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 هادر صنعت نفت و گاز؛ مسائل و راهكار از توليد زدايي و پشتيبانيمانع

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

دهنده سوی مقام معظم رهبری نشاناز« هازدايیمانعها و توليد؛ پشتيبانی»با عنوان  1400گذاری سال نام

قاطعانه ايشان بر اهميت و حساسيت مسئله توليد در مقطع فعلی است. با توجه به بيانات ايشان  تأكيد

  بر روند جهش توليد است. تأكيدگذاری امسال نيز براساس نام

گذاری خارجی، اجرای نامناسب برخی های ظالمانه، عدم جذب سرمايهير وضع تحريمدر ساليان اخ

دستی نفت های باالدستی و پايينقوانين، محدوديت در واردات كاالها و تجهيزات مورد نياز برای بخش

خود ه توابسگذار از حيات  ه انرژی را در دورانهای توليدكنندسازی آنها، شركتو عدم توجه به داخلی

  است.به استفاده از ظرفيت داخلی قرار داده به خارج از مرزها 

گذاری، تا از منظر ساختاری، حاكميتی، قيمت داردبازار انرژی كشور نياز به يک بازنگری اساسی 

هدف مورد ارزيابی مجدد های كالن و بدون گيری بخش انرژی، يارانهاجرايی، يكپارچگی در نهاد تصميم

گذاری در بخش نفت و های سرمايهمثابه تزريق جان دوباره به فرصتبهتواند اين بازنگری میقرار گيرد. 

های ظالمانه و تشديد آن در ساليان اخير واقعيت وابستگی بيش از حد اين گاز كشور باشد. وضع تحريم

بين  صنعت به خارج از مرزها را نمايان ساخت و فرصتی برای تفكر برای حل دائم اين معضل را

انديشمندان و دلسوزان مملكت داد تا فكری اساسی برای حل معضالت بينديشند. اين شرايط، بخشی از 

ای در حال توليد ههايی را به ميادين و چاهو خسارت كرد ظرفيت توليد نفت خام كشور را بالاستفاده

رنگ شد، اما منابع عمومی بودجه، كم تأمينچند نقش نفت در با كاهش صادرات، هر تحميل كرده است.

داشتن نقشه راه  اين وجود بابا  .برطرف كردن كامل وابستگی بودجه به نفت كار چندان آسانی نيست

چه وابستگی به مسير طی شده و عادات حاكم بر اگر برداشت. توان موانع را از سر راهمی مشخص

 وابستگی بودجه از تمرينی برای خروج ،ليان تحريمراحتی قابل تغيير نيست ولی سابهروكراسی كشور وب

گذاری در كشور در ضمن، پايين يا منفی بودن نرخ رشد سرمايهدربه نفت را برای دولت فراهم كرد. 

گذاری را تشديد كرده كه گذر از اين شرايط نيازمند منابع فوری برای سرمايه تأمينساليان اخير ضرورت 

اركان كشور،  همهتدوين و اجرای يک برنامه محرک توليد و رشد اقتصادی است كه بدون اجماع در 

 سهولت رخ نخواهد داد.ه عبور از اين شرايط ب

توان ی اين صنعت در زمينه توليد میهاها و راهكارهای پيشنهادی كه برای رفع چالشجمله سياستاز
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افزايش ظرفيت گيری از نفت خام توليدی كشور با مالی داخلی، گسترش بهره تأمينبيان كرد عبارت است از: 

سترش بازارهای صادرات نفت گگذاری مردمی، های ميعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمايهپااليشگاه

المللی، حمايت واقعی از سازندگان های رقابت در عرصه بينو ايجاد مهارت نفتیهای گاز طبيعی و فراوردهخام، 

های علمی و داخلی )همراهی دولت با بخش خصوصی برای بهبود وضعيت تكنولوژيكی با همراهی قطب

 تأمينحداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در اجرای مؤثر قانون  ها،فناوری، پشتيبانی مالی طرح

روز كردن تقويت دانش فنی، آموزش نيروی انسانی ماهر و كارآمد، بهحمايت از كاالی ايرانی، زهای كشور و نيا

مسائل های داخلی، جداسازی تجهيزات توليد با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ كارگروهی ميان شركت

ور گمركی، تسهيل و گشايش زايی برای توسعه ملی، تسهيل در انجام امها، اشتغالاز مالكيت شركت حاكميتی

در اعتبارات اسنادی، كاهش هزينه مبادله، متقبل شدن ريسک تصميمات توسط دولت كه به بخش خصوصی 

دولت به فعاالن اقتصادی و ازسوی گونه تصميمات شود و پرداخت هزينه مبادله ناشی از اينتحميل می

 .جويی(های رانتكارآفرينان و كاهش زمينه

 

 مقدمه

 تحريمهای مختلف دارای اهميت است و اين مهم در شرايط صنعت نفت و گاز در اقتصاد ايران از جنبه

ها و اصالح ساختارها، برنامهبرای بينی تمهيدات الزم پيش روازايناست.  مضاعفی برخورداراهميت از 

تجهيزات و كاالهای اساسی مورد استفاده در اين صنعت با رويكرد كاهش وابستگی به  تأميننحوه 

های موجود داخل كشور، حمايت از سازندگان داخلی و ارتقای كشورهای ديگر، حداكثر استفاده از ظرفيت

 ای برخوردار است.فناورانه توان توليد آنها از اهميت وافر و ويژه

و نظر به اينكه در صنعت « هازدايیمانعها و توليد؛ پشتيبانی»به  1400ل گذاری سابا توجه به نام

رو، موانع بخش اول گزارش پيش در ،های بسيار خوبی برای تحقق اين هدف وجود داردنفت و گاز فرصت

های مرتبط با تحقق شعار امسال در صنعت نفت و گاز بيان های اصلی در پيشبرد اهداف و برنامهو چالش

زدايی و پيشنهادها و راهكارهايی برای مانعاست و در بخش دوم با توجه به موانع احصا شده،  شده

 ارائه شده است. پشتيبانی 

 

 های اصليموانع و چالش. 1

رغم برخی فعاالن اين عرصه بهاتكايی خود، برای پيشبرد اهداف توليد، توسعه و كشور صنعت نفت و گاز

جزئيات آن ارائه بخش كه در ادامه اين  است با موانع و مشكالتی مواجه برای تسهيل شرايط هااقدام

 شود. می
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ز گذاری در بخش باالدستي براساس اهداف برنامه و عدم استفاده اعدم توسعه و سرمايه (الف

 داخلي برای پيگيری اين هدفظرفيت مالي 

ااميدی از نهای ظالمانه و پس از تحريمالمللی و وضع دليل تحوالت بينههای اخير وزارت نفت بدر سال

غفلت كلی طوربههای داخلی اقدام كرد، اما های خارجی، نسبت به انعقاد قرارداد با شركتحضور شركت

نفت و  ترين نقاط ضعف و موانع بخشگذاری در بخش باالدستی يكی از مهمهای متنوع سرمايهاز نظام

باالدستی  است. اصرار و پافشاری دولت بر عقد قراردادهای گاز در توسعه و توليد در بخش باالدستی

، گذاریسرمايه برای به ظرفيت داخلی توجهیبیهای خارجی و با شركت گذاریمنظور جذب سرمايهبه

 .دشسوزی برای كشور برداری از آنها را به تعويق انداخت كه موجبات فرصتتوسعه ميادين نفتی و بهره

 طی در بخش باالدستی صنعت نفت گذاریسرمايه شديد نشان دهنده كاهش 1آمار مندرج در جدول 

 منفیهای مذكور اين بخش در سالكل منابع  متوسط رشدكه طوریبه ،است1398الی  1392های سال

  درصد( بوده است. -41/17)

 

 های انجام شده در بخش باالدستي صنعت نفتگذاری. سرمايه1جدول 
 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 ای )ميليارد دالر(سرمايهعملكرد اعتبارات 

 3/1 6/0 5/2 2 3/2 3/3 2/4 منابع داخلی )داخلی نفت(

 2 3/2 5/4 7/5 9/2 7/5 2/6 )خارج از نفت( منابع خارجی

 3/3 3 7 7/7 2/5 9 4/10 كل منابع

 ريزی.، معاونت برنامهوزارت نفت خذ:أم

 

 وضعيت نامناسب توليد از ميادين مشترک  (ب

خش انرژی بهای كلی نظام در اهداف سياستبه بهنگام از ميادين مشترک با توجه  برداریو بهره هتوسع

باشد.  اولويت اصلی وزارت نفت بايستمیساله ششم توسعه همچنين اهداف كالن و كمی برنامه پنج و

 10و  ميدان نفتی 20شامل ) ميدان مشترک هيدروكربوری 30حداقل و حجم باالی ذخاير  وجود با

ن بسيار برداری كشور همسايه از اين ميادين و مخازبهره ، ميزانبا كشورهای همسايه (ميدان گازی

برداری از اين انجام شده برای توسعه و بهره هایاقدامدهد، می چشمگير بوده است كه اين امر نشان

 ميادين ناكافی است.

الدستی های طراز اول نفتی جهان پس از برجام به بخش بابر بازگشت شركتارزيابی اشتباه مبنی

تر و بيشتر برداری سريعساز افت توليد از اين ميدان مشترک و برتری عراق در بهرهزمينهايران نفت و گاز 

 دنبال داشت. هاز اين حوزه را ب
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 1كاهش متوسط ضريب بازيافت مخازن كشور (ج

گذرد، هايی كه از شروع استخراج نفت میتوجهی به توليد صيانتی و علم مهندسی مخزن در سالبی

از نفت  نتيجه حجم زيادیدرباعث شده است كه ضريب بازيافت مخازن هيدروكربوری كشور افت كرده و 

متحمل شد. حدود  و گاز در مخازن زيرزمينی به دام افتاده كه برای برداشت از آنها هزينه زيادی را بايد

ه با افت طبيعی است ك روازاينهای نفتی كشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، درصد از ميدان 61

خازن مدهد كه متوسط ضريب بازيافت فشار مخزن و كاهش توليد مواجه باشند. بررسی آمار نشان می

است. در  كاهش داشته (درصد 49/27)حدود  1398درصد( تا  92/28)از  1392های طی سالنفتی 

وليد تسرمايه مورد نياز برای توسعه ميادين اكتشافی جهت جبران بخشی از افت  تأمينصورت عدم 

رای ب همچنين با روند كاهشی مواجه خواهد شد. چشمگيریميادين، ميزان توليد نفت كشور به شكل 

اری با هش ضريب بازيافت مخازن كشور الزم است وزارت نفت برنامه جامعی برای همككاجلوگيری از 

ک به صنعت با يها سرازير شدن دانش از دانشگاه. پژوهشی داشته باشد هایهسسؤمها و دانشگاه

های حوزه های بزرگی درتواند جهشمیل و مشكالت صنعت ئبا مساها دانشگاه كردنريزی و درگير برنامه

 مختلف صنعت نفت ايجاد كند.

