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ناشر مقدمه 

از سـاعت ۴ صبـح روز پنجـم خردادمـاه  سـال ۱287 کـه بـا فـوران چاه شـماره یک 
مسـجد سـليمان، یکـی از مهـم  تریـن رویدادهـای تاریـخ معاصـر ایران  رقـم خورد، 
نفـت یکـی از کليـدی تریـن بازیگـران عرصـه صنعـت، اقتصاد و سياسـت کشـورمان 

 . بود
مقایسـه اجمالـی وضعيـت اجتماعـی اقتصـادی ایـران، بيـش از کشـف نفـت و پـس 
از ورود صنعـت نفـت، نشـان از تاثيـر دوگانـه آن بـر سرنوشـت مـا دارد. از دیـدگاه 
اقتصـادی و صنعتـی نفـت در همـه ایـن سـال ها، نقطـه اتکا و پيشـران قطار توسـعه 
و تحـول کشـور بـود. اگرچه برخی اشـتباهات سـردمداران سياسـی وقت، اجـازه نداد 
از ایـن فرصـت ، چنـان کـه شایسـته بـود ، به نفع رشـد اقتصـاد و رفاه عمومـی بهره 
بـرداری شـود و برنامـه ریـزی های اشـتباه و سياسـت گذاری نادرسـت، به وابسـتگی 

کشـور بـه درآمدهـای نفتی منجر شـد.
بـا پيـروزی انقـالب اسـالمی، سـپردن سـکان هدایـت صنعت نفـت به دسـت تجربه ، 
تـوان و تعهـد نيروهـای ایرانـی، دریچـه ای تـازه به روی اقتصاد کشـور گشـود و نفت 

را بـه نقطـه قـوت صنعـت و اقتصاد کشـور بـدل کرد.
تحميـل 8 سـال جنـگ ، اگرچـه بهانـه هـای گوناگونـی بـرای آن اعـالم شـد، امـا 
مسـتندات بسـياری وجـود دارد کـه نشـان مـی دهد یکـی از اهداف اصلـی آن نفت و 
جلوگيـری از دسترسـی کشـور بـه درآمدهای حاصـل از آن بود که می توانسـت ایران 

را بـه الگویـی بـرای کشـورهای صاحـب نفت تبدیـل کند.
نـوک پيـکان حملـه هـا در تمامـی سـال هـای جنـگ بـه سـوی صنعـت نفـت بـود. 
پاالیشـگاه هـا، مراکـز بهـره بـرداری، انتقـال و صـادرات نفـت ، طـی 8 سـال ، هدف 
هـزاران موشـک و بمـب قـرار گرفـت تا شـاید لحظه ای قلـب اقتصاد ایـران از حرکت 
بازمانـد، امـا کارکنـان ایـن مجموعه، بـا تقدیم بيش از یک هزار شـهيد، با سـربلندی، 
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صنعـت نفـت را زنـده و زاینـده نگه داشـتند.    
بـا تغييـر نـگاه بـه نفت از ثـروت به سـرمایه، سياسـت گذاری واقـع گرایانـه و مبتنی 
بـر درونزایـی اقتصـادی ، در کنـار تعامـل مبتنـی بـر دیپلماسـی عـزت مـدار نفتی با 
دنيـای پيرامـون، آینـده ای روشـن را در افـق فـردای صنعـت نفـت به تصویر کشـيد. 
ایـن مجلـد از مجموعـه تاریـخ صنعت نفت ایـران، به بررسـی فراز و نشـيب هایی می 
پـردازد کـه طـی  ۵۰ سـال گذشـته بـر این مجموعـه عظيم گذشـته و ضعـف و قوت 

هایـی کـه در عرصـه های مختلـف، جایـگاه کنونی آن را رقم زده اسـت.
در ایـن رونـد، آنچـه برای همه دسـت درکاران گردآوری اسـناد و اطالعات، بررسـی و 
تحليـل، تحریـر و ویرایـش مجموعه در درج اول اهميت قرار داشـت، دقيق و مسـتند 
بـود مندرجـات و روشـنی و شـفافيت تحليـل ها ، بـدون جانبداری بود. ایـن مجموعه 
نيـز، مثـل هـر کار پژوهشـی دیگـر، به رغـم تالش بسـيار، به یقيـن از ایراد و اشـکال 
خالـی نخواهـد بـود. بـه هميـن دليل، با کمـال امتنـان از صاحـب نظران حـوزه نفت 
و تاریـخ تمنـا مـی کنيـم نظـرات اصالحـی و انتقـادی خـود را در بـاره مجموعـه بـه 
انتشـارات اداره کل روابـط عمومـی وزارت نفـت منتقـل کننـد تـا در ویرایـش هـای 

بعـدی مورد اسـتفاده قـرار گيرد.

کسري نوري
مديرکل روابط عمومي وزارت نفت
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يادداشت نويسنده           

جامعه  ایران در آستانه انقالب ميان دو مفهوم متعارض قرار گرفته بود: از یک سو در 
آرزوی پيشرفت مادی بود و از سوی دیگر، نگران از دست دادن هویت ملی و فرهنگی 
و همچنين، متنفر از استبداد بود. دولت پهلوی دوم برنامه توسعه خود را با استبداد و 
نظام تک حزبی و نزدیکی بيش از حد به آمریکا گره زده بود. اقبال بخش قابل توجهی 

از جامعه به اسالم سياسی به ظهور جنبش انقالبی انجاميد.
در 22 بهمن ۱3۵7 استبداد سقوط کرد. خيلی زود نظریه مبارزه با استکبار، با عنوان 
شيطان بزرگ یا امپریاليسم، باال گرفت و حاکميت جمهوری اسالمی بدان پایبند شد. 
برخی انقالب ایران را نتيجه ستيز سنت و مدرنيته تفسير کرده اند که به نادیده گرفتن 
نهادها و نمادهای مدرن منجر گشت. اگر بخواهيم به طور مصداقی صنعت نفت ایران را 

در چهارچوب این نظریه تبيين کنيم، ناتوانی آن را در خواهيم یافت.
انقالب که شد صنعت نفت ایران به کما نرفت، کرخت و فلج نشد و به انفعال دچار نگشت، 
بلکه به فاعليت و آینده سازی روی آورد. نه تنها سمت وسوی این تحوالت واپس گرایانه 
نبود، بلکه در ادامه سياست ها و بستر پيشين، در مسير پيشرفت قرار گرفت، اما ویژگی 
منحصربه فردی داشت. تحریم های بين  المللی از یک سو و توسعه خواهی کارشناسان و 
دولتمردان از سوی دیگر شرایط ویژه ای را رقم زد. از درون چرخه تحریم و توسعه، 
پدیده های شگرفی پدیدار گشت. تکميل پتروشيمی ایران ـ ژاپن و راه اندازی پاالیشگاه 
اصفهان، ایده تأسيس پتروشيمی اراک و طراحی پاالیشگاه اراک و بندرعباس در ميانه 
سال های دفاع و تأسيس ستاد خودکفایی ازجمله رویدادهایی بود که روند توسعه را 

جان بخشيد و به نتایج در خور تحسين انجاميد.
روشی که این کتاب در قالب آن به صنعت نفت ایران نظر افکنده مبتنی بر رویداد، 
روند و نتيجه است. مضمون آن اصالت بخشيدن به رویدادها و تدوین روندها و بررسی 
از زیرزمين آغاز و تا آشپزخانه ها و  نتایج مادی و معنوی آنها است. رویدادهایی که 
و  سياست  دیگر،  موجی  در  سپس  و  می شوند  منتهی  کشور  خزانه  و  زندگی  سبک 
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ادبيات و فرهنگ اجتماعی و بوم زیست را تحت تأثير قرار می دهد. قلم این تاریخ اجازه نيافت 
به بخش اخير بپردازد، زیرا که هدف این پروژه تهيه یک گزارش مدون تاریخی از کشف نفت 
تا به امروز بود که یکپارچه و متأثر از نگاه ملی باشد و از همه مهم تر به استنادات آرشيوی 

متکی باشد.
این تاریخ را به کارگران و کارشناسان صنعت نفت ایران تقدیم می کنم. آنان که رفتند و آنان 

که برای ساختنش خون دل می خورند.
فهرست پيشکسوتان و نخبگان که در تدوین این تاریخ ما را یاری دادند، باالبلند است و به 
رسم احترام نام چند تن از عزیران را به نمایندگی دیگران می آورم؛ آقایان غالم علی مهاجر، 
مشتاقيان  علی  و  معتمدی  حسين  کابلی،  پرویز  جهدی،  مسعود  آقا،  آل  وحيدی  اکبر  علی 
)اکتشاف(، آقایان غالمحسين نجابت، عباس شعری مقدم، محمد احتياطی، حسين زحمتکش 
و محمدحسن پيوندی )پتروشيمی(، آقایان حميدرضا عراقی، بوجارزاده، بحرپيما، کسایی زاده 
و مالکی )گاز(، آقایان حيدر بهمنی، عالءالدین، باران پوریان، حميد بورد  و باوریان )جنوب(، 
و  آگاهی  منت  بدون  که  خاکی  و مصطفی  توالیی  محمدحسن  آقایان سيدمهدی حسينی، 
و  و سپاس خود  امتنان  گذاشتند.  ایران  نفت  تاریخ صنعت  پروژه  اختيار  در  را  تجربه خود 

همکارانم را به پيشگاه شان عرضه می دارم.
و سيامک  آقایان همایون مطيعی  روابط عمومی،  و  اکتشاف  از دو عزیز  است  و شایسته  بجا 

افشار، که در تمامی مراحل این پروژه یاری رسان ما بودند یاد کنم. روحشان شاد.
همچنين از آقایان کسری نوری و اکبر نعمت الهی برای حمایت های بی دریغشان تشکر کرده 
و محمدحسن  عبدالرضا محسنی  آقایان مصطفی حسينی،  دارم.  ابراز می  را  امتنان خود  و 
دامی تام، عکاسانی با سابقه  خدمت طوالنی در صنعت نفت هستند که صادقانه به ما کمک 

کردند و بخش پرارزشی از عکس های چهار جلد کتاب نتيجه خدمات باارزش آنان است.

مسعود فروزنده
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ــه  ــی ب ــه ای و جهان ــت های منطق ــگرفی در سياس ــای ش ــران دگرگونی ه ــالمی ای ــالب اس انق
وجــود آورد. تغييــر رژیــم شــاه بــه مثابــه نيــروی برتــر نظامــی منطقــه، آزادشــدن نيــروی خفتــه 
ــزرگ،  ــداد ب ــن رخ ــود. ای ــمار ب ــه ای از آن ش ــبات منطق ــول در مناس ــلمان و تح ــای مس ملت ه

ــاخت.  ــول س ــه را متح ــادی منطق ــبات اقتص ــن، مناس ــران و همچني ــادی ای ــاختار اقتص س
ــا خارجی هــا لغــو ]در اســناد اداری: کان  دیــری نپایيــد کــه قراردادهــای شــرکت ملــی نفــت ب
لــم یکــن[ گردیــد و بــا تــالش کارکنــان صنعــت نفــت، توليــد نفت خــام بــار دیگــر از ســر گرفتــه 
شــد. از آنجــا کــه انقالبيــون نمی خواســتند شــيرهای نفــت را بــرای هميشــه بســته نگــه دارنــد و 
ــه نفت خــام  ــاز داشــت، اوليــن محمول ــه درآمــد مکفــی ني ــده تشــکيل حکومــت مســتضعفان ب ای
ایــران طبــق شــرایط جدیــد در تاریــخ ۱۴ اســفندماه ۱3۵7 بارگيــری و بــا باالتریــن قيمــت بــازار 
ــا اواخــر فروردیــن ۱3۵8  ــام ت ــه یــک شــرکت ژاپنــی فروختــه شــد. ضمــن اینکــه از هميــن ای ب
به منظــور فــروش نفت خــام به صــورت قــراردادی، مذاکراتــی بــا خریــداران بــه عمــل آمــد کــه بــه 
عقــد 33 قــرارداد بــا 26 کشــور مختلــف بــرای تحویــل روزانــه حــدود 2/6 ميليــون بشــکه نفــت از 
ــه امریــکا از ۱۴ نوامبــر  ــه دنبــال قطــع صــدور نفت خــام ب فروردیــن تــا دی ۱3۵8 منجــر شــد. ب
ــرکت های  ــا ش ــی ب ــادرات، قراردادهای ــش ص ــری از کاه ــاه ۱3۵8( و جلوگي ــان م ۱۹7۹ )23 آب
ــروش  ــط ف ــت متوس ــا، قيم ــه در آن ه ــيد ک ــا رس ــه امض ــی ب ــرکت های ژاپن ــه ش ــف ازجمل مختل
ــود. نکتــه شــایان توجــه، تعــداد چاه هــای موجــود  حــدود ۱6 دالر بيــش از قيمت هــای رســمی ب
در مناطــق نفت خيــز اســت کــه شــمار آن هــا از 7۵۴ حلقــه در ســال ۱3۵۰ بــه ۱3۹7 حلقــه در 
زمــان پيــروزی انقــالب رســيده بــود. ایــن فصــل بــه داســتان نفــت ایــران بعــد از انقــالب تــا ۱368 

می پــردازد.
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درآمد نفت و تشكیل نهادهای جديد خدمت رسان

انقالبيــون مســلمان خواهــان تشــکيل حکومتــی متکــی بــر تــوده مــردم و بــه نــام مســتضعفان 
بودنــد و هــدف آنــان، بــه ســعادت رســاندن مــردم در ایــن جهــان و جهــان باقــی بــود. آنهــا اعتقــاد 
داشــتند اکنــون کــه تضــاد دیرینــه ميــان مــردم و دولــت از ميــان رفتــه اســت، درآمدهــای نفتــی 
بایــد در جهــت محروميت زدایــی و خدمــات رفاهــی بــه مصــرف برســد. در چارچــوب ایــن تحليــل 
ــد تأســيس شــد، دیوانســاالری گســترش پيــدا کــرد و رواج  ــود کــه ارگان هــای جدی و گفتمــان ب
ــدت  ــول آن در کوتاه م ــار حص ــردم و انتظ ــات م ــزان مطالب ــر مي ــزار« ب ــت خدمتگ ــالح »دول اصط
ــا انقالبيــون مســلمان، بــه شــيوه  ــازرگان ب افــزود، چنان کــه یکــی از اختالفــات ریشــه ای دولــت ب
ــی  ــرایط عين ــق ش ــون آن را مطاب ــه انقالبي ــت ک ــت برمی گش ــه گام دول ــداری و روش گام ب حکومت

ــد. ــرار می ورزیدن ــی اص ــدام انقالب ــر اق ــه نمی دانســتند و ب جامع
ــا و  ــود. گروه ه ــاوت ب ــون مســلمان متف ــان، شــعار و عمــل مارکسيســت ها و انقالبي ــن مي در ای
ــت  ــان، مســکن، آزادی و تشــکيل دول ــد و شــعار ن ــال می کردن احــزاب کمونيســت، بيشــتر قيل وق
ــاب  ــی را انتخ ــون، روش عملگرای ــا انقالبي ــد، ام ــر می دادن ــتی س ــت سوسياليس ــا دول ــا ی پرولتاری
کــرده و بــرای رفــع محروميــت، بــه روســتاها می رفتنــد و بــه ســاخت جــاده، کشــيدن لولــه آب، 
ســوادآموزی و تأسيســات بهداشــتی همــت می کردنــد. در واقــع، دو فرمــان رهبــر انقــالب، یکــی در 
۱۴ اســفند ۱3۵7 مبنی بــر تأســيس »کميتــه امــداد« و دیگــری در 2۱ فروردیــن ۱3۵8 مبنی بــر 
تأســيس »بنيــاد مســکن« حرکــت جهــادی جوانــان و گســيل آن هــا بــه مناطــق محــروم را ســبب 
شــد. دانشــجویان انقالبــی دانشــگاه های تهــران، ملــی، پلی تکنيــک و اصفهــان در حرکتــی 
هماهنــگ بــه ســازماندهی پرداختنــد تــا مناطــق محــروم کشــور را یــک گام بــه رفــاه و آســایش 
ــدکاووس،  ــه روســتاها و شــهرهای کردســتان، سيستان وبلوچســتان، گنب ــان ب ــد. آن ــر کنن نزدیک ت
شــهرکرد و خوزســتان اعــزام شــدند و نتيجــه کارشــان آن بــود کــه رهبــر انقــالب فرمــان تأســيس 
»جهــاد ســازندگی« را در 27 خــرداد ۱3۵8 صــادر کــرد. همچنيــن، به منظــور محافظــت از 
دســتاوردهای انقــالب و جــان و مــال مــردم، بــه دســتور امــام خمينــی »کميتــه انقــالب اســالمی« 
ــدند  ــاد ش ــالب اســالمی در 2 اردیبهشــت ۱3۵8 ایج ــداران انق ــپاه پاس ــن ۱3۵7 و س در 23 بهم
ــم  ــظ نظ ــالمی، حف ــالب اس ــای انق ــکيل کميته ه ــفه تش ــد. فلس ــاز کردن ــود را آغ ــت خ و فعالي
شــهرها و جــان و مــال مــردم در غيــاب شــهربانی بــود و هــدف از تشــکيل ســپاه پاســداران، حفــظ 
دســتاوردهای انقــالب. ازایــن رو، ســپاه پاســداران بيــش از آنکــه هویتــی انتظامــی داشــته باشــد، 
جنبــه ایدئولوژیــک بــه خــود گرفــت تــا از تمامــی نظــام پاســداری کنــد. البتــه، نيروهــای آن در 
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ــی  ــای خدمات ــه فعاليت ه ــق ب ــا، در برخــی مناط ــان مســلح و خرابکاری ه ــا مخالف ــه ب ــار مقابل کن
ــه  ــی در جامع ــی ادارات دولت ــای انقالب ــال، از نيروه ــد و درعين ح ــی می پرداختن و محروميت زدای

ــد. ــت می کردن حمای
ــت  ــام »نهض ــان ام ــه فرم ــدت، ب ــور در کوتاه م ــای کش ــامان یابی کاره ــرورت س ــه ض باتوجه ب
ــدن و نوشــتن  ــر خوان ــه موضــوع ب ــدف ســرعت بخشــيدن ب ــا ه ســوادآموزی« در 7 دی ۱3۵8 ب
کــودکان و نوجوانــان مناطــق محــروم و بزرگســاالن، تأســيس شــد و هــزاران جــوان باســواد جــذب 

ســازمان جدیــد و بــا هزینــه انــدک، اســتخدام موقــت شــدند.
ــت  ــد دول ــب ش ــی، موج ــای انقالب ــودن نيروه ــع ب ــر ۱3۵8 و قان ــت از تي ــت نف ــش قيم افزای
ــه کارکنــان نداشــته باشــند.  ــرای پرداخــت حقــوق ماهان ــازرگان و شــورای انقــالب دغدغــه ای ب ب
حقــوق کارکنــان نهادهــای انقالبــی به طــور متوســط ۱۵۰۰ تومــان و بــرای کارکنــان دولــت حــدود 
3۵۰۰ تومــان بــود. تأســيس  نهادهــای جدیــد و انجــام پــروژه محروميت زدایــی همچــون ســاخت 
ــول نفــت  ــر، پ ــول داشــت. ناگزی ــد و پ ــه اســتخدام نيروهــای جدی ــاز ب مســکن و ســوادآموزی، ني
به عنــوان بازیگــر پشــت پرده، بــه صحنــه علنــی سياســت وارد شــد. قيمــت هــر بشــکه نفــت پــس 
از پيــروزی انقــالب اســالمی به تدریــج از ۱3 بــه ۱7 دالر و ســپس در بــازار آزاد و خــارج از قيمــت 
مصــوب اوپــک بــه 3۴ دالر رســيده بــود. اضافــه بــر آن، ۱2 ميليــارد دالر نيــز از رژیــم ســابق در 
صنــدوق ذخيــره ارزی باقيمانــده بــود. درآمــد نفــت در ســال ۱3۵8، بالــغ بــر 23/۵ ميليــارد دالر 
بــود و آنهــا بــا خيــال راحــت می توانســتند سياســت های رفاهــی ـ خدماتــی خــود را دنبــال کننــد. 
نيــاز بــه پــول نفــت موجــب شــد دولــت موقــت خيلــی زود توجــه خــود را بــه شــرکت ملــی نفــت 
معطــوف کنــد. حســن نزیــه در اســفند ۱3۵7 از ســوی دولــت مهنــدس بــازرگان بــه مدیرعاملــی 

شــرکت ملــی نفــت منصــوب شــد.

پرچم های سرخ

در  کمونيســت  و  گروه هــای چپ گــرا  پرچم هــای  اســالمی  انقــالب  پيــروزی  فــردای  از 
ــادان  ــرا در پاالیشــگاه آب ــازمان های چپ گ ــده س ــای زب ــی برافراشــته شــد. کادره ــای نفت محيط ه
و منطقــه نفت خيــز مسجدســليمان بيــش از اهــواز، شــيراز و اصفهــان حضــور داشــتند. فعال تریــن 
آن هــا، حــزب تــوده و چریک هــای فدایــی خلــق و ســازمان پيــکار بودنــد و صــدای دیگــر گروه هــای 

کمونيســتی ماننــد حــزب رنجبــران و رزمنــدگان خلــق کمتــر شــنيده می شــد.
ــود  ــر مالیمــت، عضوگيــری و کســب وجهــه سياســی اســتوار ب منــش سياســی حــزب تــوده ب
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ــبکه  ــترش ش ــاال و گس ــهم خواهی در ب ــر س ــود را ب ــتراتژی خ ــق اس ــی خل ــای فدای و چریک ه
ــش،  ــکار برخــالف تعــداد اعضــا و هواداران ــا ســازمان پي ــد.، ام ــرار داده بودن هــواداران در پایيــن ق
ــود. ســازمان مجاهدیــن خلــق نيــز در ایــن معرکه هــا بيــش از آنکــه  بيــش از همــه پرســروصدا ب
بــه طبقــه کارگــر اميــد ببنــدد، جــذب دانــش آمــوزان، دانشــجویان و جوانــان شــهری را در اولویــت 

ــود. ــرار داده ب ــود ق ــای خ فعاليت ه
ــادان و ادارات  ــگاه آب ــان پاالیش ــالم گرا، کارکن ــاالن اس ــد و فع ــپری ش ــتين س ــای نخس روزه
مرکــزی خيلــی زود از برگــزاری تجمع هــای بــزرگ و کوچــک عصرگاهــی در محيط هــای صنعــت 
نفــت جلوگيــری کردنــد. از نيمــه اســفند ۱3۵7 کــه نيروهــای انقالبــی و کميتــه ســامان یافتنــد، 
ــار  ــان، در کن ــی مخالف ــات سياس ــا تبليغ ــد، ام ــتر ش ــت بيش ــی نف ــای درون ــر محيط ه ــلط ب تس
در هــای ورودی پاالیشــگاه، ادارات مرکــزی، محــالت کارگــری و مرکــز شــهر در قالــب ســتادهای 
گروهــی رونــق گرفــت. در فروردیــن ۱3۵8 کــه همه پرســی جمهــوری اســالمی بحــث داغ جامعــه 
ــه  ــی ب ــد. برخ ــاز ش ــرا آغ ــت و چپ گ ــای کمونيس ــان گروه ه ــالف مي ــود، اخت ــده ب ــران ش ای
جمهــوری اســالمی نزدیــک شــدند و برخــی یــک گام عقــب نشســتند. به این ترتيــب، همه پرســی 
ــان  ــرای چپ گرای ــراق ب ــون و نخســتين نقطــه افت ــرای انقالبي ــن خــط  مشــی ب ــن اولي ۱2 فروردی

کمونيســت شــد.
وقتــی خواســته اکثریــت کارگــران، کارمنــدان و مهندســان صنعــت نفــت از درون صندوق هــای 
ــرای کمونيســم ایــران رقــم خــورد. گروه هــای  رأی گيــری بيــرون آمــد، اوليــن شکســت آمــاری ب
رادیــکال چپ گــرا در پــی شکســت فاحــش خــود در ۱2 فروردیــن ۱3۵8 بــه تنــد کــردن فضــای 
سياســی روی آوردنــد. به تدریــج درگيــری بيــن دو گــروه موافــق و مخالــف در آبــادان، خرمشــهر، 
ــورد  ــی و زدوخ ــا بحــث خيابان ــه ب ــا ک ــن درگيری ه ــت. ای ــدت گرف ــليمان ش ــجد س ــواز و مس اه
ــی  ــتادهای حزب ــه س ــه ب ــات و حمل ــک مطبوع ــش زدن کيوس ــه آت ــود و گاه ب ــراه ب ــی هم فيزیک
می انجاميــد، بــروز فضــای ملتهــب سياســی و فاصلــه بيشــتر کارکنــان نفــت از گروه هــای چپ گــرا 
ــتند و  ــی برنداش ــات صنف ــت از اعتراض ــران دس ــدان و کارگ ــال، کارمن ــت. بااین ح ــی داش را دی پ
اعتــراض خــود را نســبت بــه رفتــار مدیرانــی کــه مماشــات را ســرلوحه کار خــود قــرار داده بودنــد، 

نشــان دادنــد.
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نزيه حسن 
حســن نزیــه بــه زعــم دوســتان و مخالفانــش، یــک پدیــده بــود کــه به طــور خارق العــاده ای در 
رأس صنعــت نفــت ایــران قــرار گرفــت. حقوقدانــی کــه از منظــر سياســت، جامعــه و حقــوق اساســی 
ــی می نگریســت و عميقــاً تمایلــی انتقــادی بدان هــا داشــت. او می بایســت  ــه رخدادهــای پيرامون ب
ــود. برخــی  ــر آن اســتوار ب ــه اقتصــاد کشــور ب ــی می پرداخــت ک ــه ســاخت و ســاماندهی صنعت ب

انتصــاب او را عجوالنــه خواندنــد.
ــی از  ــد، در رشــته قضای ــد و 23 ســال بع ــا آم ــه دني ــز ب ــه در ســال ۱3۰۰ در تبری حســن نزی
دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران فارغ التحصيــل شــد. او در ميــان ســال های ۱32۹ تــا ۱33۱ در 
فرانســه و ســوئيس بــه پژوهــش و کارآمــوزی در زمينه هــای حقوقــی، اداری و مالــی پرداخــت. در 
ســال های ميانــی زندگــی خــود، در ســمت های مشــاور حقوقــی وزارت بهــداری، دادیــار دادســرای 
ــوادار  ــی ه ــرد. در جوان ــت ک ــار دوره( خدم ــون وکال )چه ــره کان ــی وکال و عضــو هيئت مدی انتظام
مصــدق بــود و در نشــریه های نزدیــک بــه او قلــم زد. در جبهــه ملــی دوم و ســپس نهضــت آزادی 
ــا چهره هــای سرشــناس نهضــت مقاومــت، جبهــه ملــی و روشــنفکران مســتقل  حضــور داشــت. ب
ــل همــه کســانی  ــت: »مث ــاره او گف ــر درب ــر معين ف ــگ داشــت. علی اکب ــاط تنگاتن آشــنایی و ارتب

کــه به اصطــالح شــور مبــارزه بــا دیکتاتــوری داشــتند، او هــم تقریبــاً چنيــن مشــربی داشــت.«۱
ــت  ــی نف ــرکت مل ــره ش ــت هيئت مدی ــه ریاس ــازرگان ب ــت ب ــالب، در دول ــروزی انق ــس از پي پ
ایــران برگزیــده شــد. دوره کوتاه مــدت )شــش ماهه( مدیریــت حســن نزیــه بــا چالش هــا و 
ــت  ــوب، درخواس ــی در جن ــای سياس ــا و درگيری ه ــود. اعتصاب ه ــراه ب ــاوت هم ــات متف اقدام
ــرای  ــف ب ــن تکلي ــت، تعيي ــای نف ــار لوله ه ــتخدام، انفج ــرای اس ــاری ب ــرکت های حف ــان ش کارکن
ــم گذشــته و اختالف نظــر  ــه رژی قراردادهــای خارجــی، بازســازی )پاکســازی( نيروهــای وابســته ب
ــه واکنــش  ــره را ب ــه و هيئت مدی ــد کــه نزی ــی بودن ــه چالش های ــا سياســت های انقالبيــون ازجمل ب
وامی داشــت. از ســوی دیگــر، توســعه فنــی، طــرح طبقه بنــدی مشــاغل، آمــوزش و رفــاه، 
ــاره آنهــا تصميم گيــری  ــد درب ــد کــه بای ــه مســائلی بودن ســازماندهی جدیــد صنعــت نفــت ازجمل
ــاره پاکســازی نظــر تنــدی نداشــت و انقالبيــون بــه مواضــع او واکنــش نشــان  می شــد. نزیــه، درب
ــی  ــی موضع ــرکت های خارج ــان ش ــادی از کارکن ــمار زی ــتخدام ش ــرای اس ــن، ب ــد. همچني دادن
موافــق اعــالم کــرد کــه بــا واکنــش تنــد کارگــران همــراه بــود. بــا اعــزام کارکنــان بــه خــارج بــرای 

ــران،  ــت ای ــت نف ــناد صنع ــز اس ــا و مرک ــران: موزه ه ــر(، ته ــر معين ف ــران )علی اکب ــت ای ــفاهی وزرای نف ــخ ش ۱. تاری
۱3۹6، ص 2۵.
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تحصيــل و آموزش هــای دوره ای موافقــت داشــت، ليکــن بــه دليــل محدودیت هــا در پــی راه حلــی 
بــود کــه مراکــز دانشــگاهی را تقویــت کنــد. از ســوی دیگــر، مناســبات نزیــه بــا گروه هــای مخالــف 
جمهــوری اســالمی، وضعيــت او را در شــورای انقــالب و نــزد حاکميــت متزلــزل کــرد و بخشــی از 
انــرژی و زمــان او را بــه مســائل حاشــيه ای اختصــاص داد. بــه هــر روی، نزیــه نتوانســت خــود را بــا 

شــرایط وفــق دهــد و گرفتــار امــور غيرنفتــی شــد.
در فاصلــه بيــن 22 بهمــن تــا اواخــر فروردیــن ســاختمان مرکــزی شــرکت ملــی نفــت توســط 
ــه  ــی ک ــژه از اتاق های ــت. به وی ــرار گرف ــت ق ــورد حفاظ ــلح م ــی و مس ــف انقالب ــای مختل گروه ه
اســناد نگهــداری می شــد مراقبــت بيشــتر بــه عمــل می آمــد. اخبــار دقيقــی از گروه هــای مراقــب 
ــر از تناقــض اســت.  ــات شــفاهی پيشکســوتان پ و ميــزان دسترسی شــان در دســت نيســت و روای
برخــی اســناد ســال های ۱3۵۰ تــا  ۱3۵7 در دســترس نيســت و نگارنــده نتوانســت آنــان را مــورد 
ــی نفــت و دیگــر ادارات کشــوری در همــان  ــه اســناد شــرکت مل ــرار دهــد. دســتبرد ب مطالعــه ق
یکــی دو مــاه نخســت انقــالب شــایع بــود. از ســوی دیگــر، برخــی از کارشناســان فقــدان اســناد را 
ــاب  ــری و انتص ــا به کارگي ــه ب ــه نزی ــت ک ــان آن اس ــد و استداللش ــط می دانن ــه مرتب ــه دوره نزی ب
مدیــران ســابق، شــرایط را بــرای افــرادی کــه می خواســتند برخــی ســوابق را از بيــن ببرنــد فراهــم 
ــم  ــه قل ــود و ســال ها بعــد خاطــرات خــود را ب ــران پيشــين ب ــه از مدی ــاد فخيمــی ک ســاخت. قب
ــن  ــه ای ــت، ب ــته اس ــه کار بس ــا ب ــی واقعيت ه ــاف را در واگوی ــدور انص ــر در آورد و حتی المق تحری

موضــوع اشــاره نکــرد.

نخستین جلسه
نخســتين جلســه هيئت مدیــره جدیــد شــرکت ملــی نفــت )هيئــت سرپرســتان موقــت( ســاعت 
۹ صبــح روز سه شــنبه ۴ اردیبهشــت ۱3۵8 بــه ریاســت نزیــه و در دفتــر او برگــزار شــد. احســان  اهلل 
ابوترابــی، سرپرســت امــور مهندســی؛ عبدالعلــی گرانمایــه، سرپرســت امــور پاالیــش؛ قبــاد فخيمــی، 
ــزت اهلل  ــور اداری؛ ع ــت ام ــی، سرپرس ــيدصالح بنافت ــه؛ س ــوط لول ــش و خط ــور پخ ــت ام سرپرس
شــهيدا، سرپرســت امــور حقوقــی، رضــا عظيمــی حســينی، سرپرســت امــور بين الملــل، منوچهــر 
ــی و  ــور بازرگان ــت ام ــان، سرپرس ــم معروفي ــی؛ رحي ــزی تلفيق ــور برنامه ری ــت ام ــا، سرپرس پارس
جهانگيــر رئوفــی در ایــن جلســه حضــور داشــتند. اگرچــه بــه گفتــه کارشناســان، انتخــاب اعضــای 
ــود، امــا واکنــش تنــد کنشــگران سياســی  ــور از ســر ناچــاری و به اصطــالح خيرالموجودیــن ب مزب

جنــوب را برانگيخــت.
ــج  ــرح داد و نتای ــز را ش ــق نفت خي ــی مناط ــکالت و ناآرام ــی مش ــه، بنافت ــتين جلس در نخس
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ــاه  ــز طــی دو م ــرد.۱ مناطــق نفت خي ــه آن مناطــق را اميدبخــش توصيــف ک ــر خــود ب ســفر اخي
ــق عــرب و  ــواداران جبهــه خل ــه ســبب فعاليــت نيروهــای کمونيســت، مائویســت ها، ه گذشــته ب
برخــی عناصــر مانــده از رژیــم گذشــته، دســتخوش ناآرامــی شــده بــود. کارکنــان در هــراس بودنــد 
ــاره  ــا راه چ ــازی را تنه ــا پاکس ــمردند. آنه ــاک می ش ــت خطرن ــت نف ــرای صنع ــا را ب و ناآرامی ه
ــی  ــی بنافت ــتند. وقت ــت داش ــت نف ــازی صنع ــر پاکس ــرار ب ــی اص ــای انقالب ــتند و نيروه می دانس
درخواســت نيروهــای انقالبــی را مطــرح کــرد، نزیــه گفــت: »بهتــر اســت بگویيــم بازســازی و از واژه 
پاکســازی پرهيــز کنيــم. وقتــی از واژه پاکســازی اســتفاده کنيــم، انــواع اتهــام بــه افــراد یادشــده 
ــدارد و  ــود ن ــره وج ــاًل هيئت مدی ــت فع ــرد و گف ــاب ک ــر را انتخ ــه راه ميانب ــود.« نزی وارد می ش
هيئــت سرپرســتان موقــت اختيــارات نــدارد. بایــد بــرای هــر مــورد بــا نخســت وزیر مشــورت شــود. 
 در آن روزهــا، نزیــه در ایــن اندیشــه بــود کــه چگونــه می توانــد نيروهــای متخصــص صنعــت 
را کــه هيــچ ســنخيتی بــا روح انقــالب نداشــتند، حفــظ کنــد. مواضــع او در ایــن دوره بــا جلســات 
ــن  ــه همي ــت. ب ــاق داش ــت او انطب ــود قاطعي ــر نب ــی ب ــتان مبن ــده در خوزس ــایعات منتشرش و ش
ــا امضــای جبهــه ملــی، شــاخه خوزســتان،  ــادان اطالعيــه ای ب دليــل، دوســتان هم جرگــه  او در آب
در پاالیشــگاه آبــادان عليــه نزیــه پخــش کردنــد کــه عنــوان آن چنيــن بــود: آقــای نزیــه مماشــات 

کافــی اســت، اقــدام کنيــد.
ــره و  ــس هيئت مدی ــای رئي ــا امض ــدی ب ــکام جدی ــت ۱3۵8 اح ــه در 3 اردیبهش ــن نزی حس
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت صــادر کــرد. او بــا صنعــت نفــت آشــنایی چندانــی نداشــت و بــه 
ــی  ــغ و محمدعل ــی ناب ــا، محمدعل ــی دیب ــد طباطبای ــد مجي ــاد مانن ــاوران مورداعتم ــار، از مش ناچ
ــوابق  ــت س ــت نف ــی شــدن صنع ــارزات مل ــه در مب ــت. کاظــم حســيبی ک موحــد کمــک می گرف
ــاع  ــه او ارج ــه ب ــوری ک ــود و در ام ــه مســتقر ب ــر نزی ــی دفت ــی در نزدیک ــی داشــت در اتاق تابناک
ــش  ــی پي ــرد و مدت ــره شــرکت نمی ک ــی داد. حســيبی در جلســات هيئت مدی می شــد مشــورت م
ــه  ــر اکتشــاف و توليــد ب ــه در انتصــاب مدی ــرد. نزی ــان ب ــه پای ــه همــکاری اش را ب ــاری نزی از برکن
دليــل اختالفــی کــه بيــن مدیــران وجــود داشــت، مــردد بــود. ســرانجام، جهانگيــر رئوفــی را کــه 
ــر از  ــد. همــان زمــان، دادســتانی انقــالب چنــد مدی قبــاًل در ایــن ســمت خدمــت می کــرد برگزی
امــور حقوقــی، مالــی و اکتشــاف هموچــن رئوفــی و موحــد را احظــار و بازداشــت کــرد کــه مدتــی 

ــه کار برگشــتند.2 بعــد آزاد شــدند و ب

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱، ۱3۵8/2/۴.
2. قباد فخيمی، سی سال نفت ایران، تهران: انتشارات مهراندیش، ۱387، ص ۹62 و ۹7۰.
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شرکت ملی مناطق نفت خیز

در دوران پيــش از انقــالب، مناطــق نفت خيــز جنــوب بيشــترین ســهم را در توليــد و اکتشــاف 
ــس از انقــالب، بيــش از دیگــر واحدهــا شــاهد خــروج متخصصــان و  حوزه هــای نفتــی داشــت. پ
شــرکت های خارجــی بــود. بــا ادغــام شــرکت اســکو و چنــد واحــد شــرکت ملــی نفــت و عمليــات 
غيرصنعتــی مجموعــه جدیــدی کــه بعدهــا هویــت شــرکت ملــی بــه خــود گرفــت )شــرکت ملــی 
مناطــق نفت خيــز( تأســيس شــد. ایــن مجموعــه مســئوليت اکتشــاف، توليــد و توســعه گاز و نفــت 
ــيان،  ــورن سرکيس ــی، س ــر رئوف ــت. جهانگي ــده گرف ــر عه ــوب را ب ــز جن ــای نفت خي در ميدان ه

محمدجــواد تندگویــان و سيدمحســن یحيــوی نخســتين مدیــران آن بودنــد.
خالصــه کارنامــه تابنــاک و قابــل  ارج ایــن مناطــق از پيــروزی انقــالب اســالمی )بهمــن ۱3۵7( 
ــعه  ــد و توس ــاف، تولي ــمرد: ۱. اکتش ــه برش ــوان این گون ــر ۱3۵۹( را می ت ــگ )مه ــاز جن ــا آغ ت
ــی به جــای  ــای متخصــص ایران ــری از نيروه ــا؛ 2. بهره گي ــی و ســاماندهی فعاليت ه ــای نفت حوزه ه
متخصصــان خارجــی و جایگزیــن کــردن آن هــا در بخش هــای حفــاری، مهندســی نفــت و توليــد؛ 
ــکاران و ســرقت های شــبانه.  ــر اغتشاشــگران، خراب ــزات و تأسيســات در براب 3. محافظــت از تجهي
بدنــه اصلــی مناطــق نفت خيــز جنــوب در مقابــل حمــالت ناجوانمردانــه از ســوی اغتشاشــگران 
ــات  ــم تأسيس ــه ترمي ــرد، ب ــی ک ــی را خنث ــای سياس ــی و گروه ه ــات روان ــتاد، عملي ــه ایس مردان
ــه  ــری ب ــت جلوگي ــد نف ــع تولي ــه قط ــر ب ــات منج ــکل گيری اعتصاب ــت و از ش ــده پرداخ منفجرش

عمــل آورد.ا

 اوپک در سرگردانی

بــا برقــراری آرامــش در ســطح کشــور و شــکل گيری نظــم سياســی، دولــت توانســت به تدریــج 
ــروش  ــره ف ــت ۱3۵8 در ۵۴ فق ــا اردیبهش ــادرات ت ــوع ص ــد. مجم ــامان ده ــت را س ــادرات نف ص
ــد  ــای بع ــم در ماه ه ــن رق ــه ای ــن خالصــه می شــد ک ــون ت ــدار ۱3/7 ميلي ــه مق ــه ای ب تک محمول
ــچ،  ــارک ری ــی، م ــرادرز، ماروبن ــپ ب ــت. شــرکت های ميتســویی، ایشــلند، شــل، فيلي ــش یاف افزای
ــال، پتــرول اکســپورت،  ــل، توت ــون، اکســون، ســان اوی ــاپ، فيبــرو، مارات ــی، ماپکــو، ان گلــف، بی پ

کــوخ و نيشــو ایوایــی برخــی از خریــداران ایــن ۵۴ فقــره بودنــد.۱
از اواخــر فروردیــن ۱3۵8، رونــد افزایشــی قيمــت نفــت بــه دليــل کاهــش صــادرات نفــت ایــران 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱7، ۱3۵8/3/8
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و نگرانــی خریــداران از ظرفيــت توليــد اوپــک آغــاز شــد. در پــی افزایــش قيمــت جهانــی نفــت، 
شــرکت ملــی نفــت ایــران یــک دالر و 3۰ ســنت بــر بهــای نفــت ســبک و یــک دالر و ده ســنت 
بــر بهــای نفــت ســنگين خــود افــزود.۱ بهــای نفــت کــه از موضوعــات پرکشــمکش در اوپــک بــود، 
روزبــه روز افزایــش  یافــت. در ۱3 تيــر ۱3۵8، شــرکت ملــی نفــت بــار دیگــر قيمت هــا را افزایــش 
داد. بــه ایــن صــورت کــه قيمــت نفــت ســبک را 22 دالر و بهــای نفــت ســنگين را ۱۹/۹ دالر بــه 
خریــداران بين المللــی اعــالم کــرد2. ایــن اقــدام واکنشــی بــه تقاضــای روز افــزون بــازار بــود کــه 

قبــل از آن نيجریــه بــه آن مبــادرت کــرده بــود.
ــود وحدت نظــر  ــه نفــت و نب ــک در ســال ۱3۵8 از قيمــت دوگان ــدد رؤســای اوپ جلســات متع
دربــاره ســقف توليــد و قيمــت هــر بشــکه نفــت حکایــت داشــت. نفــت بــا دو قيمــت رســمی اوپــک 
و قيمــت آزاد بــه فــروش می رســيد و بــه هميــن دليــل اصطــالح سورشــارژ در مذاکــرات و مکاتبــات 
رایــج شــد. طــی ایــن مــدت، ليبــی بخــش زیــادی از نفــت خــود را بــه قيمــت آزاد می فروخــت. 
ایــران و عربســتان دو قطــب اصلــی اوپــک بودنــد و دیگــر اعضــا خــود را بــه یکــی از آنهــا نزدیــک 
ــازار آزاد  ــق ب ــر آزادکــردن آن، مطاب ــران از افزایــش قيمــت نفــت دفــاع می کــرد و ب ــد. ای می کردن

تأکيــد داشــت. 
بعــد از تشــکيل وزارت نفــت، تشــکيالت اوپــک از وزارت دارایــی بــه زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه 
ــه  ــت.3 در جلس ــور می یاف ــک حض ــرات اوپ ــران در مذاک ــده ای ــوان نماین ــر به عن ــد و معين ف در آم
۱۹ مهــر ۱3۵8، پيــرو آخریــن مذاکــره بــا وزرای نفــت اوپــک، ایــران تصميــم گرفــت از اول اکتبــر 
ــب، قيمــت نفــت  ــر بشــکه نفت خــام ســبک و ســنگين خــود را 23/۵ دالر بفروشــد. به این ترتي ه
از ۱2 دالر بــه ۱7/۵ دالر و ســپس بــه 2۱ دالر و در اواخــر ســال ۱3۵8 حتــی بــه 3۴ دالر رســيد.۴ 
در دی مــاه، عربســتان اعــالم کــرد تــا آنجــا کــه بتوانــد مانــع افزایــش قيمــت هــر بشــکه نفــت بــه 
بيــش از 2۴ دالر خواهــد شــد.۵ موضــع وزیــر نفــت عربســتان در حالــی منتشــر شــد کــه اجــالس 
ــه فرمــول »قيمت گــذاری آزاد  اوپــک بــه دليــل عــدم توافــق در مــورد یــک قيمــت حداکثــری، ب
بــرای هرکــس« تــن داد. ایــن فرمــول موجــب نگرانــی بســياری از مصرف کننــدگان غربــی شــد.6 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱8، ۱3۵8/3/۹.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 28، ۱3۵8/۴/۱3

3. تاریخ شفاهی وزرای نفت )علی اکبر معين فر(، ص 3۹.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 68، ۱3۵8/7/۱۹.

۵. روزنامه کيهان، 2 دی ۱3۵8.
6. روزنامه کيهان، 2 دی ۱3۵8،
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ــرکت در  ــرای ش ــتان ب ــرار عربس ــه اص ــورانه ب ــی جس ــن ۱3۵8 در واکنش ــر در 2۹ بهم معين ف
ــت:  ــدن گف ــک در لن ــت اوپ ــران نف ــالس وزی اج

حضــور در کنفرانــس لنــدن اتــالف وقــت اســت، ولــی کارشناســان نفتــی ایــران کــه حامــل سياســت 
نفتــی مــا هســتند، سياســت نفتــی کشــور را تشــریح خواهنــد کــرد.۱

ــه  ــتان ب ــه عربس ــت. درحالی ک ــش یاف ــر افزای ــار دیگ ــدن ب ــالس لن ــس از اج ــت پ ــت نف قيم
کنتــرل قيمــت عالقــه نشــان مــی داد، بــازار مصــرف بــه عطشــی سيراب نشــدنی مبتــال شــده بــود. 
ــن 27  ــران بي ــت ای ــر بشــکه نف ــت. ه ــد افزایشــی یاف ــر رون ــار دیگ ــا ب در اســفند ۱3۵8 قيمت ه
تــا 3۴ دالر بــه فــروش رفــت و نفــت ســبک ليبــی بــه ۴۰ دالر رســيد. ایــن رونــد در فروردیــن و 
اردیبهشــت ۱3۵۹ رو بــه کاهــش گذاشــت. درآمــد نفتــی ایــران در ســال ۱3۵8 بــه 23/۵ ميليــارد 

ــود.2 ــول ب ــدی قابل قب ــش قيمــت، درآم ــایه افزای ــد، در س ــم کاهــش تولي ــه به رغ دالر رســيد ک
بــه مــوازات گرانــی نفــت و عــدم اســتفاده از گاز در مصــرف داخلــی، معين فــر پــس از 
ــرد و  ــاره ک ــت اش ــد وزارت نف ــتراتژی جدی ــه اس ــی گاز، ب ــرکت مل ــان ش ــت های کارشناس نشس

ــت:  گف
باتوجه بــه ضــرورت اســتفاده از گاز در داخــل کشــور و به ویــژه بــرای حفــظ ذخایــر نفتــی، ميــزان 
توليــد نفت خــام بــه نصــف کاهــش یافتــه و ميــزان صــدور گاز بــه شــوروی از 27 ميليــون و ۴۰۰ 

هــزار مترمکعــب بــه حــدود ۴ ميليــون مترمکعــب رســيده اســت.3

گاز؛ راهبرد جديد صنعت نفت

ابتــدای ســال ۱3۵8، حــدود 3 ميليــون مشــترک بــا جمعيــت ۱۵ ميليــون نفــری از گاز مایــع 
ــی گاز،  ــران گاز، پرس ــای ای ــا نام ه ــی ب ــيلندرهای ۱۱ کيلوی ــع در س ــد. گاز مای ــتفاده می کردن اس
ــس از  ــت پ ــت نف ــای صنع ــول در راهبرده ــن تح ــد. مهم تری ــع می ش ــد گاز توزی ــان گاز و الون بوت
ــد را حســن مرشــد و  ــن رون ــه گاز خانگــی رخ داد. ای ــب توجــه بيشــتر ب پيــروزی انقــالب، در قال
همراهانــش آغــاز کردنــد. در واقــع، اســتفاده از گاز خانگــی در بســتری تاریخــی کــه از اواخــر دهــه 
۱3۴۰ شــروع شــده بــود، اســتمرار یافــت. ســيلندرهای ۱۱ کيلویــی به تدریــج در طــول ســی ســال 

محــو و خطــوط لولــه گاز خانگــی جایگزیــن آن شــد. صــادرات گاز بــه شــوروی بــه کمــا رفــت.
ــر  ــی نفــت در ۱۵ خــرداد ۱3۵8 گــزارش مرشــد را واقعيتــی اجتناب ناپذی ــران شــرکت مل مدی

۱. روزنامه کيهان، 2۹ بهمن ۱3۵8.
2. روزنامه کيهان، ۱8 اسفند ۱3۵8؛ معين فر: »درآمد نفت ایران بابت صدور به 23/۵ ميليارد دالر می رسد.«

3. روزنامه کيهان، ۱8 اسفند ۱3۵8.
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ــاری،  ــی و تج ــی، خانگ ــارف صنعت ــرای مص ــا ب ــرد ت ــورت گي ــی ص ــد اقدامات ــد: »بای ــی کردن تلق
حداکثــر از گاز اســتفاده شــود، زیــرا ایــن عمــل هــم از لحــاظ اقتصــادی و هــم پاک ســازی محيــط 

زیســت بــه صــالح کشــور اســت.«۱ 
مرشــد کــه ریاســت شــرکت ملــی گاز را بــر عهــده داشــت، ایــن موضــوع را بــا جدیــت دنبــال 
کــرد. ایــن در حالــی بــود کــه صــادرات گاز بــه شــوروی هنــوز متوقــف نشــده بــود. آلودگــی هــوای 
ــم  ــان ه ــت، در آن زم ــده اس ــل ش ــگان تبدی ــرای هم ــدی ب ــی ج ــه معضل ــروزه ب ــه ام ــران ک ته
ــران شــرکت گاز طــرح گازســوز  ــن شــرایط، مدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــرز هشــدار می رســيد. ب ــا م ت
کــردن اتومبيل هــا را پيگيــری کردنــد. در نيمــه مهــر ۱3۵8، در جلســاتی مســتمر شــرکت ایــران 
ناســيونال، ســازمان اســتاندارد، شــرکت ملــی گاز و اتحادیــه تاکســيرانی تهــران بــه طــرح گازســوز 
کــردن رأی مثبــت دادنــد و تصميــم گرفتنــد ۵۰ تاکســی بــرای مرحلــه اول گازســوز شــوند.2 البتــه، 
ــی  ــد. آلودگ ــتقبال کردن ــرح اس ــن ط ــتر از ای ــه بيش ــه و بودج ــت و برنام ــازمان های محيط زیس س
ــورد  ــواره م ــی، هم ــد آلودگ ــز تولي ــود و مراک ــيده ب ــده ای رس ــرز نگران کنن ــه م ــران ب ــوای ته ه
ــه ســيمان تهــران، ســيمان ری، کوره هــای  ــه کارخان ــرار می گرفتنــد. ازجمل اعتــراض و شــکایت ق
آجرپــزی جنــوب تهــران، کارگاه هــای صنعتــی شــهر ری، پاالیشــگاه تهــران و سيســتم حمل ونقــل 

شــهری تهــران مراکــز عمــده توليــد آلودگــی شــناخته شــده بودنــد.
ــه انجــام رســيد، امــا  ــا حمایــت دولــت ب ــه هــر صــورت، طــرح گازســوز کــردن تاکســی ها ب  ب
ــج به صــورت جــدی  ــی از دســتور کار خــارج و از ســال ۱36۴ به تدری ــرای مدت ــگ ب ــاز جن ــا آغ ب
مــورد بررســی قــرار گرفــت. ســرانجام اینکــه تــا پایــان جنــگ، تنهــا تعــدادی تاکســی و اتوبــوس در 

تهــران و شــيراز گازســوز شــدند.

لغو قراردادهای مشارکتی
اغلــب مدیــران بــا قراردادهــای مشــارکتی مخالــف بودنــد. اگــر در نهــان نيــز مخالفتــی نداشــتند، 
خــود را مخالــف نشــان دادنــد. رســيدگی بــه قــرارداد کنسرســيوم و ســایر قراردادهــای مشــارکتی، 
از همــان نخســتين روزهــای شــروع بــه کار هيئــت سرپرســتان در دســتور کار آنــان قــرار گرفــت. 
جلســه دوم هيئــت سرپرســتان در ۹ اردیبهشــت بــا حضــور محمدعلــی موحــد، حقوقــدان برجســته 
ــيوم  ــرارداد کنسرس ــث، ق ــوع بح ــن موض ــد. اصلی تری ــکيل ش ــه تش ــن نزی ــر حس ــور، در دفت کش
بــود کــه در ســال ۱3۵2 بــه قــرارداد پيمانــکاری )اســکو( تبدیــل شــده بــود. حــال، دولــت ایــران 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹، ۱3۵8/3/۱۵.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، ۱3۵8/8/۱
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بایــد دربــاره قــرارداد پيمانــکاری بــا شــرکت اســکو تصميــم می گرفــت. موحــد دربــاره قــرارداد بــا 
شــرکت اســکو گفــت: 

ــران و در  ــون قبلــی تصویــب شــده اند، بایــد در جهــت منافــع ای ــه موجــب قان قراردادهایــی کــه ب
چارچــوب روح انقــالب تبدیــل و تجدیــد شــوند. طبــق قانــون نفــت، آن هــا کــه توليــد کردنــد بایــد 
ــد. آن هــا  ــد، ظــرف ده ســال پــس گيرن ــد و هرچــه خــرج اکتشــاف کرده ان تحویــل بدهنــد و برون
ــد و تخفيفــی  ــازار نفــت بخرن ــه قيمــت ب ــا ۵۰ درصــد نفــت مکشــوفه را ب ــد حداکثــر ت حــق دارن

حداکثــر ۵ درصــدی بــه قيمــت رایــج بــازار داشــته باشــند.۱ 
ــورای  ــتند ش ــرکت کنندگان نمی دانس ــت. ش ــان یاف ــی پای ــچ تصميم ــدون هي ــه ب ــن جلس ای
ــه  ــد. چنــد روز بعــد، دیبــا ب ــده از رژیــم گذشــته را برنمی تاب انقــالب هيچ یــک از قراردادهــای مان
هيئت مدیــره گــزارش داد کــه قــرار اســت بــه زودی مذاکــره بــا کنسرســيوم در دفتــر لنــدن آغــاز 
شــود.2 بــه ایــن منظــور، موحــد بــرای مذاکــره آمــاده شــد. او تصميــم گرفــت تمامــی مســتندات و 
ادعاهــا، عليــه کنسرســيوم را در کميتــه ای کــه قــرار اســت بــه زودی تشــکيل شــود جمــع آوری و در 

اوليــن مرحلــه مذاکــرات از آن هــا اســتفاده کنــد.
ــرارداد طــرف دوم  ــه فســخ ق ــم ب ــی نفــت تصمي ــره شــرکت مل ــرداد، اعضــای هيئت مدی 2۰ م
شــرکت های ایپــاک، الپکــو، ســيریپ و ایمينيکــو گرفتنــد، ولــی از آنجایــی کــه اعــالم رســمی ایــن 
ــرار شــد از اعــالم رســمی  ــران ایجــاد می کــرد، ق ــی نفــت ای ــرای شــرکت مل ــی ب تصميــم تعهدات

ــا شــرکت های موردنظــر ادامــه یابــد.3  فســخ قراردادهــا خــودداری شــود و مذاکــره ب
در 6 شــهریور، نزیــه در نامــه ای بــه نخســت وزیر درخواســت کــرد هيئتــی از جانــب رهبــری و 
دولــت بــرای همــکاری بــا هيئــت نمایندگــی شــرکت ملــی نفــت معرفــی شــود.۴ ایــن اقــدام نزیــه 
کامــاًل زیرکانــه بــود، چــون او نمی خواســت تصميمــات اخذشــده بعدهــا بــا مشــکل روبــه رو شــود.
کمتــر از یــک هفتــه بعــد، شــرکت بين المللــی نفــت ایــران در نيویــورک منحــل اعــالم شــد، 
امــا شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت بــه مشــارکت خــود در نفــت دریــای شــمال ادامــه دهــد 
ــد.۵   ــت کن ــدرس موافق ــگاه های م ــه پاالیش ــی ب ــای فن ــرارداد کمک ه ــاله ق ــج س ــد پن ــا تمدی و ب
ــران در  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــی ش ــت نمایندگ ــون سرنوش ــی همچ ــات پراهميت ــان، موضوع هم زم

ــود.  ــان ب ــی و آســيایی در جری ــه کشــورهای مختلــف آفریقای ــروش نفــت ب لنــدن و ف

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2، ۱3۵8/2/۹
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴، ۱3۵8/2/۱6

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 78، ۱3۵8/8/27
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۹، ۱3۵8/6/6

5. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵2، ۱3۵8/6/۱۱.
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مدیــران شــرکت ملــی نفــت بایــد تصميمــات جدیــدي در مــورد شــرکت آيــروس در لنــدن 
ــک  ــه ی ــد ب ــروس بای ــرکت آی ــه ش ــد ک ــنيده می ش ــی ش ــالب زمزمه های ــل از انق ــد. قب مي گرفتن
شــرکت ایرانــی بــدل شــود. بعــد از انقــالب ایــن زمزمه هــا بيش ازپيــش افزایــش یافــت. نخســتين 
اقــدام مدیــران جدیــد، کوچــک کــردن شــرکت آیــروس بــود. در ۱6 اردیبهشــت مجيــد طباطبایــي 
ــداد  ــر و تع ــه ۹ نف ــر ب ــدن از ۵6 نف ــر لن ــدان دفت ــداد کارمن ــه تع ــزارش داد ک ــه گ ــه نزی ــا ب دیب
کارمنــدان آیــروس از ۵۱۰ نفــر بــه ۴۴۰ نفــر کاهــش یافتــه اســت.۱ در شــهریور بــار دیگــر دســتور 
کوچک ســازي دفتــر لنــدن صــادر و محمدعلــي موحــد مأمــور اجرایــي آن شــد.2 پــس از مذاکــراه 
ــا واگــذاري شــرکت آیــروس، امــور حقوقــي  ــا اعضــاي کنسرســيوم در مــورد انحــالل ی و توافــق ب
ــدن  ــدي را در لن ــي جدی ــات تأســيس شــرکت خدمات ــت مقدم ــم گرف ــي نفــت تصمي شــرکت مل

فراهــم کنــد.3 چنــدی بعــد، شــرکت کاالي لنــدن از دل شــرکت آیــروس بيــرون آمــد.

آبادان شلوغ می شود

ــره تصميــم گرفــت  ــادان شــلوغ شــد. هيئت مدی ــاره آب نيمــه دوم اردیبهشــت ســال ۱3۵8 دوب
در پاالیشــگاه آبــادان تشــکيل جلســه دهــد. در هميــن زمــان، پاالیشــگاه تهــران در آرامــش قــرار 

ــی در آن اجــرا می شــد. ــه تعميرات داشــت و برنام
ــادان۴ و دادســتان انقــالب جلســات  ــدار آب ــره، فرمان ــه اتفــاق اعضــای هيئت مدی ــه ب حســن نزی
فوق العــاده ای در آبــادان بــرای حــل مشــکالت صنفــی کارگــران تشــکيل دادنــد. جلســات نهــم تــا 
ــت دارد.  ــادان از کشــمکش های کارگــری حکای ــی نفــت در آب ــره شــرکت مل چهاردهــم هيئت مدی
ــران ـ  ــيمی ای ــواز و پتروش ــاری در اه ــرکت های حف ــادان، ش ــی در آب ــرکت های نفت ــران ش کارگ
ژاپــن در ماهشــهر بــا تقاضــای اســتخدام در شــرکت ملــی نفــت بــه تظاهــرات و اجتماعــات ادامــه 
دادنــد. کارگــران اســتدالل می کردنــد کــه مــا در رژیــم ســابق مــورد بهره بــرداری و اســتثمار قــرار 
گرفتــه بودیــم و به عنــوان کارگــر ســاده به صــورت پيمانــی هيــچ امنيــت شــغلی نداشــتيم. اکنــون 

کــه انقــالب شــده، بایــد بــه برکــت انقــالب بــه اســتخدام شــرکت ملــی نفــت درآیيــم.
ــول بخشــی از  ــورد قب ــه م ــرد؛ و ن ــت وارد می ک ــر دول ــه ســنگينی ب ــران، هزین  خواســته کارگ

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه ۴، ۱3۵8/2/۱6.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه ۴۹، ۱3۵8/6/6.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه 8۱، ۱3۵8/۹/۱۰.

۴. فرمانــداران آبــادان تــا ســال ۱367، بــه ترتيــب کيــاوش، ابوفاضلــی، صــادق آیت اللهــی، فریــور باتمانقليــچ، غالم رضــا 
)محمــود( محمدجعفــری و عبدالرضــا تشــکری بودند.
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نيروهــای انقالبــی بــود و نــه مــورد قبــول دولــت موقــت. فقــط نيروهــای مخالــف ســعی در همراهی 
ــا آن هــا داشــتند. ســفر نزیــه و اعضــای هيئت مدیــره ثمــری بــرای اعتراضــات صنفــی کارگــران  ب
ــرای تعييــن تکليــف خــود بــه دیــدار  نداشــت. پــس، نماینــدگان شــرکت های حفــاری خارجــی ب
رهبــر انقــالب رفتنــد کــه در بخــش تأســيس شــرکت ملــی حفــاری بــه آن خواهيــم پرداخــت، امــا 

ــادان نتایــج دیگــری داشــت: جلســات متعــدد و فشــرده هيئت مدیــره در آب
۱. بــا ادغــام ســازمان های پاالیشــگاه آبــادان و عمليــات غيرصنعتــی آن باتوجه بــه صرفه جویی هــای 
ــی و هــم نيــروی انســانی خواهــد داشــت، از اول خــرداد ۱3۵8  قابل توجهــی کــه هــم از نظــر مال
ــض  ــز تفوی ــق نفت خي ــه مناط ــی ب ــی، اداری و درمان ــارات مال ــمتی از اختي ــد؛ 2. قس ــت ش موافق
ــک  ــی مل ــق و مرتض ــر تلفي ــا یکدیگ ــران ب ــوب و ته ــمال، جن ــری ش ــات کامپيوت ــد؛۱ 3. خدم ش
به عنــوان مســئول ایــن واحــد منصــوب گردیــد؛2 ۴. بــا اســتخدام پزشــک زن در مناطــق نفت خيــز 

جنــوب و آبــادان موافقــت شــد.3 
همچنيــن، بــرای مقابلــه بــا تبليغــات رژیــم عــراق، رادیــو نفــت ملــی در اختيــار شــرکت نفــت 

باقــی مانــد و از کارشناســان باتجربــه خواســته شــد بــرای مقابلــه تبليغاتــی اقــدام کننــد.۴
ــران  ــگاه ته ــران پاالیش ــت مدی ــا درخواس ــود، ب ــده ب ــلوغ ش ــادان ش ــگاه آب ــه پاالیش درحالی ک
بــرای تعميــرات ضــروری واحــد ایزوماکــس شــمالی موافقــت شــد. نيــروی چــپ و اعتصاب کننــده 
در پاالیشــگاه تهــران حضــور کمرنگ تــری داشــتند. ایــن، بــه آن دليــل بــود کــه کنتــرل ارگان هــا 
در پایتخــت اجــازه ظهــور و بــروز بــه گروه هــای چــپ نمــی داد. در 28 اردیبهشــت ۱3۵8در جلســه 
ــرات ضــروری ایزوماکــس  ــرای تعمي ــی ب ــا اســتخدام یــک متخصــص امریکای ــره ب نهــم هيئت مدی
ــد و  ــه رفت وآم ــوق، هزین ــامل حق ــه ۱۰۰۰ دالر )ش ــه روزان ــا هزین ــران ب ــگاه ته ــمالی پاالیش ش

اقامــت بــه مــدت 2۱ روز( موافقــت کــرد.
مدتــی بعــد، هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت در ۱6 تيــر، احــداث کارخانــه کاهــش گرانــروی 
بــا ظرفيــت روزانــه 6۰ هــزار بشــکه را در محوطــه پاالیشــگاه آبــادان تصویــب کــرد.۵ البتــه، طــرح 
ــز  ــرداد ني ــود.3۰ م ــيده ب ــالب رس ــل از انق ــره قب ــب هيئت مدی ــه تصوی ــروی در دی ۱3۵7 ب گران

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱3، ۱3۵8/2/3۱
2..مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱7، ۱3۵8/3/8

ــود کــه  ــه آن دليــل ب ــه آخــر ب ــران، جلســه ۱۵، ۱3۵8/3/2. )مصوب ــی نفــت ای ــره شــرکت مل ــات هيئت مدی 3..مصوب
کارکنــان جنــوب بــه فقــدان پزشــک زن اعتــراض داشــتند.(

4. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۴، ۱3۵8/۴/28
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۹، ۱3۵8/۴/۱6.
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ــغ  ــه ناب ــود ک ــس از آن ب ــر پ ــن تغيي ــزام شــد.۱ ای ــادان اع ــه پاالیشــگاه آب ــی کرباســيون ب مصطف
گزارشــی از نابســامانی و نبــود روحيــه دســته جمعی و فقــدان تخصــص الزم در پاالیشــگاه آبــادان 
ارائــه کــرد و بنافتــی هــم گفــت کــه بایــد بــا اســتفاده از نيروهــای مذهبــی و بــا مطالبــه مســئوليت 

بيشــتر، حرکــت و جنبشــی در کارکنــان و کالبــد صنعــت نفــت ایجــاد شــود.2

آموزش کارکنان

فضایــی کــه در صنعــت نفــت بــرای نزیــه ترســيم شــده بــود چنــان تيره وتــار بــه نظــر می رســيد 
کــه او در جلســات مختلــف از پایيــن بــودن ســطح آمــوزش و تحصيــالت کارکنــان ایرانــی بــه انتقاد 
پرداخــت و اســتخدام متخصصــان خارجــی و افزایــش ســطح آمــوزش را تنهــا راهبــرد شــرکت ملــی 
ــه  ــی کشــور چنيــن امــری را برنمی تافــت، نزی ــا از آنجــا کــه فضــای انقالب ــوان کــرد، ام نفــت عن
بــرای پيشــبرد کارهــا بــه راه حلــی موقــت اندیشــيد کــه هــدف اصلــی آن، فرونشــاندن اعتراضــات 

کارگــری بــود کــه روز بــه روز گســترده تر می شــد. راه حــل نزیــه چنيــن بــود:
ــام کار  ــتند و اتم ــورد آن نيس ــوری در م ــدام ف ــه اق ــر ب ــی حاض ــکاران خارج ــه پيمان ــی ک کارهای
ــی  ــریک ایران ــا ش ــکار ی ــا پيمان ــق ب ــق تواف ــت، از طری ــر اس ــی امکان پذی ــص خارج ــدون متخص ب
ــه  ــی باتوجه ب ــد ایران ــکار جدی ــق حاصــل نشــد، پيمان ــر تواف ــل شــود و اگ مربوطــه شــروع و تکمي
ضوابــط معامالتــی شــرکت انتخــاب و کار را تکميــل کنــد. کارهایــی کــه شــروع و تکميــل آن هــا بــه 
ــق متخصصــان  ــع مشــکالت ورود و تواف ــر رف ــه ای، مبنی ب ــاز دارد، طــی نام متخصــص خارجــی ني

ــه نخســت وزیر نوشــته شــود.3 ــت( ب ــظ امني ــه کار، حف ــد، پروان خارجــی )روادی
ایــن تصميــم، در آبــادان کــه مرکــز جنب وجوش هــا و اعتراضــات کارگــران صنعــت نفــت بــود، 
ــرای تأميــن نيروهــای متخصــص بایــد راهــی جــدی اندیشــيده می شــد. نزیــه  اخــذ شــد، ولــی ب
ــار دیگــر ایــن موضــوع را مطــرح کــرد  در ۱6 خــرداد ۱3۵8 در بيســتمين جلســه هيئت مدیــره ب

و گفــت: 
ــل  ــه دالی ــتيم ک ــه رو هس ــق روب ــاری عمي ــاوری حف ــاً در فّن ــص، مخصوص ــود متخص ــا کمب ــا ب م
مختلفــی دارد. عــده قابل مالحظــه ای از متخصصــان تربيت شــده ایرانــی جــذب بــازار آزاد شــده اند. 

ــام کرباســيون به عنــوان  ــه، ن ۱. مصوبــات هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران، جلســه ۴7، ۱3۵8/۵/3۰؛ در مصوب
رئيــس پاالیشــگاه آمــده اســت.

2. مصوبــات هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران، جلســه ۴8، ۱3۵8/6/۵؛ نابــغ و بنافتــی از مشــاوران مورداعتمــاد 
نزیــه بودنــد.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱2، ۱3۵8/2/3۰.
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در ســال های گذشــته، هــر ســال 7۵ نفــر بــرای تحصيــل تخصــص بــه خــارج اعــزام می شــدند کــه 
ــد اقدامــات دیگــری  چــون دیگــر کنسرســيوم نيســت ایــن کار به راحتــی صــورت نمی گيــرد و بای
ــی  ــورت پيمان ــاز به ص ــی موردني ــان خارج ــم از متخصص ــا می تواني ــاز پروژه ه ــا آغ ــام داد. ب انج
اســتفاده کنيــم. امــر آمــوزش صفــر اســت و بایــد تصميــم جــدی گرفــت. اشــخاص باصالحيــت را 
ــه خــارج فرســتاد کــه وقــت  ــرای تخصــص ب ــد طبــق برنامــه صحيــح و از قبــل تدوین شــده ب بای

هــدر نــرود.۱
ــد  ــورد تأکي ــی نفــت م ــره شــرکت مل ــروی متخصــص بارهــا در جلســات هيئت مدی ــود ني کمب
ــت: »در  ــوع گف ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــهریور ب ــه ۵ ش ــی در جلس ــه، بوتراب ــت. ازجمل ــرار گرف ق
عمليــات غيرصنعتــی جنــوب 33 نفــر متخصــص خارجــی رفتــه و کســری متخصــص داریــم و اگــر 
قــرار باشــد پروژه هــای قبلــی اجــرا شــود، بازهــم در زمينه هــای دیگــر در جنــوب بــا کمبــود نيــرو 

ــم.«2  ــف کســری متخصــص داری ــم. در تهــران هــم در رشــته های مختل مواجهي
ــتور داد  ــش، دس ــادات مخالفان ــدن از انتق ــان مان ــرای در ام ــود، ب ــتش ب ــه سياس ــه چنان ک نزی
ــروی  ــود ني ــد. کمب ــاذ کن ــات الزم را اتخ ــا او تصميم ــود ت ــته ش ــت وزیر نوش ــه نخس ــه ای ب نام
ــان ۱36۰ مدیریــت نيــروی  ــا چنــد ســال بعــد گریبــان شــرکت را رهــا نکــرد. در آب متخصــص ت
انســانی طــی گزارشــی، کمبــود نيــروی متخصــص فنــی و کارشــناس اداری در ســطح وزارت نفــت 
را بــه آگاهــی اعضــا رســاند. دالیــل کاهــش جمعيــت کارشناســی متنــوع بــود کــه در ایــن گــزارش 

ــدند: ــوان ش ــن عن ــا چني ــن آن ه مهم تری
۱. بازنشســتگی های قبــل از موعــد و عــادی کــه در دو ســال گذشــته رواج یافتــه بــود؛ 2. اخــراج 
خارجيــان از صنعــت نفــت؛ 3. اســتعفا بــه ميــل شــخصی بــه علــت جــذب در شــرکت های خارجــی 
ــازی،  ــت، بازس ــل غيب ــف از قبي ــل مختل ــه دالی ــراج ب ــور؛ ۴. اخ ــارج از کش ــه خ ــافرت ب ــا مس ی
پاکســازی و ...؛ ۵. عــدم اســتخدام از ۴ ســال قبــل تاکنــون؛ ۵. افزایــش پروژه هــای متعــدد و مهــم 

ــد نيــروی انســانی آن هــا تأميــن می شــد.3 جدیــدی کــه بای
ــت  ــده ی صنع ــای عم ــی در بخش ه ــص ایران ــای متخص ــاً نيروه ــه ۱36۰، تقریب ــط ده از اواس

ــد.  ــف را اداره می کردن ــور مختل ــيمی ام ــت، گاز و پتروش نف

شرکت ملی حفاری، مولود انقالب

پيــش از انقــالب، صنعــت حفــاری در انحصــار شــرکت های خارجــی قــرار داشــت. بــا پيــروزی 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۰، ۱3۵8/3/۱6.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴8، ۱3۵8/6/۵.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق العاده، ۱36۰/8/۱3.
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ــتان«  ــتان خوزس ــری اس ــه کارگ ــکيل »کميت ــا تش ــی ب ــان انقالب ــان و متخصص ــالب، مهندس انق
ــد  ــد. مجي ــن کنن ــی را جایگزی ــد نيروهــای خارجــی را اخــراج و متخصصــان ایران ــت یافتن مأموری
ســالمی در محــل فعلــی شــرکت ملــی حفــاری، مأموریــت یافــت شــرکت های حفــاری و 

ــد.۱ ــی کن ــون را بررس ــل و هاليبرت ــول، ش ــد دل ــرویس دهنده مانن س
از اواخــر اســفند ۱3۵7، اعتراض هــا و اعتصاب هــای کارکنــان شــرکت های حفــاری آغــاز شــد. 
ابتــدا، کارگــران شــرکت ســدکو2 بــرای تعييــن تکليــف و دریافــت حقــوق ماهانــه خــود در محوطــه 
ــا  ــه آن ه ــاری ب ــرکت های حف ــر ش ــان دیگ ــران و کارکن ــج کارگ ــد. به تدری ــع کردن ــرکت تجم ش
پيوســتند. کارکنــان شــش شــرکت حفــاری و ســی وهفت شــرکت خدمــات جانبــی کــه تعدادشــان 
ــا مقامــات دولتــی گفتگــو کننــد. آن هــا  ــا ب ــد ت ــی برگزیدن ــه 7 هــزار نفــر می رســيد، نمایندگان ب
می خواســتند زیــر چتــر حمایــت دولــت قــرار گيرنــد و آینــده خــود را تضميــن کننــد. نيروهــای 
ــه  ــر مــوج اعتراضــات در ابتــدا توانســتند ب ــا هــدف جــذب نيــرو و ســوار شــدن ب چپ  گــرا نيــز ب
ــی  ــد و مســلمانان انقالب ــاکام ماندن ــن راه، ن ــه در ای ــد ک ــره راه یابن ــزار نف ــد ه ــت چن ــن جمعي ای
کــه عمــل را بــر شــعار ترجيــح می دادنــد، توانســتند ابتــکار عمــل را بــه دســت گيرنــد و اعتمــاد 

کارکنــان را جلــب کننــد.
ســرانجام، کار بــه انتخــاب نماینــدگان رســيد. در خردادمــاه، 7 نفــر از انقالبيــون مســلمان بــه 
نمایندگــی بيــش از 7 هــزار نفــر3 کارگــر و تکنيســين کــه در شــرکت های حفــاری خارجــی قبــل از 
انقــالب اشــتغال داشــتند، انتخــاب شــدند: شــجاع گلچيــن، علــی محرابــی، مــراد ناظمــی، اســداهلل 
شــهبازی، صفــر اســماعيلی، ســعادت روشــن، اميــن بویرمــی. در نيمــه خــرداد ۱3۵8، نماینــدگان 
ــن  ــم انجــام شــد و شــجاع گلچي ــات روز 28 خــرداد در ق ــد. مالق ــر انقــالب رفتن ــدار رهب ــه دی ب
ــان  ــور را بي ــاری کش ــت حف ــی صنع ــت کنون ــته و وضعي ــه ای از گذش ــان، تاریخچ ــور ایش در حض
ــود  ــن ب ــش ها ای ــی از پرس ــه یک ــد ک ــرح کردن ــؤال هایی مط ــالب س ــر انق ــس از آن، رهب ــرد. پ ک
کــه آیــا بــا تشــکيل شــرکت ملــی حفــاری، بازهــم بــه متخصصــان خارجــی نيــاز خواهــد بــود یــا 
خيــر؟ نماینــدگان کارکنــان حفــاری بــا قاطعيــت اعــالم کردنــد: »اگــر شــرکت ملــی حفــاری ایــران 
تأســيس شــود دیگــر نيــازی بــه خارجی هــا نيســت و می تــوان بــدون آن هــا تجهيــزات و صنعــت 
حفــاری را بــه شــکل مطلــوب اداره کــرد.« رهبــر انقــالب بــه تمــام ســخنان گــوش فــرا دادنــد و 

۱. مصاحبه با مجيد سالمی، پروژه تاریخ نفت ایران، اسفند ۱3۹۴.
2. اميرحســين موســوی در مصاحبــه بــا مــا گفــت: »انتخــاب شــرکت ســدکو بــه دليــل تعــداد دکل هایــی بــود کــه ایــن 

شــرکت داشــت. شــرکت ســدکو قریــب 7 یــا 8 دکل داشــت.«
3. رقم کارکنان شرکت های حفاری متفاوت ذکر شده است.
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در پایان گفتند: »هر چيزی که می دانيد به نفع اسالم و انقالب است، انجام دهيد.«۱
نماینــدگان در نامــه ای از رهبــر انقــالب درخواســت کردنــد شــرکت ملــی حفــاری تشــکيل شــود 
تــا آن هــا زیــر چتــر حمایــت شــرکت ملــی نفــت قــرار گيرنــد و از مزایــای حقوقــی و بيمــه همســان 
کارمنــدان دولتــی برخــوردار شــوند. گزارشــی کــه در همــان روزهــا در هيئت مدیــره شــرکت ملــی 

نفــت ارائــه شــد، فضــای آن روزهــا را به خوبــی ترســيم می کنــد:
تعــداد دســتگاه های حفــاری کــه قبــل از انقــالب 36 عــدد بــود، بعــد از انقــالب بــه ۱۰ دســتگاه 
رســيده و در 3 مــاه آینــده بــه 8 دســتگاه خواهــد رســيد. نگهــداری ایــن دســتگاه ها 28۰ ميليــون 
ــاه(. ضمــن اینکــه  ــان در م ــون توم ــر دســتگاه 28 ميلي ــاه خــرج خواهــد داشــت )ه ــان در م توم
خوابانــدن آن هــا 32۰۰ نفــر از کارکنــان پيمانــکاری حفــاری را بيــکار می کنــد کــه حقــوق آن هــا 
۱۱ ميليــون تومــان در مــاه اســت. کارکنــان بيکارشــده اکثــراً کشــاورز بودنــد کــه از کار کشــاورزی 
ــاره  ــه دوب ــن اســت ک ــان غيرممک ــد و برایش ــو گرفته ان ــاری خ ــی حف ــا زندگ ــته و ب دســت برداش
ــص و  ــت تخص ــه عل ــان ب ــوق و مزایایش ــه حق ــن اینک ــد. ضم ــود برگردن ــته خ ــای گذش ــه کاره ب
کار در محيــط و شــرایط ســخت نســبت بــه کارکنــان ســایر مؤسســات باالتــر بــود. کارکنــان کــه 
ــود، تقاضــای اشــتغال مجــدد داشــتند.  قراردادهایشــان از طــرف شــرکت ملــی نفــت لغــو شــده ب
ــت وزیر  ــه نخس ــاب ب ــتخط او را خط ــد و دس ــی رفتن ــام خمين ــور ام ــه حض ــا ب ــدگان آن ه نماین
بــرای حــل مشــکل خــود گرفتنــد. بــه هيئــت سرپرســتی شــرکت ملــی نفــت و وزیــر کار و امــور 
اجتماعــی و ســایر مقامــات دولتــی هــم مراجعــه کردنــد. حــدود ۵۰۰ نفــر از آن هــا هــم در ۱۹ و 2۵ 

تيــر در اداره کل حفــاری در اهــواز تحصــن و تهدیــد بــه اعتصــاب مجــدد هــم کردنــد.2
پــس از دیــدار رهبــر انقــالب بــا کارکنــان، ایشــان طــی نامــه ای بــه نخســت وزیر وقــت دســتور 
ــرد.  ــالم ک ــت اع ــن درخواس ــا ای ــود را ب ــت خ ــت مخالف ــا دول ــوع را داد، ام ــه موض ــيدگی ب رس
ــه اســتفاده از  ــا مجــاز ب ــرد تنه ــود و اســتدالل مي ک ــی طــرح ب ــف اصل ــی نفــت مخال شــرکت مل
ــد اســت  ــا اکتشــاف و تولي ــت ی ــای نف ــای طراحــی چاه ه ــالن دانشــگاهی در بخش ه فارغ التحصي
و کارهــای عملياتــی پرمشــغله نظيــر حفــاری و امــور خدماتــی ماننــد نگهبانــی، ساختمان ســازی 
ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود. برخــی از مدیــران ارشــد نفــت و اســتاندار  و لوله کشــی بایــد ب
ــری  ـ  ــای کارگ ــراس خــود را از ورود نيروه ــد و ه ــاع کردن ــن طــرح دف ــواز از ای خوزســتان در اه
عملياتــی و تحميــل هزینــه بــه شــرکت ملــی نفــت آشــکارا نشــان دادنــد. نخســت وزیر، اســتاندار 
ــد.  ــف روی آوردن ــای مختل ــه طرح ه ــه ارائ ــر ب ــون، ناگزی ــالب و انقالبي ــتان انق ــتان، دادس خوزس
مهم تریــن عامــل اختــالف در ایــن شــرایط، منبــع تأميــن حقــوق ماهانــه ایــن جمعيــت بــود کــه 

۱. ویژه نامه سالگرد تأسيس شرکت ملی حفاری، نشریه مشعل، ۱3۹۱
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۴، ۱3۵8/۴/28.
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بایــد از جایــی تأميــن می شــد.
ــود.  ــه بی نتيجــه ب ــت و حســن نزی ــی دول ــدگان اعزام ــا نماین ــاری ب ــدگان حف ــرات نماین مذاک
اعتصــاب کارکنــان حفــاری ادامــه یافــت تــا اینکــه آیــت اهلل اشــراقی به عنــوان نماینــده امــام بــرای 
ــی  ــدار کتب ــالب، هش ــر انق ــتور رهب ــرانجام، دس ــد. س ــل ش ــان وارد عم ــت کارکن ــاع از خواس دف
ــاری  ــی حف ــد شــرکت مل ــه تول ــر ب ــال اعتصــاب، منج ــان در ح نخســت وزیر و درخواســت کارکن
ــی از  ــوان یک ــران به عن ــاری ای ــی حف ــرکت مل ــيس ش ــرداد ۱3۵8 تأس ــنبه، 3۰ م ــد. سه ش ش

ــد.۱ ــب ش ــت تصوی ــی نف ــرکت مل ــی ش ــرکت های فرع ش
به این ترتيــب، کارکنــان کــه در پــی ایفــای حــق خــود بودنــد، بــدون آنکــه پرچــم ضدانقالبــی 
ــر  ــرر رهب ــای مک ــراقی و تأیيده ــت اهلل اش ــاطت آی ــا وس ــتند ب ــند، توانس ــته باش ــت داش در دس
انقــالب، حــرف خــود را بــه کرســی بنشــانند و شــرکت ملــی حفــاری را تأســيس کننــد. محمدپاشــا 

ــت و اوليــن مدیرعامــل آن شــد. ــر عهــده گرف ــت تأســيس آن را ب ــور مأموری رمضان پ
ــان  ــس اساســنامه آن در 27 آب ــاری، پيش نوی ــی حف ــا تأســيس شــرکت مل ــت ب ــس از موافق پ
بــه تصویــب هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت رســيد.2 تــا پایــان آذر ســازمان شــرکت مشــخص و 
از دی مــاه وارد جمــع شــرکت های فعــال صنعــت نفــت شــد. هيئت مدیــره شــرکت ملــی حفــاری 
ــود.  ــره ب ــس هيئت مدی ــت رئي ــی نف ــرکت مل ــد ش ــاف و تولي ــر اکتش ــت و مدی ــو داش ــج عض پن
ــفند ۱3۵8  ــد و در اول اس ــول انجامي ــی به ط ــد ماه ــا چن ــی و دارایی ه ــائل حقوق ــه مس پروس
ــره آن  ــای هيئت مدی ــل و اعض ــت و مدیرعام ــدی یاف ــای جدی ــکل و نم ــاری ش ــی حف ــرکت مل ش
بدیــن صــورت تعييــن شــدند: محمدپاشــا رمضان پــور )مدیرعامــل(، علی محمــد ســعيدی )رئيــس 
ــن و  ــن ُحس ــش، حس ــرج دروی ــازرس(، ای ــب )ب ــن نخش ــازرس(، بهم ــی )ب ــره(، ممبين هيئت مدی

ــران شــرکت(.3 ــی )مدی اســماعيل فخرای
ــور به عنــوان اوليــن مدیرعامــل شــرکت تازه تأســيس راهــی دشــوار پيــش  محمدپاشــا رمضان پ
ــرای  ــرد و ب ــران وحــدت ایجــاد ک ــان و کارگ ــان، کارشناس ــن کارکن ــن گام، بي رو داشــت. در اولي
رســيدن بــه ایــن مهــم، کارکنــان را بــه پيــروی از یــک رویــه و اصــول انضباطــی دعــوت کــرد و 
ــن تغييــر  ــاً، ای ــا تحقيــر یکدیگــر پرهيــز داد.۴ طبع ــگ، لبــاس، تبعيــض ی آن هــا را از اختــالف رن

ــت شــد. ــج تثبي ــدی، به تدری ــران بع ــالش مدی ــا ت ــدار نشــد و ب ــار ســازمانی به ســادگی پدی رفت
ــس از  ــتند، پ ــرار داش ــع ق ــازمان صنای ــش س ــت پوش ــاز تح ــه در آغ ــاری ک ــرکت های حف ش

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴7، ۱3۵8/۵/3۰.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 78، ۱3۵8/8/27.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۰3، ۱3۵8/۱2/۱.

۴. مصاحبه با محمد عالمی، آرشيو تاریخ نفت ایران، مرداد ۱3۹۵.
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تشــکيل شــرکت ملــی حفــاری و تمایــل مدیــران آن بــرای بــرای ادغــام در وزارت نفــت، ســرانجام 
ــران  ــع و مدی ــر صنای ــور وزی ــا حض ــه ای ب ــر ۱3۵۹ جلس ــيدند. 23 تي ــود رس ــته خ ــه خواس ب
ــارات،  ــی اختي ــد تمام ــه ش ــم گرفت ــه، تصمي ــان جلس ــد.در پای ــکيل ش ــاری تش ــرکت های حف ش
ــه وزارت نفــت منتقــل  ــران در شــرکت های حفــاری ب ــع ملــی ای وظایــف و حقــوق ســازمان صنای
شــود.  نعمــت زاده، وزیــر صنایــع و معــادن، ایــن موضــوع را طــی نامــه ای بــه وزارت نفــت اعــالم 
ــرکت های  ــور ش ــه ام ــت، ب ــی از وزارت نف ــه نمایندگ ــاری ب ــی حف ــرکت مل ــد ش ــرار ش ــرد و ق ک

ــد.  ــاری رســيدگی کن حف
ــادق  ــدند: محمدص ــاب ش ــورت انتخ ــن ص ــرکت بدی ــره ش ــای هيئت مدی ــان ۱3۵۹، اعض در آب
ــن  ــره؛ حس ــو هيئت مدی ــل و عض ــی مدیرعام ــا شماس ــره؛ محمدرض ــس هيئت مدی ــی، رئي آیت  الله
ــد  ــان؛ احم ــاب ایش ــل در غي ــام مدیرعام ــات و قائم مق ــر عملي ــره، مدی ــو هيئت مدی ــن، عض ٌحس
ــر  ــره و مدی ــو هيئت مدی ــا، عض ــد آل آق ــل؛ وحي ــره و مدیرعام ــس هيئت مدی ــاور رئي ــاقيان، مش س
مهندســی و خدمــات فنــی؛ ناصــر فتاحــی عضــو هيئت مدیــره و مدیــر خدمــات؛ مرتضــی ممبينــی 

ــازرس.۱ و بهمــن نخشــب ب

مشكالت نزيه
ــا،  ــی، پارس ــهيدا، بوتراب ــه، ش ــد. نزی ــلوغ ش ــادان ش ــواز و آب ــاره اه ــتان ۱3۵8 دوب ــل تابس اوای
گرانمایــه و معروفيــان بــه اهــواز رفتنــد تــا تشــنجات کارگــری را آرام کننــد. تبعيــض در حقــوق 
ــود کــه در الیه هــای  و رفــاه کارکنــان و عــدم اســتخدام رســمی، اصلی تریــن مشــکل کارگرانــی ب
ــال ۱3۵8  ــر س ــت. در 3 مه ــود نداش ــا وج ــرای آن ه ــی ب ــخ قاطع ــچ پاس ــه هي ــن نزی ــان ذه پنه

آیــت  اهلل اشــراقی گفــت: 
ــن  ــد ت ــراه چن ــه هم ــت، گاز و پتروشــيمی، ب ــان شــرکت های نف ــق شــکایت رســيده از کارکن طب
بــه خوزســتان ســفر کردیــم و بــا بررســی انجام شــده متوجــه شــدیم کــه کارگــران و کارمنــدان از 
فاصلــه طبقاتــی ناراضــی هســتند. چنان کــه حســن نزیــه حقــوق کارگــران را از 3۰۰۰ بــه 33۰۰ 
ــه ۹۰۰۰ تومــان رســيده و یــک تضــاد  تومــان افزایــش داده، در صورتــی کــه حقــوق کارمنــدان ب
۵7۰۰ تومانــی بيــن ایــن دو گــروه بــه وجــود آمــده. از ســوی دیگــر، کارکنــان تقاضــای پاکســازی 
ــل،  ــن عوام ــه ای ــرده ک ــا ک ــی اکتف ــه جابه جای ــط ب ــه فق ــای نزی ــا آق صنعــت نفــت را داشــتند، ام

اعتــراض کارکنــان را برانگيختــه اســت.2
نزیــه در گفتگوهــای خصوصــی بــه دوســتانش در اهــواز می گفــت هيــچ اعتقــادی بــه اعتصابــات 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱6۰، ۱3۵۹/8/2۵.
2. روزنامه کيهان، 3 مهر ۱3۵8.
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ــرداد،  ــل م ــا ســرانجام، از اوای ــدارد، ام ــان ن ــه آن و شــورش های کارگــری و خواســته های جاه طلبان
همــراه بــا افزایــش قيمــت نفــت و گســترش تشــنجات کارگــری در جنــوب، حســن نزیــه بــه همــراه 
هيئت مدیــره بــه راهکارهــای انقالبــی بــرای رفــاه کارکنــان تــن دادنــد. طــی روزهــای 2۱ تــا 27 
مــرداد کــه نزیــه در اهــواز و آبــادان اقامــت داشــت، تصميماتــی بــرای رفــع تبعيــض اتخــاذ شــد، 
ازجملــه: بهبــود وضــع آب و بــرق و وضعيــت کلــی منــازل کارگــری در حــد امــکان بهبــود یابــد؛ 
ــه  ــری مطالع ــای کارگ ــه و ارتق ــت رتب ــود وضعي ــرای بهب ــران ب ــاغل کارگ ــدی مش ــرح طبقه بن ط
ــرکت،  ــت در اوراق ش ــود و درنهای ــه ش ــث ارائ ــورد بح ــته م ــور خواس ــی به منظ ــل منطق و راه ح
ــرده شــود. ــه کار ب اصطــالح »کارگــر روزمــزد« منســوخ و به جــای آن عنــوان »کارگــر رســمی« ب

ــره، نخســت وزیر  ــق اســناد هيئت مدی ــد. مطاب ــم مهــم دیگــری هــم اخــذ کردن ــران تصمي مدی
موافقــت کــرد تــا بهــای فــروش اوليــن محمولــه نفتــی و بهــای فــروش یــک روز نفت خــام  صــرف 
پروژه هــای عمرانــی خوزســتان شــود. در ســفر هيئــت سرپرســتی بــه خوزســتان قــرار بــر ایــن شــد 
کــه مبلــغ فــروش یــک روز نفت خــام )6۵ ميليــون دالر( در اختيــار امــور مالــی مناطــق نفت خيــز 

قــرار گيــرد و به صــورت تدریجــی بــه اســتانداری خوزســتان پرداخــت شــود.۱
در شــرایطی کــه نماینــدگان شــرکت نفــت خــود را بــرای مذاکــره  بــا اعضــای کنسرســيوم آمــاده 
می کردنــد و نماینــدگان کارگــران معتــرض هــر روز مطالبــات جدیــدی داشــتند، اختالفــات نزیــه 
ــا آنجــا کــه در جلســه ۱۵ شــهریور هيئت سرپرســتی  ــه اوج خــود رســيد، ت ــا شــورای انقــالب ب ب
ــی منصــرف شــده ام.«2  ــه کشــور رومان ــه اهميــت کارهــای جــاری، از مســافرت ب گفــت: »باتوجه ب
ــخنرانی   ــس از س ــرداد، پ ــت. در 6 خ ــری داش ــل دیگ ــافرت دالی ــن مس ــه از ای ــراف نزی ــا انص ام
ــه  ــاره ب ــا اش ــن جلســه ب ــه در ای ــاز شــد. نزی ــون وکالی دادگســتری مشــکالت آغ در جلســه کان

ــا نحــوه عمــل شــورای انقــالب گفــت:  پاکســازی ها و مخالفــت ب
ــان  ــه صاحب ــازد ک ــم س ــه ای فراه ــی زمين ــو عموم ــالم عف ــا اع ــا ب ــته ام ت ــی خواس ــام خمين از ام
ــود.3 ــد ب ــکاری خواه ــع بي ــل رف ــن عام ــن بزرگ تری ــد. ای ــود بازگردن ــر کار خ ــه س ــارت ب ــت و تج صنع

ــه مســائل دیگــری هــم اشــاره کــرد کــه اعتراضــات گســترده ای در پــی آورد و دکتــر   نزیــه ب
بهشــتی در جمــع دانشــجویان و عــده ای از طــالب، ســخنان مبســوطی در رد ســخنان او ایــراد کرد و 
خواســتار محاکمــه اش شــد،۴ امــا مشــکالت نزیــه بيــش از اینهــا بــود. اختــالف بــا حجت االســالم 
اشــراقی، نماینــده امــام در صنعــت نفــت، نيــز بــر مشــکالت نزیــه افــزود. اشــراقی اصــرار داشــت 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴6، ۱3۵8/۵/27.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۴، ۱3۵8/6/۱۵.
3. روزنامه کيهان، 6 خرداد ۱3۵8.

۴. روزنامه کيهان، ۱۰ خرداد ۱3۵8.
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ــه  ــده ب ــی به جامان ــرکت های خارج ــی ش ــان ایران ــود، کارکن ــيس ش ــاری تأس ــی حف ــرکت مل ش
اســتخدام شــرکت ملــی نفــت درآینــد، تبعيــض حقوقــی بيــن کارگــران و کارمنــدان برداشــته و 
امکانــات رفاهــی بــه عدالــت توزیــع شــود. اشــراقی، نماینــده افــکار کارگــران و کارمنــدان بالتکليــف 
بــود و نزیــه از مواضــع مدیــران محافظــه کار و فن ســاالر در صنعــت نفــت حمایــت می کــرد. نزیــه 
ــالع اعضــای  ــه اط ــراقی را ب ــا اش ــود ب ــی خ ــرات تلفن ــهریور خالصــه ای از مذاک در جلســه ۱۵ ش
هيئــت سرپرســتی رســاند و در ۴ مهــر در مصاحبــه ای مطبوعاتــی گفــت: »حجت االســالم اشــراقی 
بهتــر اســت قبــل از طــرح مســائل یــک بــار در جلســه هيئت مدیــره شــرکت نفــت حضــور یابنــد.«۱

کاهش تولید پااليشگاهی و گاز مايع
توليــد فراورده هــای نفتــی در پنــج مــاه نخســت ســال ۱3۵8 کاهــش محسوســی داشــت. در ۱8 

شــهریور منوچهــر پارســا بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع گفــت:: 
هم زمانــی تعميــر واحــد تقطيــر پاالیشــگاه آبــادان و تعميــرات کلــی پاالیشــگاه تهــران دليــل اصلــی 
کاهــش توليــد اســت. بــرای جلوگيــری از ایــن امــر، به ویــژه اینکــه اکنــون بــه فصــل ســرما نزدیــک 
می شــویم و مصــرف داخلــی نفــت افزایــش محسوســی خواهــد داشــت، بایــد طــوری برنامه ریــزی 
کــرد کــه پاالیشــگاه ها در دوره هــای زمانــی جداگانــه تعميــر شــوند تــا رونــد توليــد دچــار مشــکل 
ــد هرچــه ســریع تر پروژه هــای  ــرژی بای ــرای جلوگيــری از ســوختن گاز و هــدر رفتــن ان نشــود... ب

متوقف شــده از ســر گرفتــه شــود.2
ــش داد.  ــدت کاه ــور را به ش ــفيد کش ــت س ــره نف ــت، ذخي ــد نف ــش تولي ــال ۱3۵8 کاه در س
هم زمــان، ذخيــره گاز مایــع نيــز به شــدت کاهــش یافــت. حســن مرشــد، مدیرعامــل شــرکت ملــی 

گاز، در نامــه ای بــه نزیــه نوشــت: 
در کشــور بيــش از 3 ميليــون مشــترک گاز مایــع وجــود دارد کــه درمجمــوع بيــش از ۱۵ ميليــون 
ــرای  ــش از 3 روز نيســت. ب ــع بي ــرای گاز مای ــه ذخيره ســازی ب ــر را شــامل می شــود، درحالی ک نف

جلوگيــری از ایجــاد بحــران در زمســتان و تأميــن گاز مایــع بایــد چــاره ای اندیشــيد.3 
ــد  ــه بتوان ــيد ک ــول نکش ــدر ط ــتش آن ق ــدت ریاس ــت. م ــر نياف ــن ام ــرای ای ــی ب ــه فرصت نزی
ــت را از  ــت نف ــان صنع ــاد کارکن ــه روز اعتم ــو، روزب ــازد. از یک س ــی س ــود را عمل ــای خ راهبرده
دســت مــی داد و از ســوی دیگــر، بــا ســخنرانی ها و آشکارســازی مواضــع سياســی خــود، موجبــات 
ــون وکال،  ــی را فراهــم می کــرد، اقداماتــی نظيــر ســخنرانی در اجتمــاع کان خشــم نيروهــای انقالب

۱. روزنامه کيهان، ۴ مهر ۱3۵8.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵6، ۱3۵8/6/۱8.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵8، ۱3۵8/6/2۴.
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کمــک بــه کميتــه حقــوق بشــر و ارتبــاط مســتمر بــا دفتــر حــزب خلــق مســلمان در دوره کوتــاه 
ــزل ســاخت. ــاًلًً متزل ــا شــهریور وضــع او را کام خــرداد ت

نزيه پنهان شد و رفت
نزیــه آخریــن جلســه هيئت مدیــره را در ۵ مهــر برگــزار و دادســتانی روز 6 مهــر حکــم احضــار 
نزیــه را بــه دفتــر مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ارســال کــرد. نزیــه از روز ۹ مهــر توســط یکــی از 
وزرا پيغام هایــی بــه دادســتانی انقــالب فرســتاد تــا رفــع کــدورت کنــد. وقتــی ســفارت امریــکا بــه 
تصــرف دانشــجویان درآمــد و دولــت بــازرگان اســتعفا داد و اســناد ســفارت از ســوی دانشــجویان 
فــاش شــد، نزیــه مانــدن در کشــور را صــالح ندانســت و بــه احتمــال زیــاد در دی ۱3۵8 از کشــور 
خــارج شــد. پــس از خروجــش از کشــور تــا ســال ۱36۰ فعاليــت مطبوعاتــی خــود را ادامــه داد، 

امــا پــس از آن خاموشــی برگزیــد.
سال ها بعد، علی اکبر معين فر، در مصاحبه با مرکز اسناد صنعت نفت ایران گفت:

مســئله ایــن بــود کــه نزیــه ضمــن اینکــه مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت شــده بــود، رئيــس کانــون 
ــوری اســالمی انجــام می شــد مخالفــت  ــه در جمه ــی ک ــا بعضــی کارهای ــاً، ب ــود. ضمن ــم ب وکال ه
می کــرد. نمی خواهــم بگویــم حرف هــای او غلــط یــا درســت بــوده اســت، نادرســت بــودن ســخن 
یــک مطلــب اســت و بيجــا ســخن گفتــن مطلــب دیگــری اســت... به هرحــال، تندروی هــا باعــث 
ــت  ــرد و گف ــخنرانی ک ــتری س ــالن دادگس ــه در س ــود... روزی نزی ــدید ش ــا تش ــد تنش ه می ش
ــن  ــودن ای ــط ب ــا غل ــح.« صرف نظــر از دســت ی ــه صحي ــه ممکــن اســت و ن »حکومــت اســالمی ن
ــود  ــه تاریخــی درحقيقــت مثــل بمبــی ب ــن جمل ــن بحــث نمی شــوم، ای ســخن کــه اصــاًل وارد ای
کــه همه چيــز را خــراب می کــرد... تــا قبــل از اینکــه نزیــه فــرار کنــد، بــرای اینکــه او تکليفــش را 

ــرای شــرکت نفــت نگذاشــتيم.۱ ــد، کســی را به جــای او ب بدان

معین فر علی اکبر 
مدير فن گرا و مردمی

ــه دنيــا آمــد و در ســال ۱33۰ از دانشــکده فنــی  ــران، در ســال ۱3۰7 ب ــر نفــت ای اوليــن وزی
دانشــگاه تهــران فارغ التحصيــل شــد. بعــد از اســتخدام در بانــک ســاختمان و نظارت بر ساخت وســاز 

۱. تاریــخ شــفاهی وزرای نفــت ایــران )علی اکبــر معين فــر(، تهــران: مرکــز اســناد صنعــت نفــت، ۱3۹6، صــص 26-2۵ 
و ۴۱.
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ــا مهندســان ژاپنــی همــکاری  در محــالت تهــران، بــه موضــوع زلزله ســنجی عالقــه نشــان داد و ب
خــود را آغــاز کــرد. او تحصيــالت و مطالعــات خــود را در مهندســی زلزلــه ادامــه داد و مدتــی بــه 
تدریــس در دانشــگاه پلی تکنيــک پرداخــت. پيــش از انقــالب اســالمی از فعــاالن اســالم گرا بــود و 
بــا نيروهــای انقالبــی مســلمان ارتباطــی تنگاتنــگ داشــت. چنــد مــاه پيــش از انقــالب، بــه همــراه 
دکتــر ســحابی و دکتــر باهنــر از ســوی امــام خمينــی عضــو کميتــه تنظيــم اعتصابــات شــد و پــس 

از انقــالب، در ســمت وزیــر مشــاور، بــه عضویــت کابينــه موقــت مهنــدس بــازرگان درآمــد. 
پــس از تشــکيل وزارت نفــت، علی اکبــر معين فــر بــر کرســی ایــن وزارت تکيــه زد. در انتخابــات 
اوليــن دوره مجلــس شــورای ملــی )کــه بعدهــا اســالمی نــام گرفــت( از کاندیداهــای مــورد اعتمــاد 
ــا ورود  ــر ۱3۵۹ ب ــت. در 3 مه ــس راه یاف ــه مجل ــود و ب ــالب ب ــوی انق ــروف و همس ــزاب مع اح
محمدجــواد تندگویــان بــه وزارت نفــت، بــه مجلــس شــورای اســالمی بازگشــت. تــا پایــان دوره اول 
مجلــس نمایندگــی مــردم تهــران را بــه عهــده داشــت. بعــد از پایــان مجلــس اول از سياســت فاصلــه 

گرفــت و بــا شــرکت ها و مؤسســات فنــی ـ مهندســی بــه همــکاری پرداخــت.

تشكیل وزارت نفت
شــورای انقــالب در 8 مهــر ۱3۵8 الیحــه قانونــی تأســيس وزارت نفــت را تصویــب کــرد. روایــت 

معين فــر از تشــکيل وزارت نفــت رابخوانيــم:
ــا می گفــت همين طــور کــه  ــازرگان باره ــود کــه مهنــدس ب ــروزی انقــالب گذشــته ب ــی از پي مدت
االن دیگــر کشــورها وزارت نفــت دارنــد، مــا هــم بایــد وزارت نفت داشــته باشــيم... مهندس بــازرگان 
معتقــد بــود ســه شــرکت عمــده نفــت و گاز و پتروشــيمی کــه قبــاًل زیرنظــر مســتقيم شــخص شــاه 
اداره می شــد، االن بایــد تکليــف هرکــدام معلــوم شــود و در یــک مجموعــه قــرار بگيرنــد. پرســش 
ــه  ــد کارهــای خــود را ب ــران ســه شــرکت نفــت و گاز و پتروشــيمی بای ــود کــه مدی ــن ب ــی ای اصل
چــه کســی گــزارش دهنــد و کارهــا چگونــه بررســی شــود. روی ایــن اصــل، بــه فکــر افتــاد تشــکيل 

وزارت نفــت را جلــو بينــدازد.۱
ــت  ــه صنع ــود ک ــدف آن ب ــود. ه ــالب ب ــده شــورای انق ــات ارزن ــت از اقدام  تأســيس وزارت نف
ــش  ــت نق ــی و دول ــکار عموم ــس، اف ــه مجل ــخگو ب ــا پاس ــفاف تر، ام ــر و ش ــرازی باالت ــت در ت نف
خــود را ایفــا کنــد. پــس از قانــون تشــکيل وزارت نفــت شــورای انقــالب بــه تصویــب چنــد الیحــه 
قانونــی مبــادرت ورزیــد. ازجملــه، در ۱۵ مهــر همــان ســال معــادل یــک روز درآمــد نفــت را بــرای 
فعاليت هــای عمرانــی اســتان ها اختصــاص داد. همچنيــن، اجــازه داد امــوال شــرکت های در حــال 
ــا تصویــب قاضــی شــرع  ــه شــرکت ملــی نفــت کــه در اهــواز موجــود اســت، ب تعطيــل وابســته ب

1. تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران )علی اکبر معين فر(، ص 38. 
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ــردد. در 3۱  ــل گ ــازندگی تحوی ــاد س ــر جه ــه دفت ــتان ب ــتاندار خوزس ــواز و اس ــالب اه دادگاه انق
فروردیــن ســال ۱3۵۹ اجــازه داد از محــل درآمدهــای عمومــی مبلــغ چهــار صــد ميليــون ریــال 
ــرد. در 2۹  ــرار گي ــتان ق ــتاندار خوزس ــار اس ــی در اختي ــات نفت ــه و تأسيس ــت از لول ــرای حفاظ ب

ــالغ کــرد.۱ ــی تأســيس ورارت نفــت را تصویــب و اب خــرداد ۱3۵۹ نيــز متمــم الیحــه قانون
ــان  ــتين آن، اطمين ــه نخس ــت ک ــده ای دربرداش ــکات ارزن ــی ن ــر سياس ــر ازنظ ــور معين ف حض
ســران نظــام و انقالبيــون کهنــه کار بــه او بــود. اطمينــان از وفــاداری او بــه اهــداف انقــالب، همــراه 

ــی شــد: ــی و دیگــر شــخصيت اجرای ــه  موجــب دلگرمــی نيروهــای انقالب ــا تخصــص فن گرایان ب
ــه  ــود ک ــی ب ــا و نارضایتی های ــداری ناراحتی ه ــک مق ــاید ی ــن ش ــن م ــرای تعيي ــان ب ــل آن دلي
زمــان مدیریــت نزیــه در شــرکت نفــت بــه وجــود آمــده بــود. آنهــا فکــر می کردنــد شــاید بتوانــم 
مشــکالت پيش امــده در شــرکت نفــت را جمع وجــور کنــم... یــادم هســت کــه بــا فریــدون ســحابی 
)رئيــس ســازمان انــرژی اتمــی(، دکتــر یــداهلل ســحابی کــه در امــور انقــالب مشــاور بــود و مهنــدس 
عــزت اهلل ســحابی کــه آن موقــع عضــو شــورای انقــالب بــود، بــه بوشــهر رفتــه بودیــم تــا بــه وضــع 
نيــروگاه اتمــی آنجــا سروســامانی بدهيــم... شــب کــه در هواپيمــا از بوشــهر برمی گشــتيم، دیــدم 
ــت  ــه ریاس ــحابی ب ــزت اهلل س ــدس ع ــرد مهن ــالم ک ــو اع ــت: »االن رادی ــد و گف ــان آم کمک خلب

ــدند.2 ــت منصــوب ش ــر نف ــوان وزی ــر به عن ــه و معين ف ــازمان برنام س

حكم انتصاب علی اکبر معین فر به سمت وزير نفت
       باسمه تعالی 

  جناب آقای مهندس علی اکبر معين فر 
ــر  ــمت وزی ــه س ــی ب ــران، جنابعال ــالمی ای ــوری اس ــالب جمه ــورای انق ــنهاد ش ــق پيش   طب
نفت     منصــوب می شــوید. از خداونــد متعــال، توفيــق جنابعالــی را در ایفــای وظایفــی کــه 

خواهانــم.  مقدســش،  رضــای  جلــب  و  عهده دار     شــده اید 
  روح اهلل الموسوی الخمينی  
 ۱6 آبان ۱3۵8 / ۱6 ذی الحجه ۱3۹۹ 
ــر، محمدابراهيــم احمــدی3 نمــودار ســازمانی  پــس از تأســيس وزارت نفــت، و انتخــاب معين ف
وزارتخانــه را تنظيــم و ترســيم کــرد. بــه گفتــه حســن ســادات، احمــدی چنــد مطلــب مهــم را بــه 
ــود: »دليــل اصلــی انقــراض نســل دایناســورها، ســر  ــود. ازجملــه، گفتــه ب معين فرتوصيــه کــرده ب
کوچــک و بــدن بــزرگ آنهــا بــود. لــذا نتوانســتند بــا ســر کوچــک، بــدن بــه آن بزرگــی را هدایــت 
ــزرگ و اصلــی دارد  ــزرگ و متعــدد، ازجملــه ســه شــرکت ب کننــد. وزارت نفــت هــم تشــکيالت ب
ــه  ــه اداره آن توســط ســتادی در وزارت نفــت مشــکل اســت.« در نمــودار ترسيم شــده، مجموع ک

۱. تارنمای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی/ مصوبات شورای انقالب.
2. تاریخ شفاهی وزاری نفت ایران )علی اکبر معين فر(، ص 38.

3. او رئيس امور سازمانی شرکت ملی گاز بود و سپس، رئيس دفتر تشکيالت و روش های وزارت نفت شد.
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تشــکيالت نفــت بــه ســه شــرکت اصلــی نفــت و گاز و پتروشــيمی کــه مدیــران عامــل هریــک از 
ســه شــرکت معــاون وزیــر بودنــد، بــا ســه معــاون ســتادی )در مجمــوع شــش معــاون( ســازماندهی 
ــه را اداره می کــرد. رحيــم گواهــی معــاون کل  ــا کمــک ســه تــن امــور وزارتخان ــر ب شــد.۱ معين ف
بــود. بهــروز بوشــهری امــور مربــوط بــه نفــت را رســيدگی می کــرد و حســن ســادات امــور مربــوط 

ــر نظــر داشــت. حســن مرشــد نيــز نقــش قائم مقــام را ایفــا می کــرد.  ــه گاز را زی ب
معين فــر در تمامــی جلســات هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت حضــور می یافــت و بــا 
همــکاری مدیــران توانســت بــرای حــل مشــکالت، تصميمــات درســت و زودهنــگام اتخــاذ کنــد. او 
در اوليــن جلســه هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت تصميم هــای جدیــدی گرفــت. بــا گــذر زمــان، 
خــروج کارکنــان خارجــی و کمبــود نيــروی متخصــص خــود را بيشــتر نشــان مــی داد. در هميــن 
ــای  ــر کاره ــد هرچــه زودت ــرار داشــت و بای ــرداری ق ــتانه بهره ب ــان در آس دوران، پاالیشــگاه اصفه
ــا مدیــران شــرکت نفــت تصميــم گرفــت  ــه پایــان می رســيد. معين فــر، هم صــدا ب ــده آن ب باقيمان
ــر از  ــه کار 2۰ نف ــرای ادام ــوز الزم ب ــه، مج ــور خارج ــه وزارت ام ــی ب ــه ای توجيه ــال نام ــا ارس ب
ــت  ــان، را دریاف ــکار ســاختمان پاالیشــگاه اصفه ــور ـ تيســن، پيمان ــان خارجــی شــرکت فل کارکن
کنــد.2 قبــل از آن، تقــی عالقبنــد، رئيــس پاالیشــگاه اصفهــان، درخواســت کــرده بــود قــرارداد ایــن 
شــرکت بــرای راه انــدازی، نگهــداری و حراســت از دســتگاه های پاالیشــگاه اصفهــان تمدیــد شــود3 
کــه اقدامــات الزم صــورت گرفــت و مجــوز ادامــه کار ایــن افــراد در پاالیشــگاه اصفهــان صــادر شــد.

