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 مدارک موجود: -2

 مکتوب گزارش نهایی              
 (word)نسخه دیجیتال 

 (PDF)نسخه دیجیتال                    

 مقاله              
 (word)نسخه دیجیتال 

 (PDF)نسخه دیجیتال                    

 طرح پژوهش:کلیات  -1

 تدوین بسته اجرایی صنعت نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه: عنوان. 

 های تولید ظرفیتدر مورد قوانین مصوب برنامه پنجم توسعه برای های اجرایی و عملیاتی تدوین بسته: مسئله تحقیق

 نفت خام و گاز طبیعی.

 اسناد  بخش باالدستی صنعت نفت با تکیه برهای اجرایی مرتبط با تکمیل برنامه پنجم توسعه کشور با تدوین بسته: هدف

 .قانون برنامه پنجم 773و  315، 373، 371، 370 ،370، 371وانین عمده مرتبط مانند مواد باالدستی و ق

 3113 -3131توسعه   برنامه پنجممدت  طول: قلمرو زمانی. 

 ایران :قلمرو مکانی. 
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 های ها و ارائه تحلیلکه برای بررسی دادهیق توصیفی و کمی استفاده شده است در این طرح از روش تحق :روش تحقیق

 ماری استفاده شده است.های آاز ابزار ،کارشناسی

 مدل مورد استفاده :- 

 خالصه فصول: 

     ای و جهانی عرضه، تقاضا و تجارت نفت و گاز وانداز منطقهموجود و چشم بررسی وضع»گزارش اول به  -

    گاز جهان، به  ضمن بررسی وضعیت موجود بازار نفت و گزارشپردازد. در این می« گذاری مورد نیازسرمایه

منظور ضمن معرفی شود. بدین این منابع حیاتی انرژی طی دو دهه آتی نیز پرداخته میانداز عرضه و تقاضای چشم

، روند مبادالت و تغییرات نقش 7515ها در زمینه عرضه و تقاضای نفت و گاز در افق سال بینیمعتبرترین پیش

گذاری در های سرمایه. همچنین جهت بررسی فرصتدهدرا نشان میمناطق مختلف جهان در تبادالت نفت و گاز 

 . دهدمیارائه  را های پیش روگذاری این صنعت طی سالهصنعت نفت و گاز جهان، برآوردی از نیازهای سرمای

انداز آتی و راهبردهای توسعه صنعت نفت و گاز در کشورهای بررسی وضعیت کنونی، چشم»گزارش دوم به  

 ،در این گزارش سعی شده ضمن شناخت وضع موجود سبد انرژی، میزان ذخایر اص یافته است.صاخت «منتخب

انداز آتی چشم نفت و گاز در منطقه و جهان، کننده و تولیدکنندهکشورهای مهم مصرف تولید و مصرف نفت و گاز

 تولید و مصرف نفت و گاز و راهبردهای آنها برای توسعه صنعت نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد. 

پرداخته  «تحلیل وضع موجود و ارزیابی عملکرد صنعت نفت و گاز کشور در برنامه چهارم توسعه»به  سوم گزارش -

گزارش اول( و )در این گزارش سعی شده تا در ادامه تحلیل وضعیت کنونی و چشم انداز آتی محیط جهانی  است.

ای و راهبردهای آنان جهت تحقق اهداف و چشم انداز آتی ارزیابی وضعیت کنونی و آتی رقبا و بازیگران مهم منطقه

باالدستی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. به همین )گزارش دوم(، وضعیت داخل صنعت نفت و گاز در بخش 

منظور این گزارش به بررسی اهداف و عملکرد بخش باالدستی صنعت نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، شناخت 

های پیش روی صنعت نفت در دالیل عدم تحقق اهداف کمی صنعت نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه و چالش

 .ه استپرداختدوره برنامه پنچم 

های بخش باالدستی صنعت نفت و گاز در برنامه تدوین اهداف کالن، راهبردها و سیاست»چهارم  در گزارش 

