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ھيات دولت
مرجع تصوﯾب :ھيات وزيران
شماره وﯾژه نامه٩٧٣ :

سهشنبه ١٧،مرداد ١٣٩۶
سال ھفتاد و سه شماره ٢١٠٩١

تصوﯾبنامه در خصوص اقدام کليه دستگاهھای اجراﯾی نسبت به انجام تمھيدات الزم جھت تحقق مفاد سند ملی راھبرد انرژی
کشور

٧/۵/١٣٩۶
شماره/۵٣٧٧٢ت۵۴۴٩٣ھـ
تصوﯾبنامه در خصوص اقدام کليه دستگاهھای اجراﯾی نسبت به انجام تمھيدات الزم جھت تحقق مفاد سند ملی
راھبرد انرژی کشور
وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادی و داراﯾی ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت جھادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی اﯾران
سازمان حفاظت محيط زﯾست
ھيأت وزﯾران در جلسه  ٢٨/۴/١٣٩۶به پيشنھاد شماره  ١٢۴٢٧۶٧مورخ  ٧/۴/١٣٩۶سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء
) (٢بند )الف( ماده ) (١٢٠قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی اﯾران ـ مصوب
 ١٣٩۵ـ تصوﯾب کرد:
کليه دستگاھھای اجراﯾی موظفند نسبت به انجام تمھيدات الزم جھت تحقق مفاد سند ملی راھبرد انرژی کشور به شرح پيوست
که تأﯾيد شده به مھر دفتر ھيأت دولت است ،اقدام نماﯾند.
معاون اول رئيسجمھور ـ اسحاق جھانگيری
سند ملی راھبرد انرژی کشور
مقدمه
»سند ملی راھبرد انرژی کشور« ،سندی جامع و ھمه سوﯾه برای مدﯾرﯾت بخش انرژی کشور تا افق سال  ١۴٢٠ھجری خورشيدی
است که با بھرهگيری از توان کامل کارشناسی ھمه دستگاھھای اجراﯾی و نھادھای مرتبط با اﯾن بخش و در چارچوب سياستھای
کلی ارائه شده در اسناد باالدستی اﯾن سند و به استناد جزء ) (٢بند )الف( ماده ) (١٢٠قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی اﯾران )١۴٠٠ـ ،(١٣٩۶براساس مدل برنامهرﯾزی سوات )  ( SWOTتھيه و تدوﯾن
گردﯾده است .اﯾن اسناد شامل موارد زﯾر میباشد:
 ١ـ سند چشم انداز بيست ساله کشور ) ۴ ١۴٠ـ (١٣٨۴
 ٢ـ سياستھای کلی نظام در بخش انرژی ،ابالغی از سوی مقام معظم رھبری
 ٣ـ قانون برنامه ششم توسعه و اسناد پشتيبان آن
 ۴ـ قانون اجرای سياستھای کلی اصل چھل و چھارم ) (۴۴قانون اساسی
 ۵ـ سياستھای اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رھبری
 ۶ـ سياستھای کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رھبری
 ٧ـ سياستھای کلی محيط زﯾست ابالغی مقام معظم رھبری
اﯾن سند شامل اھداف کالن و راھبردھای اساسی بخش انرژی کشور تا افق سال  ١۴٢٠بوده و با استفاده از روندھای جھانی
تغييرات حاملھای انرژی در اﯾن بازه زمانی و نگاه به وضعيت فعلی کشور در بخش انرژی ،تدوﯾن و اراﯾه گردﯾده است.
