفت خام در مدت زمانكمتر از يک سال در كشور و اقدام براي داخليسازي آن.
شركت ملي نفت ايران در راستاي افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز دو خطمشي اصلي اكتشاف
ميادين جديد و مطالعات جديد مخازن موجود را دنبال ميكند .بنابر گزارش وزارت نفت ،هماكنون
فعاليتهاي اكتشافي در دو بخش منابع متعارف و نامتعارف هيدروكربوري در قالب  12طرح اصلي ،در
مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در حال اجراست .در اين راستا در سال  ،1397معادل 12869
متر حفاري اكتشافي در مناطق خشكي و  3207متر در خليج فارس و همچنين حدود  529كيلومتر
مربع لرزهنگاري سهبعدي در مناطق خشكي انجام شده است .همچنين در  6ماهه اول سال  1398نيز
معادل  6790متر حفاري اكتشافي در مناطق خشكي و  1092متر در خليج فارس انجام شده است.
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در اين راستا كشف ميدان نفتي نامآوران (مخزن ايالم در ميادين منصوري ،آبتيمور ،سوسنگرد،
جفير ،سپهر و دارخوين و همچنين ميدان گازي ارم در محدوده جنوب استان فارس ازجمله اكتشافات
جديد سال  1398در راستاي افزايش ذخاير هيدروكربوري كشور است.
در حوزه مطالعات جديد مخازن ،شركت ملي نفت ايران و شركتهاي معتبر بينالمللي و داخلي
براي انجام مطالعات ميادين نفتي و گازي تفامنامههايي منعقد كردهاند .در سال  1396نتايج مطالعات
برخي از ميادين همچون اليههاي نفتي ميدان مشترك پارس جنوبي ،ميدان منصوري بنگستان ،ميدان
آبتيمور (بنگستان) ،چنگوله ،سهراب و سومار ،چشمه خوش ،دهلران ،كرنج ،آبان و پايدار غرب ،بندر
كرخه ،سپهر و جفير ،گلشن و فردوسي و ياران توسط شركتهاي طرف تفاهم ،نهايي شده و در كميته
مشاوران مديريت مخازن شركت ملي نفت ايران نيز مطرح شده است.
قرارداد توسعه فاز  11ميدان مشترك گازي پارس جنوبي با كنسرسيومي به راهبري شركت توتال
و نيز شركت چيني  CNPCو شركت پتروپارس در تيرماه سال  1396جهت افزايش توليد حدود 2
ميليارد فوت مكعب در روز منعقد شده است .همچنين در سال  1396دو قرارداد بزرگ ديگر در بخش
توسعه ميادين نفتي منعقد شده است .توسعه ميادين مشترك آبان و پايدار غرب در حوزه ميادين شركت
نفت مناطق مركزي ايران با كنسرسيومي از شركتهاي زار و بژنفت و دانا انرژي و توسعه ميادين نفتي
سپهر و جفير با شركت گسترش انرژي پاسارگاد ايران منعقد شد.
در سال  1397تفاهمنامههايي براي انجام مطالعات ميادين اليه نفتي ميدان پارس جنوبي
(شركتهاي توسعه صنعت ايران افق و آوانتگارد) ،اسفنديار (شركتهاي آوانتگارد ،اويک /زاروبژنفت)
مخزن خامي ميادين اهواز/مارون /پازنان (شركت سينوپک) ،سوسنگرد (شركتهاي پارس پتروزاگرس،
پتروايران و ايدرو) ،دانان (شركتهاي پتروپارس و پتروايران) ،آذر و چمگونه (شركت اويک) ،سهراب
(شركت دانا انرژي) ،سومار (شركت كيسون) و سهراب (مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي ايران) منعقد
شده است .در ضمن ،در سال  1397مطالعات نهايي شده ازسوي شركتهاي طرف تفاهمنامه در ميادين
دارخوين ،شادگان ،سلمان گازي ،پارس شمالي ،كيش ،اسفنديار ،سوسنگرد ،دالپري ،چشمه خوش ،پيدار
شرق ،پارسي/پرنج ،ياران و سهراب در كميته مشاوران مديريت مخازن شركت ملي نفت ايران مطرح
شده است .همچنين ،در سال  1397قرارداد توسعه و بهرهبرداري ميادين چشمه خوش ،پايدار شرق و
دالپري با كنسرسيوم شركتهاي روسي و ايراني امضا شد كه با اجراي اين قرارداد پيشبيني ميشود
طي  10سال  167ميليون بشكه توليد انباشتي اضافي بهدست آيد.