نفت و گاز شامل قوانین و مقررات ابتدا اسناد باالدستی بخش  ،در این گزارشاست.  مدنظر قرار گرفته« پنجم

های کلی نظام در بخش نفت و گاز، ماموریت وزارت نفت، سیاستهای کلی برنامه پنجم نظیر سیاست ،موجود

      کننده رسالت ها وکه تعیین 3151توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه و چشم انداز صنعت نفت در افق 

نظر گرفتن محیط  در ادامه با در. اندباشند، مورد بررسی قرارگرفتههای آتی میهای صنعت نفت در سالماموریت
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و ( های کشورهای منطقه و جهانعملکرد و دورنمای آتی فعالیت بازارهای جهانی نفت و گاز و برنامه)خارجی 

که در ( 3111-3113) بررسی عملکرد وزارت نفت در بخش باالدستی نفت و گاز در طی برنامه چهارم توسعه

راهبردها و سیاستهای بخش باالدستی نفت و گاز  مراحل قبل نتایج آن منعکس شده، اهداف کالن، هایگزارش

 .شده استبرای اجرا در طول برنامه پنجم توسعه تدوین و پیشنهاد 

 «داشت ظرفیت تولید میادین نفت و گاز در برنامه پنجمهای نگهتعیین اهداف کمی و طرح»پنجم  گزارشدر  

بررسی سپس به  ه وارائه شد داشت توان تولیدتعریف و روشهای مختلف نگهدر این گزارش ابتدا تشریح شده است. 

میادین و سرمایه ادامه پرداخته است. در  وضعیت افت تولید میادین نفت و گاز کشورو  وضعیت میادین نفت خام

   های پیشنهادی برای اجرایبرنامهو در نهایت  شدهارائه  داشت توان تولیدهای نگهمناسب برای اجرای برنامه

 بیان شده است. توان تولید در برنامه پنجم توسعه داشتهای نگهطرح

ارائه شده  «مشترکمیادین های توسعه میادین نفتی جدید با اولویت تعیین اهداف کمی و طرح»ششم  گزارشدر  

 به نسبت رقابتی، شرایط و فضا ایجاد با است مجاز نفـت قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت 370براساس ماده است. 

خام اقدام  نفت بشکه میلیونیک روزانه تولید سقف تا گاز و نفت هایمیدان تولید و توسعه اکتشاف، پروانه صدور

های بایست متناسب با برنامهاز طرف دیگر جهت حفظ موقعیت ایران در بازارهای جهانی نفت خام می. نماید

گذاری و افزایش توان اصولی برای سرمایه ریزیتوسعه صنعت نفت در سایر کشورهای منطقه از جمله عراق، برنامه

میلیون  3دستیابی به هدف افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان . تولید نفت خام کشور صورت پذیرد

افزایش  -3 :های ذیل حاصل گرددتواند به ترتیب اولویت از طریق اجرای طرحبشکه در روز تا پایان برنامه پنجم می

توسعه میادین  -7، داشت توان تولید در میادین دارای افت تولیدهای نگهکارگیری روشهاز ب ظرفیت تولید ناشی

لذا با عنایت . توسعه میادین توسعه نیافته -1و  موجود تولیدی میادین توسعه فرآیند تکمیل -1، مشترک نفت خام

و با در نظر گرفتن فروضی چون محدودیت در دسترسی به منابع مالی، تکنولوژی و پیمانکاری مورد  این مواردبه 

برداری حداکثری و مناسب از توان بخش خصوصی داخلی، میادین و دلیل شرایط تحریم و همچنین بهرههنیاز ب

گزارش ارائه  اینجم توسعه در گذاری مناسب برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور در طول برنامه پنسرمایه

 .شده است

در پرداخته است.  ،«های افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی کشورتعیین اهداف کمی و طرح»به  مهفت گزارش 

سپس وضعیت ایران در این خصوص  شدهبرداشت پرداخته  این گزارش ابتدا به مفاهیم نظری موضوع ازدیاد

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت ضریب بازیافت نفت کشور در طول برنامه در نهایت ت. اسشده ارزیابی 

 .اندبررسی شده ،هعپنجم توس
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، تبیین شده «برداری از فازهای پارس جنوبیهای تکمیلی و بهرهتعیین اهداف کمی و طرح» مهشت گزارشدر  

       در این گزارش ابتدا مشخصات و تاریخچه میدان پارس جنوبی معرفی و سپس راهبردهای قطر در  است.