ساختار جديد و توسعه فنی
ــرکت های  ــراه ش ــه هم ــت ب ــی نف ــرکت مل ــت، ش ــيس وزارت نف ــه تأس ــاده اول الیح ــق م طب
ــازمان و  ــن س ــان تدوی ــا زم ــن، ت ــت. همچني ــرار گرف ــت« ق ــی وزارت نف ــه »در ابواب جمع تابع
ــن  ــع ای ــت مجم ــت وزیر ریاس ــره و نخس ــت هيئت مدی ــت ریاس ــر نف ــرکت، وزی ــای ش آیين نامه ه

ــتند.۴ ــده داش ــر عه ــرکت ها را ب ش
شــرکت ملــی نفــت در آذر ۱3۵8 ســاختار جدیــدی یافــت کــه متفــاوت از ســال های گذشــته 
بــود. در رأس ایــن ســاختار، رئيــس هيئت مدیــره و مدیرعامــل و پــس از آن، دو قائم مقــام و 
مشــاوران عالــی قــرار داشــتند. دبيرخانــه، رئيــس کميســيون معامــالت تهــران، رئيــس کميســيون 
ــی،  ــی داخل ــی، حسابرس ــواد نفت ــام و م ــالت نفت خ ــيون معام ــس کميس ــادان، رئي ــالت آب معام

۱. تاریخ شفاهی وزاری صنعت نفت )حسن سادات(، ص 7۱.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 66، ۱3۵8/7/۱2

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹7، ۱36۰/6/2۵.
۴. مجموعــه قوانيــن مقــررات نفــت، گاز و پتروشــيمی، بــه اهتمــام امــور حقوقــی شــرکت ملــی نفــت ایــران، بهمــن 

۱377، ص ۹6.
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ــن،  ــرکت در ژاپ ــی ش ــتان، نمایندگ ــرکت در انگلس ــی ش ــکا، نمایندگ ــرکت در امری ــی ش نمایندگ
ــور پخــش و  ــش، ام ــور پاالی ــد، ام ــور اکتشــاف و تولي ــن ام ــی و همچني ــور مال ــی، ام ــور حقوق ام

ــد. ــت می کردن ــل فعالي ــر مدیرعام ــر نظ ــل زی ــور بين المل ــه و ام ــوط لول خط
در ســاختار جدیــد، امــور اکتشــاف و توليــد، ســازمانی کوچک تــر پيــدا کــرد. بدیــن صــورت کــه 
ــر  ــرداری، نظــارت ب ــر فعاليت هــای اکتشــاف و بهره ب ســه بخــش اکتشــاف و اســتخراج، نظــارت ب
صــادرات مــواد نفتــی و بازرســی فنــی و یــک بخــش مســتقل بــه نــام اکتشــاف و توليــد مناطــق 
ــی اســت کــه قبــل از  ــد. ایــن در حال ــر امــور اکتشــاف فعاليــت می کردن ــر نظــر مدی نفت خيــر زی
انقــالب، شــرکت ســهامی خــاص خدمــات نفــت ایــران و پژوهش هــای آزمایشــگاهی و نظــارت بــر 
عمليــات شــرکت های نفتــی وابســته نيــز تحــت نظــر مدیریــت اکتشــاف و توليــد قــرار داشــتند، امــا 
ــودار  ــالب در نم ــد از انق ــه بع ــود ک ــروغ ب ــدری کم ف ــاال به ق ــده در ب ــای اشاره ش ــت بخش ه فعالي
ــه دليــل اهميــت آن هــا، از  ــار نيــز ب ســازمانی درج نشــدند. توســعه ميدان هــای گازی کنــگان و ن

امــور اکتشــاف جــدا شــد و بــه قســمت عملياتــی شــرکت ملــی نفــت انتقــال یافــت.
ــی وزارت  ــت های کل ــت، سياس ــر نف ــام وزی ــورش در مق ــای حض ــتين روزه ــر در نخس  معين ف

ــد و صــادرات نفت خــام در ســال جــاری و ســال بعــد را چنيــن تشــریح کــرد: ــرای تولي نفــت ب
۱. توليــد نفــت، حداکثــر 3 ميليــون و 7۰۰ هــزار بشــکه در روز تثبيــت شــود کــه از ایــن مقــدار 
ــی اختصــاص داشــته باشــد؛ ــه خــوراک پاالیشــگاه های داخل ــون بشــکه ب ــک ميلي ــه حــدود ی روزان

ــکه  ــزار بش ــد، 3۰۰ ه ــاص یاب ــه ای اختص ــروش تک محمول ــه ف ــکه ب ــزار بش ــه 7۰۰ ه 2. روزان
به صــورت آزاد و ۴۰۰ هــزار بشــکه به صــورت قراردادهــای بلندمــدت بــه فــروش برســد؛

ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــی ۱2 ماه ــدت 6 ال ــای درازم ــور قرارداده ــون بشــکه در روز به منظ 3. دو ميلي
شــود.۱

ــت  ــر توانس ــه معين ف ــود ک ــی ب ــور مهم ــر ام ــه از دیگ ــر بيم ــه ام ــيدن ب ــامان بخش سروس
ــان  ــود و از هم ــران ب ــت ای ــت نف ــم صنع ــای مه ــه از چالش ه ــاند. بيم ــرانجام برس ــه س آن را ب
ــود تصميــم  ــه نتوانســته ب ــا نزی ــرار داشــت، ام ابتــدای پيــروزی انقــالب مــورد بحــث و گفتگــو ق
مناســبی بــرای آن اتخــاذ کنــد. صنــدوق بيمــه، ایــده مناســبی بــود کــه می توانســت بســياری از 
پروژه هــا و عمليات هــای نفتــی را از پوشــش بيمــه شــرکت های خارجــی درآورد و تحــت پوشــش 
ــا  ــود، ام ــده ب ــاده نش ــه آم ــورت همه جانب ــور به ص ــرح مذک ــد ط ــد. هرچن ــرار ده ــی ق ــه ایران بيم
معين فــر از آن حمایــت می کــرد. در دوره گذشــته شــرکت های نفتــی وابســته از پوشــش بيمــه ای 
ــر  ــامبر ۱۹7۹ معتب ــان دس ــا پای ــا ت ــتر آن ه ــه بيش ــد ک ــتفاده می کردن ــی اس ــرکت های خارج ش
ــت، گاز و  ــع نف ــه صنای ــد ک ــاد کن ــه ای ایج ــدوق بيم ــت صن ــم گرف ــره تصمي ــد. هيئت مدی بودن

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 67، ۱3۵8/7/۱۵.
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پتروشــيمی را در برگيــرد تــا مشــکل بيمــه آن شــرکت ها حــل شــود.۱ ایــن تصميــم تنهــا پــس از 
ــی شــد. درنتيجــه،  ــی عمليات ــرای شــرکت های ایران ــط ب ــه و فق ــن شــرکت های بيم ــدرت گرفت ق
شــرکت های خارجــی در ســال های جنــگ تحميلــی از پوشــش بيمه هــای خارجــی به ویــژه 

ــد. ــتفاده می کردن ــدز اس ــه لوی بيم
اقــدام دیگــر، تغييــر دفاتــر مالــی از دالر بــه ریــال بــود. نوســانات قيمــت دالر در ماه هــای پــس 
از انقــالب بــه ضــرر دفاتــر مالــی شــرکت ملــی نفــت بــود. از ســوی دیگــر، شــرکت عالقــه داشــت 
ــردن  ــی ک ــرای ایران ــت ب ــی نف ــن منظــور شــرکت مل ــه همي ــد. ب ــی را رواج ده ــای انقالب ارزش ه
هرچــه بيشــتر عمليــات مالــی خــود، تصميــم گرفــت ارقــام دفاتــر مالــی مناطــق نفت خيــز جنــوب 
و پاالیشــگاه آبــادان از اول ســال ۱3۵۹ از دالر بــه ریــال تبدیــل شــود. همچنيــن، قــرار شــد ارقــام 

دفاتــر مالــی شــرکت آیــروس از دالر و پونــد بــه پونــد و ریــال تغييــر یابــد.

افتتاح پااليشگاه اصفهان
ــد،  ــان بودن ــگاه اصفه ــاخت پاالیش ــکار س ــه پيمان ــور ک ــان فل ــالب، کارشناس ــه انق در بحبوح
همچــون بســياری از متخصصــان خارجــی ایــران را تــرک کردنــد. پاالیشــگاه اصفهــان بــه همــت 
ــراف،  ــيدرضا ح ــهابی، س ــيد. ش ــرداری رس ــه بهره ب ــن ۱3۵8 ب ــی در ۱۴ بهم ــان ایران کارشناس
ــی  ــش مهم ــگاه نق ــدازی پاالیش ــد و در راه ان ــان رفتن ــه اصفه ــران ب ــی از ته ــد و ميرعظيم عالقبن

ــتند.2 داش
 اوليــن فــراورده پاالیشــگاه بــه واحــد پخــش تحویــل داده شــد. بــا تغييراتــی کــه کارشناســان 
ــه 27۰  ــکه ب ــزار بش ــگاه از 2۰۰ ه ــت پاالیش ــد، ظرفي ــاد کردن ــر ایج ــای تقطي ــی در واحده ایران
هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت. واحــد ایزوماکــس شــماره 2 آخریــن واحــدی بــود کــه در آبــان 
۱36۰ راه انــدازی شــد. واحدهــای تقطيــر، تهيــه گاز مایــع، کاهــش گرانــروی، ایزوماکــس، تبدیــل 
کاتاليســتی، تهيــه قيــر و گوگردســازی از مهم تریــن بخش هــای پاالیشــگاه و بنزیــن، نفــت جــت، 

نفــت ســفيد، قيــر و نفــت گاز ازجملــه محصــوالت پاالیشــگاه بودنــد.3

انحالل ايراسنكو؛ ادامه حضور در دريای شمال
ایراســنکو شــرکتی ســنگالی بــود کــه بــه دســتور شــاه و بــه اصــرار همســرش در مــاه مــی ۱۹7۵ 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 8۵، ۱3۵8/۹/2۴.
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت )سيدحسن سادات(، تهران: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، ص ۱۰8.

3. پيک نفت، شماره ۱8۴، آبان ۱362، ص 3۴.
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بــا ســرمایه اوليــه ۵۰۰ هــزار دالر، بــا هــدف خانه ســازی و پخــش فراورده هــای نفتــی در ســنگال 
ــع و معــادن ســنگال و  ــر صنای ــا ســنگال از ســوی وزی ــی موافقت نامــه ب تأســيس شــد. متــن نهای
ــس از  ــد.۱ پ ــه ش ــا و مبادل ــودزاده، در داکار امض ــيرازی و عم ــت، ش ــی نف ــرکت مل ــدگان ش نماین
ــه صــالح ندانســتند و در ۵ مــرداد ۱3۵۹  ــران ادامــه مشــارکت در ایــن شــرکت را ب انقــالب، مدی

پایــان مشــارکت ایــران را اعــالم کردنــد.2
ــور  ــيد. ام ــول کش ــال ۱366 ط ــا س ــنکو ت ــه کار ایراس ــا ادام ــالل ی ــاره انح ــري درب تصميم گي
مشــارکت هاي خــارج از کشــور مســائل مشــارکت در ســنگال را بــار دیگــر بررســي کردنــد. نتيجــه 
بررســي ها آن بــود کــه شــرکت ایراســنکو بــا طرح هــاي جدیــد فعــال شــود. البتــه ایــن امــر منــوط 
بــه موافقــت وزارت خارجــه و وزارت امــور اقتصــاد و دارایــي بــود.3 بــر اســاس اســناد هيئت مدیــره، 
ســرانجام در اول اســفند ۱366 شــرکت ملــي نفــت تصميــم بــه انحــالل ایراســنکو گرفــت.  احتمــاالً 

ایــن تصميــم بــه دليــل مخالفــت وزارتخانه هــای مــورد اشــاره اخــذ شــد.
در دی مــاه ۱3۵۹ هيئت مدیــره شــرکت نفــت، در ادامــه سياســت گذاری هایش در زمينــه 
ــا  ــن تصميــم، موافقــت ب قراردادهــا و ســرمایه گذاری های خارجــی، تصميمــی متفــاوت گرفــت. ای
ادامــه مشــارکت در عمليــات دریــای شــمال بــود.۴ امتيــاز اکتشــاف نفــت در دریــای شــمال در ۱6 
ــه شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت نفــت بی پــی  مــارس ۱۹72 از طــرف دولــت انگلســتان، ب
واگــذار و ایــن شــرکت به عنــوان مجــری عمليــات تعييــن شــد. منفعــت ناشــی از ایــن مشــارکت 

ــود. ــول همــراه ب ــد قابل قب ــا درآم ــی نفــت، ب ــرای شــرکت مل ســال ها ب

تولد شرکت نفت فالت قاره ايران
چنانکــه گفتيــم، پــس از برقــراری آرامــش نســبی در کشــور و اســتقرار نهادهــای دولتی، بررســی 
ــران توســط انگليســی ها  ــا خارجی هــا آغــاز شــد. غــارت نفــت ای قراردادهــای حکومــت پيشــين ب
ــود،  ــرده ب ــی ک ــت را مل ــه نف ــت مصــدق ک ــی و ســرنگونی دول ــزرگ نفت و ســپس شــرکت های ب
ــد  ــردم معتق ــياری از م ــون و بس ــود. انقالبي ــته ب ــی گذاش ــان باق ــان ایراني ــدی در اذه ــره ب خاط
بودنــد در قراردادهــای نفتــی در حــق ایــران اجحــاف شــده اســت و ایــن قراردادهــا بایــد هرچــه 
ــابق  ــرکت های س ــان ش ــود. کارکن ــتيفا ش ــران اس ــت ای ــت رفته مل ــوق ازدس ــو و حق ــریع تر لغ س
ــی  ــورای هماهنگ ــتند. در ۱۵ دی ۱3۵8 ش ــا را می خواس ــو قرارداده ــردم، لغ ــا م ــدا ب ــز هم ص ني

1. قباد فخيمی، سي سال نفت، صص 27۰ - 27۱.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱3۵، ۱3۵۹/۵/۵.
3. مصوبات هيئتمدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه 6۰6، ۱366/3/23.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۹، ۱3۵8/6/6.
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کارکنــان شــرکت های نفتــی وابســته ) الپکــو، آیپــاک، ایمينوکــو، ســوفيران، ســيریپ( بــا انتشــار 
ــو  ــا لغ ــدند.۱ ام ــران ش ــا ای ــم ب ــتعمارگرانه امپریاليس ــای اس ــو قرارداده ــتار لغ ــه ای خواس اطالعي
قراردادهــا به آســانی ميســر نبــود، زیــرا تعهداتــی را بــرای شــرکت نفــت و حکومــت نوپــای ایــران 

ــرد.  ــاد می ک ایج
ــان، قراردادهــا را لغــو کننــد و خودشــان  ــا کمتریــن مشــکل و زی ــران می خواســتند کــه ب مدی
ــالب  ــاده واحــده مصــوب شــورای انق ــد. م ــان اندازن ــه جری ــه ب ــت را در شــریان اقتصــاد جامع نف
ــود.  ــران ب ــرکت ها در ای ــن ش ــان کار ای ــخ ۱3۵8/۱۰/۱8 پای ــه تاری ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
طبــق آن، انحــالل و تصفيــه امــور شــرکت های نفتــی مــورد تصویــب قــرار گرفــت: شــرکت نفــت 
ــت الوان  ــرکت نف ــيریپ(؛ ش ــا )س ــران و ایتالي ــت ای ــرکت نف ــاک(؛ ش ــن )ایپ ــران و پان امریک ای
ــت  ــو(؛ شــعبه شــرکت فرانســوی نف ــران )ایمينوک ــی ای ــی دریای ــت بين الملل ــو(؛ شــرکت نف )الپک

ــران )ســوفيران(. ای
وزارت نفــت تصميــم گرفــت تمامــي امــور ایــن شــرکت هاي نفتــي را در شــرکتي بــا نــام شــرکت 
فــالت قــاره ایــران ادغــام کنــد و حــوزه عملياتــي شــرکت از تنگــه هرمــز تــا انتهــاي خليج فــارس 
ــج  ــام پن ــدف ادغ ــا ه ــت و ب ــنامه 2768-۵/۵ وزارت نف ــق بخش ــرانجام، طب ــت. س را دربرمی گرف
شــرکت نفتــي وابســته و اداره تأسيســات نفتــي ایــن شــرکت ها در جنــوب، شــرکت نفــت فــالت 
قــاره ایــران تأســيس شــد و در 2۹ شــهریور ۱3۵۹ حکــم مدیریــت عاملــی شــرکت جدیــد بــه علــی 

عليــزاده شــعبانی ابــالغ گردیــد.
محمدعلــي علــي زاده شــعباني دو ســال در دانشــکده نفــت آبــادان و ســپس، در رشــته اکتشــاف 
و توليــد در بيرمنــگام تحصيــل کــرده بــود. در شــهرهاي مسجدســليمان، آغاجــاري و اهــواز خدمــت 
کــرده و تجربــه 2۴ ســال حضــور در صنعــت اکتشــاف را داشــت. پارســي، مهــدي پایانــي، فرهنــگ 

فرهــي یــزدي و محمدرضــا اميــن نخســتين اعضــاي هيئت مدیــره شــرکت بودنــد. 

چرا پروژه ها به کندی پیش می رفت؟
ــا شــروع جنــگ تحميلــی، حــوادث ناگــوار متعــددی در صنعــت  از ابتــدای انقــالب اســالمی ت
نفــت روی داد. چنان کــه پيشــتر اشــاره شــد، اعتصــاب، تحصــن، درگيری هــای سياســی و 
مطالبــات کارگــری از عوامــل کندکننــده موتــور صنعــت نفــت بــه شــمار می آمدنــد. در کنــار ایــن 
عوامــل، نبایــد از وجــود مشــکالت اقتصــادی، سياســی و اجرایــی نيــز غافــل مانــد. در ایــن دوران، 
باالرفتــن ســریع هزینه هــای کارگــری و قيمــت مصالــح و در کنــار آن ضعــف مالــی، موجــب شــده 
بــود کــه پيمانــکاران داخلــی و خارجــی از تعهــدات خــود ســر بــاز زننــد و خواســته های جدیــدی 
ــم  ــه دليــل تحری در خصــوص افزایــش هزینه هــا مطــرح کننــد. عــدم امــکان ســفارش اجنــاس ب

۱. روزنامه کيهان، ۱۵ دی ۱3۵8.
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ــا  ــه پروژه ه ــش هزین ــب افزای ــم موج ــی ه ــای جهان ــی قيمت ه ــن تدریج ــر باالرفت ــه بدت و از هم
ــخت ترین  ــی، س ــی و اروپای ــای امریکای ــران در بانک ه ــارات ارزی ای ــدن اعتب ــدود ش ــد. مس می ش
ــن،  ــتند. عالوه برای ــار ارزی داش ــایش اعتب ــه گش ــاز ب ــه ني ــرد ک ــی وارد ک ــه پروژه های ــه را ب ضرب
ناامنــی در غــرب، جنــوب غربــی ایــران و سيســتان و بلوچســتان و همچنيــن خــروج متخصصــان 

ــود. ــه کنــدی پيشــرفت پروژه هــا شــده ب ــود کــه منجــر ب خارجــی ازجملــه عواملــی ب

پرچم های سیاه
در طــول ســال ۱3۵8 و نيمــه اول ۱3۵۹ )تــا هنــگام شــروع حملــه ارتــش عــراق( بيــش از ۱۱۰ 
عمليــات موفــق و ناموفــق در انفجــار لوله هــا، چاه هــا، پاالیشــگاه ها و تلمبه خانه هــای نفــت 
ایــران صــورت گرفــت. گــروه آموزش دهنــده اصلــی در عــراق ترکيبــی از حــزب بعــث و ســازمان 
مخابــرات )+ اســتخبارات( بــود کــه مرکزیــت آن در بصــره، خانقيــن، عمــاره و مقــر فرماندهــی آن 
در بغــداد قــرار داشــت. هــدف اصلــی، توقــف صــادرات و توليــد نفــت ایــران بــود، زیــرا دولــت عــراق 
در نــگاه تحليلــی، پاشــنه آشــيل جامعــه و دولــت ایــران را درآمدهــای نفتــی تلقــی می کــرد. بــه 
گمــان آنــان، جامعــه پرالتهــاب و انقالبــی در صــورت مواجهــه بــا دولــت ضعيــف، بــر آن می شــورید 
و کار بــه جنــگ نمی کشــيد. درنتيجــه، به مــوازات اخــالل در صنعــت نفــت، بــه تمامــی گروه هــای 
تجزیه طلــب کمــک مالــی شــد و از متواریــان رژیــم ســابق بــرای ســازماندهی مخالفيــن دعــوت بــه 

عمــل آمــد. یــک افســر وظيفــه عراقــی در اســارت گفــت: 
ــط  ــب ش ــب ها ل ــردم. ش ــت می ک ــادان خدم ــهر آب ــه روی ش ــگاه روب ــگ در پاس ــش از جن ــن پي م
ــی شــهرتان را تماشــا می کــردم. شــب ها، از ســمت عــراق کــه همــه اش تاریــک  می آمــدم و زیبای
ــربازها  ــر س ــد. دیگ ــده می آم ــادی و خن ــک و ش ــدای موزی ــود. ص ــور ب ــرق در ن ــادان غ ــود، آب ب
هــم می ایســتادند انعــکاس روشــنایی چراغ هــای شــهر و مشــعل پاالیشــگاه در رودخانــه را 
می نگریســتند. شــما شــهر زیبایــی داریــد و بعثی هــا و اســتخباراتی ها بــه آن حســادت می کردنــد. 
ــادان  ــه شــهرتان بيایبــم. دوســت داشــتم در آب ــم ب ــا شــما دشــمنی نداشــتيم. آرزو می کردی مــا ب

ــود.۱ ــر نب ــا تقدی ــدم، ام ــد می ش متول
ــود.  ــر و امــری تاریخــی ب ــی از ســر راســتی و چکيــده ای از حقيقــت بزرگ ت ــه افســر عراق گفت
ــران اســتوار گشــت و ادعــای حمایــت  ــا ای ــر دشــمنی ب آموزه هــای حــزب بعــث از دهــه ۱3۴۰ ب
از ملــت عــرب در چارچــوب نــگاه پان عربيســم در منطقــه خليج فــارس قابــل تحليــل اســت. یــک 
ــک پور  ــن پزش ــری محس ــه رهب ــهر ب ــا آن در خرمش ــه ب ــز در مقابل ــتی ني ــت پان ایرانيس حرک

۱. خاطرات سامی عيدانی از گفتگو با اسرای عراقی
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تأســيس شــده بــود.  
حــزب بعــث در بيــن دولت هــای عــرب خليج فــارس خــود را بی رقيــب تصــور می کــرد، داعيــه 
ــی  ــا پيدای ــت. ب ــود می دانس ــم خ ــران را مزاح ــت ای ــد و دول ــر می پروران ــه را در س ــری منطق رهب
ــت. در گام  ــت یاف ــی دس ــت تاریخ ــک فرص ــه ی ــلطنت ب ــام س ــی نظ ــالمی و فروپاش ــالب اس انق
ــب  ــس از کس ــت زد و در گام دوم، پ ــران دس ــل ای ــان در داخ ــازماندهی مخالف ــه س ــت، ب نخس
ــر  ــان را ب ــازماندهی مخالف ــد. س ــادرت ورزی ــه مب ــه همه جانب ــه حمل ــی ب ــای بين الملل حمایت ه
ــن  ــه همي ــث در بصــره ب ــزب بع ــعبه ح ــرار داد. ش ــتخبارات ق ــازمان اس ــث و س ــزب بع ــده ح عه
ــل  ــرد. در اوای ــاز ک ــی خوزســتان را آغ ــان بوم ــی شــماری از جوان ــوزش سياســی نظام منظــور آم
ســال ۱3۵8 یــک پــادگان در بصــره بدیــن منظــور اختصــاص یافــت. ماجــرای چهارشــنبه ســياه 
در خرمشــهر را می تــوان ورود بــه فــاز نظامــی تلقــی کــرد. از فــردای چهــار شــنبه ســياه، مــردم 
خرمشــهر و آبــادان شــاهد سلســله انفجارهــا در کوچــه و بــازار، خطــوط لولــه و تأسيســات و راه آهــن 

ــه ســوگ نشســتند. ــد. مــردم در غــم عزیزانشــان ب بودن
2۴ خــرداد ۱3۵8 اوليــن و بزرگ تریــن عمليــات انفجــاری از ســوی نيروهــای نفــوذی صــورت 
ــه خســارت  ــادان و منطقــه مســکونی بریــم منفجــر شــد کــه ب گرفــت. دو بمــب در پاالیشــگاه آب
زیــادی در بخــش پاالیــش و شــهادت و جراحــت تعــدادی از هم وطنــان ایرانــی انجاميــد. قبــل از 
آن نيــز در مناطــق مســکونی خرمشــهر، اداره بنــدر و گمــرک بيــش از 7 انفجــار رخ داده بــود. نقطــه 
ــوان روز چهارشــنبه ســياه )۹ خــرداد ۱3۵8( دانســت  ــی را می ت ــات تخریب عطــف و شــروع عملي
کــه طــی آن نيروهــای تجزیه طلــب بــا انقالبيــون بــه جنــگ خانه به خانــه پرداختنــد. بحــران پــاوه 
و ســنندج نيــز در مــرداد مــاه اوج گرفــت و پــس از کمــک نيروهــای انقالبــی مهاجميــن از شــهر 
پــاوه گریختنــد. در دهــم و یازدهــم مهــر، مخــازن نفتــی اهــواز بــا خمپــاره، موشــک و آرپی جــی 7 
بــه آتــش کشــيده شــد. دارخویــن واقــع در جــاده اهــواز ـ آبــادان و ســبزآب واقــع در جــاده اهــواز 
ـ اندیمشــک ازجملــه اهــداف بعــدی خرابــکاران بــود. در ۱8 آبــان بــا انفجــار در ایــن دو منطقــه، 
ــه آتــش کشــيده شــد  ــادان ب ــران گاز آب ــه پاالیشــگاه قطــع شــد. ۱8 دی شــرکت ای نفت رســانی ب
کــه حاصــل آن، 6 شــهيد و ۱8 مجــروح بــود. در روزهــای شــانزدهم، هفدهــم و نوزدهــم اســفند 
ــداهلل اهــواز، شــوش و لوله هــای گاز خوزســتان از  ــره ای در جــاده کــوت عب ــز انفجارهــای زنجي ني
ســوی خرابــکاران بــه وقــوع پيوســت کــه انتقــال نفــت و گاز را بــرای چنــد روز مختــل ســاخت. 

ــران  ــه ملــت ای ــی ملــی عــراق ب ۱6 فروردیــن ۱3۵۹ صــدام حســين آشــکارا در قــاب تلویزیون
توهيــن و ســوگند یــاد کــرد از ایرانيــان انتقــام خواهــد گرفــت. خرمشــهر، آبــادان و اهــواز را بخشــی 
ــای  ــن لوله ه ــرد. در ۱7 فروردی ــيم ک ــود را ترس ــده خ ــتراتژی آین ــت و اس ــراق دانس ــاک ع از خ
نفــت و گاز در ۴3 کيلومتــری آبــادان منفجــر شــد کــه انتقــال نفت خــام از آغاجــاری و آبــادان را 
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متوقــف کــرد. در ۱8 فروردیــن ســاعت یــک و پنجــاه دقيقــه صبــح، 7۰ نفــر از نيروهــای عراقــی بــا 
آرپی جــی 7 و خمپــاره بــه تأسيســات نفتــی نفت شــهر حملــه کردنــد و ایــن منطقــه نفتــی را بــه 
آتــش کشــيدند. همچنيــن خرابــکاران بــا حملــه بــه خطــوط لولــه نفــت گاز آغاجــاری بــه آبــادان، 
ــال نفــت  ــه درنتيجــه آن، انتق ــد ک ــه را منفجــر کردن ــی و تلمبه خان ــی از تأسيســات نفت بخش های
از اميدیــه بــه پاالیشــگاه تــا 2۵ فروردیــن قطــع شــد. در 8 مــرداد تأسيســات نفتــی نفت شــهر از 
ســوی ارتــش عــراق بمبــاران شــد و دو روز بعــد خرابــکاران تأسيســات نفتــی دهلــران را هــدف قــرار 
دادنــد و موجــب تعطيلــی آنجــا شــدند. از ۱6 تــا 2۵ شــهریور به صــورت متنــاوب و طــی عملياتــی 
ــی  ــت آغاجــاری، تأسيســات نفت ــه نف ــادان، خط لول ــای گازرســانی پاالیشــگاه آب ــره ای، لوله ه زنجي
ــه  ــود ک ــوذی ب ــای نف ــه نيروه ــات خرابکاران ــوارد ســيری از عملي ــن م شــوش، منفجــر شــدند. ای

ــه ارتــش عــراق انجاميــد. ــه تهاجــم همه جانب ــت ب ــه تجزیه طلبــی داشــتند و درنهای داعي

حفاظت از پااليشگاه ها
ــادان در  ــن آب ــرار گرفت ــم و ق ــتون پنج ــای س ــه نيروه ــات خرابکاران ــش اقدام ــه افزای باتوجه ب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــاه ۱3۵8 ب ــان م ــر از آب ــراق، معين ف ــت ع ــات دول ــازمان اطالع ــه س ــز توج مرک
ــی  ــت فيزیک ــازمان حفاظ ــکيل س ــدد تش ــاه، درص ــادان و کرمانش ــگاه آب ــکاری در دو پاالیش خراب
ــره، در ۴ اســفند  ــر و ســازمان یافته تر شــد. هيئت مدی برآمــد. ایــن اقــدام در اســفند ۱3۵8 جدی ت
ــادان فرســتاد و اطمينــان یافــت کــه او در کوتاه تریــن زمــان  ــه پاالیشــگاه آب پرویــز شــاهيده۱ را ب
ــه  ــت کارخان ــاص، وضعي ــور خ ــد و به ط ــرف می کن ــی را برط ــی و امنيت ــکالت فن ــن، مش ممک
ــل شــرکت پولمــن  ــی قب ــه مدت ــت ک ــره شــرکت نف ــود می بخشــد. هيئت مدی روغن ســازی را بهب
ــادان  ــروی در پاالیشــگاه آب ــه کاهــش گران ــی احــداث کارخان ــه طــرح مقدمات ــرای تهي کالک2 را ب
برگزیــده بــود، اميــد داشــت بــا آمــدن شــاهيده هرچــه ســریع تر ایــن هــدف بــه ســرانجام رســد، 
به ویــژه اینکــه در آن روزهــا حمــالت عوامــل ناشــناس بــه پاالیشــگاه آبــادان شــدت گرفتــه بــود.
هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت بــرای محافظــت از تأسيســات نفتــی و پاالیشــگاه ها 
تصميمــات جــدی اتخــاذ کــرد. از طریــق تأميــن اعتبــار، بــه پاالیشــگاه کرمانشــاه اجــازه داده شــد 
6۰ پاســدار بــرای حفاظــت فيزیکــی اســتخدام کنــد. آبــادان وضعيــت متفاوتــی داشــت. از همــان 
ــی،  ــای مردم ــت و حفاظــت متشــکل از نيروه ــروی ضرب ــالب، ني ــروزی انق ــای نخســتين پي ماه ه
تحــت نظــر ســپاه آبــادان، برنامــه حفاظــت از پاالیشــگاه را ســاماندهی کــرده و مدیــران پاالیشــگاه و 
فرمانــداری هــم بودجــه و امکانــات مناســبی در اختيــار آنــان گذاشــته بودنــد. معين فــر بــا ســفر بــه 

۱. نام او در مصوبات به عنوان رئيس پاالیشگاه آبادان آمده است.
2.Polmen Clock
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آبــادان از فرمانــده ســپاه و فرمانــدار آبــادان خواســت از کمــک بــه حفاظــت فيزیکــی دریــغ نکننــد. 
ــه دليــل حمــالت نيروهــای ســتون پنجــم  ــژه ب به این ترتيــب، ســازمان حراســت و حفاظــت، به وی
ــه ریاســت حراســت  ــز شــهریاری ب ــن ۱3۵۹ پروی ــت. در ۹ فروردی ــزون یاف ــراق، اهميتــی روزاف ع
صنعــت نفــت منصــوب شــد. ســازمان حفاظــت و حراســت بــا اســتخدام کارمنــدان جدیــد و مســلح 
ســاختن آنــان، از نظــر کميــت، توســعه بيشــتری یافــت، به گونــه ای کــه تــا آغــاز جنــگ تحميلــی، 
نزدیــک بــه ۱۵۰۰ نفــر در رده هــای مختلــف به صــورت پيمانــی و رســمی از لوله هــا و تأسيســات 

ــد. ــت می کردن ــی حفاظ نفت
ــگ  ــال ۱3۵۹ جن ــهریور س ــور در 3۱ ش ــاس کش ــاط حس ــا و نق ــاران فرودگاه ه ــا بمب ــراق ب ع
ــی،  ــا حضــور ابوفاضل ــره ب ــاده هيئت مدی ــد، جلســه فوق الع ــد ســاعت بع ــرد. چن ــاز ک را رســماً آغ
بوشــهری، بوترابــی، پارســی، پارســا، ســادات، عظيمــی، علــوی، گرانمایــه و گــودرزی برگــزار شــد. 
ــاری و  ــی گچســاران، آغاج ــادان و تأسيســات نفت ــرای حفاظــت از پاالیشــگاه آب ــم ب اتخــاذ تصمي
اصفهــان مهم تریــن محــور جلســه بــود. در ایــن جلســه، مدیــران تصميــم گرفتنــد عمليــات پدافنــد 
غيرعامــل در تأسيســات نفتــی نصــب شــود و مســئوالن واحدهــا بــا فرماندهــان نظامــی هماهنگــی 

بيشــتری داشــته باشــند،۱ 
تــا ورود غرضــی بــه ســاختمان مرکــزی در ســال ۱36۰، بيشــتر مدیــران چنيــن می اندیشــيدند 
کــه جنــگ بــه زودی پایــان می پذیــرد، امــا ارتــش عــراق در حملــه  سراســری بــه مرزهــای ميهنمــان 
بــه تصــرف بخش هایــی از خــاک ایــران اقــدام کــرد و به صــورت رســمی، تمامــی تأسيســات نفتــی 
ــر  ــاره ب ــه خمپ ــاران شــد. صدهــا گلول ــاوب بمب ــی به طــور متن ــران از ســوی جنگنده هــای عراق ای
پاالیشــگاه آبــادان فــرود آمــد و بعــد از شــروع جنــگ ایــن پاالیشــگاه از کار افتــاد. مخــازن نفتــی 
در اميدیــه، بی بــی حکيمــه، گچســاران، اهــواز، دارخویــن، دهلــران، جزیــره خــارگ و الوان نيــز در 
طــول ســال های جنــگ تحميلــی بارهــا بمبــاران شــدند و صنعــت نفــت ایــران، صدهــا شــهيد و 

مجــروح بــه تاریــخ ایــران تقدیــم کــرد کــه ســرافرازانه از وطــن دفــاع کردنــد.

نگاهی به دوران يكساله معین فر
ــت و  ــه نف ــوط لول ــی در خط ــای پياپ ــود؛ انفجاره ــم نب ــر ک ــاله معين ف ــوادث دوران یکس ح
نيروهــای  اخالل گــری  پتروشــيمی،  تکميــل مجتمــع  در  ژاپنی هــا  بدعهــدی  پاالیشــگاه ها، 
ــی  ــم نفت ــکا در تحری ــان امری ــورهای هم پيم ــد کش ــت، تهدی ــت نف ــه صنع ــت در بدن مارکسيس
ــکا، رقابــت تهدیدآميــز عربســتان در اوپــک، درخواســت صنفــی  ــه دنبــال تســخير ســفارت امری ب
ــته های  ــت، خواس ــت نف ــازمان صنع ــه س ــتن ب ــرای پيوس ــی ب ــش خصوص ــی بخ ــان نفت کارکن

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق العاده، ۱36۰/6/3۱.
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ــاه  ــوق و رف ــت در حق ــراری عدال ــاه، برق ــم ش ــه رژی ــته ب ــای وابس ــازی نيروه ــون در پاکس انقالبي
ــه  ــر حمایــت رهبــری، شــورای انقــالب و انقالبيــون صنعــت نفــت را ب کارکنــان و .... اگــر معين ف
همــراه نداشــت، ناچــار بــه اســتعفا می شــد، امــا معين فــر بــا هــوش و فراســت خــود بــه اختالفــات 
ــر  ــه مهم ت ــالب و از هم ــورای انق ــون برجســته ش ــا روحاني ــی ب ــا همگام ــيه ای نپرداخــت و ب حاش
توجــه بــه جوانــان نســل انقــالب، شــرایط دوام مدیریــت و محبوبيــت نســبی خــود را فراهــم آورد. 
ــه  ــورد حمل ــار م ــواز دوب ــت اه ــر ۱3۵8 مخــازن نف ــش در ۱۰ مه ــای وزارت در نخســتين روزه
نيروهــای نفــوذی ارتــش عــراق قــرار گرفــت.۱ در ۱۴ مهــر مــاه، طومــاری از خواســته های کارکنــان 
صنعــت نفــت کــه خواهــان پاکســازی ریشــه ای، رفــع مشــکالت کارکنــان پيمانــکاری و موقــت و 
اجــرای مصوبــات شــورای انقــالب بــرای حداقــل و حداکثــر حقــوق بودنــد، بــه دفتــرش ارســال شــد 
و او بــرای مشــاهده مشــکالت از نزدیــک، راهــی اهــواز، آبــادان و جزیــره خــارگ شــد. در جنــوب 
ســه موضــوع بــرای او از اهميــت بيشــتری برخــوردار بــود: اول امنيــت، دوم ســطح توليــد و ســوم 

کارکنــان. 
معين فــر اواخــر مهــر ۱3۵8 بــه تهــران بازگشــت و دســتور تشــکيل کميتــه ای بــرای پاکســازی و 
نصــب کادر جــوان صــادر کــرد. در انجــام پاکســازی بــا تنــدروی مخالــف بــود. او بعدهــا گفــت »بــه 
اینکــه این قــدر کشــور را از ســرمایه های انســانی قبلــی شــخم بزنيــم اعتقــادی نداشــتيم... ســعی 

مــا ایــن بــود کــه حتی المقــدور بــه ترکيــب نيروهــای خــود دســت نزنيــم.«2
از ســوی دیگــر، بــه ارائــه بيشــتر امکانــات لجســتيکی بــه ارگان هــای انتظامــی خوزســتان بــرای 
امنيــت خطــوط لولــه و مخــازن نفتــی پرداخــت، امــا تــا زمــان تســخير ســفارت امریــکا، معين فــر 
ــرای  ــا ژاپنی هــا ب ــز داشــت: شــرکت گاز، پاالیشــگاه اصفهــان و مذاکــره ب نگرانی هــای دیگــری ني
تکميــل مجتمــع پتروشــيمی بنــدر امــام از نگرانی هــای عمــده معين فــر در روزهــای آغازیــن آبــان 
ــا توســعه انشــعابات گاز خانگــی در شــيراز، اصفهــان، خراســان و تهــران در  ــود. پــس از آنکــه ب ب
هئيت مدیــره شــرکت گاز بــه ریاســت معين فــر موافقــت شــد، دکتــر حســن مرشــد کــه بــر دوایــر 
ــف توانســت  ــه اســتان های مختل ــی ب ــا ســفرهای پياپ ــود، ب ــف شــرکت گاز مســلط شــده ب مختل
ــس از  ــد. پ ــز کن ــرکت گاز متمرک ــداف ش ــير اه ــا را در مس ــی و پيمانکاری ه ــر دولت ــی دوای تمام
ــه دليــل خــروج کارشناســان خارجــی در آســتانه  ــه ب ــود کــه ک ــت پاالیشــگاه اصفهــان ب آن، نوب
ــطح  ــا س ــيد ت ــرداری می رس ــه بهره ب ــد ب ــگاه بای ــن پاالیش ــود. ای ــده ب ــف ش ــرداری متوق بهره ب
توليــد نفــت ســفيد افزایــش پيــدا کنــد. اختصــاص بودجــه بيشــتر بــرای خریــد تجهيــزات و کمــک 
گرفتــن از کارکنــان پاالیشــگاه آبــادان بــه ســرعت گرفتــن رونــد تکميــل پاالیشــگاه منجــر شــد. 

۱. روزنامه کيهان، ۱۱ مهر ۱3۵8
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران )علی اکبر معين فر(، ص ۵۵.
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مشــکل ســوم، مذاکــره بــا ژاپنی هــا بــود کــه مدیــران شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی بيــش از 
گذشــته بــه تکميــل آن اصــرار داشــتند و معين فــر دســتور داده بــود بــه فکــر جایگزیــن باشــند. 
ــه هــم زد  ــادالت را ب ــکا همــه مع ــا تســخير ســفارت امری ــد، ام ژاپنی هــا هشــدار را جــدی گرفتن
ــه در ســرمایه گذاری  ــه برداشــتن گام محتاطان و ژاپنی هــا مثــل هميشــه عقــب کشــيدند. آن هــا ب
خارجــی خــو گرفتــه بودنــد و عجيــب نبــود کــه حتــی در دوره پهلــوی دوم بــه ایــران کــه جزیــره 

ثبــات لقــب یافتــه بــود، بــا احتيــاط وارد شــوند.
ــر، انجمن هــای اســالمی و شــوراهای کارگــری  ــت معين ف ــن چالش هــای دوره مدیری از مهم تری
بودنــد کــه در ایــن دوره در بخش هــای مختلــف صنعــت نفــت تأســيس شــدند. مفهــوم و کارکــرد 
ــت. منشــور  ــه و کنشــگری سياســی یاف ــه مطالبه گرایان ــد دیگــر ادارات کشــور جنب ــه مانن ــان ب آن
ــت  ــه مثب ــت. جنب ــود نداش ــت وج ــای نخس ــان در ماه ه ــازی آن ــرای یکپارچه س ــده ای ب تدوین ش
شــوراها و انجمن هــا همانــا دفــاع از آرمان هــای انقالبــی و مردمــی و در مواقــع ضــروری، ورود بــه 
ــود. جنبــه مخــرب آ نهــا، گرایش هــای  ــا گرایش هــای ضدانقالبــی ب ــرای مقابلــه ب صحنــه عملــی ب
ــر  ــود. معين ف ــطوح ب ــی س ــا در برخ ــزل و نصب ه ــران و ع ــی مدی ــرای جابه جای ــه ب قدرت طلبان

ــت: ــا می دانس ــکالت آن روزه ــن مش ــا را اصلی تری ــن انجمن ه ــر ای ــای بی حدوحص دخالت ه
ــای  ــوراها و انجمن ه ــر روز ش ــه ه ــود ک ــا آن ب ــت م ــی دوره وزارت نف ــکل اصل ــت، مش درحقيق
ــا عنــوان اســالمی ایجــاد می شــد کــه به نحــو بی ســابقه در کارهــا مداخلــه  گوناگــون و مختلفــی ب
ــوده ای  ــد. عــده دیگــری ت ــه ســازمان مجاهدیــن خلــق بودن ــد. عــده ای از آنهــا نزدیــک ب می کردن
ــود و  ــی ب ــل پيش بين ــه ای غيرقاب ــا به گون ــه اینه ــار هم ــد. رفت ــب بودن ــم فرصت طل ــده ه ــک ع و ی
در کار اخــالل می کردنــد. روزی بــه مــا اطــالع دادنــد کــه گرانمایــه، مدیــر پاالیشــگاه های ایــران، 
را کــه بــرای بازدیــد بــه پاالیشــگاه آبــادان رفتــه بــود، عــده ای خودســرانه بــه گــروگان گرفته انــد. 

حتــی مــرا هــم یــک دفعــه گرفتــه بودنــد.۱
ــت  ــد. پش ــاب می ام ــد به حس ــران ارش ــرای مدی ــه ای ب ــون زلزل ــده همچ ــای پدیدآم ناآرامی ه
صحنــه ایــن ناآرامی هــا )توســط انجمن هــای اســالمی( مشــخص نبــود. البتــه انجمن هــای 
اســالمی تمامــی واحدهــای نفتــی چنيــن نبودنــد، امــا سرنوشــت قبــاد فخيمــی را تغييــر دادنــد.

ــی  ــاد فخيم ــت. قب ــان اس ــوادث آن زم ــه ای از ح ــی نمون ــاد فخيم ــدن قب ــته ش ــرای بازنشس ماج
ــر  ــت رخ داد و ســخنرانی معين ف ــزرگ وزارت نف ــالن ب ــرداد در س ــه در م ــه ای ک ــر حادث تحت تأثي
ــه هــم خــورد، قــرار گرفت.چنــد روز پــس از ایــن رخــداد، او برحســب اتفــاق، روزنامــه انقــالب  ب
ــه  ــه منــدرج در روزنام ــک مقال ــد. ی ــود، دی ــه رئيس جمهــور بنی صــدر ب ــق ب اســالمی را کــه متعل

۱. تاریخ شفاهی وزرای نفت )علی اکبر معين فر(، صص 6۰-۵۹.
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توجهــش را جلــب کــرد. مقالــه بــه ماجرایــی کــه در ســخنرانی معين فــر رخ داده بــود، اختصــاص 
ــد: ــود می نویس ــاب خ ــت. او در کت داش

ــرکت  ــنج در ش ــو تش ــاد ج ــه ایج ــره ب ــه هيئت مدی ــود ک ــده ب ــری ش ــه نتيجه گي ــر مقال در آخ
ــر ســرم پاشــيده باشــند.  ــخ ب ــک ســطل آب ی ــه ی ــود ک ــن ب ــل ای ــد. مث ــن می زن ــی نفــت دام مل
روزنامــه انقــالب اســالمی یــک نشــریه معمولــی نبــود. رئيس جهــور، دکتــر بنی صــدر اداره کننــده 
ــه  ــت ب ــت، رأی داده اس ــر داده اس ــور نظ ــدم رئيس جمه ــاال می دی ــود... ح ــاز آن ب و صاحب امتي
 عنــوان دامــن زدن بــه جــو تشــنج محکــوم شــده بــودم. تمــام معجــزه آرزوی دوره کودکــی ام بــه 

ــود.۱ پایــان رســيده ب
ــه بازنشســتگی گرفــت. از طــرق بهــروز  قبــاد فخيمــی پــس از خوانــدن ایــن مقالــه تصميــم ب
ــرد. در  ــب ک ــر را جل ــت معين ف ــده داشــت، موافق ــر عه ــور اداری را ب ــه مســئوليت ام بوشــهری ک

ــد: ــی می نویس ــاد فخيم ــه، قب ادام
چهــل روز بعــد، عــراق بــا یــک حملــه غافلگيرکننــده جنــگ تحميلــی هشــت ســاله عليــه ایــران را 
آغــاز نمــود. چنــد مــاه بعــد، فتــاح علــوی )جانشــين قبــاد فخيمــی( بازنشســته شــد و همــه اعضــای 
ــد  ــتان ها تبعي ــه شهرس ــا ب ــار ی ــی از کار برکن ــروش داخل ــش و ف ــت پخ ــالمی مدیری ــن اس انجم
ــک مؤسســه مشــاورتی آشــنا شــدم... باهــم دوســت  ــوی در ی ــواب صف ــا ن ــد، ب ــی بع شــدند. مدت

ــه او نگفتــم.2 ــه اش کــه سرنوشــتم را تغييــر داد چيــزی ب ــه مقال ــی راجع ب شــدیم، ول
ــق  ــن خل ــازمان مجاهدی ــا از ســمپات های س ــوی، گوی ــواب صف ــه، حســين ن نویســنده مقال

ــود.3. ــدر ب ــون بنی ص پيرام
 فعاليــت افــراد فرصت طلــب و تنــدرو بــا گرایشــات مختلــف سياســی و حتــی عوامل پایين دســت 
رژیــم پيشــين موجــب شــد شــورای انقــالب، سياســتمداران و دادســتانی نظــارت بيشــتری بدان هــا 
ــرات بيــش از واحدهــای  ــور پخــش و مخاب ــه، ام ــد. انجمن هــای اســالمی خطــوط لول مبــذول کن
ــا وجــود آمــدن غرضــی در رأس وزارت نفــت، بازهــم  ــد. ب دیگــر در کار مدیــران دخالــت می کردن
ــا  ــزاده ب ــی علي ــن ۱36۰ حيدرعل ــت. در 3 بهم ــورت می گرف ــختی ص ــا به س ــن انجمن ه ــار ای مه
بخشــنامه ای آنــان را از مداخلــه پرهيــز داد: »... متذکــر می شــود کــه در امــور مربــوط بــه مدیریــت 

مداخلــه ننماینــد، بدیهــی اســت تنهــا بــه ارائــه برنامه هــای ارشــادی اکتفــا نمــوده...«۴

۱. قباد فخيمی، سی سال نفت ایران، ص ۱۰38.

2. قباد فخيمی، سی سال نفت ایران، ص ۱۰۴۰.
3. برحسب نوشته روزنامه انقالب اسالمی، او اعدام شد.

۴. پيک نفت، شماره ۱۴6، بهمن ۱36۰، ص 3.



666

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

بــا همــه تمهيداتــی کــه بــرای مهــار ایــن انجمن هــا و شــوراها بــه کار بســته شــد، قــدرت آنــان 
تــا پایــان دوره چهــار ســاله اول وزارت آقــازاده اســتمرار داشــت. 

تندگويان محمدجواد 
ــلمان  ــون مس ــع انقالبي ــته از جم ــت. او برخاس ــی داش ــان وزارت کوتاه مدت ــواد تندگوی محمدج
ــی  ــت. مدت ــت راه یاف ــه وزارت نف ــر ب ــوت معين ف ــه دع ــال ۱3۵8 ب ــود و در س ــت ب ــگاه نف دانش
ــق  ــت مناط ــر، سرپرس ــرار معين ف ــا اص ــر ۱3۵۹ ب ــود و در تي ــادان ب ــگاه آب ــس پاالیش نائب رئي
نفت خيــز شــد. در 3 مهــر همــان ســال از ســوی رجایــی به عنــوان وزیــر نفــت بــه مجلــس معرفــی 
ــه دســت گيــرد. در جلســه رأی  ــن جنــگ، ســکان وزارت نفــت را ب ــا در روزهــای آغازی ــد ت گردی
ــه  ــد و درحالی ک ــخن درآم ــه س ــت، ب ــان داش ــی از تندگوی ــناخت کامل ــه ش ــر ک ــاد، معين ف اعتم

ــت: ــد، گف ــخنانش بودن ــنيدن س ــر ش ــه منتظ ــس بی صبران ــدگان مجل نماین
ــده را خواســتند، چهــار  ــرای مــن فرســتادند و نظــر بن ــی ب ــای رجای ــی کــه آق از بيــن کاندیداهای
نفــر بودنــد و یــک نفــر هــم قبــاًل معرفــی شــده بــود یعنــی درحقيقــت پنــج کاندیــدا بودنــد. در 
بيــن آن کاندیداهــا بــه نظــر بنــده ایشــان نفــر دوم بــود... اميــدوار هســتيم کــه ان شــاءاهلل همــه بــه 
ایشــان ]تندگویــان[ کمــک بکننــد و موفــق بشــوند کــه ایــن صنعــت را اداره بکننــد... آدم جــوان و 
فعــال متدینــی نظيــر ایشــان کــه بنــده اميــد زیــاد دارم کــه موفــق بشــوند و موفــق خواهنــد شــد.۱

ــا  ــت ب ــود می خواس ــرای وزرای خ ــی ب ــه رجای ــی ک ــادات، ویژگی های ــن س ــه حس ــه گفت ب
ــان  ــر از خياب ــه اش پایين ت ــت: »خان ــاق را داش ــترین انطب ــان بيش ــواد تندگوی ــص محمدج خصای
ــارزه سياســی داشــته  ــد باشــد؛ ســابقه مب ــالب )شــاهرضای ســابق( باشــد؛ متخصــص و متعه انق

ــد.«2 باش
ــتان  ــی در اس ــات نفت ــت از تأسيس ــرای حفاظ ــی ب ــدای کار، تدبيرهای ــان ابت ــان از هم تندگوی
خوزســتان اندیشــيد و بــرای تحقــق ایــن هــدف بــه ســازماندهی کارکنــان وزارت نفــت پرداخــت. 
ــف  ــن توق ــران و همچني ــان و ته ــيراز، اصفه ــس ش ــای ایزوماک ــدازی واحده ــر راه ان ــر ب در ۱۱ مه
ایزوماکــس پاالیشــگاه تبریــز بــه دالیــل امنيتــی تأکيــد کــرد.3 عالوه بــرآن، نصــب وســایل اطفــای 

۱. مذاکرات مجلس شورای ملی، 3 مهر ۱3۵۹
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت )حسن سادات(، ص ۱۹۰.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۴7، ۱3۵۹/7/۱۱.
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ــر  ــت و حداکث ــه اولوی ــدند باتوجه ب ــف ش ــئوالن موظ ــاری۱ و مس ــا اجب ــه واحده ــق در کلي حری
ــای  ــه جنگنده ه ــات از حمل ــن تأسيس ــا ای ــد2 ت ــی بپردازن ــازن نفت ــتتار مخ ــه اس ــی، ب صرفه جوی
ــود، بهمــن  ــی سرپرســت مناطــق نفت خيزب ــش از وزارت، مدت ــه پي ــد. او ک ــان بمان دشــمن در ام
سروشــی را کــه از ابتــدای انقــالب حضــوری فعــال و پرثمــر در شــرکت ملــی نفــت داشــت، بــرای 
مدیریــت ایــن بخــش مهــم برگزیــد. سروشــی تــا آمــدن غرضــی، تمــام تــالش خــود را بــرای حفــظ 

ــرد. ــه کار ب توليــد و محافظــت از تأسيســات نفتــی ب

تصمیم عجوالنه
در 26 مهــر مدیــران شــرکت ملــی گاز و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی در جلســه اضطــراری 
ــا حضــور آیت  اللهــی، ابوفاضلــی،  ــره شــرکت ملــی نفــت حضــور یافتنــد. ایــن جلســه ب هيئت مدی
اجــل لوئيــان، اعتمــاد، بوشــهری، بوترابــی، پارســا، پارســی، دری، روحــی، ســادات، شــهریار، علــوی، 
ــور  ــن مح ــد. مهم تری ــزار ش ــوی برگ ــری و یحي ــان، نصي ــدی، مرادخاني ــودرزی، مرش ــه، گ گرانمای
ــع  ــه وض ــد باتوجه ب ــم گرفتن ــه تصمي ــر در جلس ــای حاض ــود. اعض ــادان ب ــگاه آب ــو، پاالیش گفتگ
ــا  ــن پاالیشــگاه ت ــود، ای ــداوم ب ــد سرپرســتی و رســيدگی م ــه نيازمن ــادان ک خــاص پاالیشــگاه آب
ــرکت  ــران ش ــرد.3 در 2 آذر، مدی ــرار گي ــز ق ــق نفت خي ــتی مناط ــت سرپرس ــوی تح ــالع ثان اط
ــر  ــار دیگ ــادان ب ــا پاالیشــگاه آب ــد ت ــدی گرفتن ــم جدی ــی دســت شســتند و تصمي ــم قبل از تصمي
تحــت سرپرســتی امــور پاالیــش اداره شــود. بنابرایــن، دســتور داده شــد هيئت رئيســه آن، هرچــه 
ســریع تر عــازم آبــادان شــوند.۴ واقعيــت آن بــود کــه ســخن مدیــران امــور پاالیــش کــه می گفتنــد 

ــود. ــر ب ــه، منطقی ت ــه تصفي ــد و توســعه اســت ن ــز در اســتخراج، تولي تخصــص مناطــق نفت خي

شرکت ملی حفاری در جنگ
در طــول جنــگ ســه مدیرعامــل، احمــد ســاقيان، محمدرضــا شماســی و محمــود شــریفيان، 
شــرکت ملــی حفــاری را اداره کردنــد.۵ تجهيــز و تعميــر دکل هــای حفــاری آســيب دیده بــه دليــل 
بمباران هــا، تجهيــز کارگاه هــای تعميراتــی، شــروع فعاليــت آموزشــگاه تکنولــوژی حفــاری )در ســال 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۴8، ۱3۵۹/7/۱3.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۵۱، ۱3۵۹/7/۱۹.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۵2، ۱3۵۹/7/26.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱6۱، ۱3۵۹/۹/2.

۵. نگاه کنيد به تارنمای شرکت ملی حفاری ایران.
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۱362(، خریــد دکل حفــاری دریایــی، بــاال بــردن راندمــان متــراژ حفــاری، بهره جویــی از روش هــای 
نویــن حفــاری و از همــه مهم تــر، ســيطره ایــن شــرکت بــر تمامــی فيلدهــای خشــکی و دریــا در 
ــه یکپارچه ســازی رفتــار ســازمانی،  ــه وقــوع پيوســت. تحــول در ســازمان اداری کــه ب ایــن دوره ب
ــود.  ــت ب ــد، ازنظــر تاریخــی پراهمي ــا و شایسته ســاالری انجامي ــوق و مزای ــررات، حق ــن و مق قواني
ایــن تحــول در زمانــه جنــگ بــه زدودن تمامــی اختالفــات درون ســازمانی منجــر شــد. کارکنــان بــا 
عنــوان »شــرکت ملــی حفــاری« کــه رقيبــی در صحنــه کشــور نداشــت، احســاس غــرور می کردنــد. 
افزایــش شــمار دکل هــا در دوره ســازندگی ایــن شــرکت را بــه تــرازی بين المللــی رســاند. قــدرت 
ســازمانی، توانایــی مالــی و پایــگاه اجتماعــی ایــن شــرکت در طــول ســه دهــه رونــدی افزایشــی 

داشــت کــه امــکان مقاومــت آنــان را در مقابــل سياســت خصوصی ســازی فراهــم کــرد.
ــتاب  ــدی پرش ــاً رون ــه عموم ــام ک ــار و ارق ــه الی آم ــا از الب ــرکت تنه ــن ش ــت ای ــيم هوی ترس
داشــت، ميســر اســت، امــا روایــات شــفاهی حکایــت از کوششــی جانانــه و مخلصانــه تــا پــای جــان 
دارد کــه برنــد شــرکت را در تمامــی صنعــت نفــت ایــران جــاودان ســاخته اســت. آنــان در طــول 
جنــگ، در زیــر بمبــاران و در اقصــی نقــاط کشــور در دریــا و خشــکی دســت بــه کار ســترگی زدنــد. 
احمــد ســاقيان پــس از رمضان پــور، در 2۰ تيــر ۱3۵۹ تــا 26 آبــان همــان ســال هدایــت شــرکت 
ملــی حفــاری را بــر عهــده داشــت. در آغــاز جنــگ، دکل هــای حفــاری آزادگان، جفيــر، دهلــران و 
نفت شــهر بــه دســت متجــاوزان عراقــی افتــاد و چنــد تــن از کارکنــان شــرکت ملــی حفــاری اســير 
ــز  ــار ســازمانی و بازســازی ســاختار متمرک ــت رفت ــر مدیری ــای احمــد ســاقيان ب شــدند.6 تالش ه
بــود. او نيم نگاهــی نيــز بــه توســعه مراکــز تعميراتــی دکل هــای حفــاری داشــت و موفــق شــد دو 

دکل بــه دکل هــای شــرکت ملــی حفــاری بيفزایــد. 
پــس از ســاقيان، شماســی آمــد و تــا اوایــل ســال ۱36۰ مدیریــت شــرکت ملــی حفــاری را بــر 
عهــده داشــت. او بــه تعامــل بــا ســازمان مناطــق نفت خيــز اعتقاد راســخ داشــت و توانســت در دوران 
کوتــاه مدیریتــش اقدامــات ارزشــمندی انجــام دهــد، ازجملــه در بخــش برنامه ریــزی و مهندســی 
ــده از  ــاری به جامان ــت دکل حف ــز هش ــق نفت خي ــان مناط ــی از کارشناس ــا بهره جوی ــاری ب حف

دوران پيــش از انقــالب را سروســامان دهــد و برخــی تجهيــزات موردنيــاز آن هــا را فراهــم کنــد.

اسارت تندگويان ـ کفالت سادات
ــرار  ــر حمــالت شــدید دشــمن ق ــادان زی ــاه می گذشــت و آب از شــروع جنــگ بيــش از یــک م
داشــت. تندگویــان تصميــم گرفــت در ســفری بــه مناطــق نفتــی، وضعيــت پاالیشــگاه آبــادان را از 
نزدیــک بررســی کنــد. ازایــن رو، روز 8 آبــان، بــه اتفــاق همراهانــش عــازم جنــوب شــد، امــا روز بعــد 
و در پــی یکــی از تاریخی تریــن اتفاقــات تاریــخ انقــالب و البتــه تاریــخ نفــت، در جــاده ماهشــهر ـ 

حيدر بهمنی، مدیریت جهادی در صنعت نفت، مشهد: ترنم، ۱3۹۴، ص 27.
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آبــادان توســط نيروهــای عراقــی اســير شــد. همــه رایزنی هــا بــرای رهایــی او بی ثمــر مانــد. وزیــر 
نفــت عــراق اعــالم کــرد کــه تندگویــان تــا پایــان جنــگ آزاد نخواهــد شــد.۱ البتــه، او هيــچ گاه آزاد 

نشــد و پيکــرش در ســال ۱37۰ بــه ایــران بازگردانــده شــد.
ــت  ــور هيئ ــا حض ــه ب ــاده ای ک ــه فوق الع ــان در جلس ــوار، روز ۱3 آب ــداد ناگ ــن روی ــی ای  در پ
سرپرســتان شــرکت ملــی نفــت، شــرکت ملــی گاز و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی برگــزار شــد؛ 
ــان وظایــف او  ــا در غيــاب تندگوی ــه حســن ســادات ازطــرف نخســت وزیر مأموریــت داده شــد ت ب

را بــر عهــده گيــرد.2

سادات سیدحسن 
ــه  ــد. دانش آموخت ــا آم ــه دني ــان ب ــاد اصفه ــن ۱32۴ در بيدآب ــادات، در فروردی ــن س سيدحس
دانشــکده نفــت آبــادان بــود. پــس از پيــروزی انقــالب، عضــو هيئتــی بــود کــه بــه دســتور رهبــر 

ــه بررســی وضعيــت صنعــت نفــت مأمــور شــدند: انقــالب ب
ــالم  ــراقی، حجت االس ــهاب الدین اش ــالم ش ــامل حجت االس ــی ش ــال ۱3۵8 هيئت ــتان س در تابس
ســيدمحمد ابطحــی کاشــانی، مهنــدس بوشــهری و مــن از طــرف امــام خمينــی مأمــور رســيدگی و 
بررســی وضــع صنعــت نفــت شــدیم. در نخســتين دیــدار بــا امــام خمينــی... ایشــان از مــا خواســتند 
کــه بــا در نظــر گرفتــن خداونــد و رعایــت دقــت، امانــت و انصــاف وضــع صنعــت نفــت را بررســی 
کــرده و گــزارش دهيــم. دو مــورد مشــخص کــه بــه یــاد دارم ایــن بــود: یکــی، ذخيره ســازی مــواد 
نفتــی بــرای زمســتان ســال ۱3۵8 بــود کــه احتمــاالً بــا کمبــود ســوخت در ســرما روبــه رو نشــویم 
و دیگــری، اطمينــان از ســفارش بــه موقــع و کافــی قطعــات یدکــی و کاالهــای مــورد نيــاز بــرای 
تــداوم عمليــات بــود کــه توليــد و پاالیــش و تأميــن نفــت بــا مشــکل روبــه رو نشــود... گزارش هــای 
فنــی و نتيجــه رســيدگی های تخصصــی مــا، همــه دال بــر صحــت عملکــرد و درســتی گزارش هــای 

فنــی بــود کــه حضــوراً بــه اطــالع امــام رســانيدیم.3
در پایــان همــان ســفر، از ســوی دکتــر مرشــد بــه ریاســت شــرکت گاز اصفهــان برگزیــده شــد. 
مدیریــت شــرکت گاز اصفهــان ایــن فرصــت را فراهــم کــرد تــا اندیشــه ای کــه ســال ها ذهنــش را 

پــر کــرده بــود، رنــگ واقعيــت بــه خــود گيــرد.
یکبــاره در اندیشــه ام نــوری درخشــيد. بيــش از ســيزده ســال بــود کــه در انتظــار چنيــن روزی بودم؛ 

۱. روزنامه کيهان، ۱۹ آذر ۱3۵۹.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق العاده، ۱3۵۹/8/۱3.

3. تاریخ شفاهی وزرای نفت )سيدحسن سادات(، صص 77-76.
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تغييــر اولویــت وظایــف شــرکت ملــی گاز ایــران از صــادرات بــه گازرســانی بــه روســتاها و شــهرهای 
ایران زميــن. ]در جلســه معارفــه[ در حضــور مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز گفتــم: مــا گاز را بــه همــه 
ــب  ــود. آن ش ــته ب ــم برخاس ــای دل ــا و حرف ه ــخنانم از آرمان ه ــا س ــم. تنه ــران می دهي ــاط ای نق
گفتــم هرجــا مــردم آب و بــرق دارنــد، گاز هــم خواهــد بــود... بــا شــروع جنــگ، همچنــان بــر ایــن 
ــا  ــر عراقی ه ــد گازرســانی شــود. شــاید اگ ــودم کــه همــه مناطــق و روســتاهای کشــور بای نظــر ب
ــه در  ــد، مــن همچنــان آینــده ایــران را ن ــادان و جاهــای دیگــر را بمبــاران نمی کردن پاالیشــگاه آب

ــدم.۱ ــه در گاز می دی ــت، بلک نف
اردیبهشــت ۱3۵۹ از ســوی معين فــر معــاون طرح هــای وزارت نفــت و ســپس، در دوره 
تندگویــان، مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز شــد. پــس از اســارت تندگویــان، بــا حکــم رجایــی، کفالــت 

ــر عهــده گرفــت: وزارت نفــت را ب
شــهيد رجایــی در حکمــی کــه بــه مــن داده بــود، نوشــته بــود: »تــا بازگشــت برادرمــان، محمدجــواد 
تندگویــان، وزارت نفــت را اداره کنيــد.« می دانيــد در شــرایطی کــه وزارتخانــه ای فاقــد وزیــر باشــد، 
ــاه اســت... البتــه  ــن سرپرســتی ســه م ــه سرپرســت تعييــن می شــود. مــدت ای ــرای آن وزارتخان ب
ــوان  ــه جــرأت می ت ــد و ب ــران را  عراقی هــا اســير کــرده بودن ــر نفــت ای ــود. وزی ــژه ای ب شــرایط وی
گفــت کــه بيشــترین فشــار جنــگ بــه وزارت نفــت وارد می آمــد. منصــوب کــردن شــخصی به عنــوان 

وزیــر نفــت می توانســت جــان وزیــر دربنــد عراقی هــا را بــه مخاطــره انــدازد.2
ــا را در  ــت و آنه ــخصی داش ــای مش ــداف و برنامه ه ــد، اه ــت ش ــت وزارت نف ــه سرپرس زمانی ک
ــادان، ماهشــهر،  ــه آب ــازده ماهــه سرپرســتی اش دنبــال کــرد. مســافرت های پی درپــی او ب مــدت ی
ــس  ــدگان مجل ــت وزیری و نماین ــت، نخس ــت نف ــران صنع ــا مدی ــی ب ــات هفتگ ــرخس و جلس س
موجــب ثبــات در صنعــت نفــت شــد. حضــور در نشســت های اوپــک و تــالش بــرای کاهــش ســلطه 

ــود. ــر ایــن ســازمان مهــم، از دیگــر موفقيت هــای ســادات در دوران کفالتــش ب عربســتان ب
ســادات در ذیــل تمامــی بخشــنامه ها و نامه هــای رســمی، چــه به صــورت علنــی و چــه 
به صــورت محرمانــه، چنيــن امضــا می کــرد: از طــرف محمدجــواد تندگویــان، وزیــر نفــت جمهــوری 
ــی را  ــع بين الملل ــه مجام ــود ک ــر ب ــن خاط ــا بدی ــن امض ــادات. ای ــن س ــران، سيدحس ــالمی ای اس

ــان حســاس کنــد: نســبت اســارت تندگوی
ــه  در کل مدتــی کــه به عنــوان کفيــل وزارت نفــت انجــام وظيفــه می کــردم، فقــط یــک نامــه را ب
یــاد دارم کــه بــا عنــوان »سيدحســن ســادات« امضــا کــردم. بقيــه نامه هــا را »از طــرف مهنــدس 
محمدجــواد تندگویــان« امضــا می کــردم. آن یــک بــار هــم در اثــر اشــتباه ناخواســته تهيه کننــده 

۱.  تاریخ شفاهی وزرای نفت )سيدحسن سادات(، ص 7۹ و ۹۹.
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران )سيدحسن سادات(، ص ۱۹۵.
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ــت  ــد و وق ــن دادن ــه م ــک ب ــرای جلســه اوپ ــرواز ب ــل از پ ــرودگاه قب ــه درســت در ف ــود ک ــه ب نام
تعویــض نامــه وجــود نداشــت. در ایــن دوران، همــه وســایل و لــوازم دفتــر شــهيد تندگویــان مرتــب 
و ســر جــای خــودش باقــی مانــد. در همــه ایــن مــدت در دفتــر خــودم در دوران معاونــت طرح هــا 

می نشســتم و از اتــاق شــهيد تندگویــان حتــی یــک بــار نيــز اســتفاده نکــردم.«۱

اجالس اوپک
نيمــه دوم ســال ۱3۵۹ جنــگ در خاورميانــه شــعله ور بــود و اختــالف نظــر در اوپــک به شــدت 
ــن  ــتان از ای ــه عربس ــش از هم ــد. بي ــده نمی ش ــک دی ــی در اوپ ــم و انضباط ــت. نظ ــان داش جری
ــر نخســت وزیر  ــش داد. دفت ــد خــود را به صــورت غيررســمی افزای ــرد و تولي ــتفاده ک ــت اس موقعي
در 28 بهمــن ۱3۵۹ در نامــه ای بــه وزارت نفــت اعــالم کــرد: »سياســت مــا بــرای صــدور نفــت در 
ــد تمامــی  ــه وزارت نفــت بای ــن زمين ــون و ۵۰۰ هــزار بشــکه اســت و در ای ســال ۱36۰، دو ميلي
امکانــات خــود را بســيج کنــد. « شــرکت ملــی نفــت پاســخ داد، ایــن در صورتــی خواهــد بــود کــه: 
۱. حــق داشــته باشــد در مــوارد الزم قراردادهــای فــروش بلندمــدت تــا ۱8 مــاه منعقــد کنــد؛ 2. 
بــه طــرف دوم قراردادهــای مختلــط مشــارکت ســابق نيــز قبــل از حل وفصــل مســائل مربــوط بــه 

مشــارکت، مشــابه ســایر متقاضيــان نفــت فروختــه شــود.«
سيدحســن ســادات بــا درایــت و شــجاعت در جلســات اوپــک ســخن می گفــت. در هــر اجــالس 
بــا اشــاره بــه محمدجــواد تندگویــان، یــاد او را زنــده نگــه می داشــت و از ســوی دیگــر، بــر ســهم 
دولــت ایــران تأکيــد می ورزیــد. نطق هــای سيدحســن ســادات اگرچــه آرام و شــمرده بــود، امــا در 
دفــاع از حقــوق مســتضعفان جهــان برخــی از اعضــا را آزار مــی داد. او در 2 خــرداد ۱36۰، قبــل از 

ســفر بــه ژنــو، موضــع ایــران را چنيــن تشــریح کــرد: 
بــرای دفــاع از حقــوق مســتضعفان جهــان در ایــن اجــالس شــرکت و از هــر فرصتــی بــرای طــرح 

ــم.2  ــان اســتفاده می کني مســئله تندگوی
او پس از پایان اجالس اوپک درحالی که لبخندی بر لب داشت به خبرنگاران گفت:

ایــن یــک اجــالس اســتثنایی بــود، زیــرا اوپــک بعــد از 2۰ ســال توانســت دربــاره ســطح توليــد و 
ــد از  ــد افزایــش یاب ــا ۴۱ دالر هــم می  توان ــه 3۴ دالر کــه ت ــرد. بهــای پای ــم بگي ــرل آن تصمي کنت

ــود.3  ــک ب ــای اوپ مصوبه  ه
سادات همچنين در مقابل خبرنگاران با افتخار از صندلی خالی تندگویان یاد کرد:

۱. تاریخ شفاهی وزرای نفت )سيدحسن سادات(، صص 226-22۵. 
2. روزنامه کيهان، 2 خرداد ۱36۰.
3. روزنامه کيهان، 6 خرداد ۱36۰
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بــا صندلــی خالــی تندگویــان بــار دیگــر اســارت او را مطــرح کردیــم و بــه جهــان نشــان دادیــم کــه 
دولــت عــراق از مالقــات مأموریــن صليــب ســرخ بــا تندگویــان ممانعــت بــه عمــل آورده اســت. بــه 

آنــان گفتيــم او در کجاســت و در چــه وضعيتــی بــه ســر می بــرد.
 او چند روز بعد در کنفرانسی خبری اظهار داشت: 

ــزان  ــن مي ــيد، تعيي ــب رس ــه تصوی ــد و ب ــوان ش ــس عن ــن کنفران ــه در ای ــی ک ــن مطلب مهم تری
ــز اهميــت فــراوان  ــود. مســئله ای کــه ازنظــر سياســی حائ توليــد نفــت کشــورهای عضــو اوپــک ب
ــش های  ــبختانه کوش ــود. خوش ــس ب ــن کنفران ــتان در ای ــاهی عربس ــدن پادش ــزوی ش ــت، من اس
ایــران به منظــور تأميــن منافــع مســتضعفان جهــان بــه نتيجــه رســيد و مــا موفــق شــدیم نظرهــای 
خــود را در ایــن زمينــه بيــان کنيــم. در ایــن کنفرانــس ده کشــور عضــو اوپــک توافــق کردنــد کــه 

۱۰ درصــد از توليــد خــود بکاهنــد، ولــی ایــران و عــراق از ایــن موضــوع مســتثنی شــدند.۱
بــا تــن دادن اوپــک بــه افزایــش قيمــت، بــازار از وضعيــت دونرخــی خــارج و ســهميه ها معلــوم 
ــا  ــن ۴۰ ت ــج بي ــان داشــت، به تدری ــر بشــکه نوس ــا ۴۱ دالر در ه ــن 3۴ ت ــه بي ــا ک ــد. قيمت ه ش
۴۱ دالر تثبيــت شــد. ایــن موضــوع تــا مدت هــا بعــد و آمــدن غرضــی در مردادمــاه بــه ســاختمان 

وزارت نفــت و ورودش بــه اوپــک، تغييــر چندانــی نکــرد.

دردسرهای آموکو
شــرکت آموکــو، طــرف دوم قــرارداد شــرکت ایپــاک و نيــز شــریک شــرکت ســهامی شــيميایی 
ــران  ــت ای ــی نف ــرارداد از طــرف شــرکت مل ــه ق ــه نقــض یک جانب ــا ارســال تلکســی، ب خــارگ، ب
ــرای  ــای داوری ب ــن تقاض ــابق، ضم ــرارداد س ــاده ۴۱ ق ــه م ــتناد ب ــا اس ــا ب ــرد. آن ه ــراض ک اعت
ــام  ــرای اعــالم ن ــران ب ــه شــرکت ملــی نفــت ای ــام داور خــود، ب ــه اختــالف و اعــالم ن رســيدگی ب
داور 6۰ روز مهلــت دادنــد. کميســيون خــاص قراردادهــای نفتــی در ۱3۵۹/۹/8 طــی جلســه ای بــا 
ــی  ــن شــرکت مل ــه بي ــرارداد مشــارکت شــرکت شــيميایی خــارگ را ک ــی اعضــا، ق حضــور تمام
صنایــع پتروشــيمی ایــران و آموکــو منعقــد شــده بــود، مغایــر قانــون ملی شــدن صنعــت نفــت در 
ایــران تشــخيص داد و آن را کان لــم یکــن اعــالم کــرد. روز بعــد، شــرکت ملــی نفــت اعــالم کــرد 
تصميــم کميســيون خــاص بایــد بــه رئيــس دیوانعالــی انگلســتان اعــالم شــود. همچنيــن، تذکــر 
داده شــود حل وفصــل دعــاوی قــرارداد مذکــور بــا کميســيون خــاص اســت. بــه داور نيــز هميــن 
مطالــب ابــالغ و تذکــر داده شــود کــه صالحيــت رســيدگی بــه دعــاوی مطروحــه از طــرف آموکــو 
ــرکت های  ــات از ش ــاوی و مطالب ــوابق، دع ــی س ــيون بررس ــزارش کميس ــدارد.2 در ۱6 آذر، گ را ن

۱. روزنامه کيهان، ۹ خرداد ۱36۰.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱62، ۱3۵۹/۹/۹.
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عضــو کنسرســيوم ســابق مطــرح شــد و شــرکت تصميــم گرفــت اعضــای کميســيون بــرای مذاکــره 
و طــرح ادعاهــای شــرکت ملــی نفــت نماینــدگان خــود را بــه تهــران اعــزام کنــد.۱

مذاکــره بــا آموکــو چنــد ســال طــول کشــيد و ســرانجام در فروردیــن ۱36۹ طرفيــن بــه توافــق 
رســيدند. شــرکت ملــی نفــت پذیرفــت ۵۴۰ ميليــون دالر بــه ایــن شــرکت بپــردازد تــا از ادعاهــای 

خــود دربــاره شــرکت شــيمایی خــارگ و قــرارداد آیپــاک صرف نظــر کنــد.2

فالت قاره؛ تهديد، کشمكش، استعفا
ــش  ــظ و افزای ــگ و حف ــده و دشــوار ناشــی از جن ــه مشــکالت پيچي ســال ۱3۵۹ رســيدگی ب
توليــد تنهــا معضــل مدیــران نفــت نبــود. در ایــن زمــان گروه هــای مختلفــی ســر بــرآورده بودنــد و 
در کارهــا اخــالل ایجــاد می کردنــد. ازجملــه، در نخســتين مــاه جنــگ گروهــی موســوم بــه گــروه 
توحيــد بــه ســراغ شــعبانی، مدیرعامــل شــرکت نفــت فــالت قــاره، رفتنــد. در نامــه ای تهدیدآميــز 
ــی  ــه کشــته خواه ــی وگرن ــت اســتعفا ده ــا از مقام ــه فرصــت داری ت ــک هفت ــه او نوشــتند: »ی ب
ــم.«  ــت می کني ــزل زیارت ــی در من ــدس وفای ــل مهن ــتعفا، مث ــدم اس ــه ع ــک هفت ــد از ی ــد. بع ش
ــتاد و  ــت فرس ــه شــرکت نف ــه اســتعفای خــود را ب ــا، شــعبانی نام ــس از جــدی شــدن تهدیده پ
ــا اســتعفا موافقــت نکــرد.  ــا ایــن اســتعفا موافقــت کننــد، امــا هيئــت مدیــره ب درخواســت کــرد ب
شــرایط کشــور بحرانــی بــود و انســجام و وحــدت عمــل بيــن مدیــران بيــش از هــر زمــان دیگــری 
ضــروری می نمــود. از سرپرســت اکتشــاف و توليــد خواســته شــد بــا شــعبانی گفتگــو کنــد و از او 

بخواهــد بــا توجــه شــرایط کشــور بــه خدمــت خــود ادامــه دهــد3 و شــعبانی مانــد.

کشمكش بر سر انتقال به جنوب
انتقــال شــرکت نفــت فــالت قــاره بــه جنــوب از نخســتين روزهــای تأســيس ایــن شــرکت محــور 
ــدر  ــور بنی ص ــه رئيس جمه ــه ای ب ــر در نام ــرداد ۱3۵۹، معين ف ــود. ۱3 خ ــران ب ــوی مدی گفتگ
ــی  ــوزه عمليات ــژه در ح ــتان ها به وی ــی در شهرس ــکيالت دولت ــتقرار تش ــاس اس ــر اس ــت: »ب نوش
مربــوط بــه هــر مؤسســه، وزارت نفــت در نظــر دارد شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران را بــه جنــوب 
انتقــال دهــد.« در اساســنامه شــرکت نفــت فــالت قــاره هــم ذکــر شــده بــود کــه مرکــز شــرکت 
پــس از یــک ســال بــه جنــوب انتقــال خواهــد یافــت. ســادات نيــز در دورانــی کــه کفالــت وزارت 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱63، ۱3۵۹/۹/۱6.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 766، ۱36۹/2/۵.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۵3، ۱3۵۹/8/۱.
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ــد،  ــم کنن ــال را فراه ــات انتق ــاره خواســت مقدم ــالت ق ــران ف ــده داشــت، از مدی ــر عه ــت را ب نف
امــا کارکنــان مخالــف ایــن تصميــم بودنــد. از طرفــی، آنهــا در تهــران خانــه و زندگــی داشــتند و 
ــا جنــگ  ــه ای نداشــتند مســتقيماً ب ــود و بســياری عالق از طــرف دیگــر، جنــوب درگيــر جنــگ ب

روبــه رو شــوند.
محمدعلــی شــعبانی، مدیرعامــل شــرکت نفــت فــالت قــاره، پــس از دســتور ســادات، در نامــه ای 
ــاًل  ــت نشــده و فع ــن شــرکت یاف ــای ای ــرای اســتقرار واحده ــه مســکونی ب ــوز ناحي ــت کــه هن گف
ــرکت  ــان ش ــياری از کارکن ــه بس ــن اینک ــت. ضم ــر نيس ــرکت امکان پذی ــرای ش ــری ب ــن ام چني

ــود.  ــد ب ــا بســيار ســخت خواه ــرای آن ه ــی ب ــران هســتند و جابه جای ســاکن ته
ــور  ــا حض ــور ب ــمه ش ــه چش ــه در ۱3 دی ۱3۵۹ در تلمبه خان ــه ای ک ــعبانی در جلس ــه ش نام
ــد.  ــی برگــزار شــد، مطــرح گردی ــوی، پارســی و بوتراب ــه، گــودرزی، عظيمــی، عل ســادات، گرانمای
هيئت مدیــره اعــالم کــرد باتوجه بــه اینکــه در شــهرک معالی  آبــاد شــيراز تعــدادی واحــد مســکونی 
آمــاده فــروش وجــود دارد، شــرکت نفــت فــالت قــاره ادارات مرکــزی خــود را بــه شــيراز منتقــل 
ــه  ــار دیگــر در نامــه ای ب ــات شــهرک اســتفاده کنــد. در تيرمــاه ســال ۱36۰ شــعبانی ب و از امکان

مهنــدس ســادات گفــت:
باتوجه بــه آنکــه انتقــال دفاتــر مرکــزی شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران بــه شــيراز هــم مســتلزم 
صــرف هزینــه بســياری اســت و هــم اغلــب کارکنــان ســاکن تهــران هســتند و تمایلــی بــه جابه جایی 

ندارنــد، لــذا بــا در نظــر گرفتــن شــرایط فعلــی بهتــر اســت در تصميــم انتقــال تجدیدنظــر شــود.
شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت تــا تشــکيل مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام، ایــن موضــوع 
ــه تعویــق افتــد.۱ موضــوع انتقــال شــرکت نفــت فــالت قــاره بــه جنــوب تــا دهــه ۱38۰ ادامــه  ب

یافــت، امــا ایــن تصميــم هيــچ گاه عملــی نشــد و بــرای هميشــه مســکوت مانــد.

استعفای دسته جمعی
اعضــای هيئت مدیــره شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران طــی نامــه ای مــورخ ۱3۵۹/۱۱/27 بــه 
کفيــل وزارت نفــت نوشــتند »عوامــل مختلفــی کــه بــرای آن هــا ناشــناخته اســت در امــور جــاری 
ــف  ــود و توق ــب رک ــاع و موج ــرکت ارج ــارج از ش ــای خ ــه نهاده ــائل را ب ــه و مس ــرکت مداخل ش
کارهــا می شــوند.« در ادامــه نامــه، اعضــای هيئت مدیــره اســتعفای خــود را اعــالم کردنــد. امضــای 
مهــدی پارســی، مهــدی پایانــی، محمدعلــی شــعبانی، فرهنــگ فرهــی یــزدی، محمدرضــا اميــن بــر 
پــای نامــه زده شــده بــود. شــرکت ملــی نفــت در جلســه ۱6 فروردیــن ۱36۰ تنهــا بــا اســتعفای 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹۰، ۱36۰/۴/۱۴.
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مهــدی پایانــی و بازگشــت او بــه وزارت نفــت موافقــت کــرد و اســتعفای باقــی اعضــا را نپذیرفــت.۱
ــد،  ــزار ش ــر ۱36۰ برگ ــه روز 8 مه ــت ک ــی نف ــرکت مل ــره ش ــاده هيئت مدی ــه فوق الع در جلس
اعضــای هيئت مدیــره شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران نيــز حضــور داشــتند. محمدعلــی شــعبانی 

گزارشــی از چگونگــی عمليــات و اکتشــاف و توليــد مناطــق ایــن حــوزه ارائــه داد و گفــت: 
در حــال حاضــر بــه علــت مشــکالت ناشــی از جنــگ فقــط از دو منطقــه الوان و ســيری بهره بــرداری 
می شــود و بهره بــرداری از دو منطقــه خــارگ و بهرگانســر بــه دليــل قرارگرفتــن در منطقــه 
جنگــی متوقــف اســت. شــرکت نفــت فــالت قــاره، ســه منبــع مشــترک نفتــی بــا همســایگان خــود 
ــی  ــگ تحميل ــل جن ــه دلي ــه ب ــح ک ــلمان و فات ــروزان، س ــد از: ف ــه عبارتن ــارس دارد ک در خليج ف
ــه  ــدام ب ــی اق ــران به تازگ ــم ای ــح ه ــع فات ــرد. در منب ــرداری ک ــروزان بهره ب ــع ف ــوان از منب نمی ت
حفــر چــاه کــرده اســت و طبــق بــرآورد، حداقــل ۱۵ هــزار بشــکه در روز از بخــش ایرانــی منبــع 

ــد.2 ــه طــرف بخــش همســایه مهاجــرت می کن ســلمان ب
جلســه بعــدی کــه در 3 آبــان ۱36۰ برگــزار شــد، اوليــن جلســه ای بــود کــه در آن، نــام وزیــری 

ــه به عنــوان مدیــر امــور اداری در جلســات هيئت مدیــره بــه چشــم می خــورد.3  هامان
ــاره  ــالت ق ــت ف ــرکت نف ــی ش ــع عموم ــنبه ۱36۰/۱2/۹ مجم ــر یکش ــاعت ۱۴:3۰ بعدازظه س
ــرح  ــن ش ــه ای ــرکت ب ــان ش ــره و بازرس ــای هيئت مدی ــه، اعض ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــران برگ ای
انتخــاب شــدند: سيدحســن خردمنــد رئيــس هيئت مدیــره؛ اصغــر ابراهيمــی اصــل، عضــو 
ــر  ــره و معــاون مدیرعامــل؛ علی اکب ــی، عضــو هيئت مدی ــره و مدیرعامــل؛ مصطفــی خوی هيئت مدی
زمانــی، عضــو هيئت مدیــره و مدیــر عمليــات؛ محســن فاضــل علــوی، عضــو هيئت مدیــره و مدیــر 
ــهبازی  ــدون ش ــات؛ فری ــر خدم ــدل و مدی ــو علی الب ــری، عض ــد ام ــی؛ احم ــی و فن ــور مهندس ام
عضــو علی البــدل و معــاون مدیــر خدمــات؛ محســن دیلمــه، بــازرس اصلــی و محمدعلــی شــعبانی، 

ــدل.۴ ــازرس علی الب ب
۱7 مــرداد ۱36۱ شــرکت ملــی نفــت بــا تأســيس یــک شــعبه نمایندگــی شــرکت نفــت فــالت 
ــرای تســهيل عمليــات آن شــرکت موافقــت کــرد.۵ در 6  ــی( ب ــی )دوب ــران در امــارات عرب ــاره ای ق
خــرداد ۱363 شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت دفتــر نمایندگــی شــرکت نفــت فــالت قــاره در 
شــارجه را از ایــن شــرکت جــدا کنــد تــا زیــر نظــر امــور بازرگانــی شــرکت ملــی نفــت اداره شــود.6 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱77، ۱36۰/۱/۱6.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق العاده، ۱36۰/7/8.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۰6، ۱36۰/8/3.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 22۴، ۱36۰/۱2/۹.
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۵۱، ۱36۱/۵/۱7.

6. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 36۰، ۱363/3/6.
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در اســفند ۱36۴ شــرکت ملــی نفــت بــا پيشــنهاد مدیــر بازرگانــی مبنی بــر ادامــه فعاليــت دفتــر 
نمایندگــی شــارجه ـ به عنــوان دفتــر نمایندگــی شــرکت کاالی نفــت تهــران ـ موافقــت کــرد. قــرار 
ــه  ــوری و اضطــراری را ک ــاز ف ــای موردني ــات و خریده ــا خدم ــر نمایندگــی شــارجه تنه شــد دفت

کاالی آن در منطقــه موجــود اســت انجــام دهــد.۱
آبــان ۱3۵۹ شــرکت ملــي نفــت، تفکيــک وظایــف حفــاري دریایــي شــرکت نفــت فــالت قــاره 
و شــرکت ملــي حفــاري ایــران را تصویــب کــرد. از آنجــا کــه توليــد از ميدان هــاي فــالت قــاره ـ 
ــه  ــر حلق ــرداري از ه ــر در بهره ب ــت و تأخي ــت داش ــرزي ـ اولوی ــترک م ــاي مش ــژه ميدان ه به وی
ــرداری از  ــاره خواســته شــد بهره ب ــالت ق ــران شــرکت نفــت ف ــود، از مدی ــران ب ــان ای ــه زی چــاه ب
ميــدان فــروزان )مشــترک بــا عربســتان( را هرچــه ســریع تر آغــاز کننــد. بــه دليــل شــروع جنــگ 

و وضــع بحرانــي کشــور، توليــد از ایــن ميــدان متوقــف شــده بــود.

سرانجام قراردادها و مشارکت ها
ــا  ــی ب ــرت قراردادهــای نفت ــاره مغای ــزارش هيئــت مشــاوران کميســيون خــاص درب ــس از گ پ
ــرای  ــرد ب ــران در ۱2 بهمــن ۱3۵۹ موافقــت ک ــی نفــت ای ــی شــدن نفــت، شــرکت مل ــون مل قان
ــا نماینــدگان آنهــا مذاکــره  تبــادل نظــر و اطــالع از دعــاوی شــرکت های دوم طــرف قراردادهــا، ب
کنــد.2 یــک هفتــه بعــد، اعــالم کردنــد مذاکــره بــا شــرکت ایتاليایــی آجيــپ بــه زودی آغــاز خواهــد 
شــد.3 ۱۰ خــرداد ۱36۰ شــرکت ملــی نفــت از هيئــت مشــاور کميســيون خــاص درخواســت کــرد 
هرچــه ســریع تر پيش نویــش ابالغيــه شــرکت های کنسرســيوم را تهيــه کننــد و در آن تصميمــات 

کميســيون خــاص دربــاره لغــو قراردادهــای ســابق را شــرح دهنــد.۴
 شــرکت ملــی نفــت در تيــر تصميــم گرفــت کميســيونی بــا نــام »هيئــت بررســی قراردادهــای 
کان لــم یکــن شــده« بــا حضــور محمــودزاده، شــيرازی، ارفــع زنگنــه، مختاربنــد، حاجيــان تهرانــی 
)و در غيــاب او ملک فــام( تشــکيل دهــد. اعضــا موظــف بودنــد به طــور تمام وقــت مســائل مربــوط 
ــران از ســوی کنسرســيوم و طرف هــای دوم قراردادهــای  ــت ای ــه مل ــه خســارت های واردشــده ب ب
ــر در  ــاون وزی ــه مع ــزارش پيشــرفت را به صــورت هفتگــی ب ــکاری را بررســی و گ ــط و پيمان مختل

امــور نفــت ارائــه دهنــد.
ــه زودی اعضــای هيئــت بررســی قراردادهــای  ــی نفــت اعــالم کــرد ب مــرداد ۱36۰ شــرکت مل

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۹۴، ۱36۴/۱2/۴.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱6۹، ۱3۵۹/۱۱/۱2.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱7۱، ۱3۵۹/۱۱/۱۹.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱8۵، ۱36۰/3/۱۰.
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ــی  ــرکت های امریکای ــپ و ش ــف، آجي ــرکت های ال ــا ش ــا ب ــوند ت ــدن می ش ــازم لن ــده ع لغوش
ــام  ــول نفت خ ــه پ ــی ک ــرکت های نفت ــا ش ــت ب ــت داش ــت مأموری ــان، هيئ ــد. هم زم ــره کنن مذاک
ــرارداد  ــو ق ــوع لغ ــادات موض ــن س ــرداد، حس ــد.۱ 8 م ــره کن ــد، مذاک ــده را نپرداخته ان خریداری ش
کنسرســيوم را کــه در جلســه هيئــت دولــت تصویــب شــده بــود، بــه هيئت مدیــره شــرکت ملــی 
نفــت اطــالع داد. ســادات گفــت از پيشــرفت کارهــا و کوتاهــی در ارســال گــزارش هفتگــی هيئــت 
بررســی مطالبــات از کنسرســيوم راضــی نيســت و از آنهــا خواســت کوشــاتر از پيــش عمــل کننــد.2
۹ اســفند ۱36۰ هيئــت بررســی اعــالم کــرد شــرکت ایتاليایــی آجيــپ در مقابــل دریافــت ۱2۹ 
ــرارداد ســيریپ، ایمينوکــو و اگوکــو صرف نظــر خواهــد  ميليــون دالر از ادعاهــای خــود بابــت 3 ق
ــی نفــت  ــغ به صــورت نفت خــام پرداخــت شــود. شــرکت مل ــن مبل کــرد و پذیرفتــه اســت کــه ای

بــا ایــن قــرارداد موافقــت کــرد.3
در مهــر مــاه ۱36۰ مذاکــرات مقدماتــی بــا شــرکت نفــت اســپانيایی هســپانویل۴ و شــرکت نفــت 
بلژیکــی پتروفينــا، طــرف دوم قــرارداد اگوکــو، در لنــدن آغــاز شــد. دور دوم ایــن مذاکــرات از یکــم 
ــا  تــا چهــارم اردیبهشــت ۱36۱ در تهــران برگــزار شــد. در 23 اردیبهشــت، شــرکت ملــی نفــت ب
پرداخــت ۱2 ميليــون دالر بــه شــرکت هســپانویل و ۹ ميليــون دالر بــه شــرکت پتروفينــا موافقــت 
کــرد. هســپانویل و پتروفينــا پذیرفتنــد ایــن مبلــغ را به صــورت نفت خــام دریافــت و در مقابــل از 
تمــام ادعاهــای حقوقــی و منافــع واقعــی و احتمالــی عليــه شــرکت نفــت دربــاره قــرارداد اگوکــو 

ــی در روزهــای 26 و 3۱ خــرداد ۱36۱ امضــا شــد.۵ ــد. موافقت نامــه نهای صرف نظــر کنن
مذاکــره بــا شــرکت فرانســوی الــف اکيتيــن، طــرف دوم قــرارداد شــرکت ســوفيران، در بهمــن 
۱36۰ ادامــه یافــت. پــس از چنــد دور مذاکــره، طرفيــن بــه توافــق رســيدند. ایــران پذیرفــت 326 
ــو  ــرارداد اگوک ــت ق ــون دالر باب ــکاری اراپ )۱۹66( و 2۰ ميلي ــرارداد پيمان ــت ق ــون دالر باب ميلي
ــف اکيتيــن پرداخــت کنــد و طرفيــن از کليــه حقــوق و ادعاهــای خــود در  ــه ال به صــورت نقــد ب

ــد.6 ــوق صرف نظــر کنن ــای ف ــا قرارداده ــاط ب ارتب
ــت،  ــار داش ــيوم را در اختي ــهام کنسرس ــد س ــه 6 درص ــوی CFP ک ــرکت فرانس ــا ش ــره ب مذاک
باتوجه بــه توصيــه دفتــر خدمــات حقوقــی نخســت وزیری در مــورد حل وفصــل دعــاوی و 
قراردادهــا ـ حتی المقــدور از طریــق مذاکــره ـ و در نظرگرفتــن وضعيــت ایــران در دادگاه، صــورت 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹۴، ۱36۰/۵/۴.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹۵، ۱36۰/۵/8.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 22۵، ۱36۰/۱2/۹.

4. Hispanoil
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵32، ۱36۱/2/23.
6. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۵8، ۱36۱/7/۱۱.
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گرفــت. شــرکت ملــی نفــت در ۱8 فروردیــن ۱362 بــا پرداخــت ۱7 ميليــون دالر موافقــت کــرد.۱
یکــی دیگــر از قراردادهــای نفتــی ایــران بــا شــرکت امریکایــی چارتــر اویــل بــود. ایــن شــرکت، 
ــه  ــد ک ــالح دی ــی ص ــس از مدت ــی پ ــرد، ول ــه ب ــه اله ــود را ب ــاوی خ ــرارداد، دع ــو ق ــس از لغ پ
ــره، در آذر ۱362  ــد دور مذاک ــس از چن ــن رو پ ــد. از ای ــل کن ــره ح ــق مذاک ــات را از طری اختالف
ــی  ــل تمام ــرکت در ازای حل وفص ــه آن ش ــون دالر ب ــت 2/6 ميلي ــا پرداخ ــت ب ــی نف ــرکت مل ش
ــا شــرکت ســوهایو  حقــوق، ادعاهــا و مطالبــات طرفيــن عليــه یکدیگــر موافقــت کــرد.2 مذاکــره ب
نيــز در اســفند همــان ســال بــه نتيجــه رســيد و شــرکت ملــی نفــت بــا پرداخــت ۱/3 ميليــون دالر 

بــه ایــن شــرکت در ازای حل وفصــل تمامــی دعــاوی و مطالبــات موافقــت کــرد.3
شــرکت بعــدی کــه بــا شــرکت نفــت بــه توافــق رســيد، شــيکاگو بریــج انــد آیــرون۴ بــود کــه 
ــی  ــه ادعای ــون و ۱3۰ هــزار دالر، از هرگون ــک ميلي ــت ی ــت در ازای دریاف ــاه ۱363 پذیرف در تيرم
عليــه ســازمان های دولتــی جمهــوری اســالمی ایــران ـ ازجملــه وزارت نفــت و شــرکت های تابــع 

ــد.۵ ــر کن آن ـ صرف نظ
شــرکت امریکایــی امين اویــل6 از دیگــر مدعيــان شــرکت نفــت در دادگاه هــای بين المللــی الهــه 
بــود کــه در کنسرســيوم ســابق ۵/6 درصــد ســهام داشــت و پــس از لغــو کنسرســيوم، پشــت ميــز 
مذاکــره بــا شــرکت نفــت نشســت. مذاکــرات در ۱۵ اردیبهشــت ۱36۴ بــه انعقــاد قــرارداد نهایــی 

انجاميــد و طــی آن، شــرکت ملــی نفــت پذیرفــت 2/6 ميليــون دالر بــه اميــن اویــل بپــردازد.7
مذاکــره بــا شــرکت بی  پــی نيــز بــه امضــای تفاهم  نامــه ای بيــن شــهاب  الدین، معــاون حقوقــی 
و امــور مجلــس، و کازالــت، مدیرعامــل شــرکت بی پــی، انجاميــد. طبــق توافقنامــه، بی پــی پذیرفــت 
در مقابــل دریافــت 7/۵ ميليــون بشــکه نفت خــام از شــرکت ملــی نفــت، هيچ  گونــه ادعایــی عليــه 
شــرکت ملــی نفــت و جمهــوری اســالمی ایــران نداشــته باشــد.8 مذاکــره بــا شــرکت موبيــل اویــل 
کورپوریشــن نيــز در آبــان ۱36۹ بــه نتيجــه رســيد. شــرکت ملــي نفــت پذیرفــت بــا دریافــت ۱3 
ميليــون دالر از ایــن شــرکت، دو طــرف از تمــام ادعاهــاي خــود در الهــه و هــر دادگاه و حکميــت 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 286، ۱362/۱/۱8.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 328، ۱362/۹/27.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۴۴، ۱362/۱2/۱۴.

4.Chicago Bridge & Iron
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 37۰، ۱363/۴/27.

6.Aminoil
7. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴2۰، ۱36۴/2/۵۱.
8. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۵۱، ۱36۴/6/27.
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ناشــي از قراردادهــاي کنسرســيوم و فــروش نفت خــام صرف نظــر کننــد.۱
ــالب در  ــل از انق ــال های قب ــه در س ــی ک ــرکت های نفت ــا ش ــات ب ــل اختالف ــره و حل وفص ذاک
پروژه  هــای نفتــی ایــران مشــارکت داشــتند، همچنــان ادامــه داشــت. آفشــور اینترنشــنال از دیگــر 
مدعيــان ایــران در دادگاه بــود کــه در شــهریور ۱36۵ شــرکت ملــی نفــت بــا پرداخــت دو ميليــون 

و ۵۰۰ هــزار دالر بــه ایــن شــرکت موافقــت کــرد.2
در پــی بررســی قراردادهــای نفتــی و لغــو بســياری از آنهــا، مدیــران شــرکت ملــی نفــت تصميــم 
بــه لغــو قــرارداد ۱3 اکتبــر ۱۹7۵ و فــروش ســهام شــرکت ملــی نفــت در شــرکت نفــت ایــران و 
ــو  ــز لغ ــر ۱۹76 ني ــم نوامب ــروش نفت خــام یک ــرارداد ف ــد. ق ــه شــرکت ســانگ یانگ گرفتن ــره ب ک
ــات  ــی از جلس ــل در یک ــور بين المل ــر ام ــوان مدی ــی به عن ــا عظيم ــفند ۱3۵8 رض ــد.3 اس گردی
ــه  ــو ب ــرکت کيپک ــت در ش ــی نف ــرکت مل ــهام ش ــروش س ــرای ف ــت ب ــم دول ــره تصمي هيئت مدی
قيمــت 3۴ ميليــون دالر را اعــالم کــرد. شــورای انقــالب در ۱۹ خــرداد ۱3۵۹ موافقــت خــود را بــا 

تصميــم شــرکت ملــی نفــت اعــالم کــرد.۴
تصميــم ایــران واکنــش منفــی شــرکت ســانگ یانــگ را بــه دنبــال داشــت، زیــرا انصــراف دولــت 
ــه  ــادی وام گرفت ــغ زی ــرای ســاخت پاالیشــگاه، مبل ــه ب ــن شــرکت ک ــرای ای ــران می توانســت ب ای
ــه رهبــری کيــم، رئيــس شــرکت ســانگ  ــود، عواقــب ســنگينی داشــته باشــد. هيئــت کــره ای ب ب
یانــگ، بــه تهــران آمــد و بــه گفتگــو بــا مدیــران ایرانــی پرداخــت، امــا نتيجــه ای عایــدش نشــد. 
پــس از ســفر ناموفــق هيئــت کــره ای، ایــن شــرکت بــا خریــد ســهم ایــران موافقــت کــرد. قــرارداد 
در 26 آگوســت ۱۹8۰ در ســئول ميــان محمــود حق شــناس و نماینــده ایــن شــرکت امضــا شــد.۵ 
شــرکت ســانگ یانــگ پــس از خریــد ســهام ایــران، عمليــات اجرایــی ســاخت پاالیشــگاه را ادامــه 
ــا  ــال، ب ــان س ــپس در هم ــش داد. س ــکه در روز افزای ــزار بش ــد ه ــه یکص ــت آن را ب داد و ظرفي
ســرمایه گذاری ۵۰۰ ميليــون دالری عربســتان ســعودی ظرفيــت پاالیشــگاه بــه ۵۰۰ هــزار بشــکه 
ــوان  ــون به عن ــگاه اکن ــن پاالیش ــت. ای ــران را گرف ــای ای ــور ج ــن کش ــت و ای ــش یاف در روز افزای

هفتميــن پاالیشــگاه بــزرگ جهــان مشــغول بــه کار اســت.
انصــراف از مشــارکت ســاخت پاالیشــگاه ناتــرف در افریقــای جنوبــی نيــز در همــان زمــان اخــذ 
ــد،  ــل می کردن ــر کمــی تأم ــه اگ ــود ک ــای ازدســت رفته ب ــه فرصت ه ــم ازجمل ــن تصمي ــد. ای گردی
بــه نتایــج دلخواه تــری می رســيد. پــس از انقــالب، روابــط سياســی ایــران بــا آفریقــای جنوبــی بــه 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 7۹2، ۱36۹/8/۱2.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۴2، ۱36۵/6/۱3.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱27، ۱3۵۹/3/۱۴.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱73، ۱3۵۹/۱2/3.

۵. قباد فخيمی، سي سال نفت، صص 27۰ - 27۱.



680

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

علــت ماهيــت آپارتایــد ایــن رژیــم قطــع شــد. ایــران از صــدور نفــت بــه ایــن کشــور خــودداری کرد 
و مدیــران ایرانــی از حضــور در جلســات هيئت مدیــره و مجامــع عمومــی شــرکت ناتــرف ســر بــاز 
زدنــد. آنهــا هــم متقابــاًل پرداخــت ســود ســهام بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران را متوقــف کردنــد. 
ــات  ــردن در جلس ــرکت نک ــه ش ــح داد ک ــت وزیر توضي ــه نخس ــه  ای ب ــت در نام ــی نف ــرکت مل ش
ــارات  ــد در چارچــوب اختي ــال و ساســول( اجــازه می ده ــایر ســهامداران )توت ــه س ــره ب هيئت مدی
هيئت مدیــره و مجمــع عمومــی ســهامداران تصميماتــی بگيرنــد کــه نــه فقــط بــه ســود شــرکت 
ــر، وزارت  ــد. از ســوی دیگ ــرای شــرکت ایجــاد می کن ــم ب ــی ه ــه تعهدات ــت نيســت، بلک ــی نف مل
ــه ســرمایه گذاری  ــوط ب ــی نفــت اطــالع داد مســائل مرب ــه شــرکت مل امــور خارجــه در نامــه  ای ب
ــوارد یادشــده،  ــه م ــرد. باتوجه ب ــه صــورت گي ــن وزارتخان ــق ای ــی از طری ــای جنوب ــران در آفریق ای
شــرکت ملــی نفــت از نخســت وزیر خواســت تــا نظــر خــود را در مــورد فــروش ســهام شــرکت ملــی 

نفــت در پاالیشــگاه ناتــرف اعــالم کنــد.۱
مذاکــره بــا شــرکای ایــران در پاالیشــگاه ناتــرف تــا ســال ۱36۵ ادامــه یافــت، زیــرا قطــع روابــط 
ــود. امــور حقوقــی،  ــی مذاکــره را کنــد و مشــکل کــرده ب ــا آفریقــای جنوب سياســی ـ اقتصــادی ب
ــره را  ــات مذاک ــک بخشــی از موضوع ــت، هری ــی نف ــی شــرکت مل ــور بازرگان ــل و ام ــور بين المل ام
ــا ساســول را در کشــور  ــره ب ــا مذاک ــا خواســت ت ــران بخش ه ــده داشــتند. شــرکت از مدی ــر عه ب
ســوم انجــام دهنــد و هنــگام تعييــن ارزش ســهام ایــران در مذاکــرات، مبلــغ قابــل پرداخــت بــه 
شــرکت از 7/۵ ميليــون دالر کمتــر نباشــد2 و درنهایــت، ایــران ســهم ۱7/۵ درصــدی خــود در ایــن 

پاالیشــگاه را بــه شــرکای خــود فروخــت.

تدبیر برای پااليشگاه آبادان
در اردیبهشــت مــاه ســال ۱36۰ تکليــف جنــگ کامــاًلً نامشــخص و آبــادان هنــوز در محاصــره 
دشــمن بــود. در شــروع جنــگ، در تانــک فــارم آبــادان ۱۰۴ مخــزن پــر از نفــت بــود و حــدود ســی 
ــت  ــادان وضعي ــوس شــد.3 پاالیشــگاه آب ــه محب ــرار داشــت ک ــون بشــکه نفــت در مخــازن ق ميلي

مبهمــی داشــت و منتظــر تصميــم شــرکت ملــی نفــت بــود. 
تيرمــاه ســال ۱36۰ شــرکت ملــی نفــت هيئتــی ســه نفــره شــامل بخشــنده، شــکوه و عراقــی را 
به عنــوان مســئول بازســازی پاالیشــگاه آبــادان برگزیــد و ایــن هيئــت در روز بيســت و هشــتم بــا 
ریاســت بخشــنده عــازم آبــادان شــد تــا موقعيــت پاالیشــگاه را از نزدیــک بررســی و گزارش هــای 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱8۵، 6۰/3/۱۰
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰3، 6۵/۱/2۱.

3. پيک نفت، شماره 2۰۴، مهر ۱36۴، ص 27.
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الزم را تهيــه کنــد.۱ در همــان روزهــا، شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت تــا سيســتم حراســتی 
ویــژه ای بــرای نگهــداری اســناد و مــدارک و همچنيــن بازســازی پاالیشــگاه آبــادان طراحــی و اجــرا 
کنــد.2 هيئــت بازســازی پاالیشــگاه آبــادان در یکــم شــهریور گــزارش کاملــی از ســفر دو هفتــه  ای 
ــه  ــگاه ب ــازی پاالیش ــه بازس ــود ک ــن ب ــر ای ــی ب ــد اصل ــه در آن، تأکي ــرد ک ــه ک ــره ارائ هيئت مدی
تأميــن 3 موضــوع بودجــه، زمــان و نيــروی انســانی متخصــص بســتگی دارد و در صــورت وجــود 

ایــن عوامــل، از ســوی متخصصــان ایرانــی قابــل بازســازی خواهــد بــود.3
چنــد مــاه بعــد، شــرکت نفــت، بــا متمرکــز ســاختن تــدارکات و امــور کاالی پاالیشــگاه آبــادان و 
خدمــات در مدیریــت مناطــق نفت خيــز جنــوب و تشــکيل واحــد تــدارکات و امــور کاالی مناطــق 
ــز  ــاه ۱362 ني ــت م ــم اردیبهش ــرد۴ و هجده ــت ک ــن ۱36۱ موافق ــوب در 26 بهم ــز جن نفت خي
ــا انتقــال بخش هــای  ــا حضــور پاره وقــت غرضــی، وزیــر نفــت تشــکيل شــد، ب در جلســه  ای کــه ب
مختلــف حســابداری پاالیشــگاه آبــادان بــه اهــواز و انتقــال کارکنــان پاالیشــگاه آبــادان ـ کــه بــرای 
امــور مالــی مناطــق نفت خيــز انجــام وظيفــه می کردنــد ـ بــه مدیریــت مناطــق نفت خيــز 
موافقــت بــه عمــل آمــد.۵ امــا چنــد مــاه بعــد مقــرر شــد اتخــاذ تصميــم  در مــورد افزایــش ظرفيــت 
ــان جنــگ موکــول شــود،6 در ســال ۱36۵ حمــالت مــداوم  ــه پای ــه 6۰۰ هــزار بشــکه ب ــه روزان ب
دشــمن بــه آبــادان و آســيب  های ســختی کــه بــه پاالیشــگاه آبــادان وارد می شــد، مدیــران را بــه 
ــز  ــق نفت خي ــت مناط ــان از مدیری ــت. آن ــگاه واداش ــن پاالیش ــازی ای ــه بازس ــر در برنام تجدیدنظ
خواســتند کــه زمان بنــدی مجــدد بازســازی و راه انــدازی فــاز اول پاالیشــگاه آبــادان را تهيــه کنــد 

و بــه شــرکت ملــی نفــت گــزارش دهــد.7
اگرچــه فعاليت هــای پاالیشــگاه آبــادان تعطيــل شــده بــود، امــا آن دســته از کارکنــان کــه بــرای 
ــه پيشــبرد  ــد، از هيــچ کمکــی ب نگهداشــت و محافظــت از پاالیشــگاه همچنــان باقــی مانــده بودن
ــون  ــگاه همچ ــرات پاالیش ــد مخاب ــان واح ــه، کارکن ــد. ازجمل ــذار نمی کردن ــگ فروگ ــور جن ام
ــی  ــور فعال ــگ حض ــال های جن ــول س ــی در ط ــور دفاع ــه ام ــانی ب ــر در کمک رس ــای دیگ واحده
ــی  ــی، شــهری ـ تدارکات ــای نظام ــن واحده ــه ارتباط دهــی بي ــادان در زمين ــرات آب داشــتند. مخاب
بــا کشــيدن کابل هــای تلفــن و راه انــدازی سيســتم مخابراتــی بيســيم، توانســت بخــش عمــده ای از 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹3، ۱36۰/۴/28.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹6، ۱36۰/۵/۱8.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹8، ۱36۰/6/۱.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 27۹، ۱36۱/۱۱/26.
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۹۱، ۱362/2/۱8.
6. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۱8، ۱362/8/2۱.

7. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵63، ۱36۵/۹/6.
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مشــکالت ارتباطــی در زیــر بمبــاران را حل وفصــل کنــد. کارکنــان مخابــرات پاالیشــگاه ابــادان بــا 
خطرپذیــری بــه اتصــال تلفنــی ســاختمان های اصلــی دســت زدنــد. حســين صفــاری، سرپرســت 
کابــل در پاالیشــگاه آبــادان کــه عضــو ســتاد مخابــرات پایشــگاه نيــز بــود، از ســوی ســرهنگ وحيد، 

رئيــس شــهربانی کل کشــور، مــورد تشــویق قــرار گرفــت.۱

وضعيت آبادان و مناطق نفت خيز در شروع جنگ
ــر عهــده  ــادان ب پــس از شــروع جنــگ تحميلــی، حل وفصــل مشــکالت کارکنــان پاالیشــگاه آب
یــک کارگــروه )کميتــه( کــه بــه هميــن منظــور تشــکيل شــده بــود، گرفــت. هيئت مدیــره مبلغــی را 
به عنــوان حداقــل پرداختــی تــا مشــخص شــدن محــل کار ســازمانی هریــک تصویــب کــرد.2 تعــداد 
زیــادی از کارکنــان در خرمشــهر و آبــادان تــا مــدت طوالنــی بالتکليــف بودنــد. بخشــنامه شــماره 
۴۵7 ســازمان تأميــن اجتماعــی، مبنــی بــر حداکثــر ۵ ســال افزایــش ارفاقــی، مشــوق کارکنــان بــه 
بازنشســتگی شــد. تيرمــاه ســال ۱36۰ تعــداد ۱7۴۱ نفــر از کارگــران پاالیشــگاه آبــادان تقاضــای 
ــان،  ــه شــهرهای شــيراز، اصفه ــادان ب ــان از آب ــد. بســياری از آن ــد کردن ــل از موع بازنشســتگی قب
شاهين شــهر، کــرج و تهــران مهاجــرت کردنــد. برخــی از مهاجــران در شــغل های جدیــد مشــغول 
ــاد اســتعفای کارکنــان،  ــد. در مقابــل تقاضاهــای زی کار شــدند و زندگــی جدیــدی را شــروع کردن
شــرکت نفــت تصميــم گرفــت بــا درخواســت بازنشســتگی بــر اســاس طــرح امانــی تــا اطــالع ثانــوی 
ــش  ــر آت ــد و زی ــی ماندن ــادان باق ــان در آب ــدادی از کارکن ــان، تع ــان زم ــود.3 در هم ــت نش موافق

ــد.  ــز کار می کردن ــادان و مناطــق نفت خي ــاک پاالیشــگاه آب دشــمن و در محوطــه خطرن

پايان کفالت سادات
سيدحســن ســادات حــدود یــازده مــاه سرپرســتی وزارت نفــت را بــر عهــده داشــت. پــس 
ــر  ــل وزی ــه را تحوی ــور وزارتخان ــد، ام ــده ش ــه وزارت برگزی ــی ب ــيدمحمد غرض ــه س از آنک

ــد: ــودش می گوی ــد داد. خ جدی
دکتــر باهنــر کابينــه خــود را بــه مجلــس معرفــی کــرده بــود، امــا وزیــر پيشــنهادی قبــل از رأی 
اعتمــاد مجلــس بــا چنــد تــن رهســپار کنفرانــس اوپــک شــده بــود... از آنجــا کــه بــا عزیمــت وزیــر 
پيشــنهادی بــه خــارج از کشــور وضــع مدیریــت وزارت نفــت نامشــخص بــود، در نامــه ای کوتــاه و 
ــز به ســرعت پاســخ داد  ــر ني ــردم. شــهيد باهن ــت استفســار ک ــت وزارت نف ــورد مدیری ــوری درم ف
کــه تــا بازگشــت وزیــر پيشــنهادی بــه اداره وزارت ادامــه دهــم. وزیــر جدیــد تــا چنــد روز پــس از 
بازگشــت از اوپــک بــه وزارت نفــت نيامــد. باالخــره روزی کــه طبــق اطــالع بــه ســاختمان شــرکت 

۱. نشریه پيک نفت، تير ۱36۰، شماره ۱۱۵، ص 3.
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت )سيدحسن سادات(، ص 23۴.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱8۹، ۱36۰/۴/7.
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ملــی نفــت ایــران در خيابــان طالقانــی می آمــد، بــه آنجــا رفتــه و مدیــران شــرکت ملــی نفــت را بــه 
وی معرفــی کــردم. مهنــدس غرضــی مســلح بــه وزارت نفــت آمــده بــود!... از زمــان حضــور مهنــدس 
غرضــی در وزارت نفــت طبعــاً کارکفالــت متوقــف شــد، امــا کار معاونــت گاز را تــا معرفــی معــاون 

جدیــد در امــور گاز ادامــه دادم.۱

کهنه  کار انقالبی  غرضی، 
در ســال ۱32۰ در اصفهــان زاده شــد و در ۱3۴۰ بــه دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران راه یافــت 
ــل شــد.  ــا درجــه کارشناســی ارشــد فارغ التحصي ــک ب ــد، در رشــته الکترومکاني و شــش ســال بع
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران مرکــزی بــرای برآمــدن انقالبيونــی بــود کــه ایدئولــوژی   و مکاتــب 
ــرکت ها  ــه کار در ش ــی ب ــس از فارغ  التحصيل ــی پ ــد غرض ــد. محم ــد می  کردن ــيری جدی را تفس
ــای  ــا گروه  ه ــان، ب ــد و هم زم ــغول ش ــران مش ــيمان ته ــرکت س ــون ش ــف همچ ــع مختل و صنای
ــا  ــاط ب ــی و ارتب ــای چریک ــرای آموزش  ه ــال ۱3۵۵ ب ــت. در س ــک داش ــی نزدی ــی ارتباط انقالب
رهبــر انقــالب بــه خــارج رفــت و در نجــف اشــرف بارهــا از محضــر آیت اللــه خمینــی بهــره جســت و 
در فلســطين و لبنــان نبــرد چریکــی آموخــت. انقــالب کــه پيــروز شــد در کردســتان و خوزســتان 
مســئوليت های مختلــف بــه عهــده گرفــت و در نهایــت، از اصفهــان بــه مجلــس شــورای اســالمی 
راه یافــت. اعتبارنامــه محمــد غرضــی از اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی در روز 2۱ مــرداد 
۱36۰ تصویــب شــد.2 یــک روز بعــد، در 22 مــرداد نــام غرضــی در اعضــای کابينــه ای کــه دکتــر 

ــده شــد.3 ــرد، دی ــی ک ــس معرف ــه مجل ــر، نخســت وزیر، ب باهن
بعــد از دوره اســتانداری، بــه اصفهــان رفتــم و به عنــوان نماینــده مــردم اصفهــان وارد مجلــس شــورا 
ــم  ــه هرکــس می گویي ــود: »ب ــه ب ــود، گفت ــی کــه رئيس جمهــور شــده ب ــا شــهيد رجای شــدم. گوی
ــد، به نحــوی از  ــا. بع ــل حرف ه ــن قبي ــد.« و از ای ــو می ده ــت ب ــد نف ــرو، می گوی ــت ب ــه وزارت نف ب
مــن خواســتند کــه بــه وزارت نفــت بــروم. احمــد آقــا گفتنــد: »مــا بــه رجایــی گفتيــم اگــر کســی 
حاضــر نمی شــود ایــن مســئوليت را بپذیــرد، غرضــی می پذیــرد و بــه وزارت نفــت مــی رود.« بعــد 
ــه، قبــول می کنــم. موقعــی کــه  ــو حاضــری و قبــول می کنــی؟« گفتــم بل ــا ت از مــن پرســيد: »آی
ــان  ــب، در زم ــی آوردم. به این ترتي ــی خوب ــم رأی خيل ــس ه ــدم، در مجل ــی ش ــس معرف ــه مجل ب

ریاســت جمهــوری مرحــوم رجایــی بــه ســمت وزیــر نفــت منصــوب شــدم.۴

۱. تاریخ شفاهی وزرای نفت )سيدحسن سادات(، صص 288-287.
www.ical.ir 2. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، جلسه ۱۹6، چهارشنبه 2۱ مرداد ۱36۰، تارنمای
www.ical.ir 3. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، جلسه ۱۹7، پنج شنبه 22 مرداد ۱36۰، تارنمای

۴. تاریخ شفاهی وزاری نفت ایران )سيدمحمد غرضی(، تهران: روابط عمومی وزارت نفت، ۱3۹8، ص ۴۱.
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در 26 مــرداد ۱36۰ و در کابينــه باهنــر، بــا ۱۵۵ رأی موافــق مجلــس شــورای اســالمی، وزیــر 
نفــت شــد و بــه طبقــه پانزدهــم ســاختمان وزارت نفــت راه یافــت. ۴ ســال وزارت مهنــدس غرضــی 
)۱36۰ تــا ۱36۴( بــر صنعــت نفــت، همــراه بــا تغييــرات و تحــوالت بســيار بــود. شــاید توصيــف 
مهنــدس آیت  اللهــی مناســب باشــد کــه گفــت: »در واقــع او ]غرضــی[ یــک انقالبــی خــوب بــود و 

تيــم انقالبــی خــودش را هــم آورده بــود.«
ــا اهــداف مشــخص چهــره ای اســت کــه از غرضــی در جامعــه نفتــی  ــز ب ــی تندوتي یــک انقالب
تصویــر شــده اســت. همچنيــن، بــه دليــل رخدادهایــی کــه در ســال های ۱36۰ و ۱362 
ــی  ــه جدای ــوع پيوســت و ب ــه وق ــروی انســانی ب ــدوی بازســازی ني ــای ب )اردیبهشــت( در هيئت ه
بخشــی از کارکنــان انجاميــد، او را مســئول دانســته اند. بدیــن خاطــر اســت کــه هم زمــان بــا نــام 
غرضــی، واژه پاکســازی را نيــز بــه کار می برنــد. ازنظــر نگارنــده، چندوچــون ماجــرا بدیــن شــدت 
ــه دســتور شــورای  ــه غرضــی منتهــی گــردد. دور اول پاکســازی ب و حــدت نبــود کــه همه چيــز ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــورت الیح ــد. دور دوم، به ص ــام ش ــال ۱3۵8 انج ــالب و در س انق
مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت کــه اوج آن در فروردیــن ۱36۰ بــود، ولــی بــه دالیــل مختلــف، 
مــورد تصویــب قــرار نگرفــت تــا اینکــه پــس از وقــوع انفجارهــا و هشــدار مــردم و مســئولين، بــار 
دیگــر در مجلــس مطــرح گردیــد و درنهایــت در ۵ مهــر ۱36۰ قانــون بازســازی نيــروی انســانی بــه 
تصویــب مجلــس و شــورای نگهبــان رســيد.۱ غرضــی در دی مــاه همــان ســال طــی بخشــنامه ای 
ــون نقشــی نداشــت و  ــن قان ــن ای ــع، غرضــی در تدوی ــرد. در واق ــالم ک ــون را اع ــن قان ــرای ای اج
فقــط مجــری آن بــود، ولــی در حافظــه کارکنــان چنيــن ثبــت گشــته کــه او دســت بــه تســویه و 
پاکســازی زد. چگونگــی و شــدت اجــرای قانــون و عــدم رعایــت انصــاف ازجملــه مــوارد اعتراضــی و 
انتقــادی اســت کــه از پيشکســوتان شــنيده می شــود. غرضــی البتــه ایــن موضــوع را کــه در زمانــه 

ــد. ــد رد می کن ــرار گرفتن ــورد پاکســازی ق ــان م ــش بســياری از کارکن وزارت
در کنــار همــه اینهــا، غرضــی یــک عملگــرا بــود و در توســعه واحدهــای اکتشــاف، اســتخراج و 
پاالیــش همــت وافــر از خــود نشــان داد. آن چنــان کــه خــود در مصاحبــه اش کــه در پایيــن می آیــد 
در مقابــل مســائل و اشــخاص مواضــع ســختی نشــان مــی داد. ایــن مواضــع ســخت بــه تغييــر او و 

آمــدن آقــازاده انجاميــد.
ــراه  ــد هم ــنامه های جدی ــتورالعمل ها و بخش ــدور دس ــا ص ــی ب ــای وزارت غرض ــتين ماه ه نخس
ــی  ــای مطبوعات ــی و کنفرانس ه ــجویی و مردم ــات دانش ــمينارها، جلس ــور در س ــا حض ــود.  او ب ب
کارشناســان  از  حزب اللهــی،  نيروهــای  جــذب  کنــار  در  می کــرد.  بيــان  را  خــود  مواضــع 
ــرای حضــور در رده هــای مختلــف وزارت نفــت دعــوت کــرد. حضــور او در  ســازمان های دولتــی ب

.www.ical.ir ۱. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، جلسه 2۱8، دوشنبه ۵ مهر ۱36۰، تارنمای



685

فصل پنجم: انقالب، دفاع مقدس )۱۳۵۷-۱۳6۷(

جلســات هيئت مدیــره مســتمر نبــود. موســی خيــر و حســن خردمنــد بخــش عمــده ای از وظایــف 
ــا  ــد، ام ــاب می آم ــی به حس ــداف غرض ــی از اه ــد صرفه جوی ــد. هرچن ــامان می دادن ــتادی را س س
ــه  ــاً اوضــاع را ســامان داد. ب ــی نکــرد و صرف ــای ورزشــی و اجتماع ــرای حــذف هزینه ه تالشــی ب
ــاره مواضــع  ــود. درب ــه حســاس ب ــزی وزارتخان ــان اداره مرک ــه کاری کارکن ــازمانی و اضاف ــار س رفت
ماه هــای نخســت غرضــی بایــد از منابعــی چــون نشــریه پيــک نفــت و روزنامــه کيهــان و اطالعــات 

بهــره جســت. او در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی گفــت: »نفــت یــک ســالح سياســی اســت.«۱
از اقدامــات فــوری کــه ســيدمحمد غرضــی بــا بخشــنامه سراســری در 7 شــهریور ۱36۰ عملــی 
کــرد، موضــوع اضافــه کاری کارکنــان بــود. او در بخشــنامه تأکيــد کــرد: »... حقــوق، مــزد و مزایــا 
ــل پرداخــت اســت. فوق العــاده  ــه کارکنــان قاب ــه ب ــل انجــام وظيفــه اداری محول منحصــراً در مقاب
اضافــه کاری منحصــراً بــرای مــدت محــدود مجــاز می باشــد و اضافــه کاری بــرای بيــش از ســه مــاه 
ــه اخــذ مجــوز وزیــر اســت. حداکثــر حقــوق، دســتمزد و فوق العــاده ویــژه و حــق مقــام  منــوط ب

به طــور خالــص نبایــد از دویســت هــزار ریــال در مــاه تجــاوز نمایــد.«2
ــار در  ــده تام االختي ــام و نماین ــوان قائم مق ــر را به عن ــی خّي ــن ۱36۰ موس ــی، در اول بهم غرض
تمامــی شــرکت ها و عبدالکریــم خادمــی را بــه ســمت مدیــر خدمــات شــرکت ملــی گاز منصــوب 
کــرد.3 2۴ بهمــن ۱36۱ نخســتين حضــور او در جلســه هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت بــود.  در 
ایــن جلســه، کوفجــان، توالیــي، بوترابــي، کدیــور، خردمنــد، وزیــري، عندليــب، هنردوســت، کلهــر 
و عليــزاده حضــور داشــتند و بــا خریــد نفتکــش ۵۰ هزارتنــي Paraskevi C بــه مبلــغ 7 ميليــون 
دالر )۱6۰ ميليــون تومــان( موافقــت کردنــد.۴ عــدم حضــور در جلســات بــه ایــن دليــل نبــود کــه 
او. بــه مســائل نفتــی تســلط نداشــت و یــا اینکــه سياســت را بــر مدیریــت ترجيــح مــی داد، بلکــه 
ــی،  ــن نفت ــر اجــرای بازســازی و نوســازی پاالیشــگاه ها و ميادی ــالش خــود را ب ــی ت غرضــی تمام
ــس  ــدگان مجل ــا نماین ــو ب ــک و گفتگ ــات اوپ ــرکت در جلس ــه ش ــی و البت ــز نفت ــور در مراک حض

معطــوف کــرده بــود.  
غرضــی در طــول چهــار ســال وزارت خــود، تحــت تأثير فضــای زمانه و مشــاوره بدنه کارشناســی، 
بــه اقدامــات گوناگونــی دســت زد، ازجملــه: همــکاری بــا صنعــت نفــت ليبــی؛ خریــد دکل حفــاری 
دریایــی؛ تأســيس پتروشــيمی اراک؛ مقدمــات تأســيس پاالیشــگاه در اراک و بندرعبــاس؛ مقدمــات 
خریــد کشــتی های نفتکــش؛ کوچک تــر کــردن دفتــر کاال در لنــدن؛ راه انــدازی طــرح خودکفایــی؛ 

۱. پيک نفت، شماره ۱2۵، ۱۴ شهریور ۱36۰.
2. پيک نفت، شماره ۱2۵، ۱۴ شهریور ۱36۰.

3. پيک نفت، شماره ۱۴6، بهمن ۱36۰، ص 3.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه 278، ۱36۱/۱۱/2۴.



686

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

جــذب نيــروی حزب اللهــی و دعــوت کارشناســان از ســازمان های دیگــر؛ بازســازی نيــروی انســانی 
)پاکســازی( و تأســيس کميســيون تخلفــات اداری؛ ســرعت بخشــيدن بــه شــبکه گذاری گاز 
ــارس؛ انجــام  ــه اکتشــاف در خليج ف ــر الوان؛ ســرعت بخشــيدن ب خانگــی؛ توســعه مجتمــع تقطي
مطالعــه بــرای خریــد پاالیشــگاه از خــارج، راه انــدازی پــروژه نــار و کنــگان، شــتاب بخشــيدن بــه 
ــای  ــده در بخش ه ــوارد ذکرش ــک م ــت. تک ت ــت نف ــای صنع ــی واحده ــوزش در تمام ــد آم رون

ــه تفصيــل شــرح داده می شــود. موضوعــی اکتشــاف، پاالیــش، پتروشــيمی و گاز ب

ستاد خودکفايی
واژه »خودکفایــی« در پــی بحران هــای اقتصــادی ـ سياســی پــس از انقــالب و به ویــژه در زمانــه 
ــک آن،  ــای تئوری ــد. مبن ــی گردی ــت و در ســازمان ها و نهادهــای کشــوری عمليات جنــگ رواج یاف
ــه  ــز ب ــی داشــت. نيم نگاهــی ني ــود کــه ریشــه در اندیشــه انقالب اســتقالل در صنعــت و اقتصــاد ب
ــون آرزو داشــتند  ــده می شــد. انقالبي ــی در آن دی ــد مليت ــا شــرکت های چن ــی ب ــارض بين الملل تع
وابســتگی کشــور بــه صنایــع و محصــوالت و دانــش خارجــی را کاهــش دهنــد کــه از روح ملی گرایی 
نشــأت می گرفــت. برخــی تحليلگــران رواج ایــن اندیشــه را نتيجــه جبــری تحریم هــای )تعــارض( 
ــوان منکــر جوشــش ها و  ــم، نمی ت ــگاه کني ــدان ن ــه کــه ب ــد. از هــر زاوی ــی قلمــداد کردن بين الملل
ــرد و  ــه های خ ــان پيش ــر و صاحب ــران ماه ــگان، کارگ ــان، دانش آموخت ــه جوان ــای صادقان تالش ه

کالن شــویم. 
ــر وزارت نفــت در ایــن صنعــت شــتاب گرفــت. در  ــه هنــگام تصــدی غرضــی ب ایــن راهبــرد ب
جلســات هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت، اصــل خودکفایــی محــور اصلــی گفتگوهــای حاضــران 
ــر ایــن موضــوع تأکيــد داشــت. در یکــی از جلســات، سيدحســن  ــود و غرضــی بيــش از همــه ب ب

خردمنــد جملــه  ای از او بــه  ایــن مضمــون نقــل کــرد: 
»مقــدار ســرمایه گذاری در مقابــل کار و خریــد تکنولــوژی آری، ولــی نــه در مقابــل فــروش 

ــی.«۱  ــت سياس حاکمي
ــتاد  ــام »س ــه ن ــرار شــد ســتادی ب ــا حضــور غرضــی، ق ــم اســفند ۱362 ب در جلســه روز هفت
ــن ســتاد  ــر نظــر مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت تشــکيل شــود.2 متأســفانه از ای خودکفایــی« زی
ــرای  ــد ب ــم گرفتن ــران تصمي ــن ۱363 مدی ــت. در ۱۴ بهم ــت نيس ــی در دس ــات چندان اطالع
ــی شــهيد  ــام »کارگاه خودکفای ــه ن ــی صنعــت نفــت، کارگاهــی ب ــی در کارهــای تعميرات خودکفای
صادقــی« زیــر نظــر رئيــس پاالیشــگاه تهــران ایجــاد شــود. اقدامــات الزم بــرای فعال کــردن ایــن 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق  العاده، ۱36۰/7/8.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۴2، ۱362/۱2/7.
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کارگاه بــر عهــده رئيــس پاالیشــگاه تهــران و تدویــن ســازمان کارگاه بــر عهــده امــور ســازمانی قــرار 
گرفت.۱رکن الدیــن جــوادی کــه ســال ها بعــد مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران شــد، روایتــی 
از تشــکيل ایــن ســتاد در کتــاب گاز انــرژی پــاک ارائــه داد کــه انطبــاق آن بــا اســناد آرشــيوی بــه 

عهــده خواننــده محتــرم اســت. او گفــت:
ســال ۱363، کشــور مــا درگيــر جنــگ تحميلــی بــود. زمانــی کــه از جبهــه برگشــتم، مجــدداً در 
شــرکت نفــت مشــغول شــدم. در آن زمــان، آقــای مهنــدس غرضــی وزیــر نفــت بــود. مــن طــرح 
تأســيس ســتاد خودکفایــی شــرکت ملــی نفــت ایــران را تنظيــم و خدمــت ایشــان بــردم. مهنــدس 
ــا مســئولين ارشــدتر دولــت ایــن طــرح  غرضــی طــرح را تأیيــد کــرد و بعــد، طــی یــک جلســه ب
مــورد اســتقبال و حمایــت قــرار گرفــت... ســرانجام توانســتيم اوليــن شــيرهای نفتــی و فلنــج نفتــی 
ــه ای در  ــز از کارخان ــزات را ني ــی تجهي ــش فن ــم. دان ــد کني ــده( را در ســال ۱36۴ تولي )اتصال دهن
ــا کمــک مشــاوران  ــم و ب ــزگان رفت ــه هرم ــن در ســال ۱367 ب ــم... م ــن گرفتي بوســنی و هرزگوی
داخلــی طراحــی پاالیشــگاه را شــروع کــردم. ســاخت پاالیشــگاه را به طــور کامــل بــه ســازندگان و 
پيمانــکاران اجرایــی داخلــی ســپردیم... بــه دليــل هميــن عملکــرد در ســال ۱368 آقایــان جراحــی 
و آقــازاده از مــن دعــوت کردنــد کــه مســئوليت مدیریــت مهندســی و ســاختمان شــرکت ملــی گاز 

را بپذیــرم.2
طــرح خودکفایــی فرصت هــای جدیــدی بــرای ظهــور و بــروز ســازندگان داخلــی فراهــم کــرد. 
ــت  ــت از فرص ــت نف ــوتان صنع ــی پيشکس ــگان و حت ــی و دانش آموخت ــان انقالب ــی از جوان برخ
پيش آمــده بهــره جســتند و در اهــواز، شــيراز، تهــران و اراک کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ 
ــدگاه  ــن دی ــه ا ی ــم، ب ــی کني ــده را بررس ــن پدی ــی ای ــر تاریخ ــر از منظ ــد. اگ ــدازی کردن را راه ان
خواهيــم رســيد کــه فــراز و فــرود توليــد داخلــی تحــت تأثيــر تحریــم، سياســت خارجــی و اقدامــات 
ــد و  ــش تولي ــی، جه ــاد مقاومت ــد، اقتص ــه بع ــه ده ــش از س ــت. بي ــوده اس ــی ب ــگران داخل کنش

ــت..  ــرار گرف ــی ق ــال پياپ ــد س ــعارهای چن ــاس ش ــان اس ــرکت های دانش بني ــيس ش تأس

هیئت های بدوی؛ بازسازی نیروی انسانی
ــه کار  ــروع ب ــاره ش ــانی دوب ــروی انس ــازی ني ــدوی بازس ــای ب ــت ۱362، هيئت ه در اردیبهش
ــه واژه  ــروری اســت ک ــه ض ــن نکت ــر ای ــد آمد.ذک ــان پدی ــن کارکن ــد و جنب وجوشــی در بي کردن
بازســازی را نخســتين بــار، حســن نزیــه در اردیبهشــت ۱3۵8 در چهارميــن جلســه هيئت مدیــره 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۰3، ۱363/۱۱/۱۴.
2. گاز انرژی پاک...، ص 2۹۴.
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شــرکت ملــی نفــت بــه کار بــرد و گفــت: »بهتــر اســت بگویيــم بازســازی، چــون پاکســازی متــرادف 
بــا انــواع اتهــام اســت.«

ــل از  ــده از دوره قب ــان به جامان ــرای برخــی از کارکن ــا، ب ــن هيئت ه ــه کار مجــدد ای ــاز ب ــا آغ ب
انقــالب نگرانــی جدیــدی بــه وجــود آمــد کــه شــاید ایــن بــار نوبــت آنــان اســت، امــا چنيــن نبــود. 
بلکــه شــاکيان پاکسازی شــده می توانســتند بــا ارائــه اســناد و مــدارک از خــود دفــاع کننــد. متــن 

اطالعيــه بــه شــرح ذیــل بــود:
ــروی  ــازی ني ــدوی بازس ــای ب ــوزه هيئت ه ــوب، ح ــه جن ــت، منطق ــان وزارت نف ــالع کارکن ــه اط ب
انســانی شــماره 8 )اهــواز ـ مسجدســليمان ـ گچســاران( و شــماره ۹ )آبــادان( و شــماره ۱۰ 
ــه  ــه مصوب ــه باتوجه ب ــاند ک ــارگ( می رس ــماره ۱۴ )خ ــهر( و ش ــماره ۱۱ )ماهش ــاری( و ش )آغاج
ــا و  ــانی وزارتخانه ه ــروی انس ــازی ني ــون بازس ــالمی، قان ــورای اس ــس ش ــورخ ۱36۰/7/۵ مجل م
مؤسســات دولتــی وابســته بــه دولــت، هيئــت تجدیدنظــر وزارت نفــت شــماره 2 )جنــوب( بــه لطــف 
خداونــد متعــال شــروع کار خــود را اعــالم مــی دارد. از کارکنــان محتــرم تقاضــا دارد کــه بــه نــکات 

ــد: ذیــل توجــه مبــذول دارن
الــف. ایــن هيئــت بــه کليــه احــکام قابــل پژوهــش )بنــد 8 الــی ۱۱ مــاده 2۹( صــادره هيئت هــای 
بــدوی فوق الذکــر رســيدگی می نمایــد. بدیهــی اســت چنانچــه تقاضــای متهميــن در موعــد مقــرر 
ــازی رأی  ــون بازس ــاده ۴7 قان ــق م ــر طب ــورت، ب ــن ص ــر ای ــود و در غي ــيدگی می ش ــد، رس باش
ــد  ــف مؤظفن ــای مختل ــور اداری واحده ــت؛ ب. ام ــی و الزم االجراس ــه قطع ــدوی مربوط ــت ب هيئ
تقاضــای قابــل پژوهــش متهميــن واجــد شــرایط در مــاده ۴7 قانــون بازســازی را بــه ایــن هيئــت 
جهــت رســيدگی ارســال نمایــد؛ ج. بــه تقاضــای آن دســته از متهمينــی کــه تاکنــون توســط هيئــت 
ــد،  ــت نکرده ان ــی دریاف ــم قطع ــران )شــماره ۱( رســيدگی نشــده و حک تجدیدنظــر مســتقر در ته
رســيدگی خواهــد شــد. احضــار متهميــن جهــت رســيدگی بــه پرونــده آنهــا از طریــق امــور اداری 

مربوطــه خواهــد بــود.۱
آمــار دقيقــی از شــمار کارکنــان پاکسازی شــده در صنعــت نفــت در دســت نيســت، امــا برحســب 
ــنيده ها  ــد. ش ــت بودن ــی نف ــرکت های اصل ــر در ش ــزار نف ــه 3 ه ــک ب ــنيده ها نزدی ــا و ش گفته ه
ــان  ــن کارکن ــه ای ــات وارده ب ــه اتهام ــازد مجموع ــان می س ــر دارد. خاطرنش ــم باالت ــت از رق حکای
ــری،  ــالب، بهایی گ ــش از انق ــاواک در دوره پي ــا س ــکاری ب ــود. هم ــترده ب ــوع و گس ــيار متن بس
ــا ســازمان های دولتــی  ــا باشــگاه های الینــز و فراماســونری، همــکاری ب ــا همــکاری ب عضویــت و ی
ــش  ــی در پي ــای تبليغ ــی، فعاليت ه ــروی دریای ــی و ني ــهربانی و مرزبان ــد ش ــالب مانن ــش از انق پي
ــی در  ــق و اتهامات ــن خل ــا هــواداری از گروه هــای مارکسيســتی و مجاهدی از انقــالب، عضویــت و ی

۱. پيک نفت، شماره ۱8۰، تير ۱362، ص ۹
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ــاب از  ــق حس ــن ح ــط، گرفت ــای مختل ــزاری پارتی ه ــری، برگ ــاری از الابالی گ ــائل رفت ــوزه مس ح
ــده  ــع پيش آم ــگ و وقای ــاز جن ــن، در آغ ــود. همچني ــراد ب ــن اف ــات ای ــه اتهام ــکاران از جمل پيمان
در صنعــت نفــت، شــماری نيــز بــه اختيــار خــود از صنعــت نفــت خــارج شــدند. آنــان یــا جــذب 
ــر پــا ســاختند. بــر حســب چنــد  شــرکت های خصوصــی شــدند و یــا بــرای خــود کســب وکاری ب
ــه  ــک ب ــدوی نزدی ــای ب ــای هيئت ه ــمار پرونده ه ــال ۱3۹۴، ش ــونده ها در س ــر از مصاحبه ش خب

ــود.  ۱۵۰۰ فقــره ب
بعــد از هيئت هــای بــدوی، کميســيون رســيدگی بــه تخلفــات اداری شــروع بــه کار کــرد. 
در ســال ۱36۴، فهرســتی از اقدامــات کميســيون بــه آگاهــی کارکنــان رســيد. بی حجابــی، 
سوءاســتفاده از بيت المــال، سوءاســتفاده غيرمجــاز از امکانــات و تجهيــزات بيت المــال 
ــيون  ــه کميس ــد ک ــی بودن ــه( از موضوعات ــرکت های تابع ــت و ش ــودرو وزارت نف ــد خ )مانن
ــد  ــواب، بع ــؤال و ج ــام و س ــم اته ــن تفهي ــن را احضــار و ضم ــه آن می پرداخــت. متخلفي ب
ــک  ــریه پي ــی در نش ــک آگه ــد. در ی ــاع می دادن ــيون ارج ــه کميس ــان را ب ــده، آن ــکيل پرون از تش
نفــت، آمــار پرونده هــا ذکــر شــده و 2۱ تخلــف در آن مشــاهده می شــود: اقــدام بــه اعمــال خــالف 
ــزارش  ــاع از دادن گ ــع؛ امتن ــالف واق ــزارش خ ــون؛ دادن گ ــرای قان ــرد از اج ــغلی؛ تم ــئون ش ش
تخلــف؛ توهيــن و تهدیــد نســبت بــه همــکاران؛ ایــراد ضــرب و شــتم؛ دخــل و تصــرف غيرمجــاز در 
بيت المال؛ارتشــاء؛ تهمــت و افتــر و شــهادت کــذب؛ حضــور و غيــاب نامرتــب و ۱۱ مــورد دیگــر.۱
نتيجــه اقدامــات کميســيون در اواخــر شــهریور ۱36۴، قبــل از آنکــه محمــد غرضــی وزارت نفــت 
را تــرک کنــد، بدیــن شــرح بــود: اخــراج: 7 نفــر؛ انفصــال موقــت: ۹ نفــر؛ کســر حقــوق: ۱6 نفــر؛ 
تعليــق: ۵6 نفــر. همچنيــن، در گــزارش کميســيون آمــده اســت کــه بــه ۱2۴ پرونــده رســيدگی 
شــده اســت. درمجمــوع، ۱۰6 حکــم صــادر شــد و 2 نفــر تبرئــه شــدند. ایــن اخبــار در جامعــه صــد 
هــزار نفــری صنعــت نفــت، گاز و پتروشــيمی ایــران مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت و هم زمــان 

بــا ورود آقــازاده ایــن اقدامــات کاهــش یافــت.
در پایــان وزارت ســيدمحمد غرضــی در مهــر ۱36۴، جمعيــت وزارت نفــت، اعــم از شــرکت ملــی 

نفــت، گاز، پتروشــيمی و پاالیــش بالــغ بــر یکصــد هــزار نفــر بــود.2

بخشنامه پوشش
ــه  ــرکت های تابع ــت و ش ــای وزارت نف ــر روی تابلوه ــری ب ــنامه ای سراس ــتان ۱36۱ بخش زمس
نصــب شــد کــه بــر پوشــش کارکنــان تأکيــد داشــت. بخشــنامه بــه امضــای حســنعلی نجيــب زادگان 

۱. پيک نفت، شماره 2۰۴، مهر ۱36۴، ص ۱2.

2. پيک نفت، شماره 2۰۴، مهر ۱36۴، ص 22.
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بــود: »... مــالک پذیــرش بانــوان محتــرم عضــو و ميهمــان را بــه اطــالع عمــوم می رســاند. ۱. چــادر 
مشــکی یــا لبــاس بلنــد آزاد و شــلوار و جــوراب ضخيــم؛ 2. روســری بــزرگ و ضخيــم یــا مقنعــه 
کــه مــوی گــردن و ســينه را کامــاًل بپوســاند؛ 3. ســاده و بــدون آرایــش. قبــاًل از همــکاری کليــه 

اعضــا و بــرادران و خواهــران متعهــد و مؤمــن بــه اســالم و انقــالب تقدیــر می نمایــد.«۱
ــن  ــدگان ای ــا مراجعه کنن ــان و ی ــر کارکن ــه اگ ــود ک ــده ب ــد ش ــدی، تأکي ــای بع در اطالعيه ه
مــوارد را رعایــت نکننــد، از حضــور آنهــا بــه واحدهــای مختلــف وزارتخانــه جلوگيــری خواهــد شــد.

حفاری
ــه و  ــدازی اولي ــت، راه ان ــت گرف ــت وزارت را در دس ــکان هدای ــی س ــد غرض ــه محم هنگامی ک
تقویــت سياســی شــرکت ملــی حفــاری را از اهــداف اوليــه خــود قــرار داد. ایــن شــرکت کار خــود را 
بــا 6 دکل حفــاری همچــون دکل هــای ۱۵، ۱6 و ۱7 قــدر آغــاز کــرد2 و بــا وجــود محدودیت هــای 
ــاری  ــی حف ــرکت مل ــرمایه گذاری در ش ــون دالر س ــه ۵۰ ميلي ــک ب ــی، نزدی ــادی و سياس اقتص

صــورت گرفــت.3 
غرضــی کــه آمــد، محمــود شــریفيان چنــدی بــود کــه مدیریــت شــرکت ملــی حفــاری را برعهده 
ــای  ــر دکل ه ــد تعمي ــود، رون ــای روز ب ــعه گرا و آگاه از فناوری ه ــردی توس ــه ف ــود. او ک ــه ب  گرفت
ــی  ــتانداردهای بين الملل ــه اس ــاری را ب ــاوگان حف ــيد و ن ــدت بخش ــالب را ش ــل انق ــده از قب مان
ــود  ــوب را بهب ــز جن ــا اســتانداری و مناطــق نفت خي ــرد. شــریفيان، به ســرعت رابطــه ب ــک ک نزدی
ــدان  ــی آن هــا را دوچن ــان، انگيزه هــای درون ــا کارکن ــق تعامــل هرچــه بيشــتر ب بخشــيد و از طری
ــر  ــه مدی ــود ک ــه ای ب ــاری به گون ــی حف ــرکت مل ــت ش ــيوه مدیری ــان، ش ــه در آن زم ــرد. البت ک
نمی توانســت بيــش از حــد آمرانــه ســخن بگویــد یــا تصميمــات فــردی اتخــاذ کنــد. فضــای ایــن 
شــرکت، فضایــی کارگــری ـ مهندســی بــود کــه در آن، همــگان بایــد نقشــه راه را می دانســتند و 
اهــداف مدیــران را در جلســات خصوصــی نقــد و بررســی می  کردنــد. در برخــی مــوارد نيــز، متأثــر 
ــرا شــور و شــعور  ــد، زی ــم  می  پرداختن ــه اتخــاذ تصمي ــان پایين دســتی ب از فضــای انقــالب، کارکن
ــن  ــاره جزئی  تری ــه درب ــای روزان ــده و گفتگوه ــور آم ــازی کش ــک بازس ــه کم ــان ب ــه، توأم و تجرب
مســائل در بيــن کارکنــان امــری ســاده و بدیهــی بــود. شــریفيان کــه تــا تيرمــاه ۱366 مدیریــت 
شــرکت را بــر عهــده داشــت، در دوره 6 ســاله مدیریتــش، بــا اســتمرار بخشــيدن بــه چنيــن فضایــی 

۱. پيک نفت، شماره ۱76، بهمن ۱36۱.
2. مصاحبــه بــا محمــد عالمــی، پــروژه تاریــخ نفــت ایــران، مهــر ۱3۹۵.، دکل هــای دیگــر پــس از شــروع جنــگ توســط 

عراقی هــا دزدیــده شــده بودنــد
3. ویژه نامه تأسيس شرکت ملی حفاری نشریه مشعل، 1391
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توانســت شــکلی دلپذیــر از مدیریــت مشــارکتی را بــه منصــه ظهــور برســاند.
ــه  ــاری، رابط ــی حف ــرکت مل ــدار ش ــروع اقت ــی، ش ــای اجرای ــذ قرارداده ــرکت، اخ ــت ش تثبي
ثمربخــش بــا اســتانداری خوزســتان و ســتاد وزارت نفــت، برنامه ریــزی پروژه هــای حفــاری 
دریایــی بــا بازســازی دســتگاه حفــاری شــهيد مــدرس و افتتــاح دســتگاه شــهيد رجایــی و از همــه 
ــگاه  ــيس آموزش ــق تأس ــانی از طری ــروی انس ــت ني ــی و تربي ــای آموزش ــم برنامه ه ــر تنظي مهم ت
تکنولــوژی حفــاری، مهم تریــن دســتاوردهای شــریفيان طــی ســال های خدمــت در شــرکت ملــی 
حفــاری بــود. ضمــن اینکــه در کنــار شــریفيان، بایــد از حضــور کارشناســان خبــره ای نظيــر آقایــی، 

ــد.۱  ــاد کــرد کــه در کنــار او از هيــچ تالشــی فروگــذار نکردن ــرادران ی جوادیــان و ب

خريد دکل حفاری دريايی
ــئوالن  ــی مس ــی، نگران ــترک نفت ــای مش ــران از ميدان ه ــایگان ای ــزون همس ــت روزاف برداش
ــی،  ــن مشــترک دریای ــد از ميادی ــش تولي ــال داشــت و ضــرورت افزای ــه دنب ــی را ب ــران نفت و مدی
ــای  ــد و توســعه  ای در حــوزه خليج فــارس و دری اســتمرار توليــد و انجــام عمليــات اکتشــافی جدی
ــه آن، هــدف  ــرای دســتيابی ب ــود کــه ب ــدل شــده ب ــه راهبــردی مهــم ب ــرای همــگان ب عمــان، ب
ــه نظــر می رســد. ــر ب ــی اجتناب ناپذی ــات اکتشــافی، ضرورت ــی حفــاری و عملي داشــتن دکل دریای

در اول خــرداد ســال ۱362 شــرکت ملــی نفــت بــا خریــد دکل حفــاری دریایــی توســط شــرکت 
نفــت فــالت قــاره موافقــت کــرد.2 و در ۱7 خــرداد، حســن ُحســن، ناصــر شــاملو تهرانــی، محمــد 
ــوا از  ــدی، جي ــاروت، محم ــی، ه ــاره، فخرای ــالت ق ــت ف ــرکت نف ــی از ش ــهراب خليل ــاورز، س کش
ــد دکل  ــور خری ــی مأم ــور بازرگان ــی از ام ــين ميرفخرای ــيد عبدالحس ــاری و س ــی حف ــرکت مل ش

ــدند.3 ــی ش ــاری دریای حف
محمــد آقایــی کــه در همــان زمــان بــه مدیریــت شــرکت نفــت فــالت قــاره منصــوب شــده بــود، 
سرپرســتی ایــن گــروه را بــر عهــده داشــت. کارشناســان گــروه چنــد دســتگاه حفــاری را از نزدیــک 
ــد. پــس از مطالعــه و بررســی های الزم، درنهایــت 3 دســتگاه را مناســب تشــخيص  بازبينــی کردن
ــه »دکل  ــی هيتاچــی زوزن۴ ک ــاری ســاخت شــرکت ژاپن ــف، دکل حف ــای مختل ــد.  رایزنی ه دادن
شــهيد رجایــی« ناميــده شــد، مــورد تأیيــد قــرار گرفــت و قــرارداد خریــد آن بــه مبلــغ 8/8 ميليــارد 
ــی  ــد آقای ــت رســيد و محم ــی نف ــد شــرکت مل ــه تأیي ــم و در ۱۹ اردیبهشــت ۱363 ب ــن تنظي ی

۱. مصاحبه با محمد عالمی،پروژه تاریخ نفت ایران، مهر ۱3۹۵
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۹3، ۱362/3/۱.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۹۵، ۱362/3/۱7.
Hitachi Zosen.۴
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بــه عنــوان سرپرســت هيئــت خریــد، ایــن قــرارداد را امضــا کــرد و از شــرکت ملــی حفــاری هــم 
خواســته شــد تــا نيــروی انســانی الزم بــرای اســتفاده از دســتگاه را تأميــن و اقدامــات الزم بــرای 
ــز در  ــد دکل ني ــی خری ــای نهای ــرارداد و موافقت  نامه ه ــه ق ــد.۱ الحاقي ــا را انجــام ده ــوزش آن ه آم

2۵ آذر تأیيــد شــد.2
ــوی،  ــور موس ــا حض ــب و ب ــارس نص ــرت در خليج ف ــی نص ــوزه نفت ــی در ح ــهيد رجای دکل ش
نخســت  وزیر، در ۱2 فروردیــن ۱36۴ افتتــاح شــد. داده هــای زمين شناســی، در اوليــن حفاری هــا، 
خوشــحالی کارشناســان اکتشــاف را بــه همــراه آورد و تســلط ایــران بــر ذخایــر نفــت و گاز یــک پلــه 
افزایــش یافــت، امــا دشــمن درصــدد نابــودی تأسيســات نفتــی ایــران بــود. بــا اوج  گيــری حمــالت 
ــی  ــی - حفــاری، عمليــات حفاری-دریای ــارس، شــرکت مل ــی خليج ف ــه تأسيســات دریای دشــمن ب
خــود را تعطيــل و دســتگاه حفــاری شــهيد رجایــی را از ســرویس خــارج کــرد.3 شــرکت ملــی نفــت 
از شــرکت ملــی حفــاری خواســت تــا بررســی همــه جانبــه  ای بــرای اســتفاده موقــت از دکل هــای 
حفــاری مــدرس و رجایــی در خــارج از کشــور بــه عمــل آورد و نتيجــه را گــزارش دهــد.۴ دو ســال 
بعــد بــه شــرکت ملــی حفــاری اجــازه داده شــد تــا نســبت بــه اجــاره دادن دســتگاه های حفــاری 

مــدرس و رجایــی اقــدام کنــد.۵

آموزش در حفاری، فالت قاره، سیستم های مالی6
ــرکت  ــط دو ش ــود، توس ــده ب ــيس ش ــال ۱3۵2 تأس ــه در س ــاری ک ــوژی حف ــگاه تکنول آموزش
ــر  ــود را از س ــت خ ــی فعالي ــالب، مدت ــس از انق ــد. پ ــود آم ــه وج ــدیران ب ــدکو و س ــی س امریکای
گرفــت و بــا شــروع جنــگ متوقــف گردیــد. در ســال ۱362ضــرورت بازگشــایی آن موردتوجــه قــرار 
گرفــت و اوليــن ســری از دوره هــای آموزشــی آغــاز شــد. دوره هــای زبــان انگليســی، گل شناســی، 
مکانيــک، بــرق و حفــاری در ایــن ســال برگــزار گردیــد. در ســال ۱36۴، آمــوزش بــه ســه دســته: 
ضمن خدمــت، بين المللــی و کارآمــوزان جدیداالســتخدام تقســيم بندی شــد. موضوعــات آموزشــی 
ســه بخــش مورداشــاره در نيمــه دهــه ۱36۰ یکســان بــود: خدمــات ســيمانکاری، عمليــات حفــاری، 

ــری. ــی و مغزه گي ــوران، مانده یاب ــرل ف ــه، مهندســی گل، کنت ــازرس لول ب

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۵7، ۱363/2/۱۹.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۹۵، ۱363/۹/2۵.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵6۵، ۱36۵/۹/۱3.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵86، ۱36۵/۱2/۹.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 66۵، ۱367/۴/۱۱.
6. پيک نفت، شماره 2۰۴، مهر ۱36۵.
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ــت.  ــرار گرف ــت ق ــتور کار وزارت نف ــز در دس ــی ني ــتم های مال ــابداری و سيس ــوزش حس آم
نخســتين دوره، بــا حضــور صــد تــن از کارکنــان در شــهریور ۱363 آغــاز شــد و تــا شــهریور ۱36۴ 
ســه دوره برگــزار گردیــد. ایــن دوره هــا زیــر نظــر مرکــز آمــوزش علــوم اداری، مالــی و بازرگانــی 

ــد. ــام می ش ــت انج ــی نف ــرکت مل ش
ــن ۱362  ــاره از فروردی ــالت ق ــت ف ــرکت نف ــی در ش ــوزش ناخدای ــن دوره آم ــان، اولي هم زم
آغــاز شــد و ســومين دوره آن در شــهریور ۱36۴ پایــان یافــت. نخســتين دوره، بــا حضــور هشــت 
ــس  ــليم زاده، رئي ــين س ــدا محمدحس ــر ناخ ــيری و زیرنظ ــره س ــی جزی ــگاه ناخدای ــر در آموزش نف
عمليــات دریایــی ســيری، و بــا همــکاری ناخــدا ســياوش بختيــاری، رئيــس عمليــات دریایــی الوان، 
برگــزار شــد. در پایــان دوره، شــش نفــر موفــق بــه دریافــت مــدرک افســر رهنمــا شــدند؛ عليرضــا 
ــی،  ــوان بهادران ــتانی، کي ــر کردس ــم خوش نظ ــکوندنژاد، ابوالقاس ــی س ــی، عل ــهبازی نژاد دوان ش

شــاپور کوهســتانی، علــی همتــی.
ــا  ــرد ت ــزار ک ــاحلی برگ ــناورهای س ــی ش ــی فرمانده ــت دوره آموزش ــال ۱36۴ وزارت نف در س
وابســتگی ایــن وزارت بــه خدمــات دریایــی بيگانــه را کاهــش دهــد. دوره هــای آموزشــی در جزیــره 
ســيری در خليج فــارس و شــهر محمودآبــاد در ســاحل دریــای مازنــدران برگــزار شــد. مرحلــه اول 
ســی مــاه بــود. مرحلــه دوم شــش مــاه کارآمــوزی عملــی روی شــناورها و مرحلــه ســوم دوازده مــاه 
دروس تئــوری و عملــی در مرکــز آمــوزش بــود.  اوليــن دوره فرماندهــی در ۱۰ مهــر ۱36۴ آغــاز 
شــد.۱ در پایــان، بــه کارآمــوزان مــدرک معــادل کارشناســی علــوم دریایــی اعطــا می شــد. برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی ناخدایــی و فرماندهــی شــناورهای ســاحلی نشــان از توجــه شــرکت نفــت فــالت 

قــاره بــه آموزش هــای دریایــی و خودکفایــی از نيــاز بــه خــارج داشــت.

تصفیه در خارج
تأميــن نفــت تصفيه شــده و فراورده هــای نفتــی موردنيــاز کشــور از دغدغه هــای اصلــی 
ــود. بررســی های انجــام شــده نشــان می دهــد کــه کشــور  ــران شــرکت نفــت ب دولتمــردان و مدی
در ســال ۱36۰ بــا کمبــود شــدید روزانــه ۹8 هــزار و ۴۰۰ بشــکه نفــت ســفيد و 6۴ هــزار و 7۰۰ 
بشــکه نفــت  گاز مواجــه بــود، مشــکلی کــه به رغــم مدیــران، تنهــا بــا وارد کــردن نفــت ســفيد و در 
گام بعــدی ســهميه بندی آن قابــل حــل بــود.2 در ایــن شــرایط، دولــت اعــالم کــرد بــرای جبــران 
کمبــود فراورده  هــای نفــت ســفيد و نفــت  گاز حــدود ۱۱۰ ميليــارد ریــال بودجــه پيش بينــی شــده، 

۱. پيک نفت، فروردین و اردیبهشت ۱36۴، شماره 2۱۰، صص 2۴-23.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱82، ۱36۰/2/2۰.
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ــت  ــه مدیری ــه ای ب ــت، در نام ــرکت نف ــی ش ــزی تلفيق ــت برنامه ری ــا، سرپرس ــر پارس ــی منوچه ول
ــل 28  ــن، حداق ــده، عالوه برای ــام ش ــی  های انج ــه بررس ــرد باتوجه ب ــالم ک ــت اع ــی نف ــرکت مل ش

ميليــارد و 3۰۰ ميليــون ریــال بودجــه الزم اســت.
فزونــی تقاضــا بــر عرضــه، کاهــش ميــزان تصفيــه در داخــل و فراوانــی نفت خــام ارزان در بــازار 
ــازه ناگزیــر کــرد  ــه اتخــاذ تصميمــی ت جهانــی نفــت، همچنيــن مشــکل ارزی کشــور، دولــت را ب
ــران در خــارج  ــق تصفيــه نفت خــام ای ــن صــورت کــه بخشــی از مایحتــاج کشــور را از طری ــه ای ب
ــارج  ــران در خ ــام ای ــه نفت خ ــرارداد تصفي ــد ق ــا عق ــت وزیر ب ــب، نخس ــد و به این ترتي ــن کن تأمي
ــر  ــان تقطي ــای مي ــا فراورده ه ــا ب ــوع فراورده ه ــن ن ــض ای ــا تعوی ــازاد ی ــای م ــروش فراورده  ه و ف
موافقــت کــرد کــه ایــن اوليــن تجربــه شــرکت ملــی نفــت در ایــن زمينــه بــود. پــس از ارزیابــی 
ــن بازیافتــی را  ــی بهتری ــل و کامل شــرکت های پيشــنهاد دهنــده، اعــالم شــد دو شــرکت گات اوی
دارنــد و شــرکت ملــی نفــت بــا امضــای قــرارداد بــا ایــن شــرکت ها موافقــت کــرد.۱ در 2۴ مــرداد 
ــد  ــا عق ــد و در ۱۵ آذر ب ــپانيایی پتروم ــرکت اس ــا ش ــام ب ــه نفت خ ــرارداد تصفي ــاد ق ــا انعق ــز ب ني
قــرارداد بــا شــرکت رومانيایــی پتــرول اکســپورت بــرای تصفيــه روزانــه 3۰۰ هــراز بشــکه نفت خــام 

ســبک ایــران موافقــت شــد.2

انحالل آيروس؛ تأسیس شرکت کاال
ــد از  ــر خلع ی ــد. در دوره معين ف ــه کوچــک ش ــروس در دوران نزی ــم، شــرکت آی ــه گفتي چنانک
ــود،  ــد ب ــه خلع ی ــت. سيدحســن ســادات کــه عضــو کميت ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــن شــرکت م ای

می گویــد:
ــن موضــوع را به صــورت  ــا حضــور مــن و مهنــدس بوشــهری ای ــر در جلســه ای ب مهنــدس معين ف
ــک شــرکت  ــد شــده و ی ــروس خلع ی ــرار شــد از شــرکت آی ــن جلســه ق ــی مطــرح کــرد. در ای کل
ایرانــی در لنــدن تأســيس شــود کــه همــان وظایــف تأميــن کاال و خدمــات آیــروس را انجــام دهــد... 
ــد  ــا مقدمــات تأســيس شــرکت کاال و خلع ی ــه لنــدن اعــزام شــود ت ــران ب ــرار شــد هيئتــی از ای ق
از آیــروس را انجــام دهــد. در آن زمــان، مدیــر ایرانــی شــرکت، عبــاس نژنــد و مدیــر انگليســی آن 

شــخصی بــه نــام پورتــر بــود.3
ــدی  ــره نشســت. چن ــه مذاک ــا شــریک انگليســی ب ــرد و ب ــفر ک ــدن س ــه لن ــد ب ــت خلع ی هيئ
بعــد، در ۱7 ســپتامبر ۱۹8۰ شــرکت کاال بــا مســئوليت محــدود و بــر اســاس قوانيــن مربــوط بــه 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، ادامه جلسه ۱۹۵، ۱36۰/۵/۹.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۱3، 6۰/۹/۱۵.

3. تاریخ شفاهی ورزای نفت ایران )سيدحسن سادات(، ص ۱۴3.
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تأســيس شــرکت ها ایجــاد شــد. مرکــز شــرکت در تهــران قــرار داشــت، امــا مي توانســت شــعبه ها 
ــه  ــد. ب ــات خــود در خــارج و داخــل کشــور تأســيس کن ــراي اجــراي عملي ــي ب ــا نمایندگي های ی
ــاد  ــروصدا« ی ــردن بی س ــی ک ــوان »مل ــا عن ــدام ب ــن اق ــدن از ای ــای لن ــادات، »روزنامه ه ــه س گفت
کردنــد. تعبيــر درســتی بــود، چــون خيلــی بی ســروصدا شــرکت آیــروس را خلــع و شــرکت کاال را 

در لنــدن تأســيس کردیــم.«۱
ــی نفــت،  ــم شــرکت مل ــا تصمي ــس از آن، ب ــق رســيدند و پ ــه تواف ــن ب ــه ۱۹8۱ طرفي در ژوئي
ــام  ــه ن ــه ب ــن آن شــد و ســفارش هایي ک ــروس قطــع و شــرکت کاال جایگزی ــات شــرکت آی خدم
ــه شــرکت کاال منتقــل گردیــد. انجــام عمليــات بازرگانــي،  ــود، بررســی و ب آیــروس ثبــت شــده ب
حمل ونقــل، مطالعــات مــواد هيدروکربــوري، مــواد پتروشــيمي و ســایر مــواد معدنــي، تقاضــاي وام 
یــا تهيــه وجــه بــراي خریــد دســتگاه ها و ماشــين آالت و شــریک شــدن بــا هــر شــخص یــا شــرکت 
ــل مالحظــه ای از  ــداد قاب ــان ســال ۱36۰ تع ــا پای ــت.2 ت ــرار گرف ــده شــرکت کاال ق ــر عه ــر ب دیگ

ایرانيــان در ســطوح مختلــف بــا مدیــران انگليســی جایگزیــن شــدند.
هيئت مدیــره  اعضــاي  و  تشــکيل  کاال  شــرکت  عمومــي  مجمــع   ۱36۱ اردیبهشــت   ۱۹
انتخــاب شــدند: حميــد کریمــي، رئيــس هيئت مدیــره، علــي یوســفي، مدیرعامــل و عضــو اصلــي 
ــر  ــادي، اصغ ــان فيروزآب ــور صادقي ــري، منص ــود عام ــيد محم ــور، س ــي نيک پ ــره، مرتض هيئت مدی
ــع  ــر مجم ــار دیگ ــهریور ب ــره.3 2۱ ش ــي هيئت مدی ــو اصل ــادي عض ــدرت اهلل کافي آب ــي و ق ابراهيم
ــاس  ــد از: عب ــارت بودن ــره عب ــب هيئت مدی ــاي منتخ ــد و اعض ــکيل ش ــرکت کاال تش ــي ش عموم
ــل،  ــره و مدیرعام ــس هيئت مدی ــي، نایبرئي ــي حقيق ــد کریم ــره، حمي ــس هيئت مدی ــد، رئي هنرمن
ــدرت اهلل  ــي، ق ــور اداري و مال ــر ام ــور، مدی ــدارکات، مرتضــي نيک پ ــر ت ســيدعلي پورجانکــي، مدی
ــدل. در  ــو علي الب ــي، عض ــي عدنان ــيدمحمد فرقان ــي و س ــي صدیق ــي، عل ــو اصل ــادي، عض کافي آب
ــن ۱362  ــد از شــرکت کاال را از اول فروردی ــات خری ــد عملي ــم گرفتن ــران تصمي ــن جلســه مدی ای

آغــاز کننــد.۴

طرحی بلندپروازانه در انتقال نفت
ــژه  ــارس به وی ــای خليج ف ــتفاده از پایانه ه ــدون اس ــام ب ــدور نفت خ ــی ص ــگ تحميل ــوع جن وق
خــارگ را در دســتور کار دولتمــردان کشــور قــرار داد. در ایــن شــرایط، دو گزینــه پيــش رو بــود: 

۱. تاریخ شفاهی ورزای نفت ایران )سيدحسن سادات(، ص ۱۴8.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه ۱۹6، ۱36۰/۵/۱8.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه 23۴، ۱36۱/2/۱۹.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه 23۴، ۱36۱/2/۱۹.
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ــتفاده  ــا اس ــه، ی ــای مدیتران ــه و دری ــه ترکي ــز ب ــق نفت خي ــام از مناط ــه نفت خ ــداث خط لول اح
ــداد. همچنيــن  ــران گزینــه اول را اقتصــادی تشــخيص ن ــی نفــت ای ــای عمــان. شــرکت مل از دری
بــا تجربه هــای به دســت آمده ســال های اخيــر در منطقــه خاورميانــه، اســتفاده از خط لولــه 
ــران از وزارت نفــت خواســت  ــان هيئــت وزی ــد نکــرد.۱ در ۱2 آب ــت گاز را تأیي ــا ترانزی نفت خــام ی
هرچــه ســریع تر بــه احــداث خط لولــه انتقــال نفــت از جنــوب غربــی کشــور بــه ســواحل دریــای 
عمــان اقــدام کنــد. نخســت  وزیر نيــز در نامــه  ای بــه وزیــر نفــت، خواســتار اقــدام فــوری در ایــن 
ــب کــرد کــه بودجــه مطالعــات، طراحــی و  ــی نفــت تصوی ــه شــد. در ســوم آذر، شــرکت مل زمين
ــای عمــان در ســال ۱362 پيش بينــی شــود.2  ــه ســواحل دری ــه انتقــال نفــت ب مهندســی خط لول
ــد  ــف ش ــرکت موظ ــن ش ــپرده و ای ــز س ــق نفت خي ــرکت مناط ــه ش ــروژه در 26 دی ب ــام پ انج
ســازمان طــرح و اختيــارات موردنيــاز را بررســی و بــرای تصویــب بــه هيئت مدیــره شــرکت ملــی 

نفــت ارائــه کنــد.3
ایــن طــرح کلــی، بعدهــا بــه طــرح محــرم موســوم شــد و مخالفت هایــی از ســوی غرضــی، وزیــر 
نفــت، در پــی داشــت. خاطرنشــان می ســازد کــه طــرح محــرم نيــز به صورتــی ناقــص اجــرا شــد 
ــه دليــل  ــه انتقــال آب اختصــاص یافــت. ســه دهــه بعــد، ب ــه آن ب و پــس از جنــگ، خطــوط لول
ــمایل  ــکل و ش ــود، در ش ــرده ب ــرح ک ــال ۱36۱ مط ــت وزیر در س ــه نخس ــی ک ــا طرح تحریم ه
ــه گــوره ـ جاســک  ــد. از ســال ۱3۹۵، خــط لول ــرار گرفــت و اجرایــی گردی دیگــر مــورد بحــث ق
ــران  ــای سياســی ای ــه در جغرافي ــت، آن اســت ک ــخ گرف ــوان از تاری ــه می ت ــاز شــد. درســی ک آغ
ــن  ــه ای ــت. ازجمل ــاوت اس ــا متف ــی واکنش ه ــوند، ول ــرار می ش ــا تک ــا و رونده ــی از رویداده برخ
ــر  ــای دیگ ــرد. رویداده ــاره ک ــگاه اش ــيس پاالیش ــرار تأس ــتان پرتک ــه داس ــوان ب ــا، می ت رویداده
ــی  ــوت نفت ــک پيشکس ــمارند. ی ــن ش ــادرات گاز و ... از ای ــی، ص ــاوگان دریای ــش ن ــون افزای همچ
ــيس  ــگاه تأس ــد پاالیش ــم بای ــداً می گفتي ــزرگان مؤک ــه ب ــال ۱36۰ و ۱36۱ ب ــا در س ــت: »م گف
کنيــم و نفتمــان را از جنــوب شــرقی کشــور صــادر کنيــم، زیــرا تحریم هــا و فشــارها حــاال حاالهــا 

ــد.« ــا نمی کنن ــا را ره م

سرمايه گذاری در پااليشگاه مدرس
ــت داشــته اســت.  ــران جذابي ــت ای ــرای دول ــد، هميشــه ب ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت هن
ــا  ــر پایــه بهبــود رابطــه ب ضمــن اینکــه سياســت خارجــی ایــران از ده هــا ســال پيــش، همــواره ب

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۵3، ۱36۱/6/7.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 26۵، 3//۱36۱/۹.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 273، ۱36۱/۱۰/26.
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ــوده اســت. در ادامــه ســرمایه گذاری های خارجــی، در 2۱ آذر مــاه شــرکت  کشــور هنــد اســتوار ب
ملــی نفــت بــا ســرمایه گذاری 2۰ ميليــون دالری در پاالیشــگاه و کارخانــه کــود شــيميایی مــدرس 
موافقــت کــرد.۱ کمتــر از یــک ســال بعــد، شــرکت نفــت بــا اجــرای طــرح واحــد توليــد پروپيلــن 
در پاالیشــگاه مــدرس موافقــت کــرد.2 در اردیبهشــت ۱36۴ سيدحســن خردمنــد از جانــب شــرکت 

ملــی نفــت بــرای عضویــت در هيئت مدیــره پاالیشــگاه مــدرس برگزیــده شــد.3
ــرد  ــالم ک ــدرس ـ اع ــگاه م ــهام پاالیش ــی س ــان اصل ــو ـ از صاحب ــرکت آموک ــه ش ــی ک هنگام
ــن  ــهام ای ــی از س ــت بخش ــم گرف ــت تصمي ــی نف ــرکت مل ــود را دارد، ش ــهام خ ــروش س ــد ف قص
ــرار شــد  ــن ق ــه 26 درصــد برســد. همچني ــا ســهامش در مــدرس ب ــد ت ــداری کن شــرکت را خری
ــو  ــوی آموک ــهام از س ــدار س ــر مق ــد، ه ــت نکن ــهام موافق ــدار س ــا آن مق ــو ب ــه آموک درصورتی ک
ــا خریــد  پيشــنهاد گــردد، خریــداری شــود.۴ در 8 خــرداد شــرکت ملــی نفــت موافقــت خــود را ب
بخشــی از ســهام آموکــو بــه مبلــغ 3۴ ميليــون و ۹۵۵ روپيــه اعــالم کــرد.۵ جــواد ســهرابيان، رضــا 
لقایــی و عبدالحميــد عيدی  نــژاد اختيــار یافتنــد تــا از طــرف شــرکت ملــی نفــت اســناد و مــدارک 
ــه معنــای مشــارکت بيشــتر در اداره  ــد ســهام را امضــا کننــد.6 افزایــش ســهام ب ــه خری ــوط ب مرب
امــور پاالیشــگاه بــود. در مــرداد شــرکت بــا توســعه کارخانه هــای روغن ســازی پاالیشــگاه مــدرس 
ــدرس  ــون دالر در م ــوع 2۰ ميلي ــت درمجم ــی نف ــرکت مل ــال ۱367 ش ــا س ــرد.7 ت ــت ک موافق

ــزارش شــد. ــون دالر گ ــی ۱۰ ميلي ــرد و کل ســود ســهام دریافت ســرمایه گذاری ک

شرکت خدمات دريايی تايدواتر خاورمیانه
شــرکت خدمــات دریایــی داریــوش در مهرمــاه ۱3۴6 تأســيس شــد. ایــن شــرکت، پــس از یــک 
ســال، بــا همــکاری شــرکت امریکایــی تایدواتــر، شــرکت ســهامی خــاص خدمــات دریایــی تایدواتــر 
خاورميانــه را تشــکيل داد. ایــن شــرکت، در 2۴ اردیبهشــت ۱3۴7 بــا هــدف فعاليــت در زمينه هــای 
ــل  ــی و حمل ونق ــای تعميرات ــکله و حوضچه ه ــاخت اس ــی، س ــای زیردریای ــر لوله ه ــب و تعمي نص
دریایــی بــه ثبــت رســيد. ایــن شــرکت، پــس از انقــالب، زیــر نظــارت بنيــاد مســتضعفان و ســپس 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 268، ۱36۱/۹/2۱.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 38۰، ۱363/7/۱.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق  العاده، ۱36۴/2/۴.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق العاده، ۱36۴/2/۴.
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴2۵، ۱36۴/3/8.

6. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴33، ۱36۴/۴/۱2.
7. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴38، ۱36۴/۵/۱.
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دادســتانی انقــالب خــارگ قــرار گرفــت. در خردادمــاه ۱362 شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت 
باتوجه بــه ســوابق ایــن شــرکت و گــزارش شــرکت نفــت فــالت قــاره و نيــز حکــم دادســتان انقــالب 
اســالمی، مهنــدس حســين ســاالری شــریف را به عنــوان مدیرعامــل بــرای معرفــی بــه دادســتانی 

انقــالب بــه وزیــر نفــت پيشــنهاد کنــد.۱
ــی نفــت اعــالم کــرد کــه تصميــم دارد  حــدود دو ســال بعــد، در مردادمــاه ۱36۴ شــرکت مل
۴۹ درصــد ســهام شــرکت تایدواتــر خاورميانــه را از شــرکت امریکایــی تایدواتــر اینــک2 خریــداری 
کنــد.3 در شــهریور مــاه ۱36۵ شــرکت ملــی نفــت وابســته نبــودن شــرکت تایدواتــر خاورميانــه بــه 
وزارت نفــت را بــار دیگــر تأیيــد و اعــالم کــرد بــا هــر اقدامــی بــرای تحــت پوشــش قــراردادن ایــن 
شــرکت مخالــف اســت.۴ ســال ها بعــد، در ســال ۱387 در پــی اجــرای اصــل ۴۴ قانــون اساســی 

بــه بخــش خصوصــی واگــذار و در 2 تيــر ۱3۹2 در فهرســت تحریــم امریــکا قــرار گرفــت.

مهار آتش چاه های نوروز
عــراق بــا ایــن تصــور جنــگ را آغــاز کــرده بــود کــه در عــرض ســه روز تهــران را تصــرف خواهــد 
ــد.  ــده بودن کــرد، امــا باگذشــت ســه ســال از جنــگ نيروهــاي عراقــي پشــت مرزهــاي ایــران مان
پــس، عــراق حملــه بــه ميادیــن نفتــي ازجملــه خليج فــارس را در پيــش گرفــت تــا بــه زعــم خــود، 
شــاهرگ اقتصــادي ایــران را قطــع کنــد. طولــی نکشــيد کــه ســکوهاي نفتــي فــالت قــاره هــدف 

ــي شــدند.  ــاي عراق بمبافکن ه
پــس از حملــه بــه چاه هــای نفتــي حــوزه بهــرگان، ميــدان نفتــی نــوروز هــدف عراقی هــا شــد. 
3 بهمــن ۱36۱ چــاه شــماره ۴ ميــدان نــوروز و 7 بهمــن، چــاه شــماره 3 مــورد اصابــت موشــک 
قــرار گرفــت. شــدت تخریــب بــه حــدي بــود کــه از ایــن چــاه اثــري به جــز نشــت از شــير ایمنــي 
آن در محــل دیــده نمي شــد. بــا ســقوط ســکو و لوله هــاي هــادي آن بــه کــف دریــا، روزانــه 2۰۰۰ 
ــماره ۵، 6، 7 و 8  ــاي ش ــفند، چاه ه ــد. در ۱۱ اس ــش مي گردی ــا پخ ــطح دری ــت در س ــکه نف بش
مــورد حملــه قــرار گرفتنــد. ایــن چاه هــا یــک ســکوي مشــترک داشــتند و در پــي اصابــت موشــک، 
ــا یکدیگــر  ــي ایــن چاه هــا کــه در روي ســکو حــدود دو متــر ب آتــش گرفتنــد. قســمت هاي فوقان
ــاالي ســطح آب فــوران  ــه ب فاصلــه داشــتند، کامــاًل منهــدم شــد. نفــت از درون چــاه شــماره ۵ ب
ميکــرد و بــه شــعله هاي آتــش دامــن مــي زد. نفــت چــاه شــماره 6 نيــز پــس از فــوران از داخــل 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۹۵، ۱362/3/۱7.
2.Tidewarter Inc

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۴۵، ۱36۴/۵/27.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۴۰، ۱36۵/6/6.
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ــن دو چــاه حــدود 6 هــزار بشــکه نفــت  ــار چــاه شــماره ۵ مي ســوخت. از ای ــه مغــزي، در کن لول
ــه  ــرارت ب ــدت ح ــوخت. ش ــطح آب مي س ــاالي س ــت و ب ــارس مي ریخ ــل خليج ف ــه داخ در روز ب
ــه ســکو نزدیــک شــد. در همــان روز چاه هــاي  ــود کــه تحــت هيــچ شــرایطي نمي شــد ب حــدي ب
ــه آتــش کشــيده شــدند. آخریــن روز اســفند  شــماره ۹ و ۱۰ نيــز هــدف حملــه قــرار گرفتــه و ب
نيــز ســکوي بهره بــرداري ميــدان نــوروز مــورد حملــه قــرار گرفــت و توليــد نفــت از ميــدان نــوروز 

ــد. ــف ش ــي متوق به کل
حمــالت مــداوم عــراق بــه ميــدان نــوروز، مهــار چاه هــاي مشــتعل را ســخت کــرده بــود. چاه هــا 
ــد و شــدت حــرارت نزدیــک شــدن  ــدل شــده بودن ــه کوهــي از آتــش ب ــوران نفــت ب ــه علــت ف ب
بــه چاه هــا و مهــار آنهــا را ناممکــن کــرده بــود، امــا بــراي متخصصيــن متعهــد ایرانــي غيرممکــن 
ــتانداردهاي  ــا و اس ــي معياره ــارغ از تمام ــته ف ــداکار و از جان گذش ــان ف ــت. کارکن ــود نداش وج

ــه معــرض نمایــش گذاشــتند.  ــدون هيــچ کمــک خارجــي، توانمنــدي خــود را ب بين المللــي ب
بــراي مهــار چاههــا، ســتادي بــا نــام »ســتاد نــوروز« بــا ریاســت. علي اکبــر زمانــي تشــکيل شــد. 
ــوب  ــز جن ــده مناطــق نفت خي ــوان نماین ــا به عن ــاره، آل آق ــالت ق ــت ف ــه درخواســت شــرکت نف ب
بــراي مهــار چــاه شــماره 3 وارد ایــن ســتاد شــد.۱ هــدف اصلــي ســتاد نــوروز مهــار چــاه شــماره 3 
ــود. مهــار ایــن چــاه اهميــت ویــژه اي داشــت. چــرا کــه نفــت چاه هــاي دیگــر مي ســوخت، امــا  ب
ــان، محيــط  ــا مي ریخــت و نفــت پخش شــده در ســطح آب، زندگــي آبزی ــه دری نفــت ایــن چــاه ب
ــرزا  ــود. رضاحســين مي ــر داده ب ــرار خط ــرض ق ــه را در مع ــردم منطق ــاميدني م زیســت و آب آش
طاهــري، معــاون نخســت وزیر و سرپرســت ســازمان محيــط زیســت، در مصاحبــه اي مطبوعاتــي در 
۱8 فروردیــن ۱362 گفــت: »در حــال حاضــر لکه هــاي نفتــي حــدود ۱2۰ مایــل مربــع از ســطح 
خليج فــارس را پوشــانده اســت. ایــن لکه هــا بــه ســمت ســواحل بحریــن، قطــر و امــارات در حــال 
ــار  ــران در مه ــه ای ــس را شــرط کمــک ب ــرش آتش ب ــه، پذی پيشــروي اســت.«2 کشــورهاي منطق

چاه ها قرار داده بودند..
محمــد ابوالحســني، از کارشناســان نفتــي پاالیشــگاه آبــادان، مهــار ایــن چــاه را پذیرفــت، امــا 
ســه شــرط گذاشــت؛ تأميــن پــول الزم، حمایــت از خانــواده کســاني کــه در ایــن مأموریــت شــهيد 
ميشــوند و انجــام اســتخاره. بــا پذیــرش ایــن شــرایط، عمليــات مهــار چــاه آغــاز شــد و »عمليــات 
ــکاران،  ــان، جوش ــف از غواص ــاي مختل ــا تخصص ه ــره ب ــي 3۰ نف ــت. گروه ــام گرف ــر« ن اهلل اکب
ــه  ــت ک ــام گرف ــي انج ــات در حال ــد. عملي ــاز کردن ــش و ... کار را آغ ــکار، لوله ک ــک، تراش مکاني
هواپيماهــاي عراقــي بــر فــراز تيــم در پــرواز بودنــد و مين هــاي دریایــي عــراق در ســطح آب دیــده 

۱. مصاحبه با علي اکبر وحيد آل آقا، مدیر بازنشسته شرکت ملي نفت ایران، 7 اردیبهشت ۱3۹7.
2. روزنامه کيهان، ۱8 فروردین ۱362.
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مي شــد. اعضــاي گــروه اگرچــه هــر لحظــه مــرگ را در برابــر خــود مي دیدنــد، امــا بــا تمــام تــوان 
بــه فعاليــت ادامــه دادنــد. غواصــان در عمــق ۴۰ متــري و بــا بــدن آغشــته بــه گازوئيــل بــه زیــر 
ــا نفــت و آب خــود را مي شســتند. کار از 3  ــا، ب ــه ســطح دری ــس از بازگشــت ب ــد و پ آب مي رفتن

ــا ۹ شــب و تنهــا در حالــت ســکون بيــن جزرومــد انجــام مي شــد.۱ بامــداد ت
ــار شــد.  ــن ۱36۴ مه چــاه شــماره 3 در 27 شــهریور ۱362 و چــاه شــماره ۱۰ در ۱۴ فروردی
ــيد.  ــول کش ــتری ط ــدت بيش ــود و م ــخت تر ب ــا س ــر چاه ه ــماره ۵ و 6 از دیگ ــاي ش ــار چاه ه مه
شــدت آتــش به انــدازه ای بــود کــه غواصــان از فاصلــه 2۰۰ متــرِي محــل فــوران بــه زیــر آب رفتــه 
ــا در  ــراز آنه ــر ف ــم ب ــي ه ــاي عراق ــان، هواپيماه ــاندند. هم زم ــوران مي رس ــه محــل ف ــود را ب و خ
ــماره ۵ در ۱۴  ــاه ش ــار چ ــات مه ــرانجام، عملي ــد. س ــد مي کردن ــات را تهدی ــد و عملي ــرواز بودن پ
اردیبهشــت و چــاه شــماره 6 در 2۱ شــهریور ۱36۴ بــا موفقيــت بــه پایــان رســيد.2 بــه هنــگام مهــار 

چاه ها، تعدادی از این دالورمردان به شهادت رسيدند.
ــاي  ــدي نيروه ــر توانمن ــد ب ــندي ش ــيد و س ــان رس ــه پای ــختي ها ب ــه س ــا هم ــاه ب ــار چ مه
ایرانــي کــه بــا کمتریــن هزینــه و ابتــکار ایــن مهــم را بــه انجــام رســاندند. از جــان گذشــتگي هاي 
کارکنــان »عمليــات اهلل اکبــر« اگرچــه جبــران شــدني نبــود، امــا مدیــران شــرکت بــا اعطــاي ترفيــع 

ــد.   ــر کردن ــان تقدی ــاي آن از فداکاري ه

فارس شمالی، نقطه شروع
ــق گاز  ــه گاز و همچنيــن ضــرورت تزری ــردم و بخش هــای صنعتــی کشــور ب ــزون م ــاز روزاف ني
ــد  ــع جدی ــر کــرد کــه جســتجوی مناب ــران شــرکت ملــی نفــت را ناگزی ــه  چاه هــای نفــت، مدی ب
ــردن  ــرای از ميــان ب گازی برآینــد. در اواســط ســال ۱36۰ شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت ب
ایــن مشــکالت، دو منبــع کــم و بيــش شــناخته شــده گاز در ناحيــه فــارس، داالن و آغــار را مــورد 
ــرای  ــود را ب ــنهادی خ ــرح پيش ــا ط ــاخت ت ــور س ــه را مأم ــران مربوط ــد و مدی ــرار ده ــه ق مطالع
بهره  بــرداری از ایــن ميدان هــا ارائــه دهنــد. در 2۹ شــهریور ۱362 قــرار شــد شــرکت نفــت، طــرح 
تزریــق گاز فــارس شــمالی )پــارس، آغــار، داالن( را به طــور ضربتــی بــه اجــرا درآورد و بــرای تأميــن 
ــا  ــه و ب ــود را تهي ــای خ ــت موافقت  نامه ه ــرع وق ــه، در اس ــران مربوط ــد مدی ــرار ش ــار آن، ق اعتب
ســازمان برنامــه و بودجــه مبادلــه کننــد،3 امــا شــرایط جنگــی و کمبــود ارز، بــر اجــرای ایــن طــرح 
نيــز تأثيرگذاشــت و آن را یــک ســال بــه تأخيــر انداخــت. طــی ایــن مــدت، شــرکت ملــی نفــت 

۱. مصاحبه با مهدي کمالي پور، مدیر بازنشسته شرکت نفت فالت قاره ایران، ۵ دي ۱3۹6.
2. نشریه پيک نفت، شماره 2۰۴، مهر ۱36۴.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 3۱3، ۱362/6/2۹.
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ــرد،  ــاذ ک ــم اتخ ــی مه ــر ۱363 تصميم ــی، در 2۴ تي ــرکت های ایران ــازی ش ــور توانمندس به منظ
ــا وظيفــه  ــارگان، چگالــش، طــرح و پاالیــش را انتخــاب کــرد ت ــه ایــن صــورت کــه 3 شــرکت ن ب
ــار و داالن، طراحــی و مهندســی  ــارس، آغ ــزرگ سراســری گاز پ ــای ب طراحــی و مهندســی لوله  ه
ــد و  ــار و تولي ــدان گازی آغ ــد مي ــات و طراحــی و مهندســی توســعه و تولي ــال مایع ــه انتق خط لول
فــراورش از ان را انجــام دهنــد و قــرار شــد در پاالیشــگاهی کــه در بنــدر طاهــری احــداث خواهــد 
شــد، مایعــات گازی نــار- کنــگان، پــارس، آغــار و داالن بــه فراورده  هــای موردنيــاز کشــور تبدیــل 

شــود کــه طراحــی و مهندســی ایــن پــروژه بــر عهــده مهندســان مشــاور چگالــش قــرار گرفــت.۱
ــارس و منطقــه  ــار، داالن، ف ــه آغ ــن کــه مایعــات گازی اســتخراج شــده از 3 ناحي ــه ای باتوجه ب
نار–کنــگان بایــد پاالیــش می شــد، شــرکت ملــی نفــت، بعــد از بررســی های اوليــه، در خردادمــاه 
۱36۴ تصميــم گرفــت در بنــدر طاهــری، پاالیشــگاه مایعــات گازی ایجــاد کنــد کــه احــداث آن بــر 
عهــده مدیریــت مهندســی و ســاختمان شــرکت ملــی نفــت قــرار گرفــت و مدیریــت برنامه ریــزی 
ــا مدیریــت مهندســی و ســاختمان، بــه مــدت یک  مــاه  تلفيقــی نيــز مأموریــت یافــت تــا همــراه ب
گــزارش کاملــی از هزینه هــا و روش اجرایــی، متناســب بــا نيــاز شــدید بــه فــراورده بنــدر طاهــری 

تهيــه و بــه وزیــر نفــت ارائــه دهــد تــا بــه مجمــع عمومــی و ســایر مقامــات ارائــه شــود.2

اکتشاف در کوه موند
ــد اســت  ــوه مون ــی ک ــرای مخــزن نفت ــان اکتشــاف، ماج ــتان های پرغصــه کارکن ــه داس ازجمل
ــرار گرفــت،  کــه از دهــه ۱32۰ و ۱33۰ بارهــا و بارهــا مــورد مطالعــه زمين شناســی و حفــاری ق
ــن  ــا از تعيي ــان قدیمــی باره ــه انقــالب رســيد. برخــی کارکن ــا ب ــت ت ليــک فرجــام خوشــی نياف
تکليــف ایــن حــوزه ســخن گفتنــد. ســرانجام گــروه تحقيــق و پيگيــری نفــت بســيار ســنگين در 
مدیریــت اکتشــاف از اردیبهشــت ســال ۱362 مأموریــت یافتنــد کــوه مونــد را ارزیابــی و حفــاری 
ــا و امکان ســنجی اســتخراج  ــت درج ــدار نف ــرآوردی از مق ــه داشــتند ب ــا وظيف ــد. آنه مجــدد کنن
ــا دکل  ــاری ب ــات حف ــر ۱363 عملي ــد. در مه ــن کنن ــه و تدوی ــنگين را تهي ــت س ــای نف ميدان ه
73 نصــر آغــاز شــد. برآوردهــا از حجــم عظيــم نفــت بســيار ســنگين خبــر داد؛ ليکــن بــه دليــل 
نبــود تکنولــوژی اســتخراج، رهــا گردیــد.3 ایــن ميــدان هنــوز هــم بــه دليــل هزینــه بــاال و نيــاز بــه 
تکنولــوژی بســيار پيشــرفته مــورد بهره بــرداری قــرار نگرفتــه اســت. برخــی از کارشناســان اقتصــاد 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 36۹، ۱363/۴/2۴.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴26، ۱36۴/3/۱2.
3. پيک نفت. شماره ۹6، دی ۱363، ص 27.
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ــکاران واگــذار  ــه پيمان ــژه ب ــا ارفاق هــای وی ــوان ب ــه ميدان هــا را می ت ــد این گون ــرژی اعتقــاد دارن ان
ــد ــرار گيرن ــرداری ق ــا ســریع تر مــورد بهره ب کــرد ت

توسعه الوان
مجتمــع تقطيــر الوان از ســوی شــرکت اینگــرا و بــا نظــارت شــرکت ملــی نفــت در ســال ۱3۵۵ 
بــه بهره بــرداري رســيد. محصــوالت ایــن مجتمــع کــه بــا ظرفيــت روزانــه 2۰ هــزار بشــکه نفت خــام 
زیرنظــر پاالیشــگاه شــيراز قــرار داشــت، نفتــای تــرش، نفــت  گاز و نفــت کــوره بــود کــه بــا شــروع 
جنــگ و تعطيلــی پاالیشــگاه آبــادان و نيــاز روزافــزون کشــور بــه فراورده  هــای نفتــی، اهميــت ایــن 
مجتمــع دو چنــدان شــد و شــرکت ملــی نفــت بــا در نظــر گرفتــن موقعيــت اســتراتژیک و امکانــات 
ایــن مجتمــع، تصميــم گرفــت بــرای توليــد محصــوالت پاالیشــی مرغوب  تــر، یــک واحــد مراکــس 
ــه شــرکت  ــه مراکــس الوان ب ــروژه ســاخت کارخان در آن ایجــاد کنــد کــه در ۱7 مــرداد ۱363 پ

چيــودا واگــذار شــد.۱
در چارچــوب طــرح خودکفایــی، طــرح افزایــش توليــد بنزیــن در پاالیشــگاه )مجتمــع تقطيــر( 
الوان تــا ســقف 6 هــزار بشــکه در روز تعریــف شــد. متخصصــان بــا تمهيداتــی در سيســتم بــرق، 
نصــب مخــازن و ایجــاد تغييــرات در فراینــد پاالیــش توانســتند ظرفيــت و کيفيــت بنزیــن توليــدی 

را در پایــان ســال ۱36۴ متحــول ســازند.2

بهره  برداری از مخازن گاز
ــرداری از   ــعه و بهره ب ــئوالن، توس ــه مس ــد ک ــن ش ــور ای ــی در کش ــواد نفت ــش م ــکل پاالی مش
ــرد:  ــالم ک ــت اع ــی نف ــد. در ۴ شــهریور ۱363 شــرکت مل ــرار دادن ــت ق مخــازن گازی را در اولوی
ــافی در  ــاه اکتش ــر چ ــانی، حف ــتم گازرس ــور در سيس ــرب کش ــازن گازی غ ــش مخ ــه نق باتوجه ب
مخــازن گاز شــيرین هالــوش و ویزنهــار در اولویــت قــرار دارد.3 در ۱8 شــهریور نيــز شــرکت ملــی 
نفــت تصميــم گرفــت کميتــه  ای بــا مســئوليت برنامه ریــزی تلفيقــی و عضویــت اکتشــاف و توليــد، 
فــالت قــاره، مناطــق نفت خيــز و شــرکت ملــی گاز بــا همــکاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی 
ــه  ــب، هرچ ــد.۴ به این ترتي ــکيل ده ــور تش ــرب کش ــازن گاز غ ــه از مخ ــرداری بهين ــرای بهره ب ب

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق  العاده، ۱363/۵/۱7.
2. پيک نفت، شماره 2۱۰، فروردین و اردیبهشت ۱36۵، ص 7.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 376، ۱363/6/۴.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 378، ۱363/6/۱8.
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ــا گاز  ــت ب ــی نف ــر جایگزین ــد، فک ــکل تر می ش ــور مش ــاز کش ــی موردني ــای نفت ــن فراورده ه تأمي
بيشــتر قــوت می گرفــت. شــرکت ملــی نفــت در آذر ســال ۱36۵ از شــرکت ملــی گاز درخواســت 
کــرد تــا بــرای توســعه مصــرف گاز بــه جــای فراورده  هــای نفتــی، اقداماتــی جــدی بــه عمــل آورد.۱

میدان دريايی پارس
ــود کــه همــوار موردتوجــه شــرکت ملــی نفــت  ميــدان دریایــی پــارس ازجملــه ميدان هایــی ب
ــای  ــه طرح ه ــارس ب ــدان گازی پ ــعه مي ــان ۱36۱ توس ــت. در ۱3 آب ــرار داش ــور ق ــران کش و مدی
ســرمایه  ای شــرکت فــالت قــاره افــزوده شــد.2 دو ســال بعــد، در جلســه فوق  العــاده  ای کــه در ۱8 
مهــر 63 بــا حضــور وزیــر نفــت برگــزار شــد، غرضــی اعــالم کــرد: تکميــل تأسيســات بهره بــرداری 
ــت و  ــروری اس ــوب ض ــی جن ــع نفت ــه مناب ــق گاز ب ــور تزری ــارس، به منظ ــی پ ــدان گازی دریای مي
اولویــت آن در تصویــب  نامــه هيئت وزیــران نيــز مــورد تأکيــد قــرار گرفتــه اســت. در هميــن جلســه، 
تکميــل طراحــی و مهندســی تفصيلــی خطــوط لولــه زیردریایــی و تأسيســات ســاحلی ميــدان گازی 
دریایــی پــارس بــه شــرکت بــراون و طراحــی و مهندســی تفصيلــی تأسيســات بهره  بــرداری ميــدان 
گازی دریایــی پــارس بــه شــرکت لنــدس3 واگــذار شــد.۴ ضمــن اینکــه انتقــال تکنولــوژی از طریــق 

آمــوزش متخصصــان ایرانــی، شــرط اصلــی در انعقــاد قراردادهــا بــود.
ــر عهــده  ــارس را ب ــی حفــاری، عمليــات حفــر و تکميــل چاه هــای گازی منطقــه پ شــرکت مل
ــات الزم  ــاری خواســت اقدام ــی حف ــت از شــرکت مل ــال ۱36۴ شــرکت نف ــاه س داشــت. در تيرم
ــام  ــرعت انج ــاز را به س ــزات موردني ــایر تجهي ــی و س ــاری- دریای ــتگاه های حف ــد دس ــرای خری ب
ــاری  ــی حف ــرکت مل ــز و ش ــق نفت خي ــدگان مناط ــی از نماین ــد هيئت ــرار ش ــن ق ــد. همچني ده
ــد و در  ــم کنن ــرارداد را تنظي ــراری مناقصــه و شــرایط ق ــرای برق ــدارک الزم ب تشــکيل شــود و م
عيــن حــال هنــگام تنظيــم اســناد مــورد نظــر، حداکثــر اســتفاده از امکانــات شــرکت ملــی حفــاری، 
آمــوزش کارکنــان آن و رشــد صنعــت حفــاری بــرای رســيدن بــه خودکفایــی را نيــز مدنظــر قــرار 

دهــد.۵

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵63، ۱36۵/۹/6.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق  العاده، ۱36۱/8/۱3.

3. Lendes
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق  العاده، ۱363/7/۱.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴32، ۱36۴/۴/۹.
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مشارکت در دريای شمال
پــس از انقــالب اســالمی و در شــرایطی کــه قراردادهــای مشــارکت یکــی یکــی فســخ می شــد، 
شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت بــه مشــارکت خــود در دریــای شــمال ادامــه دهــد، بــه ایــن 
ــروژه را پرداخــت می کــرد. ــن پ ــا ۱363 حــق مشــارکت خــود در ای جهــت در ســال های ۱3۵8 ت
ــی،  ــی، رضاقل ــان بوتراب ــور آقای ــا حض ــی و ب ــوت غرض ــه دع ــان 63 ب ــه ۱6 آب ــه  ای ک  در جلس
محمدنــژاد، توالیــی، ميرزایــی، هنردوســت و ربانــی، معــاون وزیــر در امــور اقتصــادی برگــزار شــد، 
ــه شــد  ــم گرفت ــت تصمي ــت و درنهای ــرار گرف ــای شــمال محــور بحــث ق ــه مشــارکت در دری ادام
ــای شــمال، هيئتــی 3 نفــره شــامل یــک کارشــناس  ــرای بررســی هزینه هــای مشــارکت در دری ب
ــه  ــد ب ــت اکتشــاف و تولي ــا صالحي ــر از کارشناســان ب ــت حسابرســی و دو نف ــا صالحي ــره و ب خب
ــد از چاه  هــای موجــود و بررســی  ــا ضمــن بازدی ــه محــل عمليــات اعــزام شــوند ت مــدت 3 مــاه ب
مــدارک و مذاکــره بــا طــرف مشــارکت و حسابرســان داخلــی، یــک گــزارش فنــی و اقتصــادی تهيــه 
و بــه هيئت مدیــره ارائــه کننــد تــا تصميــم نهایــی بــرای ادامــه مشــارکت پــس از دریافــت گــزارش 

اتخــاذ شــود.۱
ــور مشــارکت  های خــارج  ــا ســرانجام ام ــه داشــت ت ــاه ســال ۱36۴ ادام ــا تيرم ــن بررســی ت ای
از کشــور و حسابرســی داخلــی، در نامــه  ای اظهارنظــر کردنــد کــه ایــن پــروژه از لحــاظ اقتصــادی 
قابــل توجيــه نيســت و وزیــر نفــت نيــز گزارشــی از ایــن مشــارکت بــه نخســت وزیر ارائــه داد تــا در 
صــورت موافقــت نخســت وزیر، بــا فــروش ســهام شــرکت ملــی نفــت در مشــارکت دریــای شــمال، 
ــای  ــه مشــارکت در دری ــورد ادام ــی غرضــی در م ــم نهای ــن تصمي ــات الزم انجــام شــود.2 ای اقدام
ــار دیگــر در شــرکت ملــی  ــای شــمال ب ــروژه دری ــازاده، موضــوع پ ــا آمــدن آق ــا ب ــود، ام شــمال ب
نفــت مــورد بررســی قــرار گرفــت. اگرچــه پيشــتر ادامــه مشــارکت، اقتصــادی تشــخيص داده نشــده 
بــود، امــا برخــی از مدیــران معتقــد بودنــد بــه دليــل حضــور شــرکت های نفتــی مهــم و مســتقل 
بين المللــی در ایــن پــروژه، امــکان مبادلــه اطالعــات و انتقــال تکنولــوژی عمليــات نفتــی- دریایــی 
و قــرار گرفتــن در جریــان فعــل و انفعــاالت تجــارت و بازرگانــی بين المللــی در ایــن مرکــز مهــم 
توليــد نفــت و گاز، ادامــه مشــارکت را توجيــه می کنــد و به این ترتيــب، اتخــاذ تصميــم نهایــی بــر 

عهــده مجمــع عمومــی گذاشــته شــد.3

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 387، ۱363/8/۱6.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴33، ۱36۴/۴/۱2.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴7۹، ۱36۴/۱۰/۱8.
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خريد نفتكش
شــرکت ملــی نفتکــش در ســال ۱3۴۴ تأســيس شــد. ۵ ســال بعــد، یعنــی در ســال ۱3۴۹ ایــن 
شــرکت بــا شــرکت نفــت ایــران ادغــام شــد و اگرچــه تمــام ســهام آن متعلــق بــه شــرکت نفــت بــود 

امــا به عنــوان یــک شــرکت حمل ونقــل مســتقل بــه ثبــت رســيد.
بــا شــروع جنــگ تحميلــی کــه تحریــم ایــران از یک ســو و نبــود امنيــت و حملــه جنگنده هــای 
خليج فــارس  در  حضــور  از  را  خارجــی  نفتکش هــای  از  بســياری  دیگــر،  ســوی  از  عراقــی 
بازمی داشــت و حمــل مــواد نفتــی بــا مشــکالت شــدیدی مواجــه شــده بــود، ایــن شــرکت توانســت 
2/۵ ميليــون بشــکه نفت خــام را در شــرایط خطرنــاک جنگــی بــه مقصدهــای مــورد نظــر حمــل 
ــت  ــس از موافق ــان ۱363 پ ــذا در 2۰ آب ــود، ل ــاوگان ب ــازمان، ن ــود اساســی در س ــا کمب ــد؛ ام کن
ریاســت جمهــوری، شــرکت ملــی نفتکــش اجــازه یافــت تــا در ســریع ترین زمــان ممکــن خریــد ۴ 
نفتکــش بســيار بــزرگ و یــک نفتکــش غول پيکــر و آمــوزش کادر موردنيــاز بــرای اســتفاده از ایــن 
نفتکش هــا را در رأس برنامه هــای خــود قــرار دهــد.۱ در هميــن مــاه مجمــع عمومــی شــرکت ملــی 
نفتکــش برگــزار شــد و اعضــای هيئت مدیــره آن، بــه ایــن شــرح تأیيــد شــدند: اهلل کــرم ميرزایــی، 
ــت اهلل  ــی، هيب ــل مهندس ــل، جلي ــی، مدیرعام ــر زمان ــل، علی اکب ــره و مدیرعام ــس هيئت مدی رئي

ــی.2 ــان زمان ــور و محمدزم زندی پ
ــای  ــد نفتکش ه ــران آن، خری ــش و مدی ــی نفتک ــرکت مل ــه ش ــن وظيف ــه مهم تری ــا ک از آنج
ــی  ــا گزارش ــت ت ــرکت خواس ــن ش ــت از ای ــی نف ــرکت مل ــاه ۱363 ش ــود، در خردادم ــاز ب موردني
ــی  ــرکت مل ــس از آن، ش ــا پ ــد ت ــه ده ــتی ها ارائ ــذاری کش ــاب و قيمت گ ــوه انتخ ــع از نح جام
نفــت تصميــم نهایــی را اتخــاذ کنــد.3 از ســوی دیگــر تأميــن اعتبــار بــرای خریــد نفتکش هــا بــه 
تصویــب مجلــس شــورای اســالمی نيــاز داشــت کــه ایــن امــر نيــز صــورت گرفــت و در ۱7 مــرداد 
ــار هزینه هــای جانبــی  ــن اعتب ــرای تأمي ــاده واحــده ای ب ۱363 مجلــس شــورای اســالمی طــی م
ــارات  ــت اجــازه داد، از محــل اعتب ــه وزارت نف ــد کشــتی نفتکــش، ب ــی و خری ــای واردات فراورده ه
قانــون بودجــه ســال ۱36۴ اقــدام کنــد.۴ مــاده واحــده، در وزارت و شــرکت ملــی نفــت بررســی و 
اعــالم شــد. خریــد نفتکش هــا بــا ایــن وضعيــت، توجيــه اقتصــادی نــدارد و تنهــا خریــد دو فرونــد 

ــت.۵ ــرار گرف ــد ق ــورد تأیي ــر م کشــتی غول پيک

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 388، ۱363/8/2۰.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 38۹، ۱363/8/27.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴2۹، ۱36۴/3/26.
.)http://rc.majlis.ir( ۴. تارنمای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴6۰، ۱36۴/8/۱
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در اوج تکاپــوی ایــران بــرای خریــد نفتکــش، محمــد ســوری در آذرمــاه ۱36۴ بــه مدیرعاملــی 
شــرکت ملــی نفتکــش منصــوب شــد. در آن روزهــا دولــت عــراق جنــگ را تــا ميانــه خليج فــارس 
گســترده و اســتراتژی خــود را در حملــه بــه تأسيســات نفتــی، پاالیشــگاه ها، اســکله ها و 
ــر از پيــش  ــد نفتکش هــا را ضروری ت ــن امــر، خری ــود کــه ای کشــتی های نفتــی، متمرکــز کــرده ب
می ســاخت، بــه هميــن جهــت مذاکــرات الزم بــا مجلــس صــورت گرفــت و در 8 دی   شــرکت ملــی 
ــی  ــی و مدیرعامــل شــرکت مل ــور بين الملل ــر ام ــی، مدی ــور بازرگان ــر ام نفــت هيئتــی شــامل مدی
نفتکــش را مأمــور بررســی و تهيــه گــزارش بــرای خریــد نفتکــش کــرد.۱ در بهمــن ۱36۴ شــش 
کشــتی نفتکــش برگزیــده شــدند و شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت باتوجه بــه مجــوز مجلــس 

ــد:2: ــداری کن ــن کشــتی ها را خری ــر نفــت، ای و دســتور وزی

محل تحویلقیمت )میلیون دالر(کشور سازندهسال ساختظرفیت*نام کشتی

Bazilian Pride3720001975خلیج فارس7ژاپن
Torril2897761973مجموع سه کشتی نروژ

20 میلیون دالر
خلیج فارس

Volkan3163981975خلیج فارسآلمان غربی

A Na3178241977خلیج فارسآلمان غربی
Loisiana3200001976خلیج فارس6/4دانمارک
Hawaii3660001974خلیج فارس7ژاپن

*هزار بشکه

بحران فروش نفت، رفتن غرضی
ــی  ــه اصل ــواره وظيف ــران، هم ــت در ای ــت نف ــکل گيری صنع ــال های ش ــتين س ــان نخس از هم
ــه  ــگ، درحالی ک ــال های جن ــی س ــود. ط ــور ب ــاز کش ــرژی موردني ــن ارز و ان ــت، تأمي ــت نف صنع
ــا  ــام ب ــادرات نفت خ ــت و ص ــرار داش ــمن ق ــالت دش ــدیدترین حم ــورد ش ــی م ــات نفت تأسيس
مشــکالت زیــادی روبــه رو بــود، کشــور بــا کمبــود شــدید ارزی مواجــه شــد. از اواخــر ســال ۱363 
کــه موضــوع تأميــن تــدارکات جنــگ، رفتــه رفتــه رنــگ جدی تــری بــه خــود می گرفــت، کمبــود 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴7۹، ۱36۴/۱۰/8.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴8۹، ۱36۴/۱۱/۱3.
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ــان می شــد. در  ــم، بيشــتر نمای ــاز کشــور ه ــی موردني ــای نفت ــود فراورده ه ــار آن کمب ارز و در کن
جلســات دولــت و جلســه ســران قــوا و فرماندهــان نظامــی، مهم تریــن موضــوع مــورد بحــث، کمبــود 
ــود. از  ــا چالــش مواجــه شــده ب ــود. فــروش نفــت ب بــه ســبب چالــش پيــش روی فــروش نفــت ب
ســوی دیگــر ميــزان توليــد بــرای فــروش، بایــد افزایــش می یافــت کــه ایــن امــر، همــه نگاه هــا را 
بــه ســمت وزیــر نفــت هدایــت می کــرد. در 3 بهمــن ۱363 غرضــی اعضــای هيئت مدیــره شــرکت 
ــينند و  ــو بنش ــث و گفتگ ــه بح ــی ب ــکل اساس ــن دو مش ــورد ای ــا در م ــد ت ــت را فراخوان ــی نف مل
چــاره ای بيندیشــند. در ایــن جلســه کــه بــا حضــور آقایــان ميرزایــی، بوترابــی، محمدنــژاد، کدیــور، 
شــریفيان، کوفجــان، آقایــی، علــوی، افشــاریان، مســتوفی، طباطبایــی و فرخ نيــا برگــزار شــد، همــه 
مدیــران بــر ایــن نکتــه تأکيــد کردنــد کــه تمامــی بخش هــای صنعــت نفــت، بایــد تــالش خــود را 

بــه کار گيرنــد و مدیــران عالــی کشــور را در جریــان مشــکالت قــرار دهنــد.۱
 برنامه ریــزی بــرای ميــزان توليــد در ســال ۱36۴ از دیگــر موضوعــات مهــم شــرکت در ماه هــای 
ــود. در ۱۹ اســفند، شــرکت ملــی نفــت اعــالم کــرد ظرفيــت توليــد نفت خــام  پایانــی ســال 63 ب
ــکه در روز در  ــون بش ــدار 3/۵ ميلي ــا ۱36۹ مق ــاله ۱36۵ ت ــرای دوره پنج س ــز ب ــق نفت خي مناط
ــا مطالعــات  ــز خواســته شــد ت ــت مناطــق نفت خي ــه شــده اســت؛ همچنيــن، از مدیری نظــر گرفت
الزم بــرای دســتيابی بــه ظرفيــت توليــد ۴ ميليــون بشــکه در روز بــرای دوره پنج ســاله 7۰ تــا 7۵ 
را انجــام دهــد.2 باتوجه بــه آن کــه افزایــش توليــد بــرای باالبــردن فــروش و تأميــن درآمــد بيشــتر، 
ــه  ــران عالــی کشــور، ب ــود، انجــام ایــن امــر از نظــر مدی به صــورت یــک ضــرورت ملــی درآمــده ب
ــن  ــاه ۱36۴ آخری ــن رو، ســيد محمــد غرضــی در ۵ آبان م ــاز داشــت، از ای ــد ني ــر نفتــی جدی وزی
جلســه را بــا ســمت وزیــر نفــت و رئيــس هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت برگــزار کــرد و ســپس 
جــای خــود را بــه غالمرضــا آقــازاده داد. غرضــی بعدهــا یکــی از دالیــل جابه جایــی اش را تمایــل 

دولــت بــه بازاریابــی و فــروش بيشــتر نفــت عنــوان کــرد.3
کل صــادرات نفت خــام و فــرآورده کشــور در ســال ۱36۴، به طــور متوســط ۱/۵ ميليــون 
بشــکه در روز بــود کــه صــادرات نفت خــام نســبت بــه ســال قبــل ۹ درصــد کاهــش داشــت. 
و درآمــد نفتــی کشــور حــدود یکصــد و نــوزده ميليــارد تومــان و درآمدهــای مالياتــی بالــغ 

بــر یکصــد ميليــارد تومــان بــود.۴

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۰۱، ۱363/۱۱/3.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۱۱، ۱363/۱2/۱۹.

3. ن.ک به http://www.farsnews.com، غرضی از نحوه رفتنش ازوزارتنفتمیگوید.
۴. ترازنامه بانک مرکزی، سال ۱36۴.
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وزارت آقازاده
ســال ۱36۴ اوج اختالفــات جناحــی بــر ســر انتخــاب نخســت وزیر بــود. طبــق ســنت سياســی، 
ــن  ــد. چهارمي ــات می ش ــت وزیر انتخاب ــوری، نخس ــت جمه ــات ریاس ــس از انتخاب ــت پ می بایس
ــه ای  ــيدعلی خامن ــالم س ــد و حجه الس ــزار ش ــرداد ۱36۴ برگ ــوری در م ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــا ميرحســين  ــه ادامــه همــکاری ب ــه دســت آورد. ســيدعلی خامنــه ای عالقــه ای ب اکثریــت آرا را ب
ــه انتخــاب  ــات را مشــروط ب ــه انتخاب ــت نخســت وزیر نداشــت و حضــور در صحن موســوی در قام
نخســت وزیر دلخــواه کــرده بــود. رهبــری نيــز بــر نظــر ایشــان مهــر تأیيــد گذاشــتند. باوجودایــن، 
حــوادث بعــدی مســير سياســت را متحــول ســاخت. ۵ مهــر ۱36۴ تعــدادی از نماینــدگان مجلــس 
ــرورت  ــوی را ض ــين موس ــت وزیری ميرحس ــتمرار نخس ــالب اس ــر انق ــه رهب ــه ای ب ــال نام ــا ارس ب
انقــالب، جنــگ و اقتصــاد دانســتند. امــام خمينــی در پاســخ ایــن نامــه، تغييــر نخســت وزیر را بــه 
صــالح ندانســتند، امــا تأکيــد کردنــد کــه حــق انتخــاب بــا رئيس جمهــور اســت.۱ پاســخ رهبــری 
مبتنــی بــر تأیيــد ميرحســين موســوی منتشــر شــد. بعدهــا ایــن نامــه بــه نامــه ۱3۵ نفــر مشــهور 
گردیــد و پاســخ رهبــر انقــالب بارهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. ازجملــه، جنــاح چــپ ایــن نامــه 
را ســندی بــر تأیيــد راه و روش حکمرانــی خــود قلمــداد کــرد. بــه هــر روی، ســيدعلی خامنــه ای، 
ــس  ــه مجل ــوی را ب ــين موس ــالب، ميرحس ــر انق ــر رهب ــر نظ ــن در براب ــا تمکي ــور، ب رئيس جمه
معرفــی کــرد. مجلــس در اوليــن فرصــت بــه ارزیابــی وزرای پيشــنهادی پرداخــت. در فهرســت وزرا 
کــه نخســت وزیر بــه مجلــس ارائــه کــرد، نســبت بــه دور قبــل تغييراتــی دیــده می شــد. ازجملــه 
ایــن تغييــرات آمــدن آقــازاده بــه هيئــت دولــت به عنــوان وزیــر نفــت بــود کــه موافقــان و مخالفــان 
در صحــن مجلــس نظــرات خــود را ابــراز کردنــد. بــا خوانــدن نظــر موافقــان و مخالفــان می توانيــم 

ــان داشــته باشــيم.  ــه از آن زم ــری نســبتاً واقع گرایان تصوی
راه چمنی، نماینده مجلس، در جلسه 6 آبان ۱36۴ در موافقت با آقازاده سخن گفت:

ــت وزیر  ــی نخس ــاون اجرای ــاور و مع ــر مش ــوان وزی ــی دارد به عن ــه کار اجرای ــم تجرب ــان ه ایش
ــته  ــود داش ــه نم ــی ک ــه اجرای ــان جنب ــا چــون کارش ــه دارد، منته ــایر وزارتخان ــر س ــرافيت ب و اش
ــد وزارت  ــرادران ممکــن اســت بگوینــد کــه ایشــان نتوان باشــد نداشــته، ایــن اســت کــه بعضــی ب
نفــت را بچرخانــد، ولــی ایشــان یــک فــرد قــوی اســت و بيشــتر کارهــای ایشــان کــه شــاید هــم 
ــوده، آقــای هاشــمی در جریــان هســتند و از ایشــان دفــاع خواهنــد کــرد،  ــه ب بعضی شــان محرمان
ــادی صــدور  ــه مب ــاد دارد ک ــی اعتق ــده، یک ــه ایشــان آم ــه در برنام ــی ک ــی سياســت های خوب ول
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ــرای اینکــه از تجــاوزات رژیــم صهيونيســتی عــراق و ســایر دشــمنان  ــد متنــوع باشــد؛ ب نفــت بای
اســالم در امــان باشــد... یکــی از سياســت های دیگــر ایــن بــرادر ایــن اســت کــه سياســتش معتقــد 
بــه رشــد و توســعه پتروشــيمی اســت... موضــوع دیگــر، هماهنگــی اســت کــه ایشــان معتقــد اســت 
بيــن وزارت امــور خارجــه و وزارت بازرگانــی و وزارت نفــت بایــد ]وجــود[ داشــته باشــد و ایــن واقعــاً 
حــرف منطقــی اســت، زیــرا کــه اگــر کشــوری از مــا نفــت نخــرد، ایــن طبيعــی اســت کــه وزرارت 

خارجــه مــا نبایــد بــا او خيلــی رابطــه خوبــی برقــرار کنــد.
ــف  ــوان مخال ــه به عن ــود ک ــازاده ب ــان وزارت آق ــه مخالف ــز ازجمل ــس، ني ــده مجل ــر، نماین باهن

ســخن گفــت:
ــل و  ــابق در محاف ــت س ــر نف ــورد وزی ــاب نخســت وزیر در م ــه ازســوی جن ــن اشــکالی ک عمده تری
مجالــس خصوصــی و بعضــاً عمومــی مطــرح می شــود، مســئله عــدم فــروش نفت توســط وزیر ســابق 
اســت و مطئنــاً ناهماهنگــی دیگــری نبــوده اســت... مشــکالت امســال مــا را تک تــک نماینــدگان 
مجلــس می داننــد، می داننــد دولــت تصميــم گرفتــه کميتــه ای بــرای صــدور نفــت و فــروش نفــت 
ــد ایــن کميتــه از وزرای نفــت و خارجــه و  ــد نماینــدگان محتــرم اطــالع دارن تشــکيل دهــد و الب
بازرگانــی و نماینــده نخســت وزیر کــه آقــای آقــازاده بــود تشــکيل شــد و پــس از دو مــاه فعاليــت 
بــه دليــل عــدم موفقيــت کار خــود را تعطيــل نمــود. آقــای نبــوی در ادامــه صحبت هایشــان اعــالم 
ــرای قطــع  ــت اعتقــادش ایــن اســت کــه هيــچ راهــی ب ــد در کتــاب برنامــه پنج ســاله دول می دارن
وابســتگی از نفــت و اســتقالل وجــود نــدارد جــز فــروش نفــت بيشــتر، ایشــان در رابطه بــا درامدهای 
غيرنفتــی اعــالم می دارنــد اگــر فکــر قالــی و زیــره و زعفــران و پســته هســتيد کــه اینهــا رقم هــای 
ــی کــه شــش ســال از پيــروزی  ــرای ســاختن زیربناهــای یــک کشــور انقالب ــزرگ ارزی بشــود ب ب
ــادی در زمينــه ســرمایه گذاری چيزهــای  ــا کار زی ــم م ــت می گوی ــه جرئ انقالبــش گذشــته، مــن ب
ــم  ــد و خالصــه ی اه ــران کني ــرش جب ــروش ف ــا ف ــه را ب ــد قضي ــم. شــما نمی تواني ــد نکرده ای جدی
صحبــت ایشــان ایــن بــود کــه اجــازه دهيــد بيشــتر نفــت بفروشــيم... لــذا وجــود افــرادی ماننــد 
آقــای آقــازاده در رأس وزارت نفــت بــا آن سياســت انبســاطی نامــوزون در فــروش نفــت از طرفــی 
و عــدم تخصــص ایشــان در امــور نفــت از طــرف دیگــر و باالخــره عــدم موفقيــت ایشــان در کميتــه 
فــروش نفــت کــه در ابتــدای امســال تشــکيل شــد را مضــر بــه انقــالب و خــالف شــعارهای انقــالب 

و نيــت و اهــداف شــهدا می دانــم و بــه ایشــان رأی کبــود خواهــم داد. 
ــه  ــاع از خــود پرداخــت. او ضمــن اشــاره ب ــه دف ــه پشــت تریبــون رفــت و ب ــازاده ب ســپس، آق
تســلطش بــر فــروش نفــت کــه از ســال گذشــته آغــاز شــده بــود، بــا اشــاره بــه روش هــای جدیــد 
فــروش نفــت و شکســتن انحصــار مبــدأ صادراتــی خــارگ، از سياســت فشــار بــر دولت هایــی کــه از 

ــرداری کــرد. او گفــت:  ــداری کننــد پرده ب ــا را خری ــا نفــت م آنهــا کاال وارد می کنيــم ت
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در رابطــه بــا سياســت فــروش نفــت یــک حــرف اصولــی مــن دارم و آن عبــارت از ایــن اســت کــه 
ــه  ــا ب ــه ی علــت اینکــه ایــن بازارهــای نفتــی مــا از دســت رفتــه و مــا را دچــار فــروش تک محمول
ــت  ــر در مدیری ــه اگ ــن اســت ک ــن ای ــاد م ــزی اســت؟ اعتق ــرده چــه چي ــی ک ــر، دالل ــر دیگ تعبي
ــی  ــزی صحيح ــک برنامه ری ــری، ی ــک فک ــری، ی ــک تدبي ــت ی ــروش نف ــت ف ــی در وضعي بين الملل
ــن واردات  ــا ای ــه ب ــه در رابط ــزاری ک ــتفاده از اب ــا اس ــا ب ــا دولت ه ــم ب ــا می تواني ــرد، م ــام بگي انج
ــد ایــن  ــزار سياســی مان رابطه هــای تنگاتنگــی پيــدا بکنيــم کــه می توان ــا اســتفاده از اب کشــور و ب
ــی مــا به طــور ميليــاردی از  ــد، ول ابزارهــا کمــک بکنــد کــه کشــورهایی کــه از مــا نفــت نمی خرن

اینهــا واردات داریــم، اینهــا را مجبــور بــه خریــد نفــت بکننــد.۱
ــه وزرای پيشــنهادی اعــالم  در پایــان جلســه رأی اعتمــاد، نماینــدگان مجلــس آرای خــود را ب
ــع  ــف و ۴7 رأی ممتن ــق، 6۵ رأی مخال ــا ۱۴6 رأی مواف ــازاده ب ــا آق ــت، غالمرض ــد. درنهای کردن
ــه مشــروح مذاکــرات  ــد. خواننــده محتــرم چنانچــه ب ــی وزارت نفــت تکيــه زن ــر صندل توانســت ب
مجلــس در آن تاریــخ مراجعــه کنــد، فهرســت نماینــدگان مخالــف و موافــق را مشــاهده می کننــد 
کــه دز بيــن موافقــان، ســرانی از جنــاح چــپ حضــور دارنــد و در بيــن مخالفــان نيــز شــخصيت هایی 
از جنــاح راســت دیــده می شــوند.2 آقــازاده هرچنــد بــا پشــتوانه آرای جنــاح چــپ برگزیــده شــد، 
ليکــن در طــول دوازده ســال خدمــت در رفتــار ســازمانی و اندیشــه های راهبــردی، از خــود چهــره 
ــرد.  ــيم ک ــور ترس ــی کش ــه نفت ــی و جامع ــکار عموم ــو در اف ــدون هياه ــرات آرام و ب ــک تکنوک ی

ــود. ــيه ب ــری بی حاش ــد: او وزی ــاوت کردن ــاره او قض ــياری درب بس
ــد. در  ــال ش ــت فع ــتر نف ــروش بيش ــتای ف ــی در راس ــی نفت ــازاده دیپلماس ــاز وزارت آق ــا آغ ب
ــان، هيئت هــای امــور  طــول چهــار ســال بعــدی، ســفرهای متعــددی از ســوی وزیــر نفــت، معاون
بين الملــل بــه کشــورهای مختلــف صــورت گرفــت. همچنيــن، از ســفرا، وزرای نفــت و هيئت هــای 
ــوان  ــه عمــل آمــد. می ت ــه تهــران دعــوت ب ــرای ســفر ب ــی و آســيایی ب اقتصــادی کشــورهای غرب

ــود. ــر ب ــا دوره قبــل، بســيار فعال ت گفــت دیپلماســی نفتــی در ایــن چهــار ســال، در مقایســه ب
آقــازاده در نخســتين مــاه وزارتــش، بــا برگــزاری کنفرانــس بين المللــی رادیویــی ـ تلوزیونــی ـ 
مطبوعاتــی کــه در ۱۱ آذر ۱36۴ و بــا حضــور خبرنــگاران داخلــی و خارجــی انجــام شــد، تــالش 
ــران برســاند. او اســتراتژی خــود  ــه خریــداران نفــت ای ــا آرا و سياســت هایش را شــفاف تر ب کــرد ت
دربــاره اوپــک، قيمــت نفــت، حمــالت دشــمن بعثــی، گســترش دیپلماســی نفتــی، نقــش درآمــد و 

۱. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، جلسه ۱86، 6 آبان ۱36۴.
ــنجانی،  ــمی رفس ــی، هاش ــدی کروب ــا، مه ــول منتجب ني ــی، رس ــادق خلخال ــری، ص ــحاق جهانگي ــان: اس 2. موافق
محمدرضــا راه چمنــی، ســيدمحمود دعائــی، هــادی غفــاری، ســيدهادی خامنــه ای؛ مخالفــان: اســداهلل بدامچيــان، علــی 

ــر. ــزدی، محمدرضــا باهن ــد ی ــه ای، محم ــاوجی، ســيدرضا زواره ای، ســيدمحمد خامن ــری، موحــدی س مطه
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توليــد و صــادرات نفــت در دفــاع مقــدس، تنــوع بخشــيدن بــه مبــادی صــادرات نفــت و تعهــد در 
قبــال مشــتریان را تشــریح کــرد. 