 

 مالي تأميندشوار شدن  (د

های نجيرههای مختلف اين صنعت و زبا وجود قدمت ديرينه فعاليت ايران در حوزه نفت، اما در زمينه

ورد نياز برای ممنابع مالی  تأمينوابستگی به خارج از كشور دارد. بخشی از اين وابستگی،  ،مربوط به آن

تی صنعت در بخش باالدس الزمدرصد از منابع  70های قبل، بيش از كلی در سالطوراين صنعت است. به

شدت كاهش های اخير بهشد كه اين رقم در سالمی تأمينگذاری خارجی جذب و نفت از طريق سرمايه

م كاهش صادرات نفت خا دی شده است.ليل صنعت نفت دچار مشكالت جپيدا كرده است. به همين د

رسد يكی نظر میاست. به كاهش دادهگذاری را نيز سرمايه تأمينسهم منابع داخلی برای  1398در سال 

صد در 85گذاری در صنعت نفت، اين موضوع است كه بيش از از داليل اصلی كمبود منابع سرمايه

عنوان يک صنعت گيرد و به صنعت نفت بهرار میدرآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت مورد استفاده ق

كی، گردد. كمبود منابع شركت مذكور موجب بدهی كالن اين شركت به نظام بانثروت بازنمی مولد

و  ای مواجه شدهبا مشكالت مالی عديدهكه اين شركت طوریبه ،صندوق توسعه ملی و پيمانكاران شده

وسعه و تبرنامه ششم  با توجه به احكامگذاری ف سرمايهبه اهدا يق دستيابیفسبب عدم تو امر همين

 شده است.های كلی اقتصاد مقاومتی سياست

                                                 

های کلی نظام در بخش انرژی )با نگاهی پذیری سیاستارزیابی میزان تحقق»هاي مجلس شوراي اسالمي، مركز پژوهش .1

راهبرد »هاي مجلس شوراي اسالمي، ، مركز پژوهش15003، شماره مسلسل «)های چهارم و پنجم توسعهبه احکام برنامه

، مجمع تشخیص 14831، شماره مسلسل «بخش انرژی و نقش مجلس شورای اسالمی مجلس دهم مسائل اساسی
 .1393(، سال 1هاي كلي نظام، انرژي )مصلحت نظام، گزارش ارزيابي راهبردي در راستاي نظارت بر حسن اجراي سیاست
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الحاق برخی مواد به »( قانون 1اساس ماده )در حال حاضر رابطه مالی شركت ملی نفت و دولت بر

درصد از درآمد حاصل از صادرات  5/14تنظيم شده و  «(2قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

های جاری گردد و شركت همه هزينههای نفتی به شركت نفت بازمینفت خام، ميعانات گازی و فراورده

 با توجه به متغير بودن قيمت جهانی و ميزان صادرات .پرداخت كند از اين محلبايد و استهالک خود را 

قيمت نفت در باالترين  1380پايانی دهه های اهميت است كه در سال، اين نكته حائز و عرضه نفت

تعيين شده طبق  درصد 5/14داشت و لذا سهم  قرارازای هر بشكه( دالر به 120الی  100)بين سطح 

با  1390های پايانی دهه سالدر  است. توسعه اين شركت بودههای جاری و دهنده هزينهقوانين پوشش

دالر  50الی  10)بين  افت قابل توجه قيمت نفتو  گيری كروناهمه ی ناشی ازتقاضاكاهش به  توجه

صادرات نفت خصوص در)آمريكا های ظالمانه همچنين شدت يافتن اعمال تحريم، ازای هر بشكه(به

 های اخيردر سالست كه ا اين در حالیاست.  بسيار كاهش يافته های شركت مذكور،ايران(، درآمد

های انجام گذاریبخش زيادی از سرمايهها علت تحريمگذار خارجی بهسرمايههای روج شركتعلت خبه

شركت ملی های مجموع بدهیطرفی، ازشده در صنعت نفت از محل منابع داخلی شركت بوده است. 

 1398تا پايان سال  های تجاری و بابت انتشار اوراق مشاركت ارزی و ريالی(، بانک)به بانک مركزی نفت ايران

 و توسعه آتی گذاریبرای سرمايهمانع جدی  ،وجود اين حجم وسيع تعهدات كهاست  ميليارد دالر 60 حدود

های سياست« 18»لغايت « 15»و بندهای « 13»لغايت « 10»بندهای  1رود.شمار میبهشركت ملی نفت 

بودجه عمومی  تأمينكلی برنامه ششم توسعه بر تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع 

های طبيعی مخازن نفت در ايران، های زاينده اقتصادی تأكيد دارد. با توجه به پيچيدگیبه منابع و سرمايه

 2.تر و هزينه بيشتر نياز داردچيدهليد آن از مخازنی كه در نيمه دوم عمر خود قرار دارند به فناوری پيتو

بنابراين، در مقطع كنونی تغيير نگاه حاكميتی به نفت و جداسازی حاكميت، ناظر و متصدی و شفاف شدن 

 نفت با دولت از ضروريات حاكميتی در اين حوزه است. ملیرابطه مالی شركت 

 

منظور افزايش ( قانون رفع موانع توليد به12برداری از ظرفيت ماده )ناكامي در بهره هـ(

 3سازی مصرف سوختوری و بهينهبهره

های افزايش پذير و ارتقای نظام مالی كشور با هدف اجرای طرح( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده )

نامه به تصويب مجلس شورای اسالمی رسيده و آيينبخش غيردولتی داخلی يا خارجی  ازسویوری بهره

اگرچه مفهوم و ايده استفاده شده برای نگارش قانون ايده مترقی و . است آن نيز به نگارش درآمده

                                                 

، شماره «نفت بخش . بودجه38 كشور كل 1400 سال بودجه اليحه بررسي»هاي مجلس شوراي اسالمي، . مركز پژوهش1

 .17387مسلسل 

شماره ، «های پیشنهادیکمیسیون انرژی؛ وظایف، اختیارات و اولویت»های مجلس شوراي اسالمي، . مرکز پژوهش2

 .17064مسلسل 

 نظام و ارتقاي پذيررقابت تولید موانع رفع ( قانون12) ماده عملکرد بررسي»هاي مجلس شوراي اسالمي، . مركز پژوهش3
 .15099 مسلسل شماره، «آن اجرايي نامهآيین و كشور مالي

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1531378
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های مختلف موجب شده فهم قانون و نحوه نگارش قانون و وجود ابهامات و پيچيدگی اماصحيحی است، 

های مشمول اين اجرای صحيح آن توسط دستگاهباشد و بالتبع  ای خوانندگان آن دشوارنامه برآيين

 :موارد زير همراه باشد جملهازقانون با مشكالتی 

 های دولتی،در دستگاه مجازات /الزم برای ايجاد انگيزه جرايم /تشويقات عدم نظارت بر نظامالف( 

  ،(های مختلف )مثل وزارت نفت و نيروهای مالی بين دستگاهناهماهنگیب( 

 لبات بخش خصوصی فعال در اين حوزه، پايين بودن توان دولت در پرداخت مطاج( 

وانين مشابه آن پذير و ارتقای نظام مالی كشور و ق( قانون رفع موانع توليد رقابت12نتيجه ماده )در

 د.انصورت كامل موفق نبودهدر مرحله اجرا به

 

 1(1389عدم تحقق اهداف قانون اصالح الگوی مصرف انرژی )مصوب سال  (و

های انرژی( با تدوين و تصويب اين قانون فراگير، بنا به ضرورت اصالح فرهنگ مصرف )ازجمله حامل

مار تلفات آتوليد و كاهش تلفات بوده است. اما توجه به يند افرهای غيرقيمتی در استفاده از سياست

ربط نبوده هادهای ذیها و ندهد كه اجرای اين قانون مورد توجه دستگاهها نشان میسالانرژی طی اين 

ال تصويب )س 1389برای مثال ميزان كل تلفات فراورش، تبديل، انتقال و توزيع انرژی در سال است. 

ه كه ه بوددرصد از انرژی اولي 7/16خام و معادل  ميليون بشكه معادل نفت 63/294اين قانون( حدود 

 2343 درصد از انرژی اوليه )حدود 16ميليون بشكه معادل نفت خام معادل  92/374اين مقدار به 

ات دهد ميزان تلفاين موضوع نشان میاست. رسيده  1397ميليون بشكه معادل نفت خام( در سال 

خش ببخش عرضه انرژی كشور )كه تقريباً در اختيار دولت است( تغيير محسوسی نداشته است. در 

است. يكی  الذكر معرفی نشدهتقاضای انرژی نيز متأسفانه شاخص مناسبی برای بررسی اجرای قانون فوق

ين گيری است كه درخصوص اهای نظارت بر عملكرد يک قانون تعريف شاخص قابل اندازهشرطپيشاز 

  قانون مشخص وجود ندارد.

اندركار هستند و در اجرايی و نهاد، سازمان دستدستگاه  30در اجرای اين قانون بالغ بر  همچنين

های دستگاه «با هماهنگی»و  «با همكاری»هايی نظير برخی از مواد برای انجام وظايف قانون از عبارت

  د.شونحو مطلوب اجرا نهقانون ب شودكه در عمل موجب می مختلف استفاده شده است

 

 2ن ساختار يكپارچه حكمراني انرژیفقدا (ز

گری بخش انرژی ايران دارای ساختاری پيچيده و غيرمتمركز است. عمده وظايف سياستگذاری و تنظيم

عالوه، عهده وزارت نيرو است. بهعهده وزارت نفت و در حوزه صنعت برق بردر حوزه صنعت نفت و گاز بر

                                                 

 .17064شماره مسلسل ، «های پیشنهادیکمیسیون انرژی؛ وظایف، اختیارات و اولویت»های مجلس شوراي اسالمي،. مرکز پژوهش1

 .15921شماره مسلسل ، «انرژي وزارت تشكیل . الزامات2انرژي وزارت تشكیل درباره»های مجلس شوراي اسالمي، . مرکز پژوهش2

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1531378
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يل شد، اما نتوانست ( قانون برنامه سوم توسعه تشك1( و )2شورای عالی انرژی طبق قانون اصالح مواد )

توان گفت دو مشكل عمده در نهادهای حكمرانی انرژی كشور خوبی انجام دهد. میبهوظايف محوله را 

 دارد:  وجود

 ناهماهنگی و در برخی موارد، تداخل وظايف نهادها با يكديگر،  

  های آنها.تناسب وظايف نهادها با توانايیعدم 

 هایگيرتمركز بر تصميم جهتبخش برق وزارت نيرو و  نفت هایخانهوزارت دربخشی هماهنگی بين

اين مهم . ستا ضروری یكيفيت تحقيقات حوزه انرژ شيها و افزادر وزارتخانهكاری و جلوگيری از موازی

شود. موجب پيشبرد اهداف كالن انرژی میكشور  یانرژ های مختلفمشخص در بخش یمتولبا تعيين 

در  موجبات ايجاد نظام هماهنگتوسط دولت « نگر انرژی كشورطرح جامع كالن»منظور تدوين بدين

 جرايیهای مختلف و امنظور پيشبرد اهداف طرح در دولتبه. همچنين، سازدرا فراهم میبخش انرژی 

 ی طرحمزايا از استفاده سد.برتصويب مجلس شورای اسالمی  طرح جامع انرژی كشور به بايدشدن آن 

 از: است عبارت كه دارد الزاماتی به نياز جامع انرژی

جتماعی، جامعيت طرح جامع انرژی ناظر بر توسعه سبد انرژی، مسايل اقتصادی، محيط زيستی، ا -

 ،سياسی فناوری و مخصوصاً

 تصديگری، و ، نظارتحكمرانی جدايیتوجه به مقوله  -

 برق، و نفت بخش در شفاف اطالعاتی جامع نظام تشكيل -

 .فعلی هایوزارتخانه در گریتنظيم و سياستگذاری توانايی افزايش -

 فعلی طشراي بهبود موجب تنهايیبه انرژی حكمرانی نظام در ساختاری و شكلی تغييرات درمجموع،

 هایبخش در عميق و يكپارچه صورتبه الزم تغييرات نيازمند ايران انرژی حكمرانی بلكه. شد نخواهد

 است. سياستی ابزارهای و كاركردها ساختارها، ها،برنامه اهداف، ها،پارادايم مختلف

 

 نبود ديپلماسي انرژی  (ح

لماسی انرژی، كنش تعاريف متعددی از ديپلماسی انرژی وجود دارد. از منظر جايگاه امنيت انرژی منظور از ديپ

بر بستری  ژی،المللی و جهانی انرهمكاری بينمتقابلی است كه معطوف به نگاه بلندمدت و راهبردی به بسط 

 .و تجارت است های چندجانبه در زمينه توليدگذاریالمللی، ابزار تشويق و حمايت از سرمايهاز همكاری بين

نند، قادر كها بتوانند با پيوندهای اقتصادی، از وابستگی متقابل به نفع خود استفاده اگر دولت

انسجام بيشتری  وو روابط تجاری ميان آنها از دوام هايی را برای ديگران ايجاد كنند انگيزه خواهند بود

 برخوردار خواهد بود.

بر مباحث تجاری و مدت عالوهكشورهای محور مقاومت در بلند با گسترش ديپلماسی اقتصادی

بيش از دو  جانبههمه ديپلماسی انرژی، باعث ايجاد يک اقتصاد سياسی در منطقه خواهد شد كه نفوذ
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های اقتصادی سه كشور عراق، سوريه و لبنان كشد. ظرفيتقرن استعمار در منطقه را به چالش می

های ديپلماسی كشور تواند از ديگر گزينهكشورهای محور مقاومت در شرايط سخت تحريم میعنوان به

ها، های انرژی در اين كشورزيرساخت ديدگیبا توجه به آسيب زيادی برخوردار است. یباشد كه از مزايا

ها مشاركت كند بلكه موجبات ايجاد تواند از اين ظرفيت نه تنها در بازسازی اين زير ساختايران می

   وجود آورد.همنطقه را ب هایتحكيم روابط با كشور

ترين مشكالت صنعت نفت در شرايط كنونی مشاركت ضعيف در بازارهای نوظهور نفت يكی از مهم

های ملی نفت و گاز جهان نظير آرامكو و توليدكنندگان واقع برخالف ساير شركتدرو گاز جهان است. 