ای ایران های توسعهدر ادامه نیز به برنامه. شده استبرداری و تولید حداکثری از میدان پارس جنوبی بررسی بهره

 یی برای پیشبرد بهتر طرح ها وراهکارهاپیشنهادات و  در انتهای گزارش، و شدهدر این میدان مشترک پرداخته 

 .ه استپروژه های این میدان ارائه شد

بر  ، پرداخته است.«های افزایش تولید گاز طبیعی از سایر میادین گازیتعیین اهداف کمی و طرح»نهم به  گزارش 

 صدور به نسبت رقابتی، شرایط و فضا ایجاد با است مجاز نفـت قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت 370اساس ماده 

طبیعی اقدام  میلیون متر مکعب گاز 705 روزانه تولید سقف تا گاز و نفت هایمیدان تولید و توسعه اکتشاف، پروانه

ز طبیعی تا پایان برنامه پنجم دستیابی به هدف افزایش ظرفیت تولید گادر این گزارش بحث شده است که . نماید

 توسعه فرآیند تکمیل، توسعه میادین مشترک گازیایی ازجمله: هطریق اجرای طرحتواند به ترتیب اولویت از می

دلیل افزایش ظرفیت هب)افزایش تولید گازهای همراه نفت و توسعه میادین توسعه نیافته ، موجود تولیدی میادین

با در نظر گرفتن فروضی چون محدودیت در  بندیتقسیمین در ادامه گزارش به الذا گیرد. ، صورت (تولید نفت خام

برداری حداکثری و دلیل شرایط تحریم و همچنین بهرههدسترسی به منابع مالی، تکنولوژی و پیمانکاری مورد نیاز ب

گذاری مناسب برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مناسب از توان بخش خصوصی داخلی، میادین و سرمایه

 .استشده پرداخته جم توسعه کشور در طول برنامه پن

 در است. «های بخش باالدستی نفت و گاز در برنامه پنجم توسعهنحوه تأمین مالی طرح» ،دهم گزارشعنوان  

 مشروح توضیح صورت به یک هر و بررسی هاطرح مالی منابع تأمین در موجود هایراه انواع ،گزارش این اول بخش

 3تا  0گذاری وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه براساس گزارش های سرمایهدوم نیازهای  بخش در .اندشده داده

در بخش سوم با استفاده از شرایط نهادی و قانونی موجود و  اند.شدهارائه ( 0تا  3های اجرایی پیشنهادی بسته)

 قرار بگیرد را گذاری در اختیار وزارت نفتتواند برای مصارف سرمایههمچنین روند گذشته، منابع مالی که می

منابع مالی مختلف جهت اجرای طرح ها و پروژه به بحث در مورد  ،در بخش چهارم. کرده استمعرفی و برآورد 

ای و بازپرداخت مصارف سرمایه -در نهایت در بخش پنجم تراز منابعپردازد و میهای وزارت نفت در برنامه پنجم 

 .شودارائه میهای وزارت نفت در برنامه پنجم و ششم توسعه 

پرداخته  «های بخش باالدستی نفت و گاز در صورت بروز محدودیت مالیبندی طرحاولویت»به  یازدهم گزارشدر  

های مهم و معتبر ها بر اساس شاخصاولویت بندی پروژه ،با توجه به محدودیت دسترسی به منابع مالی شده است.