در ســال های جنــگ، آقــازاده بــا هيئت هــای بلندپایــه و همتایــان بين المللــی خــود دیدارهــای 
متعــددی داشــت. ازجملــه، ۱2 بهمــن ۱36۴، آقــازاده بــا زانــوی، ســفير ونزوئــال در تهــران، دیــدار 
ــران  ــه ای ــی ب ــام وزارت خارجــه شــوروی، کــه در رأس هيئت ــا کرنينکــو، قائم مق ــد، ب کــرد. روز بع
ــک موضــوع  ــدگان غيراوپ ــت از ســوی توليدکنن ــی داشــت. کاهــش قيمــت نف ــود، مالقات ــده ب آم
ــوه، در  ــه زیمباب ــر خارج ــده، وزی ــس مانگون ــن ۱36۵، ویتن ــود.۱ فروردی ــا ب ــن مالقات ه ــی ای اصل
رأس هيئتــی وارد ایــران شــد و ازجملــه بــا وزیــر نفــت ایــران مالقــات کــرد. طــرف ایرانــی در ایــن 
مالقــات، آمادگــی خــود را بــرای کمک هــای فنــی و تخصصــی بــه زیمبابــوه اعــالم کــرد.2 دیــدار 
وزرای نفــت ایــران و ســوریه در تهــران و دیــدار هيئــت بلندپایــه غنایــی بــا وزیــر نفــت ایــران نيــز 
ــک  ــای دیپلماتي ــت. مالقات ه ــورت گف ــازاده ص ــی آق ــی نفت ــتای دیپلماس ــال ۱366 در راس در س
ــران شــد و  ــگالدش در خــرداد ۱366 وارد ته ــی بن ــر بازرگان ــت. وزی ــش یاف ــج افزای ــی به تدری نفت
ــا  ــان نيــز در تهــران ب قــرارداد خریــد ۱/۵ ميليــون بشــکه نفــت را امضــا کــرد. وزیــر خارجــه یون
آقــازاده بــه گفتگــو نشســت و طرفيــن قــرارداد خریــد 8۵۰ هــزار تــن نفت خــام بــه مــدت یکســال 
را امضــا کردنــد. ســفير جدیــد ژاپــن در تهــران نيــز بــا وزیــر نفــت مالقــات کــرد. ایــن مالقــات در 

ــه رقابــت وادارد.3 ــا دیگــر کشــورهای مصرف کننــده را ب ابعــاد گســترده رســانه ای شــد ت

 وزيری آرام و شكیبا
غالمرضــا آقــازاده متولــد ۱327 در خــوی، فارغ التحصيــل دو رشــته ریاضــی و کامپيوتــر اســت و 
پيــش از انقــالب اســالمی در امریــکا تحصيــل می کــرد. او بــا پيــروزی انقــالب بــه حــزب جمهــوری 
اســالمی پيوســت و در دولــت ميرحســين موســوی معاونــت اجرایــی را بــر عهــده گرفــت. در آبــان 
۱36۴ بــه طبقــه پانزدهــم وزارت نفــت راه یافــت. آقــازاده چارچــوب و خط مشــی تقریبــاً روشــن و 
مشــخصی داشــت و به طــور منظــم می کوشــيد در قالبــی کــه نظــام برایــش تعریــف کــرده، حرکــت 
ــدند،  ــت ش ــه وارد وزارت نف ــازمان برنام ــع و س ــی، صنای ــد از وزارت بازرگان ــای جدی ــد. نيروه کن
امــری کــه مهنــدس آیت اللهــی از آن چنيــن یــاد می کنــد: »آقــازاده درحقيقــت یــک تکنوکــرات 

خــوب بــود و ســعی داشــت از متخصصــان خــوب نيــز اســتفاده کنــد.«۴

۱. پيک نفت، شماره 2۰۹، اسفند ۱36۴.
2. پيک نفت، شماره 2۱۰، فروردین و اردیبهشت ۱36۵.

3. پيک نفت، شماره 223، تير ۱366.
۴. مصاحبه با محمدصادق آیت  اللهی، پروژه تاریخ نفت ایران، ۱3۹۴.
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ــه ســبب کاهــش  ــود. هرچنــد در ماه هــای نخســت ب او صبــور، ســاکت، بی حاشــيه و فن گــرا ب
ــدش  ــروه قدرتمن ــا گ ــد، ام ــش ده ــت را افزای ــروش نف ــزان ف ــت، نتوانســت مي ــی قيمــت نف جهان
ــد. ۱2  ــامان دهن ــت را س ــروش وزارت نف ــی و ف ــاختار بازاریاب ــتند س ــد توانس ــال های بع ــی س ط
ســال مدیریــت آقــازاده بــر صنعــت نفــت کشــور، نتایــج مطلــوب و ثمربخشــی بــه دنبــال داشــت: 
تغييــرات ســاختاری، افزایــش دانــش فنــی، ورود تکنولــوژی، توســعه ميدان هــای نفتــی، قدرتمنــدی 
روزافــزون شــرکت ملــی حفــاری و از همــه مهم تــر افزایــش توليــد نفــت توســط مــردان مناطــق 

ــود. ــوب ب ــز جن نفت خي
ــت  ــد تقوی ــران جدی ــا جــذب مدی ــت را ب ــروش نف ــل و ف ــور بين المل ــازاده بخــش ام آق
کــرد. کاظــم پــور اردبيلــی و مدیــران دیگــر از وزارت هــای بازرگانــی و اقتصــاد بــه کمــک او 

شــتافتند تــا تحولــی جدیــد در بازاریابــی ایجــاد کننــد. 
ــد را  ــت های جدی ــا سياس ــدند ت ــت ش ــدی وارد وزارت نف ــای جدی ــازاده چهره ه ــدن آق ــا آم ب
ــالت  ــت ف ــرکت نف ــره ش ــينيان هيئت مدی ــادی نژادحس ــن ۱36۴، محمده ــد. بهم ــی کنن عمليات
قــاره و حســين کاظم پــور اردبيلــی بــا حفــظ ســمت، رئيــس هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفتکــش 
ــا  ــت: محمدرض ــز صــورت گرف ــق نفت خي ــا در مناط ــن انتصاب ه ــز ای ــاه ني ــن م ــر بهم ــد. اواخ ش
ــه ســمت معــاون عملياتــی، غالم حســين  ــادری ب ــه ســمت معــاون فنــی، محمدرضــا ن شماســی ب
نــوذری بــه ســمت رئيــس اداره کل حراســت، محمــد گــذاری بــه ســمت رئيــس بازرســی و ارزیابــی، 
ــه ســمت هماهنگ کننــده عمليــات حراســت. اســفند ۱36۴ نيــز مهنــدس  ســيف اهلل جشن ســاز ب

خائفــی بــه ریاســت گزینــش منصــوب گردیــد.۱
ــت را  ــد نف ــزان تولي ــت؛ مي ــی می خواس ــه و پياپ ــز مصران ــق نفت خي ــران مناط ــازاده از مدی آق
ــت  ــد نف ــش تولي ــه افزای ــد برنام ــف ش ــز در ۱۰ آذر ۱36۴ موظ ــق نفت خي ــد. مناط ــش دهن افزای
بــه ميــزان 3/۵ ميليــون بشــکه در روز را بــرای اول ســال ۱36۵ بررســی و بــه شــرکت ملــی نفــت 

ارائــه کنــد.2

تعیین اولويت ها
تأميــن درآمــد کشــور از طریــق فــروش بيشــتر نفــت کــه چنــد بــار بــا کاهــش قيمــت مواجــه 
گردیــد؛ گســترش عمليــات اکتشــافی و عمليــات توســعه ای ميدان هــای نفتــی؛ فعــال نگهداشــتن 
ــات  ــگاه ها و مقدم ــتن پاالیش ــا نگهداش ــر پ ــی؛ ب ــبکه گاز خانگ ــترش ش ــی؛ گس ــی نفت دیپلماس
ــن  ــد مهم تری ــی تأســيس پاالیشــگاه اراک، مطالعــه و اجــرای واحدهــای پتروشــيميایی جدی اجرای

۱. پيک نفت، شماره  2۱۰، فروردین و اردیبهشت ۱36۵، ص ۴۵.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴7۱، ۱36۴/۹/۱۰.
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ــود. ــگ ب ــان جن ــا پای ــازاده ت ــای آق اولویت ه
در آذر ســال ۱36۴ جلســه ای بــا حضــور مدیــران نفتــی، بــه ریاســت آقــازاده برگــزار شــد. در 
ایــن جلســه کــه بوترابــی، رضاقلــی، آقایــی، شــریفيان، محمدنــژاد، کوفجــان، مســتأجران، توالیــی، 
ــل  ــری، مدیرعام ــی گاز، طاه ــرکت مل ــل ش ــی، مدیرعام ــور، نراق ــی، کدی ــور اردبيل ــر، کاظم  پ نصي
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی، مقــدم و همراهانــش از مرکــز پژوهــش، چلــه مــال  زاده، عامــری 
ــای  ــل طرح ه ــر اجــرا و تکمي ــت ب ــر نف ــز حضــور داشــتند، وزی ــوری از مناطــق نفت خي و خواجه ن
عمرانــی مهــم و حياتــی کــه بــر اقتصــاد کشــور تأثيــر زیــادی داشــت، تأکيــد و ســپس اولویت هــای 
ــن  ــی ای ــران مربوطــه خواســت، برنامه هــای عمل ســال ۱36۵ وزارت نفــت را اعــالم کــرد و از مدی
طرح هــا را تهيــه کننــد و بــه شــرکت ملــی نفــت ارائــه دهنــد: ۱. طــرح گازرســانی بــه شــهرهای 
ــارس  ــای گازی ف ــعه ميدان ه ــرح توس ــيراز؛ 3. ط ــيمی ش ــترش پتروش ــرح گس ــف؛ 2. ط مختل

شــمالی؛ ۴. طــرح احــداث پاالیشــگاه هفتــم؛ ۵. طــرح گاز طبيعــی نــار ـ کنــگان.۱

تداخل وظايف
ــت  ــار مدیری ــز در کن ــق نفت خي ــاری و مناط ــی حف ــرکت مل ــاره، ش ــالت ق ــت ف ــرکت نف ش
اکتشــاف و توليــد، شــرکت هایی بودنــد کــه پــس از انقــالب شــکل گرفتنــد، امــا تداخــل وظایــف 
و حوزه هــای کاری ایــن شــرکت ها، موجــب بــروز اختالفاتــی ميــان آن هــا شــد، از ایــن رو شــرکت 
ــای  ــف بخش ه ــل وظای ــری از تداخ ــا و جلوگي ــهولت کاره ــرای س ــه اول ب ــت در وهل ــی نف مل
مختلــف، تصميــم گرفــت امــور مالــی مربــوط بــه حقــوق کارمنــدان، حســابداری نفــت، حســابداری 
ــوی  ــته از س ــه در گذش ــز ـ ک ــات نفت خي ــری عملي ــناد کامپيوت ــرل اس ــا و کنت ــوال و دارایی ه ام
ــادان انجــام می  گرفــت ـ از اول فروردیــن ۱36۰ از ایــن پاالیشــگاه جــدا  حســابداری پاالیشــگاه آب
ــز کــه  ــارات مناطــق نفت خي ــا افزایــش اختي ــرد.2 ب ــرار گي ــز ق ــر عهــده مناطــق نفت خي شــود و ب
ــرای آنهــا تصميم گيــری می کــرد، به تدریــج  ــر ســپهر ميادیــن نفتــی کشــور نظــارت داشــت و ب ب

تداخــل وظایــف بــا مدیریــت اکتشــاف و شــرکت نفــت فــالت قــاره بيشــتر شــد. 
در اردیبهشــت ۱36۵ از مدیــران شــرکت نفــت فــالت قــاره، شــرکت ملــی حفــاری و مناطــق 
ــف  ــدود وظای ــت کار و ح ــد طبيع ــته ش ــد، خواس ــاف و تولي ــت اکتش ــار مدیری ــز در کن نفت خي
خــود را بررســی و بــه هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت گــزارش دهنــد.3 در تابســتان ۱36۵ حــوزه 
وظایــف هــر یــک از شــرکت ها به ویــژه در خليج فــارس تدویــن و بــه آنهــا ابــالغ شــد؛ امــا مناطــق 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴6۹، ۱36۴/۹/3.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱82، ۱36۰/2/2۰.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰8، ۱36۵/2/7.
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ــث  ــف باع ــن تداخــل وظای ــازی ها داشــت. ای ــم س ــاال در تصمي ــوز دســت ب ــوب هن ــز جن نفت خي
شــد در ســال ۱37۰ ســه مدیریــت اکتشــاف، خشــکی و دریایــی جایگزیــن ســاختار قبلــی شــوند. 
بــا آمــدن بيــژن زنگنــه بــه وزارت نفــت، ســاختار تغييــر کــرد کــه در فصــل مربوطــه بــدان اشــاره 

می شــود..

مناطق نفت خیز زير بمباران
ــت.  ــران داش ــی پيش ــازاده، هویت ــه آق ــی و چ ــان وزارت غرض ــه در زم ــز چ ــق نفت خي مناط
ــر و  ــر تغيي ــود و ه ــوب ب ــز جن ــق نفت خي ــده مناط ــه عه ــور ب ــت کش ــد نف ــم تولي ــت حج اکثری

ــت.  ــه می گش ــت مواج ــيت پایتخ ــا حساس ــی در آن ب تحول
محمدحســن توالیــی و محمدجــواد عاصمی پــور در بيشــتر ســال های جنــگ مدیریــت مناطــق 
ــق  ــی مناط ــدت کوتاه ــی م ــن سروش ــل از آن، بهم ــتند. قب ــده داش ــر عه ــوب را ب ــز جن نفت خي
ــز منصــوب  ــت مناطــق نفت خي ــه مدیری ــی در اواخــر ســال ۱36۰ ب ــرد. توالی ــز را اداره ک نفت خي

شــد. او در مصاحبــه ای گفــت: 
خبــر انتصابــم را از رادیــو شــنيدم. بــه مــن اصــاًل پيشــنهاد ندادنــد. از رادیــو متوجــه شــدم آقــای 
محمــد فروزنــده اســتاندار خوزســتان شــد و بــرای مــن هــم حکــم مدیریــت مناطــق صــادر شــده 
اســت. کار بســيار خــوب پيــش رفــت. بــه قــدری فعاليــت جــذاب بــود کــه متوجــه ســپری شــدن 
ماه هــا نمی شــدیم. مناطــق نفت خيــز یعنــی کار، یعنــی تــالش و خدمــت. تأسيســات زیــر 
ــاران  ــد از بمب ــود. بع ــی ش ــارت  ها حداقل ــه خس ــم ک ــالش می کردی ــا ت ــت و م ــرار داش ــاران ق بمب
تأسيســات خــارگ، دولــت از مــن خواســت ترتيبــات ویــژه  ای اتخــاذ شــود کــه صــادرات نفــت قطــع 
نگــردد. در دولــت طرحــی بــود کــه بــا احــداث خط لولــه طوالنــی نفــت از اهــواز به جــای خــارگ، 
بــه بنــدر جاســک منتقــل شــود... زمانــی کــه متوجــه طــرح شــدم، ضمــن مخالفــت بــا آن تأکيــد 
ــه  ــه ب ــا خط لول ــر اســت و هــم هزینــه زا... درنهایــت، طرحــی دادم ت کــردم ایــن طــرح هــم زمان ب
بنــدر طاهــری کشــيده شــود تــا نيــاز آتــی مــا برطــرف گــردد. چــون مــاه محــرم بــود، نــام پــروژه را 
محــرم گذاشــتيم. قــرار شــد 36 کيلومتــر خــط دریایــی کشــيده شــود همــراه بــا دو خــط عمــودی 

کــه بــه SPMهــا وصــل گــردد... بــا وجــود راه انــدازی طــرح، از SPMهــا اســتفاده نشــد.۱
توالیی، رفتن خود از مناطق نفت خيز را شرح داد و گفت: 

مــن نرفتــم و نمی خواســتم هــم بــروم، امــا بعــد از اینکــه آقــای غرضــی از وزارت نفــت رفــت، آقــای 
آقــازاده، وزیــر جدیــد، بــا مــن همراهــی نکردنــد و خواســتند مــن از مناطــق نفت خيــز جنــوب بــه 

ــن  ــا محمدحس ــه ب ــن، مصاحب ــص ۹۴-۹6، همچني ــد اول، ص ــوب، جل ــز جن ــق نفت خي ــت در مناط ــه نف ۱. هندس
ــران، ۱3۹۴. ــت ای ــخ نف ــروژه تاری ــی، پ توالی
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شــرکت ملــی گاز بــروم و مدیرعامــل آنجــا شــوم.۱
ــده  ــوب را برعه ــز جن ــی ســکان مناطــق نفت خي ــن توالی ــس از رفت ــور پ محمدجــواد عاصمی پ
گرفــت. آقــازاده کــه آمــد، فــروش نفــت مهم تریــن اولویــت دولــت و وزارت نفــت شــد. در بيشــتر 
ــت  ــور داش ــز حض ــق نفت خي ــران مناط ــی از مدی ــت، یک ــی نف ــرکت مل ــره ش ــات هيئت مدی جلس
ــگ،  ــان جن ــا پای ــه ت ــور ک ــرد. عاصمی  پ ــت می ک ــت حکای ــن مدیری ــت ای ــود از اهمي ــن خ ــه ای ک
ــت از  ــر محافظ ــش را ب ــام تالش ــت، تم ــده داش ــر عه ــوب را ب ــز جن ــق نفت خي ــت مناط مدیری
تأسيســات نفتــی کــه تحــت شــدیدترین حمــالت نيروهــای دشــمن قــرار داشــت، متمرکــز کــرده 
ــا  ــان جبهه  ه ــرر، یاری رس ــای مک ــود بمباران ه ــا وج ــز، ب ــق نفت خي ــال ها مناط ــن س ــود. در ای ب
شــد و بيمارســتان  ها، خودروهــا، خطــوط لولــه ۵6 اینــچ بــرای ســاخت پل  هــای شــناور، سيســتم 

ــرار داد.2  ــار نهادهــای نظامــی ق ــری و... را در اختي کامپيوت
ــد،  ــز می دان ــق نفت خي ــت در مناط ــود را خدم ــی خ ــارات زندگ ــی از افتخ ــه یک ــور ک عاصمی پ

زمانــه خــود را چنيــن شــرح داد: 
زمانــی کــه مــن در مناطــق بــودم، اوج تأميــن مدیریــت پایــدار در نفــت جریــان داشــت و بيشــتر 
مدیرانــی کــه در چنــد ســال اخيــر ســکان دار نفــت بــوده و برخــی دیگــر کــه هنــوز هــم هســتند، 
محصــول آن دوره انــد... بمباران هــا در نفــت بســيار خطرنــاک بــود. ماننــد آن نيســت کــه در جنــگ 
گلولــه شــليک شــود. یــک مخــزن پروپــان معــادل بــا ۵ بمــب پانصــد پونــدی بــود. شــرایط ویــژه ای 
ــتيم  ــه می خواس ــی ک ــم. زمان ــت می کردی ــم فعالي ــت ه ــه دست به دس ــود و هم ــم ب ــت حاک در نف
واحدهــای نفتــی را اســتتار کنيــم، کل واحــد ترابــری ســپاه را مأمــور کردنــد در انتقال شــن و ماســه 
بــه مــا کمــک کننــد. هميــن امــر باعــث شــد تــا تأسيســات مــا بــدون وارد شــدن خســارتی بــه کار 
ــن  ــه ای، زیرزمي ــر حمل ــدن از ه ــون مان ــرای مص ــا را ب ــياری از توربين ه ــد... بس ــه دهن ــود ادام خ
مخفــی کردیــم. گــوره را از مــدار انتقــال و سيســتم خــارج کردیــم. سنگرســازی ها را بــا اســتاندارد 
ــز  ــق نفت خي ــه مناط ــت ک ــب اس ــن مطل ــد ای ــا مؤی ــه اینه ــم. هم ــرار دادی ــتور کار ق ــاال در دس ب
حافــظ همــه تأسيســات نفتــی کشــور بــود. دربــاره طــرح محــرم، کــه پــس از بمبــاران خــارگ در 
دســتور کار خــود قــرار گرفــت و شــامل پنــج زیــر پــروژه بــود، در زمانــه مدیریــت مــن بــر مناطــق 

ابــالغ شــد و مــن مخالفــت کــردم.3

1. هندسه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، جلد اول، ص ۹۴.

2. هندسه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، جلد اول، ص ۱۰3.
3. هندسه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، جلد اول، صص ۱۰8-۱۰6. 
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طرح محرم؛ واکنشی به بمباران ها
ــژه خــارگ و مناطــق حســاس نفتــی توســط  ــا بمباران هــای پی درپــی پایانه هــای نفتــی به وی ب
عــراق کــه هــدف آن جلوگيــری از صــادرات نفــت ایــرا ن بــود، کارشناســان پــروژه ی طــرح محــرم 
را تعریــف کردنــد. طبــق ایــن پــروژه، قــرار شــد چنــد گــوی شــناور بــا فاصلــه از ســاحل در دریــا 
قــرار داده شــود کــه بــا زنجيــر و تســمه محکــم بــه کــف دریــا متصــل گــردد. ایــن گوی هــا نقــش 
پایانه هــای نفتــی را ایفــا می کردنــد. از ســوی دیگــر، قــرار شــد خــط لولــه ای تــا منطقــه مکــران 
ــت را  ــد نف ــز کشــتی ها بتوانن ــه هرم ــا در دوردســت ترین نقطــه در نزدیکــی تنگ کشــيده شــود ت
ــی دومــی بعــد از مدتــی رهــا شــد و  ــه اجــرا درآمــد، ول ــی ب ــروژه، اول حمــل کننــد. از ایــن دو پ
بعدهــا به عنــوان خــط لولــه آب توســط روســتایيان و شــهرهایی کــه در مســير آن قــرار داشــتند، 

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
ــن  ــت. محمدحس ــکل گرف ــرم ش ــرح مح ــال ۱36۴ ط ــوعای س ــب تاس ــب، در ش به این ترتي
توالیــی کــه در آن زمــان مدیرعامــل مناطــق نفت خيــز جنــوب بــود، می گویــد: »طــرح محــرم را 
ــه احــداث  ــا بنــدر طاهــری خط لول ــا ایــن قســمت از طــرح هــم کــه ت مــن نام گــذاری کــردم و ب
شــود، موافــق بــودم، امــا ادامــه آن را پرهزینــه و زمان بــر می دانســتم.«۱ قــرار بــود بــا بهره  بــرداری 
ــدر  ــه بن ــه ب ــوط لول ــق خط ــام از طری ــکه نفت خ ــون بش ــا 2 ميلي ــه ۱/۵ ت ــرم روزان ــرح مح از ط
طاهــری منتقــل شــود. طــرح محــرم، ۵ زیــر پــروژه بــود کــه ۴ پــروژه آن، احــداث دو خط لولــه ۵6 
اینچــی از گچســاران بــه بنــدر طاهــری را شــامل می شــد. بــه ایــن صــورت کــه حــدود ۱/۵ الــی 
2 ميليــون بشــکه نفــت انتقــال داده شــود و از آنجــا توســط دو خط لولــه، بــه بنــدر طاهــری ـ کــه 
در آن زمــان خــارج از بــرد هواپيماهــا و موشــک های عراقــی قــرار داشــت ـ منتقــل شــود. پــروژه 
پنجــم، اســتقرار گوی هــای  شــناور )SPM( در نزدیکــی گنــاوه بــود تــا از ایــن طریــق نفــت را بــه 
ــن  ــه در حي ــتند ک ــکان را داش ــن ام ــوی، ای ــه گ ــس از اتصــال ب ــا پ ــاند. نفتکش ه کشــتی ها برس
بارگيــری بــا شــعاع مشــخص، دور گــوی بچرخنــد و از حالــت هــدف ثابــت و آســان خــارج شــوند و 
ــد  ــاوه می رفتن ــه گن ــارگ، ب ــای خ ــب، کشــتی ها به ج ــد. به این ترتي ــدا کنن ــت بيشــتری پي مصوني

تــا اســکله های خــارگ از زیــر فشــار دشــمن خــارج و بازســازی شــوند.
ایــن طــرح مخالفــان زیــادی داشــت، ازجملــه ســيدمحمد غرضــی، وزیــر نفــت وقــت، از مخالفان 
ــا رفتــن  اصلــی آن بــود. از نظــر او ایــن طــرح نــه توجيــه اقتصــادی داشــت و نــه نظامــی2، امــا ب
غرضــی، اجــرای طــرح در اولویــت برنامه هــای وزارت و شــرکت ملــی نفــت قــرار گرفــت. حمــالت 
ــه  ــه ۱/2 ميليــون بشــکه نفت خــام از طریــق خط لول ــه خــارگ و ضــرورت صــادرات روزان مــداوم ب

۱. مصاحبه با محمدحسين توالیی، پروژه تاریخ نفت.ایران، ۱3۹۴.
2. http://jknews.ir
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طــرح محــرم، شــرکت را ناگزیــر کــرد کــه اجــرای طــرح را ســرعت بخشــد. در آن شــرایط، فرصتــی 
ــداث  ــاز و اح ــاس موردني ــن اجن ــی، تأمي ــی و مهندس ــذا طراح ــود، ل ــه نب ــزاری مناقص ــرای برگ ب
ــم«  ــره  ای »دایل ــم ســپرده شــد.۱ شــرکت ک ــه دو شــرکت ســایپم و دایل ــه طــرح محــرم ب خط لول
مــورد اعتمــاد شــرکت ملــی نفــت بــود و اجــرای طــرح پاالیشــگاه گازی کنــگان را نيــز بــر عهــده 

داشــت.
ــد.  ــی کنن ــچ را هرچــه ســریع  تر اجرای ــه ۴8 این ــکاران خواســته شــد، نصــب لول 8 دی از پيمان
همــان روز پــروژه ذخيره ســازی مایعــات گازی در بنــدر طاهــری کــه قبــاًل بــر عهــده طــرح کنــگان 
بــود، در اختيــار طــرح محــرم قــرار گرفــت2، امــا از آنجــا کــه تأميــن اعتبــار طــرح فراتــر از تــوان 
شــرکت ملــی نفــت و هزینــه اجــرای آن ســنگين تر از آن بــود کــه از منابــع داخلــی شــرکت فراهــم 
شــود، مدیــران شــرکت تصميــم گرفتنــد گــزارش مالــی طــرح را تهيــه و بــه مقامــات کشــور ارائــه 

دهنــد تــا اقدامــات الزم بــرای تأميــن اعتبــار مالــی موردنيــاز انجــام شــود.3
هزینــه اجــرای طــرح بســيار ســنگين بــود و برآوردهــا بــه 2/۵ ميليــارد دالر می رســيد. از ســوی 
ــن  ــد، ضم ــالت دشــمن بودن ــررس حم ــتند و در تي ــت نداش ــاوه امني ــری و گن ــدر طاه ــر، بن دیگ
ــی  ــرای او تفاوت ــت و متحــرک ب ــوژی روز دسترســی داشــت و هــدف ثاب ــه تکنول اینکــه دشــمن ب
ــه دور گوی  هــای شــناور  ــن ســالح های پيشــرفته می توانســتند کشــتی هایی را کــه ب نداشــت و ای
ــل، طــرح محــرم را  ــن عوام ــه ای ــه مجموع ــد ک ــرار دهن ــدف ق ــورد ه ــانی م ــد، به آس می چرخيدن
ــذا در 2۱ فروردیــن ســال ۱36۵ شــرکت ملــی نفــت توقــف پــروژه محــرم  ــرد. ل زیــر ســؤال می ب
را اعــالم کــرد و دســتور نخســت وزیر نيــز بــر ایــن تصميــم صحــه گذاشــت.  شــرکت ملــی نفــت 
ــف  ــه شــرکت ســایپم و توق ــروژه را ب ــف پ از مجــری طــرح محــرم خواســت هرچــه ســریع تر توق

ــم اطــالع دهــد.۴  ــه شــرکت دایل عمليــات لوله گــذاری پاالیشــگاه کنــگان ـ بنــدر طاهــری را ب
آقــای اژدری، مجــری طــرح کنــگان، در گفتگویــی بــا مــا تأیيــد کردنــد پــس از توقــف طــرح، 

ــدل شــد. ــه آب ب ــه خط لول ــود، ب ــرای انتقــال نفــت در نظــر گرفتــه شــده ب ــه ای کــه ب خط لول

از طاهری تا جاسک
ــا دســتور نخســت وزیر ملغــی شــد.  ــدای ســال ۱36۵ طــرح محــرم ب ــم، در ابت چنان کــه گفتي
در پایایــن ســال ۱366، شــرکت ملــی نفــت ایــن طــرح را بــه شــرکت امــور مهندســی و ســاختمان 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴6۹، ۱36۴/۹/3.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴7۹، ۱36۴/۱۰/8.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴8۱، ۱36۴/۱۰/۱۵.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰3، ۱36۵/۱/2۱.
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واگــذار کــرد. قــرار شــد بودجــه ایــن طــرح از محــل اعتبــارات شــرکت ملــی نفــت تأميــن شــود.۱
جنــگ تحميلــی بــا پذیــرش قطعنامــه در تيــر ۱367 بــه پایــان رســيد. بــا پایــان جنــگ، انتقــال 
نفت خــام از بنــدر صادراتــی خــارگ بــدون مشــکل ادامــه یافــت و اجــرای طــرح محــرم مســکوت 
ــا  ــاال تنه ــوان ب ــرار نمی شــود« و آوردن عن ــخ تک ــره »تاری ــی روزم ــی زندگ ــت عين ــد. در واقعي مان
بــرای خاطرنشــان کــردن اقدامــات مشــابه در وضعيت هــای مختلــف اســت. طــرح محــرم صرفــاً بــه 
دليــل خــروج از وضعيــت انحصــاری مبــدأ صادراتــی خــارگ طراحــی شــد. بمباران هــای دشــمن، 
ایــن پایانــه صادراتــی را ناامــن کــرده بــود. کارشناســان در آن زمــان بــه منطقــه مکــران ـ جاســک، 
ــا امنيــت بيشــتر بارگيــری  پــس از تنگــه هرمــز، چشــم دوختــه بودنــد تــا نفتکش هــای بــزرگ ب
کننــد. زمانی کــه صلــح برقــرار شــد و تــا هميــن اواخــر کســی بــاور نداشــت وضعيــت فــروش نفــت 
ــم  ــوری رق ــا ط ــرایط سياســی در اوج تحریم ه ــد، ش ــه بع ــه ده ــود. س ــگ ش ــان جن همچــون زم
ــن طــرح در  ــاز کــرد. ای ــا جاســک را آغ ــه گــوره ت ــی نفــت طــرح خط لول خــورد کــه شــرکت مل

ســال ۱3۹7 جــان گرفــت و تــا بهمــن ۱3۹۹ بالــغ بــر 7۰ درصــد پيشــرفت داشــت.  

حمله بــه میدان های نفتی فالت قاره
رسالت و رشادت زير آتش

ســال های ۱36۴ و ۱36۵، اوج بــه جنــگ دریایــی بــود و بــه جنــگ نفتکش هــا معــروف اســت. 
ــع  ــا ایجــاد مان ــا ب ــارس گســترش داد ت ــه ســمت خليج ف عــراق دامنــه جنــگ را هرچــه بيشــتر ب
ــوروز و ســپس  ــه ن ــای منطق ــدا چاه ه ــد. ابت ــران وارد کن ــه ای ــی ب ــت، فشــار مضاعف در صــدور نف
بهــرگان و خــارگ مــورد حملــه قــرار گرفــت. خــرداد و مــرداد ۱36۵ ســکوهای نفتــی رســالت و 
ــا 3۰ هــزار نفت خــام  ــه 2۰ ت ــرار گرفــت. ســکوی رشــادت روزان ــه ق ســپس رشــادت هــدف حمل
توليــد می کــرد. شــدت آســيب بــه ســکو بــه حــدی بــود کــه توليــد نفــت متوقــف شــد و از ســکو 
فقــط بخــش مســکونی، حفــاری و توربيــن باقــی مانــد. درحالی کــه کارشناســان متعهــد فالت قــاره 
در آن شــرایط ســخت مشــغول بازســازی ســکوها بودنــد، تأسيســات خشــکی در جزیــره الوان مــورد 

حملــه قــرار گرفــت و خســارت زیــادی بــه بــار آمــد.

حمله به سلمان، عملیات آخوندک
ميــدان ســلمان در ۱۴۴ کيلومتــری جنــوب جزیــره الوان قــرار دارد. در دو ســال پایانــی جنــگ 
ــان  ــه در 23 آب ــه شــدیدترین حمل ــت ک ــرار گرف ــی ق ــای عراق ــورد هجــوم هواپيماه ــار م ــد ب چن

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 6۴6، ۱366/۱2/8.
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۱36۵ بــه وقــوع پيوســت. در ایــن حملــه، محمــد هــادی نيــک )کــه از ســکوی نــوروز مأمــور شــده 
ــهادت  ــه ش ــی ب ــين لطف ــژاد و حس ــر اصغرن ــد(، علی اکب ــلمان کار کن ــای س ــا روی چاه ه ــود ت ب
ــکوی  ــرل در س ــاق کنت ــک و ات ــماره ی ــرداری ش ــکوی بهره ب ــازه س ــی از س ــيدند.۱ بخش های رس
ــد  ــد و محم ــزار ش ــره الوان برگ ــهيد در جزی ــاران ش ــم ی ــد.2 مراس ــدی دی ــيب ج ــهيالت آس تس
آقایــی، مدیرعامــل شــرکت نفــت فــالت قــاره، بــه همــراه اعضــای هيئت مدیــره در مراســم حضــور 

داشــت. 
ــن ۱367 ســه  ــه 28 فروردی ــود ک ــان نرســيده ب ــه پای ــرداری ب ــوز بازســازی ســکوی بهره ب هن
ــه ســکوی ســلمان نزدیــک شــدند و چنــد ســاعت بعــد  ــد ناوچــه امریکایــی از ســه طــرف ب فرون
ــل  ــواس اس مری ــد ناوشــکن ی ــد، ناگهــان دو فرون ــح روز بع ــد. ســاعت 7 صب ــرک کردن محــل را ت
ــد  ــه همــراه چن ــی خاکــی ب ــات آب ــد کشــتی عملي ــک فرون ــد مــک کورميــک، ی ــواس اس لين و ی
ــان فارســی بــه ســکو  ــه زب فرونــد بالگــرد تهاجمــی کبــرا ســکوی ســلمان را محاصــره و پيامــی ب
مخابــره کردنــد: »ایــن یــک هشــدار اســت. ظــرف مــدت ۵ دقيقــه بــه وقــت شــارجه ســکو را تخليــه 
ــه ســيری  ــود ب ــاو موشــک انداز و دو ناوچــه ب کنيــد.« هم زمــان گــروه دیگــری کــه شــامل یــک ن
نزدیــک شــدند و پيامــی مشــابه بــه کارکنــان ســکوی نصــر مخابــره کردنــد. به ســرعت ایــن جریــان 
ــل  ــاس وکي ــد. عب ــالع داده ش ــش اط ــی ارت ــروی دریای ــيری و ني ــه الوان و س ــای منطق ــه رؤس ب
علی آبــادی رئيــس منطقــه الوان بــود و پرویــز آجودانــی رئيــس منطقــه ســيری. آنهــا بــا ابوالقاســم 
حســنی، مدیــر عمليــات شــرکت نفــت فــالت قــاره، تمــاس گرفتنــد و گفتنــد امریــکا از هــوا و دریــا 
آمــاده حملــه بــه ســکوها اســت. بالفاصلــه آقایــی و ســپس آقــازاده، وزیــر نفــت، در جریــان امــر 
قــرار گرفتنــد. از کارکنــان خواســته شــد بالفاصلــه ســکوها را تــرک کننــد، امــا ســربازانی کــه از 

ــه شــهادت رســيدند. ــد و ب ــی ماندن ــد، باق ســکو محافظــت می کردن
ــر  ــلمان و نص ــه روی س ــا ب ــد و امریکایی ه ــاز ش ــه ای آغ ــه همه جانب ــه، حمل ــن فاصل در همي
آتــش گشــودند و طــوری ســگوها را گلوله بــاران کردنــد کــه دیگــر قابــل بازســازی نباشــد. از ســوی 
دیگــر، نيــروی دریایــی ایــران بــا ناوچــه هــای ســهند و ســبالن و قایــق توپــدار جوشــنبه ســمت 
ســکوی نصــر رفــت و جنگــی تمام عيــار آغــاز شــد. ناوچــه ســهند و قایــق جوشــن غــرق شــدند. 
ســبالن از کار افتــاد و بــا کمــک یدک کــش بــه بندرعبــاس منتقــل گردیــد. تلفــات شــدیدی بــه 
نيــروی دریایــی ایــران وارد و تعــداد زیــادی کشــته و مجــروح شــدند. بهانــه امریــکای یهــا بــرای 
ــی  ــاموئل ب ــی یواس س ــک انداز امریکای ــه موش ــورد ناوچ ــه برخ ــلمان حادث ــر و س ــه نص ــه ب حمل

۱. مصاحبه با سهراب عالیی، کارمند پيشکسوت شرکت نفت فالت قاره ایران، ۱3۹6.
ــل  ــی و حمل ونق ــدری دریای ــات بن ــی عملي ــزی و هماهنگ ــس برنامه ری ــژاد، رئي ــی وفایی ن ــا عبدالعل ــه ب 2. مصاحب

ــاره، دی ۱3۹6. ــالت ق ــت ف ــرکت نف ش
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ــن  ــد ای ــود. امریکایی هــا مدعــی بودن ــن ناوچــه ب ــی و غــرق شــدن ای ــک ميــن دریای ــا ی ــز ب رابرت
ميــن توســط کشــتی بــاری ایــران اجــر کار گذاشــته شــده اســت، ایــن ادعــا توســط مقامــات ایــران 

ــد. ــت کنن ــز نتوانســتند آن را ثاب ــا هرگ رد شــد و امریکایی ه

مشكالت ارزی و سوختی
بــا اوج گيــری حمــالت عــراق بــه مناطــق نفتــي کشــور، بســياری از تأسيســات به شــدت آســيب 
دیــد. شــرکت ملــی نفــت ناگزیــر برنامــه ارســال ســوخت بــه کشــور را تغييــر داد و از شــرکت های 
تابعــه خواســته شــد بــا تالش هــاي شــبانه روزي، اقدامــات الزم بــراي تأميــن روزانــه فراورده هــاي 

نفتــي را فراهــم و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن تأسيســات آســيب دیده را بازســازي کننــد.۱
ــور،  ــه کش ــات عالي رتب ــه مقام ــه اي ب ــتند در نام ــت خواس ــر نف ــره از وزی ــاي هيئت مدی اعض
ــادن  ــوراک و از کار افت ــع خ ــا قط ــور ی ــل کش ــه داخ ــراورده ب ــي ف ــيدن احتمال ــکالت نرس مش
پاالیشــگاه ها را اطــالع دهــد. شــرکت نفــت، همچنيــن خواســتار دفــاع مؤثرتــري بــراي تأسيســات 
تلمبه خانه هــا، پاالیشــگاه ها و ســایر تأسيســات نفتــي شــد.2 در پــی ایــن درخواســت، یــک یــگان 
پدافنــد هوایــي بــه سيســتم دفاعــي افــزوده شــد، امــا در حمــالت وحشــيانه جنگنده هــاي رژیــم 

بعــث، 8 نفــر از کارکنــان صنعــت نفــت مجــروح شــدند.
ســال ۱36۵ افــت شــدید قيمــت نفــت، کشــور را بــا مشــکالت بســياري روبــه رو کــرد. قيمــت 
نفــت از بشــکه ای 27 دالر در ســال ۱36۴ بــه بشــکه اي ۹ دالر در ســال ۱36۵ رســيد. تحریــم نفــت 
از ســوي برخــي از خریــداران و حمــالت مــداوم عــراق بــه کشــتي هاي نفتکــش و پایانه هــاي نفــت 
ایــران، صــادرات نفــت را بــا مشــکل مواجــه ســاخته بــود. مجموعــه ایــن عوامــل منجــر بــه کمبــود 

نقدینگــي شــدید در ســال ۱36۵ شــد کــه تــا پایــان جنــگ ادامــه داشــت.
ــا حضــور کارشناســان شــرکت  در فروردیــن ۱36۵ شــرکت ملــي نفــت جلســه فوق العــاده اي ب
ملــي صنایــع پتروشــيمي، شــرکت ملــي گاز، شــرکت نفــت فــالت قــاره و مناطــق نفت خيــز برگــزار 
کــرد. از مدیــران خواســته شــد در کمتریــن زمــان ممکــن بودجه هــاي جــاري خــود را حداقــل بــه 
ــد  ــل و اصــالح کنن ــد. همچنيــن، بودجه هــاي ارزي خــود را تعدی مقــدار ۱۰ درصــد کاهــش دهن
و اصالحــات را بــراي بررســي بــه کميســيون مربوطــه ارائــه دهنــد.3 شــرکت ملــی نفــت از مناطــق 
ــرای افزایــش  ــات خــود را ب نفت خيــز جنــوب و شــرکت نفــت فــالت قــاره خواســت تمامــی امکان
توليــد نفت خــام بــه کار گيرنــد. اگرچــه بــرای کاهــش هزینه هــا، بایــد حداکثــر تصفيــه نفت خــام 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰2، ۱36۵/۱/۱7.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰2، ۱36۵/۱/۱7.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه فوق  العاده، ۱36۵/۱/2۰.
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ــده  ــدی وارد ش ــيب  های ج ــگاه ها آس ــی از پاالیش ــه برخ ــا ب ــد، ام ــام می ش ــور انج ــل کش در داخ
بــود و قــرار شــد بــا اجــازه وزیــر نفــت، ذخيــره فراورده  هــای نفتــی و نيازهــای داخلــی از طریــق 

تصفيــه در خــارج از کشــور جبــران شــود.۱

شرکت مهندسی ساختمان صنايع نفت )سهامی خاص(
ــه  ــود ک ــر ب ــی اجتناب ناپذی ــد ضرورت ــای جدی ــی کارخانه ه ــزات و برپای اندیشــه ســاخت تجهي
ــر پایــه تفکــر اســتقالل خواهی و شــرایط سياســی روز )تحریم هــای نانوشــته( گســترش یافــت و  ب
ــا وادار ســاختن شــریک  ــروز و ظهــور کــرد. ایــن تفکــر در پتروشــيمی ب در شــکل های مختلــف ب
خارجــی در آمــوزش پرســنل و قبــول ســاخت بخشــی از تجهيــزات در داخــل ایــران متبلــور شــد. 
در صنعــت گاز، بــا پایــان دادن بــه ارزان فروشــی و گســترش شــبکه گاز خانگــی و ســاخت تجهيــزات 
ــی و  ــان ایران ــش کارکن ــب دان ــش از ترکي ــش پاالی ــن، در بخ ــت. همچني ــی گش ــل متجل در داخ
ــا مخالفت هــای  ــک برنامه ه ــاره تک ت ــد درب ــد. هــر چن کمــک کارشناســان خارجــی محقــق گردی
اصولــی مطــرح شــد، ليکــن رونــد عينيــت یافتــن مفهــوم خودکفایــی بــا همــه اشــکاالتی کــه پــس 
ــه  ــه ب ــی ک ــه روش های ــد. ازجمل ــبی انجامي ــی نس ــه خودکفای ــم ب ــاره آن می بيني ــال ها درب از س
ایــن امــر تاریخــی کمــک کــرد ظرفيت ســازی ســازمانی بــود کــه بــا تشــکيل شــرکت های جدیــد 
ــج از ســادگی و  ــران به تدری ــت ای ــت نف ــم، صنع ــدان بنگری ــر ب ــه دیگ ــر از زاوی ــد. اگ ــی گردی عمل
ــن  ــت و ای ــه داشــت پذیرف ــی ک ــج و عذاب ــه رن ــا هم ــی را ب ــد و کثرت گرای ــارج ش ــی خ یکپارچگ
ــرکت  ــکيل ش ــه تش ــه بهان ــه را ب ــن مقدم ــت. ای ــر می گش ــتخوش تغيي ــه دس ــود ک ــخ ب روح تاری
مهندســی ســاختمان صنایــع نفــت نيــاورده ایــم، بلکــه درک نگارنــده از پــس اســناد آرشــيوی و 
مکاتبــات و گفتگوهــای مدیــران در مواجهــه بــا مشــکالت اســت. بــه هــر روی، مدیــران بــر اســاس 
ایــن نــگاه، بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه چــه کســی وزیــر اســت و چــه خــط و ربــط سياســی دارد، 
بــه تأســيس شــرکت و راه انــدازی پروژه هــای مختلــف دســت یازیدنــد. ضــرورت تأســيس شــرکت 
ــت و  ــرار گرف ــو ق ــورد بحــث و گفتگ ــل ســال ۱36۵ م ــت دراوای ــع نف مهندســی ســاختمان صنای

مــرداد همــان ســال بــا تأســيس آن موافقــت شــد.2
ــت  ــع نف ــاختمان صنای ــی س ــرکت مهندس ــنامه ش ــات کار، اساس ــدن مقدم ــم آم ــس از فراه پ
)ســهامی خــاص( تدویــن گردیــد و در ۱7 شــهریور از تصویــب شــرکت ملــی نفــت گذشــت. ایــن 
شــرکت یــا اســتقرار دفتــر مرکــزی آن در تهــران، انجــام عمليــات مهندســی و طراحــی و اجــرای 
ــه، واحدهــای پاالیشــگاهی، انبارهــای  ــه، تلمبه  خان پروژه  هــای صنعــت نفــت از قبيــل خطــوط لول

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۱8، ۱36۵/3/۱3.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵36، ۱36۵/۵/23.
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ــای  ــه پروژه ه ــوط ب ــرات مرب ــروی مخاب ــال ني ــوط انتق ــازی و خط ــازی، راه س ــت، ساختمان س نف
صنعــت نفــت، مخزن ســازی، تأسيســات ســاحلی و دریایــی و احــداث واحدهــای تزریــق آب و گاز را 
بــر عهــده گرفــت.۱ ســال ها بعــد کــه شــرکت یــاد شــده مســئوليت توســعه برخــی ميادیــن نفتــی 

را بــه عهــده گرفــت، کنشــگران جنــوب بــدان اعتــراض کردنــد.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ايران
ــی  ــران نفت ــم مدی ــای مه ــواره از دغدغه  ه ــور هم ــل کش ــی در داخ ــای نفت ــش فراورده  ه پخ
ــن ۱366  ــی فروردی ــای پایان ــد، در روزه ــرکت جدی ــد ش ــيس چن ــال تأس ــه دنب ــود. ب ــور ب کش
ــه  ــی ب ــروش داخل ــش و ف ــور پخ ــازمان ام ــت س ــم گرف ــت تصمي ــی نف ــرکت مل ــره ش هيئت مدی
»شــرکت ملــی پخــش فراورده  هــای نفتــی ایــران« تبدیــل شــود و در ادامــه، از مدیــران مربوطــه 
خواســت اســاس  نامه شــرکت را تهيــه کننــد. همچنيــن قــرار شــد مرکــز ایــن شــرکت در تهــران 
باشــد، امــا نمایندگی  هایــی در داخــل و خــارج کشــور ایجــاد کنــد.2 چنــدی بعــد یعنــی در دهــم 
مــرداد مــاه، ســيدعلی بهشــتيان بــه عنــوان اوليــن مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فراورده  هــای 

نفتــی ایــران انتخــاب شــد.3

شرکت سهامی تولید فراورده های ويژه نفتی و غیرنفتی وابسته
ــی  ــرکت مل ــتور کار ش ــال های 6۵ - 66 در دس ــع در س ــته و تاب ــرکت های وابس ــيس ش تأس
نفــت بــود و هــر کــدام از شــرکت ها انجــام بخشــی از کارهــا را بــر عهــده داشــتند. باتوجه بــه ایــن 
کــه در آن زمــان برخــی از فراورده  هــای نفتــی هنــوز در کشــور توليــد نمی شــد، شــرکت تصميــم 
ــای  ــوی واحده ــه از س ــته ک ــی وابس ــر نفت ــی و غي ــژه نفت ــای وی ــد فراورده  ه ــرای تولي ــت ب گرف
ــن  ــد به صــورت ســهامی خــاص تشــکيل دهــد و ای ــد نمی شــد، شــرکتی جدی صنعــت نفــت تولي
ــژه نفتــی و غيرنفتــی وابســته« شــکل گرفــت۴ و  ــه »شــرکت ســهامی توليــد فراورده  هــای وی گون
آقایــان مجيــد دشــت ارژن بــه عنــوان مدیرعامــل و مقــدم، بــه ســمت رئيــس هيئت مدیــره شــرکت 

انتخــاب شــدند.۵

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۴3، ۱36۵/6/۱7.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۹۴، ۱366/۱/3۱.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 6۱۵، ۱36۵/۵/۱۰.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 6۴۴، ۱36۵/۱۱/2۴.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 66۱، ۱367/3/۱۴.
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شرکت حمل ونقل و ترخیص کاال
تأســيس شــرکتی فرعــی بــرای انجــام امــور ترخيــص و حمل ونقــل کاالهــای شــرکت های ملــی 
ــت در  ــرکت نف ــای ش ــر برنامه ه ــته از دیگ ــی و وابس ــرکت های فرع ــيمی و ش ــت، گاز و پتروش نف
ســال ۱368 بــود. آذرمــاه ایــن ســال مدیــران تصميــم گرفتنــد شــرکت »حمل ونقــل و ترخيــص 
ــرعت  ــور س ــن ام ــا ای ــد ت ــکيل دهن ــيمی تش ــت، گاز و پتروش ــران نف ــی از مدی ــا ترکيب کاال« را ب
ــرای  ــه و ب ــنامه شــرکت را تهي ــد اساس ــته ش ــی خواس ــور بازرگان ــت ام ــرد. از مدیری بيشــتری گي

ــه دهــد.۱ تصویــب بــه هيئت مدیــره شــرکت نفــت ارائ
ــرکت  ــب ش ــورد تصوی ــرداد ۱36۹ م ــيد و در 2۴ م ــول کش ــی ط ــد ماه ــنامه چن ــه اساس تهي
ــد  ــرکت بتوان ــد و ش ــران باش ــرکت در ته ــی ش ــز اصل ــد مرک ــرار ش ــت. ق ــرار گرف ــت ق ــی نف مل
ــی و  ــی، دریای ــل زمين ــور حمل ونق ــد. ام ــيس کن ــور تأس ــارج کش ــا خ ــل ی ــعبه هایی در داخ ش
ــه آن  ــته ب ــی و وابس ــرکت های فرع ــيمی و ش ــت، گاز، پتروش ــی نف ــرکت مل ــای ش ــی کااله هوای
شــرکت ها از خــارج بــه داخــل کشــور و بالعکــس و جابه جایــی کاالهــای مذکــور در داخــل کشــور 
ــف  ــه ترخيــص کاال از گمــرکات کشــور از وظای ــوط ب ــور مرب به اســتثنای محموله هــای نفتــی و ام

ایــن شــرکت تعریــف شــد.2
اوليــن اعضــای هيئت مدیــره شــرکت در 23 آبــان مــاه ۱36۹ برگزیــده شــدند کــه شــرکت ملــی 

نفــت بــا انتخــاب آنــان موافقــت کــرد:
ــی حاجــی درویــش  ــی، غالمعل ــره و عضــو اصل ــب رئيــس هيئت مدی ــت، نائ ســيد عبدالحســين ثاب
عضــو اصلــی و مدیرعامــل، عليرضــا احمــدزاده بــه پيشــنهاد معــاون وزیــر در امــور گاز و مجتبــی 
ــی  ــم صالح ــی، هاش ــای اصل ــيمی، اعض ــور پتروش ــر در ام ــاون وزی ــنهاد مع ــه پيش ــروتاج ب خس
ــور  ــر در ام ــاون وزی ــنهاد مع ــه پيش ــی ب ــين زارع ــور گاز و حس ــر در ام ــاون وزی ــنهاد مع ــه پيش ب

پتروشــيمی، اعضــای علی  البــدل.

شرکت ماشین آالت صنايع نفت
ــد  ــی مانن ــای فرع ــا فعاليت ه ــواره ب ــه ای هم ــر منطق ــت در ه ــد نف اکتشــاف، اســتخراج و تولي
راه  ســازی، ساختمان ســازی، لوله  گــذاری و ... همــراه اســت. شــرکت نفــت معمــوالً چنيــن 
ــرد  ــذار می ک ــی واگ ــا خارج ــی ی ــرکت های داخل ــه ش ــکاری ب ــورت پيمان ــی را به ص فعاليت های
ــم  ــف، شــرکت نفــت تصمي ــد در زمينه  هــای مختل ــی تأســيس شــرکت های فرعــی جدی ــا در پ ام
ــی و  ــت مهندس ــر مدیری ــر نظ ــدی زی ــرکت جدی ــوری ش ــن ام ــه چني ــن ب ــرای پرداخت ــت ب گرف

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 7۴8، ۱368/۹/22.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 78۱، ۱36۹/۵/2۴.
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ســاختمان ایجــاد کنــد و به این ترتيــب تأســيس »شــرکت ماشــين آالت صنایــع نفــت« در آخریــن 
ــت.۱ ــرار گرف ــرکت ق ــره ش ــای هيئت مدی ــت اعض ــورد موافق ــرداد، م روز م

خريد نفتكش؛ کشتی ژئوفیزيک
ناامنــی ناشــی از جنــگ و خــودداری نفتکش هــای خارجــی از حمــل نفــت ایــران، شــرکت ملــی 
نفــت را واداشــت تــا در ســال های ۱36۴ و ۱36۵ چنــد نفتکــش و شــناور جدیــد خریــداری کنــد. 
پــس از خریــد نفتکش هــای جدیــد، آمــوزش نيــروی انســانی موردنيــاز در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــردن کيفيــت  ــاال ب ــوزش، ب ــه آم ــی نفتکــش خواســت در زمين ــی نفــت از شــرکت مل شــرکت مل
آموزشــی و نيــز جــذب پرســنل دریایــی شــناورها و نفتکش  هــا تــالش بيشــتری صــورت دهنــد و 
همچنيــن بــا دانشــگاه ها و مؤسســات عالــی کشــور بــرای ایجــاد رشــته  های علــوم دریایــی مذاکــره 
ــده و متخصــص برطــرف  ــروی انســانی آمــوزش دی ــه ني ــاز شــرکت ب ــق ني ــن طری ــا از ای ــد ت کنن
ــل در  ــور تحصي ــجویان به منظ ــردن دانش ــيه ک ــرای بورس ــرات الزم ب ــر مذاک ــوی دیگ ــود. از س ش
ــه  ــز بررســی و نتيجــه الزم ب ــی نفتکــش ني ــا تعهــد خدمــت در شــرکت مل ــط ب رشــته  های مرتب
 VLCC ــش ــتی های نفتک ــد کش ــه خری ــم ب ــد از تصمي ــود.2 بع ــزارش ش ــت گ ــی نف ــرکت مل ش
ــی اســفند  ــای پایان ــش احســاس شــد. در روزه ــش از پي ــان، بي ــوزش کارکن ــه آم ــاز ب ــد، ني جدی
ــای الزم از  ــذ تأیيدیه ه ــا اخ ــش ب ــی نفتک ــرکت مل ــرد ش ــت ک ــت موافق ــی نف ــرکت مل ۱368 ش
وزارت اقتصــاد و دارایــی، ۵ فرونــد کشــتی نفتکــش VLCC را از شــرکت دیــو خریــداری کنــد.3
از ســوی دیگــر، تصميــم بــرای افزایــش توليــد نفــت، بــه حفــر چاه هــای جدیــدی نيــاز داشــت، 
ــت  ــی نف ــتور کار شــرکت مل ــال های ۱36۵ و 66 در دس ــی در س ــای اکتشــافی و توصيف حفاری ه
ــی در  ــای اکتشــافی و توصيف ــرای حفاری ه ــه ب ــا ک ــت و از آنج ــرار گرف ــع آن ق و شــرکت های تاب
ــی  ــرکت مل ــت از ش ــی نف ــرکت مل ــود، ش ــاز ب ــب ني ــتی های مناس ــه کش ــی، ب ــای دریای ميدان ه
نفتکــش درخواســت کــرد، بــا هماهنگــی مدیریــت اکتشــاف و توليــد، اقدامــات الزم بــرای خریــد 

کشــتی ژئوفيزیــک دســت دوم را انجــام دهــد.۴

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 782، 6۹/۵/3۱
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۹7، ۱366/2/۱2.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 76۰، ۱368/۱2/۱6.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 62۵، ۱366/7/۱۱.
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اکتشاف
ــا پيــروزی انقــالب متحــول شــد، بخــش  یکــی از کانون هــای درون صنعــت نفــت ایــران کــه ب
ــان خارجــی جــای خــود  ــر اساســی در آن روی داد. اول آنکــه، کارکن ــه دو تغيي ــود ک اکتشــاف ب
ــن  ــد. ای ــول ش ــج متح ــازمان اداری آن به تدری ــه، س ــد. دوم آنک ــی دادن ــان ایران ــه کارشناس را ب
ــد  ــود. در رون ــی ب ــه دوم، مرکزیت گرای ــازی و روی ــه اول، یکپارچه س ــت. روی ــه داش ــول دو روی تح
یکپارچه ســازی، ســمينارها، ســخنرانی ها و دوره هــای آموزشــی بــه کمــک ســطح علمــی کارکنــان 
آمــد و بــه هم افزایــی دانــش و تجربــه انجاميــد. در ایــن یکپارچه ســازی بــا توجــه بــه عالقــه مدیــران 
و نيــاز ســازمانی، اســاتيد برجســته دانشــگاه تهــران همچــون دهــه 3۰ و ۴۰ کمکــی شــایان کردنــد. 
رونــد مرکزیت گرایــی فرازوفــرود بــه خــود دیــد و بــا توجــه بــه گســتردگی واحدهــای صنعــت نفــت 
در خشــکی و دریــا به صــورت کامــل اجــرا نشــد. پایتخت نشــينان بخــش اکتشــاف متمایــل بودنــد 
کــه بخــش اکتشــاف جنــوب را در یــد قــدرت خــود داشــته باشــند. تعــارض بيــن اکتشــاف جنــوب 
و تهــران بعدهــا بــا تأســيس شــرکت های توليــدی دیگــر گســترده تر شــد. بــه هــر روی، می تــوان 
ــازی  ــگ یکپارچه س ــان جن ــا پای ــی ت ــازاده، یعن ــال نخســت آق ــار س ــت در دوره غرضــی و چه گف
ــراز قابل قبــول ســامان یافــت. جابه جایــی پرســنل، مأموریت هــای پياپــی، برگــزاری  ــی در ت به خوب
ــد کــه  دوره هــای آموزشــی، ســخنرانی ها و مشــارکت در دوره هــای دانشــگاهی از شــيوه هایی بودن
ــی،  ــه، شــور و شــوق انقالب ــن شــيوه برحســب فضــای زمان یکپارچه ســازی را ممکــن ســاختند. ای

حماســه دفــاع مقــدس و از همــه مهم تــر اشــتياق جوانــان بخــش اکتشــاف پدیــد آمــد.
 در پــی خــروج متخصصــان خارجــی از کشــور و فقــدان دانــش فنــی و تکنولــوژی روز، عمليــات 
ــر اکتشــاف در ســال  ــد. براســاس اســناد آرشــيوی، مدی ــود جــدی مواجــه گردی ــا رک اکتشــاف ب
۱۹78م در شــرکت خدمــات نفتــی )اســکو( آر.ایی.وگمــن بــود کــه زیرنظــر مدیر امــور فنــی )ایوانز( 
خدمــت می کــرد. وگمــن بــر امــور اکتشــافی در حــوزه ی زاگــرس نظــارت داشــت. بيشــترین توجــه 
وگمــن بــر دشــت اهــواز متمرکــز بــود. اگرچــه عمليــات اکتشــاف قبــل از انقــالب به طــور عمــده 
توســط پيمانــکاران خارجــی انجــام می شــد، امــا به تدریــج کارکنــان بخــش اکتشــاف قــادر شــدند 

عمليــات را بــدون کمــک خارجــی پيــش ببرنــد.
ــاس  ــالب احس ــس از انق ــت پ ــای نخس ــان ماه ه ــاف در هم ــات اکتش ــش عملي ــود در بخ رک
ــن  ــه ای ــت ۱3۵8 ب ــت در 23 اردیبهش ــی نف ــرکت مل ــره ش ــه هيئت مدی ــن جلس ــد. هفتمي ش
معضــل پرداخــت. در ایــن جلســه کــه بــا حضــور نزیــه، بنافتــی، بوترابــی، دیبــا، شــهيدا، عظيمــی، 
ــه سرپرســتی  ــا ب ــان حشــمت  اهلل بزرگ  ني ــغ تشــکيل شــد، آقای ــان، موحــد و ناب فخيمــی، معروفي
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امــور اکتشــاف و توليــد و ســعيدی بــه سرپرســتی امــور پژوهــش منصــوب شــدند۱ و مدیــران تــالش 
ــا امــور اکتشــاف و توليــد را سروســامان بخشــند. ــد ت کردن

بــه  اکتشــاف  بخــش  از رکــود در  پراکنــده ای  از خــرداد ۱3۵8 همچنــان گزارش هــای 
ــود برخــی  ــا توانســته ب ــت می رســيد. اگرچــه حشــمت اهلل بزرگ ني ــی نف ــره شــرکت مل هيئت مدی
ــان  ــتر نمای ــه روز بيش ــش روزب ــن بخ ــف در ای ــی ضع ــد، ول ــامان ده ــاف را س ــای اکتش از واحده
ــا شــد2 و اوليــن  ــن حشــمت اهلل بزرگ ني ــر، جایگزی ــی در ۱3 تي ــر رئوف ــن رو، جهانگي می شــد، از ای
مأموریــت او جمــع آوری اســناد، ســازماندهی مجــدد، فعال کــردن کاوش در دزفــول شــمالی، اهــواز 

ــود.  ــارس ب و خليج ف
ــد خــود  ــه رون ــا حــدی ب ــران در مناصــب خــود مســتقر شــدند و کارهــا ت پــس از اینکــه مدی
ــد کــه  ــه تعييــن اولویت  هــا پرداختنــد. بيشــتر آنهــا معتقــد بودن ــران اکتشــاف ب را بازیافــت، مدی
وضعيــت منحصربه فــرد حــوزه ی زاگــرس بــه دليــل وجــود ذخایــر عظيــم نفتــی و تــوان بهره دهــی 
ــل  ــن دلي ــه همي ــرار داده و ب ــا را تحت الشــعاع ق ــایر حوزه ه ــت اکتشــافی در س ــش موفقي چاه های
ــده در ســطح کشــور  ــای پراکن ــای خــزر و ســایر حوزه ه ــارس، دری ــات اکتشــافی در خليج ف عملي
موردتوجــه بيشــتر قــرار گرفــت. چنــد ســال بعــد، در مهــر ۱36۵، منصــور پروینيــان کــه مدیریــت 
ــن تشــریح  اکتشــاف را برعهــده داشــت، چشــم انداز و برنامه هــای بخــش اکتشــاف کشــور را چني

کــرد: 
ــای ســبک و  ــزان برداشــت نفت ه ــردن مي ــاال ب ــرای ب ــات الزم ب ــه مســتمر و انجــام تحقيق مطالع
شــناخت تکنولــوژی مربــوط بــه نفت هــای ســنگين؛ گســترش و تســریع در امــر مطالعــات و عمليات 
ــام؛  ــده ی نفت خ ــتحصال شناخته ش ــل اس ــره ی قاب ــطح ذخي ــان س ــران نقص ــرای جب ــافی ب اکتش
اولویــت دادن بــه کشــف، توســعه و بهره بــرداری از منابــع مشــترک نفــت و گاز در مرزهــای کشــور؛ 
توســعه و بهره بــرداری از ميادیــن مســتقل گازی بــا هــدف جایگزینــی فراورده هــای نفتــی توســط 

گاز طبيعــی در داخــل کشــور.3 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــالب، حاک ــس از انق ــال های پ ــافی در س ــای اکتش ــه فعاليت ه ــی ب نگاه

ــاندند. ــل پوش ــه عم ــا جام ــن برنامه ه ــه ای ــاف ب ــان اکتش ــران و کارکن مدی

اولین اقدام اکتشافی در میادين مشترک؛ خلیج فارس و ايالم
از نظــر تاریخــی، توجــه بــه ميدان هــای مشــترک مــرزی ســنتی دیرینــه بــه حســاب می آیــد. 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 7، ۱3۵8/2/23.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 28، ۱3۵8/۴/۱3.

3. مصاحبه با منصور پروینيان، نشریه پيک نفت، مهر ۱36۵، شماره 2۱۵، ص ۵. 
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ــه  ــه ی ۱3۴۰ ب ــهر، در ده ــن و نفت ش ــه ی خانقي ــه منطق ــی ب ــت ۱3۰۰ شمس ــه ی نخس در ده
ميادیــن مشــترک خليج فــارس و ایــالم و بعــد از انقــالب بــه منطقــه ی نفتــی مشــترک بــا امــارات 

ــد. ــژه ای ش ــه وی ــارس توج در خليج ف
ميــدان نفتــی نصــرت )فاتــح( کــه در 3۵ کيلومتــری جنــوب شــرقی جزیــره ســيری قــرار دارد، 
در ســال ۱۹66 از ســوی امــارات )ابوظبــی( کشــف شــد. بخشــی از آن در آب  هــای ایــران و بخشــی 
ــل از انقــالب،  ــد. قب ــام نهاده ان ــح ن ــا آن را فات ــرار دارد و اماراتی  ه ــارات ق ــاره ام ــالت ق دیگــر در ف
مطالعــات اکتشــافی الزم در ایــن ميــدان انجــام شــده بــود، امــا در نيمــه نخســت ســال ۱3۵8بــود 
ــره شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت اســتخراج از ایــن ميــدان آغــاز شــود کــه  کــه هيئت مدی
بــه ســبب کامــل نبــودن مطالعــات بــه بخــش اکتشــاف دســتور داده شــد اطالعــات برداشــتی را 
ســامان دهــد تــا مقدمــات حفــاری و اســتخراج نفــت فراهــم شــود. ســرانجام، در جلســه 6 شــهریور، 
هيئــت سرپرســتی تصميــم گرفــت مذاکــرات بــا امــارات متحــده عربــی بــرای اســتفاده از تأسيســات 
ميــدان نصــرت و اســتفاده از تأسيســات دریایــی آن کشــور را ادامــه دهــد۱ کــه بــه دليــل وجــود 
ــاز  ــا آغ ــد و ب ــا ش ــان اکتف ــاره کارشناس ــد چند ب ــه بازدی ــا ب ــک، تنه ــکالت تکنولوژی ــی مش برخ
جنــگ، کارهــا در ميــدان نصــرت، بــاز هــم بــه تعویــق افتــاد تــا ســرانجام، اوليــن عمليــات حفــاری 
در ســال ۱36۰ بــا موفقيــت  بــه انجــام رســيد و یــک چــاه دریایــی بــه مجموعــه چاه  هــای دریایــی 

ایــران اضافــه شــد و شــرکت ملــی نفــت ایــن ميــدان نفتــی را نصــرت ناميــد.
 در ســال ۱3۵8، تحــرکات عــراق در ميــدان مشــترک مــرزی، مــورد حساســيت دولــت ایــران 
ــالم و خوزســتان  ــرزی ای ــه م ــا در منطق ــاری عراقی  ه ــای حف ــرا شــاهد فعاليت ه ــت، زی ــرار گرف ق
بودنــد، از ایــن رو نخســت وزیر در ۱۰ مــرداد بــه شــرکت ملــی نفــت بــه دليــل فعاليت هــای عــراق 
در ایــالم هشــدار داد و درنتيجــه در ۱6 مــرداد، دولــت، دســتور رســيدگی بــه ایــن قضيــه را صــادر 

کــرد تــا تجــاوزی بــه حقــوق ایــران صــورت نگيــرد.2 
توســعه ميدان هــای مشــترک پــس از جنــگ بــا شــدت بيشــتری دنبــال شــد و مدیــر اکتشــاف 
ــزوم انجــام عمليــات  ــران شــرکت، ل ــه مدی ــان ۱367 در نامــه  ای ب ــی آب و توليــد در روزهــای پایان
لرزه  نــگاری بــر روی ميدان هــای مشــترک را یــادآور شــد. او در ایــن نامــه خواســت ایــن عمليــات 
ــران  ــرد. مدی ــه صــورت گي ــروزان ـ مرجــان و فارســی ـ حصب ــؤ، ف در ميدان هــای اســفندیار ـ لؤل
پــس از بررســی ایــن نامــه، بــا واگــذاری عمليــات بــه شــرکت دلــف ژئوفيزیــکال3 موافقــت کردنــد.۴

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۹، ۱3۵8/6/6.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴3، ۱3۵8/۵/۱6.

Delf Geophysical.3
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 6۹7، ۱367/۹/۵.
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نیروی انسانی و ساختار
ــق جــذب  ــط از طری ــه فق ــود ک ــن مشــکالت بخــش اکتشــاف ب ــود کارشــناس از مهم تری کمب
ــرکت  ــذا ش ــد، ل ــرف می ش ــی برط ــی و زمين شناس ــک، ریاض ــته های فيزی ــگان رش دانش آموخت
ملــی نفــت در ســال ۱33۴ اوليــن اســتخدام گروهــی از دانش آموختــگان دانشــگاه تهــران را آغــاز 
و از آن پــس، همــه ســاله آن را تکــرار می کــرد و ایــن گونــه، رونــد اســتخدام کارشناســان ایرانــی 

در شــرکت های خارجــی شــروع شــد و بعــد از انقــالب شــدت بيشــتری گرفــت.
در ششــم دی مــاه، پارســی، سرپرســت اکتشــاف و توليــد، طــی نامــه ای از شــرکت ملــی نفــت، 
خواســتار جــذب افــراد صاحــب تخصــص در امــور اکتشــاف شــد. او در ایــن نامــه بــر رفــع موانــع 

بــرای اســتخدام کارشناســان جدیــد اصــرار ورزیــد:
ــی کــه در رشــته های ریاضــی،  ــوم و تکنيک های صنعــت ژئوفيزیــک، اکتشــافی از پيشــرفت های عل
فيزیــک، الکترونيــک و زمين شناســی انجــام می شــود، بهــره می بــرد. ایــن صنعــت ســاليان 
ــد و  ــتفاده می ش ــران اس ــی در ای ــان خارج ــر کارشناس ــت نظ ــاری و تح ــور انحص ــادی به ط متم
فقــط در حيــن ملــی شــدن صعنــت نفــت بــود کــه قدم  هــای اوليــه به منظــور خودکفایــی در ایــن 
زمينــه برداشــته شــد چنــان کــه در ســال ۱۹6۹ شــرکت ملــی نفــت دارای یــک گــروه لرزه نــگاری 
ــا  ــه ت ــاالً س ــور، احتم ــطح کش ــافی در س ــت های اکتش ــه درخواس ــی باتوجه ب ــود. ول ــی ب اختصاص
ــکاران خارجــی جبــران  ــا اخــراج پيمان ــود ت چهــار گــروه دیگــر در آینــده نزدیــک، الزم خواهــد ب
شــود. بــا در نظــر گرفتــن حساســيت ایــن موضــوع، شایســته اســت موانــع موجــود بــرای اســتخدام 
برداشــته شــود زیــرا در غيــر ایــن صــورت ضایعــه شــدیدی بــه صنعــت اکتشــافی غيــر وابســته و 

خودکفــا وارد خواهــد شــد.۱
ــور  ــد به منظ ــالش کن ــود، ت ــرایط موج ــه ش ــت باتوجه ب ــم گرف ــره تصمي ــس هيئت مدی ازآن پ
جلوگيــری از توقــف کارهــای ژئوفيزیکــی، احتياجــات نيــروی انســانی از طریــق نقــل و انتقــاالت 
ــاز و  ــروی انســانی موردني ــن شــود.2بااین حال، مشــکالتی در جــذب ني ــت تأمي ــع نف ــی صنای داخل
کارآمــد وجــود داشــت و به تدریــج ســطح کيفــی نيــروی انســانی بخــش اکتشــاف کاهــش یافــت. 
عمده تریــن دالیــل آن، فقــدان برنامه ریــزی اســتخدامی منظــم و آمــوزش مؤثــر حيــن کار و نيــز 

عــدم توانایــی صنعــت نفــت بــه جــذب افــراد بــا تحصيــالت بــاال بــود.3
ــت  ــز اولوی ــا و اســناد در ســازمانی متمرک ــز داده ه ــه تمرک ــه توجــه ب ــود ک ــل ب ــن دالی ــه ای ب
یافــت. اولویــت دادن بــه تمرکزگرایــی از ســال ۱3۵8 آغــاز و به عنــوان یــک رونــد در طــول چهــار 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه ۱6۵، ۱3۵۹/۱۰/6.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱6۵، ۱3۵۹/۱۰/6

3. مصاحبه با منصور پروینيان، نشریه پيک نفت، مهر ۱36۵، شماره 2۱۵، ص 3۹. 
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ــه داشــتن بخــش اکتشــاف اصــرار  ــع شــرکت ها ب ــد در برخــی مواق ــت. هرچن ــه اســتمرار یاف ده
ــرار  ــد ق ــواره موردتأکي ــوتان هم ــگان و پيشکس ــوی از نخب ــی ق ــزوم مرکزیت ــی ل ــد، ول می وزیدن
ــزاری ســمينارها و  ــا برگ ــت ب ــی نف ــت اکتشــاف در شــرکت مل ــل مدیری ــن دلي ــه همي داشــت. ب
دوره هــای آموزشــی و توجيهــی رونــد یکپارچه ســازی را ســرعت بخشــيد. شــرکت ســهامی نفــت 
ايــران کــه در ســال ۱327 بــرای عمليــات اکتشــافی و توليــدی تأســيس شــده بــود، در 2۹ خــرداد 
۱362 بــا تصویــب هيئت مدیــره بــه پایــان راه رســيد.۱ کارکنــان باســابقه کــه در زمينــه اکتشــاف و 
توليــد فعاليــت داشــتند بــه بخــش اکتشــاف در شــرکت ملــی نفــت انتقــال یافتند. شــرکت ســهامي 
نفــت بــا ریاســت نفيســي، کاوش زمين شناســي بــراي اکتشــاف مخــازن جدیــد در قــم، کرمانشــاه، 
ســمنان و خراســان را برعهــده داشــت و کشــف منطقــه نفتــي ســراجه قــم ثمــره فعاليت هــاي ایــن 

ــود. ــت ب ــت نف ــدن صنع ــال های ملی ش ــرکت در س ش
ــرار  ــه ق ــال ۱3۵8 موردتوج ــاف از س ــازمان اکتش ــز در س ــازی و تمرک ــه یکپارچه س ــم ک گفتي
گرفــت. در کنــار آن، جــذب و آمــوزش نيروهــای جدیــد از اهميــت بســياری برخــوردار بــود. جــذب 
نيــروی انســانی ازســال ۱3۵۹ آغــاز شــد و در زمــان جنــگ ادامــه یافــت، برگــزاری ســمينارها و 
ــد کاهــش نيافــت. در دو  ــا آغــاز جنــگ ایــن رون ــادی داشــت و ب دوره هــای آموزشــی اهميــت زی
دوره ســادات و غرضــی دوره هــای آموزشــی در تهــران، اهــواز، گچســاران و محمودآبــاد برگــزار شــد. 
ــرای برگــزاری ســمينار  ــوب و تهــران ب ــد اســتاد دانشــگاه متخصــص در زمين شناســی در جن چن
و دوره آموزشــی دعــوت شــدند. دکتــر افراســياب خســروی ســعيد یــک دوره آموزشــی بــا عنــوان 
ــران در 28 دی ۱36۰ در  ــی ای ــوب غرب ــه در جن ــين های دوره کرتاس ــی ته نش ــترش جغرافيای گس
اداره اکتشــاف جنــوب برگــزار کــرد. در همــان زمــان در دی ۱36۰، دکتــر موســوی حرمــی دوره ای 
ــه  ــرد ک ــزار ک ــه برگ ــانزده جلس ــنگ ها در ش ــوبی س ــای رس ــی و محيط ه ــوان سنگ شناس ــا عن ب
ــن دوره در دو  ــتند. ای ــوب حضــور داش ــان اکتشــاف شــمال و جن ــر از مهندس بيســت و شــش نف
بخــش: ۱. مطالعــات پتروگرافــی؛ 2. بررســی وضعيــت تخلخــل ســنگ نفــت و تفســير محيط هــای 

رســوبی بــا توجــه بــه وضعيــت جغرافــی گذشــته آنــان برگــزار گردیــد.2

اکتشاف در دريای خزر
ــه  ــود ک ــال ها ب ــده و س ــت ش ــل ثاب ــا قب ــزر از مدت ه ــای خ ــی در دری ــای نفت ــود الیه ه وج
ــه  ــال آن ک ــرد، ح ــرداری می ک ــی بهره ب ــر نفت ــن ذخای ــزر از ای ــای خ ــمال دری ــوروی در ش ش
فعاليت هــای اکتشــافی نفــت ایــران در جنــوب کشــور متمرکــز شــده بــود. پــس از شــروع جنــگ، 
ــی  ــی )پراکندگ ــر امنيت ــم از نظ ــزر، ه ــای خ ــژه دری ــمال به وی ــی ش ــای نفت ــه الیه ه ــتيابی ب دس

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملي نفت ایران، جلسه 2۹8، ۱362/3/2۹.
2. پيک نفت، شماره ۱۴6، 8 بهمن ۱36۰، صص 2-۱.
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ــدا کــرد.  ــژه ای پي ــد در ســطح کشــور( و هــم ازنظــر سياســی ـ اقتصــادی اهميــت وی نقــاط تولي
تندگویــان در دوران کوتــاه وزارت خــود، ایــن قضيــه را مدنظــر قــرار داد، امــا فرصــت دفــاع از ایــن 
طــرح را نيافــت. ســرانجام در تيرمــاه ۱36۰ هيئــت سرپرســتان، بــا ادامــه فعاليت هــای اکتشــافی 
در دریــای خــزر موافقــت کــرد۱ و چنــد روز بعــد بــا حمایــت مهنــدس ســادات و دکتــر آیت اللهــی 

ــب شــد.  طــرح موردنظــر در شــورای عالی اقتصــاد تصوی
در ۱۹ اردیبهشــت ۱36۱ شــرکت ملــی نفــت دســتور داد باتوجه بــه موافقــت شــورای اقتصــاد و 
وجــود اطالعــات کافــی، اقدامــات الزم بــرای حفــاری اوليــن چــاه اکتشــافی در دریــای خــزر و بــه 

مــوازات آن، مطالعــات تکميلــی در ســطح فــالت قــاره دریــای خــزر صــورت گيــرد.2
ــن خواســته وزارت نفــت کــه اجــرای طــرح اکتشــاف و اســتخراج نفــت از حــوزه  ــه ای باتوجه ب
ــام  ــی انج ــان ایران ــوی کارکن ــد از س ــاری در آن بای ــت و حف ــی داش ــی خاص ــزر، ویژگ ــای خ دری
می شــد، شــرکت ملــی نفــت از شــرکت ملــی حفــاری خواســت تــا در مــورد نــوع دســتگاه و روش 

ــد.3 ــری کن ــای خــزر تصميم گي ــن چــاه اکتشــافی در دری ــاری اولي حف
مطالعــات اکتشــافی در حــوزه دریــای خــزر، ســال ها بعــد هــم ادامــه یافــت چنــان کــه در آبــان 
مــاه ۱363 شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت در صــورت موافقــت ســازمان برنامــه، نمونه بــرداری 
و مطالعــات ژئوتکنيکــی دریــای خــزر را بــه شــرکت مکانيــک خــارگ واگــذار کنــد۴، امــا بــا گــذر 
زمــان و درگيرشــدن هرچــه بيشــتر ایــران در جنــگ، انجــام عمليــات ژئوتکنيکــی در دریــای خــزر 
تــا ســال ۱366 طــول کشــيد تــا اینکــه در روزهــای پایانــی آبــان مــاه ســال ۱366 شــرکت نفــت بــا 
انعقــاد قــرارداد عمليــات ژئوتکنيــک در جنــوب دریــای خــزر بــا شــرکت تکنــو اکســپورت شــوروی 
موافقــت کــرد.۵ بــر اســاس گفتــه پروینيــان، در گذشــته در ۵3 هــزار کيلومتــر مربــع از آب هــای 
ــه کشــف حــدود ۴6 تاقدیــس  ــود کــه منجــر ب ــگاری انجــام شــده ب ــای خــزر عمليــات لرزه ن دری
ــران، براســاس ایــن مطالعــات حفــاری حــدود 3۰ چــاه را در ایــن  ــد. مدی ــزرگ و کوچــک گردی ب

ــد.6. ــی کردن ــه پيش بين منطق
کاوش در دریــای خــزر از برنامه هــای مهمــی بــود کــه شــرکت ملــی نفــت بــا جدیــت پيگيــری 
ــد و  ــد ش ــف منعق ــا شــرکت های مختل ــرای کاوش ب ــددی ب ــای متع ــن رو قرارداده ــرد، از ای می  ک
ســاخت ســکوهای حفــاری و شــناورهای موردنيــاز در دســتور کار مدیــران قــرار گرفــت. مذاکــره 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹۱، ۱36۰/۴/۱8.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 23۴، ۱36۱/2/۱۹.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 27۹، ۱36۱/۱۱/26.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 388، ۱363/8/2۰.
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 632، ۱366/8/3۰.

6. نشریه پيک نفت، مهر ۱36۵، شماره 2۱۵، ص ۵.
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ــن  ــکا در بهم ــک آپ در ن ــاری ج ــکوی حف ــاخت س ــرای س ــوالی ب ــدی رومارپ ــرکت فنالن ــا ش ب
ــرد.  ــت ک ــرکت موافق ــن ش ــا ای ــرارداد ب ــای ق ــا امض ــت ب ــرکت نف ــيد و ش ــه رس ــه نتيج ۱367 ب
ــرای  ــران )صــدرا( ب ــی ای ــع دریای ــا شــرکت صنای ــم خواســته شــد ب ــی نفتکــش ه از شــرکت مل
ســاخت شــناورهای موردنيــاز ایــن طــرح مذاکــره کنــد و نتيجــه را بــه شــرکت نفــت اطــالع دهــد.۱ 
ــرکت  ــن ش ــه ای ــی ب ــناور خدمات ــد ش ــک فرون ــش و ی ــد یدک  ک ــاخت دو فرون ــب، س به این ترتي
ســپرده شــد2 و نظــارت بــر مهندســی، طراحــی و ســاخت ســکوی حفــاری دریــای خــزر نيــز بــه 
ــا بررســی  ــات در بخــش جنوب شــرقی، ب ــرای انجــام عملي ــاس واگــذار شــد.3 ب شــرکت تکنی ت
پيشــنهادهای رســيده، بــا انعقــاد قــرارداد بــرای عمليــات ژئوتکنيــک بــا شــرکت ماشــين ایمپــورت 

شــوروی موافقت شــد.۴

انجمن بین المللی اکتشاف و تولید
ــان ۱36۵، جلســه ای در ســاختمان مرکــزی اهــواز  ــی نفــت در 2۴ آب ــره شــرکت مل هيئت مدی
بــا حضــور خردمنــد، گرانمایــه، بوترابــی، گــودرزی، جانشــکار، وزیــری هامانــه، پارســی و سروشــی 
 E&P( تشــکيل داد کــه در آن، نامــه مهــدی پارســی دربــاره انجمــن بين المللــی اکتشــاف و توليــد
Forum( مطــرح شــد. وظيفــه ایــن انجمــن کــه در ســال ۱۹7۴ بــه همــت تعــدادی از شــرکت های 
ــه آن پيوســت،  ــد ب ــک ســال بع ــز ی ــران ني ــود و ای ــدن تأســيس شــده ب ــی در لن ــی بين الملل نفت
آمــوزش و تربيــت کارشناســان نفتــی و جمــع آوری و ارائــه آخریــن اطالعــات و تجربيــات در ایــن 
زمينــه بــرای اســتفاده اعضــا بــود. پارســی اصــرار داشــت بــرای انتقــال فنــاوری و دانــش الزم اســت 
عضویــت در ایــن انجمــن ادامــه یابــد، درنتيجــه شــرکت ملــی نفــت بــا عضویــت در ایــن انجمــن 

مشــروط بــر انتخــاب نماینــدگان فعــال به منظــور انتقــال تکنولــوژی بــه کشــور موافقــت کــرد.۵

تولد پارس جنوبی
ایــران ميادیــن نفــت و گاز مشــترک زیــادی در دریــا و خشــکی بــا همســایگانش دارد. یکــی از 
ایــن منابــع مشــترک در جزیــره ابوموســی قــرار دارد. در اوج اختالفــات ایــران و شــارجه بــر ســر 
ــا شــارجه  ــه ای ب ــس تفاهم نام ــره ابوموســی در ســال ۱3۴8 شــرکت انگليســی بيوت ــت جزی مالکي
ــرداری از  ــود: »بهره ب ــع نفــت ابوموســی ب ــرداری از مناب منعقــد کــرد کــه یکــی از مــوارد آن بهره ب

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 7۰7، ۱367/۱۱/۹.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 732، ۱368/۵/2۵.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 766، ۱36۹/2/۵.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 7۱6، ۱368/۱/2۰.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۱۰، ۱36۰/8/2۴.
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منابــع نفــت ابوموســی و بســتر دریــا و کــف دریــای ســرزمينی کــه بــه دســت شــرکت نفــت و گاز 
بيوتــس انجــام خواهــد شــد، بایــد مــورد قبــول ایــران باشــد. نيمــی از درآمدهــای دولتــی از نفــت 

توســط شــرکت به طــور مســتقيم بــه ایــران و نيــم دیگــر بــه شــارجه پرداخــت خواهــد شــد.«
ایــن مــاده از قــرارداد، ناظــر بــه مقاوله نامــه بــود کــه در 2۰ نوامبــر ۱۹7۱ بيــن ایــران و حاکــم 
ــره  ــر جزی ــت ب ــر مالکي ــی ب ــود مبن ــای خ ــن ادع ــه، طرفي ــق مقاوله نام ــد. طب ــا ش ــارجه امض ش

ــه رســميت نشــناختند.  ــز ب ــل را ني ــای طــرف مقاب ــد. در عين حــال ادع ــس نگرفتن ابوموســی پ
وقــوع انقــالب و ســپس جنــگ تحميلــی، موجــب شــده بــود ایــران نتواند چنــدان بــه ميدان های 
ــژه در حــوزه  مشــترک توجــه کنــد. بااین حــال برداشــت نفــت و گاز از ميدان هــای مشــترک به وی
ــت  ــه فعالي ــت ک ــی نف ــرکت مل ــود. ش ــور ب ــران کش ــای مدی ــواره از دغدغه  ه ــارس هم خليج ف
همســایگان خــود را در ميدان هــای مشــترک زیــر نظــر داشــت، خردادمــاه ســال ۱36۰ در نامــه  ای 
از وزارت خارجــه خواســت تــا خــط مشــی دولــت جمهــوری اســالمی ایــران را بــا در نظــر گرفتــن 

ــران و شــارجه اعــالم کنــد.۱ مقاوله نامــه ای
ــر شــدیدترین حمــالت دشــمن  ــران زی ــی ای ــه تأسيســات نفت در اردیبهشــت ۱36۵ درحالی ک
ــات  ــه، جلس ــی وزارت خارج ــا هماهنگ ــد ب ــم گرفتن ــت تصمي ــرکت نف ــران ش ــت، مدی ــرار داش ق
مشــترکی بــا کشــورهای همجــوار در حــوزه خليج فــارس برگــزار کننــد. هــدف؛ مذاکــره و مبادلــه 
اطالعــات در مــورد ميدان هــای مشــترک بــود. دراین حــال، از شــرکت نفــت فــالت قــاره خواســته 
ــرداری  ــد ســرمایه گذاری در بهره ب ــا در نظــر گرفتــن محدودیت هــای ارزی، روش هــای جدی شــد ب

ــد.2 ــزارش ده ــه را گ ــه و نتيج ــارس را مطالع ــوزه خليج ف ــای مشــترک ح از ميدان ه
مــاده ۵ مقاوله نامــه ایــران و شــارجه کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد، ضعــف بزرگــی داشــت. بــر 
ــه  اســاس آن، شــرکت بيوتــس کــه اســتخراج نفــت را برعهــده داشــت، می بایســت درآمــد حاصل
ــر  ــط ناظ ــاده فق ــن م ــرد. ای ــت می ک ــارجه پرداخ ــران و ش ــای ای ــه دولت ه ــورت ۵۰-۵۰ ب را به ص
بــر منابــع طبيعــی تحــت امتيــاز شــرکت بيوتــس بــود و اشــاره ای بــه اکتشــاف های آتــی نداشــت، 
ــی  ــراف ابوموس ــده ای در اط ــرکات نگران کنن ــام تح ــرگرم انج ــارجه س ــه ش ــه آنک ــذا باتوجه ب ل
ــا و  ــا گزارشــی از همکاری ه ــاره درخواســت کــرد ت ــالت ق ــی نفــت از شــرکت ف ــود، شــرکت مل ب
کمک هایــی کــه در ارتبــاط بــا اجــرای قــرارداد شــارجه ـ بيوتــس صــورت گرفتــه، تهيــه کنــد. ایــن 
شــرکت همچنيــن گــزارش فنــی از نحــوه توســعه و بهره بــرداری از مخزنــی کــه به تازگــی کشــف 
شــده بــود، بــه امــور بين الملــل ارائــه داد تــا اقدامــات الزم از طریــق وزارت نفــت انجــام گيــرد.3 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱8۵، ۱36۰/3/۱۰.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰8، ۱36۵/2/7.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰8، ۱36۵/2/7. 
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ــود  ــی ب ــایگان جنوب ــا همس ــی ب ــرکت های اروپای ــکاری ش ــا و هم ــن رویداده ــذر ای از رهگ
ــد، شــمار کارشناســان  ــه فعاليــت بيشــتر روی آوردن ــاره و امــور اکتشــاف ب کــه شــرکت فــالت ق
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرفته، فعاليت ه ــای پيش ــاره تکنولوژی ه ــا اج ــد ی ــا خری ــرد و ب ــدا ک ــش پي افزای
اســتخراج، بيــش از پيــش، موردتوجــه قــرار گرفــت. فاصلــه ســال های ۱36۴ تــا ۱368 را می تــوان 
ــاف  ــات اکتش ــان عملي ــا ۱372 را زم ــال های ۱368 ت ــی و س ــات عمليات ــی و مطالع دوران آمادگ
ــه در حــوزه  ــان اســت. مطالع ــن جری ــود ای ــی مول ــارس جنوب ــه پ ــرد ک ــی ک برنامه ریزی شــده تلق

ــه حفــر اوليــن چــاه اکتشــافی در ایــن منطقــه شــد پــارس جنوبــی منجــر ب
ــات  ــام عملي ــکی و انج ــق خش ــطح مناط ــافی در س ــای اکتش ــترش فعاليت ه ــال گس ــه دنب .ب
ــت،  ــاره یاف ــم اهميتــی دوب ــد ارزیابی هــای قدی ــد، تأیي ــرای کشــف ميدان هــای جدی ــگاری ب لرزه ن
ــه  ــارس ب ــایگان در خليج ف ــت همس ــتری از فعالي ــای بيش ــتان، گزارش ه ــه در تابس ــژه آن ک به وی
ــن امــر ســبب شــد آن هــا در ششــم بهمــن  ــی نفــت رســيد کــه ای دســت مســئوالن شــرکت مل
۱36۴ عمليــات لرزه نــگاری در گســتره ای بــه مســاحت ۱22۰۰ کيلومترمربــع در آب هــای مــرزی 
خليج فــارس بــرای شناســایی ســاختمان های زمين شناســی را مــورد تصویــب قــرار دهنــد، 
ــارس  ــام اکتشــاف خليج ف ــا ن ــا واحــدی ب ــرار شــد ت ــن طــرح،  ق ــت ای ــه اهمي ــن باتوجه ب همچني
در مدیریــت اکتشــاف و توليــد ایجــاد شــود، ضمــن اینکــه شــرکت بــه مدیریــت اکتشــاف و توليــد 
اجــازه داد بــرای حفاری هــای اکتشــافی در خليج فــارس، یــک دکل حفــاری دریایــی اجــاره کنــد.۱
ــا  ــره ب ــه مذاک ــاز ب ــرزی، ني ــای م ــن وســعت در آب  ه ــا ای ــی ب ــه انجــام عمليات ــا ک ــا از آنج ام
ــت  ــاه، مدیری ــم بهمــن م ــن خاطــر در ده ــه همي ــارس داشــت، ب کشــورهای همســایه در خليج ف
ــور خارجــه،  ــا همــکاری وزارت ام ــور شــد، ب ــی نفــت مأم ــب شــرکت مل ــد از جان اکتشــاف و تولي
ــا  ــرای برقــراری ارتبــاط ب ــاره، اقدامــات الزم ب مدیریــت امــور بين الملــل و شــرکت نفــت فــالت ق

ــد.2  ــام ده ــارس را انج ــورهای خليج ف کش
ــات  ــاز عملي ــه آغ ــم ب ــد، مصم ــاف و تولي ــر اکتش ــان، مدی ــور پرویني ــگ، منص ــود جن ــا وج  ب
اکتشــافی در آب هــای خليج فــارس بــود. امــا ناامــن بــودن خليج فــارس بــه دنبــال جنــگ ایــران و 
عــراق رســيدن بــه ایــن هــدف را بســيار ســخت می کــرد. کشــف ميــدان عظيــم گازی گنبدشــمالی 
ــال  ــاليان س ــا س ــه ت ــود ک ــانده ب ــی از گاز رس ــع عظيم ــه منب ــارس قطــر را ب ــای خليج ف در آب ه
دغدغــه مســئوالن ایــن کشــور را مرتفــع کــرده بــود. پروینيــان بامطالعــه ســاختارهای نقشه شناســی 
و بــا هم فکــری کارشناســان واحــد اکتشــاف خليج فــارس معتقــد بــود کــه ایــن ميــدان تــا آب هــای 
ــا  ــد. ب ــه خــود برآم ــون فرضي ــب ممکــن درصــدد آزم ــر ترتي ــه ه ــن ب ــداد دارد. بنابرای ــران امت ای

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴87، ۱36۴/۱۱/6.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴88، ۱36۴/۱۱/۱۰.
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ــم  ــم فراه ــه ه ــن فرضي ــون ای ــکان آزم ــی ام ــارس به راحت ــگاری در خليج ف ــات لرزه ن ــام عملي انج
ــد: ــان می گوی ــور پرویني ــد. منص می ش

مــن خــرداد مــاه ســال ۱36۴ بــا یــک دیــد برنامــه و بودجــه وارد اکتشــاف شــدم. آن روزهــا یــک 
نقــص عمــده در موازنــه ســوخت کشــور دیــده می شــد. مــا دوميــن دارنــده ذخایــر گازی در جهــان 
بودیــم امــا تنهــا امــکان برداشــت از ۴۰ درصــد ایــن ذخایــر وجــود داشــت. باتوجه بــه برنامه هــای 
توســعه گازرســانی در کشــور نيــاز بــه گســترش ميادیــن گازی مســتقل به شــدت وجــود داشــت. در 
آن زمــان مســئوالن، تــالش زیــادی بــرای توســعه پــارس شــمالی از خــود نشــان می دادنــد. برنامــه  
ــن ميــدان در ســال ۱۹7۱ طراحــی و ۱7 حلقــه چــاه در ســال های قبــل از انقــالب در  توســعه ای
ایــن ميــدان حفــاری شــده بــود. امــا برداشــت از ایــن ميــدان کار ســاده ای نبــود. فشــار گاز در ایــن 
منطقــه در حــدود psi  8۰۰۰ و دمــای چــاه در عمــق 3۰۰۰ متــری 2۵۰ درجــه فارنهایــت بــود. 
ــود. به رغــم تمــام فشــارها، در  ــرده ب ــاال ب ــن ميــدان را بســيار ب ــه توســعه ای هميــن مســئله هزین
ــارس شــمالی  ــه پ ــا در حــد نگهــداری ســکوها ب ــر تمــام درخواســت ها مقاومــت کــردم و تنه براب
ــمالی در  ــد ش ــدان گنب ــر روی مي ــه ب ــه مطالع ــد ب ــتر عالقه من ــن بيش ــاص دادم. م ــه اختص بودج
ــعت ۱2  ــگاری در وس ــروژه لرزه ن ــه، پ ــورت گرفت ــای ص ــام مقاومت ه ــا تم ــودم.  ب ــارس ب خليج ف
ــار در تاریــخ نفــت ایــران تعریــف کــردم.  هــزار کيلومتــر در جنــوب خليج فــارس را بــرای اوليــن ب
ــازاده در وزارت  ــام داده شــد. آق ــار ت ــن اختي ــه م ــه ب ــرای اجــرای برنام از طــرف نخســت وزیری ب
ــرای  ــود. مــن ب ــه نفــت و حفــظ ســهم  ایــران در اوپــک ب نفــت بيشــتر درگيــر مســائل مربــوط ب
ــک  ــگاری ی ــرای شــروع لرزه ن ــردم. ب ــرارداد امضــاء ک ــف ق ــدی دل ــا شــرکت هلن ــروژه ب اجــرای پ
ــر  ــی، لنگ ــواحل دوب ــود و در س ــی دوم ب ــگ جهان ــه جن ــوط ب ــه مرب ــن ک ــن جمع ک ــتی مي کش
ــه  منطقــه   ــگاری  را ب ــگاری مجهــز کردیــم. در ابتــدا کشــتی  لرزه ن ــه وســایل لرزه ن ــود؛ ب انداختــه ب
عســلویه بــرای انجــام  عمليــات  گســيل  دادم و هم زمــان  بــا ایــن  کار تحقيقــات  خــود را در ارتبــاط  
بــا گنبــد شــمالی  قطــر از طریــق  منابــع  خارجــی  آغــاز کــردم  تــا بــا صــرف  کمتریــن  هزینــه  بــه  
شــک  خــود جامــه  عمــل  بپوشــانم . در حيــن انجــام عمليــات لرزه نــگاری چندیــن بــار کشــتی های 
گشــت قطــر مشــکالتی بــرای کشــتی لرزه نــگاری ایجــاد کردنــد. آن هــا مدعــی بودنــد کــه مــا در 
داخــل آب هــای قطــر مشــغول کار هســتيم. مــا بــرای رد ادعــای آنــان بــه ناچــار بــا کمــک کشــتی 
ــه ها  ــن نقش ــک همي ــا کم ــرانجام ب ــم و س ــی کردی ــه برداری دریای ــه نقش ــروع ب ــی ش هيدروگراف
ــگاری انجــام می دهيــم. بعــد از  ــران مطالعــات لرزه ن ــا در داخــل آب هــای ای ــم کــه م اثبــات کردی
اتمــام عمليــات، ایــن اطالعــات بــرای تفســير بــه هلنــد فرســتاده شــد. مــن بــه همــراه تعــدادی از 
نيروهــای بخــش لرزه نــگاری از جملــه آقــای محــدث، خازنــی زاده و خراســانی بــه هلنــد رفتيــم و 
بعــد از تفســير اطالعــات، ســه نقطــه بــرای حفــاری انتخــاب شــد. بعــد از بازگشــت بــه ایــران دکل 
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شــهيد رجایــی را بــرای حفــاری بــه منطقــه ارســال کــردم. خوشــبختانه محــل حفــر اوليــن چــاه، 
خيلــی خــوب انتخــاب شــد و در ســال ۱367 چــاه بــه گاز پرفشــار برخــورد کــرد. مراحــل تکميــل 

ــه پایــان رســيد.۱ ــا مدیریــت مهنــدس مشــتاقيان ب ایــن چــاه در ســال ۱37۰ و هم زمــان ب
ميــدان عظيــم گازی پــارس جنوبــی کــه بــر روی مــرز مشــترک ایــران و قطــر در خليج فــارس 
ــن ميــزان 37۰۰ کيلومتــر آن  ــع مســاحت دارد کــه از ای واقــع شــده، بيــش از ۹7۰۰ کيلومترمرب
در داخــل آب هــای ایــران قــرار دارد. حجــم گاز ذخيره شــده در ایــن ميــدان چيــزی در حــدود ۱۴ 

تریليــون مترمکعــب اســت کــه تقریبــاً 8 درصــد از کل گاز دنيــا را شــامل می شــود. 

پتروشیمی
ــتمرار  ــی اش اس ــتر تاریخ ــه در بس ــت، بلک ــا نرف ــه کم ــالب، ب ــس از انق ــيمی پ ــت پتروش صنع
ــاوت  ــکال متف ــالب در اش ــس از انق ــود، پ ــی آن ب ــت پيدای ــه عل ــزوده ک ــوم ارزش اف ــت. مفه یاف
متجلــی گردیــد. ورود بخــش خصوصــی از ابتــدا تــا دهــه ۱38۰ بــا چالــش مواجــه بــود، امــا پــس 
از آن بــه دالیــل اقتصــادی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و بــه محلــی بــرای انباشــت ســرمایه بــدل 
گشــت  بيشــترین ابهامــات و تردیدهــا در افــکار عمومــی از نيمــه دهــه هشــتاد بــه وقــوع پيوســت.

ــه  ــد ک ــير کرده ان ــه تفس ــنت و مدرنيت ــتيز س ــه ی س ــالمی ۱3۵7 را نتيج ــالب اس ــی انق برخ
ــی  ــور مصداق ــم به ط ــر بخواهي ــت. اگ ــر گش ــدرن منج ــای م ــا و نماده ــن نهاده ــده گرفت ــه نادی ب
صنعــت پتروشــيمی را در چارچــوب نظریــه ی بــاال بررســی کنيــم، ناتوانــی ایــن نظریــه را در تبييــن 
ــه ی اشاره شــده بيــش  ــع، نظری ــت. درواق ــم یاف ــس از انقــالب درخواهي ــه ی پ ــی از جامع بخش های
ــه بخش هــای صنعــت، بازرگانــی، پزشــکی و کشــاورزی بپــردازد، بــه حــوزه ی سياســت  از آنکــه ب
و فرهنــگ نظــر دارد. آنچــه بــه ایــن بخــش مربــوط می شــود، رونــد تحــوالت پتروشــيمی اســت. 
ــا فرازوفرودهایــی  ــران پــس از انقــالب هرچنــد ب ــوان اذعــان کــرد صنعــت پتروشــيمی در ای می ت
ــا  ــت، ام ــب رف ــه عق ــخصی ب ــليقه های ش ــه ی س ــل غلب ــه دلي ــوارد ب ــی م ــود و در برخ ــراه ب هم

درمجمــوع رونــدی رو بــه جلــو داشــت. 
هيئت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی در بــازه ی زمانــی ۱۹ ماهــه ی پيــروزی انقــالب 
ــن  ــا ای ــورد ب ــران در برخ ــرد. مدی ــه ک ــی را تجرب ــای گوناگون ــی چالش ه ــگ تحميل ــاز جن ــا آغ ت
ــر جامعــه، تصميمــات به زعــم  ــا فضــای عمومــی حاکــم ب ــا متناســب ب ــد ت چالش هــا تــالش کردن

۱. مصاحبه با دکتر منصور پروینيان، پروژه تاریخ نفت ایران، ۱3۹۴.



736

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

ــل  ــه دلي ــازی )ب ــد از: پاکس ــارت بودن ــا عب ــن چالش ه ــد. مهم تری ــاذ کنن ــتی را اتخ ــود درس خ
فشــار از ســوی رده هــای پایيــن و نهادهــای خــارج از شــرکت(، حل وفصــل قراردادهــای مشــارکتی 
ــرف  ــابق(، برط ــاهپور س ــام )ش ــدر ام ــارگ و بن ــدی در خ ــای تولي ــدازی واحده ــين، راه ان پيش
ــره  ــد شــرکت، مذاک ــا، ســازماندهی جدی ــه و خــوراک برخــی مجتمع ه ــواد اولي ــود م ــردن کمب ک
ــع  ــی صنای ــای شــرکت مل ــر فعاليت ه ــروری ب ــا. م ــل طرح ه ــرای تکمي ــکاران خارجــی ب ــا پيمان ب
پتروشــيمی در ســال های پــس از انقــالب تــا وقــوع جنــگ، نشــاندهنده توانمنــدی و تــالش فعــاالن 
ایــن عرصــه بــرای حــل مســائل و مشــکالت اســت. انقالبيــون جــوان، در شــرایطی کــه مشــکالت 
ــت  ــا درای ــود، ب ــرده ب ــه ک ــا مشــکالت بســياری مواج ــا را ب ــای اقتصــادی، کاره ــی و تحریم ه مال

ــد ایــن مشــکالت را مهــار کننــد. تــالش کردن
ــدند و  ــن ش ــين جایگزی ــران پيش ــتر مدی ــه بيش ــيد ک ــی نکش ــالب، طول ــروزی انق ــس از پي پ
الیــه ی جدیــدی از مدیــران و کارشناســان بــه رده هــای باالتــر ارتقــا یافتنــد. مدیرعامــل و اعضــای 
هيئت مدیــره ی شــرکت های تابعــه از نــو انتخــاب و منصــوب گردیدنــد و نخســتين نمــودار 
ــد، روحيــه ی  ــران جدی ســازمانی پــس از انقــالب در 7 خــرداد ۱3۵8 طراحــی و اجــرا شــد.  مدی
ــروج  ــان، خ ــد. هم زم ــابق را برنمی تافتن ــران س ــه کاری مدی ــتند و محافظ ــکال داش ــی و رادی انقالب
ــدون حضــور آنهــا امورشــان را پيــش  ــا ایرانيــان ب ــود ت کارشناســان خارجــی، فرصــت مناســبی ب
ببرنــد. در ایــن ميــان، کاهــش توليــد و صــادرات نفت خــام و نوســانات قيمــت نفــت در بازارهــای 
جهانــی، بــه کمــک صنعــت پتروشــيمی آمــد و اندیشــه بهره منــدی هرچــه بيشــتر از ایــن صنعــت 
ــون  ــوالت چ ــی از محص ــد و برخ ــر گرفتن ــد را از س ــج تولي ــا به تدری ــرد. مجتمع ه ــت ک را تقوی
ــه شــرایط کشــور و کمبــود  گوگــرد، آمونيــاک و پــودر PVC صــادر شــد. در ایــن دوران، باتوجه ب

ــود. ــدک ب ــروی انســانی ان ــا، جــذب ني ــا و راکــد شــدن برخــی از پروژه ه ــق کاره بودجــه، تعلي

رحیم عابدی
رحيــم عابــدی  در 3 اســفند ۱3۵7 به عنــوان سرپرســت موقــت شــرکت ملــی صنایــع 
ــد.   ــاب ش ــره انتخ ــس هيئت مدی ــل و رئي ــوان مدیرعام ــن ۱3۵8 به عن ــيمی و در 8 فروردی پتروش
ــت  ــع پتروشــيمی نشــان از توجــه جــدی دول ــی صنای ــگام مدیرعامــل شــرکت مل انتخــاب زودهن
ــا آذر  ــه ایــن صنعــت داشــت. رحيــم عابــدی ، فعــال جبهــه ملــی و اســتاد دانشــگاه، ت انقالبــی ب
۱3۵8 ســکان صنعــت پتروشــيمی را در دســت داشــت. او، کارشناســی بــود کــه در ميانســالی بــه 
ــد  ــاری زاده، محم ــناخت. حج ــی را می ش ــت به خوب ــن صنع ــالت ای ــت و معض ــا یاف ــت ارتق مدیری

ــد.  ــد بودن ــره جدی ــای هيئت مدی ــار اعض ــر کوهي ــض و اميرناص مفي
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ــت  ــا ریاس ــتی و ب ــوان هيئت سرپرس ــت عن ــات تح ــدی در آذر ۱3۵8، جلس ــن عاب ــس از رفت پ
ــر  ــت در دفت ــاختمان وزارت نف ــات در س ــر ۱3۵۹ جلس ــد  و از ۱۹ تي ــکيل  ش ــد تش ــن مرش حس
ــان در 3۰  ــاب اجل لوئي ــس از انتص ــا پ ــد. تنه ــزار می گردی ــت، برگ ــر نف ــر، وزی ــر معين ف علی اکب

ــد. ــتفاده ش ــره اس ــوان هيئت مدی ــر از عن ــار دیگ ــر ۱3۵۹ ب مه
دوران مدیریــت رحيــم عابــدی هفــت مــاه طــول کشــيد. او مــورد قبــول انقالبيــون و مدیــران 
ــرب از  ــانی مج ــروی انس ــظ ني ــرای حف ــری ب ــالش وصف ناپذی ــود. ت ــد( ب ــی و جدی ــد )قدیم ارش
خــود نشــان داد. پی درپــی بــه محــل مجتمع هــای پتروشــيمی در بنــدر امــام )شــاهپور(، خــارگ 
ــا  ــرد ت ــالش می ک ــت و ت ــو می نشس ــه گفتگ ــان ب ــا کارکن ــک ب ــرد، از نزدی ــفر می ک ــادان س و آب
ــره  ــای هيئت مدی ــه، تالش ه ــت ماه ــن دوران هف ــد. در ای ــل کن ــره را حل وفص ــکالت روزم مش
بيشــتر حــول چهــار موضــوع در جریــان بــود: آرام ســازی فضــای ملتهــب پــس از انقــالب و به ویــژه 
ــت  ــارکتی، نگهداش ــای مش ــل قرارداده ــرای حل وفص ــره ب ــترده؛ مذاک ــازی های گس ــل پاکس تعدی
ــرای تکميــل مجتمــع  ــا شــریک ژاپنــی ب ــدازی خطــوط توليــد؛ ادامــه گفتگــو ب تجهيــزات و راه ان

پتروشــيمی ایــران ـ ژاپــن.
ــود. او،  ــدی ب ــای عاب ــن چالش ه ــی از مهم تری ــيمی یک ــت پتروش ــازی در صنع ــئله پاک س مس
ــا پاک ســازی های گســترده نداشــت و در ایــن زمينــه  ــی ب ــه، موافقــت چندان همچــون حســن نزی
نســبتاًً محتاطانــه عمــل کــرد. حســن نزیــه، مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت، بــا واژه ی پاک ســازی 
مخالفــت داشــت، امــا پاک ســازی از دغدغه هــای مهــم برخــی از کارکنــان متعهــد و انقالبــی بــود. 
تعــدادی از آنهــا بــا برگــزاری تجمعــی در اردیبهشــت ۱3۵8 خواهــان برکنــاری »عوامل امپریاليســم 
و رژیــم شــاه« شــدند. رحيــم عابــدی در ایــن اجتمــاع گفــت: »در ایــن شــرکت پاکســازی بایــد از 
دو جهــت انجــام گيــرد. طــرد عناصــری کــه در گذشــته مرتکــب لغــزش شــده اند و دیگــر، احقــاق 
ــت  ــروه ه۱ای چــپ در صنع ــع شــده اند.«  حضــور گ ــم و ســتم واق ــورد ظل ــه م ــرادی ک حــق از اف
ــاره ی  ــه درب ــی ک ــود. در اطالعيه های ــت ب ــای پخــش نف ــر از پاالیشــگاه و واحده پتروشــيمی کمت
فســاد اقتصــادی مدیــران نفــت انتشــار  یافــت، کمتــر بــه مدیــران و کارشناســان پتروشــيمی اشــاره 
شــده اســت، امــا مشــکل آن بــود کــه ایــن کارشناســان در بنــدر امــام و خــارگ از وضــع موجــود 

نگــران و عالقه منــد بــه انتقــال از محــل خدمــت خــود بودنــد.