كه در پی افزايش سهم در بازارهای كليدی و مهم آتی  1جمله گازپروم و روسنفتعمده نفت و گاز از

دليل غفلت در توسعه تعامالت صنعت نفت و عدم حضور فعال در بازارهای های اخير به، طی سالهستند

های بالقوه برای تجارت مواد هيدروكربوری، ايران در جمع وجود برخورداری از ظرفيت نوظهور، با

اين حوزه  نفتی و گاز طبيعی از رتبه بسيار پايينی در ميان بازيگران اصلیهای فراوردهصادركنندگان 

 برخوردار است. 

بر برخورداری از ذخاير قابل توجه، موقعيت جغرافيايی ايران فرصت مناسبی برای تجارت نفت عالوه

نفتی با كشورهای همسايه و منطقه برای ايران فراهم آورده است. های فراوردهخام، گاز طبيعی و 

بازارهای صادراتی خود هستند و اين در حالی است كه كردن كشورهای همسايه شمالی مايل به متنوع 

تهاتر نفت، گاز و  رود.شمار میترين انتخاب پيش روی آنها بهترين و امنشک اقتصادیبدونمسير ايران 

شمالی ايران دارای منافع دوجانبه است كه نيازمند يک ديپلماسی قوی های نفتی با همسايههای فراورده

خصوص در دچار مشكل شده است و  قراردادهای جاری بعضاً های اخيروجود در سالبا اين  انرژی است.

 2افزايش مبادالت انرژی با همسايگان پيشرفت جدی حاصل نشده است.

 

 بالاستفاده ماندن ظرفيت سازندگان داخلي و توليد زيرظرفيت (ط

قلم آن، جزء موارد  300تا  200قلم كاال وجود دارد كه در حدود  1200در صنعت نفت و گاز كشور حدود 

دهند. با توجه به آمار های نفت و گاز را تشكيل میدرصد هزينه پروژه 60شوند و پرمصرف محسوب می

درصد دانش فنی در زمينه ساخت تجهيزات و قطعات مورد نياز صنعت نفت و  64طور ميانگين موجود، به

صنعت  الزمتجهيزات و قطعات  تأميندرصد از بازار  30 گاز در كشور وجود دارد. اين در حالی است كه تنها

دهنده سهم پايين بازار ساخت داخل است. با نفت و گاز در اختيار سازندگان داخلی است و اين موضوع نشان

                                                 

1. Rosneft  
درصد از سهام آن در اختیار شركت  75/19درصد از سهام آن متعلق به دولت روسیه و  5/69شركت نفت و گاز روسي كه 

 بريتانیايي بي پي است.

. برگرفته 181-208،صص 4، فصلنامه سیاست خارجي، ش «ديپلماسي انرژي و توسعه اقتصادي(. »1396. قنبري، لقمان )2

 www.fp.ipisjournals.irاز تارنماي 
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اين دسته از رود كه زمينه و شرايط حضور یساله سازندگان در اين حوزه، انتظار م 15 -40توجه به قدمت 

آزمايی گير جهت راستیمرجع واحد و تصميم نبوديكی از داليل عمده،  1تر شود.در اين بازار بيش سازندگان

پذيری كم مديران و تمايل به خريد شود و ريسکتجهيزاتی است كه در كشور ساخته می مجوزو صدور 

 . است زده دامنخارج بر اين امر 

وليد و تتر از ظرفيت مراتب بيشبهتلف صنعت نفت و گاز های مخطبق آمار، دانش فنی كشور در حوزه

ت كه استفاده بهينه بازار در اختيار بوده كه فاصله زياد بين بازار و دانش فنی و ظرفيت توليد، گويای آن اس

رد نياز صنعت های فنی و منابع كشور در حوزه توليد تجهيزات و كاالهای موهای توليد، توانمندیاز ظرفيت

 .گيردنمیورت نفت ص

های استكه در راستای اعمال سي« مورد نياز صنعت نفت يیگروه كاال 10ساخت داخل نمودن »پروژه 

ليد كاالهای اتكايی، انتقال، توسعه و تعميق فناوری با هدف حداكثر استفاده از منابع موجود در توخود

ربط احدهای ذیوترم نفت در دستور كار محبا ابالغ وزير  1393استراتژيک مورد نياز صنعت نفت است از سال 

ز اهرم خريد و اساس سياست استفاده ابرگروه كاال  10قرار گرفت و مورد حمايت دولت نيز واقع شد. پروژه 

سازی اقالم ارتقای فنی سازندگان داخلی و بومی برایتجميع مناسب تقاضا و با هدف ايجاد بستر الزم 

مورد نياز  گروه كاالی 10ريزی، تدوين و طراحی شده است. استراتژيک همراه با انتقال دانش فنی برنامه

 است.  1گانه به قرار شكل های دهصنعت نفت در قالب پروژه

 

 داخلگروه كاالی منتخب مورد نياز صنعت نفت برای ساخت  ده. 1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

. «. بخش نفت و گاز3 1398و راهكارهای رونق توليد در سال  هاچالش» های مجلس شورای اسالمیمركز پژوهش مأخذ:

 .4/4/1398. تاريخ انتشار 16500شماره مسلسل 

 

                                                 

در های نفت و گاز کشور شناسی عدم توسعه ساخت داخل در پروژهآسیب»های مجلس شوراي اسالمي . مرکز پژوهش1

های مرکز پژوهش ؛25/11/1394، تاریخ انتشار 14708شماره مسلسل «. راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار
، 16500شماره مسلسل . «. بخش نفت و گاز3 1398ها و راهکارهای رونق تولید در سال چالش» مجلس شوراي اسالمي

 .4/4/1398تاریخ انتشار 
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 ايان سالپتا  ،كاال شركت ملی نفت ايران تأمينواصله از مديريت پشتيبانی ساخت و  اساس آماربر

ای ساخت داخل ميليون يورو بر 25عالوه ميليارد ريال به 4634فقره قرارداد به ارزش تقريبی  52 ،1397

آيد برای نظر میبه حالاينبااست.  2است كه جزئيات آن به شرح جدول كرده اين نوع كاالها منعقد 

 3و  2ل جدوهستند. رو گروه كاال، سازندگان با مشكالت متنوعی روبه 10تحقق اهداف مربوط به اين 

را  1397تجهيزات راهبردی صنعت نفت تا سال  گانههای دهبه پروژه و جزئيات مربوطآخرين وضعيت 

 دهد.نشان می

 

 1397گانه تجهيزات راهبردی صنعت نفت تا سال های ده. آخرين وضعيت پروژه2جدول 
 درصد پيشرفت تعداد قرارداد نام پروژه شماره پروژه

1 
 65 19 سرچاهیتجهيزات 

 75 14 چاهیهای تكميلی درونرشته

2 
 2 54 (SRPهای سرچاهی )پمپ

 1 16 (ESPچاهی )های درونپمپ

3 
 Rock Bits 2 26های حفاری مته

 PDC 2 22حفاری مته

 40 12 گيری در حفاریابزارهای اندازه 4

5 

 2 20 (Drill Pipeهای حفاری )لوله

 3 35 (CRAلوله مغزی )

 - 9 (Seamless Casing & Tubingهای بدون درز )لوله

 كاال شركت ملی نفت ايران. تأمينمديريت پشتيبانی ساخت و  مأخذ:

 

 1397گانه تا سال . جزئيات مربوط به پروژه اقالم ده3جدول 
 تعداد ريز تجهيز تعداد اقالم اصلي تجهيز نام پروژه رديف

 102 35 چاهیتكميلی درونتجهيزات سرچاهی و رشته  1

 460 10 چاهی و سرچاهیهای درونپمپ 2

 6 2 های حفاریانواع مته 3

 120 6 انواع شيرهای كنترلی، ايمنی و تجهيزات جانبی 4

 6 4 هاانواع لوله 5

 10 5 انفجار و دور متغيرالكتروموتورهای ضد 6

 آالت دوارماشين 7

 3200 16 توربين

 96 12 كمپرسور

 54 6 های گريز از مركزپمپ

 - - CRYOGENICفوالدهای آلياژی  8

 4800 420 گيری در حفاریابزارهای اندازه 9

10 PIG 6100 10 هوشمندهای 

 14974 526 مجموع

 همان. مأخذ:
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اما اين  كه برای افزايش سهم ساخت داخل در صنعت نفت و گاز انجام شده است، هايیاقدامرغم به

اخت صنعت همچنان به دنيای خارج وابسته است و بخش زيادی از نيازهای صنعت نفت و گاز سهم س

 شود. داخل بنا به داليل متعدد هنوز از خارج از كشور وارد می

 : شودیم ارائه ليذ شرح به كالن حالت در گاز و نفت حوزه یهاچالش اهم شد، ارائه كه یحاتيتوض به توجه با

ظرفيت  عدم استفاده از باالدستی براساس اهداف برنامه و گذاری در بخشعدم توسعه و سرمايه -

 ،مالی داخلی برای پيگيری اين هدف

 ،وضعيت نامناسب توليد از ميادين مشترک -

 ،كاهش متوسط ضريب بازيافت مخازن كشور -

 مالی، تأميندشوار شدن  -

وری و بهره منظور افزايشبه( قانون رفع موانع توليد 12برداری از ظرفيت ماده )ناكامی در بهره -

 ،سازی مصرف سوختبهينه

 ،(1389عدم تحقق اهداف قانون اصالح الگوی مصرف انرژی )مصوب سال  -

 های صادرات نفت خام،تحريم و محدوديت -

 ،نبود ديپلماسی انرژی -

 ،ن ساختار يكپارچه حكمرانی انرژیفقدا  -

 سازندگان داخلی و توليد زيرظرفيت.ظرفيت  ماندنبالاستفاده  -

 

دســتي زدايي و پشــتيباني از توليد در بخش باالدســتي و پايينمنظور مانعبهراهكارها . 2

 صنعت نفت و گاز

 گذاری در بخش باالدستي ريزی منسجم برای توسعه و سرمايهبرنامه. 2-1

 الزم باالدستی بخش در توليد و توسعه ايجاد منظوربه نفت صنعت در گذاریسرمايه مشكالت رفع جهت

 :اندشده خالصه زير محورهای در رويكردها اين كه شود اتخاذ جديد رويكردهای است

 تابعه های شركت بر نفت وزارت نظارتی و حاكميتی نقش تقويت، 

 باالدستی بخش در گذاریتوسعه و سرمايهريزی منسجم برای برنامه،  

 1،داخلی كنندگانتأمينو مهندسی  هایشركت یارتقا و رشد به كمک 

 داخلی خدمات و تجهيزات توليد تقويت منظوربه، هاپروژه ريالی مصارف كردهزينه از حمايت، 

 گاز و نفت ميدان هر از برداریبهره برای نفت وزارت و ايران نفت ملی شركت بين قرارداد انعقاد، 

 انرژی. بورس از استفاده با مردمی سرمايه بازار از ريالی مالی تأمين 

                                                 

1. E&P 
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  1سازیيكپارچه همكاری ايران با كشورهای همسايه در توسعه ميادين مشترک در چارچوب. 2-2

همسايه در توسعه ميادين يكی از راهكارهای پشتيبانی از توليد ميادين مشترک، همكاری ايران با كشورهای 

صيانتی از غيرجای توليد حداكثری و بهاست كه با تحقق توليد صيانتی  سازیيكپارچه مشترک در چارچوب

 2ناپذير بر صنعت نفت و اقتصاد ملی را خواهد گرفت.های جبرانهای مشترک در بلندمدت جلوی زيانميدان

 شايان ذكر است اين مهم با استفاده از ديپلماسی قدرتمند انرژی در منطقه قابل تحقق است. 