های اخیر به دلیل اعمال همچنین در سال. رودبه شمار مییکی از اقدامات اساسی برای تخصیص بهینه منابع 
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در این . برخوردار است ها از اهمیت مضاعفیبندی پروژهو افت درآمدهای کشور، اولویت المللیهای بینتحریم

گیری چندمعیاره و با توجه به نظرات خبرگان صنعت نفت و اطالعات های معتبر تصمیمبا تکیه بر روش گزارش

 بندیرنامه پنجم توسعه اولویتدر ب های بخش باالدستی صنعت نفتطرح های معتبر،شاخص و استخراجموجود 

 .شده است

در این  را ارائه نموده است. «هاها و پروژهتبیین سازوکار اجرایی و نظارتی الزم جهت اجرای طرح»دوازدهم  گزارش 

 -3گیرد. پیشنهادی به شرح ذیل مورد بررسی قرار میهای اجرایی گزارش سازوکار اجرایی متناسب با بسته

سازوکار اجرایی توسعه میادین نفتی جدید با  -7داشت ظرفیت تولید میادین فعلی، های نگهسازوکار اجرایی طرح

سازوکار اجرایی تکمیل و  -1، سازوکار اجرایی افزایش ضریب بازیافت از میادین فعلی -1اولویت میادین مشترک، 

 -1سازوکار اجرایی افزایش تولید گاز طبیعی از سایر میادین گازی،  -0برداری از فازهای پارس جنوبی، بهره

سازوکار اجرایی  -0های بخش باالدستی نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه و سازوکار اجرایی تأمین مالی طرح

 مالی.های بخش باالدستی نفت و گاز در صورت بروز محدودیت بندی طرحاولویت

 نتایج: 

ینده منابع نفت و گاز برخی از کشورهای تولید سال آ 15طی نتایج حاصل از تحلیل وضع موجود حاکی از این است که 

     های آتی، اهمیت و جایگاه ایران و با توجه به رشد تقاضای نفت و گاز در سالکننده نفت و گاز به اتمام خواهد رسید 

یکی از مهمترین مناطق جهان از لحاظ انرژی که به بیضی  بیضی شکل افزایش خواهد یافت.دلیل قرار گرفتن در منطقه هب

انرژی مشهور شده است، شامل کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه دریای خزر می باشد. این کشورها در مجموع حدود 

همچنین ارزیابی  یار دارند.درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اخت 05درصد از ذخایر نفت خام جهان و بیش از  10

جای افزایش با کاهش روبرو هتولید نفت خام بدهد که عملکرد صنعت نفت و گاز کشور در برنامه چهارم توسعه نشان می

گازهای سوزانده  ه است وو تولید میعانات گازی و تزریق گاز طبیعی نیز بسیار کمتر از اهداف تعیین شده انجام گرفت هشد

. بررسی کلی عملکرد برنامه چهارم در ه استبلکه روندی صعودی داشت هنه تنها کاهش نیافتاهداف برنامه،  برخالفشده نیز 

صنعت نفت و گاز در بخش باالدستی حاکی از عملکرد نسبتا ضعیف و ناموفق در تحقق اهداف تعیین شده بوده است. اهم 

 ت عبارتند از:دالیل عدم تحقق کامل اهداف برنامه چهارم توسعه در وزارت نف

 های تابعه.عدم ثبات در سطوح تصمیم گیری وزارت نفت و شرکت 

 .مشکالت و تنگناهای ناشی از تحریم بین المللی در دسترسی به عوامل تولید و حضور فعال در بازارهای بین المللی 

   ته به شرکت ملی و عدم کفایت منابع مالی تخصیص یاف نفت و گاز ای صنعتهای توسعهپروژهسرمایه بر بودن
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 .گذاری خارجینفت ایران از سوی دولت، در راستای جبران کاهش جریان سرمایه

 خام تولیدی و افزایش سهم  کاهش عمر اقتصادی میادین نفت و گاز )به ویژه میادین نفت(، تغییر کیفیت نفت

 تولید نفت سنگین.

 المللی کشور و نیز وابستگی انتقال شرایط بیندلیل های جدید و دانش فنی به روز بهعدم دسترسی به تکنولوژی

 گذاری خارجی در بسیاری موارد.دانش فنی به جریان سرمایه

 گذاری های کافی جهت تسهیل سرمایهگیر و طوالنی شدن انعقاد قراردادها و عدم وجود مشوققوانین دست و پا

 خارجی.