ــالی  ــا پرداخــت س ــدان ب ــن از کارمن ــت ۵ ت ــه خدم ــه ب ــزارش داد ک ــاه ۱3۵8 گ ــازی در مهرم ۱. کميســيون پاک س
ــه  2۰ روز حقــوق به عنــوان خســارت اخــراج خاتمــه داده شــد؛ ۱۵ تــن از کارمنــدان شــرکت بــدون پرداخــت هرگون
ــدند.  ــته ش ــه بازنشس ــای متعلق ــه ی مزای ــتفاده از کلي ــا اس ــز ب ــدان ني ــن از کارمن ــدند؛ ۱8 ت ــته ش ــی بازنشس مزایای

ــه ۱3، ۱3۵8/7/2( ــيمی، جلس ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــره ی ش ــات هيئت مدی )مصوب
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ــيونی از نيروهــای انقالبــی و متعهــد بــا نــام »کميســيون پاک ســازی« در شــرکت  کميس
تشــکيل شــد. اگرچــه پاک ســازی و تصفيــه ی مدیــران و کارکنــان ســابق در پتروشــيمی بــه ابعــاد 
و گســتردگی شــرکت ملــی نفــت نبــود، امــا نمودهایــی از آن را می تــوان در اســناد مشــاهده کــرد. 
نخســتين نمــود آن پایــان دادن بــه خدمــت مدیــران رده بــاالی ســابق بــود. کميســيون پاک ســازی 
ــره و مدیرعامــل ســابق شــرکت  ــه خدمــت باقــر مســتوفی، رئيــس هيئت مدی در ۱8 تيــر ۱3۵8 ب
ــل،  ــام مدیرعام ــره و قائم مق ــع پتروشــيمی، و شــاپور شــریفی، عضــو ســابق هيئت مدی ــی صنای مل

ــت. ــه یاف ــان هایی ادام ــا نوس ــال های ۱3۵8 و ۱3۵۹ ب ــی س ــازی در تمام ــه داد.  پاک س خاتم
از دیگــر تصميمــات مهــم ایــن دوره، خریــد ســهام شــرکت های خارجــی بــود. شــورای انقــالب 
از طریــق کميتــه مخصوصــی رأســاً در ایــن زمينــه اقــدام می کــرد و نماینــده ای از جانــب شــرکت 
ــرکت های  ــا ش ــره ب ــات مذاک ــت. جزئي ــور داش ــرات حض ــز در مذاک ــيمی ني ــع پتروش ــی صنای مل
ــی  ــی به راحت ــرکای خارج ــت. ش ــده اس ــس نش ــناد منعک ــدان در اس ــهام چن ــی صاحب س خارج
حاضــر بــه دســت کشــيدن از ســهام خــود نبودنــد و مذاکــرات بــه درازا کشــيد. دولــت کــه به طــور 
جــدی اداره تأسيســات نفتــی )نفــت، گاز و پتروشــيمی( توســط کارشناســان داخلــی را سرســختانه 
دنبــال می کــرد، در 28 آذر ۱3۵8 اعــالم کــرد کميســيونی از اعضــای شــرکت ملــی نفــت، شــرکت 
ملــی گاز و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی ایــران تشــکيل خواهــد شــد تــا سرنوشــت شــرکای 
خارجــی صاحــب ســهام را مشــخص کنــد.۱ ایــن تصميــم برخاســته از روح زمانــه بــود کــه صنعــت 

نفت ایران در عرصه های مختلف صنعت نفت باید توسط ایرانيان اداره شود.
در بحبوحــه مذاکــره بــرای خریــد ســهام کامــل شــرکای خارجــی، رحيــم عابــدی در مصاحبــه ای 
ــرداری نشــود  ــا زمانــی کــه ایــن پــروژه آمــاده بهره ب ــه مجتمــع ایــران ـ ژاپــن گفــت: »ت راجــع ب
ــر  ــيد، اگ ــد رس ــه تولي ــه مرحل ــه ب ــه کارخان ــر ک ــال دیگ ــاید دو س ــرد. ش ــم ک ــی نخواهي اقدام
ــيم، در  ــع باش ــات مجتم ــوی احتياج ــی جوابگ ــر فن ــتيم از نظ ــز توانس ــود و ني ــه ب مقرون به صرف
صــورت تمایــل شــریک ژاپنــی، ســهام آنهــا را خواهيــم خریــد.«2 دولــت موقــت کــه از اهميــت ایــن 
ــدی در 2۱  ــرد. عاب ــا ک ــرای بازگشــت ژاپنی ه ــادی ب ــالش زی ــود، ت ــی آگاه ب ــم به خوب طــرح عظي
ــرای بازگشــت ژاپنی هــا  ــگار کيهــان خبــر داد کــه مذاکــره ب ــا خبرن فروردیــن ۱3۵8 در گفتگــو ب
بــرای ادامــه کار جریــان دارد. او گفــت: »بــا وجــود تکميــل 8۵ درصــد از طــرح مجتمــع پتروشــيمی 
ایــران ـ ژاپــن، هنــوز بــا مشــکالت مالــی و فنــی مواجــه هســتيم. بيــش از 2 هــزار نفــر از کارکنــان 
ــرای بازگشــت ژاپنی هــا و ادامــه  ــد کــه مــا ب ژاپنــی و خارجــی ایــن طــرح ایــران را تــرک کرده ان

۱. روزنامه کيهان، 28 آذر ۱3۵8.
2. کيهان 3 اردیبهشت ۱3۵8.
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کار آنــان، اقداماتــی انجــام داده ایــم.«۱
بيــش از یــک ســال از تعطيلــی کارهــا می گذشــت و اگــر تجهيــزات مختلــف همچنــان بــه حــال 
ــت.  ــدر می رف ــه ه ــاعت کار ب ــزاران س ــرمایه کشــور و ه ــا دالر س ــا می شــدند، ميليون ه خــود ره
معين فــر، روز ۵ بهمــن ۱3۵8 در اجتمــاع کارکنــان مجتمــع ایــران ـ ژاپــن حاضــر شــد و گفــت: 
ــه  ــه کار اندازیــم. چنانچــه ژاپــن حاضــر ب »وظيفــه مــا ایــن اســت کــه ایــن مجتمــع عظيــم را ب
همــکاری بــا مــا نباشــد، آن را به تنهایــی بــه کار خواهيــم انداخــت.«2 کوتــاه زمانــی بعــد، ژاپنی هــا 
موافقــت خــود را بــرای ادامــه کار اعــالم کردنــد و گفتنــد کــه یکصــد مهنــدس ژاپنــی تــا پایــان 

بهمــن بــرای تکميــل ســاختمان مجتمــع وارد ایــران خواهنــد شــد3.
چنيــن چرخــش ســریعی در موضــع ژاپنی هــا حيــرت آور بــود. چــه شــد کــه چنيــن ناگهانــی، 
ژاپنی هــا از حضــور در ایــران و ادامــه کار خبــر دادنــد؟ جســتجو البــه الی اســناد و بریــده جرایــد 
ــه دســت آمــد کــه  ــه پاســخ نزدیــک کــرد. نامــه ای از علی اکبــر معين فــر ب ــده را ب ــود کــه نگارن ب
ــه ای  ــر در نام ــفند ۱3۵8 معين ف ــت. در 7 اس ــرده برمی داش ــا پ ــرکات ژاپنی ه ــل تح در آن از دلي
بــه ناصــر ميناچــی، وزیــر وقــت ارشــاد ملــی، از اولتيماتومــی ســخن گفــت کــه شــخصاً بــه شــرکای 
ــد،  ــدی نگيرن ــوع را ج ــه موض ــود چنانچ ــار داده ب ــا اخط ــه ژاپنی ه ــر ب ــود. معين ف ــی داده ب ژاپن
ــان  ــای کارشناس ــزوم از کمک ه ــع ل ــت و در مواق ــد گرف ــده خواهن ــر عه ــاً کار را ب ــا رأس ایرانی ه

ســایر کشــورها بهــره خواهنــد جســت.۴
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بازبين ــته م ــده از دوران گذش ــيمی به جامان ــای پتروش ــان، طرح ه هم زم
ــه  ــا ادامــه آنهــا ب ــا بررســی طرح هــا، اعــالم کننــد کــه آی ــران خواســت ب شــورای انقــالب از مدی
ــکال ماه هــای نخســت ســال  ــد و رادی ــم در فضــای تن ــن تصمي ــر. ای ــا خي صــالح کشــور اســت ی
۱3۵8 بــا امــا و اگرهایــی همــراه بــود. یــک جریــان سياســی ایــن تحليــل کــه قراردادهای توســعه ی 
نظامــی عمومــاً ماهيتــی امپریاليســتی دارنــد و بــه ضــرر خلق هــای محــروم جهــان هســتند، اصــرار 
بــر حــذف آنهــا داشــت. در مــورد طرح هــای پتروشــيمی تضــاد بيــن تصميم گيــران شــدیدتر بــود. 
درنهایــت، پــس از بررســی های الزم، شــورای انقــالب بــا تأکيــد بــر اجــرای طرح هــای پتروشــيمی، 
ــرای توســعه ی کشــور دانســت. از مدیــران پتروشــيمی خواســته شــد  ــه ی مناســبی ب آنهــا را روزن
تکميــل پتروشــيمی ایــران ـ ژاپــن، ادامــه ی طرح هــای گســترش مجتمــع شــيراز و مجتمــع رازی 

۱. کيهان، 2۱ فروردین ۱3۵8.
2. کيهان، 6 بهمن ۱3۵8.

3. کيهان، ۱7 بهمن ۱3۵8
۴. آرشيو پژوهشکده وزارت نفت، ۱3۵8/۱2/7
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را مجدانــه پيگيــری کننــد. شــرکت ملــی نفــت کمک هــای خــود را در اختيــار شــرکت پتروشــيمی 
ــور مهندســی و ســاختمانی شــرکت  ــای ام ــروی متخصــص از ســوی نيروه ــود ني ــرار داد و کمب ق
ــای  ــرای طرح ه ــه ب ــری و مطالع ــی را بازنگ ــای قدیم ــران طرح ه ــد. مدی ــن ش ــت تأمي ــی نف مل

جدیــد را آغــاز کردنــد.

تولید
ــش  ــال ۱3۵8 کم وبي ــد از س ــران، تولي ــاب مدی ــور و انتص ــای کش ــبی فض ــش نس ــس از آرام پ
ــارگ،  ــاهپور )رازی(، خ ــای ش ــت. مجتمع ه ــش یاف ــج افزای ــال ۱3۵۹ به تدری ــد و در س ــاز ش آغ
ــی(  ــون )فاراب ــران ـ نيپ ــع ای ــد و مجتم ــش دادن ــد خــود را افزای ــن تولي ــه ی کرب ــادان و کارخان آب
ــه  ــا اندکــی تأخيــر در مــدار توليــد قــرار گرفــت. توليــد در هــر مجتمــع به صــورت مقطعــی و ب ب
اقتضــای نيــاز کشــور صــورت می گرفــت. مجمــوع توليــد مجتمع هــا در ســال ۱3۵۹ حــدود ۹2۱ 
تــن بــود. مقایســه ایــن ميــزان از توليــد بــا ســال های قبــل از انقــالب کاهــش محسوســی را نشــان 
می دهــد. کارهــا به تدریــج روال ســابق را بازمی یافــت کــه قبــل از جشــن دوميــن ســال پيــروزی 
انقــالب حادثــه ای بــزرگ بــه وقــوع پيوســت؛ 3۱ شــهریور ۱3۵۹ ناقــوس جنــگ بــه صــدا درآمــد.

پتروشیمی و جنگ
ــای  ــس از بمب گذاری ه ــد. پ ــه صــدا درآم ــران ب ــز در سراســر ای ــر قرم 3۱ شــهریور ۱3۵۹ آژی
ــده  ــای پراکن ــتان و درگيری ه ــهرهای خوزس ــی در ش ــای بعث ــای نفوذی ه ــدد و خرابکاری ه متع
ــت کشــور را در  ــاز شــد. ســال ها اقتصــاد و صنع ــر آغ ــن و ویرانگ ــرزی، ســرانجام جنگــی خوني م
شــرایط دشــوار قــرار داد. تحریــم اقتصــادی، کاهــش توليــد نفــت، نوســانات قيمــت نفــت و کمبــود 
نقدینگــی بــر همــه ارکان کشــور اثرگــذار بــود. صنعــت پتروشــيمی بــا تنگناهــای بســياری روبــه رو 

ــه محــاق رفــت.  ــی ب ــد مدت شــد و تکميــل طرح هــای ســابق و اجــرای طرح هــای جدی
چنــد روز پــس از آغــاز جنــگ، رجایــی، نخســت وزیر، محمدجــواد تندگویــان را بــرای تصــدی 
وزارت نفــت بــه مجلــس معرفــی کــرد. تندگویــان در 3 مهــر رأی مثبــت نماینــدگان را بــه دســت 
آورد. در 3۰ مهــر، احمــد اجــل لویيــان را بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی 
برگزیــد. یــک ســال بعــد، مصطفــی طاهــری نجف آبــادی ســکاندار شــرکت شــد و تــا پایــان جنــگ 

آن را مدیریــت و راهبــری کــرد. 
ــه دور از  ــيراز ب ــع ش ــد. مجتم ــه ش ــه کار انداخت ــيمی ب ــت پتروش ــای صنع ــج چرخ ه به تدری
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هياهــوی ظاهــری جنــگ، توقــف توليــد نداشــت، امــا مجتمع هــای خــارگ، رازی، آبــادان و فارابــی، 
هریــک دوره هایــی از تعطيلــی را تجربــه کردنــد. در دوران هشــت ســاله ی جنــگ تحميلــی، توليــد 
کــم شــد، امــا متوقــف نشــد. مجتمع هــا زیــر شــدیدترین حمــالت دشــمن و درحالی کــه از کمبــود 
خــوراک و مــواد اوليــه رنــج می بردنــد بــه توليــد ادامــه دادنــد. در نخســتين ســال جنــگ، توليــد 
ــی جنــگ، مجمــوع توليــد  محصــوالت پتروشــيمی، هشــتاد درصــد کاهــش یافــت. در ســال پایان
مجتمع هــا 88۰ هــزار تــن؛ فــروش داخلــی ۴3۰ هــزار تــن و صــادرات 27۰ هــزار تــن بــود.۱ ایــن 
آمــار حاکــی از کوشــش کارکنــان پتروشــيمی در عرصــه ی نگهداشــت واحدهــای توليــدی اســت، اما 
مهم تریــن مشــکل یعنــی به روزرســانی تکنولــوژی و دانــش فنــی همچنــان وجــود داشــت و موجــب 

شــد کــه پتروشــيمی ایــران در قيــاس بــا تــراز جهانــی، از قافلــه عقب تــر باشــد. 

احمد اجل لوئیان
تندگویــان پــس از اینکــه وزیــر نفــت شــد، از یــار و همــکار قدیمــی خــود خواســت مدیریــت 
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی را بپذیــرد. اجل لوئيــان پذیرفــت و تندگویــان حکــم مدیریتــش 
ــه خــود داشــت.  ــون را در کارنام ــران ـ نيپ ــت رازی و ای ــان مدیری ــالغ کــرد. اجل لوئي را امضــا و اب
ــنونده  ــه ش ــش از آنک ــود و بي ــاًلً آگاه ب ــی کام ــم جنگ ــرایط وخي ــا در ش ــکالت مجتمع ه او از مش

ــود.  ــا ب ــت مجتمع ه ــده ی وضعي ــد، توصيف کنن ــا باش گزارش ه
ــی  ــزات و تأسيســات، جابه جای ــان، محافظــت و نگهداشــت تجهي ــن اســتراتژی اجل لوئي مهم تری
انبارهــا و تعييــن تکليــف انبوهــی از قطعــات و اجنــاس موجــود در انبارهــا بــود. او نيــز همچــون 
ــای  ــالت بمب افکن ه ــر حم ــی در زی ــا را حت ــی از کاره ــوان برخ ــود می ت ــد ب ــان، معتق تندگوی
دشــمن بــه ســامان رســاند. تندگویــان چنــد روز پيــش از آنکــه اســير شــود، بــه مناطــق نفت خيــز 
ــد و  ــاز کردن ــکایت ب ــه ش ــان ب ــا زب ــن، ژاپنی ه ــران ـ ژاپ ــع ای ــه ی مجتم ــرد. در محوط ــفر ک س
گفتنــد نمی تواننــد در موقعيــت جنگــی کار کننــد. تندگویــان فرزنــدش را کــه بــه همــراه داشــت، 
بــه آنهــا نشــان داد و گفــت اینجــا بــه انــدازه ای امــن اســت کــه فرزنــدم را هــم بــا خــود آورده ام. 
شــما می توانيــد اینجــا در آرامــش زندگــی کنيــد و کار نصــب و راه انــدازی را بــه پایــان برســانيد.2 
محمدجــواد تندگویــان وزارت کوتاه مدتــی داشــت. در جــاده ی ماهشــهر ـ آبــادان اســير نيروهــای 
ــه  ــارت ب ــد و در اس ــچ گاه آزاد نش ــد. هي ــه مان ــرای آزادی اش بی نتيج ــا ب ــد و رایزنی ه ــی ش عراق

شــهادت رســيد. 

۱. رضا مختاری فر، تاریخ پتروشيمی در ایران، صص 2۱۵-2۱6
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران )سيدحسن سادات(، ص 2۱۱..
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ــه  ــود. ب ــزات ب ــت تجهي ــات و نگهداش ــت از تأسيس ــان، محافظ ــت اجل لوئي ــن اولوی اصلی تری
ــات  ــت از تأسيس ــرای حفاظ ــه ب ــرکت های تابع ــت و ش ــان وزارت نف ــان، کارکن ــتور تندگوی دس
ــام و  ــدر ام ــای بن ــدند. مجتمع ه ــازماندهی ش ــتان س ــتان خوزس ــيمی و گاز در اس ــت، پتروش نف
ــالش  ــه دستشــان رســيد ت ــه ب ــا هرچــه ک ــان ب ــد و کارکن ــد خــارج گردیدن ــدار تولي ــادان از م آب
کردنــد تأسيســات را از دیــدرس بمب افکن هــای دشــمن دور نگــه دارنــد. تعــدادی پدافنــد عامــل 
ــو و  ــا از هياه ــه ی مجتمع ه ــود. محوط ــا ش ــی بمب افکن ه ــع نزدیک ــا مان ــد ت ــته ش ــز کار گذاش ني
شوروشــوق ســابق خالــی و بــدل بــه انبــار تجهيــزات و تــدارکات جنــگ شــد. تعــدادی از کارکنــان 
ــل، تعــدادی از ســربازان و  ــه مناطــق غيرجنگــی منتقــل شــدند و در مقاب ــه درخواســت خــود ب ب

ــدند. ــکان داده ش ــا اس ــای مجتمع ه ــازمانی و ویاله ــای س ــا در خانه ه جنگ زده ه
ــود.  ــرکت ب ــی ش ــای عمران ــی و طرح ه ــی و اجرای ــای مطالعات ــن برنامه ه ــدی، تعيي ــدام بع اق
ــن اعــالم شــد: ليســت  ــه چني ــه اولویت  هــای تعيين شــده ی ســازمان برنام ــا باتوجه ب ــن برنامه ه ای
ــا؛ ليســت کمبودهــای  ــر آنه ــرای تعمي خرابی هــای ناشــی از جنــگ و اختصــاص بودجــه ی الزم ب
اوره و فســفات در مجتمــع شــيميایی رازی و واحدهــای ســدیم تری پلی فســفات در مجتمــع شــيراز 
ــای  ــرای طرح ه ــوه ی اج ــه و نح ــرد؛ برنام ــرار گي ــار ق ــه ی الزم در اختي ــا بودج ــود ت ــخص ش مش
ــد  ــادرات اوره و تولي ــای ص ــن؛ طرح ه ــران ـ ژاپ ــيمی ای ــيراز و پتروش ــيمی ش ــترش پتروش گس
ــازار؛  ــه عرضــه و تقاضــا در ب ــکا باتوجه ب ــه توســعه ی پولي ــات مربوطــه ب کودهــای فســفاته؛ مطالع

ــران.۱ ــظ ســنگ فســفات در ای ــرداری و تغلي موضــوع اکتشــاف و بهره ب

مصطفی طاهری نجف آبادی
ــادی داد.  ــری نجف آب ــی طاه ــه مصطف ــود را ب ــای خ ــهریور ۱36۰ ج ــان در ش ــد اجل لوئي احم
محافظــت از مجتمع هــا و بازســازی تأسيســات آســيب دیده، ایجــاد مجتمع هــای جدیــد در 
اصفهــان و اراک؛ جــذب نيــروی انســانی و تحــول در مناســبات ســازمانی؛ جلــب مشــارکت خارجــی 
ــن  ــری از مهم تری ــه ی سراس ــی و بودج ــای داخل ــه از بانک ه ــن بودج ــی؛ تأمي ــش فن ــذ دان و اخ

برنامه هــای نجف آبــادی در دوران مدیریتــش بــود. 
ــود.  ــن دوره ب ــران در ای ــای مدی ــر دغدغه ه ــد از دیگ ــروی انســانی جدی پاکســازی و جــذب ني
ــت رخ داد.  ــروی انســانی وزارت نف ــی در ني ــم، در دوره وزارت غرضــی تحــول عميق چنانکــه گفتي
ــع،  ــت. بالتب ــمار می رف ــت به ش ــن صنع ــدن در ای ــرای ورود و مان ــرط الزم ب ــی ش ــد مکتب تعه
صنعــت پتروشــيمی نيــز تحــت تأثيــر ایــن رونــد قــرار گرفــت. پاکســازی نيــروی انســانی در ایــن 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 6۴، ۱3۵۹/۱۱/۱۹.
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ــی  ــل شــرکت مل ــادی، مدیرعام ــری نجف آب ــی طاه ــد. مصطف ــه اجــرا درآم ــش ب ــز کم وبي دوره ني
صنایــع پتروشــيمی، در آبــان ۱362 بــا نشــریه پيــک نفــت بــه گفتگــو نشســت. »بــرادر مهنــدس 
طاهــری در جــواب بــه ســؤال مــا در زمينــه عملکــرد شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی طــی یکــی 
ــا نيــروی انســانی و اینکــه برخــی جذب ودفع هــا در ایــن شــرکت  دو ســال گذشــته در برخــورد ب

ــت: ــار داش ــوده، اظه ــاز ب مسئله س
ــتاق  ــه مش ــتيم، بلک ــی نيس ــع کس ــدد دف ــا درص ــم و نه تنه ــمنی نداری ــاد و دش ــس عن ــا هيچ ک ــا ب م
ــا توســط پاکســازی  ــه جــذب افرادیــم. البتــه تعــدادی از کارکنــان توســط بازســازی و عوامــل دیگــر و ی ب
اخــراج شــده اند کــه ایــن دیگــر تقصيــر مــا نيســت. الحمــداهلل ســعی شــده اســت کــه هرکســی بــه جهــت 
شایســتگی اش در ســمت های مختلــف بــه کار گرفتــه شــود. البتــه هنــوز هــم ممکــن اســت افــرادی باشــند 
ــوری  ــه جمه ــوری ک ــه کار را آن ط ــزی ک ــه در اداره مرک ــا و چ ــه در مجتمع ه ــان چ ــه الی کارکن در الب
ــالب  ــم انق ــان عظي ــل جری ــم در مقاب ــراد ه ــن اف ــی باالخــره ای ــد، ول ــد انجــام نمی دهن اســالمی می خواه
نمی تواننــد مقاومــت کننــد کــه البتــه بســيار نادرنــد و اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کارکنــان مشــغول خدمــت 

بــا منتهــای قــدرت و تــوان خــود هســتند.۱
ــه مــدار توليــد اهميــت بســياری  بازســازی واحدهــای تخریب شــده و بازگردانــدن مجتمع هــا ب
ــد.  ــا شــروع جنــگ بســياری از کارکنــان محــل خدمــت خــود را تــرک کــرده بودن داشــت، امــا ب
طاهــری نجف آبــادی بــه همــراه مدیــران از محــل مجتمع هــا بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان 

اوضــاع قــرار گرفــت:
ــتم،  ــوب داش ــيمی در جن ــای پتروش ــه از مجتمع ه ــدی ک ــال بازدی ــه دنب ــگ و ب ــدای جن در ابت
ــه حــال خــود رهــا  مشــاهده کــردم کــه تمامــی متخصصــان محــل کار را تــرک و دســتگاه ها را ب
ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــيميایی و محلول های ــواد ش ــتگاه ها م ــن دس ــه درون ای ــد. درحالی ک کرده ان
ــی  ــن در حال باعــث فرســایش و خوردگــی آنهــا شــده و ســرمایه عظيمــی از دســت می رفــت و ای
ــه  ــد. به هرحــال، برخــورد اولي ــگ بودن ــرد مشــغول جن ــای نب ــا در جبهه ه ــدگان م ــه رزمن ــود ک ب
مــا بــا ایــن همــکاران ایــن بــود کــه بــه مجتمع هــای جنــوب رفتــه و بــا نگهــداری و پاســداری از 
ــه دنبــال  ــه ميهــن اسالمی شــان ادا کننــد. ب تأسيســات، آنهــا نيــز بدیــن ترتيــب دیــن خــود را ب
ایــن برخــورد، حکمــی صــادر شــد و بــه 3۰ نفــر از بــرادران ابــالغ گردیــد کــه البتــه عــده ای رفتنــد 
و عــده ای هــم نرفتنــد. مــا هــم عــذر آنهایــی کــه نرفتنــد را خواســتيم کــه بعــداً مراجعــه کــرده 
ــن  ــئله بدی ــم و مس ــت دادی ــه خدم ــت ادام ــان فرص ــه آن ــم ب ــه بازه ــد ک ــی کردن ــالم آمادگ و اع
ــا ایــن همــکاران بســيار برادرانــه مشــغول انجــام طرح هــا و  ترتيــب حــل شــد. در حــال حاضــر، ب

۱. پيک نفت، شماره ۱8۴، آبان ۱362، ص ۱3.
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برنامه هــای جدیــد هســتيم. تعميــرات خــارگ و بنــدر امــام خمينــی هــم توســط هميــن بــرادران 
صــورت می گيــرد و بایــد بگویــم کــه ایــن بــرادران از خدماتــی کــه انجــام داده انــد، در مقابــل ملــت 

خــود و جمهــوری اســالمی روســفيد هســتند.۱

اقــدام بعــدی کــه در ایــن دوره انجــام شــد و مهم تریــن اقــدام ایــن دوره بــه حســاب می آیــد، 
طرح هــای جدیــدی بــود کــه برخــی  بــر روی کاغــذ و برخــی بــر روی زميــن اجــرا شــد. در ایــن 
دوره، مدیــران عالــی کشــور بــا همفکــری مدیــران پتروشــيمی، تصميــم گرفتنــد طرح هــای جدیــد 
ــن  ــی از چني ــان ناش ــای اراک و اصفه ــرای طرح ه ــد. اج ــرا کنن ــگ اج ــق دور از جن را در مناط

ــد. ــی بودن ضرورت های
هم زمــان، آمــوزش نيروهــای جدیــد بيش ازپيــش موردتوجــه مدیــران پتروشــيمی قــرار گرفــت. 
ــگاه های  ــرکت ها و دانش ــی در ش ــای آموزش ــدن دوره ه ــرای گذران ــی ب ــان ایران ــزام کارشناس اع
معتبــر خارجــی از دهــه ی ۱3۴۰ آغــاز شــده بــود، امــا در دوره جنــگ بــه دليــل تحریــم و شــرایط 
جنگــی ایــن امــر چنــدان مقــدور نبــود. جــذب نيــروی جدیــد از دانــش آموختــگان دانشــگاهی و 
برگــزاری جلســات بــرای رفــع مشــکالت ســازمانی از ۱36۱ اوج گرفــت. در ســال ۱362، هم زمــان 
در شــيراز و تهــران مجموعــه ای از ســمينارهای آموزشــی، کنگره هــای همــکاری دانشــگاه و صنعــت 

نفــت و جــذب نيــرو از فارغ التحصيــالن دانشــگاهی بيــش از گذشــته ســامان یافــت.
ــود  یکــی از نقــاط عطــف تحــول ســازمانی در صنعــت پتروشــيمی ســال های ۱362 و ۱363 ب
کــه شــمار استخدام شــده ها از دانشــگاه های شــيراز، تهــران، اميرکبيــر، چمــران اهــواز و صنعتــی 
ــور  ــگاه های کش ــی از دانش ــی و کارشناس ــل کاردان ــای فارغ التحصي ــت. نيروه ــی گرف ــریف فزون ش
ــرار  ــوزش ق ــت آم ــران تح ــگاه ته ــت در پاالیش ــن خدم ــورت ضم ــد و به ص ــتخدام درآمدن ــه اس ب
ــر  ــام تأســيس شــد. ب ــدر ام ــع پتروشــيمی در بن ــه ای صنای ــوزش حرف ــز آم ــن مرک ــد. اولي گرفتن
اســاس اســناد، شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی در ســال ۱367 نزدیــک بــه ۱۱2۰۰ نفــر نيــروی 
انســانی داشــت؛ 37۰۰ نفــر از آنــان کارمنــد و 7۵۰۰ نفــر کارگــر بودنــد.2 عمده تریــن ویژگــی در 
جــذب ایــن نيروهــا تخصــص فنــی و تعهــد ایدئولوژیــک بــود کــه از ویژگی هــای بــارز دوره ی وزارت 

ــد. ــه شــمار می آی غرضــی ب
ــا وجــود مشــکالت پيشــرفت  ــه ب ــود ک ــن دوره جــذب ســرمایه ب مســئله ی مهــم دیگــر در ای
ــون  ــود همچ ــادر نب ــت ق ــت و دول ــی نداش ــی خوب ــت مال ــرکت وضعي ــت. ش ــی داش قابل توجه

1. پيک نفت، شماره ۱8۴، آبان ۱362، ص ۱3.
2. رضا مختاری فر، تاریخ پتروشيمی در ایران، ص 2۱7.
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گذشــته در ایــن صنعــت ســرمایه گذاری کنــد. مدیــران پتروشــيمی بــرای دریافــت وام بــا بســياری 
از بانک هــای داخلــی و خارجــی بــه مذاکــره و گفتگــو نشســتند. توانســتند چنــد بانــک داخلــی از 
جملــه بانــک ملــی را بــه ســرمایه گذاری در طرح هــای جدیــد راضــی کننــد. مدیــران عالــی کشــور 
نيــز بــرای رشــد ایــن صنعــت بودجــه و ارز الزم را در حــد امــکان اختصــاص دادنــد. در ســال های 

ــود.۱ ــال ب ــارد ری ــر ۴2۰ ميلي ــغ ب ۱3۵8-۱367 کل ســرمایه گذاری در صنعــت پتروشــيمی بال
در هميــن دوره، برنامــه پنج ســاله اول پتروشــيمی )۱362-۱366( تدویــن شــد. مدیــران، پــس از 
ــن  ــد. ای ــره ی 28 مهــر ۱36۱ تصویــب کردن گفتگوهــای بســيار، برنامــه را در جلســه ی هيئت مدی
برنامــه خطــوط راهبــردی ایــن صنعــت را مشــخص کــرد و برنامه ریــزی  و بودجه بنــدی براســاس 
آن انجــام شــد. نگاهــی بــه ســرفصل های ایــن برنامــه حاکــی از آن اســت کــه کارشناســان صنعــت 
پتروشــيمی هدفمنــد و بــا نگاهــی بــه آینــده ی پــس از جنــگ برنامه ریــزی می کردنــد: اختصــاص 
ــام؛  ــای نيمه تم ــرای طرح ه ــال ب ــارد ری ــرای بازســازی و نوســازی؛ ۱۹۵ ميلي ــال ب ــارد ری ۱2 ميلي
ــط وزارت  ــيمی توس ــتی پتروش ــای پایين دس ــاد واحده ــيميایی در اراک؛ ایج ــع ش ــاد مجتم ایج
ــن؛ تأســيس  ــران ـ ژاپ ــع؛ تکميــل طرح هــای نيمه تمــام پتروشــيمی شــيراز و پتروشــيمی ای صنای
واحدهــای جدیــد؛ ایجــاد هســته ای از کارشناســان بــرای انتقــال دانــش فنــی؛ تقویــت هماهنگــی 

بيــن شــرکت و وزارت صنایــع.2

طرح گسترش شیراز؛ توانمندی کارشناسان ايرانی
چنانکــه در فصــل پيشــين گفتيــم، طــرح گســترش کــود شــيميایی شــيراز پــس از قــوع انقــالب 
و خــروج کارشناســان خارجــی متوقــف شــد. پــس از برقــراری ثبــات نســبی، مدیــران تــالش کردنــد 
ــت،  ــر نف ــر، وزی ــر معين ف ــد. علی اکب ــش وادارن ــه ی کار و انجــام تعهدات ــه ادام شــرکت شــينوا را ب
ــود هــر طــور شــده بایــد کارهــا ادامــه  ــه صــالح کشــور نمی دانســت و معتقــد ب رکــود طــرح را ب
یابــد. حســن ســادات، کفيــل وزارت نفــت، در 2۰ خــرداد ســال ۱36۰ بــه شــيراز رفــت. از مجتمــع 
پتروشــيمی شــيراز بازدیــد و از نزدیــک جزئيــات طــرح را بررســی کــرد. مدیــران در گزارشــی بــه 
ســادات گفتنــد کــه محصــوالت مجتمــع شــيراز ۱۱۰ تــن آموینــاک، 7۰ تــن اوره و ۱۰۰ تــن اســيد 
نيتریــک و نيتــرات آمونيــوم اســت کــه بعــد از بهره بــرداری از طــرح گســترش بــه ۱2۰۰، ۱۵۰۰ و 
6۰۰ تــن افزایــش خواهــد یافــت. آنهــا تخميــن زدنــد کــه طــرح تــا ســال ۱362 بــه بهره بــرداری 

برســد.3

۱. رضا دیلمی نژاد، نگاهی اجمالی به صنعت پتروشيمی طی 33 سال گذشته،
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه ۱62، ۱36۱/7/28.

3. روزنامه کيهان، 2۰ خرداد ۱36۰.
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ــدادی از  ــل آورد. تع ــرح به عم ــات ط ــم آوردن مقدم ــرای فراه ــادی ب ــالش زی ــان ت اجل لوئي
کارکنــان پاالیشــگاه آبــادان )کــه تقریبــاً تعطيــل شــده بــود( بــه شــيراز منتقــل شــدند تــا در اجرای 
طــرح مشــارکت کننــد، امــا کارشناســان ایرانــی بــرای تکميــل طــرح بــه کمک هــای فنــی خارجــی 
ــران هيچ یــک از شــرکت های خارجــی  ــم ای ــه دليــل شــرایط جنگــی و تحری ــا ب ــاز داشــتند، ام ني
حاضــر بــه همــکاری نبودنــد. ســرانجام دو گــروه پيمانــکار کــره ای پذیرفتنــد کــه بــرای عمليــات 
ــی  ــراد خارج ــتخدام اف ــا اس ــز ب ــره ني ــد. هيئت مدی ــکاری کنن ــران هم ــا ای ــب ب ــاختمانی و نص س

موردنيــاز بــرای مشــارکت در طــرح گســترش موافقــت کــرد.۱
از ســوی دیگــر، پــس از گلوله بــاران شــدید آبــادان در 23 بهمــن ۱362، بازســازي پتروشــيمي 
آبــادان متوقــف و تعــداد زیــادي از کارکنانــي کــه در امــر بازســازي فعاليــت داشــتند، بيــکار شــدند. 
آنهــا، بــه صــورت انفــرادي و یــا گروهــي، بــه یــاري کارکنــان دیگــر مجتمع هــا شــتافتند و بــه آنهــا 
ــاري رســاندند، همچــون تعميــر پاالیشــگاه گاز بيدبلنــد،  در امــر آمــوزش، نوســازي و تعميــرات ی
بازســازي و  نوســازي کارخانــه شــيميایي پــازارگاد و طــرح گســترش پتروشــيمي شــيراز.2 تعــداد 

اندکي هم در شهر ماندند تا از مجتمع محافظت و از دستگاه ها نگهداري کنند.
26 اردیبهشــت ۱363، بازدیــد غرضــی از طــرح گســترش شــيراز در حالــی صــورت گرفــت کــه 
86 درصــد کار توســط کارکنــان ایرانــی عملياتــی شــده بــود. شــعری مقــدم، رئيــس ســرویس های 
فنــی طــرح گســترش، تاریخچــه ای از پــروژه بــرای وزیــر شــرح داد: »محصــوالت آن، کــود اوره بــه 
ــع  ــه ميــزان 22۱ هــزار تــن در ســال، آمونيــاک مای ميــزان ۴۹۵ هــزار تــن و نيتــرات آمونيــوم ب
بــرای فــروش ۱۰ تــن در روز، اســيد نيتریــک قابــل فــروش 3۰ تــن در روز خواهــد بــود.« مهنــدس 
عبــاس کبيــر، رئيــس طــرح گســترش شــيراز، نيــز در مــورد کارهــای انجام شــده و پيشــرفت کار 
در زمــان قبــل از انقــالب و تعليــق آن توضيحاتــی داد: »تعليــق تــا فروردیــن ۱362 نگرانی هایــی 
ــل از انقــالب، ۴۱ درصــد کار ســاختمانی و  ــر، قب ــاس کبي ــه ی عب ــرد.« برحســب گفت ــد ک را تولي
ــا ۱۴۰۰ نفــر  32 درصــد نصــب و مکانيــک انجــام شــده و شــمار کارکنــان خارجــی بيــن ۹۰۰ ت
ــت:  ــان روز گف ــيراز، در هم ــيمی ش ــل پتروش ــام مدیرعام ــوری، قائم مق ــود ن ــدس محم ــود. مهن ب
ــدس و  ــر مهن ــداد، 7۵ نف ــن تع ــه از ای ــده اند ک ــذب ش ــق ج ــر از طری ــداد 3۰8 نف ــال، تع »تابه ح
دکتــر در رشــته های شــيمی، الکترونيــک، بــرق و مکانيــک و 63 نفــر فــوق دیپلــم در رشــته های 
فنــی و ۱7۰ نفــر دیپلــم هســتند. کارآمــوزی و کارورزی خــود را زیــر نظــر اداره ی آمــوزش ادامــه 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 2۱۱، ۱36۱/8/27.
2. پيک نفت، شماره ۴۰2، مهر ۴63۱، ص 7.
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می دهنــد.«۱
ــود.  ــرح ب ــی ط ــرویس های فن ــس س ــان رئي ــعری مقدم در آن زم ــاس ش ــم، عب ــه گفتي چنان ک
ــرح  ــی ط ــرد. وقت ــروع ک ــيراز ش ــيمی ش ــا پتروش ــال ۱3۴۵ ب ــوان کارش را از س ــعری مقدم ج ش
گســترش شــيراز اجرایــی شــد، شــعری مقدم بــه انــدازه ای تجربــه داشــت کــه به عنــوان مهنــدس 
ــدت  ــرد. م ــی ک ــال و نيمه را در انگلســتان ط ــد. دوره ی آموزشــی دو س ــده ش ــروژه برگزی ــد پ ارش
زمــان زیــادی از بازگشــتش بــه ایــران نگذشــته بــود کــه انقــالب شــد. او همــراه بــا جوانــان پرشــور 
انقالبــی زیــر نظــر مهنــدس نجابــت ، رئيــس ســاختمان طــرح، تمــام تــالش خــود را بــرای تکميــل 
آن بــه کار گرفتنــد. مهنــدس نجابــت کارش را در واحدهــای مهندســی و نصــب صنعــت نفــت آغــاز 
کــرد. در امــور اجرایــی حضــور فعالــی داشــت. ســال ها فعاليــت در نصــب کارخانجــات او را آبدیــده 

ــود. ــه ب کــرده و تجربه هــای بســياری آموخت
ــور 27۵  ــرای نصــب راکت ــم او ب ــا و تصمي ــرای پيشــبرد کاره ــت ب شــعری مقدم از اراده ی نجاب
تنــی واحــد اوره ی طــرح گســترش در ارتفــاع ۴۰ متــری بــرای مــا ســخن گفــت. ابتــدا، مدیــران 
ــه  ــا آنهــا ب ــت ب ــد، امــا نجاب ــن کار مخالفــت کردن ــا انجــام ای ــع پتروشــيمی ب شــرکت ملــی صنای
ــت آورد.   ــه دس ــا را ب ــت آنه ــت موافق ــرح داد و توانس ــان ش ــات را برایش ــت، جزئي ــو نشس گفتگ
ــار در  ــرای اولين ب ــن کار ب ــت. ای ــی نمی گذاش ــت باق ــرای مخالف ــی ب ــه اش جای ــدی و تجرب توانمن
ایــران انجــام می شــد و کوچک تریــن اشــتباهی جبران ناپذیــر بــود. اگــر رآکتــور ســقوط می کــرد، 
از بيــن می رفــت و طــرح بــرای 2 تــا 3 ســال دیگــر بــه تأخيــر می افتــاد. نجابــت بــه هيئت مدیــره 
پيشــنهاد کــرد یــک کارشــناس خارجــی را بــه ایــرن دعــوت ایــران بيایــد و در کنــار ایرانی هــا قــرار 
ــاز  ــا آغ ــد. رایزنی ه ــرار ده ــن طــرح ق ــار کارشناســان ای ــی خــود را در اختي ــه ی فن ــرد و تجرب گي
ــه های الزم  ــارت او نقش ــا نظ ــد. ب ــران بيای ــه ای ــت ب ــی پذیرف ــان انگليس ــی از کارشناس ــد و یک ش
ــا دشــواری بســيار در  ــی ب ــور 27۵ تن ــزی نصــب شــدند. ســرانجام، رآکت ــه و اســکلت های فل تهي
بــاالی برجــی بــا ارتفــاع ۴۰ متــر نصــب شــد. کاری بــس بــزرگ، تماشــایی و بی نظيــر بــا همــت 
کارشناســان ایرانــی بــه ســامان رســيد.2 پــس از گذشــت حــدود 3۵ ســال، هنــوز هــم ایــن رآکتــور 
ــه رخ  ــی را ب ــردان ایران ــدی م ــد و توانمن ــی می کن ــراز آســمان پتروشــيمی شــيراز خودنمای ــر ف ب
ــاح  ــل و ۱7 بهمــن ۱36۴ توســط نخســت وزیر افتت ــز تکمي ــای طــرح ني می کشــد. ســایر بخش ه

شــد.
در همــان زمــان، ظرفيــت توليــد و کيفيــت محصــوالت بهبــود یافــت و از همــه مهم تــر توليــد 

۱. پيک نفت، خرداد ۱363، شماره ۱8۹.
2. مصاحبه با عباس شعری مقدم، بهمن ۱3۹۴، )پروژه تاریخ نفت ایران(.
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متانــول در دســتور کار قــرار گرفــت. پنــج ســال بعــد، پــروژه توليــد متانــول در شــيراز  بــا همــکاری 
پيمانــکار خارجــی ) لرگــی المــان( و چنــد شــرکت ایرانــی ) یکــی از آنهــا، شــرکت گامــا بــود( و بــا 
مدیریــت مهنــدس نجابــت بــه بــار نشســت. وزیــر نفــت و چنــد تــن از اعضــای دولــت در چهــارم 
ــروژه  ــول پ ــدند. محص ــيراز ش ــازم ش ــيمی ع ــول پتروش ــرح متان ــاح ط ــرای افتت ــرداد ۱36۹ ب خ
ــازی  ــی و رنگ س ــواد داروی ــوب، م ــد چســب چ ــای پایين دســت همچــون تولي ــول در واحده متان
کاربــرد دارد. ليســانس طــرح متانــول در ســال ۱363 از لرگــی المــان خریــداری و عمليــات نصــب 

ــی انجــام شــد. ــه دســت شــرکت های ایران و ســاختمان ب

مجتمع ايران ـ ژاپن )بندر امام(
چنانکــه گفتيــم، کوتــاه زمانــی پــس از شــروع جنــگ ژاپنی هــا ایــران را تــرک کردنــد و علی رغــم 
تــالش مدیــران ایرانــی حاضــر نشــدند بــه ایــران بازگردنــد. بــار دیگــر، مجتمــع در آســتانه ی افتتــاح 
متوقــف شــد. طاهــری نجف آبــادی از دولــت درخواســت کــرد کــه هيئتــی از مدیــران پتروشــيمی 
ــرود.  چنــدی بعــد، خــود نيــز عــازم توکيــو شــد. او کــه اميــدوار بــود  ــه ژاپــن ب ــرای مذاکــره ب ب
بتوانــد ژاپنی هــا را راضــی کنــد، بــه خبرنــگاران گفــت »هرگونــه مســئله ای بــر ســر تکميــل ایــن 
پــروژه ســه ميليــارد و ششــصد ميليــون دالری می توانــد بــا حســن نيت حل وفصــل شــود.«  طــرح 
ــه  ــه ب ــيب هایی ک ــد و آس ــد بازگردن ــا پذیرفتن ــه ژاپنی ه ــا اینک ــود ت ــف ب ــال ۱362 متوق ــا س ت
مجتمــع وارد شــده بــود را بازســازی کننــد و کار پــروژه را نيــز بــه پایــان برســانند. حــدود چهــارده 
مــاه کار کردنــد تــا اینکــه حمــالت عــراق بــه مجتمــع از ســرگرفته شــد. ژاپنی هــا بالفاصلــه ایــران 
را تــرک کردنــد و دیگــر حاضــر نشــدند بــه ایــران بازگردنــد. مجتمــع از پایــان ســال ۱363 تعطيــل 
ــه  ــه ای ک ــه در دوره ی چهارده ماه ــود ک ــی ب ــران ایران ــه مدی ــت از جمل ــين نجاب ــد. غالم حس ش
ژاپنی هــا برگشــتند، در بنــدر امــام حضــور داشــت و مســئوليت پــروژه را برعهــده داشــت.۱ژاپنی ها 
ــه  ــی ب ــان ایران ــد و کارکن ــدات خــود خــودداری کردن ــی تعه ــران از انجــام تمام ــرک ای ــس از ت پ
تنهایــی حفــظ، نگهــداری و تعميــر را انجــام می دادنــد. طبــق گــزارش مدیــران مجتمــع، تعميــرات 
و نگهــداری واحدهــا 2۰۰ ميليــون ریــال در مــاه هزینــه داشــت2 کــه در شــرایط نابســامان جنگــی 
بــار مالــی زیــادی را بــر شــرکت پتروشــيمی ایــران ـ ژاپــن تحميــل می کــرد. شــرکت ملــی صنایــع 
ــا  ــه دارد، ام ــرپا نگ ــع را س ــدت مجتم ــای کوتاه م ــای وام ه ــا اعط ــرد ب ــالش می ک ــيمی ت پتروش
ــی در روز  ــع حت ــود. مجتم ــش ب ــال افزای ــدام در ح ــا م ــالت عراقی ه ــا حم ــژه ب ــا به وی هزینه ه

۱. مصاحبه با غالمحسين نجابت، دی ۱3۹۴، )پروژه تاریخ نفت ایران(.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه فوق العاده، ۱366/8/2.
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ــه  ــه آســيب های جــدی ب ــت ک ــرار گرف ــای دشــمن ق ــدف بمب افکن ه ــه ۵۹8 ه امضــای قطعنام
مجتمــع وارد کــرد.

طرح های جديد
ــی و  ــرفت های علم ــرای پيش ــان ب ــخ ایراني ــزم راس ــی در ع ــت خلل ــی نتوانس ــگ تحميل جن
صنعتــی ایجــاد کنــد. آنهــا ایــن توانایــی را در خــود می دیدنــد کــه طرح هــای جدیــد را طراحــی 
ــه محصــوالت و فراورده هــای پتروشــيميایی نيــاز داشــت و  ــه ســامان رســانند. کشــور ب کننــد و ب
مجتمع هــا بــا حضــور در قلــب مناطــق جنگــی زیــر شــدیدترین حمــالت دشــمن بودنــد. همــگان 
بــه ایــن نتيجــه رســيده بودنــد کــه توســعه ی مجتمع هــا در جنــوب بایــد متوقــف شــد. بهتریــن 
راه حــل از نظــر مدیــران، احــداث مجتمــع در مناطــق مرکــزی و دور از مرزهــای کشــور بود. شــرکت 
ــای  ــداث واحده ــرمایه گذاری در اح ــه س ــد ب ــات عالقه من ــا و مؤسس ــاه ۱36۰ از بانک ه در تيرم
ــرمایه گذاری  ــه س ــن زمين ــا در ای ــرد ت ــوت ک ــيميایی دع ــيميایی و ش ــای پتروش ــد فراورده ه تولي
کننــد.۱ بخــش خصوصــی حاضــر نبــود ریســک کنــد. شــرکت خــود دســت بــه کار شــد. مذاکراتــی 
بــرای انجــام همکاری هــای فنــی بــا کشــورهای ترکيــه، یوگســالوی، چکســلواکی و آلمــان شــرقی 
انجــام و هيئتــی بــرای مذاکــره و بازدیــد از توانایی هــای ایــن کشــورها اعــزام شــدند. در برنامــه ی 
۵ســاله نخســت نيــز آمــوزش ۵ هــزار نفــر از کارکنــان بــرای بهره بــرداری از واحدهــای جدیــد در 

دســتور کار شــرکت قــرار گرفــت.2
ــد مناســب تشــخيص  ــرای احــداث مجتمع هــای جدی ــران دو منطقــه اراک و اصفهــان را ب مدی
ــوالت  ــود. محص ــده ب ــب ش ــگاه در اراک تصوی ــرح پاالیش ــت و ط ــگاه داش ــز پاالیش ــد. تبری دادن
ــت  ــان درنهای ــی های کارشناس ــد. بررس ــن کن ــا را تأمي ــوراک مجتمع ه ــت خ ــگاه می توانس پاالیش

ــد. ــب طــرح ایجــاد مجتمــع پتروشــيمی اراک و اصفهــان انجامي ــه تصوی ب

طرح اراک
28 مهــر ۱36۱ مدیــران طــرح متجمــع پتروشــيمی در اراک بــرای توليــد الفيــن و آروماتيــک 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه ۹8، ۱36۰/6/8.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه ۱62، ۱36۱/7/28.
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را تصویــب کردنــد.۱ 3 بهمــن همــان ســال نيــز طــرح واحــد ۱۵۰ هــزار تنــی PVC تصویــب شــد.2 
چنــدی بعــد، طاهــری نجف آبــادی در مــورد طــرح اراک و دســتاوردهای آن گفــت:

در مــورد طــرح مجتمــع اراک بایــد همين قــدر بگویــم کــه ایــن مجتمــع عظمتــی در حــدود مجتمع 
ایــران ـ ژاپــن و ازنظــر محصــوالت نهایــی، مکمــل محصــوالت ایــن مجتمــع خواهــد بــود و ایــن گام 
مؤثــری در راه رســيدن بــه خودکفایــی اســت. ایــن پــروژه در حــال بررســی و مقایســه فرایندهــای 
توليــد اســت و قــرار اســت پــس از انتخــاب ليســانس و پيمانــکار، امــور عملياتــی را توســط همــکاران 
ــی در مــورد انتخــاب  ــه انجــام برســانيم. تاکنــون کارهــای ابتدای ــی ب خودمــان و متخصصــان ایران
زميــن و نقشــه برداری انجــام پذیرفتــه و داوطلبــان زیــادی از کشــورهای مختلــف جهــت همــکاری 
داشــته ایم کــه ایــن هــم خــود نشــان دهنده قــدرت جمهــوری اســالمی و ثبــات سياســی کشــورمان 
اســت کــه بایــد آن را مرهــون پيروزی هــای چشــمگير رزمنــدگان در جبهه هــای نبــرد دانســت. بــا 

اجــرای ایــن پــروژه، مســئله انتقــال تکنولــوژی بــه معنــای واقعــی عملــی خواهــد شــد.3
ــد  ــی در تولي ــه خودکفای ــيدن ب ــرای رس ــد ب ــم گرفتن ــران تصمي ــرداد ۱36۴ مدی در ۱۱ خ
ــه،  ــرح اولي ــب ط ــس از تصوی ــد.۴ پ ــه کنن ــرح اراک اضاف ــه ط ــز ب ــد را ني ــن واح ــن ای پلی بوتادی
ــی در شــمال  ــه زمين ــد و قطع ــه اراک رفتن ــی ب ــرای بررســی های ميدان ــدادی از کارشناســان ب تع
ــرح  ــوان مســئول ط ــی مرشــدی به عن ــد.۵ تق ــرد را مناســب تشــخيص دادن ــاده ی اراک ـ بروج ج
برگزیــده شــد. او بــا مدیرعامــل مســتقيماً در ارتبــاط بــود.6 بــا وجــود مشــکالت ناشــی از جنــگ، 

ــت. ــو می رف ــه جل ــيمی اراک آرام آرام ب ــرح پتروش ط
ــران ـ ژاپــن  ــران تصميــم گرفتنــد از الیســنس مجتمــع ای ــود و مدی اخــذ ليســانس  ســخت ب
ــه چنــد شــرکت معتبــر  ــرای اجــرای طــرح ب در طــرح اراک اســتفاده کننــد.7 . اســناد مناقصــه ب
ــدود  ــا از مع ــاس، اســتون و وبســتر، لورگــی و KTI ارســال شــد.8 ایتالي ــه شــرکت های الم از جمل
کشــورهایی بــود کــه پذیرفــت بــا مــا همــکاری کنــد. کارشناســان در تيــر ۱36۴ نظــر مثبــت خــود 
ــرارداد  ــدی ق ــای مرش ــا تالش ه ــد. ب ــالم کردن ــرول و KTI اع ــيوم تکنی پت ــه کنسرس ــبت ب را نس

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه ۱62، ۱36۱/7/28.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه ۱7۴، ۱36۱/۱۱/3.
3. پيک نفت، شماره ۱8۴، آبان ۱362، ص ۱۵.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 2۴۱، ۱36۴/3/۱۱.
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه ۱8۹، ۱362/۴/۱۹.
6. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 222، ۱363/7/23.
7. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 2۱7، ۱362/۴/2۰.
8  مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 228، ۱363/۹/۱8.
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در مــرداد امضــا شــد.۱  خریــد تکنولــوژی، انجــام مهندســی اصولــی و مهندســی تفصيلــی، خدمــات 
خریــد، نظــارت بــر ســاختمان و راه انــدازی و خریــد کوره هــای الفيــن مفــاد ایــن قــرارداد بودنــد.2 
ــی پرتــالش و  ــا شــد. او جوان ــازم ایتالي ــروژه ع ــد پ ــوان مســئول فراین ــدی به عن محمدحســن پيون
ــام بــود. ســابقه ی درخشــانی در پتروشــيمی ایــران ـ ژاپــن داشــت. در ســال ۱3۵6 بــه  جویــای ن
اشــکالی در طراحــی واحــد الفيــن ایــران ـ ژاپــن پــی بــرد کــه تقدیرنامه هــای گوناگــون را برایــش 

بــه ارمغــان آورد.3 وقتــش بــود تــا تجربــه و دانشــش را در پتروشــيمی اراک بــه کار گيــرد. 
طــرح اراک فرصــت مناســبی بــرای تربيــت نيروهــای تازه نفــس و  فرصتــی طالیــی بــرای انتقــال 
دانــش فنــی بــه کشــور بــود. نيــروی انســانی موردنيــاز از 2۰ تــن از فارغ التحصيــالن دانشــگاه های 
شــریف، دانشــکده فنــی، پلی تکنيــک، شــيراز، صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه سيســتان و بلوچســتان و 
2۰ فوق دیپلــم تأميــن شــد. گــروه، دوره  کارآمــوزی را زیــر نظــر پيونــدی در پاالیشــگاه تهــران بــا 

موفقيــت طــی کردنــد. او آمــوزش ایــن افــراد را از بزرگ تریــن افتخــارات زندگــی خــود می دانــد.۴
ــش آورده  ــا پي ــرای برنامه ه ــرای اج ــادی ب ــای زی ــت محدودیت ه ــت نف ــی قيم ــش جهان کاه
ــال ۱36۵ کل  ــه ی س ــون بودج ــود. در قان ــش ب ــه افزای ــم رو ب ــرح اراک ه ــای ط ــود. هزینه ه ب
کشــور، اعتبــار موردنيــاز طــرح پتروشــيمی اراک از ردیــف اعتبــارات عمرانــی شــرکت ملــی صنایــع 
ــا،  ــا بانک ه ــی ب ــد. رایزن ــه رو ش ــده ای روب ــی عدی ــکالت مال ــا مش ــرح ب ــذف و ط ــيمی ح پتروش
ســازمان تأميــن اجتماعــی و بنيــاد مســتضعفان بــرای تأميــن اعتبــار بــه نتيجــه نرســيد. مجلــس 
نيــز الیحــه ی دولــت در مــورد تأميــن اعتبــار از بانــک مرکــزی را رد کــرد. پــس از انجــام مذاکــرات 
طوالنــی، بانــک ملــی ایــران موافقــت خــود را بــرای مشــارکت در طــرح اعــالم کــرد.۵ آقــازاده، وزیــر 
نفــت، بــه همــراه طاهــری نجف آبــادی، مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی، و قاســمی، 
مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران، صبــح ۱۰ شــهریور ۱36۵ در گفتگویــی مطبوعاتــی جزئيــات توافــق 
اجــرای طــرح پتروشــيمی اراک بــا مشــارکت وزارت نفــت و بانــک ملــی ایــران را اعــالم کردنــد6، 

امــا تــا پایــان جنــگ امــور اجرایــی و عملياتــی ایــن طــرح تقریبــاً متوقــف شــد.

۱. هيئت مدیره ی شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه ی 2۴8، ۱36۴/۵/۱۵.
2. پيک نفت، شماره 2۰۴، مهر ۱36۴، ص 8.

3. مصاحبه با محمدحسن پيوندی، اسفند ۱3۹۴ )پروژه تاریخ نفت ایران(.
۴.مصاحبه با محمدحسن پيوندی، اسفند ۱3۹۴ )پروژه تاریخ نفت ایران(.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 2۹۴، ۱36۵/۹/3۰.
6. روزنامه اطالعات، ۱۰ شهربور ۱36۵.
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طرح آروماتیک اصفهان
چنانکــه گفتيــم، در طــرح اراک واحــدی بــرای توليــد الفيــن و واحــدی بــرای توليــد آروماتيــک 
ــا روشــن نيســت، موجــب دو  ــرای م ــوز ب ــه هن ــی ک ــه عوامل ــا مجموع ــود، ام ــی شــده ب پيش بين
ــه اصفهــان انتقــال یافــت. شــعری مقدم در گفتگویــی  تکه شــدن طــرح شــد و واحــد آروماتيــک ب
بــا مــا از اجبــاری کــه موجــب ایــن کار شــد بــرای مــا ســخن گفــت۱، امــا موضــوع را بــاز نکــرد. بــا 
وجــود مخالفــت برخــی از مدیــران، هيئت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی در ۱۹ خــرداد 
ــان  ــگاه اصفه ــار پاالیش ــک در کن ــواد آروماتي ــد م ــرای تولي ــدی ب ــه واح ــرد ک ــب ک ۱36۴ تصوی
تأســيس شــود. کمــی بعــد، منتقــداِن تفکيــک ایــن دو واحــد و انتقــال واحــد آروماتيــک بــه اصفهان 
ــه  ــود ک ــه آن ب ــد. برنام ــران وارد نش ــی در اراده مدی ــی خلل ــد، ول ــخن ها رواج دادن ــا و س حرف ه

محصــوالت ایــن واحــد نيازهــای صنایــع منطقــه را تأميــن کنــد.2 
مقدمــات اجــرای طــرح فراهــم و رایزنی هــا بــرای انتخــاب پيمانــکاران آغــاز شــد. ۱۰ دی ۱36۵ 
ــکاران مهندســی تفصيلــی طــرح آروماتيــک اصفهــان در جلســه ی  ــر ســر انتخــاب پيمان گفتگــو ب
ــکار  ــه پيمان ــد ک ــده بودن ــن عقي ــر ای ــران ب ــی مدی ــه درازا کشــيد. تمام ــره ی شــرکت ب هيئت مدی

طــرح بایــد بــه شــرط انتقــال تکنولــوژی بــه کشــور انتخــاب شــود.3
ــد،  ــرار دارن ــا یکدیگــر ق ــوژی، کــه از قضــا در تضــاد ب ســرعت اجــرای طرح هــا و انتقــال تکنول
ــم  ــه حج ــزرگ ک ــای ب ــتند. در طرح ه ــيمی هس ــای پتروش ــرای طرح ه ــم در اج ــل مه دو عام
ــوب  ــرح محس ــرای ط ــم در اج ــای مه ــرمایه از فاکتوره ــت س ــت، بازگش ــاال اس ــرمایه گذاری ب س
می شــود. همــواره ضــرورت بازگشــت ســرمایه و ســرعت بــاال در اجــرای طرح هــا، انتقــال 
ــرح  ــکار ط ــاب پيمان ــرای انتخ ــران ب ــه مدی ــرطی ک ــد. ش ــرار می ده ــر ق ــوژی را تحت تأثي تکنول
قائــل شــدند حاکــی از هوشــمندی و آگاهــی مدیــران از شــرایط بــود. بــه دليــل تحریم هــا بيشــتر 
شــرکت های صاحــب تکنولــوژی حاضــر بــه همــکاری بــا ایــران نبودنــد و هميــن مســئله آمــوزش 
ــه  ــران را واداشــت ب ــود کــه مدی ــی را ضــروری می کــرد. هميــن ضــرورت ب ــروی انســانی داخل ني
ــده  ــرایط برن ــه ش ــه از جمل ــد ک ــم کنن ــه تفهي ــرکت کننده در مناقص ــی و ش ــرکت های متقاض ش
شــدن در مناقصــه، اســتفاده ی هرچــه بيشــتر از نيــروی انســانی داخــل کشــور اســت. ســرانجام، 

ــی و مهندســی را انجــام دهــد. ــا طراحــی تفصيل ــده شــد ت شــرکت هلنــدی المــاس برگزی

۱. مصاحبه با عباس شعری مقدم، بهمن ۱3۹۴ )پروژه تاریخ نفت ایران(.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 2۴2، ۱36۴/3/۱۹.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 2۹۵، ۱36۵/۱۰/۱۰.
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پتروشیمی خراسان و تبريز
ــن  ــيميایی در ای ــود ش ــاک و ک ــد آموني ــيمی رازی، تولي ــرر پتروش ــای مک ــس از بمباران ه پ
ــود.  ــی نب ــاز کشــاورزان کاف ــن ني ــرای تأمي ــز ب ــود شــيميایی شــيراز ني ــف شــد. ک مجتمــع متوق
ــد  ــک واحــد تولي ــرای تأســيس ی ــردم درخواســت های خــود را ب مســئوالن اســتان خراســان و م
ــه  ــوراک اولي ــتند خ ــرخس می توانس ــران و س ــگاه های خانگي ــتادند. پاالیش ــيميایی فرس ــود ش ک
مجتمــع پتروشــيمی را تأميــن کننــد. درخواســت خراســانيان مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتيجــه 
ــی  ــره شــرکت مل ــود و تأســيس مجتمــع توليــد آمونيــاک و اوره در هيئت مدی مطالعــات مثبــت ب
صنایــع پتروشــيمی تصویــب شــد. آســتان قــدس رضــوی کــه می خواســت پيشــگام ایــن حرکــت 
باشــد، حمایــت خــود را از طــرح اعــالم کــرد و بــرای تأميــن ارز موردنيــاز آن پيشــنهاد همــکاری 
داد.۱ تصميــم بــرای ایجــاد مجتمــع خراســان بــر روی کاغــذ باقــی مانــد و تــا پایــان جنــگ اجرایــی 

نشــد.
هم زمــان، طــرح ایجــاد مجتمــع در تبریــز نيــز پيگيــری شــد. تبریــز از ســال ۱3۵۴ پاالیشــگاه 
داشــت و می توانســت یکــی از گزینه هــای ســاخت مجتمــع پتروشــيمی باشــد. بــا درخواســت های 
ــد.  ــب ش ــز تصوی ــيمی در تبری ــع پتروش ــاد مجتم ــز، ایج ــهروندان تبری ــدگان و ش ــرر نماین مک
ــای  ــيس واحده ــرای تأس ــگ ب ــط دوره ی جن ــس از اواس ــدگان مجل ــرار نماین ــت و اص درخواس
پتروشــيمی و موافقــت بــا درخوســت آنهــا ســنگ بنــای جدیــدی را بنيــاد نهــاد. تعــداد زیــادی از 
نماینــدگان دوره هــای بعــد بــرای توســعه شهرهایشــان ایــن شــيوه را در پيــش گرفتنــد و خواهــان 

تأســيس واحــد پتروشــيمی شــدند.
ــره از  ــال، هيئت مدی ــد. بااین ح ــه ش ــکل مواج ــا مش ــی ب ــور اجرای ــياری از ام ــال ۱366 س س
مدیــران بخــش حقوقــی و فنــی خواســت کــه اقدامــات الزم بــرای اخــذ الیســنس از شــرکت های 
ــرای انتخــاب پيمانــکار مشــاور طــرح  صاحــب دانــش را آغــاز کننــد.2 خردادمــاه ۱367 مذاکــره ب
ادامــه یافــت.3 طبــق برنامــه، طــرح بــه دو فــاز تقســيم شــد. فــاز اول، واحدهــای الفيــن، پلی اتيلــن 
ســنگين، بوتادیــن، الســتيک و التکــس اس بــی، هيدروژناســيون بنزیــن پيروليــز و فــاز دوم، خــط 

ــود. توليــد اتيــل بنــزن، اســتایرین و پلی اســتایرین ب
علی رغــم تمامــی تالش هــای مدیــران، عمليــات ســاخت مجتمع هــای پتروشــيمی در خراســان 

و تبریــز تــا پایــان جنــگ ميســر نشــد و امــور اجرایــی پــس از جنــگ عملــی گردیــد.

۱.  مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 3۱8، ۱366/۴/2۹.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 326، ۱366/6/3۰.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 3۵2، 67/3/۱6.
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تأسیس شرکت جديد )گامی برای ارتقای دانش(
از جملــه رخدادهــای مهــم صنعــت پتروشــيمی در دوره ی جنــگ، تأســيس شــرکت های طراحی، 
ــن دوه صنعــت پتروشــيمی را  ــود. عــدم حضــور شــرکت های خارجــی در ای ســاختمان و نصــب ب
بــا مشــکالت بســياری در طراحــی و نصــب واحدهــا روبــه رو کــرده بــود. بهتریــن راه بــرای انتقــال 
ــه،  ــود. البت ــظ آن، تأســيس شــرکت طراحــی مهندســی و ســاختمان و نصــب ب ــوژی و حف تکنول

نبایــد از یــاد بــرد کــه ایــن اتفــاق ریشــه در گذشــته داشــت. 
ــه حضــور یکــی از کارشناســان شــرکت هنــدی ELI بازمی گــردد.  آغــاز ماجــرا در ایــن دوره، ب
کارشــناس هنــدی در مالقاتــی بــا شــعری مقدم بــه او یــادآور شــد کــه تأســيس شــرکت مختلــط 
ــن  ــل ای ــگام نق ــعری مقدم هن ــت. ش ــوژی اس ــال تکنول ــانی و انتق ــعه ی انس ــای توس ــی از راه ه یک

ــودن ایــن روش اشــاره نکــرد. او گفــت: ــه ســوابق دهــه ۴۰ و ۵۰ و مثمرثمــر ب خاطــره ب
کارشــناس هنــدی گفــت کــه شــما می توانيــد پــروژه ای را تعریــف و شــرکتی تأســيس کنيــد. مــا 
ــب،  ــم. به این ترتي ــرا می کني ــروژه را اج ــم پ ــک ه ــا کم ــتيم و ب ــناس می فرس ــد کارش ــم چن ه
ــن  ــا از ای ــد شــد. م ــش خواهن ــه و دان ــا صاحــب تجرب ــار کارشناســان م کارشناســان شــما در کن
ــرکت  ــران، ش ــر مدی ــت و دیگ ــدس نجاب ــکاری مهن ــا هم ــم. ب ــيار گرفتي ــای بس ــه درس ه توصي
طراحــی مهندســی شــيراز را تأســيس کردیــم. یــک شــرکت انگليســی هــم بــه مــا کمــک کــرد و 

ــه ســامان رســاندیم.۱  ــول شــيراز را ب ــروژه متان ــا همــکاری هــم پ ب
نجابــت کــه در تأســيس ایــن شــرکت نقــش مهمــی داشــت، داســتان تأســيس را چنيــن روایــت 

: د کر
ــد و  ــه نبودن ــدان پذیرفت ــی چن ــرکت های خصوص ــود، ش ــم ب ــا حاک ــه آن روزه ــرایطی ک در ش
ــار  ــن ب ــرای اولي ــی داشــتند. ب ــای حقوق ــی و محدودیت ه ــم مشــکل کارای ــی ه شــرکت های دولت
تصميــم گرفتــه شــد شــرکت طراحــی مهندســی و ســاختمان و نصــب تشــکيل شــود کــه پنجــاه و 
یــک درصــد ســهام آن متعلــق بــه کارکنــان و چهــل و نــه درصــد متعلــق بــه شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــيمی باشــد. به این ترتيــب، بــا چهــل و نــه درصــد بــه دولــت وصــل بــود و بــا پنجــاه و یــک 

ــان خصوصــی تلقــی می شــد.2 درصــد ســهم کارکن
 ایــن تصميــم در پایــان ســال ۱36۵ از تصویــب هيئت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــيمی 
ــان  ــه آن زم ــی ک ــگ و مشــکالت آن و نقطه نظرهای ــت »جن ــدس نجاب ــده مهن ــه عقي گذشــت.3 ب

۱. مصاحبه با عباس شعری مقدم، بهمن ۱3۹۴ )پروژه تاریخ نفت ایران(
2. مصاحبه با غالمحسين نجابت، دی ۱3۹۴ )پروژه تاریخ نفت ایران(.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشيمی، جلسه 2۹6، ۱36۵/۱۰/۱7.
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در رابطــه بــا ایــن نــوع فعاليت هــا حاکــم بــود و نيــز راکــد مانــدن فعاليت هــای عمرانــی بــزرگ« 
ــر انداخــت کــه در جــای خــود از آن ســخن خواهيــم  ــه تأخي تأســيس شــرکت را چنــد ســالی ب

گفــت.
از برآینــد گفتگــو بــا مدیــران و کارشناســانی کــه آن ســال ها در شــيراز حضــور داشــتند چنيــن 
ــران و کارشناســان  ــای مدی ــرای آزمون وخطاه ــی ب ــه مجتمــع شــيراز فرصت اســتنباط می شــود ک
ــود. چنانکــه طــرح  ــی ب ــه زعــم شــعری مقدم، خوداتکای ــاوری و ب ــرای ســنجش خودب و معيــاری ب

ــود. ــزی ب ــا در برنامه ری ــرای آزمون وخط ــی ب اراک، فرصت

گاز
چنانکــه گفتــه شــد، یکــی از اهــداف انقالبيــون مســلمان آن بــود کــه درآمدهــای نفتــی بــرای 
محروميت زدایــی و خدمــات رفاهــی بــه مصــرف برســد. در چارچــوب ایــن تحليــل و گفتمــان بــود 
ــيدن گاز  ــطه ی رس ــره به واس ــی روزم ــزم در زندگ ــر مدرني ــی از مظاه ــی و برخ ــبک زندگ ــه س ک
بــه خانه هــای شــهری و روســتایی متحــول گردیــد. از منظــر دیگــر کــه برخــی تحليلگــران علــم 
سياســت و اقتصــاد بــدان پافشــاری می کننــد، اقدامــات دولــت انقالبــی در ادامــه ی دولــت رانتيــر 
قــرار داشــت. ایــن بســتر تاریخــی بــه مثابــه رونــد جبــری در اغلــب کشــورهای صاحب نفت ســامان 
ــای  ــه خــوراک واحده ــه مثاب ــه گاز ب ــی ک ــال های پســين، هنگام ــد در س ــن رون ــه ای ــت. ادام یاف
پتروشــيمی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، انباشــت ســرمایه را پدیــد آورد. انباشــت ســرمایه، در آغــاز 
در اختيــار دولــت بــود و ســپس هنگامــه خصوصی ســازی ها در اختيــار بنگاه هــای خصولتــی قــرار 

گرفــت و همچنيــن بخــش خصوصــی، از آن بهــره جســت و فربــه گشــت. 
اگــر بخواهيــم صنعــت گاز ایــران را در چارچــوب مســائل ایــن صنعــت بررســی کنيــم،  مهم ترین 
روندهــای ایــن صنعــت عبارتنــد از: ۱. عامــه مــردم از گاز خانگــی بهره منــد شــدند )از کمتــر از ۵ 
درصــد در ابتــدای انقــالب بــه ۹۵ درصــد در دهــه ۹۰(؛ 2. صــادرات گاز بــه مثابــه کســب درآمــد 
ــوراک  ــه خ ــه مثاب ــت؛ 3. گاز ب ــرار گرف ــه ق ــی در سياســت خارجــی موردتوج ــرم امنيت ارزی و اه
ــی و کارخانجــات صنعتــی، توانســت اقتصــاد  واحدهــای پتروشــيمی و ســوخت نيروگاه هــای داخل
کشــور را متحــول کنــد؛ ۴. تبدیــل گاز بــه بــرق بــرای صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه کــه 

هــم جنبــه اقتصــادی آن پراهميــت اســت و هــم نقــش منطقــه ای کشــور را پررنــگ می کنــد.
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ــش  ــت نق ــاک می توانس ــوخت ارزان و پ ــن س ــاظ تأمي ــه لح ــی گاز ب ــرکت مل ــه ش ــا ک از آنج
ــد،  ــته باش ــردم داش ــرای م ــر ب ــی بهت ــاد زندگ ــی و ایج ــعارهای انقالب ــق ش ــته ای در تحق برجس
مســئوالن کشــور بعــد از پيــروزی انقــالب اســالمی تمرکــز اصلــی خــود را بــر گســترش گازرســانی 
ــران  ــت ای ــخ نف ــه نامــش در تاری ــد و حســن مرشــد، ک ــرار دادن ــف کشــور ق ــه شــهرهای مختل ب
ــای  ــی را مبن ــهرهای داخل ــه ش ــانی ب ــدا، گازرس ــان ابت ــت، از هم ــعه گاز اس ــده توس تداعی کنن
سياســت خــود قــرار داد و اوليــن گام هــا را در ایــن مســير، محکــم برداشــت، ضمــن اینکــه وقــوع 
ــرعت  ــر س ــر ب ــز ناگزی ــی ني ــگاه های نفت ــه پاالیش ــراوان ب ــارت های ف ــی و خس ــگ تحميل جن
ــد،  ــن مرش ــگ، حس ــان جن ــا پای ــالب ت ــروزی انق ــس از پي ــزود.۱ پ ــرکت گاز اف ــای ش فعاليت ه
حســن ســادات، جمشــيد ســرداری کرمانــی، محمــد نراقــی، محمدحســن توالیــی و مظفــر جراحــی 

ــده داشــتند. ــر عه ــی گاز را ب ــت شــرکت مل مدیری
حســن مرشــد مهندســی بــرق را در دانشــگاه ایلينویــز خوانــد. بــه ایــران بازگشــت و در دانشــکده 
ــوان  ــر به عن ــوی معين ف ــالب، ازس ــروزی انق ــس از پي ــد. پ ــغول ش ــس مش ــه تدری ــادان ب ــت آب نف
ــان،  ــد. هم زم ــوب گردی ــه منص ــرکت های تابع ــت و ش ــی نف ــرکت مل ــت در ش ــر نف ــام وزی قائم مق
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز بــود.2 معين فــر بــه مرشــد اعتمــاد کامــل داشــت. او نهــم آذر ۱3۵8 
بــه همــراه دیگــر اعضــای هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت بــه دفتــر کار مرشــد ـ کــه در آن زمــان 
ــره  ــاد و نهــم هيئت مدی ــا جلســه هفت ــت ت ــود ـ رف ــر نفــت در شــرکت های تابعــه ب ــام وزی قائم مق
را اداره کنــد.3 حرف هــای مرشــد اگرچــه بســيار بــود، امــا خســته کننده نبــود. او در نقــش 
ــت  ــای نف ــردن گاز به ج ــن ک ــه از جایگزی ــد هميش ــت و مانن ــخن می گف ــت س ــک استراتژیس ی
ــه  ــه از گازی کــه ب ــه نيازهــای نفتــی کشــور و اســتفاده بهين ــن جلســه ب ــاع می کــرد. او در ای دف
ــرار شــد  ــن نشســت، ق ــان ای ــرد. در پای ــد ک ــه را متقاع ــه هم ــت، پرداخــت و این گون ــدر می رف ه
ــال  ــرف گاز را دنب ــدن مص ــی، عمومی ش ــزی تلفيق ــد برنامه ری ــر واح ــر نظ ــی، زی ــه مطالعات برنام
ــر ایــن طــرح نظــارت داشــته  کنــد و شــرکت ملــی نفــت از طریــق واحــد برنامه ریــزی تلفيقــی ب
ــی  ــی درهم ریختگ ــه کم ــی ک ــای انقالب ــود فض ــم وج ــی به رغ ــزی تلفيق ــد برنامه ری ــد. واح باش
ــر  ــه روز جایگاهــی واالت ــود، در شــرکت ملــی نفــت روزب ــه وجــود آورده ب در ســازمان های دیگــر ب

می یافــت.
طــرح عمومــی شــدن مصــرف گاز بــه تتبــع و مطالعــه بيشــتر نيــاز داشــت، به ویــژه اینکــه بــا 

۱. پيک نفت، نيمه دوم شهریور ماه ۱36۱، ش ۱8۰، صص ۱۴ - ۱۵.
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران )سيدحسن سادات(، ص 68.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 7۹، ۱3۵8/۹/3.
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ــه حــال ایــن حجــم عظيــم از گاز می شــد. در آن  ــه شــوروی بایــد فکــری ب قطــع صــادرات گاز ب
ــت.  ــر تصميمــی هوشــيارانه گرف روزهــای حســاس، معين ف

او طــرح ضربتــی گازرســانی را ارائــه کــرد کــه بــر اســاس آن گازرســانی بــه شــهرهای کوچــک 
و روســتاها، بــدون در نظــر گرفتــن توجيــه اقتصــادی و بــار مالــی بایــد تــا پایــان فروردیــن ۱3۵۹ 
انجــام می شــد. مطمئنــاً آن روزهــا، افــرادی بــا ایــن طــرح مخالــف بودنــد و آن را امــری غيراقتصادی 
ــی از گاز  ــا بهره  جوی ــه ب ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــی ب ــران نفت ــی مدی ــتند. برخ ــروری می دانس و غيرض
بــرای تزریــق بــه چاه هــای نفــت می تــوان نفــت بيشــتری اســتخراج کــرد و بــا انگشــت نهــادن بــر 
ضعــف فنــی و تخصصــی شــرکت گاز، مانعــی بــرای اجرایــی شــدن آن بودنــد، امــا معين فــر مقابــل 
همــه مخالفت هــا ایســتاد و گفــت کــه اســتفاده مــردم کشــور از گاز بــرای توجيــه اقتصــادی ایــن 

طــرح کافــی اســت و دســتور طــرح ضربتــی گازرســانی را صــادر کــرد.

گاز عمومی می شود
طــرح عمومی کــردن اســتفاده از گاز بــرای منــازل و جلوگيــری از ســوزاندن گاز طبيعــی بــر ســر 
چاه هــا، بــرای اوليــن بــار در ســوم اردیبهشــت ۱3۵۹ در هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت مطــرح 
شــد. طرحــی کــه اکثریــت اعضــا بــه آن عالقــه نشــان دادنــد و مقــرر شــد بــا جدیــت دنبــال شــود. 
ــارون-  ــام م ــه نفت خ ــای خط لول ــوخت توربين ه ــد س ــه ش ــم گرفت ــط تصمي ــه فق ــن جلس در ای
ــه  ــا ارســال نامــه ای ب ــه گاز تبدیــل شــود، بــه هميــن منظــور قــرار شــد ب اصفهــان از نفت خــام ب
شــرکت گاز در مــورد تأميــن گاز ایــن تلمبه خانه هــا تحقــق بــه عمــل آیــد و پــس از بررســی های 

ــرای ســال ۱3۵۹ پيش بينــی شــود.۱ الزم، بودجــه آن ب
اســتفاده گســترده مردمــی و صنعتــی از گاز، در شــمار موضوعــات بــا اهميتــی بــود کــه مرشــد 
ــی  ــه مدیریــت شــرکت مل ــد. ســادات چنــدی بعــد کــه ب ــال می کردن و حســن ســادات آن را دنب
ــه  ــا مراجع ــان کــه ب ــال کــرد. آن ــن اســتراتژی را دنب ــت وزارت نفــت منصــوب شــد، ای گاز و کفال
بــه ســازمان برنامــه و معاونــت برنامه ریــزی تلفيقــی وزارت نفــت، ســعی در توجيــه اقتصــادی ایــن 
طــرح داشــتند، حــاال بــا حمایــت ســازمان برنامــه بــه دنبــال تأميــن بودجــه و راه کار اجرایــی آن 
ــزی، اکتشــافات  ــی گاز در واحــد برنامه ری ــزی شــرکت مل ــام واحــد برنامه ری ــل ادغ ــد. از دالی بودن
ــت،  ــون نف ــت همچ ــی نف ــرکت مل ــزی ش ــد برنامه ری ــر واح ــود. گاز از نظ ــرح ب ــن ط گازی و همي
ارزشــی اســتراتژیک داشــت و چنانچــه ایــن دو شــرکت در اکتشــاف و اســتفاده از گاز بــه اختــالف 

۱. هيئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه ۱۱7، ۵۹/2/3.
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ــاد. ــر می افت ــه خط ــرکت ب ــر دو ش ــعه ه ــيدند، توس می رس
ــه  ــن عادالن ــد، تعيي ــعابات جدی ــب انش ــف، نص ــهرهای مختل ــه ش ــانی ب ــال ۱3۵۹ گازرس از س
ــردن  ــور و از ميان ب ــانی در کش ــات گازرس ــود قطع ــه کمب ــوط ب ــکالت مرب ــع مش ــت گاز، رف قيم
رفــع معضــالت مربــوط بــه آلودگــی هــوا کشــور از مهم تریــن اولویت  هــای شــرکت ملــی گاز شــد 
ــه تأخيــر انداخــت و هرچنــد در ســال های 6۱ - 62 فعاليتــی  کــه وقــوع جنــگ تحميلــی آن را ب
ــا پایــان یافتــن جنــگ  ضعيــف آغــاز شــد، امــا نتوانســت بــه اهــداف بــزرگ دســت یابــد. تنهــا ب
ــه در ســال های ســازندگی از  ــری ک ــت، ام ــت یاف ــت عمومي ــای نف ــه گاز به ج ــود ک ــی ب تحميل
ســوی گروهــی از کارشناســان مــورد نقــد قــرار گرفــت چــون آن هــا اســتفاده از گاز بــرای توليــد 

ــد. ــی می کردن ــر و ســالم تر تلق ــرق را اقتصادی ت ب
گازرســانی، علی رغــم مشــکالت بســياری کــه وجــود داشــت، در تمــام ســال های جنــگ ادامــه 
یافــت. نشــریه پيــک نفــت، شــماره 23۱ در اســفند ۱366 بــا تصویــر بزرگــی از افتتــاح شــبکه گاز 
خانگــی منطقــه جنــوب تهــران، ميــدان شــهدا، بــا حضــور ميرحســين موســوی، غالم رضــا آقــازاده 
و محتشــمی، وزیــر کشــور، منتشــر شــد: امــروز، 7 اســفند ۱366، در آســتانه دهميــن بهــار آزادی 
مشــعل گاز ميــدان شــهدا روشــن شــد و ۹۰ هــزار خانــوار را تحــت پوشــش گاز خانگــی قــرار داد. 

آقــازاده، در پایــان مراســم بــه خبرنــگاران گفــت:
ــان شــهریور  ــان پيــروزی، خــاوران، بزرگــراه هجــرت و خياب منطقــه هفــت تهــران، محــدوده خياب
می باشــد و ۹۰ هــزار خانــوار بــا 37۰ هــزار نفــر را شــامل می شــود.« آقــازاده در ادامــه ســخنانش 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه: »از ابتــدای انقــالب تاکنــون، در یکصــد شــهر بيــش از 6۰۰ هــزار 
انشــعاب گاز نصــب شــده اســت. درحالی کــه ایــن رقــم قبــل از انقــالب، ۵۰ هــزار انشــعاب در شــش 
شــهر بــرای 2۱ ســال بــود. تــا پایــان ســال 863۱، در ۰2۱ شــهر بيــش از یــک ميليــون مشــترک 

خواهيــم داشــت.۱

ساخت رگالتور و کنتور 
ــکيل  ــه ای تش ــادات  جلس ــت س ــه ریاس ــان ۱3۵۹ ب ــی گاز در 26 آب ــرکت مل ــره ش هيئت مدی
داد. در ایــن جلســه گزارشــی از ســاخت رگالتــور در داخــل کشــور ارائــه شــد. طبــق آن، ۴ توليــد 
کننــده داخلــی اقــدام بــه توليــد رگالتــور کــرده و از شــرکت ملــی گاز خواســته بودنــد تــا بــا خریــد 
ــا را بررســی  ــد آنه ــت تولي ــا کيفي ــور شــد ت ــی مأم ــد. ابوفاضل ــت کن ــا حمای محصوالتشــان از آنه
کنــد. او در جلســه بعــدی، گــزارش خــود را ارائــه داد و ضمــن تأیيــد کيفيــت توليــدات داخلــی، از 

۱. پيک نفت، شماره 23۱، اسفند ۱366.
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مزایــای اقتصــادی خریــد آنهــا ســخن گفــت: »توليــد رگالتــور توســط بخش هــای داخلــی چيــزی 
در حــدود ۴۰۰۰ تــا ۵۰۰۰ ریــال هزینــه دارد کــه در مقایســه بــا هزینــه ۱۰ دالری بــرای خریــد 
هــر رگالتــور از خــارج بــه لحــاظ اقتصــادی بســيار مناســب اســت.« هيئت مدیــره ســفارش خریــد 
ــرای شــرکت  ــا فقــط ب ــل، از توليدکننــدگان خواســت ت ــور را تأیيــد کــرد و در مقاب 2۰۰۰۰ رگالت

گاز رگالتــور توليــد کننــد.۱
ــت ســاخت داخــل، در ســال ۱362 برداشــته شــد.  ــی و تقوی گام بعــدی در راســتای خودکفای
ســيدمحمد غرضــی، وزیــر نفــت، طــی نامــه ای در بهمــن ۱362 از دولــت درخواســت کــرد کــه بــا 
ســاخت کاخانــه ی کنتورســازی موافقــت کننــد. هيئــت وزیــران طــرح را برســی و بــا آن موافقــت 
کــرد. قــرار شــد کارخانــه در ۱2۰ کيلومتــری تهــران ســاخته شــود. نراقــی، رئيــس شــرکت ملــی 
گاز، بخشــی از بودجــه توســعه ســرخون و گازرســانی تهــران را بــه کارخانــه کنتورســازی اختصــاص 
ــدد،  ــرات متع ــس از مذاک ــرانجام پ ــود و س ــان نب ــار ایراني ــاز در اختي ــی موردني ــش فن داد.2 دان
ــرط  ــه ش ــور ب ــزار کنت ــروش ۱۵۰ ه ــا ف ــه )Nuovo Pignone( ب ــي نئوپينيون ــرکت ایتاليای ش
انتقــال تکنولــوژي بــا ایــران موافقــت کــرد. ایــن شــرکت پــس از تحویــل کنتورهــا بــه ایــن بهانــه 
ــرای  ــوزي آن خــودداري کــرد. ب کــه دیافراگــم کنتورهــا ســاخت انگليــس اســت از انتقــال تکنول
حــل مشــکل هيئتــی ایرانــی بــه ایتاليــا ســفر و از کارخانــه هــای توليــد قطعــات ســاخت کنتــور 
در ایتاليــا بازدیــد کردنــد. آنهــا در ایــن ســفر بــه جمــع آوری اطالعــات الزم از کانــال هــای غيــر 
رســمی پرداختنــد.3 بــا فراهــم شــدن مقدمــات الزم بــرای ســاخت کارخانــه، وزیــر نفــت بــا ارســال 
ــه کنتورســازی را صــادر کنــد کــه  نامــه ای از دولــت درخواســت کــرد کــه اجــازه ســاخت کارخان

موافقــت شــد.

تغییر کاربری خط لوله دوم
در چارچــوب گفتمــان یادشــده، خط لولــه دوم کــه قــرار بــود گاز کنــگان را بــه آســتارا و ســپس 
ــت.   ــری یاف ــر کارب ــی گاز تغيي ــران شــرکت مل ــر حســب نظــر مدی ــد، ب ــال ده ــه شــوروی  انتق ب
دولــت ایــران ایــن قــرارداد را لغــو و در 2۰ آبــان ۱3۵8 از پيمانــکاران ســاخت قطعــه دوم و ســوم 
لولــه خواســت کــه تمامــی تجهيــزات و ماشــين آالت خــود را از کشــور خــارج کننــد و بــا خــروج 
ــرکت گاز  ــره ش ــد هيئت مدی ــی ش ــاًلً منتف ــا کام ــه اروپ ــادرات گاز ب ــرارداد ص ــرکت ها، ق ــن ش ای

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی گاز، جلسه ۵۵، ۱3۵۹/۹/3.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی گاز، جلسه ۱7۱، ۱362/6/۹.

3. عراقی، بيست سال با گاز..، ص ۴7۹. 
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ــان را  ــگان ـ اصفه ــه دوم در مســير کن ــرداد ۱3۵۹ ســاخت خط لول ــه ریاســت ســادات در 28 م ب
تصویــب کردنــد،

قــرارداد ســاخت قطعــه اول خط لولــه در ســال های  قبــل از انقــالب بــا شــرکت ســایپم 
ــا  ــد، ب ــران بودن ــاره در ای ــور دوب ــان حض ــه خواه ــرکت ک ــن ش ــران ای ــود و مدی ــده ب منعقدش
هيئت مدیــره جدیــد کنــار آمدنــد و کار احــداث ایــن خط لولــه کــه ۵88 کيلومتــر طــول داشــت، 
ــن از  ــاع زمي ــالف ارتف ــل اخت ــه دلي ــه ب ــرایط ســاخت خط لول ــاز شــد. اگرچــه ش از آذر ۱36۰ آغ
ــک  ــا کم ــران گاز ب ــا مدی ــود، ام ــان ب ــر در نوس ــا 2۵۰۰ مت ــن ۱۵۰۰ ت ــا بي ــا انته ــدا ت ــه ابت نقط
شــرکت ســایپم بــر مشــکالت غلبــه کردنــد و قطعــه اول ایــن خــط بعــد از ماه هــا تــالش در زمــان 

ــيد. ــرداری رس ــه بهره ب ــرداری ب ــيد س ــت جمش مدیری

لغو صادرات گاز به شوروی
ــت  ــت و قيم ــش گرف ــت پي ــر دس ــن ۱3۵8، معين ف ــت در بهم ــت نف ــش قيم ــی افزای در پ
صادراتــی گاز بــه شــوروی را غيرعادالنــه خوانــد و اعــالم کــرد کــه بــا افزایــش قيمــت نفــت، قيمــت 
گاز نيــز بایــد تعدیــل شــود. او در مصاحبــه ای گفــت: »در صورت حســاب هایی کــه بــرای شــوروی 
ــن قيمــت در گذشــته  فرســتادیم، هــر هــزار فــوت 3/8 دالر محاســبه  شــده اســت درحالی کــه ای

76 ســنت بــود.«۱ مذاکــره بــا شــوروی را نيــز خــودش بــر عهــده گرفــت: 
وقتــی وزارت نفــت تشــکيل شــد، گفتــم جریــان مذاکــره بــا شــوروی را خــودم بــه عهــده می گيــرم. 
معتقــد بــودم کــه ایــن کار از وظایــف اصلــی وزارتخانــه اســت. مذاکــره بــا مقامــات شــوروی را آغــاز 
کردیــم. آنهــا هيئت هایــی در ســطح بــاال بــه ایــران فرســتادند. چنــد جلســه هــم بــا مــن داشــتند و 
خــودم در جلســات شــرکت می کــردم. رقمــی کــه مــن بــه آنهــا گفتــم تقریبــاً چهــار یــا پنــج برابــر 
ــود و همــان زمــان  ــه مــا می پرداخــت. ایــن رقــم بين المللــی ب ــود کــه دولــت شــوروی ب رقمــی ب
ــارف اســت  ــم در جهــان متع ــن رق ــم ای ــود. گفت ــک ب ــکا و مکزی ــان امری ــای معامــالت گاز مي مبن
ــار  ــه زیرب ــا به هيچ وج ــا آنه ــيم، ام ــما می فروش ــه ش ــت ب ــن قيم ــا ای ــود را ب ــس گاز خ و ازاین پ
پشــنهاد مــن نمی رفتنــد. آنهــا خيــال می کردنــد مــا شــوخی می کنيــم. آخریــن حــرف آنهــا ایــن 
ــم. پاســخ دادم بســيار خــب، مــا هــم ازاین طــرف  ــود کــه دراین صــورت شــير را می بندی عبــارت ب

شــير را می بندیــم. گازمــان را می ســوازنيم، امــا حاضــر نيســتيم آن را مفــت بــه شــما بدهيــم.2
درنهایــت، مذاکــرات بــه بن بســت رســيد و روز ۴ اســفند ۱3۵8 آخریــن روزی بــود کــه 

۱. کيهان، 2۵ بهمن ۱3۵8
2. تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران )علی اکبر معين فر(، صص ۴۱- ۴2.
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گاز ایــران در طــی مســير ۱۱۰6 کيلومتــری وارد شــوروی شــد. چنــد روز بعــد، بنی صــدر، 
ــم داد،  ــوروی نخواهي ــه ش ــی ب ــا گاز مجان ــت: »م ــه ای  گف ــران، در مصاحب ــت ای ــور وق رئيس جمه
ــش  ــالف فاح ــر اخت ــرات به خاط ــع مذاک ــم. قط ــظ کني ــود را حف ــتقالل خ ــم اس ــرا می خواهي زی
قيمــت بــود.«۱ شــورای انقــالب نيــز بالفاصلــه بــا قطــع صــادرات گاز بــه شــوروی موافقــت کــرد. 
البتــه، ســران حــزب تــوده به شــدت بــا ایــن تصميــم بــه مخالفــت برخاســتند و در روزنامــه مــردم 
ــرود و  ــران ب ــه خــارج ای ــد ب ــن چــه کاری اســت. گازی کــه بای ــر نوشــتند: »ای ــه معين ف خطــاب ب
ــد،  ــتفاده کنن ــوروی از آن اس ــق ش ــای خل ــر جمهوری ه ــردم دیگ ــان و م ــاره آذربایج ــردم بيچ م

ــوازنيم.« ــت آن را بس ــت نيس درس
پــس از قطــع صــادرات گاز بــه شــوروی، گازرســانی بــه مناطــق مختلف کشــور ســرعت بيشــتری 
ــرد و  ــش می ک ــه و پاالی ــه گاز را تصفي ــود ک ــد ب ــا پاالیشــگاه بيدبلن ــال ها تنه ــن س ــت. در ای گرف
ــا پيــروزی  ــد کــه انقــالب شــد. ب ــدازی بودن ــه راه ان پاالیشــگاه های کنــگان و خانگيــران نزدیــک ب

انقــالب پيمانــکاران خارجــی کارهــا را رهــا و کشــور را تــرک کردنــد. 

پااليشگاه کنگان
بــا پيــروزی انقــالب، بســياری از شــرکت های خارجــی خلع یــد شــدند و برخــی دیگــر کارهــا را 
نيمه تمــام گذاشــته و ایــران را تــرک کردنــد و مدیــران ناگزیــر تصميــم گرفتنــد بخشــی از پروژه هــا 
را بــه شــرکت های ایرانــی واگــذار کننــد. مطالعــات مربــوط بــه ســاخت پاالیشــگاه کنــگان در ســال 
۱3۵۴ و پــس از انعقــاد قــرارداد صــادرات گاز بــه اروپــا آغــاز شــده و شــرکت پارســونز در شــهریور 
۱3۵6 برنــده مناقصــه مهندســی تفصيلــی و خریــد کاالی پــروژه نــار و کنــگان شــده بــود. پــس لــز 
پيــروزی انقــالب و درحالی کــه بيــش از 8۵ درصــد کارهــای پاالیشــگاه انجــام شــده بــود، پارســونز 
از ادامــه همــکاری بــا ایــران خــودداری کــرد. پــس از بی نتيجــه مانــدن گفتگــو بــا ایــن شــرکت، 
ــم،  ــن تصمي ــد.2 نتيجــه ای ــا شــرکت پارســونز را قطــع کنن ــران تصميــم گرفتنــد همــکاری ب مدی
پيدایــی شــرکت های خصوصــی ایرانــی، بعــد از انقــالب اســالمی بــود، شــرکت هایی کــه اغلــب بــه 
همــت پيشکســوتان نفتــی برپــا شــد، ازجملــه، مهنــدس نابــغ شــرکت انرشــيمی را پایــه گذاشــت.

پاالیشــگاه گاز کنــگان مدتــی بــدون متولــی بــود، زیــرا شــرکت ملــی نفــت و شــرکت ملــی گاز 
ــا ســرانجام، هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت در  هــر یــک خــود را مســئول طــرح می دانســتند ت

۱. روزنامه کيهان، 28 اسفند ۱3۵8.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۹۹، ۱3۵8/۱۱/۱۴.
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جلســه ای کــه در تيــر ۱3۵۹ در دفتــر معين فــر برگــزار شــد، به نحــوه اداره پاالیشــگاه گاز کنــگان 
ــن  ــات تعيي ــد بررســی ها و مطالع ــم گرفتن ــی تصمي ــران نفت ــه در آن، مدی پرداخــت، جلســه ای ک

کنــد کــه مســئوليت بــا کيســت، شــرکت ملــی نفــت یــا شــرکت ملــی گاز؟۱ 
ســرانجام در ۱۵ شــهریور ۱3۵۹ اداره عمليــات گاز طبيعــی کنــگان در اختيــار شــرکت ملــی 
ــرار گرفــت2 و کارهــای ســاخت پاالیشــگاه از ســر گرفتــه شــد و واحــد مهندســی و  گاز ق

ساختمان، مدیریت طرح را به عهده گرفت. 
کار ســاخت پاالیشــگاه کنــگان از ماه هــای پایانــی ۱3۵۹ از ســر گرفتــه شــد امــا ادامــه جنــگ 
ــده  ــان کار مان ــا پای ــی دراز ت ــوز راه ــه هن ــژه آن ک ــزود، به وی ــکالت کار می اف ــر مش ــم، ب و تحری
ــگان  ــوان مجــری طــرح کن ــه عن ــت در ۱3 دی ۱36۰ منصــور اردالن را ب ــی نف ــود. شــرکت مل ب
برگزیــد و در هميــن روز موافقــت کــرد اجــرای طــرح گاز طبيعــی کنــگان از ســوی کنسرســيومی 
ــيده  ــه رس ــه و بودج ــازمان برنام ــت و س ــی نف ــرکت مل ــد ش ــه تأیي ــه ب ــی ک ــکاران ایران از پيمان
باشــند، انجــام شــود.3 هم زمــان مذاکراتــی نيــز بــا شــرکت کــره ای »دایلــم« بــرای انجــام برخــی 
ــروز را مســئول  از کارهــای تخصصــی آغــاز شــد. غرضــی در دوميــن ســال وزارت خــود، صالحی ف
امــور پاالیشــگاه کنــگان کــرد. شــاید ایــن شــرایط حســاس کشــور بــود کــه غرضــی را واداشــت در 
ــوالد  ــت ف ــروز در صنع ــای صالحی ف ــه از توانایی ه ــد. او ک ــدام کن ــری و اق ــورد تصميم گي ــن م ای
آگاهــی داشــت، معتقــد بــود می توانــد در صنعــت نفــت نيــز قدرتمنــد ظاهــر شــود. صالحی فــروز 

بــا تيمــی چهــارده نفــره بــه کنــگان رفــت تــا کارهــا را شــروع کنــد. بــه گفتــه خــود او:
ــا  قبــل از انقــالب، یــک شــرکت امریکایــي کار ســاخت پاالیشــگاه را بــر عهــده گرفتــه بــود امــا ب
ــی مــا  ــود ول ــد. کار ســختي ب ــه نشــانه اعتــراض کشــور را تــرک کردن ــه جاسوســي، ب تســخير الن
بــا همــان نيروهــاي داخلــي توانســتيم طــرح را کامــل کنيــم. انتخــاب پيمانــکار بــه روش مناقصــه 
محــدود انجــام شــد، به این ترتيــب کــه تأميــن منابــع و نظــارت بــه عهــده شــرکت نفــت بــود و کار 
اجرایــي از ســوی پيمانــکار انجــام شــد. در ســال ۱36۴ فــرودگاه کنــگان و چنــد خــط FX را نيــز 
راه انــدازی کردیــم. احــداث مراکــز جمــع آوري و انتقــال گاز بــه پاالیشــگاه نيــز بــه مناقصــه گذاشــته 
شــد و ســرانجام یــک شــرکت ایرانــي در رقابــت بــا چنــد شــرکت خارجــي مناقصــه را بــرد کــه بــا 

ایــن اقــدام، گامــي در جهــت خودکفایــي برداشــته شــد.۴

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱33، ۴/22 /۱3۵۹.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۴2، ۱3۵۹/6/۱۵.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۱7، ۱36۰/۱۰/۱3.
۴. عراقی، حميدرضا، بيست سال گاز، تهران: شاپيکان، ۱3۹۰. 
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ســرانجام شــرکت کــره ای دایلــم بــا ایــران بــه توافــق رســيد. کارشناســان دایلــم در ســال ۱36۱ 
وارد ایــران شــدند و کار ســاخت پاالیشــگاه را شــروع کردنــد.۱ بهمــن همــان ســال، قــرارداد خدمــات 
ــد.2  ــذار ش ــارگان واگ ــرکت ن ــه ش ــت، ب ــام داش ــار« ن ــه »ن ــگان ک ــرح کن ــاز دوم ط ــی ف مهندس
صالحی فــروز کــه تــا آذر ۱36۵ در کنــگان بــود، توانســت کارهــا را تــا حــدود زیــادی ســامان دهــد.
بــا وجــود خطــرات ناشــی از حملــه هواپيماهــای دشــمن و مشــکالت بســيار، کارهــای ســاخت 
پاالیشــگاه پيشــرفت داشــت، امــا صبــح ۹ تيــر ۱367 هواپيماهــای عراقــی بــر فــراز کنــگان ظاهــر 
ــه آتــش  ــرو ریختنــد. همه چيــز در لحظــه ای ب ــر ســر برج هــای پاالیشــگاه ف شــدند و ۱۴ بمــب ب
کشــيده شــد و تعــدادی از کارگــران بــه شــهادت رســيدند. در پــی ایــن واقعــه، کره ای هــا بالفاصلــه 
ــا  ــی بعــد کره ای ه ــد و مدت ــه دادن ــا را ادام ــی کاره ــا متخصصــان ایران ــد، ام ــرک کردن کشــور را ت
ــه  ــگان ب ــگاه کن ــن ۱368 پاالیش ــرانجام در بهم ــتند. س ــان بازگش ــر کارهایش ــه س ــر ب ــار دیگ ب

ــيد. ــرداری رس بهره ب

پااليشگاه خانگیران
ــن  ــا ای ــود، چــون ب ــراق ب ــت و گاز بخشــی از اســتراتژی جنگــی ع ــاران پاالیشــگاه های نف بمب
ــا تضعيــف روحيــه مــردم، به تدریــج  کار، هــم می توانســتند اقتصــاد کشــور را فلــج کننــد و هــم ب
آن هــا را در مقابــل دولــت قــرار دهنــد. آن روزهــا، در شــرایطی کــه بيدبلنــد تنهــا پاالیشــگاه گاز 
کشــور بــود، راه انــدازی پاالیشــگاه خانگيــران می توانســت ســوخت موردنيــاز اســتان های خراســان 

رضــوی، جنوبــی و شــمالی، گلســتان، مازنــدران و بخشــی از ســمنان را تأميــن کنــد. 
ــدود ۹8  ــاز و ح ــایپم آغ ــرکت س ــوی ش ــالب از س ــل از انق ــران قب ــگاه خانگي ــاخت پاالیش س
ــد و   ــران را تــرک کردن ــه پيــروزی رســيد. کارشناســان ای درصــد پيشــرفت داشــت کــه انقــالب ب
شــرکت گاز مذاکــره بــا ایــن شــرکت را بــرای از ســرگيری ســاخت پاالیشــگاه آغــاز کــرد. هرچنــد 
شــرایط جنگــی مذاکــره را ســخت کــرده بــود، امــا ســرانجام شــرکت ســاپيم بــا ایــران بــه توافــق 
ــران را  ــد کارگ ــو دی ــه جل ــان ک ــدید و طوف ــای ش ــت.3 وزش باده ــر گرف ــا را از س ــيد و کاره رس
می گرفــت از یک ســو و خطــر حملــه هواپيماهــای عراقــی از ســوی دیگــر، موانعــی جــدی بــر ســر 
پيشــرفت کار بــود، امــا ســختی ها نتوانســت خللــی در عــزم ایرانيــان پدیــد آورد و پاالیشــگاه بــه 

۱. شمس، جابر و کرمی، بهمن، گاز طبيعی و پاالیشگاه های گاز ایران، تهران: شرکت ملی گاز ایران. ص 7۴.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 273، 6۱/۱۰/26.

3. تاریخ شفاهی شرکت گاز )خاطرات محسن شيرازی(، به کوشش فرخ نجم آبادی، ص ۱۰۵.
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ــت، در 23  ــور وق ــه ای، رئيس جمه ــالم خامن ــور حجت االس ــا حض ــيد. ب ــرداری رس ــه بهره ب مرحل
ــرداری از  ــا بهره ب ــرداری از پاالیشــگاه آغــاز شــد.۱ ضمــن ایــن کــه هم زمــان ب بهمــن ۱362 بهره ب

ــل شــد.2 ــز تکمي ــکا ني ــه ســرخس ـ ن پاالیشــگاه در ســال ۱362 خط لول

توسعه میدان های گازی
طــرح اســتفاده از گاز به جــای نفــت و تزریــق گاز بــه ميدان هــای نفتــی بــرای افزایــش توليــد، 
ــت  ــره موافق ــرداد ۱3۵۹، هيئت مدی ــت. در 26 م ــای گازی واداش ــعه ميدان ه ــه توس ــران را ب مدی
خــود را بــا ادامــه پــروژه تزریــق گاز گچســاران کــه پــس از انقــالب معلــق مانــده بــود، اعــالم کــرد.3 
تــرک مناقصــه و مذاکــره بــا پيمانــکار بــرای تســریع در عمليــات مهندســی، در ناحيــه خانگيــران 
ســرخس به منظــور جمــع آوری نفــت ســبک همــراه بــا گاز شــوریجه از دیگــر تصميم هــای مدیــران 
نفــت در بخــش گاز بــود.۴ فعاليت هــای حســن مرشــد و ســيد حســن ســادات بــر اولویــت اکتشــافات 
ــا واحــد برنامه ریــزی شــرکت ملــی  ــر آن داشــت ت و شــبکه گذاری در حــوزه گاز، وزارت نفــت را ب
ــروژه  ــال ۱3۵۹ پ ــان س ــود.۵ در ۱۵ آب ــام ش ــت ادغ ــی نف ــرکت مل ــزی ش ــد برنامه ری گاز در واح
ــذار شــد6  ــران واگ ــی گاز ای ــه شــرکت مل ــان ب ــارون ـ اصفه ــه م ــای خط لول ــردن توربين ه گازی ک
ــه  ــور ب ــن منظ ــه همي ــان ب ــا و اصفه ــن ازن ــراورده بي ــال ف ــه انتق ــت ۱36۰ خط لول و در اردیبهش
شــرکت ملــی گاز واگــذار شــد.7  از هميــن زمــان بــود کــه طــرح گازی کــردن توربين هــا اولویــت 

یافــت.

خط لوله گاز به ترکیه
فکــر صــادرات گاز بــه ترکيــه از دهــه ۵۰ بــه ذهــن مســئوالن خطــور کــرده بــود. ایــن فکــر در 
آن ســال ها عملــی نشــد، ولــی بــار دیگــر در دهــه ۱36۰ و در اوج جنــگ تحميلــی کــه هواپيماهــای 
دشــمن تــا تهــران می آمدنــد و مراکــز و تأسيســات نفتــی را زیــر شــدیدترین حمــالت خــود قــرار 
ــه ترکيــه جــدی  ــرای صــدور گاز ب ــد، موردتوجــه قــرار گرفــت. در ســال ۱36۴ مطالعــه ب می  دادن

۱. روزنامه اطالعات ۱362/۱۱/2۴.
2. ترازنامه انرژی، سال ۱37۰، ص ۴2.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱3۹، ۱3۵۹/۵/26.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۴6، ۱3۵۹/7/8.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۴۵، ۱3۵۹/6/2۹.

6. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۵8، ۱3۵۹/8/۱۵.
7. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱8۱، ۱36۰/2/6.
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شــد. در ۱۴ آذر ۱36۴ شــرکت ملــی نفــت از مدیریــت برنامه ریــزی تلفيقــی خواســت بــا همــکاری 
شــرکت ملــی گاز، گزارشــی جامــع دربــاره خط لولــه گاز بــه ترکيــه تهيــه کنــد.۱ اگرچــه صــادرات 
گاز بــه ترکيــه از اهميتــی اقتصــادی و اســتراتژیک برخــوردار بــود، امــا مصــارف داخلــی هــم باید در 
نظــر گرفتــه می شــد. احــداث خط لولــه صــادرات نيــز به نوبــه خــود بــار مالــی زیــادی بــه شــرکت 
ــی  ــرکت مل ــود. ش ــه رو ب ــدیدی روب ــود ارزی ش ــا کمب ــور ب ــه کش ــژه آنک ــرد، به وی ــل می  ک تحمي
نفــت از عاصمی پــور، مدیرعامــل وقــت مناطــق نفت خيــز جنــوب، خواســت در مطالعــات مشــترک 
بــا ترکيــه در مــورد صــادرات گاز بــه ایــن کشــور، بررســی  های الزم را در زمينــه وضعيــت ذخایــر 
ــف  ــای مختل ــروش، راه ه ــازار ف ــد و ب ــی کن ــور بررس ــی کش ــرف گاز طبيع ــد و مص ــه تولي و موازن
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــه را م ــه ترکي ــی گاز ب ــه صادرات ــی ـ اقتصــادی خط لول صــادرات و بررســی فن

دهــد.2
اندیشــه صــادرات گاز بــه ترکيــه کــه در دوران جنــگ اجرایــی نشــده بــود، در دوران ســازندگی 

صــورت عملــی بــه خــود گرفــت،

تزريق گاز به چاه های نفت
تزریــق گاز بــه چاه هــای نفــت پيــش از انقــالب آغــاز شــده بــود و روزانــه گاز بــرای تزریــق بــه 
چاه هــا، روانــه ميدان هــای نفتــی می شــد. وقــوع انقــالب، بســياری از طرح هــا را بــا وقفــه روبــه رو 
ــود و اوضــاع کم کــم به صــورت عــادی  ــه بهبــود ب کــرد. در ســال های ۱3۵8 و ۱3۵۹ شــرایط رو ب
ــای  ــالت نيروه ــت. حم ــش یاف ــدت کاه ــت به ش ــد نف ــد و تولي ــروع ش ــگ ش ــه جن ــد ک درمی آم
ــت های  ــال برداش ــه دنب ــت، ب ــای نف ــوان چاه ه ــدن ت ــن آم ــور و پایي ــات کش ــه تأسيس ــم ب مهاج
نامناســب در ســال های قبــل از انقــالب، از عوامــل اصلــی کاهــش توليــد نفــت بــود، چنان کــه در 
ســال های آخــر جنــگ، ميــزان توليــد بــه 2 ميليــون بشــکه در روز کاهــش یافــت، وضعيتــی کــه 
بــرای مقابلــه بــا آن و باالبــردن تــوان توليــد، نيــاز بــه ســرمایه گذاری های کالن بــود کــه ایــن نيــز 
ــه  ــق گاز ب ــد، طــرح تزری ــا در ســال های بع ــود، ام ــس از آن کار آســانی نب ــگ و پ در شــرایط جن

ــال شــد. ــم و کاســتی های بســيار، دنب ــم ک ــه رغ ــا، ب چاه ه

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴72، 6۴/۹/۱۴.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴78، 6۴/۱۰/۵.
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جدول تزريق گاز به میدان های نفتی کشور۱

آغاز تزريقسال بهره برداریموقعیتمیدان

تير ماه ۱۵۱3۰7۱3۵۵ کيلومتری شمال شرقی اهوازهفتگل

اوایل 22۰۱3۱6۱3۵6 کيلومتری جنوب شرقی اهوازگچساران

2۱۰۱3۴۱۱37۴ کيلومتری شمال شرقی اهوازبی بی حکيمه

خرداد ۴۱3۵2۱363 کيلومتری شمال شرقی دزفوللب سفيد

فروردین ۱3۴۴۱368شمال غربی اميدیه و جنوب شرقی اهوازميدان مارون

۱3۴3۱37۱شمال شرقی ميدان آغاجاریميدان کرنج

مديران شرکت ملی گاز در دوران جنگ
جمشــيد ســرداری کرمانــی در مهــر ســال ۱36۰ از ســوی غرضــی به عنــوان مدیــر عامل شــرکت 
گاز منصــوب شــد. تــالش بــرای راه انــدازی پــروژه خانگيــران، پيشــبرد پــروژه کنــگان، تــالش بــرای 
تکميــل خط لولــه دوم گاز و خریــد کارخانــه کنتورســازی از ایتاليــا ازجملــه فعاليت هــای ســرداری 
در دوران یک ســاله مدیریتــش بــود. جمشــيد ســرداری کــه عالقــه بــه حضــور در جبهــه داشــت، 
غرضــی را متقاعــد کــرد کــه از ســمت خــود کنــاره گيــرد و بــه جبهــه بــرود. ســيدمحمد غرضــی 
در 27 مــرداد ۱36۱ محمــد نراقــی را بــه مدیرعاملــی شــرکت ملــی گاز منصــوب کــرد و موســی 

خّيــر را بــه معاونــت وزیــر در امــور گاز گماشــت.2
محمــد نراقــی یــک ســال ریاســت دفتــر غرضــی را بــر عهــده داشــت. عملکــرد مطلوبــش او را 
گزینــه ای مناســب بــرای مدیریــت شــرکت ملــی گاز کــرده بــود. بــا ورود بــه شــرکت گاز تصميــم 
مهمــی گرفــت: اعتمــاد بــه متخصصــان و کارشناســان ایرانــی، اعتمــادی کــه نتيجــه آن، باالرفتــن 
تــوان احــداث خطــوط انتقــال گاز بــا قطــر بــاال بــود و نمونــه آن را می تــوان در احــداث خــط لولــه 

3۰ اینــچ آســتارا بــه اردبيــل و رشــت ـ نــکا مشــاهده کــرد. 
پــس از نراقــی، توالیــی مدیریــت شــرکت گاز را بــر عهــده گرفــت. او کــه در ســال های ۱36۰ تــا 
۱36۴ مدیریــت مناطــق نفت خيــز جنــوب را بــر عهــده داشــت، در 2۵ آذرمــاه ۱36۴ وارد صنعــت 

۱. سایت شرکت نفت فالت قاره
2. پيک نفت، شماره ۱7۰، نيمه دوم شهریور ۱36۱، ص 2۰.
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گاز شــد و در دوران مدیریــت کوتــاه امــا پرثمــرش در ایــن بخــش، تجربيــات ارزنــده ای را در اختيــار 
همــکاران خــود قــرار داد. ســامان یافتــن پروژه هــای مهمــی چــون انتقــال گاز اردبيــل ـ آســتارا و 

رشــت ـ نــکا از اقدام هــای مهــم توالیــی در دوران مدیریتــش بــود.
ــت  ــي، معاون ــت وزارت بازرگان مظفــر جراحــی کــه ســال ها مســئوليت هاي مهمــي چــون معاون
ــازي  ــازمان گســترش و نوس ــت س ــي و معاون ــور اجرای ــر مشــاور در ام ــاون وزی ــع، مع وزارت صنای
ــه شــرکت گاز  ــا ب ــازاده در 26 مــرداد ۱36۵ پ ــه دعــوت آق ــر عهــده داشــت، ب ــران را ب ــع ای صنای
ــت. در  ــده گرف ــر عه ــرکت را ب ــن ش ــت ای ــگ، مدیری ــال های جن ــاس ترین س ــت و در حس گذاش
دوران مدیریــت او کــه یکــی از خوش فکرتریــن مدیــران شــرکت گاز بــود، تــوان واحــد مهندســی 
افزایــش پيــدا کــرد و بــر ظرفيــت پاالیشــگاه خانگيــران به نحــو چشــمگيری افــزوده شــد. در ایــن 
مــدت، پاالیشــگاه بيدبلنــد بارهــا هــدف بمب افکن هــای دشــمن قــرار گرفــت و نيروهــای عراقــی بــا 
ــا چرخــه توليــد گاز  ــد ت ــرار می دادن ــه ق ــزی در فواصــل معيــن، پاالیشــگاه را مــورد حمل برنامه ری
در کشــور متوقــف شــود، ولــی بــا وجــود خطــرات فــراوان و احتمــال از ســرگيری حمــالت دشــمن، 
ــا در نظــر گرفتــن برخــی اولویت  هــا، کار بازســازی را آغــاز کنــد،۱  هيئت مدیــره تصميــم گرفــت ب
آن هــم در شــرایطی کــه به شــدت بــا کمبــود نيــروی متخصــص روبــه رو بــود. نيروهــای موردنيــاز 
بــرای بازســازی پاالیشــگاه خيلــی زود از صنعــت نفــت، پتروشــيمی، مناطــق نفت خيــز و کارکنــان 
ــای  ــياری از نيروه ــا، بس ــدند. آن روزه ــتاده  ش ــه  فرس ــه منطق ــاماندهی و ب ــرکت گاز س ــود ش خ
ــت  ــه مقاوم ــازیم ک ــا می س ــد و م ــا می زنن ــد: »آن ه ــوخی می گفتن ــه ش ــگاه ب ــاغل در پاالیش ش

کنيــم.«2
ــت  ــالمی از اولولي ــالب اس ــوع انق ــا وق ــت گاز ب ــتراتژی صنع ــت اس ــوان گف ــوع، می ت درمجم
صــادرات بــه مصــرف عامــه )داخلــی( بــدل گشــت. ایــن راهبــرد، در جهــت رضایــت عامــه و تحــول 
ــت   ــر، رضای ــه مهم ت ــت و از هم ــخ حاکمي ــزم راس ــا، ع ــر مدیریت ه ــد. تغيي ــد آم ــادی پدی اقتص
ــش  ــد افزای ــن دوره تاریخــی، رون ــرد. در ای ــا ک ــم ایف ــن تحــول اساســی نقشــی مه ــی در ای مردم
ــارس  ــزن گازی در خليج ف ــاف مخ ــن آن اکتش ــه مهم تری ــورد ک ــم می خ ــه چش ــر گازی ب ذخای
بــود. تزریــق گاز بــه چاه هــای نفــت، بهــره وری از گاز در توليــد مــواد شــيمایی و تبدیــل تدریجــی 
ســوخت کارخانجــات از دیگــر فراورده هــا بــه گاز در ایــن دوره اســتمرار داشــت. در آینــده نزدیــک، 
کــه در فصــل ســازندگی بــه آن اشــاره خواهــد شــد، ایــن روندهــا در شــکل و قامتــی کالن تــر ادامــه 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی گاز، مورخ 23 /3/ ۱367.
2. مصاحبه با بهزاد کرمی، پروژه تاریخ نفت ایران، ۱3۹۵.
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ــود/ ــرار گرفــت، صــادرات گاز ب می باینــد و آنچــه کمتــر مــورد اهتمــام ق
ــود  ــه ب ــت یافت ــی دس ــی و خودکفای ــطحی از توانای ــه س ــی گاز ب ــرکت مل ــگ ش ــان جن در پای
کــه هــم جامعــه نظــر مثبــت بــدان داشــت و هــم ارکان نظــام بــه اهميــت آن پــی بــرده بودنــد. 
ــده  ــدار گاز تزریق ش ــر گازی، مق ــده ذخای ــت کشف ش ــی، ظرفي ــی، صنعت ــترکان خانگ ــمار مش ش
ــرکت  ــازمانی ش ــی س ــان، توانای ــت و هم زم ــود یاف ــه گاز بهب ــراژ خط لول ــت و مت ــای نف ــه چاه ه ب
ــت. اســتان های تهــران، اصفهــان،  ــا یاف ــل تحســينی ارتق ــا ســال ۱3۵7، به طــور قاب در مقایســه ب
خراســان، فــارس، مرکــزی، آذربایجــان، گيــالن و مازنــدران بــا درصدهــای مختلــف از نعمــت گاز 
ــد پرشــتاب در  ــک رون ــا افســوس در ی ــد؛ ام ــی حاصــل گردی ــت اجتماع ــد شــدند و رضای بهره من
دهده هــای بعــدی بــر مصــرف گاز خانگــی در ایــران بــه ميــزان غيرقابل قبولــی افــزوده شــد. ازنظــر 
ــد و  ــی نق ــورت خصوص ــائل گاز را به ص ــگ مس ــه در دوره جن ــگان ک ــياری از نخب ــردی، بس راهب
ــای  ــد و راه حل ه ــد آن پرداختن ــه نق ــی ب ــور علن ــازندگی به ط ــه س ــد، در ده ــی می کردن بررس
ــرق و  ــه ب ــل گاز ب ــی و تيدب ــرم امنيت ــه اه ــه مثاب ــادرات گاز ب ــر ص ــان ب ــد. آن ــه کردن ــد ارائ جدی

ــد. ــد می ورزیدن ــيميایی از آن تأکي ــرداری پتروش ــن، بهره ب همچني
ــا عناویــن »عدالــت اجتماعــی« و »توليــد اقتصــادی« در  دو راهبــرد متفــاوت در صنعــت گاز ب
دوره جنــگ بارهــا مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. وزنــه عدالــت اجتماعــی بــر دیگــری چربيــد 
و بــه یــک رونــد بــدل گردیــد، امــا بــه دليــل نــگاه کالن دولتمــردان دربــاره بودجــه و درآمدهــا، 
راهبــرد توليــد اقتصــادی پراهميــت گشــت.در دوره هــای بعــد، توليــد اقتصــادی در ذیــل عدالــت 

اجتماعــی شــتاب بيشــتری گرفــت.