به  توجه درخصوص ميدان گازی پارس جنوبی نيز كه با ميدان گنبد شمالی قطر مشترک است، با

های الدان در سبينی افت فشار ميبرابر شدن ميزان توليد گاز طبيعی ايران از پارس جنوبی با قطر و پيش

بر توليد بنیآتی و ضرورت نگهداشت توان توليد اين ميدان مهم، با بررسی پيشنهاد وزارت انرژی قطر م

با )ن ميدان طرف قطری را به افزايش توليد از اي نبايدايران برداری مشترک، صيانتی در چارچوب بهره

 . دكنترغيب  (های توسعه جديدطرح

ن گنبد ميدا متعددی برای برداشت ازهای پروژه ميالدی 2006سال  تاكشور قطر شايان ذكر است، 

كرد ولی می اين ميدان مشترک برداشت درتری از ايران باالبسيار و سهم  اجرا كردپارس جنوبی  شمالی

. است دهكرگونه طرح توسعه را متوقف جلوگيری از افت فشار گاز در مخزن و كاهش توليد، هربرای 

ايش صيانتی موجب افزبرداری حداكثری و غيرو رقابت دو كشور برای بهره هاشک سياست قطریبدون

های جدی دليل ضرورت نصب كمپرسورهای متعدد برای فازهای مختلف، وارد شدن آسيبهزينه توليد به

ش معتنابهی در آينده به مخزن و كاهش قابل توجه و زودتر از موعد توليد گاز طبيعی و محبوس شدن بخ

 اهد شد.ميعانات گازی و زيان اقتصادی قابل مالحظه به طرفين خوخصوص بهبورهای مايع از هيدروكر

ی زير مجلس شورای اسالمی بر موارد سياستشود توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می بنابراين با

 :نظارت كند

 اكتشاف گسترشبا هدف  ،های كلی انرژیسياست« الف»بند نظارت بر اجرای صحيح و كامل ـ 

 كشور منابع كامل و گاز و شناخت نفت

ايش افز ، با هدف های كلی اقتصاد مقاومتیسياست« 14» بند نظارت بر اجرای صحيح و كامل ـ

ر حفظ و توسعه ذخاير راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكيد ب

 .ن مشترکهای توليد نفت و گاز، بويژه در مياديظرفيت

  

                                                 

1. Unitization 

برداری از میادین مشترک بین دو کشور )بخش همکاری ایران و عراق در بهره»های مجلس شوراي اسالمي،مرکز پژوهش. 2

 .16897رفت از بازی با حاصل جمع صفر در میادین مشترک هیدروکربوری، شماره مسلسل سازی راهکار برون. یکپارچه1اول( 
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 مخازن نفت خام كشورصيانت و افزايش ضريب بازيافت . 3-2

ای پايدار برای امههای نفت ايران در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، تدوين برنهبا توجه به اينكه اكثر چا

 بايستمی يرزمنظور، موارد صيانت از مخازن و افزايش ضريب بازيافت مخازن نفت از ضروريات است. بدين

  :ای قرار گيردتوسعههای های كالن و قوانين و برنامهمورد توجه سياست

افزايش  گذاری كافی برای صيانت ميادين وتدوين صحيح برنامه هفتم توسعه جهت برآورد سرمايه -

 ،درصد به ضريب بازيافت نفت خام قابل استحصال ايران 1حداقل 

بل درصد به ضريب بازيافت نفت خام قا 1گذاری الزم جهت صيانت و افزايش حداقل سرمايه -

 ،استحصال ايران

وليد بردار، مرحله توسعه و طرح جامع توسعه و تدهنده و بهرهاالمكان يكی بودن توسعهحتی -

(MDP  ياPDOنقش اساسی و تعيين ) حی طراكننده در عمر مخزن و افزايش ضريب بازيافت از طريق

دهنده از كه توسعهصورتیدرها، تعداد آنها، فضای بين چاهی و طراحی منحنی توليد را داراست. چاه

عهده داشته ربردار جدا باشد يا مدت زمان كوتاهی مديريت توليد مخزن را برای برداشت سود خود ببهره

ها سال هدعمر مخزن گاهی تا باشد مسلماً توليد صيانتی و افزايش ضريب بازيافت نهايی كه در طول 

 طول خواهد كشيد، محقق نخواهد شد.

ی زير مجلس شورای اسالمی بر موارد سياستشود توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می بنابراين با

 :نظارت كند

ات الزم ايجاد تمهيدبا هدف  ،( برنامه ششم توسعه48، ماده )«ج»و  «ث»عملكرد بند نظارت بر  -

های توليد نفت و ويژه ميادين مشترک، توسعه ظرفيتهای صنعت نفت بهدر فعاليت گذاریبرای سرمايه

 دار نفت، گازهای اولويتايجاد ظرفيت جذب، توسعه فناوریو  ويژه در ميادين مشترکگاز به

توليد  ظرفيت افزايش، با هدف های كلی انرژیسياست« الف»بند نظارت بر اجرای صحيح و كامل  -

  .با ذخاير موجود متناسبو گاز  نفت یشدهصيانت

 

 1مالي داخلي تأمين. 4-2

ام يكی از منابع مالی جهت توسعه باالدست در بخش نفت كشور سهم شركت نفت از صادرات نفت خ

بازنگری ، ريزی در بخش نفتطور كه در بخش موانع توليد اشاره شد يكی از ضروريات برنامهاست. همان

 ت.اس شفاف، پايدار و مشخصرابطه مالی كنونی دولت و شركت ملی نفت و تنظيم يک رابطه مالی 

برخی مواد به  ( قانون الحاق1ح در ماده )يصر، به تبازنگری و اصالح رابطه مالی دولت و شركت ملی نفت

 تكليف شده است. (2قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

                                                 

، شماره «تحقق تأمین مالی باالدست نفت و گاز در شرایط تحریم الزامات»های مجلس شوراي اسالمي . مرکز پژوهش1

 .6/9/1397، تاریخ انتشار 16163مسلسل 



 

 مجلس شوراي اسالمي  ياهمركز ژپوهش  
 

 

14 

 شرح زير است:مواردی به اين بازنگری دنبال كرد توان عالوه بر می از مواردی كه

های نفتی، مالی ريالی از بازار سرمايه با استفاده از ابزارهای مالی متناسب با پروژه تأمين -

 مالی در شرايط كنونی است.  تأمينترين شيوه اساسی

 وزارت نفت ازسویی نفتی صورت انحصاری از مسير انعقاد قراردادهاگذاری بهجذب سرمايه -

های نفتی ايرانی برداری ميادين نفت و گاز به شركتعنوان طرف اول قرارداد و واگذاری توسعه و بهرهبه

  دولتی.اعم از دولتی و غير

 ها.در پروژه افزايش مصارف ريالی برایافزايش مصرف كاال و خدمات ايرانی در قراردادهای منعقده  -

های ينههز تأمينبرای ها مابق قانون هدفمندی يارانه گاز طبيعیفراورده و مناسب  گذاریقيمت -

 .نفت و گازهای باالدستی گذاری طرحسرمايه

كار در وگيری و ارتقای كسبموجب شكل های سرگردان داخلیو نقدينگیها مالی با سرمايه تأمين

تگی های نفتی داخلی و وابسپذيری شركتريسک كاهش اين حوزه شده كه نتيجه آن افزايش كارايی و

الی آن را م تأمينبا افزايش مصارف ريالی پروژه عالوه بر آن،  شود.های نفتی خارجی میكشور به شركت

دهد كه همين موضوع موجب تسريع در شدت كاهش میشدت تسهيل كرده و نيازهای ارزی را بهبه

دليل حجم گذاری در صنعت نفت بهسرمايهبرای شود. ضمناً جذب منابع ريالی گذاری میفرايند سرمايه

مولد ای غيرانع رونق بازارهنياز، موجب جذب نقدينگی جامعه در صنعت نفت شده و مباالی مصارف مورد 

 شود.همچون طال و ارز می

سازی مصرف تنها موجب كاهش مصرف انرژی و اقدامات بهينهها، نهاجرای قانون هدفمندی يارانه

ی نسل برا حفظ منابع انرژی فسيلیو  حفظ محيط زيست ،كاهش آلودگی هواباعث شود، بلكه انرژی می

ها، ارانهيهای قانون هدفمندی شدن قيمت سوخت با استفاده از گامواقعی خواهد داشت. همچنين  آينده

پذير های تجديدسهم انرژیبا نفوذ سبد انرژی تجديدپذير وجود خواهد آورد تا هفرصتی را برای كشور ب

 . در مقياس جهانی تحقق يابددر سبد منابع انرژی 

استی درخصوص اصالح موارد سيی مجلس شوراشود توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می بنابراين با

 :يا نظارت بر اجرای قانون به شكل زير عمل كند

 ،شركت ملی نفت هایارزيابی دارايی -

 به ادمو یبرخ الحاق» قانونمنظور اصالح رابطه مالی شركت ملی نفت و دولت اصالحاتی در به -

 صورت زيرهب (1)اصالح ماده  نمونه طوربه. دگيرصورت  «(2) دولت یمال مقررات از یبخش ميتنظ قانون

 :شودپيشنهاد می

سازی قواعد حاكميت شركتی در منظور تغيير رابطه مالی شركت ملی نفت ايران و دولت، پيادهبه

نسلی، شركت ملی نفت ايران موظف است بينبخش باالدستی نفت و گاز، افزايش شفافيت و حفظ منافع 
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ه و نگهداشت ميادين نفتی و گازی را در چارچوب شرايط قراردادهای توسعهمه  1400از ابتدای سال 

عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب هيئت وزيران، به متقاضيان 

های . اين شركت موظف است ظرف مدت شش ماه از ابالغ اين قانون نسبت به ارائه هزينهكندواگذار 

شورای اقتصاد اقدام  درای ميادين در حال توليد كشور به تفكيک ميدان، جهت تصويب جاری و سرمايه

يک از ميادين توسط شورای اقتصاد، مبنای دريافت دستمزد شركت هرهای . پس از تعيين هزينهكند

هر بشكه نفت و هر مترمكعب گاز توليدی از اين ميادين خواهد بود. تا زمان  یازابهملی نفت ايران، 

اجرايی شدن روابط مالی جديد، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بين شركت ملی نفت ايران و 

 دولت به قوت خود باقی است.

منظور به هانواتی با استفاده از قانون هدفمندی يارانهقانون بودجه س «14»اصالح جدول تبصره  -

 .پنهانهای آشكار و ن سهم يارانهيواقعی كردن قيمت انرژی و تعي

 

وری و منظور افزايش بهرهبه( قانون رفع موانع توليد 12استفاده از ظرفيت ماده ) .2-5

 سازی مصرف سوختبهينه

وری و توسعه هرهپذير دارای ظرفيت بسيار بااليی برای افزايش ب( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده )

ن قانون روست. برای عملياتی شدروبهاين قانون با موانعی  اجرای .استهای مختلف تصادی در بخشاق

 الزم است:

های مختلف، به های انجام شده در بخشجويیساختار مالی دولت به نوعی اصالح شود كه صرفه -

 های ملموس منجر شود.درآمد

رداخت پاين منابع يا واگذاری اوراق  جويی شده يا معوضصرفهانرژی تعهد دولت به واگذاری   -

راورش، فهای مختلف اعم از بخشبه رک و...( مطالبات دولتی )مانند اوراق پرداخت ماليات و حق گم

های خانگی و تجاری، صنعت، كنندگان نهايی در بخشتبديل، انتقال و توزيع و همچنين مصرف

 جويی.در صورت تحقق صرفه نقل و كشاورزیوحمل

 .های دولتیايجاد انگيزه در دستگاه و تشويقات الزم برای انگيزشیهای مسمكانيدر نظر گرفتن  -

ر صورت مشخص ، بنابراين حتی دداردای پذير، ماهيت اجازه( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده )

ه ارائه و بهای مختلف را مجبور توان دستگاهاين قانون نمی ها در اجرایيک از دستگاههربودن وظايف 

حی نظام تر برای اجرايی شدن قوانين، طراهرحال، راه مناسبدراين ماده كرد.  قالباجرای طرح در 

وری در آن بخش های مختلف از افزايش بهره. به نوعی كه افراد دستگاهاستانگيزشی برای مجريان 

يريت ون مدقان (68)اين موضوع در ماده ها باشند. شدن طرح یخود به دنبال اجرايبهخودو ند شومنتفع 

رفع موانع  ( قانون12نامه ماده )خدمات كشوری مورد توجه قرار گرفته است ولی در متن قانون و آيين

