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چشم انداز

سند ملي  راهبرد
  انرژي كشور،

 نقشه راه 
صنعت نفت و گاز

انرژي، همواره به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي امروز بشــر مطرح بوده و بسياري از روابط و 
سياســت گذاري هاي كشورها نيز تحت تاثير آن صورت مي پذيرد. امروزه، دولت ها تالش مي كنند 
تا در قالب برنامه ريزي هاي مدون، ضمن برآورد عرضه و تقاضاي انرژي كشور خود در آينده، زير 

ساخت هاي الزم جهت تنظيم اين دو را نيز فراهم آورند.
ســال 1390، ســال جهاد اقتصادي نام گذاري و محور اساســي ترين مســائل كشــور، مباحث 
اقتصادي بيان شــده اســت. از سوي ديگر يكي از مســائل مهم در قانون برنامه پنجم توسعه، بخش 

انرژي و در راس آن نفت و گاز است. 
انرژي در كشــور ما عالوه بر تأميــن نيازهاي رفاهي و نيز ايفاي نقش بــه عنوان نهاد توليد در 

بخش هاي مختلف اقتصادي، دو كاركرد مهم ديگر نيز براي جمهوري اسالمي ايران داشته است:
 ثبات، رونق و رشــد در بخش انرژي كه زمينه ساز رشد اقتصادي در بخش هاي ديگر است و 
ازسوي ديگر تبادالت حامل هاي انرژي كه وسيله اي براي توسعه روابط بين المللي و تقويت كننده 
امنيت ملي اســت. تعيين و حفظ يك موقعيت بهينه را بايد مهم ترين سياست راهبردي كالن انرژي 

كشور برشمرد.
در اين ميان مأموريت بخش انرژي كشور، مديريت عرضه و تقاضاي انرژي با توجه به اهداف 

اساسي زير است:
• حفظ و توسعه ارزش هاي انساني و اسالمي

• تأمين منافع ملي و امنيت انرژي
• ترسيم وضعيت مطلوب بخش انرژي كشور

• تعيين شاخص ها و معيارهاي بهبود در بخش هاي مرتبط با انرژي در كشور
• ارتقاي كيفي وضع موجود در جهت نيل به وضع مطلوب

• تنظيم كليه امور مرتبط با بخش انرژي در اين راستا و بهبود مستمر سياست گذاري و مديريت 
انرژي كشور

بــه علت كاركرد بخش انرژي در اقتصاد ايران و ســهم عمده درآمدهــاي نفتي از بودجه هاي 
ساليانه، از ديرباز نياز به برنامه اي بلندمدت و نقشه راه، براي استفاده از همه ظرفيت هاي موجود در 
اين بخش به طور جدي احســاس مي شد تا اينكه، در 25 آبان سال 1389 نمايندگان محترم مجلس 
شــوراي اســالمي در ادامه بررسي اليحه پنجم توســعه، ماده 125 از بخش نفت و گاز برنامه پنجم 
را تصويب نمودند. براســاس بند الحاقي به اين ماده و با هدف رفع مشــكالت حوزه انرژي، دولت 
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مكلف شــد برمبناي ســند چشم انداز 20 ســاله كشور و سياســت هاي كلي نظام در بخش انرژي، 
ابالغي را از سوي مقام معظم رهبري، با پشتوانه كامل كارشناسى سند ملي راهبرد انرژي كشور، به 

عنوان سند باالدستي بخش انرژي براي يك دوره زماني 25 ساله، ارائه نمايد. 
بر اساس تبصره اين ماده، وزارت نفت موظف است با همكاري ساير دستگاه ها و وزارتخانه هاي 
ذي ربط و هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري «برنامه اجرايي سند 
ملي راهبرد انرژي كشور» را در مدت يك سال پس از تهيه سند به تصويب هيئت وزيران برساند.

براساس اين سند، راهكارهاي كلي در حوزه انرژي مشخص گرديده و اين سند، چشم انداز 
كشــور در بخش اصلي درآمدهاي كشــور خواهد بود، عالوه بر اين مديريت بخش انرژي نيز 
بر اســاس آن اعمال خواهد شد. مشــخص نمودن نحوه توليد صيانتي از مخازن، ميزان برداشت 
و اســتحصال گاز و نفت، تعيين تراز انرژي كشــور در اين حوزه، ميزان بهره برداري از نفت و 
گاز، ميــزان مصرف منابع، ميزان صادرات، تعيين پتانســيل ها و ظرفيت هاي توليد، اولويت هاي 
اكتشــاف و اســتخراج منابــع هيدروكربوري و... از جمله مواردي اســت كه بايد در اين ســند 

راهبردي مشخص شوند.
از طرفي ديگر، اين ســند بايد به عنوان يك راهكار مــورد توجه قرار گيرد و در وزارتخانه اي 
ماننــد وزارت نفت، كه يــك وزارتخانه راهبردي و بــا حجم عظيم فعاليت بوده و مى بايســت به 
صورت اقتصادي، علمي و كاربردي اداره شود، با تغيير مديران، خط مشي وزارتخانه و سازمان هاي 
مربوطه تغيير ننمايد. با تصويب اين ســند، مجموعه هاي مرتبط با انرژي در كشور ملزم خواهند بود 

سياست هاي خود را براساس سياست گذاري واحد اين سند تنظيم نمايند.
سخن آخر اينكه، در كشــور ما برنامه هاي مختلفي مانند برنامه چشم انداز 20 ساله، برنامه هاي 
توسعه 5 ساله و نيز برنامه بودجه ساليانه وجود دارند كه عالوه بر ضروري بودن همسويي بين آنها، 
هر كدام افقي كوتاه مدت، ميان مدت و يا بلندمدت را براي ما ترســيم نموده و مشخص مي نمايند 

كه در وقت مقرر بايد به چه مرحله اي برسيم. 
تدوين ســندملي راهبرد انرژي، به منظور رفع مشــكالت حوزه انرژي در بلندمدت (25 ساله)، 
نظارت بر عملكرد دولت در اين بخش و نيز پاسخ گويي هرچه كاراتر وزارت خانه ها و سازمان هاي 
مربوطه بوده؛ لذا الزم است در تدوين آن، به موازات در نظر داشتن مؤلفه هاي جهاني انرژي، تمامي 

سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط، هم سو با يكديگر، در اين امر، مشاركت فعال داشته باشند.
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