پااليش

ــار دیگــر توليــد را از ســر  ــدازي شــدند و ب پــس از پيــروزي انقــالب، واحدهــاي پاالیشــي راه ان
گرفتنــد. اصلی تریــن پاالیشــگاه کشــور، پاالیشــگاه آبــادان بــود کــه بيشــترین ظرفيــت را داشــت. 
ــه  ــد خط لول ــد. چن ــوردار بودن ــی برخ ــت مطلوب ــگاه از کيفي ــن پاالیش ــای ای ــی فراورده ه تمام
ــکل  ــن مش ــی داد. اصلی تری ــال م ــی انتق ــدر صادرات ــور و بن ــاط کش ــر نق ــه دیگ ــا را ب فراورده ه
ــه  ــود ک ــوره ب ــت ک ــاالی نف ــد ب ــس و درص ــای ایزوماک ــال، واحده ــن س ــادان در ای ــگاه آب پاالیش
متخصصــان در ســال ۱3۵7 فرصــت نيافتنــد بــه تعميــرات اساســی دســت زننــد. همچنين، بخشــی 
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ــز، شــيراز،  ــد. پاالیشــگاه های تهــران، تبری ــدازی گردی از پاالیشــگاه اصفهــان تکميــل شــده و راه ان
کرمانشــاه )باختــران( و مجتمــع تقطيــر الوان در مــدار توليــد قــرار داشــتند. به تدریــج رقــم توليــد 
نفــت پاالیش شــده بــاال رفــت. در جلســه نوزدهــم هيئت مدیــره شــرکت ملــي نفــت در ۱۵ خــرداد 
ــا مجمــوع 7۴۰  ۱3۵8، توليــد نفــت پاالیش شــده بدیــن صــورت اعــالم شــد: »کل پاالیشــگاه ها ب
هــزار بشــکه در روز کار ميکننــد تــا جوابگــوي احتياجــات باشــند.«۱ در ســال ۱3۵8، بيــش از 8۰۰ 
هــزار بشــکه نفت خــام بــه پاالیشــگاه های کشــور تحویــل داده شــد و مصــرف داخلــی فراورده هــا، 

ــود.2 ــزار بشــکه در روز ب به طــور متوســط ۵۴3 ه
در ایــن ميــان، توليــد پاالیشــگاه آبــادان پــس از شــروع جنــگ متوقــف گردیــد. در ســال ۱36۱-

۱362 اقداماتــی بــرای بازســازی صــورت گرفــت، امــا بــه دليــل بمبــاران ســنگين شــهر و پاالیشــگاه 
در 23 بهمــن ۱362، بخــش عمــده ای از کارکنــان پيشکســوت بــه واحدهای پتروشــيمی و پاالیشــی 

کشــور مأمــور شــدند. ایــن پاالیشــگاه از آذر ســال ۱368 توليــد را از ســر گرفــت. 
در ســال ۱367، به طــور متوســط 677 هــزار بشــکه نفت خــام در روز بــه پاالیشــگاه ها و 
مجتمع هــای تقطيــر تحویــل داده شــد. بيشــترین ميــزان نفت خــام تحویلــی متعلــق بــه پاالیشــگاه 
اصفهــان بــود. مصــرف فراورده هــای نفتــی، به طــور متوســط 83۴ هــزار بشــکه در روز بــود کــه بــه 

دليــل مصــرف بيشــتر، حــدود ۱8۹ هــزار بشــکه در روز از خــارج وارد می شــد.3 

خريد پااليشگاه
ــه،  ــی جلس ــوع اصل ــه داد. موض ــکيل جلس ــواز تش ــت در اه ــی نف ــرکت مل 27 دی ۱36۰ ش
ــود. محمدتقــی  ــد پاالیشــگاه های آمــاده و دســت دوم نظيــر پاالیشــگاه کشــور یوگوســالوی ب خری
عالقبنــد، رئيــس توســعه پاالیشــگاه ها، پــس از بررســی پاالیشــگاه کشــور یوگســالوی، در نامــه ای 

ــه مســئول خریــد تأسيســات پاالیشــگاهی اعــالم کــرد:  ب
باتوجه بــه مشــخصات پاالیشــگاه و قيمــت فــروش آن، و همچنيــن عــدم تطابــق ظرفيــت و عملکــرد 
ــا نيازهــای کشــور، خریــد آن توصيــه نمی شــود. به این ترتيــب، شــرکت از واحــد  ایــن پاالیشــگاه ب
ــن موضــوع،  ــه اقتصــادی ای ــن محــل نصــب و صرف ــزی تلفيقــی خواســت در مــورد بهتری برنامه ری
بررســی های الزم را انجــام دهــد و اعــالم نظــر کنــد؛ همچنيــن یــک هيئــت ســه نفــره نيــز بــرای 

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۱۹، ۱۵ خرداد ۱3۵8.

2. ترازنامه بانک مرکزی، سال ۱3۵8

3. ترازنامه بانک مرکزی، سال ۱367
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کســب اطالعــات بيشــتر عــازم کشــور یوگســالوی شــود.۱
ــا  ــيد، ام ــه نرس ــه نتيج ــالوی ب ــگاه از یوگس ــد پاالیش ــان، خری ــی های کارشناس ــس از بررس پ
قطعــات و دســتگاه های پاالیشــگاه آمــاده فــروش شــرکت اکســيدنتال2 موردتوجــه مدیــران شــرکت 
ــل شــرکت  ــی شــامل سيدحســن حســينی پور، مدیرعام ــن رو، هيئت ــت. ازای ــرار گرف ــت ق ــی نف مل
کاالی لنــدن، محمدصــادق صادقيــان، رئيــس کميســيون معامــالت شــرکت نفــت، ســيدمحمدرضا 
ــگاه ها و  ــاختمان پاالیش ــی و س ــی از مهندس ــدی نعمت الله ــش و مه ــدون خدابخ ــادی، فری ميره
محمــد ســامانی از امــور پاالیــش انتخــاب شــدند تــا از ایــن تجهيــزات بازدیــد و گزارشــی از مذاکــره 
بــا شــرکت اکســيدنتال و شــرکت های طــراح دســتگاه های مزبــور بــه مدیــران شــرکت نفــت ارائــه 

کننــد.3
البتــه اندیشــه خریــد پاالیشــگاه دســت دوم ایــده خوبــی نبــود چنانکــه بعدهــا مســئوالن ســتاد 
وزارت و کارشناســان شــرکت ملــی نفــت، پــس از بررســی هایی فنــی و اقتصــادی بــه ایــن نتيجــه 
ــه و صــالح نيســت و  ــه صرف ــا مســتعمل، ب ــه اســتفاده از پاالیشــگاه های دســت دوم ی رســيدند ک

این گونــه بــود کــه پرونــده خریــد پاالیشــگاه اکســيدنتال هــم مختومــه اعــالم شــد.۴

تأمین فراورده های نفتی
ــود. کمبــود  تأميــن فراورده هــای نفتــی در ســال ۱36۴ از دغدغه هــای مهــم مدیــران کشــور ب
ــره  ــز ذخي ــال و ني ــرد س ــای س ــش مصــرف آن در ماه ه ــا افزای ــژه ب ــت گاز به وی ــفيد و نف ــت س نف
نفــت  گاز بــرای مصــارف کشــاورزی و حمل ونقــل در بهــار ۱36۴ شــرکت ملــی نفــت را در ماه هــای 

پایانــی ســال ۱363 بــه اخــذ تصميمــات جدیــد واداشــت:
ــار اســنادی الزم  ــه گشــایش اعتب ــل موظــف شــد، ب ــور بين المل ــا شــوروی، ام ــق ب ــی تواف ۱.  در پ
ــام  ــات الزم را انج ــاری اقدام ــال ج ــفند س ــن و اس ــای بهم ــاز ماه ه ــت گاز موردني ــد نف ــرای خری ب

دهــد؛
ــقف 3۰۰  ــا س ــام ت ــروش نفت خ ــرای ف ــل، ب ــور بين المل ــت وزیر، ام ــت نخس ــاس موافق ــر اس 2.  ب
ــه  ــرارداد ب ــد و اجــرای ق ــا عق ــات الزم را ت ــور، اقدام ــراورده  از محــل مزب ــد ف ــون دالر و خری ميلي

ــل آورد.۵ عم

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۱۹، ۱36۰/۱۰/27.
2. Occidental Petroleum

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵7۱، ۱36۵/۱۰/8.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 6۰3، ۱366/3/2.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۰۱، ۱363/۱۱/3.
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پااليشگاه هفتم
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــوتان، چني ــا پيسکس ــو ب ــره و گفتگ ــناد هيئت مدی ــه اس ــا مطالع ب
ــگ  ــه جن ــد ک ــاور بودن ــن ب ــال ۱36۰ برای ــه اول س ــت در نيم ــی نف ــرکت مل ــد ش ــران ارش مدی
ــادات،  ــن س ــغ حس ــش های بی دری ــود کوش ــا وج ــل، ب ــن دلي ــه همي ــود. ب ــام می ش ــه زودی تم ب
ــاره ای  ــد چ ــت،  بای ــه نف ــکل تصفي ــل مش ــبکه گاز و ح ــترش ش ــرای گس ــت، ب ــل وزارت نف کفي
ــان جنــگ،  ــا پای ــادان حتــی ت ــژه آن کــه آب ــرای حــل مشــکل اندیشــيده می شــد به وی اساســی ب

ــت. ــخص داش ــی نامش وضعيت
ــه پاالیشــگاه هفتــم، در نيمــه  ــرای تأســيس پاالیشــگاهی جدیــد موســوم ب  اوليــن زمزمه هــا ب
ــمت  های  ــی از قس ــه ای فرع ــور کميت ــن منظ ــرای ای ــيد و ب ــوش رس ــه گ ــاه ب ــت م اول اردیبهش
ــاز  ــترده  ای را آغ ــات گس ــدند و مطالع ــاب ش ــی انتخ ــزی تلفيق ــگاه ها و برنامه ری ــعه پاالیش توس
ــا قرارگرفتــن غرضــی در رأس وزارت نفــت،  ــوان گفــت کــه ب ــد؛ طرحــی کــه به جرئــت می  ت کردن

پيگيــری جــدی آن آغــاز شــد.
غرضــی، ســاخت پاالیشــگاه جدیــد در داخــل کشــور را مصرانــه پيگيــری کــرد و در اســفندماه 

۱36۰ در یادداشــتی کوتــاه بــه خردمنــد، نصيــر و کدیــور اعــالم کــرد: 
ــد، مطالعــات و بررســی  های الزم را انجــام و نتيجــه  ــرای ایجــاد پاالیشــگاه جدی هرچــه ســریع تر ب

را اطــالع دهيــد.۱ 
ــا  ــد، ام ــاب ش ــم انتخ ــگاه هفت ــاخت پاالیش ــرای س ــاد ب ــی خرم آب ــی در نزدیک ــدا، محل ابت
ــرای ســاخت پاالیشــگاه مناســب  ــرار دارد و ب بررســی ها نشــان داد محــل موردنظــر روی گســل ق
نيســت. گزینــه بعــدی، شــهر اراک بــود کــه کميســيونی 3 نفــره مرکــب از آقایــان تقــی عالقبنــد، 
ــگاه در  ــيس پاالیش ــی های الزم، تأس ــات و بررس ــس از مطالع ــری پ ــداهلل حری ــی و عب ــد نيام احم
ــی نفــت موافقــت خــود  ــد2 و در 26 اردیبهشــت شــرکت مل ــب کردن ــن شــهر را تصوی ــک ای نزدی
ــرق سراســری، وجــود  ــه راه آهــن، شــبکه ب ــا ســاخت پاالیشــگاه اراک کــه از نظــر نزدیکــی ب را ب
راه هــای ارتباطــی، نزدیکــی بــه خطــوط لولــه نفــت، مناســب تشــخيص داده شــد، موافقــت کردنــد3 
و در 3۰ خــرداد زمــان اجــرای آن، حداکثــر ۴ ســال تعييــن شــد،۴ هرچنــد در آن روزهــا کســی 
فکــر نمی  کــرد جنــگ تــا ســال های بعــد ادامــه یابــد و ســاخت پاالیشــگاه بيشــتر از حــد انتظــار 

طــول بکشــد.

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 22۵، 6۰/۱2/۹.
2.مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 23۵، 6۱/2/23.
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 236، 6۱/2/26.
۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 2۴۴، 6۱/3/3۰.
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ــياری از  ــردن بس ــکاری نک ــم و هم ــراه آن تحری ــه هم ــور و ب ــی کش ــرایط جنگ ــه ش باتوجه ب
ــرداد ۱363  ــت. در خ ــش می رف ــدی پي ــم به کن ــگاه هفت ــاخت پاالیش ــی، س ــرکت های خارج ش
ــال  ــرای انتق ــدی ب ــه جدی ــگاه، خط لول ــوراک پاالیش ــن خ ــرای تأمي ــت ب ــم گرف ــرکت تصمي ش
نفت خــام بيــن تنگــه فنــی و اراک احــداث کنــد، ضمــن ایــن کــه اجــرای ایــن کار بایــد به گونــه ای 
ــرداری  ــاده بهره  ب ــم آم ــگاه هفت ــدازی پاالیش ــل از راه ان ــه، قب ــه خط لول ــد ک ــدی می ش زمان بن
ــی  ــی در طراح ــاور ایران ــان مش ــات مهندس ــتفاده از خدم ــران، اس ــه مدی ــد.۱مهم ترین برنام باش
ــتم  های  ــی سيس ــات مهندس ــت، خدم ــن جه ــه ای ــود. ب ــم ب ــگاه هفت ــف پاالیش ــای مختل بخش ه
آب و هــوای پاالیشــگاه بــه مهندســان مشــاور انرشــيمی کــه - مهنــدس نابــغ مؤســس آن بــود- و 
خدمــات مهندســی کارخانه هــای کاهــش گرانــروی بــه »مهندســان طــرح و پاالیــش« و عمليــات 
ــی  ــد.2 کار طراح ــذار ش ــازه« واگ ــاور س ــان مش ــه »مهندس ــدروژن ب ــس و هي ــی آیزوماک مهندس
ــر عهــده »مهندســان  ــز ب ــم ني ــی سيســتم مخــازن، اتصــاالت و تأسيســات پاالیشــگاه هفت تفصيل
ــات  ــی« خدم ــنم پروجت ــرکت »اس ــه ش ــراز عالق ــی اب ــت3 و در پ ــرار گرف ــوران« ق ــاور نام مش

ــن شــرکت ســپرده شــد.۴ ــه ای ــم ب ــی پاالیشــگاه هفت کارشناســی پشــتيبانی طراحــی تفصيل
بــه طــول انجاميــدن برخــی پروژه هــای صنعــت نفــت بــه دالیــل مختلــف، آســيبی جــدی اســت 
ــه  ــه البت ــتيم ک ــاهد آن هس ــز ش ــر ني ــای دیگ ــه در بخش ه ــت، بلک ــت نف ــا در صنع ــه نه تنه ک
ــه  ــد ب ــرای ســال های پــس از آن بای ــا ب ــول اســت ام ــی قابل قب ــروز آن در جنــگ تحميل ــل ب دالی
دالیــل مدیریتــی اشــاره کــرد. در ایــن بخــش، زمان بنــدی توســعه را موردتوجــه ویــژه قــرار دادیــم 
ــی  ــه پيشــرفت و آسيب شناســی تاریخــی پيشــرفت صنعت ــد پرحادث ــه رون ــرم ب ــده محت ــا خوانن ت

آگاهــی یابــد.
ــم  ــی نفــت تصمي ــذا شــرکت مل ــود ل ــت ارزی همــراه ب ــا محدودی ــم ب ســاخت پاالیشــگاه هفت
ــاز در ســال ۱36۵ حداقــل ۱7۵  ــاز انجــام دهــد. ارز موردني گرفــت ســاخت پاالیشــگاه را در دو ف
ميليــون دالر بــرآورد شــد۵ کــه تأميــن آن طــی ایــن ســال بســيار مشــکل بــود، ضمــن ایــن کــه 
هزینه هــا در طــول ۴ ســال گذشــته نزدیــک بــه 3۰ درصــد افزایــش یافتــه بــود، بــه ایــن جهــت، 
ــای  ــد. روزه ــاز کردن ــاز را آغ ــن ارز موردني ــرای تأمي ــات الزم ب ــی و اقدام ــرکت، رایزن ــران ش مدی
ــران شــرکت ملــی نفــت  ــه مدی ــر نفــت، در گزارشــی ب ــازاده، وزی ــی اردیبهشــت غالمرضــا آق پایان
ــرح  ــرای ط ــون دالر ارز ب ــر 3۰ ميلي ــص حداکث ــا تخصي ــا ب ــه تخصصــی ارز تنه ــه کميت ــت ک گف

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 362، 63/3/2۰.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران،  جلسه ۴۵۰، ۱36۴/6/2۴.
3 .مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴73، ۱36۴/۹/۱7.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۹2، ۱36۴/۱۱/27.
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰7، ۱36۵/2/۴.
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پاالیشــگاه هفتــم موافقــت کــرده و در بودجــه ســال ۱36۵ اعتبــاری از محــل درآمدهــای عمومــی 
بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه نشــده اســت. بنابرایــن، مدیــران شــرکت نفــت بایــد اعتبــار الزم را 
ــاخت  ــود. س ــده ب ــر نگران کنن ــای وزی ــد. صحبت  ه ــن کنن ــا تأمي ــرمایه گذاری بانک ه ــق س از طری
پاالیشــگاه اراک، در همــان شــرایط هــم بــا مشــکالت بســياری روبــه رو بــود و پــس از حــدود 2۰ 
ــه  ــه، باتوجه ب ــت. درنتيج ــرفت داش ــد پيش ــا 2۵ درص ــت، تنه ــرح می گذش ــروع ط ــه از ش ــاه ک م
شــرایط موجــود، بهره بــرداری از طــرح تــا ســال ۱36۹ ممکــن نبــود، بــرای هميــن، وزیــر نفــت از 
مدیــران خواســت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن گزارشــی از وضعيــت و ضــرورت احــداث پاالیشــگاه 
اراک بــرای ارائــه بــه مســئوالن کشــور تهيــه کننــد تــا ارز موردنيــاز طــرح به ســرعت تأميــن شــود.۱ 
ســرانجام باتوجه بــه آنکــه تــالش بــرای غلبــه بــر مشــکالت ارزی چنــدان کارســاز نبــود، شــرکت 
تصميــم گرفــت بــرای مدتــی از ســاخت واحــد ميــان تقطيــر صرف نظــر کنــد تــا مراحــل احــداث 

ــش رود.2 ــریع  تر پي ــا س ــه واحده بقي

پااليشگاه هشتم؛ بندرعباس
بــا تقاضــای روزافــزون فراورده هــای نفتــی، مدیــران تصميــم گرفتنــد بــرای تأميــن فراورده  هــای 
موردنيــاز کشــور و افزایــش ظرفيــت پاالیشــگاهی، پاالیشــگاهی جدیــد بســازند و بــرای ایــن امــر 
ــن  ــا ضم ــتند ت ــی خواس ــزی تلفيق ــد برنامه ری ــرده و از واح ــاب ک ــاس را انتخ ــان و بندرعب کرم
مقایســه دو محــل، گــزارش الزم را تهيــه و بــه هيئت مدیــره ارائــه دهــد3 کــه پــس از بررســی ها و 

مطالعــات الزم، ســاخت پاالیشــگاه هشــتم در بندرعبــاس بــه تصویــب رســيد.۴
در اردیبهشــت ۱36۵ شــرکت ملــی نفــت تصميــم گرفــت تــا خــوراک پاالیشــگاه بنــدر عبــاس 
را از نفت خــام ســنگين صادراتــی ایــران تأميــن کنــد۵ و اگرچــه کمبــود ارز، تحریم هــا و مشــکالت 
ناشــی از جنــگ، اجــرای طــرح پاالیشــگاه هشــتم را کنــد کــرده بــود، امــا بــا وجــود تمام مشــکالت، 
طــرح بــا جدیــت از ســوی کميســيونی شــامل آقایــان حریــری، ميرهــادی، موســی  پناه و صادقيــان 
دنبــال می شــد. در ۱۵ فروردیــن ۱366، کنسرســيوم »اســنام پروجتــی« و »چيــودا« بــرای انجــام 
ــن شــرکت ها انجــام  ــا ای ــرات الزم ب ــا مذاک ــرار شــد ت طــرح، مناســب تشــخيص داده شــدند و ق

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۱6، ۱36۵/3/7.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 62۵، ۱366/7/۱۱
3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴۱۴، ۱36۴/۱/۱8.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴3۹، ۱36۴/۵/6.

۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۰7، ۱36۵/2/۴.
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شــود۱ کــه ایــن کار در اردیبهشــت مــاه بــه نتيجــه رســيد و پــس از آمــاده شــدن متــن قــرارداد 
ــور از ســوی رئيــس مهندســی و  و بررســی و تأیيــد امــور حقوقــی شــرکت ملــی نفــت، متــن مزب

ــد.2 ــا ش ــگاه ها امض ــاختمان پاالیش س
مرحلــه بعــدی کار، برگــزاری مناقصــه بــرای اخــذ دانــش فنــی واحدهــای پاالیشــگاه بــود کــه 

ــا شــرکت های زیــر موافقــت شــد:3 ــا انعقــاد قــرارداد ب پــس از بررســی پيشــنهادها، ب
UOP UISL/ UITL ۱.  شرکت انگليسی

Foster Wheeler 2.  شرکت ایتاليایی
Poerner 3. شرکت اتریشی

محافظت از پاالیشگاه ها و تأسيسات نفتی
در ســال ۱36۴، نيروهــای عراقــی بــه یکبــاره حمــالت خــود را بــر تأسيســات نفتــی متمرکــز 
ســاختند کــه درنتيجــه محافظــت از تأسيســات صنعــت نفــت، به صــورت دغدغــه اصلــی دولتمــردان 
ــز  ــوب و ني ــی در جن ــات نفت ــتردگی تأسيس ــه گس ــا باتوجه ب ــد، ام ــور درآم ــی کش ــران نفت و مدی
وضعيــت ســاختمانی آن هــا، پوشــش همــه تأسيســات نفتــی ممکــن نبــود، آن هــم در شــرایطی 

ــه نظــر می  رســيد.  کــه، پدافنــد عامــل، تنهــا راه حــل عملــی ب
ــه دســتور  ــه ســتاد مســتقر در ایــن وزارت خان ــان ســال ۱36۴ شــرکت ملــی نفــت ب در اول آب
داد موضــوع دفــاع غيرعامــل از تأسيســات حياتــی را بررســی و پيشــنهادهایی عملــی بــرای اجــرا و 
تأميــن اعتبــار ارائــه کنــد.۴ همچنيــن بــرای محافظــت از منابــع گازی منطقــه خانگيــران در شــمال 

شرقی کشور نيز نيروهای بسيج سپاه پاسداران در نظر گرفته شدند.۵
هنگامــی کــه حمــالت عــراق بــه تأسيســات، تلمبه  خانه  هــا، انبارهــای ذخيــره نفــت و 
پاالیشــگاه های نفتــی کشــور در ســال ۱36۵ بــه اوج خــود رســيد، ضــرورت ســرعت بخشــيدن بــه 
تقویــت پدافنــد عامــل و غيرعامــل، بيشــتر آشــکار شــد کــه بــه ایــن منظــور، از مدیریــت پاالیــش و 
پخــش خواســته شــد بــرای تأميــن تجهيــزات پدافنــدی و تقویــت پدافنــد تلمبه  خانه  هــا، تأسيســات 
نفتــی و پاالیشــگاه ها، گزارشــی تهيــه و بــه شــورای عالی دفــاع ارســال کنــد، همچنيــن از تمامــی 
ــيب دیده،  ــای آس ــریع  تر بخش ه ــه س ــدازی هرچ ــر و راه ان ــرای تعمي ــد ب ــته ش ــا خواس مدیریت  ه

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۹۱، ۱366/۱/۱۵.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 6۰8، 66/۴/6.

3. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 62۵، 66/7/۱۱.

۴. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴6۵، 6۴/8/۱۹.
۵. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۴68، ۱36۴/8/3۰.
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نيــروی انســانی و تجهيــزات الزم را در اختيــار مدیریــت پاالیــش و پخــش قــرار دهنــد،۱ امــا در پــی 
شــدت گرفتــن حمــالت دشــمن بــه تأسيســات دریایــی فــالت قــاره در خليج فــارس، وزیــر نفــت از 
مدیــران شــرکت ملــی نفــت خواســت تــا ابعــاد و جوانــب ایــن حمــالت را بــه شــورای عالی دفــاع 

اطــالع دهنــد تــا بــرای محافظــت از تأسيســات خليج فــارس، تصميمــی مناســب اتخــاذ شــود.2
ــام  ــت. نفت خ ــد داش ــش تولي ــود و افزای ــان از بهب ــر ۱36۴ نش ــور در مه ــی کش ــت پاالیش وضعي
تحویلــی بــه پاالیشــگاه ها در ایــن ســال، به طــور متوســط 7۱6 هــزار بشــکه در روز بــود. پاالیشــگاه 
اصفهــان بيشــترین توليــد را بــه خــود اختصــاص داده بــود. ميانگيــن روزانــه نفت خــام تصفيه شــده 
در پاالیشــگاه تهــران 2۴۰ هــزار بشــکه؛ پاالیشــگاه اصفهــان، 3۱6 هــزار بشــکه؛ پاالیشــگاه تبریــز 
6۴ هــزار بشــکه؛ پاالیشــگاه باختــران 2۴ هــزار بشــکه، پاالیشــگاه شــيراز 2۴ هــزار بشــکه و مجتمــع 

تقطيــر الوان 2۰ هــزار بشــکه بــود.3

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۴۵، ۱36۵/6/3۱.

2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه ۵۵7، ۱36۵/8/۱2.
3. پيک نفت، شماره 2۰۴، مهر ۱36۴.
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نفت مابین دو دوره
خروج از دوره دفاع مقدس؛ ورود به دوره سازندگی

در ســال ۱367، ایــران کمــی بيــش از ۵۱ ميليــون نفــر جمعيــت داشــت. بــر اســاس ترازنامــه 
بانــک مرکــزی ســال ۱367، درآمــد نفتــی ایــران حــدود 667 ميليــارد ریــال و درآمدهــای مالياتــی 
ــون بشــکه در روز و  ــط 2/۵ ميلي ــور متوس ــت، به ط ــد نف ــود. تولي ــال ب ــارد ری ــر ۹86 ميلي ــغ ب بال
صــادرات آن تقریبــاً ۱/6 ميليــون بشــکه در روز و متوســط قيمــت نقــدی تک محمولــه ای نفت خــام 
ایــران، ۱3/3 دالر بــود. در هميــن ســال، درمجمــوع 3۰/7 ميليــارد مترمکعــب گاز طبيعــی توليــد 
شــد کــه از ایــن ميــزان، حــدود 2۰ ميليــارد مترمکعــب آن بــه مصــرف داخلــی رســيد و مابقــی 
ــن محصــوالت  ــزار ت ــوع 88۰ ه ــن ســال، درمجم ــای پتروشــيمی در ای ســوزانده شــد.۱ مجتمع ه
مختلــف توليــد کردنــد. قيمــت دالر در بودجــه ســال ۱367بيــن 68 تــا 7۵ ریــال محاســبه گردیــد 

کــه بــا قيمــت بــازار آزاد تفــاوت فاحشــی داشــت.
در ســال های ۱367-۱368 تحولــی بــزرگ در سياســت و اقتصــاد جامعــه ایــران رخ داد. بــا پایان 
جنــگ، رحلــت بنيانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران و رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای، و هم زمــان بــا 
ــه  ــای منحصــر ب ــا ویژگی ه ــازندگی ب ــت اهلل هاشــمی رفســنجانی، عصــر س ــوری آی ریاســت جمه

فــردی آغــاز شــد.
هفتصــد و بيســت و یکميــن جلســه هيئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت بــه بررســی پروژه هایــی 
اختصــاص یافــت کــه در ســال ۱368 در دســت اجــرا بــود.2  مدیــران بــا مقایســه ظرفيــت توليــد 
در ســال های پيــش و پــس از انقــالب، تصميــم گرفتنــد موضــوع اکتشــاف و توليــد را بــا اولویــت 

کامــل و به صــورت ویــژه بــه شــرح پایيــن در رأس امــور قــرار دهنــد
مديريــت مهندســی و ســاختمان: ۱. طــرح آغــار و داالن؛ 2. احــداث ســکوی حفــاری در دریــای 
ــازی و  ــه بشکه س ــداث کارخان ــدان؛ ۴. اح ــر و هم ــراورده اراک، مالی ــه ف ــداث خط لول ــزر؛ 3. اح خ

قيــر پرکنــی در پاالیشــگاه اصفهــان.

۱. ترازنامه بانک مرکزی سال ۱367.
2. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 72۱، ۱368/2/2۴.
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مديريــت مناطــق نفت خیــز: ۱. توســعه ميدان هــای نفــت و گاز مناطــق؛ 2. خط لولــه جمــع آوری 
نفــت و گاز؛ 3. فــاز ۱ پــروژه تزریــق گاز بی بــی حکيمــه؛ ۴. فــاز 2 پــروژه تزریــق گاز گچســاران.

ــروژه توســعه ميدان هــای گازی آغــار، داالن، کنــگان، نفــت و  ــد: ۱. پ ــاف و تولی ــت اکتش مديري
گاز خليج فــارس، شــبکه جمــع آوری گاز و تأسيســات توليــد خانگيــران؛ 2. اکتشــاف دریــای خــزر.۱

۱. مصوبات هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 7۴6، ۱368/۹/۱.



بازيد وزير نفت  از پااليشگاه اراک 2۷ شهريور 6۴



پيوست فصل پنجم 
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نوستالژی  پیک  نفت

 

آغـاز پيـک نفـت بـا رفتن برخـی از کارکنان نشـریه نامه صنعـت نفت همراه بـود. برخـی ماندند و به 
اداره جدیدالتأسيسـی پيوسـتند کـه اسـمش شـده بـود روابط عمومی و ارشـاد اسـالمی. شـماره های  
نخسـتين پيـک نفـت بـه مباحـث عقيدتی، سياسـی، سـخنان امـام خمينی، فلسـفه جهاد، سـخنان 
آیـت اهلل بهشـتی، بخشـی از سـخنرانی های آیت اهلل مطهـری ، تاریخچه اوپـک، تاریخچـه قراردادها و 
گـه گاهـی اخبـار و بخشـنامه های مسـئولين اختصـاص داشـت. از نيمه سـال ۱362، محتـوای پيک 
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نفـت متحـول و سـال بـه سـال باکيفيت تـر، سـنجيده تر و صفحه آرایـی آن زیباتـر  شـد. بـا آمـدن 
آقـازاده مباحـث آموزشـی، تکنيکـی و شـمار مصاحبه هـای تخصصـی فزونـی گرفت. تا سـال ۱372 
نشـریه پيـک نفـت چـاپ می شـد و پـس از آن، نشـریه مشـعل پدیـد آمـد. نـادر محبتـی و محمـد 
طاهـرزاده )سـردبير(، جـواد آقاخانی، ابوالحسـن درویشـی، ناهيد عليزاده، مسـعود محمـدی، منصور 

موحـد، عبدالجـواد طالقانـی، غياثونـد و فـرج زاده نویسـندگان و مصاحبه گـران نشـریه بودند.
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افتتاح طرح گازرسانی روستای امين آباد توسط مهندس تندگویان )مهر ۱3۵۹(

مصاحبه مطبوعاتی شهيد تندگویان، وزیر نفت )مهر ۱3۵۹(
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مهندس سادات در کنار دکتر منوچهر اقبال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران)جشن فارغ التحصيلی

مهندس سادات در لباس فارغ التحصيلی
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بالن ابابیل
ــرای  ــی ب ــاي جالب ــه ابتکاره ــاع، دســت ب ــع دف ــاد و صنای ــان جه ــال ۱36۴، مهندس ــر س از اواخ
محافظــت از تأسيســا ت نفتــی زدنــد کــه. بالــن ابابيــل یکــی از آنهــا بــود. ایــن بالنهــا بــا دنبالــه 
ــه ســفير مــرگ  ــا رنگــي تنــد ســاخته مــی شــدند و ب ــزرگ، ب هــاي فلــزي و شــکلي مهيــب و ب
هواپيماهــاي دشــمن شــهره بودنــد. هــدف آن بــود تــا هواپيماهــاي دشــمن بــه هنــگام عبــور از 
گــذرگاه هــاي تنــگ بيــن کــوه هــا بــه ســوي پاالیشــگاه اصفهــان، در اوليــن واکنــش، بــه ایــن 
بالــن هــا شــليک کننــد و مدتــي مشــغول آن شــوند تــا بــرای یــگان هــاي پدافنــد، فرصــت کافــی 

ــرای شــليک و محافظــت از تأسيســات فراهــم شــود.. ب
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دکتر افراسياب خسروی سعيد به هنگام برگزاری دوره آموزشی در بخش اکتشاف جنوب

دوره آموزشی در پاالیشگاه تهران مرداد ۱36۱
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بازدید محمد غرضی، وزیر نفت، از تأسيسات نفتی اصفهان )۱36۰ش(

بازدید غالمرضا آقازاده، وزیر نفت، از پروژه محرم در بندر گناوه )۱36۴ش(

بازدید معاونان استانداران سراسر کشور از پاالیشگاه تهران )شهریور ۱36۵(
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جایگاه فروش بنزین )۱36۵ش(

بنزین در خط مقدم جبهه ها )۱36۵ش( 



788

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

سنگر در جزیره سيری )آبان ۱36۵(

   اطفای حریق ناشی از بمباران در سکوی رشادت )مهر ۱36۵(
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کلنگ زنی پتروشيمی تبریز
با حضور نخست وزیر و وزیر نفت 

)آذر ۱366(
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انفجار و تخریب سکوی بهره برداری سلمان در خليج فارس با بمب گذاری از سوی نيروهای امریکا )فروردین ۱367(

بازدید  رئيس مجلس، از پاالیشگاه آبادان )۱367 ش(
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آسيب ناشی از بمباران ها در واحد ۱۰۰ پاالیشگاه گازی بيدبلند

آسيب ناشی از بمباران ها در واحد ۱۰۰ پاالیشگاه گازی بيدبلند
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رفع آسيب دیدگی برج احيای گاز

یادگاری از پاالیشگاه بيدبلند، قسمتی از بدنه برج نم زدایی که در اثر ترکش سوراخ شده
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افتتاح پاالیشگاه گاز وليعصر )فجر جم کنگان(  )۱367ش(



عملیات مهارچاه شماره 6 نوروز



فصل ششم

سازندگی )1368-1376( 
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ســال های 1368 تــا 1376 کــه مصــادف بــا ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی اســت، در 
ادبیــات سیاســی کشــور ســال های ســازندگی نامیــده می شــود. پــس از رحلــت امــام خمینــی در 
ــرگان  ــس خب ــه ای( از ســوی مجل ــت اهلل خامن ــت )آی ــور وق خــرداد 1368، و انتخــاب رئیس جمه
بــه ســمت رهبــری، شــورای نگهبــان زمینــه مناســب را بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری فراهــم 
ــر  ــان: اکب ــی آقای ــر یعن ــا دو نف ــه تنه ــوری شــدند ک ــزد ریاســت جمه ــر نام ــرد. حــدود 79 نف ک
هاشــمی رفســنجانی و عبــاس شــیبانی تأییــد صالحیــت شــدند. در عرصــه ایــن رقابــت، ســرانجام، 
هاشــمی رفســنجانی بــا کســب رأی حــدود 15 میلیــون و 550 هــزار کــه 94/5 درصــد از کل آرا 
بــود، در مــرداد مــاه 1368 بــه ریاســت جمهــوری برگزیــده شــد. ریاســت هاشــمی رفســنجانی بــر 
ــه دوران  قــوه مجریــه کشــور، فصــل جدیــدی در تاریــخ معاصــر ایــران گشــود. در آســتانه ورود ب

ــون اساســی داده شــد کــه قــدرت رئیس جمهــور را افزایــش داد ســازندگی، تغییراتــی در قان
ــای  ــات و برنامه ه ــان اقدام ــا جه ــی ب ــط سیاس ــزوم گســترش رواب ــی و ل ــگ تحمیل ــان جن پای
نوینــی را طلــب می کــرد. دولــت ســازندگی، تــالش کــرد تصمیماتــی متناســب بــا شــرایط جدیــد 
ــی و منطقــه ای اتخــاذ کنــد؛ فعالیت هــای وســیعی در حوزه هــای مختلــف سیاســت داخلــی  جهان
ــن  ــت در ای ــش دول ــن گرای ــه انجــام رســانید. مهمتری ــی ب ــی و امنیت و خارجــی، اقتصــادی، نظام
ــعه  ــل، توس ــت تعدی ــه سیاس ــر پای ــي ب ــی داخل ــادی و صنعت ــای اقتص ــازی زیربناه ــع، بازس مقط
صــادرات، خصوصــي ســازي و جــذب ســرمایه هــاي خارجــی و داخلــی بــود. سیاســت خارجــي را 

ــي اســتوار ســاخت. ــای اصــل تنش زدای ــر مبن ب
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آقازاده
رأی اعتماد در دو مجلس

ــود  ــان خ ــاوران و معاون ــی مش ــه همراه ــازندگی ب ــال دوره س ــت س ــازاده در هش ــا آق غالم رض
ــه،  ــا جامع ــت ب ــر نف ــبات وزی ــد. مناس ــعه ده ــد گام توس ــران را چن ــت ای ــت نف ــت صنع توانس
ــب  ــت. اغل ــرار نگرف ــد و بررســی ق ــورد نق ــدان م ــات چن گروه هــای سیاســی و مجلــس در مطبوع
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی تــا ســال 1372 بــا او همــراه بودنــد. در واقــع، او ســعی داشــت 
ــدون آنکــه صنعــت نفــت  ــرد و ب ــکار عمــل را در دســت گی ــارغ از جناح بندی هــای سیاســی ابت ف
ــای  ــر واحده ــد و تعمی ــای جدی ــیس واحده ــه تأس ــازد، ب ــور س ــی دمخ ــیه های سیاس ــا حاش را ب

ــد.  ــت زن ــده دس تخریب ش
ــت.  ــا گذاش ــالمی پ ــورای اس ــس ش ــه مجل ــت ب ــام وزارت نف ــدی مق ــرای تص ــار ب ــه ب او س
ــور  ــهریور 1368 رئیس جمه ــم. 5 ش ــرح دادی ــین ش ــل پیش ــت را در فص ــار نخس ــای ب گفتگوه
ــت.  ــالمی رف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه اش ب ــاد کابین ــذ رأی اعتم ــرای اخ ــنجانی ب ــمی رفس هاش

ــت:  ــت، گف ــنهادی نف ــر پیش ــازاده، وزی ــاره آق ــرح داد. درب ــنهادی را ش ــوابق وزرای پیش س
ــد  ــت آم ــت نف ــه صنع ــه ب ــوت ایشــان روی آســیب هایی ک ــی اســت. نقطــه ق ــر فعال ایشــان جوه
روشــن شــد. البتــه، ممکــن اســت االن کســانی اینجــا و آنجــا بنشــینند کــه می گوینــد مــا در ایــن 
مشــاوره ها و نامه هــا و مــورادی کــه داشــتیم، خیلــی از اشــکاالتی کــه االن در صنعــت نفــت وجــود 
دارد مثــاًل در ایــن مــدت حفــاری چــه جــور بــوده، یــا در ایــن مــدت تزریــق گاز چــه جــور بــوده، 
یــا در ایــن مــدت نیــرو چــه جــور بــوده، مناطــق نفتــی چــه بــوده، حرف هایــی دارنــد کــه اصــاًل 
توجــه ندارنــد آنجــا جنــگ بــود، زیــر بمبــاران بــود و مهم تریــن هــدف دشــمن صنایــع نفــت بــود.... 

ــم.1 ــق می دان ایشــان را موف
آقــازاده چنــدان مــورد مخالفــت قــرار نگرفــت، بــا اقبــال نماینــدگان مواجــه شــد و توانســت و 
ــه دســت آورد. آراء مخالــف 18 نفــر و آراء ممتنــع 10  توانســت 231 رأی موافــق نماینــدگان را ب
نفــر بــود، امــا مجلــس چهــار ســال بعــد در ســال 1372 متفــاوت بــود. آراء موافقیــن ریــزش کــرد. 
ــا رأی اعتمــاد  ــه مجلــس گذاشــت ت ــا ب ــازاده پ ــار ســوم آق ــرای ب ــرداد 1372 ب در 24 و 25 م
نماینــدگان مــردم را بــه دســت آورد. از نماینــدگان موافــق، علــی مطهــری، عضــو کمیســیون نفــت، 

در دفــاع از آقــازاده گفــت: 
ــای  ــاب آق ــر نفــت، جن ــده بیــن اعضــای کمیســیون و وزی ــه موافقــت هــای به عمل آم ــا توجــه ب ب
مهنــدس آقــازاده در ارتبــاط بــا تجدیــد نظــر در مــورد بعضــی همــکاران فعلــی و اســتفاده هرچــه 

1. مشرح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، 5 شهریور 1368.
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بیشــتر از متخصصیــن متعهــد نفــت بــه ایشــان رأی ســفید خواهــم داد و ایــن حرکــت را مصلحــت 
ــم. ــام می دان نظ

موافــق بعــدی، نصــرت صمــدزاده بــود کــه بــا شــرح اقدامــات و آمــار وزارت نفــت در بخش هــای 
ــت گاز و  ــه در صنع ــات انجام گرفت ــرد. او براقدام ــت ک ــازاده حمای ــیمی از آق ــت و گاز و پتروش نف
ــازاده پیشــرفت های شــبکه  ــده آق ــرگ برن ــع، ب شــبکه گازرســانی تأکیــد بیشــتری داشــت. در واق
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــان موردتوج ــات آن زم ــه در مطبوع ــود ک ــای پاالیشــگاهی ب ــانی و واحده گازرس
بــود. کمــال دانــش منفــرد، نماینــده مجلــس و عضــو کمیســیون نفــت، نیــز به طــور مبســوط آمــار 

ــد. ــز خوان ــا ســال 1365 موفقیت آمی ــد و صــادرات را در مقایســه ب تولی
محســن یحیــوی، نماینــده منتقــد بــود و بــر عــدم همســویی معاونیــن بــا سیاســت های وزیــر 
ــم  ــوی، رق ــرد. یحی ــد ک ــب تأکی ــگاه مناس ــت در جای ــن صنع ــن ای ــتفاده از متخصصی ــدم اس و ع
ــر  ــت را غی ــاله وزارت نف ــه پنج س ــت در برنام ــکه نف ــون بش ــم میلی ــار و نی ــد چه ــی تولی پیش بین
قابــل اســتحصال خوانــد و تأکیــد کــرد وزیــر نفــت بــرای رســیدن بــه ارقــام برنامــه پنج ســاله نیــاز 
بــه همــکاران توانمنــد دارنــد. او بــا اشــاره بــه یــک پرونــده قــراردادی فیمابیــن پتروشــیمی رازی و 
شــرکت خارجــی هیــدرو کــه انجمــن اســالمی در اختیــارش گذاشــته بــود، بــه انتقــاد از رهگــذر، 
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، پرداخــت و خاطرنشــان کــرد برخــی مفــاد قــرارداد 
ــی و  ــور فن ــی از ام ــرا برخ ــت، زی ــح نیس ــاس مصال ــر اس ــده و ب ــن نش ــه و تدوی ــتی ترجم به درس
ــرکت  ــه ش ــذاری ب ــه واگ ــی ب ــد و لزوم ــام دهن ــد انج ــی می توانن ــن ایران ــی را متخصصی مهندس
خارجــی، آن هــم شــرکت رقیــب نیســت. امــا احمــد ناطــق نــوری، دیگــر نماینــده مجلــس ســاعتی 
بعــد بــه پشــت تریبــون رفــت و بــا اشــاره بــه فســخ قــرارداد اشاره شــده، از آقــازاده حمایــت کــرد.

ســید مرتضــی نبــوی، از منتقدیــن سیاســت های وزارت نفــت بــود کــه بــا ارائــه تحلیــل نســبتاً 
جامــع از تولیــد صیانتــی ســخن گفــت. او بخشــی از اطالعــات را از کارشناســان جنــوب اخــذ کــرده 

و بــا مقایســه برنامــه مصــوب و عملکــرد، از برخــی ناشــنیده های صنعــت نفــت پــرده برداشــت:
بایــد گفــت متأســفانه تولیــد صیانتــی نفــت طــی دوره 1368 تــا 1371 کمتــر از پیش بینــی برنامــه 
بــوده اســت. و ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر از برنامــه ارز دریافــت شــده اســت... منبــع نفــت 
ــه  ــن رفت ــه و از بی ــرز رفت ــارد بشــکه نفــت ه ــج میلی ــق ]گاز[ پن ــدم تزری ــه خاطــر ع آغاجــاری ب
اســت... آقــای آقــازداه رســماً نامــه نوشــتند کــه اگــر ســه میلیــارد دالر بیشــتر بــه مــا بدهیــد، مــا 
ــن ســه  ــم... ای ــه دســت می آوری ــرای شــما در برنامــه اول ب ــی ب ــارد دالر درآمــد اضاف ــزده میلی پان
میلیــارد را می گیریــد و حتــی در حــد برنامــه قبلــی هــم درآمــد اســتحصال نمــی شــود... درآمــد 
حاصــل از صــادرات نفــت خــام در برنامــه قبــل از افزایشــی کــه شــما پیشــنهاد کــرده بودیــد، 21 
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ــارد دالر اســت... در بخــش  ــرده 9/14 میلی ــدا ک ــق پی ــه تحق ــه آنچ ــود، درحالی ک ــارد دالر ب میلی
دیگــر صحبتــم بــه سیاســت نفــت در اوپــک می پــردازم. متأســفانه بایــد بگویــم کــه مــا در زمــان 
صــدارت جنــاب آقــای آقــازاده نقــش خودمــان را در اوپــک از دســت دادیــم و ایشــان عمــاًل از ســهم 
عادالنــه بــازار کــه همــان سیاســت عربســتان اســت پیــروی کردنــد. هــر دفعــه هــم کــه از اوپــک 
ــت،  ــش اس ــی رضایتبخ ــح خیل ــد نتای ــد و می گفتن ــه می کردن ــه مصاحب ــتند پیروزمندان برمی گش
ولــی نتیجــه اش ایــن شــد کــه مــا بیشــتر نفــت بفروشــیم و کمتــر عایــدات داشــته باشــیم.... در 
مــورد امــور بین الملــل به جــای اینکــه مشــتری های نفتــی مــا مشــتری های ســنتی و پاالیشــگران 
ــروش  ــا ف ــد و ب ــاً سوءســابقه دارن ــرار می گیــرد کــه عمدت ــار دالالن ق نفــت باشــند، نفــت در اختی
ــا  ــه چــه طریقــی نفــت ب ــا نیــز می شــوند. ب ــام باعــث بدنامــی کشــور م ــه کشــورهای بدن نفــت ب
قیمــت ارزان تــر در اختیــار ایــن شــرکت ها قــرار می گیــرد کــه بــه فــروش بــرود و مــن نمی دانــم 

ایــن چــه توجیــه اقتصــادی دارد...
ــه مســائل نفــت  ــن زمــان ب خاطرنشــان می ســازد برخــی از کارشناســان متعهــد جنــوب در ای
ــل و  ــدند، تحلی ــر ش ــی ظاه ــی ـ نفت ــگر سیاس ــب کنش ــان داده و در قال ــتر نش ــیت بیش حساس
اطالعــات خــود را بــه سیاســتمداران و مراکــز قــدرت انتقــال می دادنــد. مرتضــی نبــوی در ادامــه 
ــاره  ــت اش ــو و ای تی ســی وزارت نف ــر نیک ــی نظی ــه شــرکت های فرع ــر ب ــت ارزان ت ــروش نف ــه ف ب
ــرد.  ــاد ک ــد انتق ــوق می ده ــرکت س ــه آن دو ش ــتریانش را ب ــت مش ــی نف ــرکت مل ــه ش و از اینک
همچنیــن، بــه عــدم تولیــد گاز بــرای تأمیــن شــبکه گازرســانی پرداخــت و از وعــده و وعیــد وزیــر 
ــراز  ــان اب ــای نمایندگی ش ــه حوزه ه ــاندن گاز ب ــوص رس ــس در خص ــدگان مجل ــه نماین ــت ب نف
نارضایتــی کــرد. در بخــش پتروشــیمی نیــز بــا آمــار و ارقــام عــدم پیشــرفت در راه انــدازی کامــل 
پتروشــیمی آبــادان، رازی و فارابــی را نشــانه ناکارامــدی دانســت. بــه مــوازات آن، نگرانــی خــود از 
ــاح  ــاره افتت ــازاده درب ــه آق ــوی ب ــر خــالص نب ــرد. تی ــالم ک ــکان بازپرداخــت اســتقراض ها را اع ام
پاالیشــگاه اراک در آســتانه کســب رأی اعتمــاد مجلــس بــود کــه آن را حرکتــی نمایشــی خوانــد.

ســپس، آقــازاده پشــت تریبــون رفــت و بــه منتقــدان پاســخ گفــت. روی ســخنش بــا مرتضــی 
نبــوی بــود کــه ســخنانش صحــن مجلــس را متحــول ســاخته بــود. آقــازاده بــا رد حضــور دالل هــا 
ــادا اشــاره کــرد و خریــداران را عمومــاً  ــه دفاتــر نمایندگــی در لنــدن، ســنگاپور و کان و تخفیــف ب
معتبــر و مالــک پاالیشــگاه خوانــد و بــه نماینــدگان مجلــس اطمینــان داد حتــی یــک دالر ســوخت 
ــرای  ــاع و آن را ب ــیمیایی دف ــای پتروش ــاخت واحده ــت س ــروح از سیاس ــور مش ــود. به ط نمی ش
ــد ناشــی از  ــه دانســت و درآم ــق برنام ــد نفــت را مطاب ــده کشــور ضــروری قلمــداد کــرد. تولی این
صــادرات را موفقیت آمیــز خوانــد و بــا ارائــه آمــار از آینــده بهتــر ســخن گفــت. در پایــان جلســه، 
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ــه عمــل آمــد. نتیجــه رضایت بخــش نبــود؛ 134 رأی موافــق، 88 رأی مخالــف و 25  رأی گیــری ب
ــاز شــد.  ــر وزارت نفــت آغ ــازاده ب ــار ســال ســوم صــدارت آق ــب، چه ــع.1 به این ترتی رأی ممتن

در ایــن دوره رویدادهــای مهــم و سرنوشت ســازی رخ داد کــه در ادامــه حــوادث خــرد گذشــته 
پدیــد آمدنــد. صنعــت نفــت نقشــی بســزا در ایــن تحــوالت داشــت. همچنــان کــه جمعیــت شــهری 
ــود.  ــی ب ــه فزون افزایــش می یافــت، ســطح ســواد، ســبک زندگــی و شــاخص هزینــه زندگــی رو ب
ــی و جــاری بودجــه  ــا بخشــی از هرینه هــای عمران ــت ت ــش گرف ــوارض افزای ــا و ع قیمــت تعرفه ه
ــر اســاس پیش بینی هــا محقــق نشــد و همــه  ســال های ســازندگی تأمیــن شــود. درآمــد نفتــی ب
تالش هــا بــرای اخــذ وام هــای ارزان از بــازار جهانــی بــه پایانــی خــوش منتهــی نگردیــد. بــا همــه 
ــا  ــیمان و نیروگاه ه ــوالد، س ــای ف ــدها، کارخانه ه ــه س ــن بودج ــر راه تأمی ــر س ــه ب ــکالتی ک مش
ــراه  ــد و بزرگ ــاخت س ــز در س ــد همه چی ــر می آوردن ــاد ب ــن فری ــی مخالفی ــت، برخ ــود داش وج

ــد.  ــه فرهنــگ هــم توجــه کنی خالصــه نمی شــود، ب
ــرای انجــام وظایــف و تعهداتــی کــه طبــق برنامــه  ــی، وزارت نفــت ب در چنیــن اوضــاع و احوال
ــود، مشــکالت مختلفــی را پیــش رو داشــت. در ایــن دوره،  ــر عهــده اش قــرار گرفتــه ب پنج ســاله ب
سیاســت دوره پیشــین، مبنی بــر فــروش بیشــتر نفــت ادامــه یافــت. اولویــت سیاســت های آقــازاده 
ــازار، میانــه روی در سیاســت خارجــی و توانمندســازی   بــر فــروش بیشــتر نفــت، تصاحــب ســهم ب
ــان صنعــت نفــت  ــال کارکن ــا اقب ــار ســازمانی ب ــه روی او در رفت ــود. میان ســازمان صنعــت نفــت ب
روبــه رو گردیــد. در پــی تالش هــای ایــران بــرای جــذب ســرمایه خارجــی، قانــون تحریــم صنعــت 

ــن دوره تصویــب شــد. ــان ای ــکا در ســال های پای ــران در مجلــس امری نفــت ای
ــد  ــا تولی ــت بســیار داشــت، ام ــن دوره اهمی ــد و صــادرات بیشــتر نفت خــام در ای اگرچــه تولی
صیانتــی موردتوجــه و نقــد قــرار گرفــت. تولیــد هرچــه بیشــتر محصــوالت پتروشــیمیایی در ایــن 
ــارکت  ــس و اوراق مش ــی، فاینان ــای داخل ــق بانک ه ــی از طری ــن مال ــا تأمی ــت. ب ــت یاف دوره اهمی
ــرای ســاخت مجتمع هــای  ســاخت مجتمع هــای پتروشــیمی تحقــق یافــت و برنامه ریــزی اولیــه ب
ــت  ــع پتروشــیمي، مزی ــت صنای ــت. تقوی ــژه اقتصــادی ماهشــهر انجــام گرف ــه وی ــد در منطق جدی
ــت  ــزاران صنع ــوراک ه ــن خ ــرای تأمی ــت ب ــن صنع ــعه ای ــت و توس ــیاری داش ــادي بس اقتص
ــران  ــزي شــد. عبــاس شــعري مقدم، از مدی ــاال برنامه ری ــت ب پایین دســتي، صــادرات پرســود و رقاب

ــد:  ــازندگي مي گوی ــت س ــت در دول ــن صنع ــاره تحــوالت ای ارشــد پتروشــیمي، درب
رئیــس دولــت ســازندگي از هیــچ حمایتــي بــراي توســعه پتروشــیمي ها دریــغ نکــرد. با جوداینکــه 

1. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، 24 و 25 مرداد 1372، جلسات 137، 138 و 139.
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ــاره طرح هــاي در  ــع مالــي درب ــراي تأمیــن مناب ــود، امــا حمایــت ب کشــور از نظــر مالــي ضعیــف ب
دســت اجــرا در دســتور کار قــرار گرفــت. اگرچــه در پایــان دولــت توســعه ایــن صنعــت بــه دلیــل 
ــت اهلل هاشــمي رفســنجاني و اقدامــات سیاســي مجلــس در ســال هاي آخــر  ــا آی ــل مجلــس ب تقاب
ــت  ــعه صنع ــور، توس ــت کش ــعه صنع ــور توس ــت اول و مح ــن، اولوی ــد. همچنی ــف ش ــت متوق دول
پتروشــیمي بــود. کارهــاي بزرگــي نیــز انجــام شــد کــه نمونــه عینــي آن مجتمــع پتروشــیمي ایــران 
ـ ژاپــن )بندرامــام کنونــي( بــود کــه تکلیــف آن مشــخص شــد. طرح هــاي دیگــري نیــز همچــون 
پتروشــیمي تبریــز، خراســان و اصفهــان در آن زمــان پیگیــري شــد و توســعه صنعــت پتروشــیمي 

جهــش خوبــي پیــدا کــرد.

هم سویی نفت و سیاست خارجی
ــط  ــر بهبــود مناســبات بین الملــل، بهبــود رواب سیاســت خارجــی در دوره ســازندگی، مبتنــی ب
ــت  ــزت و مصلح ــا ع ــراه ب ــی هم ــادی، تنش زدای ــط اقتص ــش رواب ــه، افزای ــورهای منطق ــا کش ب
ــی از  ــت خارج ــی در سیاس ــی و عملگرای ــرد آرمان گرای ــه از رویک ــود. فاصل ــام ب ــت های نظ سیاس
ــعه  ــت، توس ــت نف ــعه صنع ــازی و توس ــود. بازس ــن دوره ب ــی در ای ــت خارج ــای سیاس ویژگی ه
کشــاورزی، راه و سدســازی و صنایــع ســنگین ماننــد فــوالد ازجملــه اهــداف اقتصــادی دولــت بــود 
ــت. شــرکت های  ــی ســامان می یاف ــا کمــک ســرمایه خارجــی و اوراق مشــارکت داخل ــد ب ــه بای ک
ــده در  داخلــی نیــز در دوره ســازندگی افزایــش کّمــی و کیفــی یافتنــد و بســیاری از نیروهــای زب
ــز  ــی نی ــرکت های خارج ــدند. ش ــل ش ــادی متمای ــای اقتص ــمت فعالیت ه ــه س ــی ب ــگ تحمیل جن

ــد. ــر خــود را در تهــران تأســیس کردن دفات
ــود  ــه از بهب ــا ک ــن معن ــه ای ــود. ب ــگام ب ــی هم ــت خارج ــا سیاس ــازندگی ب ــت در دوره س نف
ــی  ــه تمام ــران، ب ــفارتخانه های ای ــد. س ــاز گردی ــه آغ ــای اولی ــد و گفتگوه ــد ش ــبات بهره من مناس
ــد، چنان کــه در برخــی از برهه هــا، خدمــات  بخش هــای اقتصــادی کشــور خدمات رســانی می کردن
ــه دو  ــرد. در مقایس ــت می ک ــت نف ــه صنع ــمندی ب ــای ارزش ــود و کمک ه ــا ب ــک، راهگش دیپلماتی
ــان کــرد کــه دوره ســازندگی، دوره هم ســویی نفــت و  ــوان اذع دوره ســازندگی و اصالحــات، می ت
ــود و در دوره اصالحــات، سیاســت خارجــی در خدمــت سیاســت نفتــی قــرار  سیاســت خارجــی ب
داشــت. رئیــس دولــت ســازندگی، در مهــر 1368 در خطبه هــای نمــاز جمعــه بــر تنش زادیــی در 

سیاســت خارجــی تأکیــد کــرد و گفــت:
بــه نظــر می رســد کــه مجموعــه شــرایط بین المللــی شــرایط تشــنج زدایی اســت و طبعــاً اگــر بنــا 
باشــد تشــنج زدایی شــود، خاورمیانــه و به خصــوص خلیج فــارس جــزء مهم تریــن نقطه هایــی 
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اســت کــه شــرط آرامــش دنیــا اســت، اگــر اینجــا آرامــش نباشــد و تشــنج باشــد، جاهــای دیگــر 
ــدارد.1 ــد آرامــش باشــد. بنابرایــن، اوضــاع سیاســی وضــع گذشــته را ن نمی توان

در همیــن راســتا، وزیــر نفــت بارهــا بــه کشــورهای منطقــه ســفر کــرد و بــا همتایــان خــود بــه 
گفتگــو نشســت. او در پایــان ســال 1368 بــه کویــت و قطــر رفــت و ســال بعــد، وزیــر خارجــه بــا 
ــا فعــال شــدن ســفارتخانه های دو  ــا عربســتان ب ــط ب ــدار کــرد. ســال 1370 رواب ــت دی ــر کوی امی
طــرف بهبــود یافــت. در خــرداد همــان ســال، ایــران بــا برگــزاری کنفرانــس بین المللــی نفــت وگاز 
ــی  ــرکت های غرب ــه و ش ــورهای منطق ــه کش ــن ب ــره ای ام ــود چه ــرد از خ ــالش ک ــان ت در اصفه
نشــان دهــد و آنهــا را بــرای ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی ترغیــب کنــد. وزیــر 
ــه اعضــای  ــرای شــرکت در ایــن کتفرانــس وارد اصفهــان شــد.2 نزدیکــی ب نفــت عربســتان نیــز ب
ــه  ــود. به طوری ک ــت ب ــت نف ــش قیم ــروش بیشــتر و افزای ــتای ف ــژه عربســتان در راس ــک به وی اوپ
برخــی از نماینــدگان در جلســه رأی اعتمــاد )مــرداد 1372( آقــازاده را بــه دنبالــه روی از عربســتان 

و از دســت رفتــن قــدرت ایــران در اوپــک متهــم کردنــد.

راهبردها
دولــت ایــران در ایــن مقطــع زمانــی، بــه دنبــال بازیابــی جایــگاه خــود در اقتصــاد و تقســیم کار 
جهانــی، خــروج از وضعیــت اقتصــاد تک محصولــی متکــی بــر صــدور نفــت و گســترش صنایــع مــادر 
همچــون ســیمان، فــوالد، آلومینیــوم، ســدها، نیروگاه هــا، توســعه میادیــن نفتــی، توســعه شــبکه 
ــدت  ــق و درازم ــزی دقی ــه ری ــه برنام ــام آن، ب ــود و انج ــازی ب ــیمی و راهس ــت پتروش گازی، صنع
نیــاز داشــت تــا عــدم تــوازن ســاختاری در اقتصــاد را رفــع کنــد. اعتقــاد دولــت ســازندگی بیــش 
از اصالحــات سیاســی، بــر اصالحــات اقتصــادی اســتوار بــود. دولتمــردان معتقــد بودنــد اصالحــات 
اقتصــادی، خودبه خــود اصالحــات سیاســی و مقبولیــت بیشــتر حکومــت جمهــوری اســالمی را بــه 
همــراه میــآورد. در ایــن برهــه، ضــرورت تمرکــز امــور در دســت دولــت کــه بــه مقتضــای زمــان 
جنــگ صــورت گرفتــه بــود، کاهــش یافــت و خــارج کــردن اقتصــاد از دســت دولــت و واگــذاری بــه 
بخــش خصوصــی یکــی از مهمتریــن هدف هــای دولــت بــود. بــه معنــای دیگــر، ســال های 1368 
تــا 1376 را می تــوان ســال های تمایــل دولتمــردان بــه خــروج از ســرمایه داری دولتــی نــام نهــاد.
ایــن دوره کــه در اذهــان بســیاری، متناظــر بــر پایــان سوسیالیســم دولتــی اســت، دو ویژگــی 

1. خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 8 مهر 1368.

2. روزنامه جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 1 خرداد 1370.
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عمــده دارد؛ 1. دولــت ســرمایه گذاری در صنایــع مــادر و بخش هــای مهــم کشــور را خــود برعهــده 
گرفــت و بعضــی از بخش هــا کــه اصطالحــاً پایین دســت نامیــده می شــود را بــه بخــش خصوصــی 
واگــذار کــرد؛ 2. مناســبات خارجــی بهبــود یافــت کــه به نوبــه ی خــود، تغییــر رویکــرد بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری خارجــی را در پــی داشــت و منجــر بــه ارتبــاط بــا ســرمایه ی انباشت شــده ی 
خارجــی گردیــد. از اواســط ایــن دوره، سیاســت دولــت ســازندگی بــا نقدهــای تنــدی مواجــه شــد 
ــاالت  ــد و مق ــخن ها گفتن ــی س ــه ی انقالب ــا اندیش ــم ب ــوی لیبرالیس ــارض ماه ــدان از تع و منتق
بســیار منتشــر کردنــد. دو جریــان اصلــی کشــور موســوم بــه چــپ و راســت واکنش هــای متفاوتــی 

داشــتند، اولــی بــر توســعه سیاســی و دومــی بــر اولویت هــای فرهنگــی تأکیــد ورزیدنــد. 
ــه ســود  ــی ب ــگاه بین الملل ــران، ن ــت ای ــه 598 و محــرز شــدن حســن نی ــرش قطعنام ــا پذی  ب
ایــران تغییــر یافــت و زمینه هــای توســعه ایجــاد شــد. رشــد جمعیــت کــه در دوره قبــل بــه بــاالی 

3/5 درصــد رســیده بــود، کمتــر از 2/5 درصــد بــود. 
ــاس از  ــت اراک و بندرعب ــگاه نف ــل دو پاالیش ــن تکمی ــادان و همچنی ــگاه  آب ــازی پاالیش  بازس
اقدامــات شــایانی بــود کــه در ایــن دولــت انجــام گرفــت. بــا وجــود کاهــش نســبی قیمــت نفــت، 
بــه دلیــل افزایــش تولیــد و صــادرات، درآمدهــای نفتــی رو بــه فزونــی رفــت. قیمــت هــر بشــکه 
ــران طــی ایــن هشــت ســال به ترتیــب: 16/04، 20/33، 16/08، 16/75، 15/27، 15/79،  نفــت ای

16/18، 19/83 , 16/42 دالر بــود.1 
ســیدمحمد غرضــی کــه خــود از همراهــان هاشــمی رفســنجانی بــود و در توســعه صنعــت نفــت 

نقشــی پررنــگ ایفــا کــرد، دربــاره صنعــت نفــت در عصــر ســازندگی نظــر خوش بینانــه ای دارد: 
صنعــت نفــت بعــد از جنــگ بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه شــد. در کنــار تخریــب و از بیــن 
ــا وجــود  ــم. ب ــز بودی ــن صنعــت، شــاهد کاهــش قیمــت نفــت نی ــزات ای ــن بســیاری از تجهی رفت
ایــن، تــالش شــد تــا ایــن صنعــت نوســازی شــود. در دولــت ســازندگی نیــز شــعار رئیــس دولــت 
ــت  ــد. سیاس ــق ش ــی محق ــعار به خوب ــن ش ــت ای ــن صنع ــبختانه در ای ــه خوش ــود ک ــازندگی ب س
دولــت ســازندگی بــرای بازگشــت بــه میــزان تولیــد نفت خــام پیــش از آغــاز جنــگ پیگیــری شــد 

ــد.2  ــی ش ــی اجرای ــت ها به خوب ــن سیاس ــود ای ــای موج ــاس آماره ــه براس ک
محمدجــواد عاصمی پــور، از مدیــران نفتــی دولــت ســازندگی دربــاره وضعیــت صنعــت نفــت آن 

دوران اعتقــاد دارد: 

1. ترازنامه بانک مرکزی سال های 1368 تا 1376.
2. احیای صنعت نفت در دولت سازندگی، تارنمای روزنامه فرصت امروز، 22 دی 1395،
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بمباران هــا صنعــت نفــت را واقعــاً نابــود کــرده بــود و نقــش ایشــان ]رئیس جمهــور وقــت[ به عنــوان 
ــه  ــود. ایشــان دنبــال کار بودنــد، کارهــا را ب معمــار تمــدن جدیــد نفتــی و بازیابــی آن ســتودنی ب
ــا  ــم ب ــگ ه ــول دوران جن ــون در ط ــد. چ ــش می بردن ــه پی ــتیبان ب ــک پش ــوان ی ــرعت و به عن س
ــی  ــی داشــتند مباحــث را به خوب ــد و چــون هــوش خوب ــی آشــنا بودن ــد، به خوب نفــت کار می کردن
ــت  ــود. همراهــی رئیــس دول ــی ایشــان ب ــر، ارتباطــات بین الملل ــه مهم ت ــا نکت ــد، ام درک می کردن
ســازندگی بــا امــور خارجــه توانســت جایــگاه خاصــی بــرای ایــران در اوپــک ایجــاد کنــد، به طــوری 
کــه وقتــی مشــکلی پیــش می آمــد، ایشــان بــا تلفــن بــه رؤســای جمهــور کشــورهای نفتــی زنــگ 
ــرد و  ــادل ک ــت متع ــه را در نف ــور خارج ــمی، وزارت ام ــرد. هاش ــه می ک ــا را توجی ــی زد و آن ه م
ــا  ــرد. ایشــان ب ــره مناســبی ب ــی در صنعــت نفــت به ــن دســتگاه دولت توانســت از ظرفیت هــای ای
ــا آن هــا را بســیار ارتقــا  کشــور عربســتان ارتبــاط خوبــی برقــرار کــرد و توانســت ســطح تعامــل ب
دهــد. معتقــدم بهتریــن دوران اوپــک، مربــوط بــه دوره ایشــان بــود زیــرا بــا رایزنی هــای سیاســی 

ــرد.  ــه بهتریــن شــکل پیــش می ب ــرژی را ب ـ دیپلماســی، ان

ــو سیاســت های  ــه جل ــد رو ب ــازندگی نشــان از رون ــت س ــای دول ــدا و انته ــاری ابت مقایســه آم
دولــت در ایــن دوره دارد. در نخســتین ســال دولــت ســازندگی )1368(، جمعیــت کشــور حــدود 
ــا  53 میلیــون نفــر بــود. قیمــت جهانــی نفت خــام اگرچــه نوســان هایی داشــت، امــا در مقایســه ب
ســال قبــل اندکــی افزایــش یافــت. متوســط قیمــت نفت خــام صادراتــی ایــران حــدود 16/04 دالر، 
ــام  ــادرات نفت خ ــکه در روز و ص ــزار بش ــون و 863 ه ــط 2 میلی ــور متوس ــام، به ط ــد نفت خ تولی
تقریبــاً 1 میلیــون و 800 هــزار بشــکه در روز بــود.1 متوســط قیمــت دالر در بــازار آزاد بــه حــدود 

1200 ریــال و درآمــد نفتــی بــه 770 میلیــارد ریــال رســید.
در ســال پایانــی دولــت ســازندگی )1376(، آهنــگ رشــد جمعیــت ایــران رونــد کاهشــی داشــت. 
جمعیــت در ایــن ســال بــه حــدود 61 میلیــون نفــر رســید. متوســط قیمــت نفت خــام صادراتــی 
ایــران حــدود 16/4 دالر، تولیــد نفت خــام در ســطح 3 میلیــون و 600 هــزار بشــکه در روز، 
صــادرات نفت خــام حــدود 2 میلیــون و 300 هــزار بشــکه در روز و صــادرات فرآورده هــای نفتــی 
ــعه دوم  ــه توس ــون برنام ــوب قان ــرآورده در چارچ ــواع ف ــت ان ــود. قیم ــکه در روز ب ــزار بش 222 ه
ــش، از 130  ــا 23 درصــد افزای ــی ب ــن معمول اقتصــادی، افزایــش محسوســی داشــت. قیمــت بنزی
ریــال بــه 160 ریــال در هــر لیتــر رســید.2 درآمــد مالیاتــی کــه در طــول جنــگ بــا درآمــد نفتــی 

1. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1368.

2. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1376.
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برابــر شــده و ســپس بــر آن پیشــی گرفتــه بــود، در طــول ســال های ســازندگی رونــد کاهشــی را 
در پیــش گرفــت. درآمــد نفتــی 26 هــزار میلیــارد ریــال و درآمــد مالیاتــی 17 هــزار میلیــارد ریــال 
ــود. ترمیــم ویرانی هــای حاصــل از دوران جنــگ و افزایــش تولیــد و صــادرات نفت خــام در ایــن  ب
رونــد مؤثــر بــود. در ایــن ســال، متوســط قیمــت دالر در بــازار آزاد بــه 4 هــزار و 780 ریــال رســید.

پیشی گرفتن درآمد نفتی بر درآمد مالیاتی
در ســال 1368، نخســتین ســال دولــت ســازندگی، درآمــد حاصــل از نفــت و گاز 770 میلیــارد 
ریــال و درآمــد مالیاتــی دولــت حــدود 1190 میلیــارد ریــال بــود کــه در مقایســه بــا ســال قبــل، 
بــا کاهــش درآمــد نفــت و گاز و در کنــار آن بــا افزایــش درآمــد مالیاتــی روبــه رو هســتیم. در ســال 
1370 رفته رفتــه اوضــاع و شــرایط سیاســی ـ اجتماعــی ایــران بهبــود یافــت و درآمــد نفــت و گاز 
بــر درآمــد مالیاتــی پیشــی گرفــت. درآمــد حاصــل از نفــت بــه ســه هــزار و 544 میلیــارد ریــال 
ــش  ــال های پی ــالف در س ــن اخت ــید. ای ــال رس ــارد ری ــزار و 765 میلی ــه 2 ه ــی ب ــد مالیات و درآم
ــه  ــا 1375 ب ــال 1371 ت ــت و گاز از س ــد نف ــه درآم ــه ای ک ــت، به گون ــم گیری داش ــد چش رو رش
ترتیــب حــدود 5 ،14، 21، 26 و 32 هــزار میلیــارد ریــال بــود؛ درحالی کــه درآمــد مالیاتــی در ایــن 
ــه حــدود  3/7، 4، 5، 7 و 12 هــزار  ــن ســال ها ب ــل توجهــی نداشــت و طــی ای ســال ها رشــد قاب
میلیــارد ریــال رســید.1 مقایســه درآمــد نفــت و گاز بــا درآمــد مالیاتــی در ســال 1375 قابل تأمــل 
اســت و حاکــی از آن اســت کــه در پایــان دوران ســازندگی، درآمــد نفــت و گاز بــه ســه برابــر درآمــد 

حاصــل از مالیــات رســید.2
ــرد،  ــدا ک ــدی پی ــه رش ــد رو ب ــی رون ــرف گاز طبیع ــد و مص ــازندگی، تولی ــال های س در س
ــب )178  ــر مکع ــارد مت ــه 65 میلی ــه ب ــی قابل توج ــا جهش ــبک ب ــد گاز س ــه تولی ــوری ک به ط
میلیــون متــر مکعــب در روز ( رســید و ایــن مقــدار حاصــل از توســعه میــدان پــارس جنوبــی بــود. 
به تدریــج، ســهم مصــرف گاز طبیعــی داخــل افزایــش یافــت و تولیــد و مصــرف آن تــا پایــان ســال 
ــای  ــای فراورده ه ــی به ج ــرف گاز طبیع ــا مص ــت. ب ــد یاف ــد رش ــط 7/2 درص ــور متوس 1373 به ط
نفتــی، صرفه جویــی ارزی بــه 3 میلیــارد دالر رســید و تعــداد کل انشــعابات گاز طبیعــی در بخــش 
ــزار و  ــون و چهارصــد و هجــده ه ــه 2 میلی ــال 1375 ب ــان س ــا پای ــت ت ــاری و صنع ــی، تج خانگ

هفتصــد و بیســت و چهــار انشــعاب رســید. 

1. ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1371 تا 1375.
2. اعداد گرد شده اند. برای مشاهده اعداد دقیق به ترازنامه بانک مرکزی مراجعه شود.
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شــرکت ملــی حفــاری در ایــن دوران کــه کشــور بــرای بازســازی آســیب های ناشــی از 8 ســال 
جنــگ، نیــاز بــه درآمدهــای اقتصــادی داشــت، توانســت تــوان عملیاتــی خــود را افزایــش داد و بــا 
همــکاری شــرکت های متقاضــی عملیــات حفــاری، برنامه هــای افزایــش تولیــد را بــا ســرافرازی در 

بخــش حفــاری چاه هــای نفتــی و گازی تحقــق بخشــد.
درنهایــت، بــر اســاس آمارهــای موجــود می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در دوران ســازندگی 
در اکتشــاف و تولیــد نفــت، تعــداد جایگاه هــای پمــپ بنزیــن، ســرانه مصــرف ســوخت، ظرفیــت 
صادراتــی کشــور، تعــداد مجتمع هــای پتروشــیمی، شــبکه گذاری گاز، ســرانه مصــرف گاز خانگــی 
ــار همــه این هــا  ــاوگان حفــاری کشــور افزایــش یافــت و در کن و صنعتــی، بازســازی و نوســازی ن

تغییــر تدریجــی ســاختار روبــه رشــد شــرکت ملــی نفــت و وزارت نفــت دیــده می شــود. 

اصالح ساختار
ــرات  ــه تغیی ــت ب ــه، دس ــای زمان ــر فض ــت تأثی ــازندگی تح ــت در دوره س ــت نف ــران صنع مدی
ســاختاری زدنــد. هــدف آن بــود کــه بــا تأســیس نهادهای جدیــد و تمرکــز بخشــیدن بــه فعالیت ها، 
پروژه هــای توســعه ای را شــتاب دهنــد. تأســیس دانشــگاه صنعــت نفــت و پژوهشــگاه صنعــت نفــت 
ــه  ــد و تشــکیل دو مجموع ــت. اســتقالل اکتشــاف از تولی ــن اندیشــه ســامان یاف ــای همی ــر مبن ب
مدیریتــی تولیــدی بــرای دریــا و خشــکی نیــز در همیــن بســتر تاریخــی شــکل گرفــت. افــزون بــر 
آن، تمامــی فعالیت هــای پاالیــش و پخــش و خطــوط لولــه نیــز در شــرکتی جدیــد تمرکــز یافــت. 
ــد آمــد؛ طــرح طبقه بنــدی مشــاغل،  ــی اساســی در ســازمان نیــروی انســانی پدی همچنیــن تحول
ــام  ــول ن ــن تح ــد و. از درون ای ــن گردی ــا تدوی ــی و جابه جایی ه ــای آموزش ــاه، دوره ه ــت رف وضعی

کارگــر حــذف شــد. 
در آغــاز ایــن دوره، ســاختار شــرکت ملــی نفــت بدین گونــه بــود کــه مناطــق نفت خیــز جنــوب 
ــری  ــاره راهب ــالت ق ــت ف ــرکت نف ــت و ش ــده داش ــوب را برعه ــد در جن ــات تولی ــری عملی راهب
ــه  ــت در جلس ــی نف ــرکت مل ــره ش ــود. هیئت مدی ــده دار ب ــارس را عه ــی در خلیج ف ــات نفت عملی
ــا جداســازی ســه بخــش زیــر مجموعــه خــود، تغییــرات مهمــی را در  850 در  5 بهمــن 1370 ب
ــن  ــق هشــتصد و پنجاهمی ــه وجــود آورد. طب ــع ب ــی نفــت و شــرکت های تاب ســاختار شــرکت مل
مصوبــه شــرکت ملــی نفــت ایــران، تمامــی فعالیت هــای مربــوط بــه اکتشــاف، توصیــف و ارزیابــی 
ــای  ــرای برنامه ه ــات اج ــاف، عملی ــت اکتش ــه مدیری ــنگ ب ــز زغالس ــوری به ج ــر هیدروکرب ذخای
ــق  ــد مناط ــت تولی ــه مدیری ــکی ب ــنگ در خش ــز زغالس ــوری به ج ــواد هیدروکرب ــه م ــد کلی تولی
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ــرکت های  ــن، ش ــد. همچنی ــپرده ش ــی س ــق دریای ــد مناط ــت تولی ــه مدیری ــا ب ــکی و در دری خش
فرعــی شــرکت ملــی نفــت بدیــن صــورت اعــالم شــدند: شــرکت ملــی حفــاری ایــران، شــرکت ملــی 
ــران، شــرکت ســهامی کارخانجــات  ــی نفتکــش ای ــران، شــرکت مل ــی ای ــای نفت پخــش فراورده ه
لوله ســازی ا هــواز، شــرکت ملــی بازرگانــی، شــرکت ملــی پاالیــش، شــرکت ملــی خطــوط لولــه و 

ــرات، شــرکت ملــی مهندســی و ســاختمان، ســازمان تعــاون صنعــت نفــت.  مخاب
ــداهلل  ــی، حم ــان، خوئ ــوری، جلیلی ــژاد، س ــه، اهلل داد فتحی ن ــری هامان ــیان، وزی ــازاده، کرباس آق
ــه  ــن مصوب ــدگان ای ــران و امضاکنن ــتاقیان حاض ــر و مش ــرد، امین ف ــی، غنیمی ف ــژاد، آقای محمدن

ــد.1 بودن
در نــگاه اول، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه ایــن تغییــر ســاختار بــا هــدف تفکیــک وظایــف و 
مشــخص شــدن اختیــارات زیرمجموعــه شــرکت ملــی نفــت در راســتای افزایــش تولیــد و توســعه 
بیشــتر انجــام شــد، امــا رونــد وقایــع حاکــی از آن اســت کــه بــا اعمــال ایــن تغییــرات، نظــارت و 
حاکمیــت شــرکت ملــی نفــت بــر زیرمجموعه هایــش افزایــش چشــمگیری یافــت. شــرکت مناطــق 
ــی  ــه شــرکت مل ــاره در همــه ارکان ســازمانی خــود ب ــز جنــوب و شــرکت نفــت فــالت ق نفت خی
ــد. آنهــا دیگــر  ــی قطــع گردی ــا ســازمان های نظارت نفــت وابســته شــدند و ارتبــاط حقوقی شــان ب
ــزات  ــد تجهی ــرای خری ــا رأســاً ب ــد و ی اجــازه نداشــتند به طــور مســتقیم معامــالت را انجــام دهن
ــی داشــت و آن  ــک معن ــات ی ــن اتفاق ــام ای ــد. تم ــدام کنن ــکاری اق ــای پیمان ــد قرارداده ــا عق و ی
ــد  ــی تولی ــود را متول ــت خ ــی نف ــود. شــرکت مل ــی ب ــه بیشــتر به ســوی تمرکزگرای ــت هرچ حرک
ــن  ــود. ای ــا ب ــت بی معن ــد نف ــزرگ تولی ــدگاه، وجــود دو شــرکت ب ــن دی ــت می دانســت و در ای نف

ــی داشــت.  ــارات را در پ ــه خــود، افزایــش بوروکراســی و کاهــش بهــره وری و اختی ــدام به نوب اق
از دیگــر رخدادهــای مهــم دوره ســازندگی، اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل و تحول ســازمانی 
ــی از  ــه قشــر عظیم ــازه داده شــد ک ــن دوره، اج ــود. در ای ــروی انســانی ب ــای نی ــم بنیاده و تنظی
کارگــران صنعــت نفــت بــه رتبــه کارمنــدی ارتقــا یابنــد. از ســوی دیگــر، از اول فروردیــن 1371 
ــر اســاس طــرح 21  ــه نفــت حــذف شــد و پرســنل تنهــا ب ــرای نیــروی ورودی ب عنــوان کارگــر ب
گریــد کارمنــدی بــه نفــت راه پیــدا کردنــد. حســن معارفیــان، رئیــس اداره تشــکیالت و روش هــا، 
ــر  ــدی ب ــوری طبقه بن ــتخدام کش ــون اس ــت: »در قان ــت گف ــک نف ــا پی ــو ب در آذر 1371 در گفتگ
ــی شــود، لیکــن در نفــت  ــر انجــام م ــراد راحت ت ــی اف اســاس طــرح اســتوانه  ای اســت و جابه جای
طبقه  بنــدی ماننــد ســازماندهی به صــورت مخروطــی می باشــد و موجــب پویایــی ســازمان 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 850، 1370/12/5.



809

فصل ششم: دوره سازندگی )1376-1368(

ــکیالت  ــا و تش ــد و اداره روش ه ــنهاد ش ــر پیش ــوی وزی ــران از س ــای کارگ ــرح ارتق ــردد. ط می گ
راهکارهــای مناســب را تدویــن کــرد.«1 

ایــن اقــدام کــه بــه دالیــل مختلفــی از جملــه درگیــری وزارت نفــت بــا ســازمان تأمیــن اجتماعی 
صــورت گرفــت، به تدریــج ســامان یافــت و در ادبیــات سیاســی چــپ بــه حــذف طبقــه کارگــر در 
صنعــت نفــت موســوم شــد. بخشــی از کارگــران بازخریــد و یــا برون ســپاری شــدند، بخشــی کــه 
ــد،  ــه رتبــه کارمنــدی تغییــر وضعیــت دادن ــد ب از صالحیت هــای فنــی و آموزشــی برخــوردار بودن
تعــدادی هــم بازنشســته شــدند. بــا ادامــه ایــن رونــد، در دهــه 1380 تعــداد کارگــران در صنعــت 

نفــت بــه رقــم بســیار ناچیــزی رســید.

بازسازي ویراني ها در خلیج فارس
ــرار  ــدید ق ــای ش ــت بمباران ه ــاره تح ــالت ق ــی ف ــن نفت ــگ، میادی ــی جن ــال پایان ــه س در س
داشــتند و تولیــد نفــت شــرکت فــالت قــاره کاهــش یافتــه بــود. بــا پایــان یافتــن جنــگ، آقایــی از 
ــر جــای او نشســت. تمرکــز اصلــی  ــه مناطــق نفت خیــز رفــت و مصطفــی خویــی ب فــالت قــاره ب
ــي از  ــد صیانت ــزان تولی ــش می ــر بازســازي ویراني هــاي حاصــل از جنــگ و افزای ــت خــود ب مدیری
ــان  ــت آن ــن اولوی ــترک مهم تری ــاي مش ــرداري از میدان ه ــره ب ــژه به ــت. به وی ــرار داش ــازن ق مخ

بــود.
ــا را  ــکوها و چاه ه ــت س ــدند و وضعی ــارس ش ــی خلیج ف ــای نفت ــپار میدان ه ــان رهس کارشناس

ــد. ــرآورد کردن ــزان خســارت ها را ب بررســی و می
ــر و  ــان، بهرگانس ــاي هندیج ــات میدان ه ــي تأسیس ــازي اساس ــال 1368، بازس ــداي س در ابت
ــه وســعت آســیب ها،  ــاي بهرگانســر و هندیجــان باتوجه ب ــراي میدان ه ــاز شــد. ب ــره الوان آغ جزی
بودجــه اي معــادل 63 میلیــون و 157 هــزار دالر اعتبــار ارزي و 66 میلیــارد و 666 میلیــون 
ــب از تأسیســات بهرگانســر  ــور مرت ــي به ط ــي خوی ــد.2 مصطف ــي ش ــي پیش بین ــار ریال ــال اعتب ری
ــا ســرانجام، اولیــن  ــان امــور نظــارت داشــت ت ــر جری ــد مي کــرد و از نزدیــک ب و هندیجــان بازدی
ــازي  ــه بازس ــه آنک ــید. باتوجه ب ــان رس ــه پای ــفند 1370 ب ــدان در 6 اس ــن دو می ــازي ای دور بازس
میــدان ســلمان بــه علــت تخریــب کامــل، بــا مشــکالت بیشــتر و تأخیــر همــراه بــود، مرحلــه اولیــه 
ــام  ــه انج ــت 1372 ب ــه دوم آن در 11 اردیبهش ــرداد 1371 و مرحل ــدان در م ــن می ــازي ای بازس

رســید.

1. پیک نفت، سال 1371، شماره274، ص 16.
2. روزنامه کیهان، 20 خرداد 1367.
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بیع متقابل و پارس جنوبی
چنانکــه در فصــل پیشــین گفتیــم، برخــی از کارشناســان اکتشــاف ازجملــه مهنــدس پروینیــان، 
ــران  ــا آب هــای ای ــی ت ــارس جنوب ــد میــدان پ ــا مطالعــه ســاختارهای نقشه شناســی معتقــد بودن ب
ــگاری در خلیج فــارس صحــت آن را روشــن کــرد. مدیــران  امتــداد دارد کــه انجــام عملیــات لرزه ن
ــاي گازي  ــرداري از میدان ه ــره ب ــعه و به ــاف، توس ــات اکتش ــوان و امکان ــال 1368 ت ــه س در نیم
پــارس و پــارس جنوبــي را به طــور دقیــق بررســي و در پایــان دي، تصمیماتــي جدیــد و جــدي بــه 

ایــن صــورت اتخــاذ کردنــد:
1. مســئولیت پــروژه توســعه و بهــره بــرداري از میــدان پــارس بــر عهــده مناطــق نفت خیــز قــرار 
ــت اکتشــاف ســپرده شــد و مســئولیت  ــه مدیری ــي ب ــارس جنوب گرفــت؛ 2. اکتشــاف در میــدان پ

توســعه میــدان پــس از مرحلــه اکتشــاف، بــر عهــده شــرکت نفــت فــالت قــاره قــرار گرفــت.1
ــه شــرکت  ــود ک ــي برخــوردار ب ــان اهمیت ــي از چن ــارس جنوب ــاري اکتشــافي در مخــزن پ حف
ملــي نفــت در اردیبهشــت مــاه 1369 تصمیــم گرفــت، دو دســتگاه حفــاري  دریایــي بــراي حفــر دو 
حلقــه چــاه اکتشــافي در ایــن مخــزن خریــداری کنــد.2 چنــدی بعــد، مدیریــت اکتشــاف و تولیــد، 
قــراردادي بــراي حفــر یــک حلقــه چــاه اکتشــافي در میــدان گازي پــارس جنوبــي بــا شــرکت نفــت 
فــالت قــاره امضــا کــرد کــه براســاس آن، مدیریــت اکتشــاف و تولیــد، مســئول و کارفرمــا و شــرکت 

نفــت فــالت قــاره مجــري و پیمانــکار حفــاري ایــن حلقــه چــاه شــد.3
ســال 1370 نخســتین گام هــای جــدی ایــران در پــارس جنوبــی برداشــته شــد. پــس از مذاکــره 
ــن  ــی بی ــارس جنوب ــدان گازی پ ــرداری می ــعه و بهره ب ــرارداد توس ــف، ق ــرکت های مختل ــا ش ب
ــرکت  ــی ال، ش ــایپم و تی پ ــی س ــرکت های ایتالیای ــیوم ش ــران و کنسرس ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــد.  ــا ش ــهریور 1370 امض ــورت در 24 ش ــین ایمپ ــی ماش ــرکت روس ــی و ش ــی میتسوبیش ژاپن
ــس از  ــی ـ گازی پ ــرارداد نفت ــن ق ــه بزرگ تری ــود ک ــی برخــوردار ب ــان اهمیت ــرارداد از چن ــن ق ای
ــت،  ــی نف ــره شــرکت مل ــت. در اردیبهشــت 1371 هیئت مدی ــام گرف ــالب اســالمی ن ــروزی انق پی
ــی  ــزی تلفیق ــی، برنامه ری ــور مال ــاره، ام ــالت ق ــت ف ــرکت نف ــاف، ش ــت اکتش ــه ای از مدیری کمیت
ــره  ــن کنسرســیوم مذاک ــا ای ــی ب ــی و فن ــورد شــرایط مال ــا در م ــد ت ــور مشــارکت ها را برگزی و ام

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 753، 1368/10/27.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 768، 1369/2/19.
3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 785، 1369/6/21.



811

فصل ششم: دوره سازندگی )1376-1368(

کننــد.1 کمیتــه برگزیــده گزارشــی از آخریــن مذاکــره بــا پیمانــکار را بــه شــرکت ملــی نفــت ارائــه 
ــت: ــرد و گف ــان ک ــرارداد را بی ــات ق ــی جزئی ــازاده در گزارش ــا آق ــد، غالم رض ــدی بع داد. چن

ــارس  ــزن پ ــته ایم. مخ ــی داش ــص نفت ــد خال ــارد دالر درآم ــته 8 میلی ــاه گذش ــی 6 م »در ط
جنوبــی در دو ســال گذشــته اکتشــاف شــده کــه بالفاصلــه بعــد از اکتشــاف، برنامــه توســعه مخــزن 
را شــروع و بــا حفــاری 3 چــاه، حــدود مخــزن را مشــخص کردیــم و ثابــت شــد کــه ایــن مخــزن 
ــاز  ــرارداد ف ــات گازی دارد. ق ــکه مایع ــارد بش ــدود 3 میلی ــب گاز و ح ــوت مکع ــون ف 100 تریلی
ــین  ــي و ماش ــي ال، میتسوبیش ــایپم، تي پ ــرکت هاي س ــا ش ــزن ب ــن مخ ــرداري از ای ــره ب اول به
ایمپــورت بســته شــد. در فــاز اول، تولیــد روزانــه یــک میلیــارد فــوت مکعــب گاز و 50 تــا 60 هــزار 
ــارد و 710 میلیــون دالر  ــرارداد یــک میلی ــغ ق بشــکه مایعــات گازي پیش بینــی شــده اســت. مبل
ــاز اول، 6  ــود. در ف ــد ب ــات گازي خواه ــروش مایع ــل ف ــت آن از مح ــده و بازپرداخ ــي ش پیش بین
ســکوي دریایــي و 18 چــاه گاز در ایــن محــل ایجــاد خواهــد شــد. همچنیــن، 5 فــاز دیگر نیــز براي 
ایــن پــروژه وجــود دارد کــه در حــال مذاکــره بــا شــرکت هاي خارجــي بــراي فــاز دوم هســتیم.«
هم زمــان بــا طــرح توســعه پــارس جنوبــی، پاالیشــگاه مایعــات گازی عســلویه در حــال ســاخت 
بــود. مدیــران شــرکت نفــت اندیشــیدند کــه تأسیســات آبگیــری از دریــا و اســکله میتوانــد بیــن دو 
طــرح مشــترک باشــد و هزینه هــای ارزی و ریالــی بیــن آنهــا تقســیم و بــه مدیریــت مهندســی و 
ســاختمان پرداخــت شــود، لــذا شــرکت نفــت فــالت قــاره ایــران مأمــور شــد بــا همــکاری مدیریــت 
برنامــه ریــزی تلفیقــی بــه بــرآورد و تعییــن تکلیــف تأسیســات ســاحلی پــارس جنوبــی و تأمیــن 
اعتبــار ریالــی و ارزی آن اقــدام کنــد تــا هماهنــگ بــا تأسیســات دریایــی بــه بهره بــرداری برســد.

چنــدی بعــد، در شــهریور 1373 شــرکت مهندســی و توســعه نفــت، عهدهــدار مســئولیت اصلــی 
ــه  ــوزش در کلی ــرا و آم ــاخت، نصــب، اج ــن کاال، س ــارت، طراحــی، مهندســی، تأمی ــت، نظ مدیری
ــن  ــاز اول ای ــی شــدن ف ــل شــد.2 ســرانجام، اجرای ــی و تحوی ــدازی عملیات ــا راه ان مراحــل طــرح ت
ــورد  ــود، م ــرده ب ــاب ک ــی انتخ ــق دریای ــد مناط ــت تولی ــه مدیری ــدی ک ــه جدی ــدان در منطق می
تأییــد شــرکت ملــی نفــت قــرار گرفــت. شــرکت مهندســی و توســعه نفــت می توانســت از خدمــات 
مشــاوره شــرکت های معتبــر خارجــی بهــره بگیــرد و بــه مدیریــت مناطــق دریایــی هــم اجــازه داده 
ــارس  ــاز دوم پ ــه ف ــوط ب ــق یکــی از شــرکت های خارجــی باصالحیــت، مطالعــات مرب شــد از طری

جنوبــی را آغــاز کنــد.3

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، 1373/6/6.

2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، 1373/6/6.
3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، 1373/9/20.
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درحالی کــه قطــر بــا ســرعت مشــغول بهره بــرداری از ایــن میــدان بــود، ایــران بــه دلیــل کمبــود 
ــری  ــا به کارگی ــد ب ــم گرفتن ــران تصمی ــرد. مدی ــل می ک ــدان تعل ــرداری از می ــی در بهره ب نقدینگ
ــرای  ــرداری از میــدان را آغــاز کننــد. به این ترتیــب، ب شــیوه جدیــدی در تدویــن قراردادهــا، بهره ب

اولیــن بــار در ســال 1373 واژه بیع متقابــل در صنعــت نفــت رواج یافــت.
ــون بودجــه ســال 1373، اجــازه  ــه اول توســعه و ســپس قان ــون برنام ــد ح، تبصــره 22، قان بن
ــرداری و توســعه پاالیشــگاه های عســلویه  ــرای بهره ب ــا ســقف 3/5 میلیــارد دالر ب ســرمایه گذاری ت
ــن طــرح  ــه مشــتاقان ســرمایه گذاری در ای ــی و شــمالی را ب ــارس جنوب و گســترش میدان هــای پ
داد. در قســمتی از تبصــره 29 قانــون بودجــه ســال 1373 کــه بــه بیــع متقابــل اشــاره شــده اســت، 

چنیــن آمــده اســت:
ــی و  ــام، گاز طبیع ــت خ ــد نف ــای تولی ــور در زمینه ه ــاز کش ــورد نی ــازی م ــور ظرفیت س به منظ
فراورده هــای نفتــی جهــت اجــرای طرح هــای توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی، توســعه میــدان 
ــم( و بازســازی پاالیشــگاه  ــات گازی عســلویه )نه ــارس شــمالی و احــداث پاالیشــگاه مایع گازی پ
آبــادان از محــل فــروش نفــت کــوره همــان پاالیشــگاه، شــرکت ملــی نفــت اختیــار خواهــد داشــت 
رأســاً حداکثــر تــا مبلــغ 3500000000 دالر پــس از تأییــد هیئــت وزیــران قراردادهــای الزم را بــه 

ــد. ــد نمای ــرکت های ذی صــالح خارجــی منعق ــا ش ــل ب صــورت بیع متقاب
ــرمایه گذار در  ــرکت های س ــود ش ــا و س ــد هزینه ه ــت بای ــرکت نف ــرح، ش ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــای  ــعه میدان ه ــای توس ــال و هزینه ه ــج س ــدت پن ــرف م ــلویه را ظ ــگاه های عس ــعه پاالیش توس
پــارس جنوبــی و شــمالی را طــی مــدت ده ســال از محــل فــروش محصــوالت خــود پــروژه تأمیــن 
ــرکت های  ــه ش ــت و گاز ب ــای نف ــدن قیمت ه ــن آم ــا پایی ــد ی ــش تولی ــورت کاه ــرد. در ص می ک
ــد،  ــال بع ــد س ــد.1 چن ــا داده نمی ش ــت هزینه ه ــرای پرداخ ــی ب ــه ضمانت ــرمایه گذار هیچ گون س
فازهــای پــارس جنوبــی یکــی پــس از دیگــری از تصویــری کم فــروغ بــر روی کاغــذ، بــه تمدنــی 

عظیــم بــدل شــدند.

تحریم؛ قانون داماتو
ــت،  ــت نف ــرای جــذب ســرمایه های خارجــی در توســعه صنع ــران ب ــای ای ــا تکاپوه ــان ب هم زم
امریــکا تحریم هــای جدیــدی بــر ضــد ایــران وضــع کــرد. پــس از پایــان جنــگ و بهبــود مناســبات 
ــا  ــد و ی ــت می خریدن ــران نف ــطه از ای ــا واس ــی ب ــرکت های امریکای ــی ش ــران، برخ ــی ای خارج
ــه  ــی ارائ ــرکت های ایران ــه ش ــی را ب ــات جانب ــی، خدم ــان در دب ــر نمایندگی ش ــطه دفات به واس

1. ن ک: قانون بودجه سال 1373، تبصره 29. )پایگاه رسانه ای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی(.
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ــام  ــه ن ــا تحت الشــعاع چنــد ماجــرای سیاســی ـ نظامــی، در ســال 1375 طرحــی ب ــد، ام می دادن
قانــون داماتــو بــه تصویــب کنگــره امریــکا رســید کــه بــه تحریــم صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی 

ایــران منجــر شــد.
قانــون داماتــو کــه در 5 آگوســت 1996/ 15 مــرداد 1375 تصویــب شــد، شــرکت های امریکایــی 
را از هرگونــه ســرمایه گذاری بیــش از 40 میلیــون دالر در صنایــع نفــت و گاز ایــران منــع می کــرد. 
ایــن قانــون حتــی شــرکت های غیرامریکایــی را هــم شــامل می شــد. محمــود محمــدی، ســخنگوی 
وقــت وزارت خارجــه، پــس از ســال ها در مصاحبــه ای گفــت: » اولین بــار کــه ایــن تحریــم توســط 
کلینتــون در مرکــز یهودیــان آمریــکا اعــالم شــد، ســاعت حــدود 3 بامــداد بــه وقــت ایــران و 8:30 
ــا مــن  ــا ب ــگار معــروف ســی ان ان از آتالنت ــور، خبرن ــود. کریســتین امانپ ــکا ب ــت آمری ــه وق ــا 9 ب ت
تمــاس گرفــت و گفــت کــه کلینتــون در مرکــز یهودیــان طــرح تحریــم داماتــو را اعــالم کــرده و 
مــا می خواهیــم آن را پخــش کنیــم. اگــر موضعــی داریــد مــا می توانیــم همزمــان بــا اعــالم خبــر 
کلینتــون در ســی ان ان منتشــر کنیــم. باتوجه بــه اینکــه اهمیــت هــر واکنشــی در اعــالم بــه موقــع 
اســت و خبــری کــه بــرای اولیــن مرتبــه توســط کلینتــون می خواســت مطــرح شــود ـ درخصــوص 
تحریــم علیــه ایــران ـ می توانســت ابعــاد گســترده  بازدارندگــی روابــط خارجــی علیــه مــا در جهــان 
را داشــته باشــد، الزم بــود کــه مــا موضــع خودمــان را ســریعا اعــالم کنیــم. البتــه در آن ســاعت 
شــب امــکان هماهنگــی بــا مقامــات عالــی کشــور نبــود، امــا موضعــی کــه بنــده به عنــوان ســخنگو 
اعــالم کــردم ایــن بــود کــه کلینتــون ایــن تحریم هــا را در جهــت منافــع صهیونیســت ها از مرکــز 
ــکا  ــی آمری ــان کمپانی هــای نفت ــه زی ــم ب ــن تحری ــرده اســت و ای ــان صهیونیســت  اعــالم ک یهودی
ــی کشورهاســت.  ــع مل ــت اقتصــادی و مناف ــروز، جهــان رقاب تمــام خواهــد شــد؛ چــون جهــان ام
ــن  ــن اولی ــرد. ای ــد ک ــروی نخواهن ــکا پی ــی خودشــان از آمری ــع مل ــه خاطــر مناف ــم ب کشــورها ه
موضعــی بــود کــه در 5 آگوســت 1996 اعــالم و همزمــان در ســی ان ان و در تمــام جهــان منتشــر 

شــد.«1
قانــون داماتــو یــا قانــون مجازات هــاي ایــران و لیبــي، در 5 اگوســت 1996 / 15 مــرداد 1375 
ــو، ســناتور جمهوری خــواه،  ــس دامات ــب شــد. پیــش از آن، آلفون ــکا تصوی در مجلــس ســنای امری
ــا ارائــه طرحــی خواســتار تحریــم اقتصــادی بــر ضــد شــرکت هایی شــد کــه تکنولــوژی مربــوط  ب
ــه  ــپتامبر 1995 ب ــرح در 8 س ــن ط ــد. ای ــرار می دادن ــران ق ــار ای ــت را در اختی ــت نف ــه صنع ب
تصویــب مجلــس رســید. ســپس، بنجامیــن گیلمــن، رئیــس کمیســیون روابــط بین الملــل مجلــس 

1. »داماتو نتیجه توافق الجزایر بود«، روزنامه فرهیختگان، 15 مرداد 1398.
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ــن دو طــرح در  ــاد ای ــب شــد. مف ــه تصوی ــرد ک ــه ک ــز طــرح مشــابهی ارائ ــکا، نی ــدگان امری نماین
کمیتــه ای مشــترک ادغــام و بــه صــورت قانــون مجــازات ایــران و لیبــی تصویــب و بــه قانــون داماتــو 
ــی  ــای مختلف ــت و انگیزه ه ــرار داش ــی ق ــرای الکرب ــعاع ماج ــون تحت الش ــن قان ــد. ای ــروف ش مع
بــرای تصویــب آن مطــرح شــده اســت. برخــی از تحلیلگــران، انگشــت اتهــام را به ســوی کشــورهای 
حاشــیه خلیج فــارس نشــانه می رونــد و برخــی دیگــر بــه اســرائیل و همدســتان داخلــی اش اشــاره 

داشــته اند. 
ــو  ــا شــرکت کونوک ــون دالری ب ــرارداد 550 میلی ــو ق ــا، لغ ــم ه ــد اعمــال تحری ــن پیام مهم تری
بــرای توســعه میــدان ســیری A و E بــود. پــس از کنــار رفتــن شــرکت کونوکــو، قــرارداد توســعه 
ــال منعقــد شــد.1 در مــارس 1996، ســناتور  ــا شــرکت فرانســوی توت میــدان در 22 تیــر 1374 ب
داماتــو بــا ارســال نامه هایــی بــه شــرکت های نفتــی فرانســوی الــف و توتــال، دربــاره مشــارکت در 

ــران هشــدار داد. ــت و گاز ای ــای نف پروژه ه

اکتشاف و تولید

تولید
ــه  ــه کار گرفت ــازندگی ب ــه در دوره س ــازمانی ک ــی س ــزات و توانای ــد تجهی ــالش، خری ــام ت تم
ــون و 800  ــام از 2 میلی ــد نفت خ ــم تولی ــش رق ــد و آن افزای ــر گردی ــول منج ــک تح ــه ی ــد، ب ش
ــه 3 میلیــون و 600 هــزار بشــکه در پایــان ایــن دوره  هــزار بشــکه در ابتــدای دوران ســازندگی ب
ــدن  ــل آم ــن دلی ــت مهم تری ــه صــادرات نف ــق دادن ب ــم، رون ــه در فصــل پیــش گفتی ــود. چنانک ب
ــد  ــش اولی ــی خــود را افزای ــه اصل ــن دوره، او وظیف ــود. در ای ــت ب ــه وزارت نف ــازاده ب غالم رضــا آق
ــز  ــوزش، تمرک ــاه، مســکن و آم ــد بهداشــت، رف ــوری مانن ــه ام ــه ب ــود توج ــا وج ــرد. ب ــداد ک قلم
ــا و  ــد دری ــد آورد )تولی ــه در ســازمان پدی ــی ک ــرار داد. تحول ــد ق ــش تولی ــه خــود را پای کار روزان
خشــکی( میــز بــه همیــن دلیــل بــود. خریــد دکل  هــای حفــاری و تعمیــر دکل هــای قدیمــی و جــان 
ــد نفتکش هــای  ــا خری ــی ب ــر، توســعه حمل ونقــل دریای ــه اکتشــاف و از همــه پنهان ت بخشــیدن ب

ــود.  ــتا ب ــن راس ــه در همی ــش خطــوط لول ــر و افزای غول پیک
ــد  ــکی و 10 درص ــق خش ــد آن در مناط ــوع،90 درص ــام، درمجم ــد نفت خ ــزان تولی ــن می از ای
آن در مناطــق دریایــی تولیــد می شــد. بــه گفتــه محمــد آقایــی، مدیــر مناطــق خشــکی، هزینــه 

1. مصوبــات هیئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران، جلســه 1008، 10 اردیبهشــت 1374؛ همچنیــن نــگاه کنیــد بــه 
نشــریه مشــعل، شــماره 3، نیمــه اول مــرداد 1374.
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تولیــد هــر بشــکه نفــت در ســال 1371 حــدود 120 ریــال بــود کــه تقریبــاً یــک ششــم آن هزینــه 
ــر یــک  ــغ ب ــود. ایــن رقــم در ســال 1372 )اعــم از ســرمایه گذاری های ثابــت و جــاری( بال ارزی ب

دالر بــود کــه یــک ششــم آن هزینــه جــاری بــود.1. 
بــرای دســتیابی بــه تولیــدی کــه در برنامــه پنج ســاله آمــده بــود، اقدامــات مهمــی در مناطــق 
ــات  ــام عملی ــود: 1. انج ــده ب ــز ش ــده متمرک ــور عم ــج مح ــه در پن ــت ک ــورت گرف ــز ص نفت خی
حفــاری؛ 2. اجــرای پروژه هــای تزریــق گاز؛ 3. ایجــاد واحدهــای بهره بــرداری نفــت و  گاز؛ 4. 
بازســازی تأسیســات آســیب دیده در جنــگ تحمیلــی؛ 5. توســعه منابــع گازی جدیــد و قدیــم در 
خشــکی. درمجمــوع در طــول برنامــه اول، 13 واحــد نمک زدایــی جدیــد احــداث شــد؛ در زمینــه 
ــه اجــرا درآمــد و بیــش از  ــروژه ب ــرداری نیــز حــدود 500 پ تزریــق گاز و ایجــاد واحدهــای بهره ب
ــی،  ــه آقای ــه گفت ــی شــد.و ب ــف و اجرای ــای آســیب دیده تعری ــرای بازســازی واحده ــروژه ب 300 پ
ــورت  ــوارد ص ــن م ــاله در ای ــه پنج س ــال اول برنام ــار س ــه در چه ــرمایه گذاری هایی ک ــوع س مجم

ــود.2  ــا اســفندماه، 650 میلیــارد ریــال ب ــر 400 میلیــارد ریــال و در ســال 72 ت گرفــت، بالــغ ب
ــوب  ــز جن ــق نفت خی ــاه در مناط ــه چ ــوع، 320 حلق ــال 1372 درمجم ــا س ــال 1368 ت از س
حفــر شــد و متــراژ حفــاری بیــش از یــک میلیــون و 150 هــزار متــر بــود. بــرای اتصــال چاه هــای 
ــی نصــب شــده. ــه جریان ــر خط لول ــز بیــش از 2500 کیلومت ــرداری نی ــز بهره ب ــه مراک حفرشــده ب

ــن نفتــی در مناطــق نفت خیــز جنــوب کــه در ســال های  در دوران ســازندگی، برخــی از میادی
ــه: میــدان نرگســی )1375(،  ــرار گرفتنــد، ازجمل ــد، در مــدار تولیــد ق گذشــته کشــف شــده بودن
ــتان  ــزن بنگس ــوری مخ ــده )1371(، منص ــزن پاب ــه مخ ــماری )1372(، زاغ ــزن آس ــار مخ قلعه ن
)1370(، گلخــاری مخــزن آســماری )1371(، زیالیــی مخــزن آســماری )1372(، گرنــگان مخــزن 

خامــی )1373(، بینــک مخــزن آســماری )1375(، آب تیمــور مخــزن بنگســتان )1370(.3

تزریق گاز به مخازن نفتی
تزریــق گاز بــه مخــازن از جملــه روش هــای فنــی اســت کــه از پیــش از انقــالب بــرای افزایــش 
بازیافــت در مخــازن کربناتــه جنــوب ایــران انجــام می شــد. پــس از انقــالب، شــرکت ملــی مناطــق 
نفت خیــز ایــن روش را اســتمرار بخشــید. تزریــق گاز در کالهــک گازی مخــزن آســماری مــارون از 

1. پیک نفت، سال 1372، شماره 281، ص 12.
2. پیک نفت، شماره 281، ص 31.