 از آن غفلت شده است.
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زايده رحله و برگزاری مهای مرحله به ممراحل اجرای طرح، اخذ ضمانت همهرعايت شفافيت در  -

تواند گذار اصولی است كه میسرمايه جای مناقصه بر كمترين دريافتیبهترين عايدی دولت روی بيش

 گيرد. شوند مورد توجه قانونگذار قرارمیمنجر هايی كه به افزايش كيفيت اجرا عنوان سرفصلبه

كامل  ومجلس شورای اسالمی بر اجرای صحيح شود توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می بنابراين با

 .نمايد ای اعمالو در صورت نياز اصالحيهكند  نظارت پذير( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده )

 

 اجرای صحيح قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و نظارت بر اجرای آن . 2-6

عنوان يک شاخص بههای كلی اصالح الگوی مصرف، كاهش شدت مصرف انرژی سياست« 7»در بند 

نرژی، توجه اهنگام تعيين وضع مطلوب برای مصرف ذكر است، الزم به مورد تأكيد قرار گرفته است.اصلی 

فاوت به اين نكته ضروری است كه شاخص شدت انرژی در طول زمان و ميان كشورهای مختلف جهان مت

كشور است.  رونق و ركود در اقتصادگذار توسعه، بوده و مقدار آن متأثر از ساختار اقتصادی، وضعيت 

كارايی در  ف انرژی از دو محل تغيير ساختار اقتصادی و بهبودكه تغيير در شدت مصرآنجابنابراين از

شود، تعيين وضعيت مطلوب مصرف انرژی از طريق شاخص شدت مصرف يا مصرف انرژی حاصل می

قتصادی، امقتضيات بايد عرضه انرژی به تنهايی قابل قبول نخواهد بود. لذا در تعيين وضعيت مطلوب 

 مورد توجه قرار داد. را های در دسترس ای فناوریهمحيطی با پيوستاجتماعی و زيست

 شود:برای اجرای صحيح اين قانون موارد زير پيشنهاد می

سازمان اد و دستگاه اجرايی، نه 30قانون بالغ بر در اجرای اين طور كه در بخش اول بيان شد، همان -

با »و « ریبا همكا»هايی نظير اندركار هستند و در برخی از مواد برای انجام وظايف قانون از عبارتدست

نحو مطلوب اجرا هقانون بشود میهای مختلف استفاده شده است كه در عمل موجب دستگاه« هماهنگی

معاونت انون، قمسئوليت اجرايی  ،( اين قانون72( و )71براساس مفاد )و  . با عنايت به اين موضوعنشود

 های نفت و نيروخانهبا هماهنگی وزارت است تا جمهوریرياستی ريزی و نظارت راهبردبرنامه

اين . كنند های اجرايی مطابق با آن اقدامو دستگاه كند مشخصتدوين و اجرايی قانون را های پيشنهاد

 د.كنبه ونت عملكرد اجرايی قانون را مطالوظيفه بايد مورد نظارت مجلس قرارگرفته و از اين معا

(، 14(، )7(، )4نامه موكول شده است كه مواد )اجرای برخی احكام مندرج در قانون به تهيه آيين -

ها نشان . بررسیست( ازجمله آنها75(، )61(، )52(، )50(، )32(، )28(، )26(، )25) (،18(، )17(، )15)

( هنوز تهيه و تصويب نشده 75(، )52(، )50(، )32(، )28از مواد نظير )نامه اجرايی برخی دهد كه آيينمی

(، 50، )(28، )(26) (،17(، )14(، )11(، )10(، )9(، )7(، )4(، )3بر آن، برخی مواد نظير مواد )است. عالوه

يا  يل نشدهها نياز دارد كه كارگروه بعضی از اين مواد يا هنوز تشكها و كارگروه( به تشكيل كميته62(، )54)
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برای تسريع در اجرای برخی از احكام قانون الزم است در اسرع  بنابراينبه نتيجه منسجمی نرسيده است. 

 ها تشكيل شوند.وقت اين كارگروه

در بخش  گيری است، ايجاد تمركزانرژی كشور دارای نهادهای مختلف تصميم بخشبا توجه به اينكه  -

قانون  احكام از اجرای برخی . در همين راستا،انرژی از منظر نهادهای متولی از اهميت زيادی برخوردار است

 است. شدهشورای عالی انرژی موكول  در به برگزاری جلسه اصالح الگوی مصرف انرژی

سيار زياد اندركاران اين قانون بوسعت دست اينكه با توجه به بخش اول بيان شد،طور كه در همان

تعداد كه است حالیدر؛ اين گيردهای كالن در شورای عالی انرژی صورت نياز است هماهنگیباشد، می

لسات برگزار جاست كه اين  محدود بودهاين شورا از ابتدای تاريخ تأسيس در تاكنون  برگزار شده جلسات

ست. ادنبال نداشته را بهای ناظر بر قانون اصالح الگوی مصرف رسد هيچ مصوبهنظر میهشده هم ب

صالح اهای انرژی و اجرای صحيح قانون های توليد، توزيع و مصرف حاملسازی سياستمنظور يكسانبه

رگزار صورت منظم، ببهتر و هرچه سريع الگوی مصرف انرژی، ضرورت دارد جلسات شورای عالی انرژی

 .كندشود و بر اجرای هماهنگ اين قانون نظارت 

ح و برای اجرای صحي مجلس شورای اسالمی شودپيشنهاد میتوجه به مباحث فوق،  بنابراين با

 موارد ذيل را مدنظر داشته باشد:قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  كامل

  ،گرفته و سنجش و ارزيابی اثربخشی و كارايی آنهاهای صورت اقدام نظارت بر. 1

  ،عملكرد اجرای قانونو بازنگری شناسی . آسيب2

 (،مصرف انرژی ( قانون اصالح الگوی5. فعال شدن شورای عالی انرژی و اصالح ساختار آن )تكليف ماده )3

  .گذاریثيرأكرد و تمنظور ارتقای عملشناسی ساختار شورای عالی انرژی بهيابی و آسيب. عارضه4

 

 و پتروشيمي های نفتيگاز طبيعي و فراورده گسترش بازارهای صادرات نفت خام،. 2-7

های نفتی جهت وردهاژه اقتصادی ايران و رقابت بسيار شديد ميان فروشندگان نفت و فربا توجه به شرايط وي

مدت های كوتاهبرای افق ،شركت ملی نفت ايرانجمله از ،الملی، شايسته است بخش نفتتصاحب بازارهای بين

های مدت استفاده از استراتژیكوتاههای متعدد و نوين بازاريابی اتخاذ كند، گرچه در ژیمدت خود استراتو بلند

فت، از طريق داران سنتی نكار گرفته شود، يعنی ضمن حفظ خريتواند به توسعه بازار و نفوذ در بازار می

تواند با توجه به موارد رهای كوچک اروپايی و آسيايی نظير اوراسيا تنوع ايجاد كند، بلكه میمذاكره با كشو

 ذيل به گسترش امكان صادرات اقدام نمايد:

ابل تبديل به به پترويوان )ق شانگهای برای فروش بخشی از نفت های بزرگ نظيرعقد قرارداد با بورس -

 يوان( اً نه صرف طال،
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ين( و مذاكره هايی كه در تعامل مالی با آمريكا نيستند )با تمركز بر كشور چپااليشگاهشناسايی  -

ها الی پااليشگاهمتهيه نقشه توزيع جغرافيايی و روابط تجاری و ها )ش نفت خام به اين پااليشگاهبرای فرو

 منظور مذاكره ترجيحی(به

 تهاتر نفت خام با كاالهای مورد نياز -

 وهای خارجی توسط بخش خصوصی زوكارهای مربوط به خريد سهام پااليشگاهفراهم كردن سا -

 صندوق توسعه ملی

 ی همسايهبه پاكستان، عمان و ديگر كشورهاهای نفتی و فراوردهتعيين تكليف وضعيت صادرات گاز  -

 تقويت ديپلماسی انرژی از طريق همبستگی سازمانی -

 1ايران با اتحاديه اروسياگسترش تعامالت تجاری و اقتصادی خارجی  -

 شود: برای تعامالت بيشتر كشور با اتحاديه اقتصادی اوراسيا پيشنهاد می

ر اتحاديه منظور رسيدن به باالنس تجاری ميان صادرات و واردات، تهاتر نفت و كاال دالف( به

يه اوراسيا های ايجاد درآمد ارزی در اتحادرسد يكی از راهنظر میرو بهايناز اوراسيا صورت گيرد.

وری اسالمی كاالست. بدين منظور جمهو گاز با نفت و گاز از جنوب كشور و يا تهاتر با تهاتر نفت 

های تواند با نظارت دستگاهايران كه درحال حاضر برای صادرات نفت با مشكل مواجه شده، می

ويژه هكشور، فروش نفت از سواحل جنوبی كشور را در اختيار كشورهای منطقه اوراسيا بنظارتی 

ا از اين كشور كاالهای مورد نظر خود رانرژی )نفت، گاز و برق( و يا روسيه قرار دهد و در ازای آن 

 وارد نمايد.

نوب شمال/ج المللیاندازی راه گذر بينهای متولی پروژه راهب( نقش نظارتی مجلس بر دستگاه

رای اتصال بترين كريدورهای ترانزيتی شايان ذكر است، كريدور شمال/ جنوب يكی از مهمافزايش يابد. 

از  كشورهای جنوب به كشورهای شمالی، روسيه و كشورهای حاشيه دريای خزر است كه درواقع يكی

كريدور  6ز سه كريدور ا كريدورهای پروژه يک كمربند يک راه است و كشورهای عضو اتحاديه اوراسيا در

دور و دسترسی اين كمربند قرار دارند. موقعيت مناسب ترانزيتی و قرار گرفتن در مسير اتصالی اين كري

يی كشور طور كلی موقعيت جغرافيافارس، دريای عمان و سواحل دريای خزر و بهايران به سواحل خليج

اروپاست  ودور حلقه اصلی تجاری ميان آسيا باعث توجه اقتصادهای بزرگ به ايران شده است. اين كري

درصد  30نه تا تر و از نظر هزيدرصد كوتاه 40كه در مقايسه با مسيرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا 

اعث تسريع های مرتبط با اين حوزه بتر است. بديهی است نقش مجلس در نظارت بر عملكرد دستگاهارزان

 ای اين امر خواهد داشت.برد اجرو همكاری بيشتر در پيش

                                                 

های همکاری اقتصادی دوجانبه ایران و اتحادیه وضعیت تجارت و ظرفیت»های مجلس شورای اسالمی، . مرکز پژوهش1

،    www.rc.majlis.ir/report/show/1627599 . برگرفته از تارنمای1399، 17217، شماره مسلسل «اقتصادی اوراسیا

 .1400خرداد  ،، در دست انتشار7ها، ماهنامه تحلیلی انرژي مرکز پژوهش
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  1نظارت بر اجرای طرح جامع توسعه منطقه انرژی جاسک -

 كشورهای همسايه  انرژی باسوآپ  -

 توسعه صنعت بانكرينگ -

 ها و اسناد باالدستی انرژی كشورتر شدن تبيين و تدوين سياستگرايانهنظارت مجلس بر واقعبنابراين 

ريزی كالن صادرات انرژی سازی و برنامهانرژی به يكپارچهدر بخش صادرات همچنين ضروری است. 