  های یکسان و و نقصان وجود رویه هاپروژهطوالنی بودن فرایند گشایش اعتبارات جهت خرید تجهیزات مورد نیاز

 مند در نظام بانکی جهت گشایش اعتبارنظام

  و فرایند ترخیص کاال از گمرک هاپروژهطوالنی بودن فرایند تهیه تجهیزات و کاالی مورد نیاز 

 المللیبین به دلیل عدم وجود مجوزهای قانونی و شرایط هاپروژهجام عدم تامین کاالی مورد نیاز ان 

 دلیل عدم تناسب تخصیص نیروهای فعال و مشاغل راندمان پایین نیروی انسانی شاغل به 

 تکافوی ظرفیت پیمانکاران ایرانی توانمند جهت اجرای پروژه های عظیم نفت و گاز عدم 

 ویژه در بخش عملیات حفاریعدم تکافوی نیروهای متخصص و مجرب، به 

 عدم کارایی قانون مناقصات در جهت انتخاب بهترین پیمانکار 

در کنار موارد ذکر شده در خصوص دالیل عدم موفقیت برنامه چهارم توسعه، در حال حاضر صنعت نفت کشور همچنین 

 های اساسی زیر روبروست:در بخش باالدستی با چالش

 کشورنرخ پایین ضریب بازیافت در  -

 توسعه نامناسب میادین مشترک نفتی و گازی -

 تأخیر در توسعه میدان گازی پارس جنوبی -

 هاطوالنی شدن زمان اجرای پروژه -

 کمبود گاز طبیعی در دسترس برای تزریق -

 مصرف باالی گاز طبیعی در کشور -

 های نفتی کشورراندمان پایین پاالیشگاه -
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 درآمدهای نفتیوابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به  -

 های باالی توسعه میادین نفت و گازهزینه -

 کمبود منابع مالی -

 :واژگان کلیدی -4

 ها.ساختار پروژههای اجرایی، برنامه پنجم توسعه، صنعت نفت و گاز، بسته

Oil and Gas Industry, Excecutive Packages, Projects Structure. 

 های سیاستی قابل استخراج از طرح:توصیه -0

را ارائه نموده است.  های کالن بخش باالدستی نفت و گاز در برنامه پنجم توسعهمحقق راهبردها و سیاستدر طرح حاضر  (3

های الزم جهت رسیدن به اهداف بیان راهبردها و سیاستها به در این گزارش ابتدا اهداف را مشخص نموده و ذیل آن

 شود.به برخی از این موارد اشاره می ، صرفاًکه در ذیل به دلیل پرهیز از اطاله کالم پرداخته است

 میادین از برداشت اولویت حفظ و ارتقاء جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان عمده نفت خام و گاز طبیعی در جهان با -3هدف 

 مشترک

 اکتشاف منابع هیدروکربوری 

 راهبردها: 

 هیدروکربوری به عنوان پشتوانه تولید نفت و گاز کشور در پهنه سرزمینگسترش اکتشاف منابع   

 اکتشاف کامل مناطق مرزی با کشورهای همسایه در طول برنامه پنجم توسعه 

 سیاست ها: 

اولویت عملیاتهای اکتشافی در مناطق مرزی با عراق و ترکمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس در طول برنامه   

 پنجم توسعه

ام فعالیتهای اکتشافی نفت و گاز بطوری که ذخایر اکتشافی در طول برنامه حداقل معادل منابع برداشت شده انج  

 از مخازن باشد

 افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز 

 راهبردها: 

 توسعه و افزایش ظرفیت تولید در میادین نفت و گاز کشور با اولویت میادین مشترک  

 گاز طبیعیافزایش ظرفیت پاالیش و انتقال   
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 سیاست ها: 

