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 بسمه تعالی
 

 برادر ارجمند جناب آقاي مهندس نامدار زنگنه

 وزیر محترم نفت
 

 با سالم و احترام؛
های مدیریت عملکرد که در های اجرایی به عنوان یکی از زیرنظامهمانگونه که استحضار دارند؛ ارزیابی عملکرد دستگاه

های است، همه ساله در ابعاد شاخصتأکید قرار گرفته( مورد 19و  15، 10فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری)مواد 

ها قرار های اجرایی توسط سازمان، اجرایی شده و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاهعمومی و اختصاصی با همکاری دستگاه

ی)به شماره قانون مدیریت خدمات کشور 15و  10آیین نامه اجرایی مواد  9گیرد. در همین راستا به استناد بند )ب( ماده می

( مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، به پیوست 09/0/0919تاریخ  9552/99954

های اصلی دستگاه؛ به ویژه های اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت نفت که با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و مأموریتشاخص

های ی ابالغی مقام معظم رهبری، اسناد برنامه توسعه کشور و همچنین با همکاری و نشستهای کلی اقتصاد مقاومتسیاست

است، برای ارزیابی مشترک کارشناسان آن دستگاه با این سازمان و با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور نهایی شده

های های اجرایی با محوریت شاخصعملکرد دستگاهگردد. با توجه به این که در نظر است؛ ارسال می 0992عملکرد سال 

مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن ضمن ارائه به مراجع ذیربط از جمله؛ ریاست محترم  0992عمومی و اختصاصی در سال 

یی سال های مختلف، در مراسم جشنواره شهید رجابرداریق.م.خ.ک( و بهره 15جمهور و مجلس شورای اسالمی)به استناد ماده 

آتی نیز ارائه شود، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع در دستور کار واحدهای تخصصی و پشتیبانی آن وزارتخانه قرار گرفته 

 بندی تعیین شده، از طریق سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد دولت به این سازمان ارایه شود.و گزارش مربوط طبق زمان
 

 

 
 

   
 رونوشت:

 جناب آقای مهندس شافعی معاون محترم فنی و توسعه امور زیربنایی برای آگاهی. 
 جناب آقای صفدری معاون محترم نوسازی اداری برای آگاهی. 
 رئیس محترم امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی برای آگاهی و اقدام الزم. جناب آقای رفیع زاده 

 

 

 جمشید انصاري 
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  َاي اجرايي كشًر فرم ارزيابي عملكرز زستگاٌ 
  14/01/89تاريد  4225/44327ق.م.خ.ك تصًيب وامٍ شمارٌ  82ي  81وامٍ اجرايي مًاز  َيأ ت يزيران ي آييه 28/10/81َـ مًرخ 27701/ت44642مًضًع مصًبٍ شمارٌ 

 َاي اذتصاصي شاذص

 1395  سال                                                                                                                                                                                                                                                                    وفت يزارت     

MUقانونی 
  SW 

 امتياز( 400)  شركت ملي وفتمحًر  -1

َاد  اکتشاف ٍ تَصیف هیادیي ًفت ٍ گاز قاتل استحصال 1  22 1343   هیلیَى تشکِ هعادل ًفت خام پٌجن تَسعِ قاًَى ترًاهِ 126ٍ   125ه

سعِ 125هادُ  ظرفیت تَلیذ ًفت خام 2 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  72 3792   ّسار تشکِ در رٍز قاًَ

سعِ 125هادُ  تَلیذ گاز غٌی 3 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  72 869   هیلیَى هترهکعة در رٍز قاًَ

سعِ 125هادُ  هیساى گازّای سَزاًذُ شذُ)هعکَس( 4 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  32 35   هیلیَى هترهکعة در رٍز قاًَ

َاد  تَلیذ هیعاًات گازی 5 سعِ 127ٍ  125ه جن َت  72 63839   ّسار تشکِ در رٍز قاًَى ترًاهِ ٌپ
سعِ 125هادُ  ظرفیت تَلیذ هایعات گازی، ًفتا ٍ تٌسیي طثیعی 6 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  72 159   ّسار تشکِ در رٍز قاًَ