های انرژی، خدمات و تجهيزات مرتبط نظارت كند. سامانه پايش برخط های حاملدر زيربخش

مدت آمار و بلند مدت ، ميانمدت منظور شناسايی دقيق وضعيت و تحليل كوتاهبه 2صادرات انرژی

 های پژوهشی مرتبط تدوين شود.ا سازمانصادرات با مشاركت و همگرايی و تعامل ب

 وانينقمجلس شورای اسالمی بر تحقق موارد سياستی مذكور كه بعضاً  ،شوددرنهايت پيشنهاد می

« 31»( برنامه پنجساله ششم توسعه و بند 48) ماده« ب»بند مثال عنوان به) آنها موجود است

 .نظارت كندهای كلی اقتصاد مقاومتی( سياست

 

های افزايش ظرفيت پااليشگاهبا  جلوگيری از خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش. 2-8

 3گذاری مردميميعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمايه

فروشی اماز خ كارشناسان فرصتی شد تا نگرش، ظالمانههای در اثر تحريم محدود شدن صادرات نفت خام

 توسعه از تياحم» قانونافزوده از منابع خدادادی نظير نفت خام و گاز متمايل شود. به سمت توليد ارزش

در  1398سال  در «یمردم یگذارهيسرما از استفاده با یگاز عاناتيم و خام نفت یدستنييپا عيصنا

دايت با توجه به شرايط فعلی كشور و لزوم هكنون عملكردی نداشته است. مجلس تصويب شد ولی تا

ها از منابع خرد و نقدينگی به سمت بازارهای مولد، جذب سرمايه مورد نياز برای توسعه پتروپااليشگاه

ذار به منظور . قانونگخرد مردمی، از راهكارهای حمايتی توليد در بخش نفت و رفع موانع موجود استنيمه

حداكثر يک سال پس از  كرده است، موظفرا مجری  سهامداران شركتحمايت جهت جذب سرمايه، 

 صدور»يا « عرضه سهام»دريافت مجوز، نسبت به واگذاری بخشی از سهام شركت مجری از طريق 

 .كنندم اقدا« انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام»و « گذاری پروژهواحدهای صندوق سرمايه

لحاظ  نقانو در «خوراک تنفس» اعطای طريق از یحمايت بند ،سريع سرمايه منظور بازگشتبه ،همچنين

 .استشده 

 

                                                 

  .RPTS 9922، کد گزارش «ژئوپلیتیک نوین انرژی جاسک در سواحل مکران»المللی انرژی، . مؤسسه مطالعات بین1

2. Online Monitoring System 

( تبصره به قانون حمایت از 9طرح الحاق نه )»مجلس شوراي اسالمي، اظهارنظر کارشناسی درباره: های . مرکز پژوهش3

، تاریخ 17317، شماره مسلسل «گذاری مردمیدستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهتوسعه صنایع پایین
 .25/9/1399انتشار 
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 برداریبهره از پس دوم و اول هایسال از بخشی يا همه در خوراک اعطای خوراک، تنفس از منظور

 مجموعه به ملی توسعه صندوق وام عنوانبه مدت اين در خوراک هزينه كهصورتیبه است واحد

 ندوقص خوراک تنفس التيتسه بازپرداخت .آيدمی حساببه پتروپااليشگاه يا پااليشگاه دارانسهام

ک س خوراين مزيت تنفترمهم. رديگیم صورت صندوق مقررات مطابق تنفس دوره از پس ،یمل توسعه

گذاران داخلی در جذابيت طرح برای استقبال مردم و سرمايه ايجادآن تبع بازگشت سريع سرمايه و به 

 است. سرمايه سريع پروژه  تأمينراستای 

سريع فاز  احداثاز موارد مهم ديگر كه در راستای تكميل زنجيره ارزش ميتوان به آن اشاره كرد، 

از و با ظرفيت ففارس ابتدا در چهار  پااليشگاه ستاره خليجباشد. می چهارم پااليشگاه ستاره خليج فارس

اين  هزار بشكه در روز طراحی شده بود و در حال حاضر سه فاز 480خوراک ميعانات گازی معادل 

ها اهنفتی با رفع برخی گلوگهای وردهافرمجموعه وارد مدار شده است. شركت ملی پااليش و پخش 

ر بشكه افزايش هزا 440هزار بشكه در روز به  360شده اين پااليشگاه را از  فاز افتتاح 3ظرفيت خوراک 

تسريع در هد. هزار بشكه افزايش د 480داده و در گام بعدی به دنبال اين است كه اين رقم را به حدود 

ا ايجاد كند و بهره برداری از اين فاز، محلی برای مصرف ميعانات گازی استخراج شده از ميادين نفتی ر

 آورد.میود از طريق صادرات بوجهای ارزشمند مازاد منبعی برای درآمدهای در عين حال توليد فرآورده

در نزديكی  ست كهاز موارد ديگری ا در غرب كشورهزار بشكه  150با ظرفيت روزانه االيشگاه نفت آناهيتا پ

و شود می راهمبه عراق ف یهای نفتامكان صادرات فراوردهاست. از طريق اين پااليشگاه كرمانشاه قرار گرفته 

تواند جايگزين مناسبی تواند جهش خوبی در درآمدهای ارزی كشور ايجاد كند. همچنين اين پااليشگاه میمی

 .های نفت باكيفيت توليد كندو فراوردهباشد سال قدمت  70برای پااليشگاه قديمی كرمانشاه با 

ازی با خام و ميعانات گ دستی نفتحمايت از توسعه صنايع پايين»های قانون توجه به ظرفيت با

وجود منظور مرتفع شدن موانع و مشكالت مو به1398 سال  مصوب« گذاری مردمیاستفاده از سرمايه

الح را اص مجلس شورای اسالمی موارد سياستی زير شود)محدود شدن صادرات نفت خام( پيشنهاد می

 :نظارت كند بر اجرای آن  ونموده 

 ا استفاده بدستی نفت خام و ميعانات گازی از توسعه صنايع پايينحمايت » تسريع در اصالح قانون

 ،نامه اجرايی آنو آيين« گذاری مردمیاز سرمايه

 نظارت كامل بر حسن اجرای قانون مذكور،  

  پااليشگاه ستاره خليج فارس چهارمنظارت بر تسريع در احداث فاز، 

 نظارت بر تسريع در احداث پااليشگاه نفت آناهيتا.  

زير مجموعه های وزارت نفت و شركت، اهداف مذكور طرفی در راستای اجرايی شدن كاملاز 

 :هستندبه انجام موارد ذيل موظف عنوان مجری اصلی به
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 ها توسط وزارت نفت تضمين شود.خوراک مورد نياز طرح -

 30شركت مجری موظف است حداكثر يک سال بعد دريافت مجوز نسبت به واگذاری حداقل  -

 درصد سهم شركت اقدام كند.

 را داشته باشند.ها فراوردهها اجازه صادرات شركت -

 

 حمايت واقعي از سازندگان داخلي. 9-2

زدايی در بخش منظور حمايت، پشتيبانی و مانعها( بيان شد، بهطور كه در فصل اول )موانع و چالشهمان

های دولت و دستگاه ازسویحمايتی  یهاسياستای از راهكارها و ساخت داخل، الزم است مجموعه

 كه اهم آنها عبارت است از:  گرفته شود كارهصورت يكپارچه و هماهنگ بهاجرايی كشور ب

 ها ودانشگاه همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعيت تكنولوژيكی )با همراهی -

 های علمی و فناوری(، قطب

ريزی هبرنام ترغيب سازندگان وهدايت و منظور به پتروشيمینيازهای صنعت نفت، گاز و تجميع  -

  (با قابليت رقابت با مشابه خارجی)سازی كاالهای اين صنعت بومیمدت برای بلند

 ها، رحطايجاد مزيت رقابتی و پشتيبانی مالی  انتقال دانش فنی روزدنيا و /ايجاد دانش فنی -

 و كشور هاینياز تأمين در خدماتی و توليدی توان از استفاده حداكثر» قانون مؤثركامل و  اجرای -

 ،قانون اين اجرایجهت نظارت بر كارگروه تخصصی  تشكيلو  «ايرانی كاالی از حمايت

 انش فنی روز، دروز كردن تجهيزات توليد با و به موزش نيروی انسانی ماهر و كارآمدتقويت دانش فنی، آ -

سازی كردن و پياده و بومی ی باالدستی نفتهااز مالكيت شركتحاكميت و نظارت جداسازی  -

 الگوهای موفق مديريتی، 

 المللی،های رقابت در عرصه بينايجاد مهارت -

 تسهيل در انجام امور گمركی و گشايش اعتبارات اسنادی،  -

 المللی،های بيناساس نيازهای فعلی و محدوديتبربازنگری استانداردهای مورد استفاده در صنعت نفت  -

ردهای سازی برای استفاده از استانداكيفيت محصوالت توليد داخل و فرهنگ یكيد بر ارتقاأت -

 بومی شده،

عنوان به )از نظر زيرساختی، استقالل و مرجعيت قانونی( تقويت مركز صدور گواهينامه كيفيت -

 بازوی اجرايی نظارت بر كيفيت محصوالت داخلی، 

بين  قراردادهای بر صميمات دولتتاقتصادی ريسک عدم تحميل  ريزی برای تعيين تكليفبرنامه -

 .و دولت بخش خصوصی

مصوب  «پذير و ارتقای نظام مالی كشوررفع موانع توليد رقابت»های قانون توجه به ظرفيت با

 :مجلس شورای اسالمی بر موارد سياستی زير نظارت كند شودپيشنهاد می 20/02/1394
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 موضوع ماده  ها و استانداردهای خود در سامانه توانمندسازینيازمندی الزام وزارت نفت به اعالم(

 ،(مذكور ( قانون3)

 آخرين  شامل قانون مذكور، (3ش عملكرد درخصوص اجرای ماده )الزام وزارت نفت به ارائه گزار

 ،اری در اين سامانهذوضعيت و درصد پيشرفت بارگ

 ضوع سهم با مو قانون مذكور (4خصوص اجرای ماده )الزام وزارت نفت به ارائه گزارش عملكرد در

 ،ساخت داخل

 ( قانون5( و )4برگزاری جلسات نظارتی درخصوص اجرای كامل مواد ) توسط  ذكر شده

 .های ذيربطدستگاه

 

 بندی و پيشنهادهاجمع

منابع نفت مجموع شود. ايران درمی يافته محسوبعنوان پيشران اقتصادی در كشورهای توسعهانرژی به

فروشی اين منابع عظيم خدادادی در وضعيت مطلوبی از نظر علت خامو گاز رتبه اول در دنياست، اما به

توسعه ميادين نفتی و گازی برای كالسيک صنعت نفت شامل  هایاقداماقتصادی قرار نگرفته است. 

ه است. ابزار قدرتی مانند نفت های داخل بودنياز تأمينحال عينچه بيشتر آنها و درافزايش صادرات هر

علت عدم توجه به دارنده انرژی باشد امروزه بههای توانست در ديپلماسی در اختيار كشورمی و گاز كه

ابزار تحريم در اختيار دشمنان كشور  برای عنوان يكی از عوامل توليد،اقتصادهای مولد حاصل از انرژی به

نفتی، جلوگيری های وردهافرجهت توليد ها نظير توسعه پااليشگاههای اخير اقداماتی قرار دارد. در سال

 ، افزايش سهم ساخت داخل در صنعت نفت و گازهادر پتروشيمی تكميل زنجيره ارزشفروشی و خاماز 

ها زدايیاست. در سال مانع روبا مسائل و مشكالت زيادی روبه صنعت نفت اما همچنان صورت گرفته است،

سكوهايی برای جهش توليد در اين عنوان بهتوان صورت داد تا مؤثری میاز توليد اقدامات ها و پشتيبانی

 بخش باشند.  