الف ـ چالشھا و تنگناھای بخش انرژی کشور
 ١ـ باال بودن شدت انرژی و پاﯾين بودن بھرهوری انرژی در اﯾران در مقاﯾسه با کشورھای ھمتراز
 ٢ـ پاﯾين بودن ضرﯾب بازﯾافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرحھای ازدﯾاد برداشت از جمله تحقق نيافتن کامل اھداف برنامه
تزرﯾق گاز به مخازن نفتی در سالھای اخير به دليل کمبود گاز و افزاﯾش مصرف
 ٣ـ باال بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت توليد طبيعی آنھا
 ۴ـ افزاﯾش سھم توليد نفت سنگين و فوق سنگين در سبد توليد نفت خام
 ۵ـ نبود الگوی پاالﯾشی مناسب در پاالﯾشگاهھای موجود کشور و توليد فرآوردهھای با کيفيت پاﯾين
 ۶ـ باال بودن تلفات در بخشھای توليد ،تبدﯾل و عرضه انرژی در کشور
 ٧ـ فقدان ساز و کارھای مناسب بازار در عرضه محصوالت انرژی
 ٨ـ محدودﯾت در دسترسی به منابع مالی بينالمللی
٩ـ محدودﯾت دسترسی به فناوریھای )تکنولوژﯾھای( نوﯾن
 ١٠ـ موانع و مشکالت پيمانکاری و صناﯾع سازنده تجھيزات شامل کمبود ظرفيت ،اندک بودن سرماﯾه ثبت شده ،فقدان قوانين مربوط
به اتحادﯾهھای صنفی )سندﯾکاھا( و مشارکتھا )کنسرسيومھا( و ضعف فناوری
 ١ ١ـ ناکافی بودن حضور بخش غيردولتی در سرماﯾهگذاریھای بخش انرژی
 ٢ ١ـ تبعيت سياستھای صنعت نفت و گاز از ميزان نياز بودجه عمومی کشور به درآمدھای رﯾالی و ارزی حاصل از مصارف حاملھای
انرژی و صادرات آن
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 ٣ ١ـ عدم توسعه معادن زغال سنگ حرارتی و نيروگاهھای زغال سنگی
 ۴ ١ـ سھم ناچيز انرژیھای تجدﯾدپذﯾر و پاک در سبد انرژی کشور
١۵ـ طوالنی بودن فرآﯾند اخذ تسھيالت بانکی و اخذ مجوزھای الزم قانونی
١۶ـ کمبود شدﯾد منابع مالی برای توسعه طرحھای بخش انرژی
 ٧ ١ـ ورود و توليد محصوالت کم بازده و پرمصرف انرژی
١٨ـ نادﯾده گرفتن مالحظات اقتصادی در استقرار مراکز مصرفکننده انرژی
١٩ـ فقدان نھاد مستقل تنظيم مقررات )رگوالتوری( در بخش انرژی
٢٠ـ باال بودن نرخ انتشار گازھای آالﯾنده ھوا )شامل آالﯾندهھای گازی و ذرهای( ناشی از رشد بیروﯾه مصرف انرژی و به کارگيری
فناوریھای )تکنولوژیھای( قدﯾمی و انرژی بر در بخشھای صنعتی ،تجاری و خانگی
 ١ ٢ـ افزاﯾش ميزان انتشار گازھای گلخانهای ناشی از مصرف بيش از حد انرژی و باال بودن شدت انرژی ،در نتيجه افزاﯾش نامطلوب
رتبه اﯾران در تقسيمبندی جھانی به عنوان ﯾکی از کشورھای توليدکننده گازھای گلخانهای و لزوم کاھش آنھا بر اساس تعھدات از
) (۴تا ) (٨درصد
 ٢ ٢ـ قيمتگذاری غيرواقعی حاملھای انرژی به وﯾژه برای واحدھای تبدﯾلکننده انرژی
 ٣ ٢ـ فقدان امنيت تقاضا در صادرات نفت خام و ميعانات گازی و بازارھای بلند مدت و نبود مشترﯾان راھبردی
 ۴ ٢ـ فقدان مطالعه ﯾکپارچه و جامع انرژی کشور