اظهارنظر كارشناسي :در اين بند وزارت نفت موظف است تمهيدات الزم را براي استفاده از ظرفيتها
و توانمنديهاي شركتهاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي سرمايهگذاري
در فعاليتهاي اكتشاف ،توليد و بهرهبرداري (نه مالكيت) ميادين نفت و گاز بهويژه ميادين مشترك
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بهعمل آورد .در شرايطي كه اولويت اصلي وزارت نفت و بهتبع آن ،شركت ملي نفت ،ميبايست توسعه و
بهره برداري بهنگام و با برنامه از ميادين مشترك باشد ،گزارش عملكرد فوق حاكي از روند پراكنده به
ميادين ،بدون ارزيابي كمي و اغلب در قالب تفاهم نامه است .با وجود تعدد ميادين مشترك نفت و گاز
كشور ،حجم باالي ذخاير و تسريع بهرهبرداري كشور همسايه از بخش چشمگيري از اين ميادين و
مخازن ،اقدامهاي انجام شده براي توسعه و بهرهبرداري از اين ميادين غير قابل قبول است.
آنچه از گزارش عملكرد وزارت نفت بر ميآيد تحرك وزارت نفت بعد از گشايشهاي بهوجود آمده
بعد از توافق برجام است تا با استفاده از ظرفيت فناوري و فاينانس شركتهاي خارجي بتواند گامي جهت
تحقق اين بند از مواد برنامه ششم توسعه بردارد .اما با خروج آمريكا از توافق برجام و به تبع آن خروج
شركتهاي طرف تفاهم يا قرارداد همه چيز متوقف ميشود .بهعنوان مثال در فاز  11پارس جنوبي كه
در حد فاصل سالهاي  1379الي  1390تجربه دو بار لغو قرارداد يا خروج شركتهاي خارجي را دارد،
با خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريمهاي مجدد عليه جمهوري اسالمي ايران ،توتال و سپس شركت
ملي نفت چين از كنسرسيوم طرح توسعه فاز  11كه در سال  1395منعقد شده بود خارج شدند .در
حال حاضر تمامي فازهاي پارس جنوبي توسعه يافته و فاز  11در حال توسعه است .تنها نقطه قوت
عملكرد اين بخش توسعه فازهاي پارس جنوبي و پيشي گرفتن برداشت ايران از قطر است.
اما در ساير ميادين ،به علت خروج شركتهاي خارجي توسعه يا متوقف و يا به كندي پيش رفته است.
عدم توسعه ميادين ،نظير فاز دوم ميادين يادآوران و آزادگان شمالي و عدم تكميل فاز اول آزادگان
جنوبي را مي توان به عدم پايندي شركت چيني  CNPCبه تعهدات خود دانست .توجه به توان داخل
و اجراي توسعه اين ميادين توسط شركت مهندسي و توسعه نفت موجب ارتقا توليد در اين ميادين شده
است .آبگرفتگي و خسارات ناشي از سيل فصل اول سال  1398در حوزه غرب كارون نيز از ديگر عوامل
عدم تحقق اهداف كمي برنامه در خصوص توسعه ميادين مشترك نفتي است.
همچنين درخصوص ميدان گازي فرزاد (ب) كه مشترك با عربستان سعودي است ،با وجود آغاز
برداشت از اين ميدان و تمايل كنسرسيوم هندي به توسعه آن براي ايران ،وزارت نفت نتوانسته به توافقي
براي توسعه اين ميدان برسد.
يكي از راهكارهاي توليد از ميادين مشترك ،همكاري ايران با كشورهاي همسايه در توسعه ميادين
مشترك در چارچوب يكپارچهسازي است كه با تحقق توليد صيانتي بهجاي توليد حداكثري و غيرصيانتي
از ميدانهاي مشترك در بلندمدت جلوي زيانهاي جبرانناپذير بر صنعت نفت و اقتصاد ملي را خواهد
گرفت .درخصوص ميدان گازي پارس جنوبي نيز كه با ميدان گنبد شمالي قطر مشترك است ،با توجه
به برابر شدن ميزان توليد گاز طبيعي ايران از پارس جنوبي با قطر و پيشبيني افت فشار ميدان در
سال هاي آتي و ضرورت نگهداشت توان توليد اين ميدان مهم ،با بررسي پيشنهاد وزارت انرژي قطر
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مبنيبر توليد صيانتي در چارچوب بهرهبرداري مشترك ،به نظر نبايد طرف قطري را به افزايش توليد از
اين ميدان با طرحهاي توسعه جديد ترغيب كرد.