منظور افزايش توليد و توسعه و برنامه حمايتی كه در صنعت نفت و گاز به ثرؤی مهااقدام يكی از

در  نفتی و پتروشيمیی هافراوردهنفت و افزايش صادرات فروشی خامهای نفت و گاز، جلوگيری از چاه

دستی نفت خام و حمايت از توسعه صنايع پايين»(، تصويب قانون 1399 تا 1397از های گذشته )سال

است. همچنين،  1398در سال نامه اجرايی آن و آيين «گذاری مردمیميعانات گازی با استفاده از سرمايه

ورده نفتی اكننده فرموجب شد تا ايران به صادر پااليشگاه ستاره خليج فارساز برداری تكميل و بهره

همچنين حمايت از نفتی ايران شد. های وردهااردات فراثر كردن تحريم وتبديل شود كه خود موجب بی

عنوان در جهت افزايش سهم ساخت داخل در كشور تحت  1393 سال ازساخت داخل صنايع نفت و گاز 

تجهيزات مورد  همه در آن كه است« مورد نياز صنعت نفت گانه ساخت داخل كاالهایهای دهپروژه»



 

 

 

23 

 موردها های فعال در اين حوزهو شركت شده بندیگروه كلی دسته 10نياز در صنايع نفت و گاز در قالب 

ها و حمايت از منظور رفع چالشبهمؤثر  هایاقداماست. شايان ذكر است از ديگر قرار گرفته شناسايی 

حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی » سال گذشته اصالح قانون طی دو توليدكنندگان داخلی

با وجود اين تأييد نهايی رسيد.  تصويب و به 1398در سال بود كه « كشور و حمايت از كاالی ايرانی

بينی كرده است. گذاری الزم برای حركت به سمت جهش توليد را پيشتوان گفت قانون ريلموارد می

اما همچنان موانعی بر سر اجرا شدن قوانين وجود دارد كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است. در 

از برای رفع موانع و پشتيبانی  راهكارهای اجرايیو خالصه  های اصلیموانع و چالشانتهای اين گزارش، 

 ده است:ش ارائهتوسعه صنعت نفت و گاز كشور، در قالب جدول توليد و 
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 برای رفع موانع و پشتيباني از توليد و توسعه صنعت نفت و گاز كشور اجراييراهكار ارائه  های اصلي وموانع و چالش .4 جدول

 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

گاز
 و 

ت
نف

 

عدم توسعه و 

گذاری در سرمايه

بخش باالدستی 

براساس اهداف برنامه 

و عدم استفاده از 

ظرفيت مالی داخلی 

پيگيری اين برای 

 هدف

 ايجاد منظور به نفت صنعت در گذاریسرمايه مشكالت رفع جهت

 جديد رويكردهای است الزم باالدستی بخش در توليد و توسعه

 :اندشده خالصه زير محورهای در رويكردها اين كه شود اتخاذ

 تابعه هایشركت بر نفت وزارت نظارتی و حاكميتی نقش تقويت 

 بخش در گذاریتوسعه و سرمايهريزی منسجم برای برنامه 

  باالدستی

 هایشركت ارتقا و رشد به كمک E&P .داخلی 

 تقويت منظور هابهپروژه ريالی مصارف كرد هزينه از حمايت 

 داخلی. خدمات و تجهيزات توليد

 ایبر نفت وزارت و ايران نفت ملی شركت بين قرارداد انعقاد 

 گاز. و نفت ميدان هر از برداریبهره

 انرژی. رسبو از استفاده با مردمی سرمايه بازار از ريالی مالی تأمين 

 برنامه ششم:-

 «ث»بند  -(48ماده )

 زدايیمانع

 )اجرايی(
 وزارت نفت كميسيون انرژی

شركت ملی نفت، 

 شركت ملی گاز

وضعيت نامناسب توليد 

 از ميادين مشترک

ک همكاری ايران با كشورهای همسايه در توسعه ميادين مشتر -

 Unitizationدر چارچوب 

 نگهداشت توان توليد از ميدان پارس جنوبی -

ر بر توليد صيانتی دبررسی پيشنهاد وزارت انرژی قطر مبنی -

 برداری مشترکچارچوب بهره

 یمجلس شوراشود توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می بنابراين با

 :اسالمی بر موارد سياستی زير نظارت كند

 های كلی انرژیسياست« الف»بند -

 های كلی اقتصاد مقاومتیسياست« 14»بند  -

 

 برنامه ششم:-

 «ج»بند  -(48ماده )

 زدايیمانع

 )اجرايی(
 وزارت نفت كميسيون انرژی

، شركت ملی نفت

 شركت ملی گاز



 

 

 

25 

 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

متوسط ضريب كاهش

 بازيافت مخازن كشور

گذاری تدوين صحيح برنامه هفتم توسعه جهت برآورد سرمايه-

 كافی برای صيانت ميادين و افزايش حداقل يک درصد به ضريب

 بازيافت نفت خام قابل استحصال ايران

 صيانت و افزايش حداقل يک درصد به برایگذاری الزم سرمايه

 ضريب بازيافت نفت خام قابل استحصال ايران

بردار، مرحله دهنده و بهرهودن توسعهاالمكان يكی بحتی-

 ( PDOيا  MDPتوسعه و طرح جامع توسعه و توليد )

ی مجلس شوراشود توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می بنابراين با

 :اسالمی بر موارد سياستی زير نظارت كند

 ( برنامه ششم توسعه48، ماده )«ث»عملكرد بند  -

 های كلی انرژیسياست« الف»بند - -

 برنامه ششم:-

 «ح»بند  -( 4ماده )

 «ث»بند  -(48ماده )

 «ج»بند  -(48ماده )

های سياست« الف»بند 

 كلی انرژی

 زدايیمانع

 )اجرايی(
 كميسيون انرژی

سازمان برنامه و بودجه، 

وزارت نفت و مجلس 

 شورای اسالمی

شركت ملی نفت و 

های تابع، شركت

خصوصی های شركت

برداری و توسعه بهره

 دهنده نفت

منابع  كمبود

 گذاریسرمايه

الی متناسب با متأمين مالی ريالی از بازار سرمايه با استفاده از ابزارهای -

 های نفتیپروژه

 هاداربسازی برای عرضه سهام شركت ملی نفت ايران در بورس اوراق زمينه-

 اصالح رابطه مالی دولت و شركت ملی نفت-

 ايرانی در قراردادهای منعقده جهتافزايش مصرف كاال و خدمات -

 هاافزايش مصارف ريالی در پروژه

گذاری های سرمايهگذاری مناسب گاز طبيعی برای تأمين هزينهقيمت- 

 های باالدستی گازطرح

سالمی مجلس شورای اشود بنابراين با توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می

 :بر موارد سياستی زير نظارت كند

 دارايی شركت ملی نفتتجديد ارزيابی  -

ر تصويب و اصالح قوانين زير در دستور كاشود همچنين پيشنهاد می

 مجلس شورای اسالمی قرار گيرد:

 اقتصاد مقاومتی «4»بند -

 برنامه ششم:-

 «/ح»بند  -( 4ماده )

جزء -« ج»بند  -(48ماده )

«1» 

 زدايیپشتيبانی/ مانع

 نظارتی( -)تقنينی

كميسيون انرژی، 

، 44كميسيون اصل 

 كميسيون صنايع

وزارت نفت، شركت ملی 

نفت، سازمان برنامه و 

 بودجه، وزارت صمت

بانک مركزی/ وزارت 

 امور اقتصادی و دارايی

شركت ملی نفت و 

های تابع، شركت

 شركت ملی گاز
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 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

 چهارم قانون اساسی توسط مجلس و واصالح قانون اجرای اصل چهل

ت )يا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه( برای عرضه سهام شرك

 ملی نفت در بورس

 ( 1اصالح ماده)  از  الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشیقانون

 ( به شرح زير:2مقررات مالی دولت )

سازی منظور تغيير رابطه مالی شركت ملی نفت ايران و دولت، پيادهبه

يت قواعد حاكميت شركتی در بخش باالدستی نفت و گاز، افزايش شفاف

 ابتداینسلی، شركت ملی نفت ايران موظف است از و حفظ منافع بين

ی همه قراردادهای توسعه و نگهداشت ميادين نفتی و گاز 1400سال 

ستی را در چارچوب شرايط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالد

 نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هيئت وزيران، به متقاضيان

انون قماه از ابالغ اين  6واگذار كند. اين شركت موظف است ظرف مدت 

د كشور ای ميادين در حال توليهای جاری و سرمايهارائه هزينهنسبت به 

از  به تفكيک ميدان، جهت تصويب به شورای اقتصاد اقدام نمايد. پس

يافت های هريک از ميادين توسط شورای اقتصاد، مبنای درتعيين هزينه

ب ازای هر بشكه نفت و هر مترمكعدستمزد شركت ملی نفت ايران، به

ابط مالی اين ميادين خواهد بود. تا زمان اجرايی شدن روگاز توليدی از 

ت ايران جديد، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بين شركت ملی نف

 و دولت به قوت خود باقی است.

 و اختصاص منابع 1400قانون بودجه سال « 14»اصالح جدول تبصره 

 ختصاصحاصل از تغيير تعرفه ترجيحی گاز طبيعی در بخش خانگی و ا

 افزايی( گاز پارس جنوبیآن به توسعه و نگهداشت توليد )فشار
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 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

عدم استفاده از ظرفيت 

( قانون رفع 12ماده )

منظور موانع توليد به

و وری افزايش بهره

سازی مصرف بهينه

 سوخت

های انجام جويیاصالح شود كه صرفهساختار مالی دولت به نوعی  -

 های ملموس منجر شود.های مختلف، به درآمدشده در بخش

اين جويی شده يا معوضتعهد دولت به واگذاری منابع صرفه -

راق منابع يا واگذاری اوراق پرداخت مطالبات دولتی )مانند او

 جويی....( در صورت تحقق صرفه پرداخت ماليات و حق گمرک و

 الزم برای هایهای انگيزشی و تشويقمسنظر گرفتن مكاني در-

 های دولتی:ايجاد انگيزه در دستگاه

ت پذير، دارای ماهي( قانون رفع موانع توليد رقابت12ماده )

باشد، بنابراين حتی در صورت مشخص بودن وظايف ای میاجازه

 هایتوان دستگاهاين قانون نمیها در اجرایهر يک از دستگاه

اين ماده كرد. مختلف را مجبور به ارائه و اجرای طرح در قالب

 امنظ طراحی قوانين، شدن اجرايی برای تردر هرحال، راه مناسب

 هایدستگاه افراد كه نوعی به. باشدمی مجريان برای انگيزشی

 به خود و گردند منتفع بخش آن در وریبهره افزايش از مختلف

 اين موضوع در مادهها باشند. ی شدن طرحاجرا دنبال به خود

قانون مديريت خدمات كشوری مورد توجه قرار گرفته  (68)

وانع ( قانون رفع م12نامه ماده )است ولی در متن قانون و آيين

 از آن غفلت شده است.

های رعايت شفافيت در تمام مراحل اجرای طرح، اخذ ضمانت-

ترين عايدی رروی بيشمرحله و برگزاری مزايده بمرحله به 

گذار اصولی دولت به جای مناقصه بر كمترين دريافتی سرمايه

هايی كه منجر به افزايش سرفصلعنوان بهتواند است كه می

 گيرد.قرار گذارشوند مورد توجه قانونكيفيت اجرا می

 

های كلی اصالح سياست -

 الگوی مصرف انرژی

قانون اصالح الگوی  -

 مصرف انرژی

( قانون رفع موانع 12ماده )

 توليد

 برنامه ششم:-

 «الف»بند  -(39ماده )

زدايی مانع -پشتيبانی

 اجرايی( -)نظارتی

 كميسيون انرژی،

 كميسيون اقتصادی،

 كميسيون ويژه

وزارت  –وزارت نفت 

 نيرو

ها و وزارتخانه همه

های دولتی دستگاه

 دارای رديف بودجه،

اشخاص حقيقی و 

حقوقی )با اولويت 

بخش خصوصی و 

مجلس  -تعاونی(

 شورای اسالمی
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 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

ی مجلس شوراشود توجه به مباحث فوق، پيشنهاد می بنابراين با

 ( قانون رفع موانع12ماده )يح و كامل اسالمی بر اجرای صح

 .زير نظارت كند پذيرتوليد رقابت

عدم اجرای صحيح 

قانون اصالح الگوی 

 مصرف انرژی

   مختلف مرتبط با قانونهای هماهنگی دستگاههمكاری و 

 ( اين72( و )71با عنايت به اين موضوع كه براساس مواد ) 

جمهوری با ريزی و نظارت راهبردی رياستقانون معاونت برنامه

ون های اجرايی قانهای نفت و نيرو پيشنهادهماهنگی وزارتخانه

 های اجرايی مطابق با آن اقدام كنند. را مشخص و دستگاه

  های اجرايی موادی كه هنوز تهيه و نامهآيينتهيه و تصويب

 تصويب نشده است.

 رع برای تسريع در اجرای برخی از احكام قانون الزم است در اس

ها وقت همه مواردی كه نياز به تشكيل كارگروه دارند، كارگروه

 تشكيل شوند.