سعِ 229هادُ  حجن تسریق گاز تِ هیادیي ًفتی 7 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  32 112   هیلیَى هترهکعة در رٍز قاًَ

سعِ 229هادُ  حجن تسریق آب تِ هیادیي ًفتی 8 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  22 322   ّسار تشکِ در رٍز قاًَ

سعِ 132هادُ   رشذ ضریة تازیافت ًفت از هیادیي 9 جن َت  22 2325   درصذ قاًَى ترًاهِ ٌپ

امتياز( 244َاي وفتي ايران ) محًر شركت ملي پااليش ي پرش فرآيرزٌ -2

 ّا هیعاًات گازی پاالیشگاُخَراک ًفت خام ٍ  1
سعِ 127هادُ  جن َت ى ترًاهِ ٌپ  قاًَ

 22 1732   ّسار تشکِ در رٍز

 35 6238   هیلیَى لیتر در رٍز تَلیذ تٌسیي 2
 تَلیذ گازٍییل 4

سعِ 127هادُ  جن َت ى ترًاهِ ٌپ  قاًَ
 22 8933   هیلیَى لیتر در رٍز

 23 6434   هیلیَى لیتر در رٍز تَلیذ ًفت کَرُ 5
سعِ 128هادُ  ّای تَلیذی اصلی  ّای سثک از کل فرآٍردُ سْن فرآٍردُ 6 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  33 6835   درصذ قاًَ
 33 4332   درصذ ترًاهِ فراتخشی حفاظت هحیط زیست تِ تاال تِ کل تَلیذ ایي دٍ فرآٍردُ 4ًسثت تَلیذ تٌسیي ٍ گازٍئیل تا استاًذارد یَرٍ  3

 طَل خطَط لَلِ اًتقال فرآٍردُ 7
قاًَى ترًاهِ  217ّای اجرایی هَضَع هادُ تستِ

جن تَسعِ  ٌپ
 22 9397   کیلَهتر

سعِ 131هادُ  هیساى تاًکریٌگ 8 جن َت ى ترًاهِ ٌپ  22 1435   هیلیَى لیتر در رٍز قاًَ

 ّای ًفتی اصلی سازی فرآٍردُ ظرفیت رخیرُ 9
قاًَى ترًاهِ  217ّای اجرایی هَضَع هادُ تستِ

جن تَسعِ  ٌپ
 22 13351   هیلیارد لیتر

سعِ کشَر گازٍییلصادرات  12  22 12   هیلیَى لیتر در رٍز ترًاهِ َت
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 1395  سال                                                                                                                                                                                                                                                                    وفت يزارت     

MUقانونی 
  SW 

(ازيامت 181) محًر شركت ملي گاز ايران -3

 صادرات گاز طثیعی 1

ى  217تستِ ّای اجرایی ًفت هَضَع هادُ  قاًَ
سعِ جن َت  ترًاهِ ٌپ

 39 25   هیلیَى هتر هکعة در رٍز

 21 15   هیلیَى هتر هکعة در رٍز ٍاردات گاز طثیعی 2

 34 743   هیلیَى هتر هکعة در رٍز )شرکت هلی گاز ایراى(زدایی گاز طثیعی فیت پاالیش ٍ ًنظر 3

 32 652   کیلَهتر خطَط لَلِ سراسری، اصلی ٍ استاًی  احذاث 4

 25 7222   کیلَهتر احذاث خطَط لَلِ گاز شْری ٍ رٍستایی 5

 32 132   هیلیَى خاًَار رّای تحت پَشش گاز طثیعیخاًَا 6

امتياز( 175شركت ملي صىايع پتريشيمي )محًر  -4

 ظرفیت تَلیذ هحصَالت پترٍشیوی 1

سعِ 156هادُ  جن َت ى ترًاهِ ٌپ  قاًَ

 43 6337   هیلیَى تي

 45 57   هیلیَى تي هیساى تَلیذ هحصَالت پترٍشیوی 2

 32 5736   هیلیَى هتر هکعة در رٍز هیساى گاز طثیعی تأهیي شذُ 3

 32 149   ّسار تشکِ در رٍز هیعاًات گازی تأهیي شذُ هیساى 4

 27 5712   ّسار تي در سال هیساى اتاى تأهیي شذُ 5

 1000 جمع كل

 

 