قطريها از سال  2006ميالدي بهدليل جلوگيري از افت فشار گاز در مخزن و كاهش توليد ،هرگونه
طرح توسعه از ميدان گنبد شمالي را متوقف كرده بودند .بدونشک اجرايي شدن سياست قطريها و
رقابت دو كشور براي بهرهبرداري حداكثري و غيرصيانتي موجب افزايش هزينه توليد بهدليل ضرورت
نصب كمپرسورهاي متعدد براي فازهاي مختلف ،وارد شدن آسيبهاي جدي در آينده به مخزن و كاهش
قابل توجه و زودتر از موعد توليد گاز طبيعي و محبوس شدن بخش معتنابهي از هيدروكربورهاي مايع
بهخصوص ميعانات گازي و زيان اقتصادي قابل مالحظه به طرفين خواهد

شد1.

در جدول  13عملكرد توسعه و بهرهبرداري از ميادين مشترك نفتي و گازي با توجه به اهداف كمي
برنامه ششم و حكم ماده مذكور آمده است .همانطور كه در جدول  13مشاهده ميشود ميزان تحقق
توليد نفت و گاز از ميادين مشترك در سال  1398نسبت به اهداف كمي برنامه ششم توسعه بهترتيب
حدود  57و  55/6درصد بوده است.
ماده ()۱2۰
الف) دولت موظف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانين و مقررات
مربوطه تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند:
 .1سند ملي كار شايسته
 .2سند ملي راهبرد انرژي كشور
 .3سند ملي توانمندسازي و ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي
اهداف قانون :تدوين سند ملي راهبردي
عملكرد :سند ملي راهبردي انرژي مصوبه  1395/1/23شوراي عالي انرژي و مصوبه 96/4/28
هيئت وزيران است.
اظهارنظر كارشناسي :طبق بند «الف» ماده ( )120برنامه پنجساله توسعه ششم ،دولت موظف
است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ،سند ملي راهبرد انرژي كشور را با رعايت قوانين و مقررات
مربوطه تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.
در سند ابتدا چالشها ،اهداف و راهبردهاي كلي بيان و سپس در بخش نفت و گاز ،برق ،انرژي اتمي
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و زغال سنگ راهبردهايي ارائه شده است.
اين سند ،بهمنظور سياستگذاري بخش انرژي در افق  25ساله (تا سال  )1420براساس مدل
برنامهريزي  SWOTو اسناد و قوانين باالدستي تهيه و تدوين شده است .اسناد و قوانين باالدستي شامل
سند چشمانداز  20ساله ،سياستهاي كلي نظام در بخشهاي انرژي و محيط زيست ،سياستهاي كلي
اقتصاد مقاومتي ،سياستهاي كلي برنامه توسعه ششم ،قانون پنجساله برنامه توسعه ششم و قانون اجراي
سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي است.
در اين سند راهبردهايي به چشم ميخورد كه هيچگاه در طي برنامه اجرا نشد .به عنوان نمونه
آزادسازي قيمت انرژي طي پنج سال است كه مطابق قانون هدفمندي انرژي بايد اجرا ميشد ولي دولت
هيچ برنامهاي براي آن ارائه نكرد.
 . ۳-۳قانون رفع موانع توليد رقابت و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده ( -)۱2به كليه وزارتخانهها بهويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و
مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده ميشود ساالنه
تا سقف يكصد ميليارد ( )100.000.000.000دالر بهصورت ارزي و پانصد هزار ميليارد
( )500.000.000.000.000ريال بهصورت ريالي كه هرساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل
ميگردد ،در موارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايهگذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا
حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخشهاي خصوصي يا تعاوني به توليد ،صادرات ،ارتقاي كيفيت،
صرفهجويي يا كاهش هزينه در توليد كاال يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش
تلفات جاني و مالي ميانجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فراوردههاي نفتي و كاالها و خدمات
قابل صادرات يا واردات به قيمتهاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن
با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمتهاي
غيريارانهاي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقه قرارداد منعقد كنند.