 تر و ژی هرچه سريعضرورت تشكيل جلسات شورای عالی انر

 د.(كنی هماهنگ اين قانون نظارت )بر اجرا منظمصورت به

صالح توجه به مباحث فوق، نظارت بر اجرای قانون ا بنابراين با

 الگوی مصرف انرژی شامل: 

 های صورت گرفته و سنجش و ارزيابی اثربخشی. بررسی اقدام1

 و كارايی آنها 

 شناسی عملكرد اجرای قانون . آسيب2

 ساختار آن )تكليف. فعال شدن شورای عالی انرژی و اصالح 3

 ( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی.5ماده )

 

 

های كلی اصالح سياست -

 الگوی مصرف انرژی

قانون اصالح الگوی  -

 مصرف انرژی

( قانون رفع 12ماده ) -

 موانع توليد

 برنامه ششم:-

 «الف»بند  -(39ماده ) -

 اجرايی( -پشتيبانی )نظارتی

كميسيون انرژی، 

كميسيون اصل 

قانون چهل و چهارم 

 اساسی،

 كميسيون ويژه

ريزی و معاونت برنامه

نظارت راهبردی رياست 

های جمهوری، وزارتخانه

 نفت و نيرو

ارگان در اجرای  29

مواد اين قانون ارتباط 

 دارند
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 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

مشكالت و مسائل 

 گسترش بازار صادرات

و ضرورت رفع مسائل 

موجود در ديپلماسی 

 انرژی و اقتصادی

  های برای فروش بخشی از نفت شانگعقد قرارداد با بورس

 به پترويوان )قابل تبديل به طال( )نه صرف يوان(

 تند هايی كه در تعامل مالی با آمريكا نيسشناسايی پااليشگاه

ين ا)با تمركز بر كشور چين( و مذاكره برای فروش نفت خام به 

مالی  وها )تهيه نقشه توزيع جغرافيايی و روابط تجاری پااليشگاه

 منظور مذاكره ترجيحی(ها بهپااليشگاه

 تهاتر نفت خام با كاالهای مورد نياز 

 های فراهم كردن سازوكارهای مربوط به خريد سهام پااليشگاه

 خارجی توسط بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی

 تعيين تكليف وضعيت صادرات گاز به پاكستان، عمان و ديگر 

 كشورهای همسايه

 ی همسايه سوآپ نفت خام از كشورها 

 توسعه صنعت بانكرينگ 

 مجلس شورای اسالمی بر تحقق مواردشود نهايت پيشنهاد میدر

 .سياستی مذكور كه بعضاً قوانين آنها موجود است نظارت كند

 اقتصاد مقاومتی «13»بند -

 برنامه ششم:-

 «ب»بند  -(48ماده )

 زدايیمانع

 )نظارتی(

 كميسيون انرژی

 كميسيون اقتصادی

امنيت ملی كميسيون 

 وسياست خارجی

وزارت نفت، وزارت 

صمت، وزارت امور 

خارجه، بانک مركزی، 

 سازمان برنامه و بودجه

صندوق توسعه ملی، 

های خصوصی شركت

مرتبط با توسعه 

و ها صنايع پااليشگاه

ها، پتروپااليشگاه

صنايع دريايی، 

انجمن صنعت 

 بانكرينگ ايران

جلوگيری از خسارت به 

افزايش صادرات ها، چاه

ورده، جلوگيری از افر

فروشی، افزايش خام

 درآمد ارزی و ...

 عنوان مجری اصلی:های مجری موظفند بهوزارت نفت و شركت

 شود. نيها توسط وزارت نفت تضمطرح ازيخوراک مورد ن -

مجوز  افتيدر از سال بعد کيموظف است حداكثر  یشركت مجر -

 درصد سهم شركت اقدام كند. 30حداقل  ینسبت به واگذار

مجری موظفند حداكثر يک سال پس از دريافت  سهامداران شركت

مجوز، نسبت به واگذاری بخشی از سهام شركت مجری از طريق 

 و« صدور واحدهای صندوق سرمايه گذاری پروژه»يا « عرضه سهام»

 .اقدام نمايند« انتشار اوراق بهادار قابل تبديل به سهام»يا 

 ها را داشته باشند.ها اجازه صادرات فراوردهشركت -

 اقتصاد مقاومتی «15»بند -

قانون حمايت از توسعه »-

دستی نفت خام صنايع پايين

و ميعانات گازی با استفاده از 

« گذاری مردمیسرمايه

 1398مصوب 

 پشتيبانی

 )نظارتی(

كميسيون انرژی، 

 كميسيون ويزه

صندوق توسعه ملی، وزارت 

نفت،  ینفت، شركت مل

گاز و  یشركت مل

، سازمان تابعه یهاشركت

 برنامه و بودجه كشور

های زير شركت

شركت  مجموعه

ملی نفت، 

ها و پااليشگاه

واحدهای 

 پتروشيمی 
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 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

دستی نفت خام حمايت از توسعه صنايع پايين»های قانون به ظرفيتتوجه  با

منظور هو ب1398مصوب « گذاری مردمیو ميعانات گازی با استفاده از سرمايه

مرتفع شدن موانع و مشكالت موجود )محدود شدن صادرات نفت خام( 

 :دمجلس شورای اسالمی بر موارد سياستی زير نظارت كن شودمیپيشنهاد 

 دستی حمايت از توسعه صنايع پايين»تسريع در اصالح قانون

« گذاری مردمینفت خام و ميعانات گازی با استفاده از سرمايه

 نامه اجرايی آنآيينو 

  نظارت كامل بر حسن اجرای قانون مذكور 

  ارسفچهارم پااليشگاه ستاره خليج نظارت بر تسريع در احداث فاز 

  نظارت بر تسريع در احداث پااليشگاه نفت آناهيتا 

تغييرات شكلی و 

ساختاری در نظام 

 حكمرانی انرژی

ی اصالحی در شرايط فعلهای ارائه پيشنهادهای اجرايی و گام -

 حكمرانی انرژی ايران

 تشكيل نهاد رگوالتوری -

 یاهاستيس یقانون اجرا -

( 44اصل چهل و چهارم ) یكل

 (59ی، ماده )قانون اساس

 زدايیمانع

 نظارتی( -اجرايی -)تقنينی

كميسيون انرژی، 

 44كميسيون اصل 

 وزارت نيرو، وزارت نفت

 و مجلس شورای اسالمی

، انرژیشورای عالی 

های زير شركت

مجموعه وزارت نفت و 

 نيرو

كاالها و  تأمين

تجهيزات مورد نياز 

بخش انرژی و صنعت 

نفت و گاز، استفاده از 

ظرفيت ساخت داخل، 

 ها و تضامينپرداخت

مدت ريزی بلندمنظور ترغيب سازندگان و برنامهتجميع تقاضاها به•

روز  برای طراحی، تجهيز ساخت وايجاد دانش فنی / انتقال دانش فنی

 ها، دنيا و ايجاد مزيت رقابتی و پشتيبانی مالی طرح

تی اجرای مؤثر قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدما•

 ،نيازهای كشور و حمايت از كاالی ايرانی تأميندر 

تشكيل كارگروه تخصصی اجرای اين قانون زير نظر يكی از •

 های تخصصی مرتبط، كميسيون

روز و به موزش نيروی انسانی ماهر و كارآمدتقويت دانش فنی، آ•

 كردن تجهيزات توليد با دانش فنی روز، 

ها و بومی كردن و جداسازی مديريت از مالكيت شركت•

بند  -(65ماده ) -برنامه ششم

 «الف»

های كلی سياست« 15»بند 

 اقتصاد مقاومتی

 

قانون حداكثر استفاده از توان 

توليدی و خدماتی كشور و 

 حمايت از كاالی ايرانی

 

 زدايیپشتيبانی/ مانع

 اجرايی( -)نظارتی

كميسيون اقتصادی، 

كميسيون انرژی، 

كميسيون جهش 

 توليد

بانک مركزی، وزارت 

صمت، وزارت نفت، 

معاونت علمی فناوری 

ياست جمهوری، اداره ر

 كل گمرک،

بانک مركزی، وزارت 

امور اقتصادی و دارايی، 

وزارت صمت، سازمان 

استاندارد، وزارت نفت ، 

شركتها و انجمن های 

تخصصی توسعه 

فناوريهای نفت و گاز، 

های دانش بنيان شركت

صنعت نفت و گاز، 

های تحقيقاتی موسسه
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 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

 سازی الگوهای موفق مديريتی، پياده

 المللی،های رقابت در عرصه بينايجاد مهارت•

 تسهيل در انجام امور گمركی و گشايش اعتبارات اسنادی، •

بازنگری استانداردهای مورد استفاده در صنعت نفت براساس •

 المللی،های بيننيازهای فعلی و محدوديت

سازی كيفيت محصوالت توليد داخل و فرهنگ یكيد بر ارتقاأت•

 برای استفاده از استانداردهای بومی شده،

عنوان بازوی اجرايی تقويت مركز صدور گواهينامه كيفيت به•

 نظارت بر كيفيت محصوالت داخلی، 

 متقبل شدن ريسک تصميمات سياسی توسط حاكميت و دولت•

ناشی از  و عدم تحميل آن به بخش خصوصی و پرداخت هزينه

 گونه تصميمات توسط دولت.اين

های تحقيق و توسعه، مهندسی و ريسک متقبل شدن هزينه•

ات گروه كاال توسط وزارت نفت و برطرف كردن تناقض 10های پروژه

 مربوط به پيگيری هدف بومی كردن توليد و ساخت اين كاالها

 سازی اقالم استراتژيک صنعت نفت، گاز و پتروشيمی همهدر بومی•

كننده محسوب عنوان مصرفعهده وزارت نفت كه بهها بهمسئوليت

ت شود قرار دارد. اما نهادهايی مثل معاونت علمی فناوری رياسمی

عنوان بازوی مهم جمهوری كه مأموريت توسعه دانش تجهيزات، ايدرو به

. توانند بازيگر اين حوزه باشندهای تخصصی میوزارت صمت و انجمن

لی برای تسريع، قرارداد تضمين خريد از سوی وزارت نفت، منابع ما

 ازسوی معاونت علمی تأمين شود. 

 % 50پرداخت پيش•

 يد بازرسأيپرداخت وجه كاال پس از توليد و ت•

و پاركهای علمی و 

 فناوری



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

32 

 مقرراتي مستند قانوني/ هااقدام راهكارهای سياستي/ هاموانع و چالش حوزه
نوع اقدام )پشتيباني/ 

 زدايي(مانع
 كميسيون مربوطه

 دستگاه متولي

 )اصلي(

نفعان )خصوصي ذی

 دولتي( -

 كسر مبلغ تضامين از هر پرداخت •

  مطابق مصوبه دولتهای پژوهش و فناوری صندوقتضمين•

 ين معتبرالزام پذيرش قراردادهای منعقد شده برای سال مالی جهت ارائه تضم

های اضافه شده بابت تحريم نظير نقل و هزينه همه تأمين•

 .نقل، بازرسی و غيرهوانتقال پول، حمل

آالت كل كشور مندی از ظرفيت مهندسی و ماشينمجوز بهره•

 در اجرای قرارداد. 

قلم كاال و امكان  10ممنوعيت برگزاری مناقصات درخصوص •

های و برآورد كردن نياز كارفرمايان از طريق شركت تأمين

مدت كارفرما و افزايش منتخب شده با هدف رفع نياز كوتاه

 المللی زنی بينقدرت مالی و چانه

پذير و ارتقای رفع موانع توليد رقابت»های قانون با توجه به ظرفيت

مجلس  شودپيشنهاد می 20/02/1394مصوب « نظام مالی كشور

 :شورای اسالمی بر موارد سياستی زير نظارت كند

 ود در ها و استانداردهای خالزام وزارت نفت به اعالم نيازمندی

 ( قانون(3سامانه توانمندسازی )موضوع ماده )

 ه الزام وزارت نفت به ارائه گزارش عملكرد درخصوص اجرای ماد

 نهشامل آخرين وضعيت و درصد پيشرفت بارگزاری در اين ساما (3)

  الزام وزارت نفت به ارائه گزارش عملكرد درخصوص اجرای

 ( با موضوع سهم ساخت داخل4ماده )

 (5( و )4برگزاری جلسات نظارتی درخصوص اجرای كامل مواد )

 ربطهای ذیقانون توسط دستگاه

 



 

 

 

 

 

 

 17615: مسلسلشماره   گزارش شناسنامه
 ارهادر صنعت نفت و گاز؛ مسائل و راهكاز توليد زدايی و پشتيبانی مانع گزارش: عنوان

 

 

 

 (انرژی )گروه امور توليدیمطالعات  :معاونت نام

 احمدی الهروح مطالعه: مدير

 مهدخت متين :تدوين و تهيه

 علی صابریهمكار: 

 اميررضا شاهانی علمي: ناظر

 ـــــ :تخصصي ويراستار

 ـــــ ادبي: ويراستار

 

 

 

  :كليدی هایواژه

 1400سال . 1

 شعار سال. 2

 توليد. 3

 موانع. 4

 پشتيبانی. 5

 صنعت نفت و گاز. 6

 نفتیورده افر. 7
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