رئیس جمهور در حکم ضمیمه وزیر نفت ،اولویت های عمومی و تخصصی وزارت نفت را در
دولت دوازدهم ابالغ کرد.
سئیغ جوَْس دس ساػتای اتالغ ضوائن احىام ٍصسا ،اهشٍص ضویوِ حىن «تیظى صًگٌِ» ٍصیش ًفت سا اتالغ وشد.
هتي ایي حىن تذیي ؿشح اػت:
"دٍلت دٍاصدّن ،تش اػاع تشًاهِ ّایی وِ دس دٍساى اًتخاتات سیاػت جوَْسی تِ هشدم اسائِ ؿذُ اػت ٍ ًیض هثتٌی
تش تشًاهِ تمذین ؿذُ تِ هجلغ ؿَسای اػالهی دس ٌّگام هعشفی ٍصسا ،سػالتی تغ ػٌگیي تشعْذُ داسد .ایي دٍلت
تایذ تتَاًذ طی دٍسٓ فعالیت خَد ،وـَس عضیضهاى ایشاى سا اص چالؾ ّای تضسي اًثاؿتِ ؿذُ دس طَل چٌذ دِّ
گزؿتِ عثَس دادُ ٍ ؿشایط هؼاعذی سا تشای همطع پایاًی فعالیت خَد دس ػال  0411وِ هصادف تا تِ پایاى سػیذى
لشى حاضش اػت ،تٍِجَد آٍسد .هحذٍدیت هٌاتع ٍ ػایش هحذٍدیت ّای ػیاػی ،اداسی ،اجتواعی ٍ فشٌّگی اص
یهطشف ٍ اػٌاد تاالدػتی ؿاهل ػیاػتْای ولی اصل  44لاًَى اػاػی ٍ ػیاػتْای ولی التصاد هماٍهتی ایجاب
هی وٌذ وِ ّش ٍصاستخاًِ تش اّذاف هـخص ٍ هحذٍدی وِ اص اٍلَیت تاالیی تشخَسداس ّؼتٌذ ،هتوشوض ؿَد ٍ عالٍُ
تش پیـثشد اهَس جاسی ،اصالحات ػاختاسی تشای هحمك ػاختي تشًاهِّا سا دس دػتَس واس خَد لشاس دّذ.
لزا ضشٍسی اػت جٌابعالی تشًاهِّای ٍصاستخاًِ تحت هذیشیت خَد سا تا تَجِ دلیك تِ جْتگیشیّا ٍ اٍلَیتّای
ریل تٌظین وشدُ ٍ تشًاهِّای اجشایی سا ظشف  2هاُ تِ دفتش ایٌجاًة اسائِ ًواییذ.
ّوچٌیي ،ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ وـَس هَظف اػت ّش  6هاُ یهتاس گضاسؽ همایؼِای اص پیـشفت ٍ تحمك تشًاهِ
دستاسُ اٍلَیتّای اتالغی سا تِ دفتش سئیغ جوَْس اسائِ ًوایذ تا عولىشد ٍ چگًَگی پیـشفت تشًاهِّا اسصیاتی ؿَد.
اٍلَیت ّای عوَهی
 .0استمای ػالهت ًظام اداسی ،ؿفافیت هالی ،تْثَد دػتشػی ّوگاًی تِ اطالعات ،فشاّن آٍسدى فشصت تشاتش،
حفاظت اص اهَال دٍلتی ٍ هعیاس لشاس دادى لاًَى دس ّوِ اهَس.
 .2اعوال ؿایؼتِػاالسی تِ عٌَاى تٌْا هعیاس اًتـخاب ّوىاساى ٍ هذیشیت تعاسض هٌافع دس تصوین گیشیْا،
ٍاگزاسیّا ٍ اًتصاتات.
 .3هالن لشاس دادى «هٌـَس حمَق ؿْشًٍذی» دس ٍصاستخاًِ ٍ دػتگاّْای تاتعِ تِ ٍیظُ دس حَصُ ّای هشتثط تا
حمَق عوَهی.

 .4تَجِ تِ حفاظت اص هحیط صیؼت دس تشًاهِ سیضی ّا ٍ ػیاػتگزاسیْا.