اهداف :طرحهاي توليدي ،سرمايهگذاري و عمراني كه اهداف مندرج در اين ماده را تأمين ميكنند،
از تسهيالت ،تخفيفات و حمايتهاي تكليفي بهرهمند ميشوند .اهم اهداف مندرج در اين ماده بهشرح
ذيل است:
فراهم كردن تسهيالت و امكانات براي توليد و صادرات كاال يا خدمت
ارتقاي كيفيت ،صرفهجويي و يا كاهش هزينه در توليد كاال يا خدمت
بهبود كيفيت محيط زيست
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افزايش ظرفيت توليد نفت خام ،گاز و ميعانات گاز با اولويت ميادين مشترك
افزايش ظرفيت پااليش نفت خام و ميعانات گازي و افزايش توليد محصوالت پتروشيمي
اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف ازجمله صنعت
توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير
طرح احداث نيروگاه با بازدهي باال
توليد آب شيرين ،شيرين كردن آب شور و باال بردن كيفيت آب
عملكرد :درخصوص اين ماده ازسوي وزارت نفت مواردي بهعنوان عملكرد ارسال شد كه عناوين
آن شامل:
طرحهاي باالدستي نفت و گاز:
 طرح توسعه فاز يک ميدان گازي كيش، طرح توسعه و بهرهبرداري بخش فراساحل فاز  11ميدان مشترك پارس جنوبي، طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت از ميدانهاي در حال بهرهبرداري در چارچوب قراردادي EPC /EPDبه همراه تأمين مالي آن،
 طرح توسعه و بهرهبرداري از ميادين نفتي سپهر و جفير، طرح توسعه يكپارچه ميدانهاي مشترك نفتي غرب كارون و احداث خطوط لوله انتقال نفت خامو پايانههاي صادراتي در بنادر بهرگان و جاسک.
طرحهاي گازرساني و :CNG
 گازرساني به باقيمانده شهرها و روستاها از طريق خط لوله ،سيانجي و ساير روشها،
 احداث خط لوله انتقال گاز به نيروگاه كهنوج و منطقه جيرفت و عنبرآباد،
 گازرساني به واحدهاي صنعتي و توليد مصرفكننده سوخت مايع،
 افزايش كارايي موتورخانههاي موجود در كشور،
 گازرساني به استان سيستان و بلوچستان،
 طرح حمايت از توليد و تبديل كارخانهاي و كارگاهي  1464000دستگاه خودروي ون (تاكسي)
وانت و مسافر بر شخصي بنزيني به  CNGسوز
اظهارنظر كارشناسي :ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابتپذير داراي ظرفيت بسيار بااليي
براي افزايش بهرهوري و توسعه اقتصادي در بخشهاي مختلف است ،اما اجراي اين قانون با موانعي
روبهرو است .ايجاد يک فهم مشترك بين مصرف كننده و وزارت نفت از سوخت صرفه جويي شده ،تامين
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:
 ساختار مالي دولت به نوعي اصالح شود كه صرفهجوييهاي انجام شده در بخشهاي مختلف ،بهدرآمدهاي ملموس منجر شود.
 تعهد دولت به واگذاري منابع صرفهجويي شده يا معوض اين منابع يا واگذاري اوراق پرداختمطالبات دولتي (مانند اوراق پرداخت ماليات و حق گمرك و )...در صورت تحقق صرفهجويي.
 در نظر گرفتن مكانيسمهاي انگيزشي و تشويقات الزم براي ايجاد انگيزه در دستگاههاي دولتي.ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابتپذير ،داراي ماهيت اجازهاي است ،بنابراين حتي در صورت
مشخص بودن وظايف هريک از دستگاهها در اجراي اين قانون نميتوان دستگاههاي مختلف را مجبور به
ارائه و اجراي طرح در قالب اين ماده كرد .درهرحال ،راه مناسبتر براي اجرايي شدن قوانين ،طراحي
نظام انگيزشي براي مجريان است .به نوعي كه افراد دستگاههاي مختلف از افزايش بهرهوري در آن بخش
منتفع شوند و خودبهخود به دنبال اجراي شدن طرحها باشند .اين موضوع در ماده ( )68قانون مديريت
خدمات كشوري مورد توجه قرار گرفته است ولي در متن قانون و آييننامه ماده ( )12قانون رفع موانع
از آن غفلت شده است.