 انعقاد قرارداد توسعه کلیه میادین گازی و نفتی مشترک شناخته شده در طول برنامه  

 ترافزایش برنامه تولید از کلیه میادین مشترک تولیدی نفت و گاز کشور با اولویت میادین بزرگ  

 داشت توان تولید نفت و گازنگه 

 راهبردها: 

 مخازن نفت و گاز در حال تولیدتوصیف دقیق و شناخت بیشتر   

 و حفظ سطح تولید میادین عمده و بزرگ نفت و گاز کشور در طول برنامه احیا  

 سیاست ها: 

 روزرسانی مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشورهانجام و ب  

 ها و تاسیسات سطحیرفع مشکالت و موانع تولید در چاه  

 تولید وریبهره هیدروکربوری و افزایش منابع از صیانت -2هدف 

 گریحاکمیت و تصدی 

 راهبردها: 

 تابعه هایشرکت و نفت گری در وزارتتبیین و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی 

 (گذاری، هدایت و نظارتسیاست)وظایف حاکمیتی  یایفا یایجاد ساختارهای مناسب برا و سازمانی ساختار اصالح 

 در وزارت نفت

 سیاست ها: 

گری با تاکید بر اداره واحدهای اقتصادی صنعت محور قراردادن بخش خصوصی و افزایش نقش آن در امور تصدی  

 های اقتصادینفت در قالب بنگاه

 های خصوصی و تعاونی در عقد قراردادهای دولتی نسبت به شرکتلغو کلیه امتیازات شرکت  

 صیانت از منابع هیدروکربوری 

 راهبردها: 

 هیدروکربوری مخازن از برداشت ازدیاد و صیانتی جامع برنامه اجرایتدوین و   

 های ازدیاد برداشت جهت برداشت صیانتی و افزایش ضریب بازیافت میادین نفتکارگیری روشهب  

 سیاست ها: 

 اختصاص بخش معینی از گاز تولیدی میادین گازی مشترک برای تزریق به میادین نفتی  

 مطالعات مخازن و طرح جامع توسعه میادین کشورروزرسانی هانجام و ب  
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 وری تولیدافزایش بهره 

 راهبردها: 

 شده سازی میزان گازهای سوزاندهآوری گازهای همراه به منظور حداقلهای جمعتسریع در اجرای طرح  

 گاز و نفت هایفعالیت از ناشی خاک و آب هوا، هایآلودگی جبران و کاهش تالش برای پیشگیری،  

 سیاست ها: 

 آوری گازهای همراه نظیر فاینانس خودگردانهای جمعهای مناسب تامین مالی برای اجرای طرحاستفاده از روش  

 پذیری فنیتزریق مجدد گازهای همراه تولیدی در میادین نفت در صورت امکان  

 زیریشنهادات پ ،پارس جنوبیبرداری از فازهای های تکمیلی و بهرهتعیین اهداف کمی و طرح پس ازهمچنین محقق 

 نموده است.ارائه به صورت زیر را  میداناین های موجود در جهت استفاده از فرصت

 ها در شرایط تحریمطراحی استراتژی مناسب برای اجرای طرح -

 ارتقای دانش مدیریت پروژه در فازهای مختلف پارس جنوبی -

 بازگردانی گاز خشک به میدانبرداشت میعانات گازی میدان پارس جنوبی و  -

 مطالعه جامع بر روی امکان تولید بیشتر از فازهای تولیدی موجود -

 های جدیدهای نوین حفاری و تکمیل چاه در چاهمطالعه و اعمال روش -

 تخصیص دکل حفاری به تعداد مورد نیاز در فازهای پارس جنوبی -

 37 و 33بازنگری در تعریف محدوده فازهای  -

 مرکز کردن توان مالی و پیمانکاری در فازهایی با بیشترین پیشرفت فیزیکیمت -

 انتشار اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی الزم با نرخ سود رقابتی و باال -

 صورت فردیه استفاده و عقد قرارداد با متخصصین توانمند خارجی ب -

 ی پارس جنوبیهای نفتبرداری از الیهریزی اصولی برای بهرهبرنامه -

 