 .5اٍلَیت ٍاگزاسی فعالیتْا تِ هشدم ٍ فشاّن آٍسدى صهیٌِ هـاسوت ّشچِ تیـتش تخؾ خصَصی.
 .6تَجِ تِ سفع اًحصاسّا ٍ تشلشاسوشدى فضای سلاتتی دس وٌاسِ تحت وٌتشل لشاسدادى ٍ لاعذُ¬هٌذ وشدى
حَصُّای اًحصاسی.
 .7اعوال اٍلَیت ٍیظُ تش اػتمشاس دٍلت الىتشًٍیه دس حَصٓ تحت هذیشیت.
 .8تِواسگیشی ّشچِ تیـتشجَاًاى ،صًاى ٍ ؿْشًٍذاًی اص الَام ٍ هزاّة دس ػطَح هذیشیتی ٍ واسؿٌاػی دس
ػطَح هختلف اداسی.
اٍلَیت ّای تخصصی:
 .0ایجاد تحَل دس تخؾ تاالدػتی ًفت اص طشیك تَػعِ ػشهایِگزاسی تٍِیظُ ػشهایِ گزاسی خاسجی تِهٌظَس
تَػعِ هیادیي ًفت ّوشاُ تا افضایؾ ضشیة تاصیافت اص طشیك تىاسگیشی فٌاٍسیْای ًَیي.
 .2الذاهات الصم تشای تْشُ تشداسی واهل اص توام هیادیي هـتشن ًفت ٍ گاص وـَس.
 .3تحَل دس تخؾ پاییيدػتی گاص ٍ ًیل تِ اسصؽافضٍدُ ٍ هـاسوت حذاوثشی تخؾ خصَصی.
 .4جلة هـاسوت تخؾ خصَصی ٍ ػشهایِگزاس خاسجی دس پتشٍؿیویّا.
ًَ .5ػاصی صٌعت ًفت ٍ گاص ٍ تاصطشاحی ػاختاس حاوویتی ٍ ؿشوتی تش پایِ التضائات ٍ سًٍذّای جْاًی تا
ّذف افضایؾ تاصدُ صٌعت دس چاسچَب ػیاػتْای ولی اصل  44لاًَى اػاػی.
 .6هـاسوت دس تشًاهِ ّای هْاس سؿذ هصشف گاص اص طشیك افضایؾ تْشٍُسی تا ّذف تمَیتِ ًمؾ ایشاى دس تاصاس
جْاًی گاص.
ّ .7وىاسی ٍ ّواٌّگی تا صٌعت تشق تِ هٌظَس اػتفادُ ّشچِ واساتش اص هٌاتع دس صًجیشٓ اسصؽ تَلیذ اًشطی
وـَس.
 .8هـاسوت هؤثش دس تْیِ تشًاهِ وٌتشل ٍ تْیٌِػاصی سؿذ هصشف حاهل ّای اًشطی تِهٌظَس صیاًت اص ػشهایِ
ّای وـَس ٍ جلَگیشی اص ّذسسفت هٌاتع ٍ تخشیة هحیط صیؼت.
 .9جلَگیشی اص ػَصاًذى گاصّای ّوشاُ ًفت دس هـعل ّا.

 .01فعال ؿذى تٌذس جاػه تشای صادسات ًفت.
 .00تالؽ تشای ایفای ًمؾ دس تاصاس جْاًی LNG
" حؼي سٍحاًی"
طثك اعالم سػوی دٍلت ،ػاصهاى تشًاهٍِتَدجِ وـَس هَظف ؿذُ اػت ّش ؿؾ هاُ یهتاس گضاسؽ همایؼِای اص
پیـشفت ٍ تحمك تشًاهِ دستاسُ اٍلَیتّای اتالغی سا تِ دفتش سئیغجوَْس اسائِ ًوایذ تا عولىشد ٍ چگًَگی پیـشفت
تشًاهِّا اسصیاتی ؿَد.
ضواین احىام ٍصسا ،ؿاهل اٍلَیتّای عوَهی ٍ اٍلَیتّای تخصصی ّش ٍصاستخاًِ اػت وِ ٍصسا تایذ دس دٍسُ تصذی
خَد آىّا سا ًصة العیي لشاس دادُ ٍ اجشایی ًوایٌذ.