 رعايت شفافيت در همه مراحل اجراي طرح ،اخذ ضمانتهاي مرحله به مرحله و برگزاري مزايدهروي بيشترين عايدي دولت بهجاي مناقصه بر كمترين دريافتي سرمايهگذار اصولي است كه ميتواند
بهعنوان سرفصلهايي كه منجر به افزايش كيفيت اجرا ميشوند مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.
ماده ()۱۳ـ كليه پااليشگاههاي كشور مشروط به پرداخت و تسويه وجوه نفت خام و ميعانات گازي
خريداري شده تحويلي به قيمت هر بشكه نودوپنج درصد ( )%95تحويل روي كشتي (فوب) خليج
فارس و بهصورت نقدي يا اعتبار اسنادي يکماهه به شركت دولتي ذيربط تابعه وزارت نفت،
مجازند فراوردههاي نفتي مازاد بر نياز داخلي را رأسا صادر كنند و دولت مكلف است ساالنه سهم
صندوق توسعه ملي را پرداخت نمايد.
تبصره «»۱ـ استفاده از سازوكارهاي بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي و
فراوردههاي نفتي و انرژي برق در اولويت قرار دارد.
تبصره «»2ـ شركت دولتي ذيربط تابعه وزارت نفت مجاز است قيمت پايه نفت خام و ميعانات
گازي عرضه شده در بورس را:
 .1تا دو درصد ( )%2كمتر از نودوپنج درصد ( )%95تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين
كند.
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 .2تا سه درصد ( )%3كمتر از بند « »1براي توسعه پااليشگاههاي موجود يا احداث پااليشگاههاي
جديد تا  10سال پس از بهرهبرداري ،تعيين كند.
تبصره «»۳ـ به وزارت نفت و ساير دستگاهها اجازه داده ميشود براي تشويق كشتيهاي خارجي به
سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود در بنادر ايران از ابزارهاي تشويقي و قيمتهاي ترجيحي
نسبت به ساير رقبا در تأمين سوخت و ساير نيازها استفاده كنند.
عملكرد :عملكردي براي اين ماده احصا نشده است
موضوع ماده (اهداف) :سه هدف اصلي بيان شده در اين ماده:
الف) صادرات فراوردههاي نفتي مازاد بر نياز داخلي توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت،
ب) استفاده سازوكار بورس انرژي در خريد و فروش نفت خام ،ميعانات گازي ،فراوردههاي نفتي و برق،
ج) بهكارگيري ابزار تشويقي براي تشويق كشتيهاي خارجي در سوختگيري و تأمين ساير نيازهاي خود از
بنادر ايران.
اظهارنظر كارشناسي :درخصوص عملكرد احكام اين ماده ،در  6ماه اول سال  1399از سازمانها و
ارگانهاي مربوطه بهعنوان نهادهاي اصلي در پيشبرد آن درخواست گزارش عملكرد شد ،اما گزارش عملكردي
واصل نشد يا عنوان شد كه اين ماده فاقد عملكرد است.
اين ماده در راستاي ايجاد مشوق براي توسعه پااليشگاه ها تدوين شده است ولي در راستاي آن هيچگونه
آيين نامه و يا حركت قابل توجهي صورت نگرفته است .اين ماده گامي در جهت ايجاد شفافيت مالي و تنظيم
روابط مالي شركت پخش و پااليش نيز بوده است تا روابط مالي از حسابداري به تراكنشهاي واقعي تبديل شود.
 . ۳-4قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از
سرمايه گذاري مردمي
اهداف قانون :نكات اساسي اين قانون شامل تأمين مالي داخلي و مردمي و حمايت از طريق اعطاي
«تنفس خوراك» است.
عملكرد :در اين راستا وزارت نفت در بهمن ماه سال  1398فراخواني اعالم كرد ،پس از اعالم
فراخوان وزارت نفت براي استفاده از مزاياي اين قانون ،از ميان  74شركت خصوصي و عمومي متقاضي،
تعداد هشت طرح پيشنهادي براي احداث پااليشگاه يا پتروپااليشگاه نفت خام و ميعانات گازي مجموعا
به ظرفيت  1/46ميليون بشكه در روز و  12طرح پيشنهادي براي بهينهسازي پااليشگاههاي موجود
توسط اين وزارتخانه برگزيده شدند كه در حال حاضر براي اخذ مجوز و استفاده از مزاياي اين قانون
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منتظر تشكيل جلسه هيئت امناي صندوق توسعه ملي و تصويب اعطاي تنفس خوراك به آنها طبق ماده
( )16آييننامه اجرايي آن هستند .اما هيئت امناي صندوق به داليلي نزديک به يک سال است كه به
جمعبندي براي تصويب اين موضوع نرسيده است .مهمترين اين داليل« ،منبع تأمين تنفس خوراك
براي اجراي قانون در شرايط تحريم» است.