 ٢۵ـ بدھيھای کالن انباشته شرکتھای بخش انرژی
 ٢۶ـ نبود معامله گران نفت و فرآوردهھای نفتی خصوصی در کشور
ب ـ اھداف کالن بخش انرژی
در راستای توسعه ھمه جانبه بخش انرژی کشور با روﯾکرد سياستھای اقتصاد مقاومتی ،اھداف کالن بخش انرژی کشور به شرح
زﯾر تعيين میگردد:
 ١ـ افزاﯾش بھرهوری و کاھش شدت انرژی در کشور به نصف تا پاﯾان افق چشمانداز سند
 ٢ـ افزاﯾش بازﯾافت مخازن نفت و گاز کشور
 ٣ـ حداکثر کردن توليد و بھرهبرداری از ميدانھای مشترک نفتی و گازی
۴ـ افزاﯾش ظرفيتھای جدﯾد و استفاده بھينه از منابع و ظرفيتھای بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجيره توليد کشور
 ۵ـ استفاده حداکثری از ظرفيت جغرافيای سياسی )ژئوپلتيک( و ارتقای جاﯾگاه بينالمللی کشور در بازارھای جھانی انرژی
 ۶ـ تمرکز سياستگذاری ،تدوﯾن راھبردھا و اتخاذ تصميمات در بخش انرژی کشور شامل نفت ،گاز ،برق ،انرژیھای تجدﯾدپذﯾر،
ھستهای و زغال سنگ حرارتی
٧ـ افزاﯾش خود اتکاﯾی در توسعه و کاربرد فناوریھای پيشرفته با دانش بنيان نمودن حوزه انرژی
 ٨ـ ارتقای امنيت عرضه انرژی مطمئن ،پاﯾدار و با کيفيت مناسب
٩ـ تنوع بخشی اقتصادی سبد انرژی کشور
١٠ـ افزاﯾش بازﯾافت و کاھش ھدرروی در توليد و مصرف انرژی با رعاﯾت مالحظات و استانداردھای زﯾست محيطی
١١ـ کارآمدتر ساختن ساختار سازمانی توليدکنندگان و عرضهکنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار شرکتھای پيشرو در اﯾن
عرصه
١٢ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدھای حاصل از آن ،از منبع تأمين بودجه عمومی به منابع و سرماﯾهھای زاﯾنده اقتصادی با تأکيد بر
اقتصاد منابع تجدﯾدپذﯾر
١٣ـ واقعی کردن قيمت حاملھای انرژی برای توليدکنندگان انرژی
١۴ـ حصول اطمينان از اﯾمنی تاسيسات ھستهای و فعاليتھای پرتوﯾی در کشور
ج ـ راھبردھای بخش انرژی
ج ـ  ١ـ راھبردھای کلی بخش انرژی
 ١ـ واقعی کردن قيمت نسبی حاملھای انرژی در بخشھای مختلف مصرفکننده حداکثر تا پاﯾان پنج سال اول اجرای اﯾن سند و
تداوم آن
 ٢ـ تفکيک کامل وظاﯾف حاکميتی از تصدﯾگری و اﯾجاد ساختارھای مناسب برای اﯾفای وظاﯾف حاکميتی در بخش انرژی کشور به
وﯾژه صنعت نفت با تأکيد بر اعمال حق حاکميت و مالکيت ملی بر منابع و ذخاﯾر و صيانت از آن
٣ـ اﯾجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع انرژی اوليه کشور از طرﯾق تعرﯾف و استقرار زنجيره ارزش بر مبنای نتاﯾج امکانسنجی فنی و
اقتصادی و مالحظات زﯾست محيطی
 ۴ـ گسترش فعاليتھای اقتصادی در مناطق و سواحل و جزاﯾر جنوبی با استفاده از ظرفيتھای صنعت نفت و گاز و ھمچنين
مدﯾرﯾت مصرف آب در صناﯾع انرژی بر
 ۵ـ اﯾجاد بازارھای رقابتی در زمينه توليد و عرضه حاملھای انرژی