3. هندسه نفت، جلد اول، انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1392، .
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فروردیــن 1368 آغــاز شــد و در ســال 1376 پــروژه تزریــق گاز آغــار و داالن بــه ایــن مخزن ســامان 
یافــت. مدیــران شــرکت نتایــج ایــن اقــدام را مثبــت ارزیابی کردنــد. همچنیــن، در دو نوبــت، یکی در 
آبــان 1374 و در مخــزن بی بی حکیمــه و دیگــری در فروردیــن 1378 در مخــزن آســماری پارســی 
ــج،  ــق گاز در کرن ــات تزری ــا 1379 تأسیس ــال های 1371 ت ــد.1 در س ــی گردی ــق گاز عملیات تزری
بی بی حکیمــه، پارســی و کوپــال نقــش مهمــی در دســتیابی بــه اهداف تولیدی کشــور داشــته اســت. 
تولیــد  مدیریــت  آقایــی  اول )1368-1372(، محمــد  پنج ســاله  برنامــه  دوران  در طــول 
ــی خبــری، وضعیــت  ــت. او در کنفرانس ــز جنــوب( را برعهــده داش ــق نفت خی خشــکی )مناط
تزریــق گاز در مخــازن نفت خیــز جنــوب در دوران مدیریــت خــود را چنیــن بیــان کــرد: 
ــیر،  ــک، رامش ــال، بین ــه کوپ ــاران، بی بی حکیم ــارون، گچس ــج، م ــازن کرن ــه، مخ ــق برنام »طب
آغاجــاری، هفتــگل و دره ســفید بــرای تزریــق گاز در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه به منظــور صیانــت 
ــق گاز  ــروژه تزری ــا امــروز، پ از مخــازن جــزء پروژه هــای اســتراتژیک کشــور محســوب می شــود. ت
ــرداری  ــه بهره ب ــل ب ــور کام ــت به ط ــق گاز اس ــای تزری ــن پروژه ه ــی از مهم تری ــه یک ــارون ک م
ــرداری  ــورد بهره ب ــق گاز م ــروژه تزری ــک و دو پ ــای ی ــاران، فازه ــازن گچس ــت. در مخ ــیده اس رس
قــرار گرفــت و پــروژه تزریــق گاز کرنــج نیــز کــه یــک پــروژه بســیار اساســی اســت، در ســه فــاز 
اجــرا می شــود کــه فــاز یــک آن مربــوط بــه خــود میــدان کرنــج اســت. فــاز 2، گازهایــی را شــامل 
ــاز 3  ــردد و ف ــق می گ ــج تزری ــدان کرن ــده و در می ــت آم ــه دس ــر ب ــق دیگ ــه از مناط ــود ک می ش
مربــوط بــه تزریــق گاز در میــدان پارســی اســت کــه مجموعــاً روزانــه 900 میلیــون فــوت مکعــب 
ــزرگ تقویــت  ــرای ایــن ســه فــاز، مجموعــاً 7 ایســتگاه ب ــه ایــن میادیــن تزریــق می شــود. ب گاز ب
فشــار و تزریــق در نظــر گرفتــه شــده کــه عمــاًل بــا اتمــام فــاز یــک، 50 درصــد مجموعــه در حــال 
ــش  ــی پی ــا از مدت ــق گاز آنه ــای تزری ــرای پروژه ه ــه اج ــی ک ــر میادین ــرداری اســت. از دیگ بهره ب

ــرد.«2 ــام ب ــوان ن ــگل را می ت ــاز شــده اســت، دو مخــزن دره ســفید و هفت آغ
بــرای اطــالع خواننــدگان از رونــد تزریــق گاز در میادیــن نفتــی جنــوب، خاطرنشــان می گــردد 
شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز تــا ســال 1392 در هشــت میــدان نفتــی ایــن عملیــات را به طــور 
ــا افزایــش فشــار نفــت، ســبب کاهــش  ــا تثبیــت ی موفقیت آمیــز انجــام داده اســت.3 تزریــق گاز ب
نیروهــای مویینگــی می شــود و بــا افزایــش تــوان مخــازن از افــت دبــی میدان و نیــاز بــه حفاری های 
ــردد.4 ــوری می گ ــر هیدروکرب ــش ذخای ــب افزای ــت، موج ــد و درنهای ــری می کن ــته جلوگی ناخواس

1. هندسه نفت، جلد اول، انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1392، ص 312.
2. پیک نفت، شماره 281، ص 12.

3. هندسه نفت، جلد اول، انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1392، ص 310.

4. هندسه نفت، جلد اول، انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1392، ص 300.
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اکتشاف
برنامه هــای اکتشــافی در ایــن دوره، در راســتای افزایــش تولیــد و نیــز افزایــش ذخایــر درجــای 
کشــور تدویــن شــد. برنامــه پنــج ســاله عمرانــی بــرای بخش هــای مختلــف کشــور در ســال 1368 
ــه  ــه اکتشــاف ب ــه ســخاوت بیشــتری نســبت ب ــن برنام ــه داشــت. در ای نگاهــی نســبتاً واقع گرایان
خــرج داده شــد و بخشــی از بودجــه شــرکت ملــی نفــت بــه آن اختصــاص یافــت. برنامــه بخــش 
اکتشــاف باتوجه بــه ذخایــر نفتــی به گونــه ای طراحــی شــد تــا همــواره توازنــی بیــن ســطح تولیــد 
و مصــرف فراورده هــای مختلــف در کشــور وجــود داشــته باشــد. آمــار فعالیت هــای اکتشــافی طــی 
ســال های 1348 تــا 1357 مبنــای عمــل ایــن برنامــه قــرار گرفــت. هــدف برنامــه کشــف حــدود 
ــا 1374  ــرای ســال های 1370 ت ــوت مکعــب گاز ب ــون ف ــت و 40 تریلی ــون بشــکه نف 2000 میلی

تعییــن گردیــد.
ــی  ــن صــورت اختصــاص یافــت: 1. ارزیاب ــی مناطــق مــرزی و بدی ــه ارزیاب ــت ب نخســتین اولوی
ــای  ــریع تر میدان ه ــه س ــی هرچ ــراق؛ 2. ارزیاب ــران و ع ــترک ای ــای مش ــریع تر میدان ه ــه س هرچ
مشــترک ایــران و ممالــک حاشــیه جنوبــی خلیج فــارس؛ 3. ارزیابــی منابــع نفــت وگاز خــزر. اولویــت 
دوم، ارزیابــی امکانــات اکتشــاف نفــت بــود: 1. کشــف منابــع جدیــد در نزدیکــی مناطقــی کــه دارای 
واحــد بهره بــرداری هســتند به منظــور افزایــش ظرفیــت تولیــد؛ 2. کشــف منابــع نفتــی در خــارج 
از مناطــق تولیــدی موجــود. ارزیابــی امکانــات اکتشــاف گاز اولویــت ســوم بــود: 1. کشــف منابــع 
ــع گاز به منظــور جانشــینی  ــه مخــازن؛ 2. کشــف مناب ــق گاز ب ــد گاز جهــت برنامه هــای تزری جدی
نفــت بــرای مصــرف داخــل کشــور و صــادرات. چهارمیــن اولویــت، ارزیابــی کلــی ذخایــر احتمالــی 
ــن  ــب آخری ــی و کس ــای بین الملل ــور در صحنه ه ــرای حض ــاف ب ــی  اکتش ــود و پویای ــت وگاز ب نف
پدیده هــای تکنولــوژی و فنــی اولویــت پنجــم در راســتای دســتیابی بــه اهــداف برنامــه پنج ســاله 
بــود. بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، درمجمــوع بــه 67 دکل حفــاری اکتشــافی و حفــر ســاالنه 
85 حلقــه چــاه در خشــکی و دریــا نیــاز بــود.1 در نهایــت، ایــن برنامــه چنانکــه طرح ریــزی شــده 
ــری در  ــعه ای و تعمی ــای توس ــر روی حفاری ه ــی ب ــز اصل ــه تمرک ــرا ک ــد. چ ــق نگردی ــود، محق ب

راســتای افزایــش تولیــد قــرار داشــت.
ــا  ــاختمان یغم ــا در س ــزی آنه ــر مرک ــوز دفت ــه هن ــد ک ــاف و تولی ــش اکتش ــن بخ متخصصی
ــیراز  ــران و ش ــگاه های ته ــل از دانش ــناس فارغ التحصی ــد زمین ش ــتخدام چن ــا اس ــت، ب ــرار داش ق

1. پیک نفت، شماره 263، ص 29.
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ــای  ــال 1368 در فیلده ــت، از س ــد. امنی ــاز کردن ــا را آغ ــق کاره ــزی دقی ــت و برنامه ری ــا جدی ب
ــناس  ــان زمین ش ــد و کارشناس ــتر ش ــارس بیش ــی خلیج ف ــران و نواح ــرب ای ــوب غ ــرب و جن غ
ــه ســراغ فیلدهایــی رفتنــد کــه قبــل از انقــالب مــورد نقشــه برداری و عملیــات  ســطح االرضــی ب

ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــنجی ق ثقل س
اطالعــات تدوین شــده در بخــش اکتشــاف از تمامــی فیلدهــا متکــی بــه داده هــای قبــل از انقالب 
بــود. بــه همیــن منظــور تجهیــز ایــن بخــش بــه نیــروی انســانی متخصــص و خریــد دســتگاه های 
جدیــد به شــدت احســاس می شــد. بــا شــروع مأموریت هــای جدیــد اطالعــات کارشناســان ایرانــی 
از بخش هایــی همچــون فــارس، شــمال شــرق ایــران، نواحــی خلیج فــارس و فیلــد دزفــول افــزون 
ــرای  ــه دلیــل اولویت  هــای دولــت در افزایــش تولیــد نفــت، بودجــه الزم ب گشــت، امــا در عمــل ب
ــه  ــه اختصــاص نیافــت و در ابتــدای ســال 1369 تعــداد دکل هــا از 4 ب ــن برنام ــه ای دســت یابی ب
2 عــدد کاهــش یافــت. بــا تمــام ایــن تفاصیــل، در طــول برنامــه پنــج ســاله میادیــن مهــم نفتــی 
ــاد و  ــا ذخیــره 100 میلیــون بشــکه، ســازند آســماری خیرآب ــاد ب همچــون الیــه ســروک منصورآب
میــدان خشــت بــا نفــت درجــای 1027 میلیــون بشــکه کشــف گردیــد. میادیــن گازی خانگیــران 
و گنبدلــی در شــمال خراســان، ســراجه در نزدیکــی قــم، ســرخون و قشــم در بندرعبــاس و نــار در 
فــارس عملیــات اکتشــافی را پشــت ســر گذاشــت و طرح هــای توســعه ای آنهــا به وســیله مدیریــت 
اکتشســاف و تولیــد در حــال انجــام بــود. برنامــه توســعه ای میادیــن گازی کنــگان، آغــار و فــاز دوم 

ــاز گشــت.  ــران در ســال های 1369 و 1370 آغ خانگی
بــا آغــاز ســال 1370 آمــار فعالیت هــای اکتشــافی در کشــور ســیر صعــودی بــه خــود گرفــت. 
ایــن پیشــرفت حکایــت از پیگیــری مصرانــه برنامــه پنــج ســاله در واحــد اکتشــاف داشــت. در ایــن 
ســال، آمــار انجــام عملیــات لرزه نــگاری در بخــش خشــکی بــا کمــک دو گــروه لرزه نــگاری دشــت 
 1840 Tــال ــن س ــت.. در ای ــدی یاف ــد 25 درص ــه رش ــید ک ــر رس ــه 770 کیلومت ــتان ب و کوهس
کیلومتــر از اراضــی میــان اســتان اصفهــان و یــزد مــورد عملیــات ثقل ســنجی قــرار گرفــت. حجــم 
ــر  ــگاه ها زی ــز در آزمایش ــان نی ــط زمین شناس ــده توس ــات جمع آوری ش ــاهده ای از اطالع ــل مش قاب
نظــر متخصصیــن ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. میــزان حفاری هــا در ایــن ســال بــه 
ــورد  ــت رک ــری داشــت. ثب ــش 4000 مت ــه ســال 1369 افزای ــه نســبت ب ــر رســید ک 27000 مت
عملیــات لرزه نــگاری 27000 کیلومتــر در منطقــه خلیج فــارس نیــز از دیگــر موفقیت هــای 
ــه،  ــق برنام ــه طب ــید ک ــت رس ــه ثب ــی ب ــار در حال ــن آم ــود. ای ــال ب ــن س ــاف در ای ــش اکتش بخ
ــرای  ــود. ب ــارس ب ــه خلیج ف ــگاری در منطق ــر لرزه ن ــام 20000 کیلومت ــه انج ــف ب ــاف موظ اکتش
ــک شــرکت فرانســوی منعقــد  ــا ی ــرارداد ب ــه، دو ق ــز در دو مرحل ــات نقشــه برداری نی انجــام عملی
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شــد. ایــن شــرکت بــا کمــک ماهــواره اســپات 2 در مرحلــه اول 2000 کیلومتــر از نواحــی غــرب و 
جنــوب کشــور را عکس بــرداری کــرد. در مرحلــه دوم نیــز از 200 هــزار کیلومتــر از اراضــی اســتان 
فــارس، ســرخس، خانگیــران و 20 هــزار کیلومتــر از جنــوب دریــای خــزر عکس بــرداری شــد.1 11 
تیــر 1370 مدیــر اکتشــاف نفــت دریــای خــزر از موفقیت آمیــز بــودن عملیــات حفــاری در دریــای 

خــزر خبــر داد و گفــت اطالعــات ذیقیمتــی از زمین شناســی منطقــه حاصــل شــد.2
تشکیل بانک اطالعاتی اکتشاف و تولید

ــی،  ــات زمین شناس ــم اطالع ــر حج ــر روز ب ــور، ه ــافی در کش ــای اکتش ــش فعالیت ه ــا افزای ب
ــات  ــن اطالع ــداری ای ــظ و نگه ــد. حف ــزوده می ش ــگاری.... اف ــی، لرزه ن رسوب شناســی، چینه شناس
از ضرورت هــای اکتشــاف بــه شــمار می رفــت. به ویــژه آنکــه بخشــی از ایــن اطالعــات بــه 
ــات انجــام  ــن اطالع ــداری ای ــرای نگه ــه ب ــا وجــود تالشــی ک ــق داشــت. ب ــای40 و 50 تعل دهه ه
 گرفــت بــه دلیــل شــرایط نامناســب بخشــی از ایــن اطالعــات در ســال های گذشــته از بیــن رفتــه 
بــود. بهتریــن راه، طبقه بنــدی اســناد در یــک سیســتم کامپیوتــری بــود. به این ترتیــب، عــالوه بــر 
ــه  ــر می شــد. باتوجه ب ــان ممکــن امکان پذی ــل زم ــع در حداق ــه مناب ــات، دسترســی ب حفــظ اطالع
همیــن نیــاز در بخــش اکتشــاف و تولیــد واحــد جدیــدی بــا نــام بانــک اطالعاتــی تشــکیل گردیــد. 
به تدریــج بــا طراحــی نرم افزارهــای جدیــد در طــی چنــد ســال تمامــی اطالعــات موجــود در ایــن 

ســامانه ثبــت شــد و در اختیــار کارشناســان قــرار گرفــت. 

تغییر ساختار اکتشاف و تولید )تشکیل مدیریت اکتشاف(
ــد  ــه درآم ــدت ب ــت به ش ــور دول ــف کش ــای مختل ــازندگی در بخش ه ــای س ــاز برنامه ه ــا آغ ب
حاصــل از فــروش نفــت نیــاز داشــت.اگرچه کشــف میادیــن جدیــد ضــرورت داشــت، امــا بخــش 
مهمــی از نیــرو و تــوان واحــد، چــه در بخــش نیــروی انســانی و چــه در بخــش ماشــین آالت، صــرف 
ــد بخــش  ــن بحــران تصمیــم گرفتن ــت از ای ــرای برون رف ــت ب ــد نفــت می شــد. مســئولین وق تولی
ــب، در  ــد. به این ترتی ــق کنن ــز ملح ــق نفت خی ــت مناط ــه مدیری ــدا و ب ــاف ج ــد را از اکتش تولی
شــهریور 1372، ســاختار مدیریــت اکتشــاف و تولیــد بــه مدیریــت اکتشــاف تغییــر یافــت.3 پیــش از 
آن، مدیریــت اکتشــاف و تولیــد، چهــار معاونــت داشــت: معاونــت در امــور اکتشــاف، معاونــت مدیــر 
در امــور تولیــد، معاونــت مدیــر در امــور فنــی و معاونــت مدیــر در امــور اداری، مالــی و بازرگانــی. 

1. پیک نفت، شماره 271، ص 17.
2. خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 11 تیر 1370.

3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 934، 1372/6/28.
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ــر  ــارت ب ــف و نظ ــگاه های مختل ــه برداری، آزمایش ــک، نقش ــی، ژئوفیزی ــای زمین شناس فعالیت ه
طرح هــا در چارچــوب معاونــت اکتشــاف قــرار داشــت. امــور فنــی نیــز بــا ادارات مهندســی نفــت، 
ــای  ــعه میدان ه ــرح و توس ــت، ط ــاد برداش ــش و ازدی ــاختمان، پژوه ــی راه و س ــاری، مهندس حف
ســرخس و طــرح اکتشــاف و حفــاری کنــگان و نــار عمــده خدمــات موردنیــاز اکتشــاف و تولیــد را 
تأمیــن می کــرد. معاونــت امــور تولیــد نیــز بــا اداراتــی همچــون مخابــرات، ایمنــی و آتشنشــانی و 
تعمیــرات، سرپرســتی نواحــی مثــل نفت شــهر، ســراجه، قشــم، ســرخون، خانگیــران، نــار و کنــگان، 
آغــار و داالن را بــر عهــده داشــت. معاونــت اداری و مالــی هــم امــور اداری، آمــوزش و برنامه ریــزی 

ــرد.1 ــری می ک ــری را راهب ــدارکات و تراب ــا، ت ــور پیمان ه ــروی انســانی، ام نی
کارایــی طــرح منفــک کــردن بخــش اکتشــاف و تولیــد از یکدیگــر، پیــش از ایــن در شــرکت های 
ــه عنــوان یکــی از حامیــان  ــود. رحیــم نعمت اللهــی ب ــه اثبــات رســیده ب بزرگــی همچــون شــل ب

ــد: ــن طــرح می گوی ای
اکتشــاف، مدیریتــی بســیار قــوی اســت. به ویــژه بــا اســتقالل آن بعــد از انقــالب بــه نتایــج خوبــی 
ــدث و  ــتاقیان، مح ــد مش ــاف، مانن ــی اکتش ــران قبل ــن و مدی ــر م ــت. از نظ ــه اس ــت یافت ــز دس نی
ــتقالل  ــا اس ــود. ب ــد ب ــاف از تولی ــش اکتش ــی بخ ــان جدای ــل در آن زم ــن راه ح ــن دل بهتری روش
ــل ذکــر ایــن  ــد بیشــتر شــد. نتیجــه قاب ــر روی کشــف میادیــن جدی اکتشــاف از تولیــد تمرکــز ب
طــرح را در کشــف میادیــن بزرگــی ماننــد آزادگان می تــوان مشــاهده کــرد. در شــرکت های بــزرگ 
خارجــی ماننــد رپســول و YPF آرژانتیــن، بخش هــای اکتشــاف و تولیــد از یکدیگــر جــدا هســتند. 
ــد،  ــت یابن ــی دس ــج خوب ــه نتای ــته اند ب ــته نتوانس ــال های گذش ــی در س ــرکت های داخل ــر ش اگ

ــان جســتجو کــرد.2 دالیــل ایــن عــدم موفقیــت را بایــد در نحــوه کار و مدیریــت اشــتباه آن
ــا ایــن تغییــر ســاختار، مدیریــت اکتشــاف بــر امــور اکتشــافی تمرکــز یافــت و دوران اوج گیــری  ب

عصــر اکتشــافات در کشــور آغــاز شــد. 

افزایش توان عملیاتی مدیریت اکتشاف
ســال 1372 را می تــوان آغــاز افزایــش تــوان عملیاتــی مدیریــت اکتشــاف دانســت. ایــن مهــم 
ــی از کارشناســان  ــری گروه ــر اکتشــاف و به کارگی ــت ســیدمهدی حســینی ب ــا مدیری ــان ب هم زم

ــاز شــد.  ــری مهنــدس نیک نامــی آغ ــه رهب جــوان کشــور ب

1. پیک نفت، شماره 262، ص 53.
2. مصاحبه با مهندس رحیم نعمت اللهی، پروژه تاریخ نفت ایران، 1394.
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ــاف  ــت اکتش ــزی مدیری ــاف کار برنامه ری ــان اکتش ــروه از کارکن ــک گ ــراه ی ــه هم ــی ب نیک نام
ــا  ــت ت ــود از او خواس ــف ب ــی واق ــی نیک نام ــوان مدیریت ــر ت ــه ب ــازاده ک ــت. آق ــده گرف ــر عه را ب
ــا  ــا او ب ــد، ام ــه ده ــد ادام ــن واح ــود در ای ــت خ ــه فعالی ــاف ب ــت اکتش ــت مدیری ــوان معاون به عن
ــه  ــدث اگرچ ــرد. مح ــنهاد ک ــئولیت پیش ــن مس ــدی ای ــرای تص ــدث را ب ــت مح ــن درخواس رد ای
بســیار جــوان بــود و بــه زحمــت ســنش از 36 تجــاوز می کــرد، امــا به خوبــی بــر نیازهــای واحــد 
اکتشــاف واقــف بــود. محــدث تــالش کــرد تــا از فرصــت پیش آمــده بــرای ارتقــای واحــد اکتشــاف 
اســتفاده کنــد. افــزودن بــر تــوان عملیاتــی مدیریــت اکتشــاف بهتریــن راه رســیدن بــه ایــن مقصــود 
بــود. تــا پیــش از ایــن تنهــا دو گــروه لرزه نــگاری 48 کانالــه بــه همــراه 2 تــا 3 دکل حفــاری در 
کشــور وجــود داشــت کــه بیشــتر در میادیــن نــار و کنــگان مشــغول طرح هــای توســعه ای بودنــد. 
ــر از دو  ــد و در کمت ــاس می ش ــدت احس ــا به ش ــن گروه ه ــداد ای ــش تع ــرورت افزای ــن، ض بنابرای

ــت.1 ــش یاف ــگاری افزای ــه چهــار گــروه لرزه ن ســال تعدادشــان ب
ــر روی  ــاری ب ــن دو دکل حف ــار گرفت ــا در اختی ــاری ب ــی حف ــرکت مل ــه دوم 1367 ش از نیم
ســه چــاه اکتشــافی توانســت 11402 متــر حفــاری کنــد. در ســال 1368 شــرکت ملــی حفــاری 
دو حلقــه چــاه اکتشــافی حفــر کــرد و متــراژ حفــاری بــه 10592/4 متــر رســید. ســال 1369 بــا 
ــه دو حلقــه چــاه و 3596/8 متــر حفــاری  تعــداد چاه هــا و متــراژ متــراژ حفاری هــای اکتشــافی ب
کاهــش یافــت. در ســال 1370 نیــز 2 حلقــه چــاه اکتشــافی حفــاری شــد. مقایســه بیــن حفــاری 
ــرای حفــر  ــت و صنعــت نفــت ب اکتشــافی و توســعه ای در ســال های 1366-1370 اســتراتژی دول
چاه هــای توســعه ای را آشــکار می کنــد. بــا آغــاز ســال 1375 شــرکت ملــی حفــاری 2 حلقــه چــاه 
اکتشــافی بــه متــراژ 19946/8 حفــاری کــرد. حفــر 68 حلقــه چــاه توســعه ای در ایــن ســال نشــان 
از اختــالف فاحــش میــان ایــن نــوع از حفاری هــا دارد. در ســال 1376 تعــداد چاه هــای اکتشــافی 

بــه 3 حلقــه چــاه افزایــش یافــت.
بــا انجــام عملیــات اکتشــافی در فاصلــه ســال های 1368 تــا 1376 میادیــن مهمــی در اقصــی 

نقــاط کشــور کشــف شــد کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود. 

میدان گازی پارس جنوبی
ــه در  ــدان ک ــن می ــت. ای ــان اس ــدان گازی جه ــن می ــی بزرگ تری ــارس جنوب ــدان گازی پ می
ــی در  ــران و قطــر مشــترک اســت. ســنگ مخــزن اصل ــن ای ــع شــده بی ــارس واق آب هــای خلیج ف

1. مصاحبه با مهندس سیدمحمود محدث، پروژه تاریخ نفت ایران، 1395.
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ــن  ــودن ای ــا ســن پرمیــن اســت. بعــد از اثبــات مشــترک ب ــی داالن ب ــن میــدان ســازند کربنات ای
ــید.1 ــه گاز رس ــال 1370 ب ــافی آن در س ــاه اکتش ــتین چ ــال 1367، نخس ــدان در س می

میدان نفتی خشت
میــدان خشــت در 25 کیلومتــری کازرون و مابیــن میادیــن نرگســی و میالتــون قــرار دارد. ایــن 
ــی  ــر عــرض در ســال 1372 کشــف شــد. مخــزن اصل ــر طــول و 7 کیلومت ــا 11 کیلومت ــدان ب می
ایــن میــدان ســازندهای آســماری و جهــرم بــا حجــم نفــت درجــای 1027 میلیــون بشــکه اســت.2

میدان گازی گلشن
ــاحل  ــری س ــهر و 65 کیلومت ــرقی بوش ــوب ش ــری جن ــن در 180 کیلومت ــدان گازی گلش می
خلیج فــارس قــرار دارد. شــرکت دوپکــو در ســال 1345 دو چــاه شــماره 1 و 2 را در ایــن میــدان 
حفــر کــرد کــه هــر دو چــاه در ســازند ســورمه متــروک اعــالم شــد. از ســال 1372 مــوج جدیــدی 
از عملیــات لرزه نــگاری در ســطح گســترده در ایــن منطقــه آغــاز و در ادامــه، عملیــات حفــر چــاه 
شــماره 3 کلیــد خــورد کــه بــه کشــف گاز در گــروه دهــرم، ســازند زکیــن )دونیــن( منجــر شــد.3

میدان نفتی خیرآباد
میــدان نفتــی خیرآبــاد در ســال 1373 در 27 کیلومتــری جنــوب شهرســتان دوگنبــدان کشــف 
ــاری  ــان حف ــش از پای ــی پی ــد، ول ــاز گردی ــال 1366 آغ ــافی در س ــاه اکتش ــن چ ــر اولی ــد. حف ش
ــه کشــف  ــاری اکتشــافی از ســرگرفته شــد کــه ب ــاز ســال 1372 حف ــا آغ نیمــه کاره رهــا شــد. ب
نفــت در ســال 1373 منتهــی گشــت. مخــزن اصلــی ایــن میــدان، ســازند آســماری بــا میــزان نفــت 

درجــای 44 میلیــون بشــکه اســت. در ســال 1376 در ســازند گــدوان، گاز کشــف شــد. 

میدان نفتی شور
ــه انجــام شــد.  ــه میادینــی اســت کــه اکتشــاف آن در چنــد مرحل میــدان نفتــی شــور از جمل
مطالعــات اولیــه بــرای کشــف میــدان قبــل از انقــالب توســط کنسرســیوم صــورت گرفــت. ماحصــل 

1. الیه نفتی این میدان در سال 1377 با حجم ذخیره نفت درجای اولیه 6 میلیارد بشکه کشف شد.  
2. گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران.

3. مطیعی، مقدمه ای بر ارزیابی مخازن نفتی زاگرس، ص 748.
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ایــن مطالعــات تعییــن موقعیــت میــدان نفتــی شــور بــود. بعــد از پایــان جنــگ تحمیلــی، در ســال 
1368 بــار دیگــر ایــن میــدان مــورد مطالعــه قــرار گرفــت، امــا نیمــه کاره رهــا شــد. بــا آغــاز ســال 
ــار حفاری هــا  ــار از ســر گرفتــه شــد کــه ایــن ب ــرای ســومین ب 1374 مطالعــات نهایــی میــدان ب
تــا ســازند ســروک ادامــه یافــت. ایــن میــدان نفتــی بــا دو مخــزن ســروک و آســماری از شــمال بــا 
میــدان ســوالبدر، از شــمال غــرب بــه کلورکریــم، از جنــوب بــه گلخــاری و از شــرق بــه تاقدیــس 

شــاپور محــدود اســت.1

میدان گازی شانول
ــدان  ــه می ــم ب ــه می گیری ــارس فاصل ــتان ف ــتان الر در اس ــرب شهرس ــه از غ ــر ک 130 کیلومت
ــزرگ گازی چــون عســلویه و وراوی  گازی شــانول می رســیم. ایــن میــدان در مجــاورت میادیــن ب
قــرار دارد. حفــر چــاه شــماره یــک ایــن میــدان حــدود دو ســال طــول کشــید. بــا حفــر ایــن چــاه 
ــه اثبــات  ــی ب ــا 1374 وجــود گاز در دشــتک پایینــی و دهــرم باالی ــه ســال های 1372 ت در فاصل
ــه کشــف گاز در  ــه منتهــی ب ــاز شــد ک ــز در ســال 1378 آغ ــاری چــاه شــماره 2 نی رســید.2 حف
بخــش نــار و قســمت باالیــی داالن پایینــی شــد. ایــن میــدان بــا ذخیــره 5 تریلیــون فــوت مکعــب 

گاز یکی از بزرگ ترین میادین گازی کشور به شمار می رود.3

حفاری 

حفــاری در دوره ســازندگی بــا روش هــای متفاوتــی چــون خریــد، تعمیــر و ســاخت تجهیــزات 
ــدار  ــن مق ــاری در روز و همچنی ــط حف ــطح متوس ــد و س ــود بخش ــود را بهب ــاوگان خ ــت ن توانس
ــول  ــاری متح ــن حف ــای نوی ــی در روش ه ــوزش فن ــو، آم ــد. از یک س ــا ده ــاری را ارتق ــق حف عم
ــری  ــی و  نمودارگی ــاری افق ــد حف ــواردی مانن ــزات در م ــد تجهی ــا خری ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س ش
رقیــب شــرکت های خارجــی گردیــد و توانســت در ســطح دنیــا نــام و آوازه ای درخــور بــه دســت 
آورد. شــرح خدمــات شــرکت ملــی حفــاری افزایــش یافــت و کارهایــی کــه توســط چنــد شــرکت 
حفــاری و خدمــات حفــاری انجــام می شــد را یکجــا بــه مشــتریان عرضــه می کــرد. شــمار دکل هــا، 

1.  مطیعی، مقدمه ای بر ارزیابی مخازن نفتی زاگرس، ص 732.
2. از سال 1384 با حفاری 9 حلقه چاه، بهره برداری از این میدان آغاز شده است.

3. مطیعی، ص 731 و گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران. 
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ــت و  ــش می یاف ــال افزای ــر س ــرکت ه ــن ش ــخت افزاری ای ــای س ــر دارایی ه ــان و دیگ متخصص
موجــب شــد هیــچ رقیبــی در بخــش خصوصــی تــا دو دهــه در ایــن بــازار ظاهــر نشــود. همچنــان 
کــه شــرکت در ایــن دوره بــزرگ می شــد، زمزمه هایــی از خصوصی ســازی اش از تهــران برخاســت 
ــزرگ  ــه ب ــا واکنــش تنــد کارکنــان ملــی حفــاری مواجــه گردیــد. از شــمار مدیرانــی کــه ب کــه ب
شــدن ایــن شــرکت همــت کردنــد اســماعیل جلیلیــان اســت. او در آذر 1371، در کــوران تحــوالت 

ــد: ــن می آی ــه در پایی ــه داد ک ــت و عملکــرد شــرکت ارائ درون ســازمانی، گزارشــی از وضعی
امــروز مــا 6 دســتگاه حفــاری اولیــه را بــه چهــل دســتگاه شــامل 2 دســتگاه حفــاری دریایــی 
ــا  رســانده و ســال گذشــته رکــورد 250 هــزار متــر حفــاری را برجــای گذاشــته ایم. امســال نیــز ب
ــرد و  ــم ک ــدا خواهی ــی پی ــر دسترس ــزار مت ــاالی 300 ه ــراژ ب ــه مت ــده ب ــای پیش بینی ش برنامه ه
ــر  ــی را تعمی ــای  قدیم ــادی از چاه ه ــداد زی ــاری و تع ــد حف ــاه جدی ــه چ ــد حلق ــش از یک ص بی
ــالب  ــل از انق ــه قب ــبت ب ــا نس ــق چاه ه ــط، عم ــور متوس ــرد. به ط ــم ک ــرداری خواهی و قابل بهره ب
ــک  ــرده. در گذشــته، شــرکت های خارجــی در ی ــدا ک ــش پی ــر افزای ــزار مت ــا ه بیــش از پانصــد ت
ــی  ــکرت مل ــت ش ــه فعالی ــروزه پهن ــن ام ــد، لک ــت می کردن ــدود فعالی ــی مح ــدوده جغرافیای مح
ــارس  ــاره  در خلیج ف ــش فالت ق ــه بخ ــران به اضاف ــالمی ای ــوری اس ــرو جمه ــر قلم ــاری سرتاس حف
ــات جنبــی  ــاری در خدم ــات حف ــر عملی ــاری عــالوه ب ــی حف اســت. در حــال حاضــر، شــرکت مل
ــزه،  ــب آوی ــا، نص ــی چاه ه ــش بهره ده ــیدکاری، آزمای ــری، اس ــیمان کاری، نمودارگی ــد س آن، مانن
ــواع  ــی، آزمایشــات غیرمخــرب ان ــاری جهــت دار، مانده یاب ــزی، حف ــای جــداری و مغ ــدن لوله ه ران
لوله هــای حفــاری، جــداری و طوق فعــال اســت. درحالی کــه حتــی در ســطح شــرکت های 
بین المللــی نیــز کمتــر شــرکتی وجــود دارد کــه مجموعــه ایــن کارهــا را در کنــار هــم انجــام دهــد. 
ــرای فعالیت هــای برون مــرزی کــه در حــال کاریابــی هســتیم، ایــن اســت: »آنچــه  شــعار مــا ب
ــت  ــادر اس ــی ق ــا به تنهای ــرکت م ــد. ش ــام می دهن ــما انج ــرای ش ــاری ب ــدد حف ــرکت های متع ش
ــان، شــرکت ملــی  ــا پای ــرای حفــر یــک چــاه از نقطــه شــروع ت ــا »ب ــرای شــما انجــام دهــد.« ی ب
ــی انجــام خواهــد داد.« یعنــی در حقیقــت،  ــاری را به تنهای ــه فعالیت هــای حف ــران کلی ــاری ای حف
وقتــی آنهــا قــراردادی بــا شــرکت ملــی حفــاری ایــران می بندنــد، گویــی بــا چنــد شــرکت مختلــف 
قــرارداد بســته اند. شــرکت ملــی حفــاری ایــران مفتخــر اســت کــه خدمــات پیچیــده نمودارگیــری 
ــراوان و  ــالش ف ــا ت ــود، ب ــکار خارجــی در کشــور ب ــک پیمان ــا ســال 1368 در انحصــار ی ــه ت را ک
به نحــو مطلوبــی از تاریــخ مذکــور ارائــه نمایــد و عمــاًل نه تنهــا باعــث کاهــش هزینه هــای صنعــت 
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ــکار خارجــی را نیــز کاهــش دهــد.«1 نفــت گــردد، بلکــه نرخ هــای پیمان
ــرای افزایــش تولیــد انجــام  ــت ب ــن دوره، حفاری هــای انجام شــده در راســتای برنامــه دول در ای
ــر حفــاری اکتشــافی پیشــی گرفــت.  ــه همیــن دلیــل، حفــاری توســعه ای و تعمیــری ب گرفــت. ب
ــا  ــرای ارتقــای متــراژ حفــاری، 21 دکل خشــکی ب حفــاری توصیفــی در ایــن دوره انجــام نشــد. ب
ســرمایه ای حــدود 320 میلیــون دالر از منابــع شــرکت ملــی نفــت ایــران خریــداری و بــه نــاوگان 
شــرکت ملــی حفــاری اضافــه شــد و تعــداد دکل هــا بــه 46 دســتگاه رســید. درمجمــوع، 780 حلقــه 
چــاه در خشــکی و دریــا بــه متــراژ یــک میلیــون و 716هــزار و 501 متــر حفــر، تعمیــر و تکمیــل 

شــد.2 
در بهمــن 1368 وزیــر نفــت طــی مصاحبــه ای از عقــد قــرارداد بــرای احــداث کارگاه 
کشتی ســازی و ســاخت ســکوی حفــاری در دریــای خــزر خبــر داد. هــدف از اجــرای ایــن طــرح، 
انتقــال تکنولــوژی و دانــش فنــی و طراحــی ســاخت چنیــن ســازه هایی بــود. بــا تکمیــل ســکوی 
نفتــی و انتقــال دانــش فنــی، امــکان طراحــی و ســاخت ســکوهای نفتــی مشــابه در داخــل کشــور 
ــال  فراهــم شــد. احــداث و تکمیــل ایــن ســکو، 37 میلیــون دالر هزینــه ارزی و یــک میلیــارد ری
ــاه  ــاری نخســتین چ ــی، حف ــاری دریای ــن ســکوی حف ــل ای ــس از تکمی ــی داشــت. پ ــه ریال هزین
اکتشــافی در دریــای خــزر بــا کمــک ایــن ســکو 5 اســفند 1374 بــا حضــور .رئیس جمهــور آغــاز 
شــد.3 ایــن ســکو قــادر بــود در اعمــاق 7 تــا 91/5 متــری آب دریــا بــه عملیــات حفــاری بپــردازد.4 
27 شــهریور 1375 نیــز قــرارداد ادامــه فعالیــت حفــاری در چــاه نفتــی مقــداد1 در دریــای خــزر تــا 
عمــق 6 هــزار متــر بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت دولتــی نفــت جمهــوری آذربایجــان 

امضــاء شــد. کار حفــاری در ســپتامبر 1995آاغــاز شــده بــود.5
درحالی کــه شــرکت ملــی حفــاری شــتابان گام در راه توســعه نهــاده بــود، در اواخــر ســال 1371، 
چــاه شــماره 50 اهــواز در کریــت کمــپ توســط منافقیــن بــه آتــش کشــیده شــد. کارکنان شــرکت 
ملــی حفــاری از جــان مایــه گذاشــتند و بــا هدایــت افــرادی چــون حیــدر بهمنــی پــس از تــالش 

40 شــبانه روزی، در 11 فرودیــن 1372 موفــق بــه مهــار آتش ســوزی شــدند. 

1. پیک نفت، شماره 274، ص 8.
2. عملکرد شرکت ملی حفاری ایران از بدو تأسیس، طرح و برنامه ریزی

3. خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 5 اسفند 1374.
4. روزنامه اطالعات، 1373/4/15:

5. خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، 27 شهریور 1375. 
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نخستین حفاری افقی
تــا پیــش از انقــالب اســالمی چنــد حلقــه چــاه جهــت دار بــا اســتفاده از فــن آوری آن زمــان در 
ایــران حفــر شــد، امــا در تمــام ســال های جنــگ بــه دلیــل فقــدان فنــاوری روز، چاه هایــی کــه در 
مکان هــای صعــب العبــور قــرار داشــتند و یــا چاه هایــی کــه بــه دلیــل کاهــش میــزان تولیــد بــه 
افزایــش هزینه هــای حفــاری منجــر می شــدند، کمــاکان بکــر و دســت نخورده باقــی ماندنــد. تنهــا 

راه دسترســی بــه ایــن چاه هــا حفــاری جهــت دار و افقــی بــود. 
حفــاری افقــی مزایــای زیــادی دارد کــه فزایــش میــزان تولیــد، جلوگیــری از ورود آب و گاز بــه 
ــداد  ــت کاهــش تع ــن و درنهای ــرای توســعه میادی ــا ب ــداد چاه ه ــد، کاهــش تع درون سیســتم تولی
ســکوهای دریایــی و خطــوط لولــه برخــی از ایــن مزایــت محســوب می شــود. تکنولــوژی ایــن نــوع 
ــاال  حفــاری در انحصــار چنــد شــرکت خارجــی قــرار داشــت کــه در قبــال دریافــت هزینه هــای ب
ایــن خدمــات را بــه ایــران عرضــه می کردنــد. قیمــت بــاالی ایــن خدمــات، مدیــران شــرکت ملــی 
حفــاری را بــر آن داشــت تــا بــه خریــد فنــاوری و آمــوزش کارکنــان دســت زننــد. اداره ای به نــام 
ــی  ــدت کوتاه ــد. در م ــیس ش ــاری تأس ــی حف ــرکت مل ــات ش ــت عملی ــژه در مدیری ــات وی عملی
ــل  ــان، مدیرعام ــد. جلیلی ــداری ش ــاز خری ــورد نی ــزات م ــل و تجهی ــور منتق ــه کش ــش الزم ب دان

شــرکت ملــی حفــاری، در ســالروز تأســیس ایــن شــرکت در ســال 1371، گفــت:
ــا اســت وارد کشــور  ــد در دنی ــک نســبتاً جدی ــک تکنی ــه ی ــی را ک ــاری افق ــوژی حف ــراً تکنول اخی
ــم.  ــرار دهی ــن شــیوه را به نحــو کامــل مــورد اســتفاده ق ــان ســال ای ــا پای ــم ت ــم و امیدواری کرده ای
شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن ارتبــاط نیروهــای ایرانــی آمــوزش الزم را فرگرفته انــد و در انتظــار 

ــیم.1 ــده می باش ــرمایه ای خریداری ش ــای س ورود کااله

اولیــن چــاه افقــی بــا طراحــی دقیــق مهندســان شــرکت مناطــق نفت خیــز و اجــرای کارکنــان 
شــرکت ملــی حفــاری، در روز 3 شــهریور 1373 در گچســاران عملیاتــی شــد.2

1. پیک نفت، شماره 274، ص 8.
2. مشعل، شماره 175؛ نیمه اول اردیبهشت 1379.
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آمــار و ارقامــی کــه شــرکت ملــی حفــاری بــرای ســال های 1367-1376 منتشــر کــرده اســت، 
نشــان می دهــد اولویــت اول در عملیــات حفــاری، متعلــق بــه بخــش توســعه ای بــوده و بخش هــای 

توصیفــی و اکتشــافی اولویــت کمتــری داشــته اســت. 

تعداد سال
حلقه چاه 
توسعه اي

تعداد 
حلقه چاه 
توصيفي

تعداد 
حلقه چاه  
اكتشافي

تعداد حلقه 
چاه تعميری

جمع 

ميزان 
حفاری)متر(

 تعداد دكل

13672503249013919

136830032110171920

136940022313375722

137066021824955739

137191012830319140

1372107033830074940

137365043318240341

137450044920104842

137568023924407744

137683034028196046

ــه شــرکت  ــی در کارنام ــال های برجســته و موفق ــدگاه س ــای 1369 و 1370، از دو دی ــال ه س
ــاوگان خــود اضافــه کــرد؛  ــه ن ملــی حفــاری محســوب می شــود: اول، شــرکت 17 دکل حفــاری ب
دوم رفــاه کارکنــان و در کنــار آن آمــوزش نیروهــای فنــی بــه کیفیــت و تــرازی قابل قبــول ارتقــا 
ــل  ــد و تعام ــرکت می کردن ــای آموزشــی ش ــاری در کالس ه ــان حف ــت.1 تکنســین ها و مهندس یاف

1. ویژه نامه مشعل، سال 1391 و آمار اخذشده از مدیریت برنامه ریزی تلفیقی و شرکت ملی حفاری. 
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بیشــتری بــا شــرکت های خارجــی ایجــاد شــد، حقــوق کارمنــدان و کارشناســان بیــن 20 تــا 30 
درصــد افزایــش یافــت و امکانــات رفاهــی بیشــتری در اختیــار کارکنــان فنــی قــرار گرفــت. در ســال 
1370، متــراژ حفــاری بــه عــدد شــگفت انگیز 249557 متــر و ســال پــس از آن بــه 303191 متــر 

رســید. افزایــش تعــداد دکل هــای حفــاری در تحقــق ایــن امــر اثرگــذار بــود.
ــا حفــر 89 حلقــه چــاه خشــکی توســعه ای و یــک حلقــه  عملیــات حفــاری در ســال 1371 ب
چــاه خشــکی – اکتشــافی و 28 حلقــه چــاه خشــکی – تعمیــری بــه باالتریــن میــزان خــود رســید 
ــال های  ــال های 1371 و 1372 از س ــت. س ــزا داش ــر بس ــور تأثی ــت کش ــد نف ــش تولی و در افزای
موفــق شــرکت ملــی حفــاری در زمینــه ی متــراژ حفــاری بــه شــمار مــی رود. در ســال 1373 متــراژ 
حفــاری بــه 182 هــزار و 403 متــر کاهــش یافــت کــه ایــن حاکــی از عــزم دولــت بــرای کاهــش 
ــود. سیاســت کاهــش تولیــد نفــت تــا ســال 1376 ادامــه یافــت.  در ســال  میــزان تولیــد نفــت ب
1373، اســماعیل جلیلیــان اســتعفا داد و محمدجــواد عاصمی پــور در 26 مــرداد 1373 مدیرعامــل 

شــرکت ملــی حفــاری شــد.
در تمامــی دوران ســازندگی،  تعــداد چاه هــای تعمیــری به تدریــج افزایــش یافــت و بــه 40 حلقــه 
در ســال 1376 رســید. در ایــن دوره تعمیــرات اساســي و بازســازي دکل هــا ســامان یافــت و برخــي 
تجهیــزات اضافــي روي دکل هــاي ســنگین نصــب شــد. بررســی آمــار و ارقــام حاکــی از آن اســت 
ــی و  ــای توصیف ــش از بخش ه ــری بی ــعه ای و تعمی ــش توس ــاری در دو بخ ــای حف ــه فعالیت ه ک

اکتشــافی بــود. در ســال 1376، ســه حلقــه چــاه خشــکی – اکتشــافی حفــر شــد. 

ــه  ــیدگی ب ــت. رس ــده داش ــر عه ــاری را ب ــی حف ــرکت مل ــت ش ــال مدیری ــه س ــور س عاصمی پ
رفــاه کارکنــان در ایــن دوره موردتوجــه بیشــتری قــرار گرفــت. ســاختمان های اداری بهبــود یافــت. 
پــروژه مســکن 267 واحــدی تکمیــل و بــه کارکنــان شــرکت تحویــل داده شــد. بــا خریــد چهــار 
دکل دســت دوم، تعــداد دکل هــاي شــرکت ملــي حفــاري بــه 64 دکل رســید. از مهم تریــن اقدامــات 
ایــن دوره، انعقــاد قــرارداد پروژه هــای خارجــی؛ از جملــه انعقــاد قــرارداد راه انــدازی دســتگاه ایــران 
ــرای کار در ترکمنســتان و قــرارداد ارائــه خدمــات  ــا شــرکت پترونانــس مالــزی ب خــزر؛ قــرارداد ب

ســیمان کاری در لیبــی بــود.1

1. مصاحبه با محمد عالمی، 14 مهر 1395، آرشیو تاریخ نفت ایران
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پاالیش و پخش

در ایــن دوره، مصــرف فراورده هــای پاالیشــگاهی در دو بخــش خانگــی و صنعتــی رو بــه 
ــازی  ــه تشــخیص داده شــد. بازس ــای پاالیشــگاهی ضــرورت اولی ــت و توســعه واحده ــش رف افزای
پاالیشــگاه ها یکــی از اولویت هــای مهــم دولــت ســازندگی بــود. در ســال 1369، از مجمــوع 
ــد  ــش و 12 درص ــش پاالی ــه بخ ــد آن ب ــت، 28/5 درص ــش نف ــده در بخ ــرمایه گذاری انجام ش س
بــه پخــش فــراورده اختصــاص یافــت.1 بــا افزایــش مصــرف و توســعه واحدهــای پاالیشــی، خطــوط 
ــش در  ــش و پخ ــتم پاالی ــه، سیس ــد. درنتیج ــازی می گردی ــم و نوس ــت ترمی ــز می بایس ــه نی لول
سراســر کشــور رو بــه تحــول رفــت. هنگامــی کــه جنــگ پایــان یافــت، پاالیشــگاه آبــادان در حــال 
بازســازی بــود و پاالیشــگاه های تبریــز و اصفهــان در مــدار تولیــد و هم زمــان، در وضعیــت افزایــش 
ظرفیــت قــرار داشــتند. پاالیشــگاه اراک در حــال ســاخت بــود و مذاکــره بــرای ســاخت پاالیشــگاه 

بندرعبــاس ادامــه داشــت. 
ــادان و مجتمــع  ــز، شــیراز، باختــران، آب در ســال 1369، پاالیشــگاه های اصفهــان، تهــران، تبری
ــدود 867  ــور ح ــگاه های کش ــه پاالیش ــی ب ــام تحویل ــد. نفت خ ــد بودن ــدار تولی ــر الوان در م تقطی
ــپس  ــران و س ــان و ته ــگاه های اصفه ــه پاالیش ــام ب ــترین نفت خ ــود و بیش ــکه در روز ب ــزار بش ه
ــزار بشــکه  ــی حــدود 60 ه ــای نفت ــادرات فراورده ه ــال، ص ــن س ــد. در ای ــل داده ش ــادان تحوی آب
ــه ی 1  ــرف روزان ــه مص ــت و ب ــد یاف ــور رش ــی کش ــت پاالیش ــال 1376، ظرفی ــود.2 در س در روز ب
ــان و  ــگاه های اصفه ــد در پاالیش ــش تولی ــید. افزای ــام رس ــکه نفت خ ــزار بش ــون و 281 ه میلی
آبــادان و افتتــاح پاالیشــگاه بندرعبــاس در ایــن رشــد مؤثــر بــود. صــادرات فراورده هــای نفتــی در 
ــل، واردات فراورده هــای نفتــی کاهــش  ــه 222 هــزار بشــکه در روز رســید و در مقاب ایــن ســال، ب
یافــت کــه جایگزینــی مصــرف گاز بــا آنهــا یکــی از دالیــل اصلــی ایــن کاهــش بــود. درعین حــال، 
ــی  ــش محسوس ــادی افزای ــعه دوم اقتص ــه توس ــون برنام ــوب قان ــراورده در چارچ ــواع ف ــت ان قیم
داشــت. هم زمــان، خطــوط لولــه و تلمبه خانه هــای خطــوط لولــه در تمامــی جنــوب غربــی کشــور 
ــرم  ــه مح ــید. خط لول ــان رس ــه پای ــنجان ب ــاس ـ رفس ــان ـ بندرعب ــه کرم ــد. خط لول ــازی ش بازس

1. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1369.

2. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1369.



830

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

ــن  ــه ای ــد. درنتیج ــر گردی ــه گاز میس ــت ب ــی از نف ــرف خانگ ــر مص ــت. تغیی ــری یاف ــر کارب تغیی
ــر  ــج تغیی ــه به تدری ــی محل ــبک زندگ ــدند و س ــدل ش ــوز ب ــه گازس ــوز ب ــایل نفت س ــر، وس تغیی
ــراه  ــه هم ــی و گازی ب ــای نفت ــرا فراورده ه ــد، زی ــده ش ــج برچی ــی به تدری ــای عموم ــرد. حمام ه ک
ــه  ــن تحــول زمان ــاز ای ــه نقطــه آغ ــع شــد؛ البت ــگ مصــرف و توزی ــش از دوره جن ــا بی آبگرمکن ه
جنــگ تحمیلــی بــود. برحســب نظــر کارشناســان، آلودگــی محیط زیســت بیــش از دوره قبــل بــود. 
مصــرف بنزیــن بــرای بــه حرکــت درآوردن خودروهــا نزدیــک بــه دو برابــر شــد و از ســوی دیگــر، 
ــه کاهــش نهــاد. از معضــالت فــن آوری  مصــرف نفــت کــوره در بخــش کشــاورزی و صنعتــی رو ب
ــتاندارد  ــر از اس ــوره باالت ــت ک ــد نف ــی مانن ــد فراورده های ــد تولی ــه درص ــود ک ــگاه ها آن ب پاالیش
جهانــی قــرار داشــت کــه تــا دهــه 90 گریبانگیــر سیســتم پاالیشــی کشــور بــود. چنانچــه تولیــد 
ــت،  ــش می یاف ــگاه ها افزای ــت در پاالیش ــوخت ج ــن و س ــد بنزی ــری مانن ــای باارزش ت فراورده ه

ــد. ــی ش ــر م ــه ت ــد مقرون به صرف تولی
در طــول برنامــه پنــج ســاله دوم نیــز احــداث پاالیشــگاهی بــه ظرفیــت 150 هــزار بشــکه در 
روز در شــیراز، افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه الوان، ایجــاد کارخانــه تولیــد بنزیــن در الوان، احــداث 
ــیراز در  ــگاه ش ــوص در پاالیش ــا ي مخص ــه روغنه ــردن کارخان ــا و دایرک ــوخت هواپیم ــه س کارخان

دســتور کار دولــت قــرار گرفــت.
ــد.  ــول گردی ــازندگی متح ــران در دوره س ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاختار ش ــم، س ــه گفتی چنانک
ــش  ــای پاالی ــی فعالیت ه ــیدن تمام ــز  بخش ــجام و تمرک ــرای انس ــت ب ــی نف ــرکت مل ــران ش مدی
ــل  ــدی از اوای ــور ج ــرح به ط ــن ط ــد. ای ــم کردن ــی آن را فراه ــتقالل تدریج ــدارک اس ــش ت و پخ
ــتم  ــی سیس ــکالت اجتماع ــر مش ــت تأثی ــی تح ــران نفت ــی مدی ــد. آرای عموم ــرح ش 1370 مط
ــازمان  ــک س ــا در ی ــن فعالیت ه ــه ای ــرد ک ــد ک ــه را متقاع ــامانی های اداری هم ــش و نابس پخ
واحــد و منســجم قــرار گیــرد. ســرانجام، 5 بهمــن 1370 تشــکیل شــرکت های فرعــی از شــرکت 
ــت  ــی نف ــره شــرکت مل ــاه هیئت مدی ــب شــد.1 در جلســه 17 اســفند م ــران تصوی ــت ای ــی نف مل
ایــران، تأســیس شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای نفتــی تصویــب گردیــد و مســئولیت 
عملیــات پاالیــش، پخــش فراورده هــای نفتــی، خطــوط لولــه و مخابــرات و مهندســی و ســاختمان 
ــدند  ــت انتخــاب ش ــره شــرکت به صــورت موق ــن هیئت مدی ــت. اولی ــال یاف ــن شــرکت انتق ــه ای ب
ــره و  ــس هیئت مدی ــازاده، رئی ــا آق ــد: غالم رض ــدل بودن ــو علی الب ــی و 2 عض ــو اصل ــه 9 عض ک
ــفی،  ــین کاش ــتیان، حس ــیدعلی بهش ــره، س ــس هیئت مدی ــر، نایب رئی ــب امین ف ــل، حبی مدیرعام

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 850، 1370/12/5.
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حمــدا.. محمدنــژاد، ســیدعلی میرمحمــدی، قدیــر موحــدزاده، ســیدکاظم وزیــری هامانــه و مرتضــی 
موحــدزاده اصفهانــی.1 اســاس نامه شــرکت جدیــد در 20 اســفند 1370 بــه تصویــب هیئت مدیــره 

شــرکت ملــی نفــت رســید.2

تغییر قیمت و نارضایتی ها
ــن  ــود. اولی ــراه ب ــی هم ــای عموم ــا نارضایتی ه ــالیان ب ــول س ــا در ط ــت فراورده ه ــر قیم تغیی
ــن تحلیــل کــه  ــان 1398 رخ داد. ای ــن آنهــا در آب ســطح نارضایتی هــا در زمســتان 1370 و آخری
ــت و  ــا اس ــر فراورده ه ــروش دیگ ــا و ف ــا پمپ بنزین ه ــردم همان ــا م ــت ب ــاس وزارت نف ــل تم مح
ــد  ــار کن ــئوالنه رفت ــد، مس ــردم می ده ــه م ــه ب ــی ک ــه خدمات ــبت ب ــه نس ــن وزارتخان ــت ای بایس
ــان تأکیــد داشــتند کــه  ــا موجــب کســب رضایــت عامــه شــود، در دهــه 1370 رواج داشــت. آن ت
ــت اجتماعــی همــراه باشــد. از  ــی و ایجــاد مقبولی ــا اطالع رســانی های قبل ــد ب ــش قیمــت بای افزای
جملــه رخدادهایــی کــه در دوره ســازندگی بارهــا بــه طنــز یــا نقــد تیــز در مطبوعــات درج شــد، 
ــرای سیســتم  ــرای شــهری ها و نفــت کــوره و نفــت گاز ب ــن ب افزایــش قیمــت نفــت ســفید و بنزی
ــا درج  ــات بهمــن 1370 ب ــه اطالع ــا در روزنام ــود. گل آق ــل و پیشــه های پایین دســتی ب حمل ونق
جملــه ای از کیهــان کــه نوشــته بــود: »متأســفانه همه ســاله در ســرمای زمســتان عــده ای یادشــان 
ــاز  ــز نوشــت: »ب ــه طن ــد کــه زمســتان ســرد اســت و ســوخت مشــکل زا اســت« پاســخی ب می آی
صــد رحمــت بــه همــان عــده ای!... زیــرا مــا یــک وزارتخانــه ای را می شناســیم کــه همین قــدر هــم 

ــازه، اســمش را هــم گذاشــته وزارت نفــت.«3 ــد... ت ــادش نمی آی ی

 یــک گــروه کارشــناس موســوم بــه کمیســیون قیمت گــذاري در شــرکت ملــي پخــش 
ــل، حســابداري نفــت، شــرکت کاالي  ــي از امــور بین المل ــا حضــور نمایندگان فراورده هــای نفتــی ب

ــد.  ــکیل ش ــران تش ــگاه ته ــت و پاالیش ــت نف ــگاه صنع ــگاه ها، پژوهش ــعه پاالیش ــور توس ــت، ام نف
ــا  ــر قیمت ه ــف تغیی ــاد مختل ــي ابع ــه بررس ــدد ب ــات متع ــزاري جلس ــا برگ ــیون ب ــای کمیس اعض

ــود. ــج آن ب ــه نتای ــن از جمل ــواع روغ ــت ان ــر قیم ــد و تغیی پرداختن
گــزارش ایــن کمیســیون کــه شــرحي از قیمت هــاي جدیــد انــواع روغــن بــود بــه هیئت مدیــره 
ارائــه شــد. 8 دي 1370، بهشــتیان، مدیرعامــل شــرکت ملــی پخــش فراورده هــاي نفتــي، افزایــش 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 855، 1370/12/17..
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، 1370/12/20.

3. روزنامه اطالعات، 19 بهمن 1370.
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ــی نفــت، افزایــش قیمت هــا را چنیــن  ــور را اعــالم کــرد.1 28 دی، شــرکت مل قیمــت روغــن موت
تصویــب کــرد: قوطــي یــک لیتــري 170 ریــال، قوطــي 4 لیتــر 440 ریــال، روغــن خــام هــر لیتــر 
ــال.  ــه صنعتــي هــر لیتــر 84 ری ــال، روغــن پای ــي هــر لیتــر 77 ری ــه معمول ــال، روغــن پای 28 ری
قیمــت روغــن موتــور نیــز بــه ایــن شــرح تصویــب شــد: روغــن البــرز و توســن و تیــان بــا کابــرد 
بنزینــي بــدون ظــرف هــر لیتــر 140 ریــال، روغــن الونــد و شــتاب و تیــزرو بــا کابــرد دیزلــي هــر 

لیتــر 225 ریــال.2 
زمســتان 1370 قیمــت فراورده هــا، به ویــژه بنزیــن و نفــت ســفید در برخــی شــهرهای دوردســت 
افزایــش ناگهانــی یافــت و در بازارســیاه بــه دو برابــر قیمــت اعالم شــده رســید. بــار دیگــر، در ســال 
1374 قیمــت انــواع فراورده هــای نفتــی افزایــش یافــت. مســئوالن، علــت افزایــش را صرفه جویــی 
در مصــرف انــرژی، کاهــش آلودگــی محیط زیســت و تأمیــن بخشــی از هزینه هــای صنعــت نفــت 
اعــالم کردنــد. قیمــت بنزیــن معمولــی، نفــت گاز و نفــت کــوره بــا 100 درصــد افزایــش بــه 100، 

20 و 10 ریــال و بهــای نفــت ســفید بــا 33/3 درصــد افزایــش بــه 20 ریــال رســید.3 
ــال 1375،  ــد. در س ــی وارد ش ــکار عموم ــه اف ــری ب ــوک دیگ ــال های 1375 و 1376 ش در س
ــی 30 درصــد  ــن معمول ــت بنزی ــفید، 50 درصــد و قیم ــت س ــوره و نف ــت ک ــت گاز، نف ــت نف قیم
افزایــش یافــت.4 در ســال 1376، قیمــت بنزیــن معمولــی بــا 23 درصــد افزایــش، از 130 ریــال بــه 

160 ریال در هر لیتر رسید.5
بااین حــال، مصــرف بنزیــن در کشــور رونــد افزایشــی داشــت. نشــریه مشــعل در شــماره 106، 
شــنبه 22 شــهریور 1376 بــه نقــل از مهنــدس هاشــمیان، رئیــس مؤسســه مطالعــات بین المللــی 
انــرژی، دربــاره مصــرف بی رویــه بنزیــن نســبت بــه چهــار ماهــه نخســت ســال 1375 هشــدار داد. 
مصــرف بنزیــن در چهــار ماهــه نخســت ایــن ســال، روزانــه 32 میلیــون لیتــر بــود، ولــی در رونــدی 
ــار نشــان داد  ــر در ســال 1376 رســید. درعین حــال، آم ــون لیت ــه 34 میلی ــم ب ــن رق پرشــتاب ای

مصــرف نفــت کــوره نزدیــک بــه 3 درصــد کاهــش داشــته اســت.

1. روززنامه جمهوري اسالمي، 8 دي 1370.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 849، 1370/10/28.

3. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1374.
4. ترازنامه بانک مرکزی، 1375.

5. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1376.
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بازسازي پاالیشگاه آبادان
در طــول جنــگ تحمیلــی، پاالیشــگاه آبــادان تحــت شــدیدترین حمــالت دشــمن قــرار داشــت و 
بســیاري از واحدهــا و دســتگاههاي آن یــا به شــدت آســیب دیــد و یــا از بیــن رفــت، امــا کارکنــان 
پاالیشــگاه آبــادان توانســتند بــا تشــکیل ســتادهاي اضطــراري، دســتگاههاي پاالیشــگاه را از مــواد 
ــه عمــل  ــري ب ــدن آســیب بیشــتر جلوگی ــل از وارد آم ــد غیرعام ــا پدافن ــد و ب ــه کنن ــي تخلی نفت

آوردنــد.
پیــش از جنــگ، پاالیشــگاه 4 دســتگاه تقطیــر بــا ظرفیــت تقریبــي 100 هــزار بشــکه در روز، 
یــک واحــد تقطیــر بــا ظرفیــت 130 هــزار بشــکه و دو واحــد تقطیــر در خــأ هریــک بــا ظرفیــت 
40 هــزار بشــکه و چندیــن واحــد تولیــد فــراورده و نیــز حــدود 200 مخــزن ذخیــره مــواد نفتــي 
ــگاه  ــتگاه هاي پاالیش ــین آالت و دس ــات، ماش ــدند. قطع ــب ش ــا تخری ــیاري از آنه ــه بس ــت ک داش
ــس از  ــد. پ ــه ش ــه کار گرفت ــت ب ــت نف ــر صنع ــاي دیگ ــا بخش ه ــگ ی ــاي جن ــز در جبهه ه نی
پایــان جنــگ، بازســازي پاالیشــگاه آبــادان و بنــدر ماهشــهر در اولویــت برنامه هــاي شــرکت ملــي 
ــود  ــراي صــدور فراورده هــاي نفتــي ب نفــت و وزارت نفــت قــرار گرفــت. بنــدر ماهشــهر مرکــزي ب
ــال از  ــارد ری ــرد 5 میلی ــالم ک ــت اع ــرکت نف ــد. ش ــوب مي ش ــادان محس ــگاه آب ــوگاه پاالیش و گل
محــل اعتبــارات بازســازي شــرکت، بــراي بازســازي پاالیشــگاه آبــادان و بنــدر صادراتــي ماهشــهر 

اختصــاص داده شــده اســت.1 آذر 1368 تعمیــرات فــاز دوم پاالیشــگاه آبــادان بــه پایــان رســید و 
ایــن پاالیشــگاه پــس از هشــت ســال توقــف، در مــدار تولیــد قــرار گرفــت.2 اســفند همــان ســال، 

ــاح شــد. ــدر یکــي از شــهدا افتت ــادان توســط پ واحــد روغن ســازي پاالیشــگاه آب
ــس  ــدی، رئی ــراهلل محم ــت. نص ــش یاف ــادان افزای ــگاه آب ــه پاالیش ــد روزان ــهریور 1376 تولی ش
پاالیشــگاه آبــادان، گفــت: »بــا بهینه ســازی واحدهــای مختلــف تــوان بالقــوه فــراورش نفــت خــام 
بــه 450 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت. محصــوالت ایــن پاالیشــگاه شــامل گاز مایــع، نفــت 
ــبک و  ــای س ــر و نفت ه ــت، قی ــوخت ج ــا، س ــواع حالل ه ــین، ان ــن ماش ــل، روغ ــفید، گازوئی س

ــد.« ــن می کن ــادان را تأمی ــیمی آب ــک پتروش ــد آروماتی ــوراک واح ــن خ ــت، همچنی ــنگین اس س

پاالیشگاه اراک
ــه  ــا ب ــود، ام ــه ب ــرار گرفت ــران ق ــتور کار مدی ــگ در دس تأســیس پاالیشــگاه اراک از دوران جن

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 690، 1367/7/30.
2. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1369.
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دلیــل شــرایط جنگــی ایــن مهــم بــه تعویــق افتــاد. بــا پایــان جنــگ، بــر ســرعت کارهــا افــزوده 
شــد و طراحــي تفصیلــي و مذاکــره بــراي دریافــت لیســانس واحدهــاي پاالیشــگاه اراک به ســرعت 
ــر 1367  ــت و در 9 مه ــار نشس ــه ب ــرکت UOP ب ــا ش ــره ب ــاه، مذاک ــي کوت ــد. در زمان ــاز ش آغ

شــرکت ملــي نفــت، قراردادهــاي طراحــي و حق االمتیــاز بــا ایــن شــرکت را تأییــد کــرد.1 قــرارداد 
ــي ال در اردیبهشــت  ــا کنسرســیوم جي جي ســي ـ تي پ ــور مهندســي و ســاختمان ب ــکاری ام پیمان

مــاه 1368 مــورد موافقــت شــرکت ملــي نفــت قــرار گرفــت.2
طــرح تفصیلــی پاالیشــگاه اراک آغــاز شــد. پــس از انتخــاب زمیــن مــورد نظــر، از ســال 1369 
ــاز اول 150 هــزار بشــکه  ــد. ظرفیــت ف ــاز گردی ــت احمــد فرشــی آغ ــا مدیری ــی ب ــات اجرای عملی
ــور، نفــت ســفید، نفــت گاز، نفــت کــوره،  ــع، بنزیــن موت در روز نفت خــام و محصــوالت آن گاز مای

ــود. ــا ب ــر خــوراک کارخانه ه خــوراک پتروشــیمي اراک و قی
شــرکت کاال خریــد تجهیــزات موردنیــاز را از حوالــی ســال 1370 آغــاز کــرد. شــرکت ملــی نفــت 
در دی 1370 مقــرر کــرد 179 میلیــون دالر بــرای خریــد تجهیــزات و پرداخــت بدهــی پیمانــکاران 
اختصــاص یابــد. بــا ایــن گشــایش مالــی کارهــای اجرایــی ســرعت گرفــت. دهــم شــهریور 1371 
ــه  ــگاه هزین ــرای پاالیش ــال ب ــارد ری ــش از 100 میلی ــون بی ــه تاکن ــد ک ــالم کردن ــئوالن اع مس
شــده اســت کــه حــدود 1/1 میلیــارد دالر آن هزینــه ارزي بــود. قــرار بــود فــاز اول پاالیشــگاه در 
فروردیــن 1372 بــه بهره بــرداری برســد، امــا بــا کمــی تأخیــر، در 11 شــهریور 1372 بــا حضــور 
ــي  ــاي نفت ــام و فراورده ه ــي نفت خ ــاي بین الملل ــه قیمت ه ــد. باتوجه ب ــاح ش ــور افتت رئیس جمه
در خلیج فــارس در ســال 1372، تفــاوت ارزش تولیــدات ایــن پاالیشــگاه نســبت بــه فــروش نفــت 
ــر یــک میلیــون و 215 هــزار دالر در روز )معــادل 443 میلیــون دالر در  خــام خــوراک آن بالــغ ب

ســال( بــود.
ــه شــهرهاي  ــه 1310 وارد جرگ ــه از ده ــاح مجتمــع پتروشــیمی و پاالیشــگاه، اراک ک ــا افتت ب
ــاي  ــي از کارگاه ه ــه انبوه ــه را ب ــن منطق ــي ای ــي و اصفهان ــان تهران ــود و بازرگان ــده ب ــي ش صنعت

ــدل شــد. ــه ب ــزرگ نفــت خاورمیان ــه یــک مرکــز ب ــد ب ــدل کــرده بودن صنعتــي ب

پاالیشگاه نفت بندرعباس
ــر دوره وزارت  ــتم اواخ ــگاه هش ــوان پاالیش ــاس به عن ــت بندرعب ــگاه نف ــاد پاالیش ــرح ایج ط
ســیدمحمد غرضــی مطــرح شــد، امــا انعقــاد قــرارداد و اجرایــی شــدن طــرح تــا اواخــر دهــه 1360 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 685، 136/7/9..
2.مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 720، 68/2/18.
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ــه تأخیــر افتــاد. قــرارداد ســاخت پاالیشــگاه میــان شــرکت ملــي نفــت ایــران و شــرکت ژاپنــي  ب
ــن  ــاه تعیی ــات 38 م ــان عملی ــي امضــا شــد. مــدت زم ــی اســنام پروجت ــودا و شــرکت ایتالیای چی
گردیــد و طبــق طراحــی انجام شــده، گاز مایــع، بنزیــن، نفــت ســفید و ســوخت هواپیمــا، گازوئیــل، 
نفــت کــوره، قیــر و گوگــرد محصــوالت آن بــود. طراحــي و احــداث خط لولــه انتقــال مایعــات گازي 

ســرخون بــه ایــن پاالیشــگاه بــر عهــده شــرکت ملــي گاز قــرار گرفــت.1 
برحســب گــزارش روابط عمومــی وزارت نفــت، تــا اردیبهشــت 1372 ســاخت پاالیشــگاه مبلــغ 
600 میلیــون دالر و 220 میلیــون ریــال هزینــه داشــت. تــا ایــن زمــان ســهم شــرکت های ایرانــی 
در بخــش طراحــی بنیــادی و تفصیلــی، 20 درصــد و در بخــش عملیــات ســاختمانی، حــدود 40 

درصــد بــود. کارشناســان، ارزش تولیــدات پاالیشــگاه را 4/5 میلیــون دالر در روز بــرآورد کردنــد.2
ســال 1371 عملیــات ســاختمانی و در ســال 1373 عملیــات نصــب تجهیــزات آغــاز شــد. بهمــن 
ــان  ــه پای ــد کــه 85 درصــد کار ســاختمانی پاالیشــگاه ب 1375 مســئولین پاالیشــگاه اعــالم کردن
ــه  ــمی ب ــور هاش ــور رئیس جمه ــا حض ــرداد 1376 ب ــگاه در 4 م ــرانجام، پاالیش ــت. س ــیده اس رس
ــام  ــی در انج ــوان داخل ــتفاده از ت ــگاه، اس ــته پاالیش ــای برجس ــید. از ویژگی ه ــرداری رس بهره ب
برخــی از کارهــای عملیاتــی و نیــز برخــی از تجهیــزات ســاخت داخــل بــود. طبــق گــزارش نشــریه 
ــات ســاختمانی  ــد و عملی ــات مکانیکــی را انجــام دادن ــی تمامــی عملی ــکار ایران مشــعل، 77 پیمان
ــات داخلــی، 950  توســط شــرکت های اویــک و پرلیــت انجــام شــد. درمجمــوع، اســتفاده از امکان

ــت.3  ــال داش ــه دنب ــای ارزی را ب ــی در هزینه ه ــون دالر صرفه جوی میلی
ــات  ــزار بشــکه مایع ــنگین و 12 ه ــام س ــزار بشــکه نفت خ ــه پاالیشــگاه 220 ه ــت روزان ظرفی
گازی بــود کــه در ســال های بعــدی بــه 350 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت. ایــن پاالیشــگاه، 
ــره  ــه اســت و خــوراک آن، نفت خــام ســبک جزی ــا پاالیشــگاه نفت خــام ســنگین در خاورمیان تنه
ــع گازی ســرخون  ــات  گازی از مناب ــره خــارگ و میعان ــی از جزی ــگام، نفت خــام ســنگین انتقال هن
و عســلویه اســت. اســتان های هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان، کرمــان، یــزد، فــارس، بوشــهر و 

ــد. ــن می کنن ــن پاالیشــگاه تأمی ــاز خــود را از ای ــای موردنی ــی فراورده ه خراســان جنوب

توسعه پاالیشگاه تبریز
ــرده  ــم کشــور ک ــاران شــده و 29 شــهید تقدی ــار بمب ــگ 22ب ــز در طــول جن پاالیشــگاه تبری
بــود. توســعه ایــن پاالیشــگاه یکــی از اهــداف مدیــران شــرکت ملــي نفــت ایــران بــود. ســال 1370 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 795، 1369/8/30.
2. پیک نفت، شماره 276، سال 1372، ص 18.

3. مشعل، سال سوم، شماره 100، 11 مرداد 1376.
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ــگاه  ــده پاالیش ــوي، پرون ــدس یحی ــتي مهن ــه سرپرس ــي ب ــزي تلفیق ــد برنامه ری ــان واح کارشناس
تبریــز را بــر روي میــز ارزیابــي فنــي گذاشــتند. پرســش ایــن بــود کــه آیــا مي تــوان میــزان تولیــد 
پاالیشــگاه تبریــز را افزایــش داد؟ کارشناســان آمارهــا و گزارش هــا را بررســی کردنــد. بــه دســتور 
یحیــوي، چنــد گــروه کارشناســي نیــز بــه پاالیشــگاه تبریــز رفتنــد و ارزیابی هــای فنــی را انجــام 
ــل داده شــد. گــزارش  ــي نفــت تحوی ــره شــرکت مل ــه هیئت مدی ــد. 24 دي 1370 گــزارش ب دادن
کارشناســان برنامه ریــزی تلفیقــی حاکــی از آن بــود کــه کارکنــان پاالیشــگاه تبریــز توانســته بودنــد 
ظرفیــت پاالیشــگاه را از 80 هــزار بشــکه در روز بــه 96 هــزار افزایــش دهنــد. آنهــا در ادامــه گفتنــد 
کــه افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه بــه 110 هــزار بشــکه در روز بــا انجــام تغییــرات زیــر امکان پذیــر 
ــه؛ 2.  ــوط لول ــور خط ــه ام ــل ب ــي و تحوی ــه 16 اینچ ــازي خط لول ــت و بازس ــود: 1. مرم ــد ب خواه

ــرد. ــت گوگ ــدازي واحــد بازیاف ــده پاالیشــگاه؛ 3. راه ان ــرج خنک کنن بازســازي و آماده ســازي ب
نتیجــه اقدامــات اصالحــي آن شــد کــه در نیمــه دهــه 70 اکثــر واحدهــا بــا ظرفیــت مناســب 
در مــدار تولیــد قــرار گرفتنــد و ظرفیــت پاالیشــگاه بــه رکــورد 112 هــزار بشــکه در روز رســید. 
در ایــن دوره، پروژه هــای پاالیشــی دیگــر نیــز پیگیــری می شــدند تــا ظرفیــت تولیــد فراورده هــا 
و خطــوط لولــه افزایــش یابــد. پــروژه خط لولــه 456 کیلومتــری بندرعبــاس بــه رفســنجان کــه در 
نــوع خــود بی نظیــر بــود، در ســال 1372 بــه پایــان رســید. همچنیــن، پــروژه پاالیشــگاه مایعــات 
گازی طاهــری، بازســازی واحــد کت کراکــر پاالیشــگاه آبــادان، فــاز دو پاالیشــگاه اراک، فــاز ســوم 
پاالیشــگاه آبــادان، روغن ســازی بندرعبــاس، واحدهــای سی ســی آر در تهــران و اصفهــان در دســت 
اقــدام بــود. بازســازی تعــداد 1068 منــزل و واحــد غیرصنعتــی پاالیشــگاه آبــادان در همیــن زمــان 
توســط بازســازان پاالیشــگاه تهــران در دســت مرمــت و بازســازی بــود.1 دربــاره سیســتم فاضــالب به 
دلیــل نــا هماهنگــی راهــکار مناســبی اتخــاذ نگردیــد و تــا ســالیان بعــد گریبانگیــر جامعــه شــهری 
ــی  ــادان از معــدود پاالیشــگاه های جهــان اســت کــه در وســط جامعــه پیرامون شــد. پاالیشــگاه آب
قــرار دارد و منافــع و مضــرات آن در زندگــی مــردم اثــر مســتقیم دارد مســئولیت های اجتماعــی.
پاالیشــگاه آبــادان در دوره ســازندگی به نحــو چشــمگیری افزایــش یافــت، ولــی در دوره هــای پســین 
رو بــه کاهــش نهــاد. قابــل ذکــر اســت کــه ورود مهاجــران جدیــد از روســتاها و شــهرهای دیگــر 

موجــب جابه جایــی بافــت جمعیتــی آبــادان در ایــن مقطــع زمانــی گردیــد.

1. پیک نفت شماره 276، سال 1372، ص 19؛ شماره 280، سال 1372، ص 14.
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پتروشیمی

پتروشــیمی در دوره ســازندگی در چارچــوب اقتصــاد برنامــه ای کشــور قــرار گرفــت. برنامــه اول 
ــرای آن تعییــن شــد. از ایــن منظــر، مرکزیت گرایــی  توســعه بــدان توجــه کــرد و بودجــه اولیــه ب
ــر مزیــت  ــی ب در ســرمایه و ســازمان و طرح هــای توســعه ای قابــل درک اســت. دولــت کــه به خوب
اقتصــادی صنایــع پتروشــیمي آگاه بــود، بــه تقویــت و توســعه ایــن صنعــت همــت گماشــت و آن را 
اولویــت اول و محــور توســعه صنعــت کشــور قــرار داد. عبــاس شــعري مقدم، از مدیــران پیشکســوت 

پتروشــیمي، دربــاره تحــوالت ایــن صنعــت در دولــت ســازندگي مي گویــد: 
آقــای هاشــمی درک درســتی از پتروشــیمی داشــت و فکــر می کــرد پتروشــیمی صنعــت 
نجات بخــش کشــور اســت. رئیــس دولــت ســازندگي از هیــچ حمایتــي بــراي توســعه پتروشــیمي ها 
ــع  ــراي تأمیــن مناب ــود، امــا حمایــت ب ــي ضعیــف ب ــغ نکــرد، باوجوداینکــه کشــور از نظــر مال دری
ــت،  ــان دول ــه در پای ــت؛ اگرچ ــرار گرف ــتور کار ق ــرا در دس ــاي در دســت اج ــاره طرح ه ــي درب مال
توســعه ایــن صنعــت بهدلیــل تقابــل مجلــس بــا آیــت اهلل هاشــمي رفســنجاني و اقدامــات سیاســي 
ــه  ــه نمون ــد ک ــام ش ــز انج ــي نی ــاي بزرگ ــد. کاره ــف ش ــت متوق ــر دول ــال هاي آخ ــس در س مجل
ــود کــه تکلیــف آن مشــخص  ــي( ب ــن )بندرامــام کنون ــران ـ ژاپ عینــي آن مجتمــع پتروشــیمي ای
ــان  ــان در آن زم ــان و اصفه ــز، خراس ــیمي تبری ــون پتروش ــز همچ ــري نی ــاي دیگ ــد. طرح ه ش

ــرد.1  ــدا ک ــي پی ــري شــد و توســعه صنعــت پتروشــیمي جهــش خوب پیگی

برنامه اول توسعه اقتصادی
سرمایه گذاری داخلی، فاینانس خارجی

قانــون برنامــه اول توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی کشــور )1368 تــا 1372( در بخــش 
پتروشــیمی بــا هــدف بازســازی خســارت های جنــگ تحمیلــی و بهره بــرداری حداکثــری از 
ــه  ــرای ب ظرفیت هــای موجــود و ایجــاد رشــد اقتصــادی در کشــور تنظیــم شــد. در ایــن برنامــه ب
کارگیــری تــوان تولیــد داخلــی کشــور و انتقــال دانــش فنــی بــرای عقــد قــرارداد بــه پیمانــکاران 
خارجــی، خریــد ماشــین آالت و تجهیــزات و اجــرای طرح هــا، بــرای پتروشــیمی نیــز ســهمیه ارزی 
ــای  ــرای طرح ه ــد ب ــازه داده ش ــیمی اج ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــه ش ــد. ب ــه ش ــر گرفت در نظ

1. مصاحبه با عباس شعری مقدم، بهمن 1394 )پروژه تاریخ نفت ایران(.
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ــارد و 200  ــغ 2 میلی ــا مبل ــران ت ــالمی ای ــوری اس ــزی جمه ــک مرک ــت بان ــا ضمان ــرمایه ای ب س
ــازی  ــال، بازس ــد. درعین ح ــد کن ــاد تعه ــوالت، ایج ــروش محص ــورت پیش ف ــون دالر به ص میلی
و نوســازی مجتمع هــای آســیب دیده و بهره بــرداری از طرح هــای پتروشــیمی اصفهــان، اراک 
ــیمی  ــش پتروش ــعه در بخ ــه اول توس ــای برنام ــر اولویت  ه ــام از دیگ ــدر ام ــع بن ــل مجتم و تکمی
ــترش  ــادرات، گس ــعه ص ــوددهی، توس ــش س ــز افزای ــیمی نی ــعه پتروش ــه دوم توس ــود..1 در برنام ب

خصوصی سازی، افزایش تولید و تنوع محصوالت هدف اصلی عنوان شد.2
ــرمایه  ــا س ــی و رازی ب ــارگ، فاراب ــادان، خ ــیب دیده آب ــای آس ــی، مجتمع ه ــن دیدگاه ــا چنی ب
ــاون اول  ــی مع ــن حبیب ــتند. حس ــد بازگش ــدار تولی ــه م ــدند و ب ــازی ش ــرعت بازس ــت به س دول
ــرد.3 ــاح ک ــادان را افتت ــیمی آب ــده پتروش ــاز اول بازسازی ش ــر 1368 ف ــور در 13 مه رئیس جمه

 احمــد رهگــذر کــه در تمامــی دوران ســازندگی )1367 - 1377( مدیریــت صنایــع پتروشــیمی 
کشــور را در دســت داشــت، بــر ایــن نکتــه تأکیــد مــی ورزد کــه در ایــن دوران و بــا حمایت هــای 
هاشــمی، »صنعــت پتروشــیمی از صنعتــی مخروبــه و درب وداغــان، بــه صنعتــی رو بــه رشــد، زنــده، 
بلــدکار و توانمنــد بــرای توســعه تبدیــل شــد.«4 امــا روی دیگــر ســکه، درگیری هــای سیاســی در 
کشــور بــود کــه بــه ضــرر صنعــت پتروشــیمی شــد. درگیــری بیــن مجلــس و ریاســت جمهــوری 
بــه انــدازه ای شــدت یافــت کــه دیگــر نمی شــد طرح هــا را انجــام داد. بــا تمــام مشــکالت، احمــد 
رهگــذر توانســت تحــوالت زیــادی در صنعــت پتروشــیمی ایــران ایجــاد کنــد. ســیدمهدی حســینی 
ــل توجهــی داد، آن هــم در شــرایطی  ــش قاب ــد اســت رهگــذر »ظرفیــت پتروشــیمی را افزای معتق
ــود کــه وارد پتروشــیمی شــوید و یــک مدیــر خــوب  ــود. ســخت ب کــه فاینانــس بســیار ســخت ب
ــه در  ــی ک ــاندن طرح های ــرانجام رس ــه س ــد. ب ــود و خــوب مان ــی ب ــر خوب ــذر مدی ــد.«5 رهگ بمانی
ــد  ــاختمانی بودن ــات س ــه ی عملی ــا در مرحل ــده و ی ــت ش ــذ ثب ــر روی کاغ ــا ب ــگ تنه دوره ی جن

ــود. ــذر ب ــش روی رهگ ــای پی ــن چالش ه مهم تری

مجتمع ایران ـ ژاپن؛ بندر امام
پتروشــیمی بنــدر امــام )ایــران ـ ژاپــن( از مهم تریــن و عظیم تریــن پروژه هایــی بــود کــه در ایــن 

1. قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.
2. برنامه دوم توسعه پتروشیمی )1373-1378(

3. روزنامه جمهوری اسالمی، 13 مهر 1368.
4. مصاحبه با احمد رهگذر، پیام پتروشیمی، دی ماه 93، شماره 79، ص 22.

5. مصاحبه با سید مهدی حسینی، پیام پتروشیمی، دی ماه 93، ش 79، ص 25.
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دوره بــا دســتان توانمنــد ایرانی هــا انجــام شــد. چنانکــه گفتیــم، پــس از پیــروزی انقــالب 1357 
و ســپس، یــا وقــوع جنــگ، ژاپنی هــا ایــران را تــرک کردنــد. مذاکــره بــا شــرکای ژاپنــی در طــول 
ــرداری  ــتانه بهره ب ــه در آس ــیمی خاورمیان ــع پتروش ــن مجتم ــود و بزرگ تری ــه ب ــگ بی نتیج جن
متوقــف شــد. کارکنــان ایرانــی تنهــا کارهــای حفــظ و نگهــداری و در صــورت لــزوم تعمیــر را انجــام 

می دادنــد و تمــام هزینه هــای مجتمــع بــر عهــده شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــود.
پــس از پایــان جنــگ، کارشناســان ژاپنــی از مجتمــع بازدیــد کردنــد. آنهــا معتقــد بودنــد کــه 
طراحــی مجتمــع قدیمــی شــده اســت و دیگــر ادامــه  ایــن پــروژه اقتصــادی نیســت. بایــد تمــام 
ــد ایجــاد شــود، امــا ایرانی هــا دیدگاهــی کامــاًلً متفــاوت از  تأسیســات تخریــب و واحدهــای جدی
شــرکای ژاپنــی داشــتند و خواهــان بازســازی، تعمیــر و راه انــدازی واحدهــا بودنــد.1 پــروژه اهمیــت 
ملــی داشــت و مــردم اخبــار آن را دنبــال می کردنــد. اعضــای هیئت مدیــره در 7 فروردیــن 1368 
بــرای تأمیــن بودجــه ایــن مجتمــع و ادامــه کار بــه تصمیــم جدیــدی رســیدند. آنهــا بــه ایــن نظــر 
رســیدند کــه طــرح الفیــن و طــرح آروماتیــک بایــد از هــم جــدا و بودجــه آنهــا نیــز تفکیــک شــود. 
ــا شــریک ژاپنــی  ــود کــه می شــد طــرح را ادامــه داد. هم زمــان، مذاکــره ب 2تنهــا بدیــن صــورت ب

ادامــه یافــت و در 27 مهــر 1368 طرفیــن بــه توافــق رســیدند و ژاپنی هــا از پــروژه کنــاره گرفتنــد. 
مجتمــع صــد در صــد ایرانــی شــد و از ایــن پــس »بنــدر امــام« نــام گرفــت.

 بخشــی از بودجــه ی پروژه هــای زیربنایــی بــه مجتمــع اختصــاص داده شــد و ســازمان تأمیــن 
ــای  ــا بانک ه ــره ب ــد. مذاک ــته باش ــارکت داش ــروژه مش ــا در پ ــرد ت ــت ک ــز درخواس ــی نی اجتماع
اروپایــی بــرای اخــذ وام  بــه نتیجــه رســید و تفاهم نامــه ســه جانبه ای بیــن شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و بانــک سوســیته ژنــرال در شــهریور 1369 
امضــا شــد.3 بخشــی از وام دریافتــی بــه مجتمــع بنــدر امــام اختصــاص یافــت. وامــی از ســندیکای 
ــروژه PVC اختصــاص داده شــد.4 مشــعل مجتمــع  ــرای اجــرای پ ــی دریافــت و ب بانک هــای اروپای
ــدازی  پــس از ده ســال روشــن شــد. اولیــن دیــگ بخــار بازسازی شــده نیــز در تیرمــاه 1369راه ان

گردیــد. 
ــات  ــی از عملی ــده دار بخش ــدام عه ــوی هرک ــی و فرانس ــدی، آلمان ــی، هلن ــرکت های ایران ش
بازســازی و راه انــدازی شــدند. تجربــه مهندســین ایرانــی در بازســازی پاالیشــگاه آبــادان بــه کمــک 

1. مصاحبه با عباس شعری مقدم، بهمن 1394 )پروژه تاریخ نفت ایران(.
2. صورت جلسه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 1368/1/7.

3. صورت جلسه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 442، 1369/6/18. 

4. صورت جلسه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 518، 1371/5/4.
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پتروشــیمی بنــدر امــام آمــد. صالحی فــروز بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه »بازســازي پتروشــیمي 
بنــدر امــام براســاس تجربــه بازســازي پاالیشــگاه آبــادان انجــام شــد. کار بیــن پاالیشــگاه ها تقســیم 
و حق الزحمــه مهندســین هــم روزانــه 1000 تومــان در نظــر گرفتــه شــد.«1 کارکنــان پتروشــیمی 
بنــدر امــام بــر اثــر دانــش و تجربــه ای کــه کســب کــرده بودنــد بــه بازســازی واحدهــای تقطیــر، 
مخــازن، اتــاق کنتــرل و ترمیــم لوله کشــی های درون مجتمــع همــت گماشــتند. آنهــا کــه از قبــل 
نقشــه را داشــتند، بــا خریــد برخــی از تجهیــزات موردنیــاز از کشــورهای اروپایــی و بــا اســتفاده از 
ــت  ــش الزم دس ــه دان ــد و ب ــره بردن ــل به ــاخت داخ ــازی اراک و آذرآب از س ــات ماشین س تجربی
یافتنــد. اتــاق کنتــرل واحــد NF از جملــه واحدهایــی بــود کــه در آخریــن بمبــاران مجتمــع خــراب 
شــده بــود. کمپرســورهاي ژاپنــي از جملــه بخش هــای مهــم ایــن واحــد بودنــد و ژاپني هــا دیگــر 
ــا تکیــه و اعتمــاد بــه توانایی هــای خــود و باتوجه بــه  حاضــر نبودنــد در ایــران بماننــد. ایراني هــا ب

ــد. ــدازي کردن کاتالوگ هــاي راهنمــا کمپرســورها را در کمتــر یــک هفتــه راه ان
ــود. شــرکت ســاختمان و نصــب  ــوع خــود ب ــن واحــد جهــان در ن ــی، بزرگ تری واحــد کلرآلکال
ــع  ــک صنای ــه کم ــا ب ــود ت ــده ب ــیس ش ــت تأس ــای نجاب ــا تالش ه ــه ب ــیمی ک ــع پتروش صنای
پتروشــیمی بیایــد، اجــرای ایــن واحــد را بــر عهــده گرفــت. ایــن پــروژه توســط نیروهــای داخلــی 
و در مــدت 23 مــاه و 6 میلیــون نفــر ســاعت اجــرا شــد. تنهــا 20 درصــد تــدارکات طــرح توســط 
شــرکت های خارجــی صــورت گرفــت. غالمحســین نجابــت در 21 خــرداد 73 پــس از افتتــاح ایــن 
واحــد، گفــت: »شــرکت ســاختمان و نصــب صنایــع پتروشــیمی بــا حجــم عملیاتــی بیــش از 150 
ــن  ــی از بزرگ تری ــی، یک ــان ایران ــری از متخصص ــا بهره گی ــر و ب ــون نف ــال و 5 میلی ــارد ری میلی
شــرکت های نصــاب مکانیکــی در خاورمیانــه اســت.«2 این گونــه بــود کــه سرنوشــت پرفرازونشــیب 
ــرداری رســید، گــذر زمــان  ــه بهره ب ــه پایانــی خــوش رســید. مجتمــع کــه ب مجتمــع بنــد امــام ب
ــا  ــد و ژاپنی ه ــر کنن ــروژه صرف نظ ــدند از پ ــر نش ــه حاض ــود ک ــا ب ــا ایرانی ه ــق ب ــرد ح ــت ک ثاب

ــود.3 اعتــراف کردنــد کــه کنــار کشــیدن کــردن از ایــن پــروژه اشــتباه بزرگــی ب
ــا حضــور رئیس جمهــور افتتــاح شــد. گفتــه  فــاز ســوم مجتمــع نیــز در 19 فروردیــن 1374 ب
ــا بهره بــرداری از ایــن واحــد، 175 هــزار تــن PVC در ســال تولیــد خواهــد شــد کــه 200  شــد ب
ــن واحــد از  ــاح ای ــل و افتت ــد داشــت. تکمی ــال خواه ــی ارزی ســاالنه دنب ــون دالر صرفه جوی میلی

1. عراقی، بیست سال با گاز، ص 151.
2. روزنامه اطالعات، 21 خرداد 73.

3. مصاحبه با مهندس عباس شعری مقدم، بهمن 1394 )پروژه تاریخ نفت ایران(
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ــدس  ــه مهن ــد را ب ــور نشــان درجــه 2 کار و تولی ــه رئیس جمه ــود ک ــی برخــوردار ب ــان اهمیت چن
رهگــذر اعطــا کــرد. در مراســم افتتــاح ایــن واحــد، آیــت اهلل هاشــمی بــه واحــد آروماتیــک مجتمــع 
اشــاره کــرد و گفــت: »کارشناســان پتروشــیمی پیشــنهاد 750 میلیــون مارکــی را بــا 220 میلیــون 

مــارک بــه پایــان خواهنــد رســاند کــه نشــان مدیریــت فنــی و قــدرت فــن اســت.«1
ــازي آن  ــه بازس ــود، به طوری ک ــده ب ــي دی ــارات فراوان ــگ خس ــان جن ــک در زم ــرح آروماتی ط
غیرممکــن بــه نظــر مي رســید. بیــش از 150 نقطــه بــرج تقطیــر آن مــورد اصابــت ترکــش قــرار 
ــا  ــان 1375 ب ــن در ســال در 21 آب ــزار ت ــت 500 ه ــا ظرفی ــن واحــد ب ــود. ســرانجام ای ــه ب گرفت
حضــور رئیس جمهــور افتتــاح شــد و کار خــود را آغــاز کــرد. شــرکت خارجــی مــورد مذاکــره بــرای 
احــداث ایــن واحــد مبلــغ 365 میلیــون مــارک را درخواســت کــرده بــود، امــا نیروهــای متخصــص 
ایرانــی 6 مــاه زودتــر و بــا صــرف هزینــه 90 میلیــون مــارک و 200 میلیــارد ریــال ایــن واحــد را بــه 
ســامان و بــار دیگــر توانایــی خــود را بــه اثبــات رســاندند.2 هــم در زمــان صرفه جویــی شــد و هــم 
ــی  ــه صرفه جوی ــگان ب ــت و هم ــراه داش ــه هم ــور ب ــراي کش ــي ارزي ب ــا دالر صرفه جوی میلیون ه

ــد. ــراف کردن ــان آن اعت ــی مجری ــل و توانای ــرعت عم ــا دالر ارز و س میلیون ه
ــتر از  ــت و بیش ــترش یاف ــا گس ــف و مأموریت ه ــع، وظای ــای مجتم ــی واحده ــاح تمام ــا افتت ب
ــع پتروشــیمی تصمیــم گرفــت  ــره ی شــرکت ملــی صنای ــود. هیئت مدی ــدازه ی پیش بینی شــده ب ان
ــو  ــث و گفت وگ ــا بح ــس از مدت ه ــان پ ــازد. آن ــارج س ــز خ ــت متمرک ــع را از حال ــاختار مجتم س
ــرکت  ــج ش ــد پن ــم گرفتن ــر 1377 تصمی ــده، در 15 مه ــای کارشناسی ش ــه ی  گزارش ه و مطالع
ــت های  ــن از سیاس ــه گرفت ــتای فاصل ــم در راس ــن تصمی ــد.3 ای ــیس کنن ــی تأس ــتقل فرع مس
ــرار  ــث ق ــورد بح ــازندگی م ــه ی س ــه در ده ــود ک ــیمی ب ــت و پتروش ــت نف ــه ی صنع تمرکزگرایان
ــر کرســی وزارت نفــت ســرعت گرفــت. در همیــن راســتا، در  ــا آمــدن بیــژن زنگنــه ب داشــت و ب
ســال 1379 از دل مجتمــع بنــدر امــام پنــج شــرکت، خوارزمــی، فــرآورش، کیمیــا، بســپاران و آب 
نیــرو پدیــد آمــد. هریــک از شــرکت ها توانایی هایــی جدیــدی را بــه منصــه ی ظهــور رســاندند و در 
ســالیان بعــد منشــأ تحــوالت مفیــدی گردیدنــد. ایــن رویــداد، بــه لحــاظ تاریخــی نقطــه ی عطفــی 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــیمی ب ــت پتروش در صنع

1. روزنامه کیهان، 20 فروردین 1374.
2. روزنامه، 21 آبان 1375.

3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی،جلسه 87، 77/7/15.
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پتروشیمی اراک
طــرح اراک از اهمیــت بســیاری برخــوردار بــود؛ به طوری کــه دشــواری های جنــگ هــم 
ــوزش  ــرح، آم ــن ط ــزرگ ای ــداف ب ــی از اه ــد. یک ــاد کن ــران ایج ــی در عزممدی ــت خلل نتوانس
ــل،  ــود. در فصــل قب ــا ب ــای آنه ــی و اســتفاده از توانمندی ه کارشناســان و مهندســان جــوان ایران
از انتخــاب چهــل تــن از نخبــگان دانشــگاه های کشــور و آمــوزش آنهــا توســط مهنــدس پیونــدی 
گفتیــم. ایــن افــراد بــرای گذرانــدن دوره ی 4 ماهــه عــازم جزیــره سیســیل در ایتالیــا شــدند کــه 
واحــدی مشــابه مجتمــع اراک در آنجــا راه انــدازی شــده بــود. 1 آنهــا پــس از دوره ی آموزشــی بــه 

ــد. ــه کار گرفتن ــان را ب ــتند و آموخته هایش ــور بازگش کش
28 مهــر 1370 نیــز قــراردادی پژوهشــی بــا دانشــکده فنــی دانشــگاه تربیــت مــدرس امضــا و 
مدلســازی و شبیه ســازی راکتورهــای شکســت حرارتــی و طراحــی شــبکه انتقــال حــرارت واحــد 
ــن  ــد.2 ای ــذار ش ــگاه واگ ــن دانش ــجویان ای ــاتید و دانش ــه اس ــیمی اراک ب ــع پتروش ــن مجتم اتیل
ــوان  ــرمایه های ج ــه س ــاد ب ــت و اعتم ــگاه و صنع ــد دانش ــتای پیون ــری در راس ــرارداد گام مؤث ق

ــود. کشــور ب
فــاز اول مجتمــع اراک، 22 بهمــن 1371 بــا حضــور رییــس جمهــور افتتــاح گردیــد. کار مجتمــع 
در حالــی آغــاز شــد کــه هنــوز پاالیشــگاه اراک بــه بهره بــرداری نرســیده بــود و خــوراک مجتمــع 
به طــور موقــت از طریــق تانکــر از پاالیشــگاه اصفهــان بــه اراک می رســید.3 فــاز دوم نیــز در 6 آذر 
1374 بــا حضــور حســن حبیبــی، معــاون اول رئیس جمهــور، و آقــازاده، وزیــر نفــت، افتتــاح شــد. 
بــا افتتــاح ایــن فــاز، 6 محصــول جدیــد پتروشــیمی اراک شــامل اکســید اتیلــن، اتیلــن گالیکــول، 
اســید اســتیک، اســتات وینیــل، بوتادیــن، پلــی بوتادیــن در خــط تولیــد قــرار گرفــت.4 در مردادمــاه 

1377 این مجتمع موفق به دریافت استاندار بین المللی ایزو 9002 شد.5
در حــال حاضــر، نفتــای ســبک و ســنگین موردنیــاز مجتمــع از پاالیشــگاه های اراک و اصفهــان، 
آمونیــاک موردنیــاز آن از مجتمع هــای داخلــی، گاز طبیعــی از شــرکت ملــی گاز ایــران و پروپیلــن 
از طریــق واردات تأمیــن می گــردد. محصــوالت اصلــی مجتمــع اتیلــن، پروپیلــن، پلی اتیلــن 

ــه و نفت کــوره اســت.  ــن، اتیلــن گالیکــول، هیدروکربورهــای هیدروژن ســنگین و ســبک، بوتادی

1. مصاحبه با مهندس پیوندی، پروژه تاریخ نفت ایران، بهمن 4931
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 487 ، 70/7/28.

3. مصاحبه با مهندس پیوندی، پروژه تاریخ نفت ایران، 1394.
4. روزنامه کیهان، 6 آذر 74.

5. مشعل شماره 136 نیمه اول مرداد 77
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آروماتیک اصفهان
ــان  ــرح اراک در اصفه ــرار شــد بخشــی از ط ــم، ق ــش شــرح دادی ــه در فصــل پی ــور ک همان ط
ــت. 7 آذر 1368 شــرکت ســهامی  ــان جنــگ ســرعت گرف ــس از پای ــروژه پ ــن پ ــی گــرد. ای اجرای
پتروشــیمی اصفهــان تأســیس گردیــد و کارهــا ســرعت گرفــت. مذاکــره بــا شــرکت های خواهــان 
ــه شــرکت مهندســین مشــاور  ــع ب ــه مجتم ــاز شــد. طراحــی محوط ــن طــرح آغ مشــارکت در ای
ــان جنــگ طــرح گســترش شــیراز  ــد.1 شــرکت کــرده ای شــینوا کــه در زم ــدآب واگــذار گردی بن
ــان،  ــد محمودی ــد. مجی ــان ش ــرح اصفه ــارکت در ط ــان مش ــود، خواه ــرده ب ــا ک ــه کاره ره را نیم
رئیــس طــرح آروماتیــک اصفهــان، مأمــور امضــای قــرارداد بــا شــینوا شــد.2 کارهــا به خوبــی پیــش 
ــان،  ــیمی اصفه ــره پتروش ــس هیئت مدی ــی، رئی ــدس کاج ــن 1371مهن ــت و 20 فروردی می رف
ــد.3  ــد ش ــدازی خواه ــهریور راه ان ــان ش ــدازی و در پای ــش راه ان ــرداد پی ــرح در خ ــرد ط ــالم ک اع
ــر مواجــه کــرد. ســرانجام  ــا اندکــی تأخی ــی، اجــرای طــرح را ب ــی و مشــکالت مال کارهــای اجرای
مجتمــع اصفهــان کــه بــا ســرمایه ای بالــغ بــر 6 میلیــارد ریــال احــداث شــده بــود، در اول فروردیــن 

ــرداری تجــاری رســید. ــه بهره ب 1372 ب
ــق  ــاز آن از طری ــوراک موردنی ــت و خ ــع اس ــانس مجتم ــب لیس ــرکت صاح ــرکت UOP ش ش
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان تأمیــن می شــود. بنــزن، تولوئــن، ارتوزایلیــن، پارازایلیــن، انیدریــک 

فتالیــک، رافینیــت آروماتیــک و خلــوط زایلین هــا محصــوالت اصلــی مجتمــع اســت. در ســال
کود شیمیایی خراسان

چنانکــه گفتیــم، ایجــاد مجتمــع تولیــد کــود شــیمیایی در خراســان در دوره ی جنــگ مــورد 
تأییــد قــرار گرفــت، امــا اجــرای آن از ســال 1368 به طــور جــدی آغــاز شــد. آســتان قــدس کــه 
ــد و  ــرمایه گذاری می کن ــه در آن س ــرد ک ــالم ک ــود، اع ــرده ب ــتقبال ک ــرح اس ــن ط ــتر از ای پیش

ــرای دفتــر ایــن طــرح خریــداری خواهــد کــرد.4 ســاختمانی نیــز ب
کارشناســان در ابتــدا زمینــی در 35 کیلومتــری شــهر مشــهد را بــرای احــداث مجتمــع مناســب 
دانســتند5، امــا ظاهــرا نزدیکــی بیــش از حــد بــه شــهر مخالفــت مدیــران را در پــی داشــت. محمــد 
احتیاطــی کــه ســابقه ی موفقــی در اداره ی مجتمــع رازی و نیــز مدیریــت عملیــات شــرکت ملــی 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 343، 1366/12/10.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 404 ، 1368/7/10.
3.  مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 502 ، 1371/1/20
4. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 390، 1368/3/22.

5. همان، جلسه 352، 67/1/28.
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صنایــع پتروشــیمی داشــت، به عنــوان مدیــر ایــن طــرح و مدیرعامــل مجتمــع خراســان برگزیــده 
ــن شــهر بیــن اســتان  ــه می دانســت. ای ــرای احــداث کارخان شــد. او بجنــورد را مــکان مناســبی ب
ــا تأســیس مجتمــع، می توانســتند نیازهــای هــر دو اســتان  ــرار داشــت و ب خراســان و گلســتان ق
ــار  ــعت 204 هکت ــه وس ــی ب ــد.1 زمین ــال کنن ــور ارس ــاط کش ــایر نق ــه س ــازاد آن را ب ــن و م تأمی
ــز  ــر 1369 نی ــورد انتخــاب شــد. 17 تی ــر 17 جــاده ی مشــهد نزدیــک شهرســتان بجن در کیلومت
شــرکت پتروشــیمی خراســان )ســهامی خــاص( بــا ســرمایه یکصــد میلیــون ریــال در اداره ی ثبــت 

ــت رســید. ــه ثب ــران ب شــرکت ها و مؤسســات غیرتجــاری ته
ــن  ــتامی کرب ــرکت اس ــد اوره از ش ــانس واح ــد. لیس ــاز ش ــنس ها آغ ــذ الیس ــرای اخ ــر ب مذاک
ــداری شــد. طراحــی بیشــتر بخش هــای مجتمــع  هلنــد و واحــد آمونیــاک از کالگ انگلیــس خری
ــار  ــرای نخســتین ب ــد. ب ــی و بخشــی را نیــز کارشناســان خارجــی انجــام دادن را کارشناســان ایران
ــد: »کنسرســیومی از شــرکت های  ــات ســاختمان و نصــب را انجــام دادن در کشــور ایرانی هــا عملی
هلنــدی، ژاپنــی و انگلیســی تشــکیل شــد کــه قــرارداد فاینانــس بــرای بخــش مهندســی و خریــد 
تجهیــزات را برعهــده داشــتند. مرســوم نبــود کــه کار ســاختمان و نصــب را ایرانی هــا انجــام دهنــد. 
ــت.  ــم پذیرف ــم و او ه ــا بدهی ــه ایرانی ه ــن کار را ب ــه ای ــردم ک ــی ک ــازاده را راض ــای آق ــن آق م
ــای  ــی کاره ــد. تمام ــده گرفتن ــاختمان را برعه ــات س ــر عملی ــارت ب ــابق الذکر نظ ــیوم س کنسرس
ســاختمانی و نصــب طبــق زمان بنــدی و بودجــه ای کــه برایــش در نظــر گرفتــه شــده بــود، انجــام 
شــد کــه در نــوع خــود بی نظیــر بــود. مــا در ایــن پــروژه جســارت زیــادی بــه خــرج دادیــم و بــه 

ــم.«2 ــرار دهی ــی ق ــای مل ــف پروژه ه ــد آن را در ردی ــه بای ــم ک ــم بگوی ــت می توان جرئ
بــرای راه انــدازی مجتمــع حــدود 350 میلیــارد ریــال هزینــه شــد. در 13 تیــر 1375 واحدهــای 
ــدازی ایــن مجتمــع 120  ــا راه ان ــد. ب تولیــد اوره و آمونیــاک توســط رئیس جمهــور و افتتــاح گردی
ــاز مجتمــع گاز طبیعــی  ــی ارزی انجــام می شــد.3 خــوراک موردنی ــون دالر ســاالنه صرفه جوی میلی
ــاک و اوره  ــوالت آن آمونی ــود. محص ــن می ش ــرخس تأمی ــران ـ س ــگاه خانگی ــه از پاالیش ــت ک اس
پریــل اســت کــه در صنعــت کشــاورزی بــه عنــوان کــود اســتفاده می شــود و کریســتال مالمیــن 

تولیــدی آن در صنایــع دیگــر بــرای تولیــد ظــروف مالمیــن و پوشــش نئوپــان بــه کار مــی رود.

1. مصاحبه با مهندس محمد احتیاطی، بهار 1394 )پروژه تاریخ نفت ایران(.
2. مصاحبه با مهندس محمد احتیاطی، بهار 1394 )پروژه تاریخ نفت ایران(. 

3. روزنامه کیهان، 13 تیر 75.
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پتروشیمی تبریز
ــد. فعالیت هــای طراحــی و مهندســی  ــز در ســال 1366 تصویــب گردی ایجــاد مجتمــع در تبری
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــده و ش ــی آزاردهن ــکالت مال ــد. مش ــاز ش ــال 1368 آغ ــر س ــرح از اواخ ط
ــن  ــازمان تأمی ــران س ــاه 1369 مدی ــود. در خردادم ــرمایه گذار ب ــذب س ــی ج ــیمی در پ پتروش
ــه مشــارکت در طــرح هســتند و هیئت مدیــره موافقــت  ــد کــه عالقه منــد ب اجتماعــی اعــالم کردن
کــرد.1 پــس از آن شــرکت پتروشــیمی تبریــز بــا عنــوان شــرکت ســهامی خــاص در 17 تیــر 1369 

ــت رســید.   ــه ثب ــران ب ــر تجــاری ته ــت شــرکت ها و مؤسســات غی اداره ثب
ــم  ــران تصمی ــی، مدی ــش خصوص ــویق بخ ــرح و تش ــای ط ــی از هزینه ه ــن بخش ــرای تأمی ب
ــار  ــد. شــرکت پلی ن ــذار کنن ــه بخــش خصوصــی واگ ــازاد را ب ــن م ــل پروپیل ــرح تبدی ــد ط گرفتن
ــز در  ــرارداد ســرویس های جانبــی مجتمــع نی ــان مناســب تشــخیص داده شــد. ق ــن متقاضی از بی
ــد. عملیــات نصــب در نیمــه اول ســال  ــت امضــاء گردی ــا شــرکت ایتالیایــی تکنی مون دی 1370 ب
ــی از ارز  ــن بخش ــرای تأمی ــور، ب ــت رئیس جمه ــا موافق ــد. ب ــاز ش ــین آالت آغ ــا ورود ماش 1371 ب
مــورد نیــاز پــروژه، صــد میلیــون دالر ارز از محــل پیش فــروش نفــت بــه شــرکت ماروبنــی بــه ایــن 
طــرح اختصــاص یافــت.2  واحــد الفیــن فــاز اول مجتمــع بــود کــه خــوراک اصلــی ســایر واحدهــا 
ــط  ــن 1376 توس ــدازی و در 18 فروردی ــد در دی 1375 پیش راه ان ــن واح ــرد. ای ــن می ک را تأمی
رئیس جمهــور، هاشــمی رفســنجانی، افتتــاح شــد. هزینــه ریالــی آن 2200 میلیــارد ریــال و یــک 

میلیــارد دالر هزینــه ارزی آن بــود.3 
ــام،  ــدر ام ــران، پتروشــیمی بن ــز، ته ــق پاالیشــگاه های تبری ــاز مجتمــع از طری خــوراک موردنی
ــن ســنگین  ــن می گــردد. پلی اتیل ــق واردات تأمی ــز از طری اراک و بخشــی دیگــر از خــوراک آن نی
و ســبک خطــی، پلی اســتایرن انبســاطی و معمولــی و مقــاوم، پروپیلــن، بوتادیــن 1 و 3 و تولوئــن 
ــزو 9002 در کل مجتمــع و  ــی مجتمــع هســتند. در ســال 1375 نظــام کیفیــت ای ــدات اصل تولی
بــرای تمــام محصــوالت مســتقر و گواهینامــه آن دریافــت شــد. در مــرداد 1377 مهنــدس نــوری، 
مدیرعامــل، گفــت: »مــا مفتخریــم کــه رکــورد 1000 روز تولیــد بــدون توقــف را از ســال 1372 تــا 

ســال75 بــه خــود اختصــاص داده ایــم.«4

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 428، 1369/3/6.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 627 ، 1373/10/14.