اظهارنظر كارشناسي :قانون «حمايت از توسعه صنايع پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با
استفاده از سرمايهگذاري مردمي» در سال  1398و با هدف «اهرم كردن» منابع نفتي تحريم شده براي تأمين مالي
احداث پتروپااليشگاهها تدوين و تصويب شد و درواقع شامل اعطاي مجوز براي يک امتياز قانوني به نام «اعطاي تنفس
خوراك به اندازه هزينه سرمايهگذاري پتروپااليشگاه از زمان بهرهبرداري از آن» بود.
تنفس خوراك طبق بند «ت» ماده ( )1اين قانون بدان معناست كه يک شركت بخش خصوصي يا
عمومي غيردولتي بايد به تأمين مالي و احداث يک پتروپااليشگاه از طريق منابع مردمي و بازار سرمايه
يا منابع داخلي خود اقدام كند و از روز اول بهرهبرداري از آن پتروپااليشگاه به تعداد روزي كه كل هزينه
سرمايهگذاري اش برگردد از تنفس خوراك برخوردار خواهد بود .بنابراين اين قانون هيچ كمک يا
تسهيالت نقدي مستقيمي به شركت پتروپااليشگاه در زمان ساخت آن كارخانه نميدهد ،اما در هنگام
بهرهبرداري ،بازگشت سرمايه آن شركت را به جاي  10سال به حدود يک سال كاهش ميدهد و اين
مسئله جذابيت مشاركت اقتصادي از طريق انتشار سهام و اوراق را در اين پروژهها افزايش ميدهد .اين
امتياز ،عالوه بر مشاركت مردمي براي دريافت سهام اين شركتها در بازار سرمايه ،زمينه مشاركت مالي
تأمينكنندههاي مالي و مشاركت شركتهاي تأمينكننده مواد و تجهيزات (نظير شركتهاي فوالد،
سيمان و توليدكنندگان تجهيزات صنعتي) را نيز به همراه داشته باشد .مطابق شروط اين قانون شركت
مجري طرح موظف است حداقل  30درصد از سهام آن را از طريق پذيرهنويسي عمومي در بورس عرضه
كند و به مردم به فروش رساند .اعطاي تنفس خوراك از محل سهم صندوق توسعه ملي از نفت خام
پرداخت ميشود تا اجراي آن بار مالي براي دولت نداشته باشد.
با توجه به عملكرد ارائه شده ،مهمترين مشكلي كه بر سر راه اجراي قانون «حمايت از توسعه صنايع
پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري مردمي»پيش آمده است ،نامشخص
بودن سهم صندوق توسعه ملي ،دولت و شركت ملي نفت ايران از خوراك تحويلي به پااليشگاهها و
پتروپااليشگاههاي موضوع قانون در دوره يکساله تنفس خوراك است .بر اين اساس طرح «الحاق نه ()9
تبصره به قانون حمايت از توسعه صنايع پاييندستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايهگذاري
مردمي» در تاريخ  1399/06/26در مجلس شوراي اسالمي مصوب شده است.
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هدف از تدوين اين طرح تعجيل در احداث هرچه سريعتر پااليشگاهها در كشور با توجه به تأكيدات
رهبر معظم انقالب ،انجام برخي اصالحات و ابهامهاي اين قانون و تكليف به تأمين بخشي از منابع مالي
مورد نياز طرحها از محل بورس است.
جمعبندي و نتيجهگيري
ايران با داشتن منابع عظيم هيدروكربوري از جايگاه مطلوب در منطقه و جهان برخوردار است و
ازآنجاييكه يكي از معيارهاي اصلي رصد رشد اقتصادي هر كشوري ،ارزيابي ميزان توسعه آن در بخش
انرژي است لذا بررسي عملكرد دولتها در راستاي اهداف و اسناد باالدستي هر حوزه ميتواند فرايند
رشد و توسعه را ارزيابي نمايد و محكي شود براي برنامه توسعه دولت بعد و در ضمن نقش قانونگذار
بهعنوان تسهيلكننده حصول به امر توسعه را ممكن سازد.