 ۶ـ کاھش ضاﯾعات و تلفات در بخش توليد ،انتقال ،توزﯾع و مصرف انرژی تا سطح استانداردھای ملی
 ٧ـ ارتقای فناوری در تجھيزات و فرآﯾندھای زنجيره انرژی
 ٨ـ بھرهگيری مؤثر از موقعيت منطقهای و جغرافياﯾی کشور برای خرﯾد ،فروش ،معاوضه ،انتقال ،فرآوری و ذخيرهسازی نفت و گاز و
برق در بازارھای داخلی و منطقهای با روﯾکرد حداکثر سودآوری در تجارت حاملھای انرژی با تأکيد بر ارتقای دﯾپلماسی انرژی
٩ـ تروﯾج و گسترش فرھنگ صرفهجوﯾی و بھينه سازی مصرف انرژی و حماﯾت از توسعه شرکتھای خدمات انرژی )(ESCO
 ١٠ـ توسعه مشارکت آحاد مردم در سرماﯾهگذاری بخش انرژی در راستای سياستھای کلی اصل چھل و چھارم ) (۴۴قانون
اساسی و با ھدف ارزش افزوده بخش انرژی
 ١ ١ـ بھبود کيفيت محصوالت و خدمات بخش انرژی متناسب با استانداردھای ملی در راستای صيانت از حقوق متقابل مشترﯾان و
عرضهکنندگان با اﯾجاد نھادھای تنظيم مقررات بخش انرژی )رگوالتوری انرژی(
 ٢ ١ـ اصالح ساختار سازمانی و ھمچنين قوانين و مقررات جاری بخش انرژی متناسب با استانداردھا و شراﯾط روز با تأکيد بر
حداکثرسازی مبادالت تجاری ،عملکردھای بھينه اجراﯾی و توسعهای در سطح بينالمللی و افزاﯾش جذابيت سرماﯾهگذاری
 ٣ ١ـ تبدﯾل و توليد حاملھای انرژی با ارزش افزوده باالتر
 ۴ ١ـ حماﯾت از گسترش پژوھشھای کاربردی ،توليد دانش فنی و تجاریسازی فناورﯾھای نوﯾن
١۵ـ اجرای طرح مطالعات جامع انرژی کشور با راھبری سازمان برنامه و بودجه کشور
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١۶ـ تجاری سازی فناوریھای انرژیھای تجدﯾدپذﯾر و دوستدار محيط زﯾست
 ٧ ١ـ توانمندسازی سرماﯾه انسانی از طرﯾق ارتقای آموزشھای حرفهای و مھارتھای کاری و آموزش مستمر
١٨ـ توسعه صادرات کاال و تجھيزات دانش بنيان و خدمات فنی مھندسی بخش انرژی
١٩ـ کاھش ميزان انتشار گازھای گلخانهای و آالﯾندهھای ناشی از توليد ،انتقال و مصرف انواع حاملھای انرژی
ج ـ  ٢ـ راھبردھای نفت و گاز
 ١ـ افزاﯾش حداقل ) (۵واحد درصد به ضرﯾب بازﯾافت ميادﯾن نفتی کشور تا پاﯾان افق زمانی اﯾن سند از طرﯾق به کارگيری روشھای
ازدﯾاد برداشت و توليد صيانتی
 ٢ـ توسعه و بھرهبرداری حداکثری از کليه ميادﯾن مشترک نفتی و گازی در راستای حفظ منافع ملی کشور
 ٣ـ گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه توليد نفت و گاز کشور در پھنه سرزمين
 ۴ـ افزاﯾش ظرفيت و حفظ سھم توليد نفت در اوپک و بازار جھانی با لحاظ توليد صيانتی از مخازن ھيدروکربوری ماﯾع کشور
 ۵ـ ارتقای کمی و کيفی محصوالت زنجيره نفت خام و گاز )پاالﯾشی و پتروشيمياﯾی( با روﯾکرد اﯾجاد حداکثر ارزش افزوده از طرﯾق
ارتقای فناوری و توليد محصوالت متناسب با استانداردھای روزآمد
