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طليعة حضور شركت ملى نفت ايران در فضاى تجارى و بين المللى؛
صدور پروانه بهره  برداري موقت براي 29 ميدان نفتي كشور

بر اســاس بندب مــاده-129 قانــون برنامه 
پنج  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران 
(1394-1390) مصــوب جلســه علني مورخ 
1389/10/15 مجلــس شــوراي اســالمي و 
هم  چنين در راستاي اجراي مفاد ماده-3 قانون 
وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب سال 
1391، وزارت نفت موظف شده در راستاي 
اعمــال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت 
وگاز، بــا اتخاذ ضوابط توليــد صيانتى، براى 
فعاليت  هاى اكتشــاف، توســعه، استخراج و 
توليد نفت و گاز توســط شــركت  هاى تابعه 
آن وزارت و شــركت  هاى صاحب  صالحيت 
پروانــه بهره  بــردارى (بــدون حــق مالكيت 
نســبت به نفت و گاز توليدى) صادر كرده و 
براســاس طرح مصوب، از نظر مقدار توليد و 
صيانت مخزن و معيارهاى ســالمتى-ايمنى و 
زيست محيطى بر عمليات اكتشاف، توسعه و 

توليد آن شركت  ها نظارت نمايد.
مســئوليت حســن اجراي اين دستورالعمل 

بــر عهده معاونــت برنامه  ريــزي و نظارت بر 
منابــع هيدروكربوري وزارت نفت (مديريت 
كل اكتشــاف، توسعه و توليد) است كه طبق 
تكليف بندالف ماده-129 قانون برنامه پنجم 
براي ايفاي وظايف اعمــال حق حاكميت و 
مالكيت وزارت نفت بر منابع هيدروكربوري 
و ســاير وظايف قانوني ايجاد شده است. اين 
دســتورالعمل براي شــركت ملي نفت ايران، 
شــركت  هاي فرعي تابعه و ســاير واحدهاي 
ذيربط الزم  االجراســت. در همين راســتا در 
تاريخ 29 اســفند ماه ســال 1391 (مصادف 
با سالگرد ملي شــدن صنعت نفت)، معاونت 
برنامه  ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري 
وزارت نفت اقدام به صــدور 29 فقره پروانه 

موقت توليد كرده است.
شــرايط اساســي اين پروانه  ها كه در پشت 

فرم پروانه درج گرديده عبارتند از:
 مدت اعتبار ايــن پروانه از تاريخ صدور 
شــش ماه بــوده و حداكثر تا شــش ماه قابل 

تمديد اســت. پــس از آن در صورت احراز 
شرايط، پروانه دائم صادر خواهد شد.

 پروانه موقت توليد و حقوق ناشى از آن، 
غيرقابــل انتقال و ترهين بوده و قابليت تعليق، 
ابطــال، اصالح يا لغو پروانه به صورت جزئى 

و كلى به عهده وزارت نفت است.
 در مــدت اجــراى پروانه موقــت توليد، 
مالكيت نفت و گاز موجود در ميدان/مخزن، 
كليه چاه  ها و محصوالت توليدى آنها، متعلق 
به دولــت و مالكيت تجهيزات بــه كار رفته 
در ســر چاه و خطوط لوله جريانى، انتقالى و 
تأسيسات بهره  بردارى و فرآورشى و تزريق و 
پااليشگاه  هاى گاز و كارخانجات گاز و گاز 

مايع متعلق به دارنده پروانه است.
 دارنده اين پروانه موظف اســت در دوره 
اعتبــار آن، نســبت بــه تكميــل اطالعات و 
مستندات مربوطه مشتمل بر برنامه  هاى كوتاه، 
ميــان و بلندمــدت توليد صيانتــى و تزريق، 
برنامه ازدياد  برداشــت و نگهداشــت توليد و 

محمد امين همت معاونت برنامه  ريزي وزارت نفت
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برنامه  هاى توســعه تكميلى اعم از برنامه  هاى 
جديد حفارى، بازسازى و نوسازى تأسيسات 

جهت اخذ پروانه دائم اقدام كند.
 در مــدت اجــراى پروانه موقــت توليد، 
مسئوليت  هاى دارنده پروانه و مقررات جارى 
صنعت نفت از جمله مقررات  HSE، نظارت 
مقــدارى و ســاير مقــررات و موضوعات به 

قوت خود باقى هستند.
 معاونــت برنامه  ريزى و نظــارت بر منابع 
هيدروكربــورى وزارت نفت طبــق قوانين و 

مقــررات موضوعه صنعت نفــت، بر اجراى 
فعاليت  هــاى موضــوع پروانه توســط دارنده 
پروانــه و عامل وى نظــارت مى  كند. نظارت 
مقدارى توسط اداره كل نظارت بر صادرات 

و مبادالت مواد نفتى انجام مى  شود.
خصــوص  در  شــده  صــادر  پروانه  هــاي 
ميادين شــركت نفت مناطــق نفت  خيز جنوب 
شــامل: اهــواز آســماري، اهــواز بنگســتان، 
پازنان، رگ  سفيد،  بي  بي  حكيمه، گچســاران، 
مارون، آغاجــاري، كرنج، پارســي، هفتگل، 

منصوري،  بينك،  قلعه  نار،  مسجدسليمان، 
منصورآباد، ميادين شــركت نفت مناطق 
مركــزي ايران شــامل: نفت  شــهر، دانان، 
دالپري و ميادين شــركت نفت فالت قاره 
ايران شامل: سروش، هنديجان، بهرگانسر، 
اسفند، بالل، درود، سلمان، نوروز، ابوذر و 
فروزان صادر گرديده است. مطابق برنامه 
پنجم توسعه ميادين فوق الذكر در حدود 
75 درصد توليد نفت  خام كشور را به عهده 
دارند. شركت ملي نفت ايران پس از تهيه 
مدارك و مستندات الزم مي  تواند در خصوص 
اخذ پروانه  هاي دائم ميادين فــوق اقدام نمايد. 
هم  چنين معاونت برنامه  ريزي در مراحل بعد در 
خصوص صــدور مجوزهاي الزم در خصوص 
فعاليت  هاي اكتشــافي و توســعه  اي و  توسعه و 

توليد اقدام خواهد نمود.
اميد اســت اين مهم گامي مؤثــر در جهت 
پيشبرد اهداف و برنامه  هاي متعالي صنعت نفت 

و شركت ملي نفت ايران باشد.