مرور اهداف كالن قانون برنامه ششم توسعه در صنعت نفت نشان ميدهد كه «افزايش ظرفيتهاي
جديد و استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي بخش انرژي براي حداكثرسازي ارزشافزوده در زنجيره
توليد كشور و افزايش صادرات نفت و فراوردههاي نفتي و كسب منافع ارزي بيشتر»« ،حداكثر كردن
توليد و بهرهبرداري از ميادين مشترك نفتي و گازي با تأكيد بر پارس جنوبي و غرب كارون»« ،حفظ و
ارتقاي جايگاه كشور در بازارهاي جهاني و منطقهاي انرژي»« ،افزايش خوداتكايي در توسعه و كاربرد
فناوريهاي پيشرفته با دانشبنيان كردن حوزه انرژي»« ،ارتقاي امنيت عرضه انرژي مطمئن ،پايدار و با
كيفيت مناسب« « ،افزايش بازيافت و كاهش هدر روي در توليد و مصرف انرژي با رعايت مالحظات و
استانداردهاي زيستمحيطي» و «كارآمدتر ساختن ساختار سازماني توليدكنندگان و عرضهكنندگان
انرژي كشور متناسب با ساختار شركتهاي پيشرو در اين عرصه» جزء اولويتهاي كشور در حوزه انرژي
(صنعت باالدستي نفت و گاز) ميباشد.
يكي از موارد اثرگذار در كاهش ميزان توليد و همچنين صادرات نفت در دولت دوازدهم محدوديت
بينالمللي حاكم بر بازار نفت ايران پس از خروج آمريكا از برجام است .اما ،راهكاري كه در قالب قانون
براي آن برنامهريزي و هدفگذاري شد افزايش ظرفيت فرآورش نفت و ميعانات گازي بود كه در صورت
برنامهريزي جهت تامين مالي و مباحث فني و مهندسي ميتوانست استراتژي هوشمندانهاي براي مقابله
با محدوديتهاي بين المللي باشد .اگر چه با ورود پااليشگاه ستاره خليج فارس امر خودكفايي ايران در
تأمين فراورده و حتي صادرات مازاد فراورده آغاز شد.
با توجه به اولويت بهرهبرداري و توسعه از ميادين مشترك نفت و گاز كشور و تأكيد آن در اسناد و
قوانين باالدستي ،عملكردها حاكي از عدم تحقق اهداف برنامهريزي شده در اين مهم است كه از علل آن
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اعتماد به شركتهاي خارجي بود كه بعد از برجام براي توسعه ميادين وارد ايران شدند ولي بعد از خروج
آمريكا از برجام كشور را ترك كردند .عدم برنامهريزي در زمان تحريم ،محدوديت منابع و سرمايهگذاري
و عدم توسعه فناوري از داليل عقب افتادگي از برنامه ميباشد.
در حوزه گاز ،هرچند توليد در دولت دوازدهم به دليل بهرهبرداري و برداشت از فازهاي جديد ميدان
پارس جنوبي با رشد همراه بوده است ،اما با رشد مصرف و تقاضا و شروع افت فشار مخازن پارس جنوبي،
در آينده نزديک مشكل تامين گاز ميتواند يک چالش جدي براي كشور محسوب شود .از جمله
راهكارهاي گذر از اين چالش مواردي چون اجراي صحيح قوانين كاربردي (مانند قانون اصالح الگوي
مصرف انرژي) ،مديريت عرضه انرژي (افزايش ظرفيت ذخيرهسازي) و استفاده از منابع انرژي جايگزين
(انرژي تجديدپذير) ميباشد.
ارزيابي عملكرد دولت دوازدهم در سالهاي  1396الي  1399نشان ميدهد كه حوزه انرژي كشور
نياز به يک بازنگري اساسي دارد تا از منظر ساختاري ،حاكميتي ،قيمتگذاري ،اجرايي ،يكپارچگي در
نهاد تصميمگيري بخش انرژي مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد .اين بازنگري ميتواند بهمثابه تزريق جان
دوباره به فرصتهاي سرمايهگذاري در بخش نفت و گاز كشور باشد.
همچنين توجه بيش از پيش به ظرفيتهاي داخلي كشور در توسعه صنعت نفت از درسهايي است
كه در شرايط تحريمهاي ظالمانه و تشديد آن در ساليان اخير بايد ذكر كرد تا با تكيه بر توان داخل مانع
از عقب افتادگي كشور شد.
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