 ۶ـ استفاده از روشھای مختلف تأمين مالی داخلی و خارجی برای اجرای طرحھای صنعت نفت و گاز و افزاﯾش سھم مشارکت
بخش غيردولتی
 ٧ـ نگاه راھبردی به نفت و گاز به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور
 ٨ـ تخصيص بھينه گاز طبيعی توليدی کشور بر اساس جامع نگری در منافع ملی
 ٩ـ افزاﯾش بھرهوری در زنجيره صنعت نفت و گاز کشور از طرﯾق توسعه و توانمندسازی سرماﯾه انسانی ،فناوری ،نظامھای مدﯾرﯾتی
و کاربری تجھيزات روزآمد جھانی
١٠ـ جمع آوری ،فرآورش و ﯾا تبدﯾل حداکثری گازھای ھمراه و در حال سوختن با رعاﯾت مالحظات اقتصادی و زﯾست محيطی
 ١ ١ـ اﯾجاد اطمينان در تقاضای فروش نفت خام با خرﯾد ﯾا مشارکت در پاالﯾشگاھھای خارج از کشور
 ٢ ١ـ اتخاذ تدابير کارآمد در حوزه دﯾپلماسی انرژی برای افزاﯾش سھم اﯾران از تجارت جھانی گاز طبيعی و فرآوردهھای نفتی
 ٣ ١ـ گسترش بازارھای صدور خدمات فنی مھندسی و فناوری انرژی
ج ـ ٣ـ راھبردھای بخش برق
 ١ـ بھبود و ارتقای بازار برق و عملکرد آن در تأمين مطمئن برق برای تضمين روند توسعه پاﯾدار کشور
 ٢ـ ارتقای سطح امنيت و پاﯾاﯾی در شبکه سراسری برق
 ٣ـ حداکثر بھرهگيری از منابع انرژی اوليه و تأمين و صادرات برق به کشورھای منطقه با رعاﯾت مالحظات اقتصاد انرژی و دﯾپلماسی
انرژی
 ۴ـ کاھش تلفات توزﯾع برق تا سطح متوسط کشورھای توسعه ﯾافته
 ۵ـ افزاﯾش سھم انرژیھای تجدﯾدپذﯾر و پاک در ظرفيت توليد برق کشور
 ۶ـ ارتقای بھرهوری )راندمان( نيروگاهھای حرارتی کشور در سطح متوسط کشورھای توسعه ﯾافته
 ٧ـ افزاﯾش بھرهوری در زنجيره صنعت برق کشور از طرﯾق توسعه و توانمندسازی سرماﯾه انسانی ،توسعه فناوری ،توسعه
نظامھای مدﯾرﯾتی و کاربری تجھيزات روزآمد جھانی
ج ـ ۴ـ راھبردھای بخش انرژی اتمی
 ١ـ استقرار استانداردھای ملی و بينالمللی اﯾمنی ھستهای و پرتوﯾی و انجام نظارت و ارزﯾابیھای الزم
 ٢ـ تھيه و تأمين اقتصادی مواد اوليه و سوخت مورد نياز راکتورھای ھستهای
 ٣ـ گسترش و تعميق پژوھشھای بنيادی و کاربردی به منظور دستيابی به فناوریھای نوﯾن نيروگاهھای ھستهای از طرﯾق تعامالت
الزم بينالمللی
 ۴ـ ارتقای سطح بومی سازی دانش فنی و بھبود فناورﯾھای موجود و دستيابی به فناوریھای نوﯾن ھستهای و توسعه کاربرد آن در
بخشھای مختلف
 ۵ـ تعامل سازنده و مؤثر با آژانس بينالمللی انرژی اتمی ،سازمانھا و نھادھای منطقهای و بينالمللی به منظور تبادل اطالعات و
استفاده از فرصتھای علمی ،فنی و مالی در صنعت ھستهای
ج ـ  ۵ـ راھبردھای بخش زغال سنگ
 ١ـ شناساﯾی و اکتشاف جامع زغال سنگ حرارتی کشور
 ٢ـ استفاده بھينه ھمراه با فناوری جدﯾد و سازگار با محيط زﯾست از زغال سنگ حرارتی در عرضه انرژی و توليد برق
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