3. روزنامه کیهان، 18 فروردین 76.
4. مشعل شماره 137 نیمه دوم مرداد 1377 
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تکنولوژی، دانش فنی و تأسیس شرکت های جدید
پایه گــذاری تکنولــوژی داخلــی و اســتفاده ی بیشــتر از امکانــات داخــل کشــور از جملــه اهــداف 
ــه بخــش  ــم را پیــش رو داشــتند ک ــه ســال های و تحری ــران تجرب ــود. مدی ــران پتروشــیمی ب مدی
پتروشــیمی را بــا مشــکالت بســیاری در طراحــی و نصــب واحدهــا روبــه رو کــرده بــود. بهتریــن راه 
ــتا، دو  ــن راس ــود. در همی ــد ب ــرکت های جدی ــیس ش ــظ آن، تأس ــوژی و حف ــال تکنول ــرای انتق ب
شــرکت ســاختمان و نصــب صنایــع پتروشــیمی )ECC( و طراحــی و مهندســی صنایــع پتروشــیمی 
ــد.  ــه توانمنــدی متخصصــان جــوان داخــل اعتمــاد کردن ــران ب ــد. مدی )PIDEC( تأســیس گردی
اعتمــادی کــه پرثمــر شــد و ایــن دو شــرکت توانســتند بــدون کمــک متخصصــان خارجــی، طراحــی 
و نصــب برخــی از طرح هــا را انجــام دهنــد. هــم دانــش فنــی ارتقــا یافــت و هــم ارز کشــور خــارج 

نشــد. مهنــدس نجابــت در گفتگویــی صمیمانــه، از آن روزهــا گفــت:
 در شــرایط حاکــم بــر آن روزهــا، شــرکت های خصوصــی چنــدان پذیرفتــه نبودنــد و شــرکت های 
ــم  ــار تصمی ــن ب ــرای اولی ــذا ب ــی داشــتند، ل ــای وقوع ــی و محدودیت ه ــم مشــکل کارای ــی ه دولت
ــد  ــه 51 درص ــود ک ــکیل ش ــب تش ــاختمان و نص ــی و س ــی مهندس ــرکت طراح ــد ش ــه ش گرفت
ســهام آن متعلــق بــه کارکنــان و 49 درصــد متعلــق بــه شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی باشــد. 
ــان،  ــهم کارکن ــد س ــا 51 درص ــود و ب ــل ب ــت وص ــه دول ــهم، ب ــد س ــا 49 درص ــب ب به این ترتی

ــد.1 ــی می ش ــی تلق خصوص
در مــرداد 1368 شــرکت ســاختمان و نصــب صنایــع پتروشــیمی و پــس از آن شــرکت  طراحــی 
و مهندســی صنایــع پتروشــیمی به عنــوان زیــر مجموعــه ای از شــرکت ســاختمان و نصــب تأســیس 

 . شد

سرمایه گذاری، بورس، مشارکت های جدید
تأســیس شــرکت ســرمایه گذاری صنایــع پتروشــیمی یکــی از رویدادهــای اثرگــذار در صنعــت 
پتروشــیمی ایــران اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت. شــرکت در 27 اســفند 1370 
ــره، ضــرورت جــذب ســرمایه و توســعه ی شــتابان از  ــر در نگــرش هیئت مدی تأســیس شــد.2 تغیی
ــعه ای،  ــات توس ــن شــرکت بخشــی از عملی ــس از تأســیس ای ــود. پ ــل تأســیس شــرکت ب از دالی

ــد. ــده دار گردی ــی را عه ــرمایه ای و خدمات س

1.مصاحبه با مهندس غالم حسین نجابت، دی 1394 )پروژه تاریخ نفت ایران(.
http://piicgroup.co 2. سایت شرکت
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در بــدو تأســیس، ســرمایه شــرکت 500 میلیــون ریــال بــود کــه طــی چنــد مرحلــه بــه 1820 
میلیــارد ریــال رســید.1 در ســال 1373 در بــازار بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه و در تیرمــاه 
1374 در گــروه محصــوالت شــیمیایی بــورس درج شــد و در همیــن ســال بــرای اولیــن بــار ســهام 
ــی  ــن اجتماع ــرمایه گذاری تأمی ــرکت س ــی آن ش ــهامدار اصل ــت و س ــرار گرف ــه ق ــورد معامل آن م

)شســتا( بــود.
برحســب اســناد آرشــیوی، ایجــاد واحدهــای جدیــد پتروشــیمی و صنایــع وابســته، خریــد و فــروش 
ــای  ــاره و اداره کارخانه ه ــیمی، اج ــوالت پتروش ــده محص ــک تولیدکنن ــای کوچ ــهام کارخانه ه س
کوچــک تولیدکننــده محصــوالت پتروشــیمی و ارائــه خدماتــی کــه موردنیــاز شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی از وظایــف ایــن شــرکت تعییــن شــد.2 شــرکت ملی صنایــع پتروشــیمی در ســال 1372 
تصمیــم گرفــت کارخانه هــای کربــن، فارابــی و پولیــکا را تــا واگــذاری سهامشــان به صــورت اجــاره 
در اختیــار ایــن شــرکت قــرار دهــد3 و پتروشــیمی فارابــی اولیــن مجتمعــی بــود کــه بــه اجــاره ایــن 
شــرکت درآمــد. اوج اختیــارات شــرکت در پایــان ســال 1372 بــود کــه مدیــران تصمیــم گرفتنــد 
ــه آن واگــذار  ــارس در شــیراز  را ب ــی پتروشــیمی ف ــی و عملیات 60 درصــد ســهام شــرکت خدمات
کننــد.40 درصــد باقیمانــده بــه کارکنــان مجتمــع پتروشــیمی شــیراز تعلــق گرفــت.4 در آذر 1373 

تقاضــای شــرکت بــرای اجــاره ی مجتمــع آبــادان مــورد بررســی و موافقــت قــرار گرفــت. 5
ــوادی  ــه م ــوان ب ــواد پتروشــیمیایی می ت ــواع م ــد ان ــای شــرکت در بخــش تولی ــه فعالیت ه ازجمل
چــون دوده صنعتــی )Carbon Black(، MTBA، متیــل اتیــل کتــون )MEC(، اســید 
ــد  ــی مانن ــی خدمات ــی و مهندس ــات فن ــش خدم ــرد. بخ ــاره ک ــول )SBA( اش ــیتریک و بوتان س
مهندســی، ســاخت تجهیــزات، نصــب و راه انــدازی، بهره بــرداری و تعمیــرات بــه اغلــب مجتمع هــای 
ــد و  ــه می ده ــت، گاز و پتروشــیمی کشــور ارائ ــا حــوزه نف ــط ب ــع مرتب ــایر صنای پتروشــیمی و س
بخش هــای بازرگانــی و ســرمایه گذاری هــم در زمینــه صــادرات، واردات مــواد، محصــوالت و 

ــتند.6 ــت داش ــرمایه گذاری فعالی ــای س ــی پروژه ه ــن مال تأمی

http://shomanews.com 1. آینده اي روشن در انتظار سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، سایت
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 375 ، 27/7/82.
3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 586، 72/10/22.

4. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 589، 1372/11/20
5. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، جلسه 326، 3731/9/61.

/http://piicgroup.co 6. سایت شرکت
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طرح های جدید
مدیــران پتروشــیمی در دوره ی ســازندگی بــه اقدامــات بزرگــی دســت زدنــد. عــالوه بــر تکمیــل 
ــران جــوان کــه کارشــان را  ــی شــد. مدی ــدی تعریــف و اجرای طرح هــای پیشــین، طرح هــای جدی
ــی  ــات گرانبهای ــته تجربی ــالیان گذش ــد، در س ــرده بودن ــروع ک ــا ش ــای مجتمع ه از اداره ی واحده
ــوق  ــه حق ــد و ب ــب کردن ــه کس ــارت و تجرب ــی مه ــرکت های اروپای ــا ش ــره ب ــد. در مذاک اندوختن
ــارب  ــا تج ــد: »م ــاد می کن ــن ی ــا چنی ــی از آن روزه ــد احتیاط ــدند. محم ــنا ش ــان آش قراردادیش
ــه  ــف چگون ــا ملیت هــای مختل ــم ب ــاد گرفتی ــم. ی ــی در دوره ی بازســازی کســب کردی بســیار خوب
مذاکــره کنیــم و چگونــه قــرارداد ببندیــم. مذاکــره بــا هــر ملیتــی روش هــای خــود را دارد. تســلط 
ــاوت  ــف متف ــن ملیت هــای مختل ــره بی ــر عکس العمل هــای مذاک ــره و تســلط ب ــار در مذاک ــر رفت ب
ــد  ــزات، خری ــد تجهی ــم از خری ــود، اع ــراردادی خ ــوق ق ــی از حق ــه ســطحی از آگاه ــا ب اســت. م

دانــش فنــی و حتــی فــروش محصــوالت دســت یافتیــم.«1

سال بهره برداریسال آغاز  اجرانام طرح

13621370دی آمونيوم فسفات در مجتمع رازی

13641369متانول اول در مجتمع شيراز

13681371پتروشيمی اصفهان

13631372فاز اول پتروشيمی اراک

13641374فاز دوم پتروشيمی اراک

13691375پتروشيمی تبریز

13691375پتروشيمی خراسان

13701374پتروشيمی اروميه

13751386پتروشيمی كرمانشاه

13771383پتروشيمی بيستون

1. مصاحبه با محمد احتیاطی، بهار 1394 )پروژه تاریخ نفت ایران(.
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تولید و صادرات
در دوره ســازندگی، بــه دلیــل بهره بــرداری از طرح هــای جدیــد میــزان تولیــد و تنــوع محصــوالت 
افزایــش قابــل توجهــی یافــت. در پایــان ســال 1373، مجتمع هــای شــیراز، آبــادان، رازی، فارابــی، 
ــدار  ــازارگاد در م ــران و پ ــن ای ــکا، کرب ــای پولی ــان، اراک و کارخانه ه ــام، اصفه ــدر ام ــارگ، بن خ
تولیــد قــرار داشــتند. مقــدار تولیــد کــه در ســال 1368 حــدود 2,4 میلیــون تــن در ســال بــود، در 
ســال 1373 بــا رشــد 25,5 درصــدی بــه 7,7 میلیــون تــن رســید. بــا بهره بــرداری از مجتمع هــای 
اراک، تبریــز، خراســان و ارومیــه تولیــدات پتروشــیمیایی کشــور در ســال 1374 بــه 4 میلیــون و 
750 هــزار تــن رســید. بــه گفتــه منصــور معظمــی، مدیــر برنامه ریــزی و توســعه ی شــرکت ملــی 

صنایــع پتروشــیمی، تولیــد نســبت بــه مشــابه ســال قبــل 22 درصــد افزایــش داشــت1.  
ــون  ــه ارزش 30 میلی ــن ب ــزار ت ــت و از 360 ه ــش یاف ــز افزای ــادرات نی ــد، ص ــش تولی ــا افزای ب
ــال 1373 و 211  ــون دالر در س ــن و ارزش 270 میلی ــون ت ــه 1,9 میلی ــال 1368، ب دالر در س
میلیــون دالر در ســال 1374 رســید. هنــد، اروپــا، آســیای جنــوب شــرقی و خاورمیانــه عمده تریــن 
بازارهــای محصــوالت پتروشــیمی کشــور بــود. در نــه ماهــه ی نخســت ســال 1375 بیــش از 335 
میلیــون دالر انــواع محصــوالت پتروشــیمی بــه بازارهــای جهانــی صــادر شــد. ایــن مقــدار در ســال 
1376 بــه 5,2 میلیــون تــن2 و درآمــد نفتــی کشــور از صنعــت پتروشــیمی بــه رقــم 560 میلیــون 
ــود.4 طولــی نکشــید کــه  ــا 558 میلیــون دالر ب ــر ب دالر رســید.3 ایــن درآمــد در ســال 1376 براب
محصــوالت پتروشــیمی ایــران بــه دلیــل کیفیــت بــاال و هزینــه ی پاییــن حمل ونقــل در بازارهــای 

خــاور دور )چیــن، کــره جنوبــی، هنــد و تایــوان( از رقبــای اروپایــی خــود پیشــی گرفتنــد.

آموزش و استخدام
ــا مدیریــت احمــد رهگــذر آغــاز  چنانکــه گفتیــم، در دوره ســازندگی جریــان شــدید توســعه ب
ــا کمبــود نیــروی  ــود کــه شــرکت را ب ــه عقیــده شــعری مقدم »توســعه به قــدری شــدید ب شــد. ب
انســانی مواجــه کــرد.«5 مدیــران تــالش کردنــد بــا برگــزاری دوره هــای آموزشــی کوتاه مــدت بــرای 
ــای جــوان  ــرای دانشــجویان از نیروه ــز اختصــاص بورســیه های آموزشــی ب شــاغالن شــرکت و نی

1. روزنامه کیهان، 18 مهر 74
2. تالش پایدار، 25 سال با صنعت پتروشیمی ایران )1382-1357(، ص 54.

3. مشعل، شماره  144، نیمهی دوم دی  1377.
4. مشعل، شماره  132، نیمه  اول خرداد 1377.

5. مصاحبه با عباس شعری مقدم
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ــد.  ــار درج ش ــای کثیراالنتش ــی در روزنامه ه ــر، فراخوان های ــد. از ســوی دیگ ــتفاده کنن اس
ــن  ــه ای ــرکت روی داد، ب ــان ش ــاختار کارکن ــی در س ــی اساس ــد، تحول ــتخدام های جدی ــا اس ب
ــذب  ــص ج ــانی متخص ــروی انس ــزار نی ــد 33 ه ــرر ش ــعه مق ــه دوم توس ــه در برنام ــورت ک ص
ــوق  ــم و ف ــدرک دیپل ــاغالن دارای م ــهم ش ــال 1373 س ــوند.1 در س ــیمی ش ــای پتروش فعالیت ه
ــه 16 درصــد  ــر، از 13 درصــد ب ــدان لیســانس و باالت ــه 35 درصــد و ســهم کارمن ــم از 20 ب دیپل
افزایــش یافــت.2 در پایــان ســال 1378 تعــداد کارکنــان شــرکت بــه 126 هــزار نفــر رســید کــه 24 

ــد.3 ــر بودن ــا تحصیــالت لیســانس و باالت ــرادی ب ــان اف درصــد آن
ــاوری و آگاهــی از دانــش روز پتروشــیمی، تعــدادی از کارکنــان  ــوژی، فن ــرای دریافــت تکنول ب
شــرکت بــرای کارآمــوزی بــه کشــورهای دیگــر فرســتاده شــدند، از جملــه در مــرداد 1370 تعــداد 
ــرکت  ــوزی ش ــه کارآم ــن دوره برنام ــران در اولی ــیمی ای ــرکت پتروش ــان ش ــن از مهندس 300 ت

ــد.4 ــرکت کردن ــو ش ــد در دهلی ن ــیمی هن پتروش

1. اطالعات، 12 آبان 1372.
2. تالش پایدار، 25 سال با صنعت پتروشیمی ایران، ص 66.

3. همان، ص 78.
4. روزنامه جمهوری اسالمی، 9 مرداد 1370.
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گاز 

گفتگوهــای راهبــردی و انتقــادی مفصلــی دربــاره کارکردها و مســائل صنعت گاز در ســطح ســتاد 
ــده  ــادآور راه طی ش ــن آن ی ــرح عناوی ــه ش ــت ک ــی گاز درگرف ــرکت مل ــران ش ــت و مدی وزارت نف
ــا در ســطح  ــه تنه ــمار آن مســائل ک ــد. از ش ــتمرار دارن ــوز اس ــه هن ــی اســت ک ــع های و عدم النف
ــا  ــرده اســت، همان ــا خــوش ک ــیوی و حافظــه پیشکســوتان ج ــناد آرش ــه و بررســی در اس مطالع
ــاد  ــه، اعتق ــی و کارشناســان، برحســب تجرب ــران میان ــود. مدی ــی گاز ب ــف شــرکت مل حــوزه وظای
ــد. مدیریــت و  ــد تنهــا در ســطح پایین دســت باقــی بمان ــد کــه شــرکت ملــی گاز نبای یافتــه بودن
بهره بــرداری از مخــازن گازی و پاالیشــگاه ها تــا صــادرات، شــبکه گازرســانی، توســعه خطــوط لولــه 
ــا  ــردد. آنه ــی گ ــی گاز عملیات ــف شــرکت مل ــک کالم، اقتصــاد گاز بایســت در حــوزه وظای و در ی
اصــرار داشــتند مخــازن پــارس جنوبــی کــه همگــی گازی هســتند، از مرحلــه قــرارداد و توســعه 
تــا پاالیــش و انتقــال بــه منــازل و واحدهــای پتروشــیمی می بایســت در شــرکت ملــی گاز ســامان 
ــر  ــه نظ ــراری ب ــروزه تک ــداد و ام ــه ن ــدان نتیج ــه چن ــری ک ــای نظ ــن بحث ه ــار ای ــرد. در کن گی
ــا  ــاط ب ــی، ســاخت داخــل و ارتب ــش فن ــال دان ــوزش و انتق ــژه آم ــور ســازمانی به وی می رســند، ام
دانشــگاه ها نیــز از مســائلی بــود کــه در ســطح ســتاد وزرات و مدیــران مطــرح می شــد، ولــی بــه 

ــد. ــم نمی گردی ــکار روشــن خت ــی و راه پاســخ عملیات
در دوره ســازندگی، کراچیــان، صالحی فــروز و محمدنــژاد مدیریــت شــرکت ملــی گاز را برعهــده 
ــت:  ــرده اس ــف ک ــن توصی ــن را چنی ــه ت ــن س ــت ای ــی، دوران مدیری ــا عراق ــتند. حمیدرض داش
»آقــای کراچیــان از وزارت نیــرو آمدنــد و به عنــوان آدم صــادق، پــرکار، اجرایــی و مســئول پــروژه 
شــهره اند. آقــای صالح فــروز انســانی بســیار ســالم، متدیــن و اهــل تقــوا بودنــد و مســائل شــرعی را 
خیلــی رعایــت می کردنــد. آقــای محمدنــژاد شــخصیتی عملیاتــی داشــتند و هنــوز هــم بچه هــای 

ــد.«1 ــاد می کنن ــی گاز از ایشــان ی ــدر شــرکت مل ــوان پ ــی گاز به عن شــرکت مل
کراچیان خود می گوید:

ــد و  ــکاری دادن ــنهاد هم ــازاده پیش ــای آق ــار آق ــد ب ــودم. چن ــگان ب ــا 1368 در کن از آذر 1365 ت
ــن را در  ــت م ــم. ایشــان موفقی ــراه پذیرفت ــا اک ــی شــرکت گاز را ب ــت، مدیرعامل ــم. درنهای نپذیرفت
کنــگان دیــده بــود، ولــی روحیــه مــرا نمی شــناخت. بایــد می دانســت اگــر دو نفــر ســر موضعشــان 

1. مصاحبه با حمیدرضا عراقی، پروژه تاریخ نفت ایران، 1394.
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ــام  ــن پیغ ــه م ــام ب ــه روز تم ــان س ــه ایش ــا اینک ــند. کم ــم نمی رس ــه تفاه ــد، ب ــختگیری کنن س
مــی داد کــه مســئولیت شــرکت گاز را بپذیرم.یــک روز مــرا بــه دفتــرش دعــوت کــرد و بعــد گفــت 
ــتور از  ــه دس ــد ک ــن فهمان ــه م ــه، ب ــروی... خالص ــرکت گاز ب ــه ش ــی ب ــای جراح ــم ج می خواه
ــی  ــر بتوان ــت اگ ــم... او گف ــاس گرفت ــای نژادحســینیان تم ــا آق ــم. ب ــا نپذیرفت ــن درج باالســت. م
خدمتــی بــه مــردم بکنــی و در هــر خانــه ای علمکــی بگــذاری چقــدر ثــواب دارد... بــه هــر حــال، 
ــه  ــدم، برنام ــرکت گاز ش ــی وارد ش ــرد. وقت ــا ک ــرا امض ــم م ــان حک ــم و ایش ــئولیت را پذیرفت مس
توســعه نوشــته شــده و بــه مجلــس هــم ارائــه شــده بــود. مدیــر خــوب کســی بــود کــه برنامــه را 

پیــش ببــرد.1

در طــول دوره ســازندگی، شــبکه های توزیــع و خطــوط انتقــال گاز گســترش و تعــداد مشــترکان 
افزایــش یافــت. گاز طبیعــی بیشــتری تولیــد شــد و گاز، ســوخت غالــب ایرانیــان گردیــد. بازســازی 
ــعه  ــرح توس ــر، ط ــگاه ولیعص ــت پاالیش ــش ظرفی ــرح افزای ــد، ط ــگاه بیدبلن ــد 500 پاالیش واح
پاالیشــگاه های خانگیــران و کنــگان، احــداث پاالیشــگاه ســرخون 2 از دیگــر فعالیت هــای مدیــران 
گاز در ایــن ســال ها بــود. مســائل دیگــری همچــون ذخیره ســازی گاز در مخــازن طبیعــی 
ــا، واردات از ترکمنســتان  ــه و اروپ ــه ترکی ــادرات ب ــار گاز، ص ــود ایســتگاه های فش ــی، بهب زیرزمین

ــی شــد. ــج عملیات ــت و به تدری ــرار  گرف ــورد اســتقبال ق م
ــود کــه  ــارد مترمکعــب ب ــر 32 میلی ــغ ب ــد گاز طبیعــی بال در نخســتین ســال ســازندگی، تولی
تقریبــاً 11 میلیــارد مترمکعــب آن ســوزانده شــد.2 در ســال پایانــی ســازندگی، تولیــد گاز طبیعــي 
ــه 47/6  ــید ک ــب رس ــارد مترمکع ــدود 69/5 میلی ــه ح ــت و ب ــش یاف ــر افزای ــش از دو براب ــه بی ب
ــوزانده  ــب س ــارد مترمکع ــدود 11/5 میلی ــد و ح ــرف گردی ــل مص ــب آن در داخ ــارد مترمکع میلی
شــد.3 در تمامــی ایــن دوره، سیاســت جایگزینــی مصــرف گاز طبیعــی بــا ســایر حامل هــای انــرژی 

که از ابتدای پیروزی انقالب پی گرفته شد، ادامه یافت و 

 توسعه طرح های گازرسانی؛ همکاری مجلس
عملیــات گازرســانی در ایــن دوره از چنــان اهمیتــی برخــوردار بــود کــه وزیــر نفــت همــراه بــا 
ــن  ــا روش ــانی را ب ــاز گازرس ــمی، آغ ــی مراس ــت و ط ــور می یاف ــتانی حض ــهری و اس ــئوالن ش مس

1. گاز انرژی پاک با نیم قرن تالش، تهران: شرکت ملی گاز ایران، 1395، ص 264.
2. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1368.
3. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1376.
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کــردن مشــعلی در میــدان شــهر جشــن می گرفتنــد. در فاصلــه 12 تــا 15 اســفند 1370 آقــازاده 
ــهریار،  ــتان، ش ــهرهای تاکس ــانی در ش ــاز گازرس ــرکت و آغ ــم ها ش ــن مراس ــه ای از ای در مجموع

ســاری، الهیجــان و لنگــرود را اعــالم کــرد.1
ــه منــازل شــهری و روســتایی در آن زمــان  بااین حــال، راهبــرد شــرکت ملــی گاز در گازرســانی ب
مخالفــان پروپاقرصــی داشــت و بارهــا بــه چالــش کشــیده شــد. مخالفــان از تبدیــل گاز بــه بــرق و 
توزیــع بــرق بــه منــازل دفــاع می کردنــد و آن را کم خطرتــر و ارزان تــر و منطبــق بــا اســتانداردهای 
ــاری  ــرکت گاز را ی ــدرت ش ــام ق ــا تم ــس ب ــدگان مجل ــا نماین ــتند، ام ــت محیطی می دانس زیس
ــود و  ــا ب ــی آنه ــای نمایندگ ــردم حوزه ه ــات م ــی از مطالب ــانی بخش ــویی، گازرس ــد. از س می کردن
ــه انتخــاب مجــدد آنهــا کمــک کنــد. آقــازاده در  از ســوی دیگــر، اجــرای ایــن امــر می توانســت ب
ــه تصویــب بودجه هــای گازرســانی در مجلــس چنیــن اشــاره کــرد: مراســم افتتــاح گازرســانی، ب

بودجــه وزارت نفــت در ســال 1364 در مجمــوع 13 میلیــارد تومــان بــود کــه بــرای ســال 1371 
پیشــنهاد 90 میلیــارد تومانــی داده شــده اســت. همچنیــن، مجلــس شــورای اســالمی 100 میلیــون 
ــه  ــزل را تهی ــا وســایل گازرســانی داخــل من ــرار داده اســت ت ــی گاز ق ــار شــرکت مل دالر در اختی

نمایــد. 2
 طرح هــای گازرســانی نیــز بــا تشــویق و حمایــت نماینــدگان به ســرعت تصویــب می شــد. 
ــر عهــده داشــت، در خصــوص ایــن  صالحی فــروز کــه در آن زمــان ریاســت شــرکت ملــی گاز را ب

می گویــد: همکاری هــا 

عملکــرد شــرکت گاز در آن روزهــا کامــاًل فراجناحــی بــود. به عنــوان نمونــه، طرحــی دربــاره شــرکت 
ــن  ــی از چپ تری ــط یک ــد و توس ــت می ش ــس قرائ ــت مجل ــدگان راس ــی از نماین ــط یک گاز توس
ــن  ــود. همی ــس ب ــا و مجل ــوب م ــیار خ ــه بس ــان دهنده رابط ــن نش ــد. ای ــاع می ش ــدگان دف نماین
مســئله ســبب شــده بــود کــه مــا ســعی کنیــم تــا تمــام مشــکالت خــود را از طریــق نماینــدگان 
ــا ناچــار  ــی نداشــت و م ــای خــود پول ــرای اجــرای کاره ــا ب ــم. شــرکت گاز در آن روزه حــل کنی
ــل  ــه دلی ــه ب ــم ک ــرده بودی ــت ک ــا دریاف ــی از بانک ه ــداری وام از یک ــم. مق ــت وام بودی ــه دریاف ب
ــود. یــک روز کــه مــن در  عــدم پرداخــت آن حســاب های شــرکت توســط بانــک مســدود شــده ب
کمیســیون انــرژی مجلــس بــودم نماینــدگان بــرای گازرســانی مــن را تحــت فشــار قــرار دادنــد. مــن 
ــرای تصویــب  ــد کــه آن روزهــا ب ــادم می آی در همــان جلســه مشــکل را مطــرح کــردم. درســت ی

1. پیک نفت، شماره 270، فروردین و اردیبهشت 1371.
2. پیک نفت، شماره 270، فروردین و اردیبهشت 1371، ص 9.
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بودجــه، مجلــس دو شــیفته جلســه داشــتند. بالفاصلــه بعــد از صحبت هــای مــن، آقــای دانــا کــه 
آن روزهــا نماینــده آبــاده بودنــد نامــه ای تهیــه کردنــد کــه در فاصلــه زمــان اســتراحت توســط 140 

تــن از نماینــدگان امضــا شــد. بعــد از قرائــت نامــه در مجلــس بالفاصلــه مشــکل حــل شــد.
تمرکــز شــرکت گاز بــه گازرســانی بــه شــهرهای مختلــف در درازمــدت موجــب بــر هــم زدن تعــادل 
ــا صــرف هزینه هــای گــزاف کار  ــران ب ــه برخــی از نواحــی ای ــی ب ــد. در حال عرضــه و تقاضــا گردی
گازرســانی صــورت گرفــت کــه توجیــه اقتصــادی آن چنــدان روشــن نبــود ایــن رونــد در ســال های 
بعــد هــم ادامــه یافــت و رســیدن بــه رکــورد گازرســانی 1001 شــهر و 15010 روســتا تــا پایــان 
ســال 1392 نشــان از تــالش شــبانه روزی کارکنــان شــرکت گاز دارد.1 مهم تریــن شــهری کــه در 
ســال های ســازندگی طــرح گســترش گازرســانی به شــدت در آن پیگیــری شــد شــهر تهــران بــود:

ــران  ــه ته ــانی ب ــریع تر کار گازرس ــه س ــد هرچ ــوخت، بای ــه س ــران ب ــزون ته ــاز روزاف ــه نی باتوجه ب
ــتفاده  ــادان اس ــگاه آب ــازی پاالش ــه بازس ــران از تجرب ــه ته ــانی ب ــرای گازرس ــا ب ــد. م ــام می ش انج
کردیــم. در زمــان جنــگ بــرای بازســازی آبــادان کار میــان پاالیشــگاه های مختلــف تقســیم شــد. 
به عبارت دیگــر، بــا ایجــاد یــک فضــای رقابتــی ســالم، کاری کــه بایــد در طــی 2 تــا 3 ســال انجــام 
ــن روش اســتفاده  ــران از همی ــرای گازرســانی ته ــا ب ــت. م ــان یاف ــاه پای می شــد، در عــرض 4/5 م
کردیــم. شــخصی به نــام مهنــدس مجــرد برنامه ریــزی الزم در ایــن ارتبــاط را انجــام داد و مــا طــرح 
را در زمــان آقــای هاشــمی رفســنجانی بــه هیئــت دولــت بردیــم. باتوجه بــه کمبــود بودجــه، ایــن 
گفتنــد کــه فعــال پولــی نداریــم کــه بدهیــم، ولــی شــما کار را بــه هــر طریقــی می توانیــد شــروع 
کنیــد . مــا بــرای انجــام ایــن کار یــک قــرارداد 4 میلیــاردی بــا بنیــاد مســتضعفان منعقــد کردیــم 
و کار میــان مناطــق مختلــف گازرســانی تقســیم شــد. بــا همیــن اقــدام بــود کــه رکــورد گازرســانی 

ــا رقــم 1000 کیلومتــر شــبکه گذاری شکســته شــد.2 بــه شــهر تهــران ب
برنامه تولید و مصرف گاز طبیعي در سال 1369

تصمیــم بــه جایگزینــي مصــرف نفــت بــا گاز گرفتنــد در پایــان دهــه 1360 شــتاب بیشــتری 
گرفــت. افزایــش مصــرف گاز در کشــور بــه نوبــه خــود نیازمنــد افزایــش تولیــد و پاالیــش گاز بــود. 
خــرداد 1369، مدیــران پــس از مطالعــه و بررســي هاي کافــي، برنامــه تولیــد و مصــرف گاز طبیعــي 

کشــور در ســال 1369 را چنیــن تنظیــم کردنــد:
ــره  ــه به ــار( ب ــاز ن ــر )ف ــگاه ولیعص ــد پاالیش ــد از 4 واح ــت کم 3 واح ــال دس ــان س ــا پای 1. ت
ــود؛ ــن ش ــب گاز تأمی ــون مترمکع ــه 30 میلی ــوزه، روزان ــن ح ــه از ای ــد، به طوري ک ــرداري برس ب

1. ترازنامه انرژی، سال 1392.
2. مصاحبه با مهندس اسداهلل صالحی فروز، پروژه تاریخ نفت ایران، 1394.
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2. مدیریــت اکتشــاف و تولیــد، حفــاري چــاه هــاي کنــگان را پیگیــري کنــد و تــا پایــان ســال 
1370 آنهــا را بــه بهــره بــرداري برســاند؛

ــا پایــان ســال 1370 تکمیــل و راه انــدازي  ــکا را ت 3. شــرکت ملــي گاز، خــط لولــه رشــت ـ ن
کنــد؛

ــه  ــراي ب ــات الزم را ب ــز اقدام ــق نفتخی ــي گاز و مناط ــرکت مل ــرف گاز، ش ــگام اوج مص 4. هن
ــد.1 ــام دهن ــز انج ــق نفتخی ــراه در مناط ــاي هم ــوزاندن گازه ــاندن س ــل رس حداق

گاز در آب های خلیج فارس
تأمیــن گاز مایــع در بخش هــای شــرقی کشــور از دغدغه هــای مدیــران شــرکت ملــی گاز بــود. 
ــا مدیــران شــرکت ملــی نفتکــش تصمیــم   ــرای تأمیــن ایــن هــدف، شــرکت پــس از مشــورت ب ب
گرفــت کشــتی حمــل گاز مایــع بخــرد. خریــد ایــن کشــتی غول پیکــر کــه ظرفیتــی برابــر بــا 550 
هــزار ســیلندر 11 کیلویــی داشــت، بــه بیــش از 15 میلیــون دالر ارز خارجــی نیــاز داشــت کــه بــا 
ــداری شــد. ایــن کشــتی در 4  ــران ـ گاز خری همــکاری کامــل شــرکت ملــی نفتکــش، کشــتی ای
ــا جابه جایــی اولیــن محمولــه گاز مایــع از جزیــره خــارگ و بنــدر امــام بــه مقصــد  آبــان 1370 ب

بندرعبــاس کار خــود را آغــاز کــرد.2

تغییر نرخ قراردادها، خرید تجهیزات
در ســال های ابتدایــی پــس از جنــگ، کمبــود نقدینگــی و ادامــه تحریم هــای اقتصــادی کارهــا 
را مشــکل کــرده بــود. اختــالف قیمــت ارز یکــی از مشــکالت بــزرگ مدیــران گاز بــود کــه به خاطــر 
آن بســیاری از پیمانــکاران قــادر بــه ادامــه فعالیــت نبودنــد. در صــورت خلع یــد از ایــن پیمانــکاران، 
ناگزیــر بایــد بــا پیمانــکار جدیــد و بــا قیمــت باالتــر قــرارداد منعقــد می شــد، ضمــن اینکــه زمــان 
زیــادی هــم از دســت می رفــت کــه به شــدت بــه زیــان کشــور بــود. در ایــن شــرایط، بــه پیشــنهاد 
امــور مهندســی و تصمیــم هیئت مدیــره شــرکت ملــی گاز، تغییــر نــرخ قراردادهــا بهتریــن راه حــل 
ــود خــارج می شــد و  ــت رک ــا از وضعی ــم قرارداده ــن صــورت، ه تشــخیص داده شــد چــون در ای
هــم پیمانــکاران می توانســتند بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد. از نظــر صالحی فــروز، ایــن یکــی از 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 672، 1369/3/16.
2. روزنامه اطالعات 1370/8/4
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ــود کــه در آن ســال ها گرفتــه شــد.1 ــی ب مهم تریــن تصمیمات
از دیگــر اقدامــات مهمــی کــه در دوران مدیریــت صالحی فــروز پیگیــری شــد، خریــد تجهیــزات 
موردنیــاز شــرکت گاز بــود، اقدامــی کــه بــه گفتــه او، در دوران مدیریــت جراحــی شــروع شــده بــود. 
بــا وجــود مشــکالت بخــش خصوصــی در خریــد تجهیــزات، ماشــین آالت، کمپرســور و... کــه در ایــن 
دوران وجــود داشــت، صالحی فــروز تــالش کــرد بــا خریــد تجهیــزات جدیــد پیمانــکاران را مجهــز 
کنــد. بــا ایــن اقــدام هــم مشــکل تأمیــن کاال رفــع می شــد و هــم پیمانــکاران بــا اجــاره بــه شــرط 

تملیــک در پایــان صاحــب ایــن تجهیــزات می شــدند.2

بیدبلند قدرتمندتر می شود
ــه  ــت اولی ــردن ظرفی ــاال ب ــی و ب ــگ تحمیل بازســازی پاالیشــگاه های آســیب دیده در دوران جن
ــه توســعه طرح هــای صنعتــی در کشــور بســیار ضــرورت داشــت. پاالیشــگاه  پاالیشــگاه ها باتوجه ب
بیدبلنــد از مهم تریــن پاالیشــگاه هایی بــود کــه بــا نظــر هیئت مدیــره در ابتــدای فهرســت 
ــز  ــازی و تجهی ــرای بازس ــوس ب ــمارش معک ــال 1374 ش ــت. س ــرار گرف ــازی ق ــای بازس اولویت  ه
ــرای  ــا اج ــره ب ــد. هیئت مدی ــاز ش ــش گاز 500 آغ ــد پاالی ــازی واح ــا بازس ــد ب ــگاه بیدبلن پاالیش
امانــی پــروژه موافقــت کــرد.3 24 آذر ســال 1375 تالش هــا بــه ثمــر نشســت و پاالیشــگاه بیدبلنــد 
بــا تــوان پاالیــش 27 میلیــون فــوت مکعــب گاز در روز قدرتمندتــر از گذشــته بــه فعالیــت خــود 

ادامــه داد. 
ــد، از  ــان کرده ان ــاره خاطــرات خــود را بی ــن ب کارشناســان گاز، اکتشــاف و انجمــن نفــت در ای
جملــه، صالحی فــروز، از مدیــران برجســته صنعــت نفــت و گاز، در مصاحبــه گفــت: »وقتــی آمــدم 
ــم و  ــک ق ــای نم ــی در کوه ه ــود؛ یک ــرح ب ــا مط ــازی گاز در دو ج ــث ذخیره س ــرکت گاز، بح ش
دیگــری در ورامیــن. گفتــه می شــد کــه ایــن دو مــکان بــرای ذخیــره کــردن گاز مناســب اســت. 
ــه 56  ــد. ایشــان می گفتنــد خــط لول ــرژی برنامــه و بودجــه بودن آقــای ثقفیــان، رییــس بخــش ان
ــا  ــه شــماره یــک از اهــواز ت ــا تهــران و خــط لول ــه طــول هــزار کیلومتــر از عســلویه ت اینــچ مــا ب
آســتارا، خودشــان یــک مخــزن ذخیــره گاز هســتند. اکثــراً بــر ایــن موضــع پــای می فشــردند کــه 
ــود کــه در جاهایــی کــه  ــر ســر آن ب ــی بحــث ب ــم. حتــی زمان ــه ذخیره ســازی گاز نداری نیــازی ب
امــکان گرفتــن گاز از کشــور همســایه داریــم، گاز را وارد کنیــم و خودمــان هزینــه نکنیــم؛ مثــال در 

1. مصاحبه با مهندس اسداهلل صالحی فروز، پروژه تاریخ نفت ایران، 1394.

2. مصاحبه با مهندس اسداهلل صالحی فروز، پروژه تاریخ نفت ایران، 1394.
3. مصوبات هیئت مدیره شرکت گاز، 1374/11/8.
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ســرخس یــا در آذربایجــان. آقــای وزیــر گفــت هرکــس ایــن حــرف را زده اســت، بایــد ســرب داغ 
ــی االن اســتقبال می شــود.«4 ــود، ول در دهانــش ریخــت. آن وقــت ایــن حــرف ضــدارزش ب

صادرات گاز به ترکیه؛ خط دوم آذربایجان
ــادی و  ــل اقتص ــه در محاف ــود ک ــه ب ــش از دو ده ــه بی ــه ترکی ــران ب ــادرات گاز ای ــه ص اندیش
سیاســی دو کشــور مطــرح می شــد. مذاکــرات ســرانجام در ســال 1375 صــورت واقعــی بــه خــود 
ــود، ترک هــا در  ــا ب ــه اروپ ــرای صــدور گاز خــود ب ــال راهــی ب ــه دنب ــران ب گرفــت. در حالی کــه ای
ــران  ــا مدی ــه ب ــاش ترکی ــرکت بوت ــد. ش ــود بودن ــاز خ ــوخت موردنی ــن س ــرای تأمی ــی ب ــی راه پ
ایرانــی بــه مذاکــره نشســت و در مــرداد 1375 نماینــدگان دو کشــور پشــت میــز امضــای قــرارداد 
نشســتند. طبــق ایــن قــرارداد ایــران در مــدت 25 ســال 228 میلیــارد مترمکعــب گاز بــه ترکیــه 
ــرای  ــا را ب ــه بازارهــای اروپ ــا ترکیــه از یک ســو، چشــم انداز دســتیابی ب صــادر می کــرد. قــرارداد ب
ایــران گشــود و از ســوی دیگــر، ســودآوری ارزی خوبــی بــرای کشــور بــه دنبــال داشــت. نزدیکــی 
دو کشــور از دیگــر مزیت هــای ایــن قــرارداد بــود. رکن الدیــن جــوادی، مدیرعامــل اســبق شــرکت 

ملــی نفــت، در مصاحبــه ای بــا مــا امتیازهــای ایــن قــرارداد را چنیــن تشــریح کــرد: 
ــا  ــن قرارداده ــی ای ــاز عموم ــاز خــاص دارد. امتی ــک امتی ــی و ی ــاز عموم ــک امتی »صــادرات گاز ی
ــل می کنیــم  ــی تبدی ــع مال ــه مناب ــازاد خــود را ب ــع م ــا مناب ــن اســت کــه در بحــث صــادرات م ای
ــت را صــادر  ــه نف ــه ک ــم. همان گون ــه اداره و توســعه کشــور می پردازی ــع ب ــن مناب و از محــل همی
ــوند  ــادر می ش ــه ص ــورت تک محمول ــاً به ص ــه عموم ــت ک ــای نف ــالف قرارداده ــا برخ ــم، ام می کنی
ــای گاز  ــد، قرارداده ــال می رس ــک س ــه ی ــر ب ــرایط حداکث ــن ش ــا در طوالنی تری ــدت قرارداده و م
طوالنی مــدت اســت. قراردادهــا در گذشــته 25 تــا 30 ســاله و در حــال حاضــر بــا بــاال رفتــن دانــش 
ــا  ــرارداد ب ــای ق ــی از مزیت ه ــوند. یک ــد می ش ــاله منعق ــاله و 20 س ــت، 15 س ــاد رقاب ــی و ایج فن
ترکیــه ایــن مســئله بــود کــه مــا بــرای یــک مــدت طوالنــی 25 ســاله یــک منابــع مالــی مشــخص را 
بــرای کشــور تــدارک دیدیــم کــه در درازمــدت کشــور توانســت بــر روی آن برنامه ریــزی کنــد. غیــر 
از مســائل مالــی، مســائل سیاســی و امنیتــی ایــن قــرارداد هــم بســیار مهــم بــود. گاز فــراورده ای 
اســت کــه در درازمــدت قابــل ذخیره ســازی نیســت. لــذا، درحقیقــت یــک حلقــه پیوســته ای میــان 
تولیدکننــده و مصرف کننــده ایجــاد می کنــد و ایــن اتفــاق در روابــط مــا و ترکیــه ایجــاد شــد. مــا 
ــن کشــور  ــا ای ــدار ب ــک رابطــه ســازنده و پای ــه توانســته ایم همــواره ی ــا ترکی ــرارداد ب به واســطه ق

داشــته باشــیم«

4. مصاحبه با مهندس اسداهلل صالحی فروز، پروژه تاریخ نفت ایران، 1394.
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ــات  ــه، تأسیس ــران و ترکی ــیر ای ــه در مس ــاخت خط لول ــه، س ــا ترکی ــرارداد ب ــاد ق ــس از انعق پ
ــت. ــرار گرف ــور ق ــت و گاز کش ــران نف ــتور کار مدی ــری گاز در دس ــال اندازه گی ــارقوی و ترمین فش
ــن  ــی قزوی ــه دوم در حوال ــه به صــورت انشــعابی از خط لول ــه ترکی ــران ب ــه صــادرات گاز ای خط لول
ایجــاد شــد. شــرکت ملــی گاز ایــن خط لولــه را خــط دوم آذربایجــان نامیــد. حمــداهلل محمدنــژاد 
کــه آن روزهــا مدیریــت شــرکت گاز را برعهــده داشــت، از ســختی های ایــن کار و تــالش مدیــران 

و کارگــران ایرانــی در آن روزهــا چنیــن گفــت:
طراحــی خــط دوم آذربایجــان توســط قســمت مهندســی انجــام شــد... بیــش از 6 پیمانــکار بــزرگ 
بــرای اجــرا انتخــاب کــرده بودیــم و طبیعــی اســت کــه آنهــا هــم پیمانــکاران فرعــی داشــتند... ایــن 
پــروژه باعــث اشــتغال زایی و انتقــال دانــش خوبــی شــد. حتــی در خطــوط لولــه نفــت و پتروشــیمی 
هــم اســتفاده شــد و آقــای نعمــت زاده بــرای اتیلــن غــرب و شــرق پتروشــیمی درخواســت کمــک 
کــرد و احــداث واحدهــای اتیلــن غــرب در 8 اســتان کشــور حاصــل اســتفاده از تجربیــات خط لولــه 
ــروه  ــت مهندســی، گ ــا کمــک و همــکاری تیمــی متشــکل از مدیری دوم ماســت.... خوشــبختانه ب
ناظــر و بازرســی، پیمانــکاران و مشــاوران، اســتانداران و فرماندهــان محلــی و همچنیــن مــردم عزیــز 
کشــورمان کــه زمین هــای زیــر کشــت خــود را کــه ســالیان ســال در آن کشــاورزی می کردنــد در 

اختیــار پــروژه قــرار دادنــد و ایــن پــروژه بــه نتیجــه رســید.1
ــار  ــت فش ــتگاه های تقوی ــی ایس ــه، طراح ــه ترکی ــال گاز ب ــه انتق ــاخت خط لول ــا س ــان ب هم زم
نیــز در دســتور کار شــرکت گاز قــرار گرفــت. مــردان گاز اصطــالح جالبــی دارنــد. آنهــا می گوینــد 
»اگــر گاز بخواهــد روی پاهــای خــود راه بــرود ســرعتش پاییــن اســت«. بــرای رفــع همیــن مشــکل، 
ــتگاه در  ــن ایس ــود. اولی ــاخته می ش ــای گاز س ــیر لوله ه ــن در مس ــل معی ــتگاه هایی در فواص ایس

ــاره ایــن ایســتگاه می گویــد:  ــژاد درب فراشــبند کازرون ســاخته شــد. محمدن
ــان می ســاختیم. تمــام  ــا خودم ــود کــه بعــد از انقــالب م ــت فشــاری ب ــن اولیــن ایســتگاه تقوی ای
ــه دو  ــفارش ب ــد کاال س ــرای خری ــد. ب ــاخته بودن ــوروی ها س ــالب را ش ــل از انق ــتگاه های قب ایس
ــا را انجــام داد و شــرکت ســومی هــم  ــد توربین ه ــا تولی ــی داده شــد. شــرکت زاری شــرکت اکراین
مســئولیت ســاخت کمپرســورها را بــر عهــده گرفــت. توربوکمپرســورها کــه ســاخته شــد بــه ایــران 

ــد.2 ــای مناســب نصــب ش ــد و در محل ه ــال داده ش انتق
بــه مــوازات ســاخت خط لولــه و ایســتگاه های فشــار قــوی، کار ســاخت ترمینــال انتقــال گاز در 
بــازرگان نیــز آغــاز شــد. بــرای ســاخت ترمینــال ســفارش تأمیــن بخشــی از کاال بــه اروپــا داده شــد. 

1. عراقی، بیست سال با گاز...، روایت آقای محمدنژاد، ص 265.
2. آقــای شــعبان پور ،مجــری طــرح،  همــراه بــا ســازمان بازرســی شــرکت گاز مســئولیت نصــب کمپرســورها را برعهــده 

داشت.
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باتوجه بــه طوالنــی بــودن مــدت قــرارداد ســعی شــرکت بــر ایــن بــود کــه بتوانــد از بهتریــن کاالهــا 
بــرای ســاخت ترمینــال اســتفاده کنــد.1 ســرانجام خط لولــه 40 اینچــی انتقــال گاز بــه طــول 253 
کیلومتــر در مســیر تبریــز بــه بــازگان در آذرمــاه 1380 بــه بهره بــرداری رســید و از 19 آذر انتقــال 
گاز بــه ترکیــه آغــاز شــد. پــروژه در 2 بهمــن 1380 به صــورت رســمی افتتــاح شــد. هیئتــی 50 
نفــره بــه ریاســت زکی چــاکان، وزیــر انــرژی ترکیــه، از طریــق مــرز زمینــی گوربــالک وارد کشــور 

شــد و بــا اســتقبال رســمی زنگنــه، مراســم صــادرات گاز به صــورت رســمی آغــاز شــد.2

کنگان باالتر از رقبا
افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه گاز کنــگان تــا 110 میلیــون مترمکعــب در روز ازجملــه طرح هایــی 
ــان  ــن طــرح هم زم ــات اجــرای ای ــد. مقدم ــی شــدن آن بودن ــی اجرای ــران گاز در پ ــه مدی ــود ک ب
بــا مدیریــت حمــداهلل محمدنــژاد بــر شــرکت ملــی گاز فراهــم شــد. ســال 1375 محمدنــژاد دســت 
ــن طــرح  ــا اجــرای ای ــره شــرکت گاز ب ــه همــراه اعضــای هیئت مدی ــدام جســورانه ای زد و ب ــه اق ب
موافقــت کــرد.3 اقدامــات اولیــه بــرای برگــزاری مناقصــه انجــام شــد و شــرکت مهندســین مشــاور 
ــا پشــت ســر گذاشــتن رقبــا توانســت طــرح را آن خــود کند،طــرح در ســال 9731 بــه  ــارگان ب ن

پایــان رســید و کنــگان در جایــگاه اول پاالیــش گاز قــرار گرفــت.

گازرسانی در گذر زمان ) 1376-1368(
ــری  ــاله اول )جلوگی ــج س ــه پن ــول برنام ــت گاز در ط ــه صنع ــی ب ــای ابالغ ــی برنامه ه در پ
ــت و گاز،  ــترک نف ــن مش ــع و میادی ــرداری از مناب ــر بهره ب ــراه، حداکث ــای هم ــوزاندن گازه از س
ــق گاز در  ــای تزری ــرداری از پروژه ه ــل و بهره ب ــریع در تکمی ــت و گاز، تس ــر نف ــت از ذخای صیان
میادیــن نفتــی، توســعه شــبکه های جمــع آوری و اســتفاده مطلــوب از گازهــای همــراه، تســریع در 
ــه کارگیــری  ــا ب ــد گازطبیعــی( شــرکت گاز مؤظــف شــد ب تکمیــل پروژ هــای گاز و افزایــش تولی
حداکثــر تــوان خــود بــر ســهم مصــرف گاز در بخش هــای مختلــف بیفزایــد. باتوجه بــه ایــن برنامــه، 
ــر  ــت. ب ــش گرف ــی را در پی ــوط اصل ــترش خط ــت گس ــانی، سیاس ــش گازرس ــرکت گاز در بخ ش
ــی در طــول  ــا حتی المقــدور گســترش شــاخه های فرعــی نســبتاً طوالن ــالش شــد ت ــا، ت ــن مبن ای

1. عراقی، بیست سال با گاز، صص 266-265.
2. اطالعات، 1380/11/2

3. صورت جلسه هیئت مدیره شرکت گاز، 1375/12/5.
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ــات از  ــرای عملی ــرای اج ــود. و ب ــول ش ــه موک ــد از برنام ــال های بع ــه س ــی ب مســیر خطــوط اصل
ــد.  ــه ش ــاری گرفت ــف ی ــای مختل ــی در بخش ه ــرکت های خصوص ش

فرودیــن مــاه 1368، فــاز اول طــرح گازرســانی بــه شــهرهای اراک، همــدان و مالیــر بــا بودجه ای 
بیــش از 19 میلیــارد و 400 میلیــون ریــال بــه بهره بــرداری رســید. تمــام عملیــات اجرایــی ایــن 
ــی گاز انجــام شــد. اردیبهشــت  ــا کمــک کارگــران و متخصصــان منطقــه 7 شــرکت مل طرح هــا ب
مــاه 1368 احــداث خــط انتقــال گاز در مســیر قزویــن ـ ابهــر بــه اجــرا درآمــد. در ادامــه، احــداث 
ــبکه گذاری  ــال ش ــان س ــاه هم ــرداد م ــورد. خ ــد خ ــز کلی ــهریار نی ــر و ش ــع گاز مالی ــبکه توزی ش
ایــذه و گچســاران آغــاز شــد. شــبکه گازرســانی بخشــی از شــهر تبریــز نیــز بــا حضــور جمعــی از 
ــال گاز  ــه انتق ــه اول خط لول ــاخت قطع ــید. س ــرداری رس ــه بهره ب ــاه 1368 ب ــر م ــئوالن در تی مس
ســرخون ـ سرچشــمه و نــکا ـ نــور نیــز در شــهریور مــاه همــان ســال از ســوی شــرکت گاز واگــذار 
ــا گازرســانی بــه  شــد. باتوجه بــه نیازهــای شهرســتان ربــاط کریــم در اســتان تهــران، مســئوالن ب
ــال و شــبکه گذاری  ــد. طــرح خــط انتق ــت کردن ــاله اول موافق ــه پنج س ــن شــهر در طــول برنام ای
ــز در  ــال گاز ســرخون ـ رفســنجان  نی ــه دوم خــط انتق ــی )ره( و احــداث قطع ــام خمین ــد ام مرق
آبــان مــاه واگــذار شــد. بــا گذشــت چنــد مــاه تصمیمــات الزم بــرای ســاخت قطعــه ســوم خط لولــه 

مذکــور نیــز اخــذ گردیــد. 
کــوی انقــالب در اهــواز، بهبهــان، فــاز H, B قــم، منطقــه 7 تهــران، الهیجــان، فــاز 3 گــرگان، 
ــتان،  ــد، تاکس ــاز 3 گنب ــان، ف ــهر اصفه ــه ملک ش ــران، منطق ــه 13 ته ــتگرد، منطق ــاری، هش س
ــد.  ــان شــرکت گاز بودن ــان کارکن ــان ســال 1368 میزب ــا پای ــب ت ــه ترتی ــز ب ــران نی ــه 8 ته منطق
ــه،  ــه نقش ــع، تهی ــبکه توزی ــداث ش ــون اح ــی چ ــات مختلف ــق اقدام ــن مناط ــه، در ای ــق برنام طب
گازرســانی و ... بــه اجــرا درآمــد. بــا پایــان یافتــن عملیــات گازرســانی، فــاز اول شــبکه گازرســانی 
رشــت، صومعه ســرا و فومــن  بــا حضــور جمعــی از مســئوالن در 18 بهمــن 1368 افتتــاح شــد. در 
ایــن ســال شــرکت گاز بــا 3017 کیلومتــر شــبکه گذاری، 186165 انشــعاب بــه مشــترکین خــود 

واگــذار کــرد. 
ــن مــاه عملیــات ســاخت 40  ــی آغــاز شــد کــه شــرکت گاز از 18 فروردی ســال 1369 در حال
ــات  ــن روز عملی ــود. درســت در همی ــرده ب ــاز ک ــان را آغ ــه 4 اصفه ــر شــبکه گذاری منطق کیلومت
احــداث شــبکه توزیــع گاز پیشــوا در اســتان تهــران نیــز اجرایــی شــد. در طــول فروردیــن همیــن 
ــکاران  ــک پیمان ــا کم ــز ب ــمنان نی ــی و س ــوا ، ایوانک ــرود، پیش ــار، لنگ ــال نقشــه 1/200 گرمس س
ــاز 2  ــه ف ــانی ب ــدان، گازرس ــاز 4 هم ــع گاز ف ــبکه توزی ــداث ش ــاز اح ــد. آغ ــه گردی ــی تهی داخل
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ــب  ــبکه گذاری و نص ــرد، ش ــرکان و بروج ــد، تویس ــر، نهاون ــال مالی ــط انتق ــداث خ ــاهرود، اح ش
انشــعابات یاســوج و ســپیدان، شــبکه توزیــع گاز فازهــای 5D,5C,5B,5A, 4D,4C,4B,4A کــرج، 
ــع گاز  ــان، توزی ــه 2 اصفه ــع گاز منطق ــبکه توزی ــک، ش ــهر و اندیمش ــی ش ــبکه گذاری خمین ش
زنجــان، شــبکه گازرســانی فــاز B3 ,S3 تبریــز، گازرســانی کــوی انقــالب اهــواز، احــداث شــبکه و 
ــاز 4 اراک، نقشــه برداری  ــع گاز ف ــد، خرمــدره و گرمســار، توزی انشــعابات ابهــر، شــبکه گذاری گنب
ایوانکــی، رودهــن و فیروزکــوه، گازرســانی فــاز 2 الهیجــان و تهیــه نقشــه 1/200 منطقــه 4 تهــران 
و واگــذاری ســاخت قطعــه چهــارم خــط انتقــال ســرخون ـ رفســنجان از مهم تریــن فعالیت هــای 
شــرکت گاز در طــول ســال 1369 اســت. افزایــش تعــداد مشــترکین در طــول ســال های گذشــته 
ــا ســیر صعــودی از 9/9 درصــد در ســال 1366 بــه 14/8  ســبب شــد تــا مصــرف گاز در کشــور ب
ــد. در ایــن ســال شــرکت گاز  درصــد در ســال 1368 و 18/8 درصــد در ســال 1369 افزایــش یاب
ــار  ــعاب در اختی ــش از 200825 انش ــبکه گذاری بی ــر ش ــام 3274 کیلومت ــا انج ــود ب ــته ب توانس
ــه دنبــال همیــن سیاســت میــزان مصــرف فراورده هــای نفتــی در  مشــترکین خــود قــرار دهــد. ب
بخش هــای مختلــف کاهــش یافــت. چنان چــه ســهم فراورده هــای نفتــی از 80/5 درصــد در ســال 

ــه 75/7 درصــد در ســال 1368 و 71/8 درصــد در ســال 1369 کاهــش یافــت.1 1366 ب
ــذاری بخشــی  ــا واگ ــره ب ــی گاز، هیئت مدی ــرکت مل ــای ش ــش فعالیت ه ــا افزای ــال 1370، ب س
ــای  ــاد پیمان ه ــن روش انعق ــرد. تعیی ــت ک ــرح موافق ــی و ط ــت مهندس ــه مدیری ــارات ب از اختی
ــهری  ــه برداری ش ــال گاز و نقش ــیرهای انتق ــه برداری مس ــی و نقش ــاوره خاک شناس ــات مش خدم
ــارات را تشــکیل مــی داد. ســاخت و  ــده مناقصــات ســال 1370 بخشــی از ایــن اختی و تعییــن برن
نصــب شــبکه و انشــعابات نــور، فــاز 3 و 4 قزویــن، نصــب 700 انشــعاب بجنــورد، احــداث شــبکه 
ــاز 3  ــع الیگــودرز و شــبکه گذاری ف ــر شــبکه توزی ــاز 1 بروجــرد، احــداث 67 کیلومت ــع گاز ف توزی
بســطام- شــاهرود نیــز در طــول اردیبشــت مــاه انجــام شــد. خــرداد مــاه 1370 نیــز بــرای شــرکت 
ــاز  ــع گاز ف ــه ســاخت شــبکه توزی ــی و در ادام ــاز 4 انزل ــات شــبکه گذاری در ف ــاز عملی ــا آغ گاز ب
C7 D7 ,E7 تبریــز رقــم خــورد. خمــام، فــاز 4 زنجــان و فــاز 2 بروجــرد نیــز در طــول تیــر مــاه 
ــی  ــام بخش ــه انج ــه، زمین ــد. در ادام ــف بودن ــای مختل ــرکت گاز در بخش ه ــات ش ــاهد عملی ش
ــگان،  ــل، خوراس ــاز3D اردبی ــدان، ف ــهر، هم ــاز 5 اراک، بهش ــانی در ف ــی گازرس ــات اجرای از عملی
ســمنان، فــاز 2 ســاری، آق قــال، فــاز 2 بهــار، بســتان آبــاد، گــرگان، فــاز D7,C7 اصفهــان، طرقبــه 
مشــهد، غیاث آبــاد قزویــن، فــاز AD ســمنان، فــاز 3 انزلــی، خمیــن، ســرخه، فــاز B , A شهرســتان 

1. ترازنامه انرژی کشور در سال 1368، ص4.
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دامغــان نیــز تــا پایــان ســال 1370 فراهــم شــد. بــا افزایــش تعــداد مشــترکین، شــرکت گاز بــرای 
ــا افزایــش قیمــت بــه  تأمیــن بخشــی از هزینه هــای خــود قیمــت کنتورهــای 5 متــر مکعبــی را ب
ــرای  ــه روســتاها ب ــاه همــان ســال نیــز طــرح مطالعــه گازرســانی ب ــال رســاند. مهــر م 154/5 ری
اجــرا در مــدت یــک مــاه آغــاز شــد. شــرکت گاز قصــد داشــت راه هــای گســترش گازرســانی بــه 
روســتاها را مطالعــه کنــد. بــا تالش هــای شــرکت گاز در فاصلــه ســال های 1365 تــا 1370 تعــداد 
اســتان های برخــوردار از نعمــت گاز بــا افزایــش دو برابــری، بــه 15 اســتان و 141 شــهر و شــهرک 
صنعتــی رســید.1 در ایــن ســال 228538 مشــترک جدیــد بــا انجــام 3890 کیلومتــر شــبکه گذاری 

به جمع مصرف کنندگان گاز طبیعی پیوستند. 
ــگ،  ــر آهن ــذه، کبوت ــران، ای ــتان ته ــروه، وردآورد اس ــک، ق ــع گاز اندیمش ــبکه توزی ــداث ش اح
ــران،  ــمال ته ــه 1 ش ــان،  منطق ــر، فارس ــلمان، چابکس ــه س ــک، منطق ــاز 3 اندیمش ــنجان، ف رفس
ــهر،  ــوی، قائم ش ــاز B3 خ ــنجان، ف ــاز 1 رفس ــان، ف ــاز A1,2B زنج ــنندج، ف ــاز2A س ــهد،  ف مش
ــاز 1  ــه، ف ــاز B2 ارومی ــنندج، ف ــاز 5 س ــازند، ف ــگاور، ش ــدآباد، کن ــوی، اس ــاز 3B خ ــلمان، ف س
ــل،  ــاز 1 باب ــانی ف ــبکه گازرس ــد. ش ــام ش ــا 1374 انج ــال های 1371 ت ــول س ــز در ط ــنندج نی س
گلســتان، فــاز 1 بابلســر، فــاز 2A ارومیــه نیــز در طــول همیــن ســال ها بــا جدیــت تمــام پیگیــری 
و بــه اجــرا درآمــد. از مهم تریــن پروژه هــای افتتاحیــه در فاصلــه ســال های 1371- 1375 
ــی در  ــارد ریال ــه 5 میلی ــا هزین ــار ب ــتان خوانس ــانی شهرس ــبکه گازرس ــاح ش ــه افتت ــوان ب می ت
خــرداد مــاه 1371، بهره بــرداری از طــرح گازرســانی بندرانزلــی در 2 تیــر مــاه 1372، گازرســانی 
ــاد ورامیــن در تیــر مــاه 1375 اشــاره کــرد.  ــا حضــور آیــت اهلل رفســنجانی، باقرآب ــه کرمانشــاه ب ب
نصــب 266247 انشــعاب در ســال 1372، 161073 انشــعاب در ســال 1374 و 179282 انشــعاب 
در ســال 1375 نیــز گویــای موفقیــت شــرکت گاز در امرگازرســانی بــه مشــترکین اســت. 
ــور از  ــادی از کش ــای زی ــان بخش ه ــداوم، همچن ــای م ــاال و پیگیری ه ــرعت ب ــود س ــا وج ب
ــه  ــدم ســاخت خطــوط لول ــد ع ــر را بای ــن تأخی ــل ای ــد. یکــی از دالی نعمــت گاز برخــوردار نبودن
ــود  ــر ب ــرایطی امکان پذی ــا در ش ــف تنه ــهرهای مختل ــه ش ــانی ب ــت. گازرس ــری گاز دانس سراس
ــه  ــه ب ــوند. طرحــی ک ــف احــداث ش ــن مختل ــال از میادی ــت انتق ــه خطــوط سراســری گاز جه ک
ــه اجــرا  ــه ب ــد مرحل ــت تمــام در چن ــا موفقی ــده ب ــان شــرکت گاز در ســال های آین همــت کارکن
ــاه و  ــن م ــاز فروردی ــه در آغ ــت حیدری ــاز 2 ترب ــه ف ــط تغذی ــر از خ ــداث 8 کیلومت ــد. اح درآم
ــاه  ــن م ــن روز فرودی ــی در آخری ــکار داخل ــط پیمان ــز توس ــزد نی ــبکه گذاری ی ــر ش 200 کیلومت

1. تزازنامه انرژی سال 1370، ص 50.
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ســال 1376 اجــرا شــد. احــداث بخشــی از شــبکه تغذیــه و توزیــع گاز خــوی و خرم آبــاد 
ــن  ــار از آخری ــاز 2 فریدون کن ــهر، ف ــلمان ش ــاد، س ــت. عباس آب ــام پذیرف ــاه انج ــر م ــا مه ــز ت نی
ــد  ــرا درآم ــه اج ــا ب ــانی در آنه ــات گازرس ــال 1376 عملی ــان س ــا پای ــه ت ــد ک ــهرهایی بودن ش
ــا تالش هــای  ــی بســته شــد کــه ب کارنامــه صنعــت گاز کشــور در ســال های ســازندگی در حال
دولــت، صنعــت نفــت جانــی دوبــاره یافــت و در کنــار ترمیــم ویرانی های جنــگ و از ســرگیری مجدد 
صــادرات نفــت، در بخــش گاز نیــز تولیــد بــه دو برابــر افزایــش یافت و بــه 63 میلیارد متــر مکعب در 
روز رســید و مقدمــات الزم بــرای توســعه میــدان گازی پــارس جنوبــی در ســال های آینده مهیا شــد. 
ــا افزایــش تعــداد مشــترکان خانگــی، آمــار نشــت گاز و فوت شــدگان ســیر صعــودی گرفــت.  ب
ــار را کاهــش  ــه بــا آموزش هــای ایمنــی می تــوان آم ــد ک ــد بودن ــرکت گاز معتق مدیــران ش
داد و یافتــن راه حلــی بــرای نحــوه آمــوزش را بــه مســئوالن روابط عمومــی واگــذار کردنــد. 
ــد و  ــدی متول ــن عب ــا طراحــی بهم ــی ب ــای ایمن ــر آق ــا، کاراکت ــن گفتگوه ــب، از دل ای به این ترتی
میهمــان هــر شــب خانه هــای ایرانــی شــد. راه حــل دیگــر بــرای آگاهی بخشــی مشــترکان و انتقــال 
ــر نشــتی گاز  ــود: »اگ ــی ب ــای خانگ ــی در پشــت قبض ه ــتفاده از جمالت ــی، اس ــای ایمن آموزش ه
ــرای تمــاس اســتفاده کنیــد.«1 ــد، از تلفــن همســایه ب ــان اســتفاده نکنی داشــتید، از تلفــن خودت

طرح آماک
ازجملــه طرح هایــی کــه از دوران جنــگ موردتوجــه قــرار گرفــت و ســپس در نیمــه 
ــه  ــد ب ــه بع ــه دو ده ــک ب ــا نزدی ــد، ام ــام ش ــاره آن انج ــی درب ــات مفصل ــازندگی مطالع دوره س
ــه  ــود ک ــراه ب ــای هم ــع آوری گازه ــا جم ــاک همان ــرح آم ــود. ط ــاک ب ــرح آم ــید، ط ــامان رس س
می بایســت از آن به صــورت بهینــه اســتفاده شــود و مخفــف نــام پنــج میــدان نفتــی بــود: 
ــش  ــراه از پی ــای هم ــع آوری گازه ــرح جم ــال. ط ــواز و کوپ ــارون، اه ــوری، م ــور، منص آب تیم
ــگ  ــن، در دوران جن ــود. لیک ــه ب ــرار گرفت ــکو ق ــپس اس ــیوم و س ــر کنسرس ــورد نظ ــالب م انق
ــرح  ــک ط ــه ی ــه، ب ــت و درنتیج ــت گش ــوب پراهمی ــز جن ــق نفت خی ــان مناط ــط کارشناس توس
ــر حســب گــزارش کتــاب هندســه نفــت، در ســال 1364 مطالعــات  ــدل گردیــد. ب ــزرگ ملــی ب ب
ــت.  ــی نیاف ــل مشــکالت ارزی فرجام ــه دلی ــه ب ــب شــد ک ــن طــرح تصوی ــی ای مهندســی مقدمات
در دوره ســازندگی، در ســال1370 مناقصــه محــدودی بیــن شــرکت های ایرانــی و خارجــی بــا 
اســتفاده از تســهیالت وام بانــک جهانــی بــه تصویــب هیئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایران رســید. 

1. مصاحبه با اسداهلل صالحی فروز، پروژه تاریخ صنعت نفت ایران، 1394.
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لیکــن، عملیاتــی شــدن طــرح بــا پشــتیبانی مالــی بانــک مــورد نظــر مــورد توافــق طرفیــن قــرار 
نگرفــت و موضــوع گرفتــن وام منتفــی گردیــد. در مرحلــه بعــد، در ســال 1374 مطالعــات جدیــد 
ــی و فنــی  ــه تصویــب کمیتــه عملیات ــه شــرکت مهندســی مشــاور ســازه ب ــی ب مهندســی مقدمات
رســید. بــه هــر روی، طــرح جدیــد نیــز بــه دالیــل مالــی ســرانجامی نیافــت و در اواخــر ســال 1378 
در قالــب قراردادهــای بیع متقابــل تصویــب شــد. درنهایــت، در اوایــل ســال 1392 تأسیســات تقویت 
ــه همــراه 280 کیلومتــر  فشــار گاز غنــی تــرش و گاز اســیدی و واحــد شیرین ســازی گاز تــرش ب
ــدان خواهیــم پرداخــت.1 ــی ب ــه زیرزمینــی انتقــال گاز ســاخته شــد کــه در فصل هــای آت خط لول

ذخیره سازی گاز طبیعی
در ایــن دوره بحــث ذخیره ســازی گاز بیــن کارشناســان شــرکت ملــی گاز، وزارت نفــت و ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــه چالشــی جــدی بــدل گشــت. ایــن ایــده در زمــان جنــگ نیــز هوادارانی داشــت 
ــت  ــرار گرف ــران استراتژیســت ق و در دوره ســازندگی به رغــم اکتشــافات مناســب، موردتوجــه مدی
کــه نشــان از آینده گــری آنــان داشــت. چنــد نقطــه در مرکــز و شــمال ایــران بــرای ذخیره ســازی 
شناســایی شــد. شناســایی مخازنــی کــه بتواننــد نگهــدار گاز وارداتــی شــوند و واکنــش منفــی از 
خــود نشــان ندهنــد، ســخت و طاقت فرســا بود.ســه نــوع مخــزن بــرای ذخیره ســازی مــورد اســتفاده 
ــنگی  ــازندهای س ــه س ــا ک ــوری؛ 2. آبخان ه ــده هیدروکرب ــازن تخلیه ش ــد: 1. مخ ــرار می گیرن ق
نفوذناپذیــر، متخلــل و زیرزمینــی ای هســتند کــه مخــازن آب طبیعــی هســتند و در برخــی مــوارد از 
آنــان می تــوان بــرای ذخیره ســازی گاز طبیعــی اســتفاده کــرد؛ 3. مغاک هــای نمکــی کــه بــا داشــتن 
ــکا از.  ــد امری ــری می کنن ــوذ از خــروج گاز تزریق شــده جلوگی ــل نف ــای مســتحکم و غیرقاب دیواره
ــه کشــورهایی اســت کــه بیشــترین تعــداد و میــزان حجــم گاز ذخیره سازی شــده را دارد. در  جمل
ایــران، زون هــای کپــه داغ، مکــران، البــرز، زاگــرس و ایــران مرکــزی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت

تأسیس دانشگاه
مهندس به جای تکنسین

ــدل گشــت  ــک عطــش ب ــه ی ــن ب ــه دانشــگاه و تخصــص یافت ــن ب ــگ، رفت ــان جن ــس از پای پ
ــدن  ــدس ش ــای مهن ــد. رؤی ــاب می آی ــه حس ــی ب ــن دوره تاریخ ــه ای ــات ورود ب ــه از مقتضی ک

1. هندسه نفت، جلد اول، انتشارات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 1392، ص 222.
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بســیاری از جوانــان را شــیفته دانشــگاه کــرد. بــه مــوازات افزایــش ظرفیــت دانشــگاه ها، به تدریــج 
ــای  ــنت دوره ه ــا س ــت، ام ــول گذاش ــه اف ــین رو ب ــت تکنس ــرای تربی ــی ب ــای فن ــت دوره ه اهمی
آموزشــی و کارآمــوزی در صنعــت نفــت تقریبــاً تــا دو دهــه پابرجــا مانــد. چارچــوب نظــری کــه از 
ــه  ــود ک ــرد ان ب ــتیبانی می ک ــت پش ــگاهی در وزارت نف ــالن دانش ــتخدام فارغ التحصی ــش اس افزای
ــرکت های  ــوژی و ش ــده تکنول ــت و آین ــوردار اس ــدی برخ ــه رش ــی رو ب ــت از پیچیدگ ــن صنع ای
وابســته به گونــه ای اســت کــه مهندســان و کارشناســان ارشــد می تواننــد آن را اداره کننــد. 
ــت  ــا صنع ــط ب ــی مرتب ــته های فن ــوزش رش ــترش آم ــی، گس ــگ تحمیل ــی جن ــال پایان در س
نفــت و به صــورت متمرکــز بارهــا مــورد بحــث قــرار گرفــت. بــه گمــان آنهــا، تأســیس یــک مرکــز 
ــه نظــر می رســید.  ــادان ضــروری ب ــد تاریخــی دانشــکده نفــت آب ــزرگ دانشــگاهی در ادامــه رون ب
بــر اســاس همیــن ضــرورت در ســال 1368 مقدمــات تأســیس دانشــگاه فراهــم گشــت. به تدریــج 
ــه چهــار هــزار  ــی گرفــت. در ســال 1372 دانشــگاه نزدیــک ب شــمار دانشــجویان و رشــته ها فزون
ــن ظرفیــت در طــول پنــج ســال  ــود کــه ای ــی رئیــس دانشــگاه آن ب نفــر ظرفیــت داشــت. ارزیاب
آینــده بــه چهــارده هــزار نفــر خواهــد رســید. همچنیــن، بــا دانشــگاه ســاری انگلیــس قــراردادی 
منعقــد شــد کــه دانشــجویان دوره دکتــری در آن دانشــگاه پذیــرش شــوند، ولــی دوره تحقیقاتــی 
ــرای دانشــگاه صنعــت نفــت در  خــود را در اهــواز ســپری کننــد.  اعتبــار یــازده میلیــارد ریالــی ب
ســال 1372 بــه تصویــب رســید. دانشــگاه صنعــت نفــت در طــول ســالیان بعــد شــاخ وبرگ گرفــت 
و توســعه یافــت و مراکــز متعــددی تأســیس کــرد کــه در اینجــا می آیــد: دانشــکده نفــت آبــادان، 
دانشــکده نفــت اهــواز، دانشــکده نفــت تهران، دانشــکده علــوم دریایــي محمودآبــاد، مرکــز تحقیقات 
دانشــکده نفــت آبــادان، مرکــز تحقیقــات دانشــکده نفــت اهــواز، مرکــز تحقیقــات دانشــکده نفــت 
ــاد ــي محمودآب ــوم دریای ــکده عل ــت و گاز دانش ــاحل نف ــع فراس ــات صنای ــز تحقیق ــران، مرک ته

تأسیس پژوهشگاه صنعت نفت 
ــگاهی  ــای آزمایش ــگ، پژوهش ه ــان جن ــت و پای ــت نف ــگاه صنع ــیس دانش ــا تأس ــان ب هم زم
ــه  ــه در بســتر تحــوالت تاریخــی از ده ــر و آزمایشــگاه هایی ک ــه دفات ــت. مجموع سروســامان گرف
1330 پدیــد آمــده بودنــد، صورتــی یکپارچــه گرفتــه و بــا تأییــد وزارت علــوم، پژوهشــگاه صنعــت 
ــه ســال 1337 بازمی گــردد. در ســال  نفــت در ســال 1368 تأســیس شــد. پیشــینه پژوهشــگاه ب
ــدازی  ــت راه ان ــت نف ــوص صنع ــگاهی مخص ــران آزمایش ــی ته ــکده فن ــی از دانش 1337 در بخش
گردیــد کــه پــس از دو ســال بــا امکانــات آزمایشــگاهی بهتــر بــه تأسیســات ری در جــوار پاالیشــگاه 
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ــوری  ــگاه های موت ــی و آزمایش ــگاه های نیمه صنعت ــال 1345 آزمایش ــد. در س ــل ش ــران منتق ته
ســوخت و روغــن )زیــر نظــر اداره توســعه تحقیقــات شــرکت ملــی نفــت( گشــایش یافــت. پــس 
ــه در دوران  ــت ک ــه یاف ــت ادام ــه فعالی ــی ب ــات علم ــش و خدم ــز پژوه ــام مرک ــا ن ــالب، ب از انق
انقــالب و جنــگ بــا کمــی وقفــه روبــه رو شــد. در ســال 1368، بــر حســب راهبــرد جدیــد وزارت 
ــات  ــز پژوهــش و خدم ــی، پاالیشــی و شــیمیایی از ســطح مرک ــات صنعت ــه تحقیق ــت در زمین نف
ــا ســال 1372 دارای  ــی ســازمانی، ت ــرو و توانای ــا جــذب نی ــت. ب ــا یاف ــه پژوهشــگاه ارتق علمــی ب
پنــج پژوهشــکده شــد. از فعالیت هــای دیگــر ایــن پژوهشــگاه، اجــرای دوره هــای فــوق لیســانس و 
دکتــری بــا همــکاری دیگــر دانشــگاه ها بــود. در ســال 1372 نزدیــک بــه چهارصــد تــن متخصــص 
ــا نیمه وقــت  ــا پژوهشــگاه همــکاری تمــام ی در ســطوح دکتــری، کارشــناس ارشــد و کارشــناس ب
ــیمیایی و  ــات پتروش ــد ترکیب ــف مانن ــی مختل ــای پژوهش ــازندگی، طرح ه ــتند. در دوره س داش
ــگاه  ــتور کار پژوهش ــی در دس ــاب های صنعت ــرب و پس ــدون س ــن ب ــی محیط زیســت و بنزی آلودگ
بــود.1 منتقدیــن دربــاره عملکــرد پژوهشــگاه در ســه دهــه گذشــته نظــرات متفاوتــی ابــراز داشــتند. 
آنــان انتشــار داشــتند کــه پژوهشــگاه بایســت در ســاخت فورموالســیون ها، بهبــود کیفیــت بنزیــن، 
کاهــش مصــرف انــرژی، کنتــرل صیانتــی مخــازن، زنجیــره پلیمــری و در یــک کالم، تولیــد دانــش 
ــرف  ــد. از ط ــم باش ــت در دوران تحری ــت نف ــده صنع ــی کمک کنن ــای فن ــود فراینده ــی و بهب فن
ــگاه  ــای پژوهش ــن موفقیت ه ــرعت گرفت ــدم س ــود را در ع ــل خ ــگاه دالی ــران پژوهش ــل، مدی مقاب
مطــرح می کردنــد کــه اصلی تریــن آن عــدم مراجعــه و جــدی نگرفتن هــا بــود. در دهــه 
ــه روش هــای دانش بنیــان صــورت گرفــت  ــژه چنــد ســال اخیــر کــه توجــه بیشــتر ب 1390، به وی
ــت  ــی از موفقی ــد. بخش ــت آم ــه دس ــم ب ــازی عل ــره تجاری س ــمندی در زنجی ــای ارزش موفقیت ه
هــا و قراردادهــا در فصــل پایانــی کتــاب آمــده اســت. آنچــه روشــن و غیرقابــل انــکار اســت همانــا 
ــه  ــت ک ــاری اس ــد تج ــه تولی ــیدن ب ــرای رس ــدی ب ــی ـ تولی ــز پژوهش ــه مراک ــت همه جانب تقوی
ــی را ســرعت می بخشــد. ــه اهــداف مل ــای تجــاری باشــد رســیدن ب ــا نظارت ه چنانچــه همــراه ب

تولد نشریه  مشعل
نشــریه مشــعل، پــس از چــاپ پنــج پیش شــماره، در تیــر 1374 زیــر نظــر شــورای ســردبیری 
و مدیــر مســئولی آقــازاده به طــور رســمی انتشــار یافــت. نشــریه، هــر دو هفتــه یــک بــار، بــا چــاپ 
رنگــی بــر روی کاغــذ تحریــر به صــورت رایــگان در دســترس کارکنــان وزارت نفــت و شــرکت های 

1. پیک نفت، شماره 274، ص 10.
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ــاپ و  ــده، چ ــب تدوین ش ــت مطال ــت، کیفی ــک نف ــا پی ــده آن ب ــاوت عم ــت. تف ــرار گرف ــه ق تابع
شــمارگان آن بــود. پایــان انتشــار پیــک نفــت و شــروع انتشــار مشــعل بــه مثابــه نقطــه تحــول در 
ــا و  ــا انتقاده ــه بعضــاً ب ــد ک ــه حســاب می آی ــان ب ــه کارکن ــار دورن  ســازمانی ب اطالع رســانی اخب
تحســین هایی روبــه رو شــد. در ادامــه، بــا جــذب اهــل قلــم و ایجاد تنــوع در مقــاالت و افزایــش کّمی 
اخبــار، نشــریه مــورد اســتقبال جامعــه نفتــی قــرار گرفــت و تــا پایــان دوره ســازندگی، نشــریه در 
همــان قطــع و تعــداد صفحــات، امــا بــا کمــی تغییــر در شــمار عکس هــا و خبرهــا انتشــار می یافــت.

ــات  ــن و موضوع ــی از عناوی ــذف برخ ــت، ح ــک نف ــا پی ــعل ب ــی مش ــای اصل ــی از تفاوت ه یک
ــه  ــذرد« ک ــره چــه می گ ــوان »در هیئت مدی ــا عن ــره ب ــه، موضــوع جلســات هیئت مدی ــود. ازجمل ب
ــود؛  ــده ب ــذف ش ــی داد، ح ــاص م ــود اختص ــه خ ــت را ب ــک نف ــریه پی ــه از نش ــا دو صفح ــک ت ی
ــده می شــود؛  ــر دی ــت در مشــعل کمت ــت نف ــه صنع ــگاران وابســته ب ــی از خبرن گزارشــات توصیف
ــه  ــر ب ــز کمت ــان شــامل اشــعار و دل نوشــته ها نی ــی، نامه هــای ارســالی کارکن مصاحبه هــای طوالن
چشــم می آیــد. شــمار صفحــات پیــک نفــت در برخــی از شــماره ها بــه 70 صفحــه نیــز می رســید، 
ــرد. ــظ ک ــود را حف ــه ای خ ــت صفح ــب هش ــازندگی قال ــان دوره س ــا پای ــعل ت ــریه مش ــی نش ول

مرکز فیلم
از ســال 1371 فعالیت هایــی بــرای تأســیس مرکــز فیلــم وزارت نفــت آغــاز شــد. بــا 
مرکــزی  تأســیس  اندیشــه  نفــت،  وزارت  آرشــیوی  فیلم هــای  از  مجموعــه ای  جمــع آوری 
ــا  ــط غالم رض ــم توس ــز فیل ــن 1372 مرک ــت. در بهم ــوت گرف ــا ق ــن فیلم ه ــداری ای ــرای نگه ب
آقــازاده افتتــاح شــد. آقــازاده در مراســم افتتــاح مرکــز گفــت: »مــن از خدمــات آقــای 
ــن  ــده ام، ای ــه ش ــه متوج ــی ک ــی از نکات ــم. یک ــی می کن ــز قدردان ــن مرک ــذار ای ــی، پایه گ کاظم
ــت.  ــده اس ــع ش ــوم واق ــود مظل ــات خ ــانه ای خدم ــکاس رس ــت در انع ــت نف ــه صنع ــت ک اس
ــده  ــام ش ــته انج ــال گذش ــج س ــه در پن ــی ک ــای عظیم ــازندگی ها و کاره ــه س ــان ب ــی انس وقت
ــت.«1 ــوده اس ــور ب ــه کش ــوان مجموع ــتر از ت ــی بیش ــه حت ــود ک ــه می ش ــد، متوج ــگاه می کن ن

بــه  انقــالب  از  پیــش  بــه  متعلــق  تدویــن  و  بــرش  قدیمــی  دســتگاه های  مرکــز،  ایــن  در 
اعزامــی  خبرنــگاران  گرفــت.  قــرار  اســتفاده  مــورد  خریداری شــده  جدیــد  دســتگاه های  همــراه 
بودنــد. نفــت  وزارت  فیلــم  مرکــز  بــه  آن  ارســال  و  فیلــم  تهیــه  بــه  موظــف  نفتــی  مناطــق 
ــل  ــده در اوای ــن ای ــود. ای ــدل ش ــزرگ ب ــتودیوی ب ــک اس ــه ی ــم ب ــز فیل ــه مرک ــود ک ــده آن ب  ای

1. نشریه پیک نفت، شماره 281، ص 6.
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نفــت،  وزارت  روابط عمومــی  وقــت  کل  مدیــر  نعمت الهــی  اکبــر  شــد.  پــرورده   90 دهــه 
اولیــه  اهــداف  بــه  مجموعــه  ایــن  نهایــت  در  ولــی  برداشــت،  آن  توســعه  بــرای  گام هایــی 
خــود نرســید و ایــده تشــکیل مرکــز فیلــم وزارت نفــت، فرجامــی درخــور نــام خــود نیافــت
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کارنامه دولت سازندگی

ــا الیحــه بودجــه ســال  ــه مجلــس رفــت ت رئیس جمهــور هاشــمی رفســنجانی در 24 آذر 1375 ب
1376 را تقدیــم نماینــدگان کنــد. او بــا ارائــه گزارشــی مشــروح1، تصویــری از تحــوالت پدیدآمــده 
در دوران ریاســت جمهــوری خــود ترســیم کــرد. گــزارش او حاکــی از پیشــرفت و تحــول بــزرگ در 
مقایســه بــا ســال پایانــی جنــگ بــود. وضعیــت تحصیلــی، بهداشــت، رفــاه، اشــتغال، شــاخص تولیــد 
بــرق و گاز و نفــت و کاهــش محرومیــت ســرفصل های اصلــی گــزارش او بــود. او دربــاره درآمدهــای 

نفتــی و مالیاتــی گفــت: 
در ســال های اخیــر نســبت درآمدهــای مالیاتــی بــه کل درآمدهــای عمومــی دولــت افزایــش یافــت 
و بــه دنبــال آن ســهم درآمــد نفــت کاهــش یافتــه، در هفــت ماهــه اول ســال 1375، درآمدهــای 
مالیاتــی 70 درصــد و درآمدهــای نفتــی 18/4 درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 

یافتــه اســت. 
در ایــن دوره، ســازمان اجتماعــی صنعــت نفــت گســترده تر از قبــل شــد. خودکفایــی در صنعــت 
ــادی  ــبتاً زی ــه نس ــوز فاصل ــال هن ــرز ایدئ ــا م ــا ت ــید، ام ــی رس ــبتاً قابل قبول ــزان نس ــه می ــت ب نف
ــه  ــا اشــاره ب ــود. او ب داشــت. پیشــرفت صنعــت نفــت بخــش دیگــری از گــزارش رئیس جمهــور ب

ــای پاالیشــی و گازرســانی گفــت:  ــدازی واحده راه ان
ــدود 1/4  ــال 1375، ح ــش ماهه اول س ــی در ش ــارف داخل ــرای مص ــه ب ــام تخصیص یافت نفت خ
میلیــون بشــکه در روز اســت کــه کاًل در اختیــار پاالیشــگاه های داخلــی قــرار گرفتــه و 97/6 درصــد 
از هــدف برنامــه تحقــق یافتــه اســت. در ایــن مــدت، ارز موردنیــاز فراورده هــای وارداتــی از محــل 
ــه  ــادل برنام ــرای ســال 1376، مع ــد ب ــی تولی ــن شــده و پیش بین ــا تأمی صــادرات ســایر فراورده ه
اســت. تعــداد شــهرهای دارای لوله کشــی گاز از 114 شــهر در ســال 1368 بــه 211 شــهر در ســال 
ــواد  ــد م ــن، تولی ــز در حــال اجــرا اســت. همچنی ــه و لوله کشــی 55 شــهر نی ــش یافت 1375 افزای
ــادل 8/52  ــال 1374 مع ــیمی در س ــع پتروش ــرکت صنای ــه ش ــرکت های تابع ــط ش ــف توس مختل
میلیــون تــن بــوده کــه 99 درصــد اهــداف برنامــه را محقــق ســاخته اســت کــه از ایــن مقــدار 1/2 

میلیــون تــن صــادر شــده اســت. 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــت و گاز را ک ــت نف ــده صنع ــای عم ــخنانش پروژه ه ــه س ــور در ادام رئیس جمه

ــمرد: ــن برش ــود، چنی ــاز ش ــود آغ ــرار ب ــا ق ــی آنه ــات اجرای ــا عملی ــد و ی ــرداری بودن بهره ب

1. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، 24 آذر 1375.
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ــداث  ــگان؛ اح ــر کن ــگاه ولی عص ــل پاالیش ــت کام ــرداری از ظرفی ــاس؛ بهره ب ــگاه بندرعب پاالیش
ــرداری از  ــد؛ بهره ب ــران و بیدبلن ــگاه خانگی ــی پاالیش ــات اجرای ــروع عملی ــگاه گاز داالن، ش پاالیش
خطــوط انتقــال گاز شــهرهای مختلــف، شــروع عملیــات اجرایــی ســومین خط لولــه گاز سراســری؛ 

ــز؛  ــیمی تبری ــرداری از پتروش بهره ب
رئیس جمهــور در بخــش دیگــری از ســخنانش اقدامــات انجام شــده در زمینــه فقرزدایــی و 

محرومیت زدایــی را برشــمرد و گفــت:
ــات  ــا اقدام ــه ب ــد ک ــر بودن ــط فق ــر خ ــور زی ــت کش ــد جمعی ــش از 47 درص ــالب بی ــل از نق قب
ــه  ــا کنــون ایــن نســبت ب انجام شــده، بعــد از انقــالب مخصوصــاً از ابتــدای برنامــه پنج ســاله اول ت
ــرون  ــد، بی ــر بوده ان ــر خــط فق ــه زی ــردم ک ــی 30 درصــد م ــه اســت. یعن 17 درصــد کاهــش یافت
ــه قضــاوت  ــه در صحبت هایشــان ظالمان ــم ک ــراد را می بینی ــن دوره بعضــی از اف ــد. در همی آمده ان
ــاری  ــا مســتندات روشــن آم ــن ب ــر شــده، ای ــدار پولدارت ــر شــده و پول ــر فقیرت ــه فقی ــد ک می کنن

اســت.
اقدامــات انجام شــده در زمینــه محرومیت زدایــی طــی ســال های بعــد از انقــالب اســالمی موجــب 
ــا رشــد 770 درصــدی  ــا ســال 1374 ب ــه ت ــود شــاخص های مربوطــه شــده اســت. به طوری ک بهب
ــال 1375  ــوردار شــده اند. در س ــرق برخ ــتا از نعمــت ب ــالب، 33328 روس ــل از انق ــه قب نســبت ب
بیــش از 2500 روســتا و در ســال 1376 حــدود 2700 روســتا بــرق دار خواهنــد شــد. همچنیــن، 
تــا کنــون 31600 روســتا بــا پوشــش 20 میلیــون نفــر از آب آشــامیدنی ســالم برخــوردار شــده و 

بیــش از 14600 خانــه بهداشــت در روســتاها ایجــاد شــده اســت. 
ــده بــرای ســال 1376 را  ــای پیش بینی ش ــخنانش درآمده ــی س ــش پایان ــور در بخ رئیس جمه

ــن برشــمرد: چنی
ــرآورد شــده اســت کــه  ــال ب ــارد ری درآمدهــای الیحــه بودجــه ســال 1376 معــادل 74909 میلی
نســبت بــه بودجــه مصــوب ســال 1375 از افزایشــی بالــغ بــر 34 درصــد برخــوردار اســت. از رقــم 
ــایر  ــی و 34 درصــد را س ــای نفت ــی، 41 درصــد را درآمده ــای مالیات ــوق، 25 درصــد را درآمده ف
درآمدهــا تشــکیل می دهــد. بدیــن ترتیــب، ســهم درآمدهــای غیرنفتــی در کل درآمدهــای دولــت 
از 46/1 درصــد در ســال 1375 بــه 59 درصــد در ســال آینــده خواهــد رســید. کــه البتــه ایــن یــک 
مبلغــش ظاهــراً فــروش ارز اســت کــه فــروش ارز قاعدتــاً یــک درآمــد نفتــی اســت در اصــل. اگرچــه 
ــم، یــک درآمــد اضافــی محســوب می شــود،  ــازار خودمــان تفــاوت قیمــت ارز داری ــا چــون در ب م
ــد توجــه بکنیــم گمراه کننــده  امــا درحقیقــت ریشــه اش یــک ریشــه نفتــی اســت کــه ایــن را بای

نباشــد.1
1. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، 24 آذر 1375.
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ــا  ــی ب ــگ دولت ــان جن ــه در پای ــان ک ــود. همچن ــازندگی ب ــت س ــان کار دول ــرداد 1376 پای م
شــعار ســازندگی ظهــور کــرد، رونــد نســبتاً پرشــتاب تغییــرات اقتصــادی در پایــان عصــر 
ــه  ــات ب ــش اصالح ــان جنب ــد. حامی ــات انجامی ــعار اصالح ــا ش ــی ب ــی دولت ــه پیدای ــازندگی ب س
ــی  ــت اجتماع ــاندند. عدال ــه رخ کش ــای آن دوره را ب ــد و کمبوده ــازندگی پرداختن ــر س ــد عص نق
ــد.  ــه آن روی آوردن ــردم  ب ــه م ــود ک ــی ب ــیدمحمد خاتم ــعارهای س ــی از ش ــات سیاس و اصالح
ــا  ــی و ی ــه ناعدالت ــزان ب ــه می ــه چ ــازندگی ب ــر س ــی عص ــت های نفت ــا و سیاس ــه برنامه ه اینک
ــا  ــت ارز و تعرفه ه ــش قیم ــا افزای ــت، ام ــرار نگرف ــه ق ــورد مطالع ــرد م ــک ک ــی کم ــه طبقات فاصل
و شــاخص هزینــه زندگــی در ســال های 1372 و 1373، برخــی نگرانی هــا را پدیــد آورد. 
ــل  ــس و اه ــدگان مجل ــی نماین ــت. برخ ــخنرانی ها گش ــاالت و س ــوع مق ــی موض ــت اجتماع عدال
ــاد  ــرمایه دار انتق ــد س ــه جدی ــور طبق ــی و ظه ــاب رعیت ــه ارب ــی و روحی ــد تجمل گرای ــم از رش قل
کردنــد. اوج ایــن اعتراض هــا در زمانــه انتخابــات ریاســت جمهــوری منتهــی بــه انتخــاب 
ــی، لطــف اهلل  ــت خاتم ــه دول ــاد ب ــگام رأی اعتم ــود. در هن ــال 1376 ب ــی در س ــیدمحمد خاتم س
ــت:  ــت و گف ــته پرداخ ــادی گذش ــای اقتص ــد برنامه ه ــه نق ــس، ب ــده مجل ــی، نماین ــی قنوات زارع
تــورم و گرانــی ســال های اخیــر کــه در ســال 1374 بــه حــدود 50 درصــد )!( رســید، بزرگ تریــن 
مشــکلی اســت کــه مــردم فــداکار مــا را بــه ســتوه آورده، به گونــه ای کــه بیــش از هشــتاد درصــد 
)!( آنهــا زیــر فشــاد تــورم و گرانــی کمرشــکن قــرار دارنــد و دســترنج آنهــا را تــورم می بلعــد و ارزش 
ــه  ــه جامع ــی از مســائلی اســت ک ــت اجتماع ــد... عدال ــا را کاهــش می ده ــد آنه ــدرت خری کار و ق
ــدی  ــا، بهره من ــه درآمده ــع عادالن ــی، توزی ــع تبعیــض و بی عدالت ــق آن را دارد. رف ــا انتظــار تحق م
منطقــی مــردم از امکانــات، امــکان رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای فرزنــدان ایــن مرزوبــوم و زدودن 
ــالمی  ــالب اس ــداف انق ــن اه ــردم و از اصلی تری ــق م ــته های بح ــالمی از خواس ــه اس ــر از جامع فق
اســت. بــدون تحقــق عدالــت اجتماعــی هــر اقدامــی ابتــر اســت. رشــد و توســعه در صورتــی مقبــول 
اســت کــه در خدمــت تحقــق عدالــت اجتماعــی باشــد. متأســفانه بایــد قبــول کــرد و ایــن واقعیــت 
ــه آن بی توجهــی  ــح شــده و جــداً ب ــه ذب ــت اجتماعــی در مســلخ توطئ ــخ را پذیرفــت کــه عدال تل
گردیــده... مــردم خواهــان رســیدگی بــه طبقــه جدیــد ســرمایه داران بــی درد هســتند و خواهــان آن 

هســتند کــه بــا قاطعیــت حقــوق تضییع شــده ملــت از آنهــا بازســتانده شــود.
ــد  ــاب کردن ــوری را انتخ ــات، رئیس جمه ــه انتخاب ــن مشــکالت در عرص ــا ای ــریف ب ــردم ش ــن م ای
کــه در برنامه  هــای او مبــارزه بــا ایــن مشــکالت تــا رفــع آنهــا را دیدنــد. درک او را از مشکالتشــان 
ــران  ــداف ای ــا اه ــب ب ــت و راه و روش او را مناس ــان نشس ــه دلش ــان ب ــد. سخنانش ــاهده کردن مش



ــد.1 اســالمی تشــخیص دادن

1. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسالمی، 28 مرداد 1376، جلسه 119. 
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افتتاح فاز 1 پتروشیمی بندر امام با حضور  رئیس جمهور )1369 ش(

افتتاح پاالیشگاه نفت اراک باحضور رئیس جمهور و وزیر نفت )1372 ش(
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افتتاح پاالیشگاه نفت اراک )1372 ش(



876

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

مراسم استقبال از پیکر شهید تندگویان
  )1370 ش(
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تصویری از عملیات احداث خطوط لوله گاز



بازدید آقازاده وزیر نفت  از تجهیزات نصب شده در بیمارستان مرکزی نفت
 10 مهر 1372



فصل هفتم

دوران طاليي)1376-1384(
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در جمهــوری اســامی ایــران هــر چهــار ســال و در خــرداد مــاه، انتخابــات ریاســت جمهــوری 
برگــزار می شــود. رئیس جمهــور منتخــب پــس از برگزیــده شــدن، ایــن فرصــت را دارد تــا وزیــران 
ــن  ــس از ای ــرد. پ ــاد بگی ــامی رای اعتم ــورای اس ــس ش ــد و از مجل ــاب کن ــود را انتخ ــت خ دول

ــاز می شــود. ــد آغ ــت جدی ــاه، دوره کاری دول ــات، در شــهریور م مقدم
ــام  ــد، ن ــزار ش ــاه برگ ــرداد م ــه روز دوم خ ــال 1376 ک ــوری س ــت جمه ــات ریاس در انتخاب
ــش از 20  ــا بی ــد و وی ب ــرون آم ــی بی ــای انتخابات ــی از درون آرای صندوق ه ــیدمحمد خاتم س
میلیــون رأی بــر کرســی ریاســت جمهــوری نشســت. این دوره هشــت ســاله کــه در ادبیات سیاســی 
ایــران بــه دوره اصاحــات موســوم اســت، آغازگــر تحوالتــی  گســترده در سیاســت و اقتصــاد کشــور 
ــه کــرد. از مهم تریــن  ــه تبــع آن، صنعــت نفــت ایــران نیــز تحــوالت چشــمگیری را تجرب ــود و ب ب
ــود  ــل( ب ــع متقاب ــک )بی ــن تحــوالت، جــذب ســرمایه خارجــی در چارچــوب قراردادهــای بای ب ای
ــه ثمــر رســید.  در ۸ ســال بعــد، عــاوه  کــه از دولــت پیشــین آغــاز شــده بــود و در ایــن دوره ب
بــر رشــد ارقــام در حــوزه هایــی چــون  شــبکه گازرســانی، عملیــات اکتشــافی و تولیــد محصــوالت 
ــه تولــد شــرکت های  پتروشــیمیایی، تغییراتــی نیــز در ســاختار اداری صنعــت نفــت رخ داد کــه ب

جدیــد منجــر شــد. 
ــداوم سیاســت  ــار ت ــه گرفتــن وزارت نفــت از جنجال  هــای سیاســی، در کن ــن دوره، فاصل در ای
ــک  ــه کم ــود، ب ــده ب ــته ش ــان گذاش ــل بنی ــت قب ــه در دول ــی ک ــر تنش زدای ــی ب ــی مبتن خارج
ــرکت های  ــد. ش ــل گردی ــوزه حل وفص ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــئله س ــد و مس ــت آم ــت نف صنع
ــارکت  ــیمی مش ــای پتروش ــاخت مجتمع ه ــن و س ــعه میادی ــاف، توس ــات اکتش ــی در عملی خارج
ــارس  ــاز پ ــج ف ــاح پن ــی و خارجــی، افتت ــن نتیجــه ســرمایه گذاری های داخل ــد کــه عمده تری کردن

ــود. ــن حفــاری ب ــد تجهیــزات نوی ــی، کشــف چنــد میــدان نفتــی و گازی و خری جنوب
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رأی اعتماد به زنگنه
ســیدمحمد خاتمــی، بیــژن زنگنــه را به عنــوان وزیــر نفــت برگزیــد. 2۸ مــرداد 1376 بررســی 
ــا برخــی  صاحیــت وزرای پیشــنهادی دولــت در مجلــس آغــاز شــد. پیــش از آن، بیــژن زنگنــه ب
از نماینــدگان بــه گفــت وگــو نشســته و برنامه هــای خــود را بــا آنــان مطــرح کــرده بــود. اگرچــه 
زنگنــه در آن ایــام فاقــد ســابقه نفتــی بــود، بــرای کســب رأی اعتمــاد در مجلــس راه دشــواری پیش 
رو نداشــت و حتــی ازســوی کنشــگران نفــت جنــوب نیــز مخالفــت جــدی بــا او صــورت نگرفــت.  در 
جلســه رای اعتمــاد، محمدرضــا خبــاز، محمدابراهیــم مداحــی و محمدرضــا راه چمنــی در موافقــت 
بــا زنگنــه ســخن گفتنــد کــه نگاهــی بــه ســخنان آنــان مــی توانــد نــوع نــگاه نماینــدگان و دلیــل 

اعتمــاد مجلــس بــه زنگنــه را آشــکار کنــد .
محمدرضــا خبــاز، دیدگاه هــای زنگنــه، وزیــر پیشــنهادی نفــت، را چنیــن برشــمرد: »تــاش بــر 
توســعه پایــدار درون زا ؛ تأمیــن عدالــت اجتماعــی و صیانــت از نیــروی انســانی؛ توســعه و ارتقــای 
فنــاوری، تقویــت تولیــد ملــی، ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و تأمیــن اشــتغال مولــد؛ اصــاح 
ــی  ــم مصرف ــد و تنظی ــگ کار و تولی ــط فرهن ــره وری؛ بس ــی و به ــود مدیریت ــاختار اداری و بهب س

ــامی.«1 ــام اس ــأن نظ هم ش
محمدابراهیــم مداحــی، دیگــر نماینــده موافــق، گفــت: »عملکــرد جنــاب آقــای زنگنــه در دوران 
ــال در  ــارکت فع ــان مش ــت. ایش ــکار اس ــن و آش ــه روش ــرای هم ــم ب ــل از آن ه ــرو و قب وزارت نی
ــاون فرهنگــی  ــوان مع ــی به عن ــت شــهید رجای ــدا، در دول ــل از انقــاب داشــته. از ابت ــازرات قب مب
وزارت ارشــاد کار خودشــان را آغــاز کردنــد و در ســال 1361 به عنــوان وزیــر نیــرو همچنــان موفــق 
ــرم رأی  ــس محت ــال از مجل ــه ح ــا ب ــار ت ــد. شــش ب ــه کرده ان ــت خــوب انجــام وظیف ــا مدیری و ب
اعتمــاد گرفته انــد کــه ایــن در واقــع بــرای ایشــان یــک امتیــاز اســت و همچنیــن، در ســال 1375 
ازســوی مقــام معظــم رهبــری یــک تأییدیــه دیگــری جهــت مجمــع تشــخیص مصلحــت گرفتنــد 
کــه اینهــا دلیلــی اســت بــرای شایســتگی و لیاقــت ایشــان. برنامه هــای خوبــی دارنــد کــه در رابطــه 
بــا نوســازی صنعــت نفــت، توســعه فنــاوری ملــی در بخــش نفــت، پیونــد صنعــت نفــت بــا نظــام 
صنعتــی، تــاش بــرای تبدیــل صــادرات نفت خــام بــه صــادرات مشــتقات نفتــی کــه ارزش افــزوده 
ــرون  ــی بی ــت انفعال ــه از حال ــت ک ــی نف ــود نظــام بازاریاب ــد، بهب ــش می ده ــدات را افزای ــن تولی ای

بیاییــم و یــک مقــدار ابتــکار عمــل داشــته باشــیم و نهایتــاً بهینــه کــردن مصــرف انــرژی.«
ســومین موافــق، راه چمنــی بــود. او موافقــت خــود را چنیــن بیــان کــرد: »برادرمــان آقــای زنگنــه 

1. مذاکرات مجلس دوره پنجم شورای اسامی، جلسه 119، 2۸ مرداد 1376.
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کــه همــه بــرادران می شناســند، از مدیــران قــوی هســتند و االن هــم انشــاءاهلل در وزارت نفــت بــا 
سیاســت های خوبــی کــه دارنــد ]موفــق خواهنــد شــد[ در جلســه ای کــه داشــتیم می گفتنــد مــا 
به جــای اینکــه بخواهیــم گاز را بــه خــارج صــادر کنیــم، خــب ایــن را تبدیــل بــه بــرق می کنیــم 
و بــرق را صــادر می کنیــم. ایــن، هــم کلــی اشــتغال بــرای مــا ایجــاد می کنــد و هــم اینکــه ارزش 
افــزوده خواهــد داشــت. بنابرایــن، انشــاءاهلل وزیــر موفقــی در وزارتخانــه جدیدشــان، وزارت نفــت، 

خواهــد بــود.«
در پایــان رأی گیــری، زنگنــه بــا کســب 213 رأی موافــق، 34 رأی مخالــف و 19 رأی ممتنــع بــه 

ســاختمان وزارت نفــت پــا گذاشــت.1
در طــول چهــار ســال نخســت وزارت زنگنــه )1376 تــا 13۸0( حجــم رخدادهــا، زیــاد و ایجــاد 
تغییــرات در بخش هــای مختلــف ســاختار صنعــت نفــت، چشــمگیر بــود. اقدامــات زنگنــه در کنــار 
اثــرات مثبــت بســیار، موجــی از مخالفت هــا را برانگیخــت. اختاف نظرهــا محــدود بــه نماینــدگان 
ــن  ــت. در چنی ــود یاف ــز نم ــت نی ــت نف ــه صنع ــه در بدن ــود، بلک ــای سیاســی نب ــس و گروه ه مجل
فضایــی بــود کــه انتخابــات دولــت هشــتم برگــزار شــد و بیــژن زنگنــه بــار دیگــر به عنــوان وزیــر 

منتخــب نفــت پــای بــه مجلــس گذاشــت.

چهار سال دوم
هشــتمین انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا حضــور ده نامــزد در 1۸ خــرداد 13۸0 برگــزار شــد. 
ســیدمحمد خاتمــی بــار دیگــر اکثریــت آرا را کســب کــرد و به عنــوان هشــتمین رئیس جمهــور در 

ســاختمان پاســتور مانــدگار شــد. 
11 مــرداد حکــم تنفیــذ خــود را از رهبــر انقــاب دریافــت کــرد و 2۸ مــرداد بــه همــراه اعضــای 
ــد وزرای پیشــنهادی  ــت و در تأیی ــس رف ــه مجل ــاد ب ــرای کســب رأی اعتم ــه پیشــنهادی ب کابین

دولــت خــود در صحــن مجلــس ســخن گفــت.2
ــران در  ــگاه ای ــت جای ــرد و تقوی ــاره ک ــد موضــوع اش ــه چن ــه ب ــی زنگن ــور در معرف رئیس جمه
ــوالت  ــن محص ــی گرفت ــن و فزون ــعه میادی ــران، توس ــافی در ای ــات اکتش ــترش عملی ــک، گس اوپ
پتروشــیمی را از نــکات مثبــت چهــار ســاله مدیریــت بیــژن زنگنــه بــر وزارت نفــت عنــوان کــرد:

 »مــن عــرض کنــم کــه اگــر فعالیــت و تــاش و ابتــکار جنــاب آقــای زنگنــه نبــود، مــا ایــن 
موفقیت هایــی کــه در اوپــک و در انســجام اوپــک، در دفــاع از حقــوق تولیدکننــدگان و در رســاندن 

1. مذاکرات مجلس دوره پنجم شورای اسامی، جلسه 121، 29 مرداد 1376.
2.مذاکرات مجلس دوره ششم شورای اسامی، جلسه 135، 2۸ مرداد 13۸0.
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اوپــک بــه یــک جایگاهــی کــه بتوانیــم امــروز بگوییــم، بــا ثبــات و اســتحکام بیشــتر و بــا نــگاه بــه 
آینــده می توانیــم جلــو برویــم، بــدون تــاش ایشــان میســر نبــود... در زمینــه اکتشــاف، در زمینــه 
تقویــت و بنیــه و پشــتوانه اقتصــاد کشــور کــه نــو هســت، در زمینــه احیــای منابــع و بهره بــرداری 
ــد. امیــدوارم در  ــده ای کردن ــود، تــاش ارزن ــع مــا کــه به شــدت در حــال تخریــب ب بهینــه از مناب
ــا بتوانیــم یــک  ــاردی پتروشــیمی م ــا صــادرات 6 میلی ــت، یعنــی ســال 13۸4، ب ــن دول ــان ای پای
منبــع عظیمــی در اقتصــاد کشــور و نیــز تبدیــل مــاده خــام بــه ارزش افــزوده بســیار باالتــر داشــته 

باشــیم کــه ایــن رونــد الحمــداهلل ادامــه دارد و ادامــه خواهــد داشــت.«
امــا جلســه رأی اعتمــاد ایــن دوره متفــاوت از ســال 1376 بــود. وقایــع چهــار ســال گذشــته بــه 
پیدایــی مخالفت هایــی بــا زنگنــه انجامیــده بــود کــه در مجلــس نمــود یافــت. روز ســی مــرداد کــه 
نوبــت نقــد و بررســی وزیــر پیشــنهادی نفــت رســید، نخســت حمیــد کهــرام پشــت تریبــون رفــت 
و در ســه بخــش انتقــادات خــود را بیــان کــرد. در بخــش اول، بــا اشــاره بــه ورود سیاســتمداران و 
اشــخاص غیرنفتــی بــه درون وزارت نفــت، آن را مــورد انتقــاد قــرار داد. کهــرام معتقــد بــود زنگنــه 
ــن  ــرکت مت ــا، ش ــه آنه ــرده و ازجمل ــع ک ــی توزی ــای سیاس ــن جناح ه ــت را بی ــی وزارت نف به نوع
ــام بــرد. او ورود افــراد سیاســی و غیرنفتــی بــه درون وزارت نفــت را بحــران زا دانســت. وی در  را ن
ــه تغییــر ســاختار وزارت نفــت انتقــاد کــرد. تأســیس شــرکت های مختلــف کــه در  بخــش دوم، ب
ــت و  ــرار داش ــوب ق ــت جن ــت نف ــگران صنع ــراض کنش ــورد اعت ــود، م ــاده ب ــاق افت ــن دوره اتف ای
ــه نحــوه  کهــرام همیــن موضــع را در صحــن مجلــس بیــان کــرد. در بخــش ســوم، چنــد ایــراد ب
توســعه صنعــت نفــت وارد کــرد و قراردادهــای امضاشــده و در حــال امضــا را قراردادهایــی بــدون 

مطالعــه دقیــق توصیــف کــرد. کهــرام گفــت:
»حــدود 30 نفــر از خــارج از صنعــت نفــت در ســمت مدیریت هــای ارشــد وزارت نفــت گذاشــته 
شــده و متأســفانه بعضــاً بخش هــای مشــخص از مدیریت هــا بــه جریانــات خــاص سیاســی ســپرده 
شــده اســت و بدیــن وســیله عمــًا جریــان نفــت را بــا سیاســت پیونــد زده اســت و به نحــو بســیار 

دقیقــی بــه کلیــه جریانــات سیاســی متأســفانه ســهم داده شــده اســت.
یکــی از اشــتباهات اســتراتژیک مدیریــت صنعــت نفــت متأســفانه برخــورد شــتابزده و 
غیرکارشناســانه بــا ســاختار، مخصوصــاً در صنایــع باالدســتی مناطــق نفت خیــز و به ویــژه ســاختار 
مهندســی نفــت کــه نقــش برنامه ریــزی و نظــارت بــر عملیــات توســعه مخــازن را بــه عهــده دارد، 
می باشــد. ایــن تصمیــم باعــث گردیــد تــا مدیریــت صحیــح و آگاهانــه را بــر حســاس ترین منابــع 
اقتصــادی کشــور تضعیــف و در مراحــل بســیار ســؤال برانگیز و غیرقابــل توجیــه بعــدی، بــا ایجــاد 
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شــرکت های متنــوع ازجملــه شــرکت هایی نظیــر مهندســی و توســعه نفــت )متــن( و واگــذاری آن 
بــه افــراد کم ســابقه نفتــی کــه متأســفانه اکثــراً از شــخصیت های سیاســی یــک جریــان سیاســی 

ــا توســعه را قطــع نمایــد... ــر تولیــد و ارتبــاط ب بوده انــد، زمینــه نظــارت ب
ــاده  ــت فوق الع ــم و اهمی ــت می پردازی ــت نف ــعه در صنع ــم توس ــه بخــش مه ــوم، ب موضــوع س
ــدون  و ممتــاز توســعه در صنایــع عظیــم نفــت، گاز و پتروشــیمی ایجــاب می کنــد کــه دائمــاً و ب
ــاند  ــور برس ــه منصــه ظه ــور اطمینان بخــش ب ــا و به ط ــی عرصه ه ــه آن را در تمام انقضــا و بی وقف
ــاط، در  ــن ارتب ــود. در ای ــاده حســاس ب ــای کیفیــت فوق الع ــش ظرفیــت و ارتق ــه افزای ــژه ب و به وی
ــوب از  ــی جن ــن نفت ــام از میادی ــد نفت خ ــزان تولی ــعه، می ــه اول توس ــال از برنام ــر از ســه س کمت
ــن در  ــزار بشــکه رســید. ای ــون و 600 ه ــرز 3 میلی ــه م ــزار بشــکه ب ــون و 200 ه حــدود 2 میلی
حالــی بــود کــه از حــدود 2 هــزار پیمانــکار داخلــی اســتفاده شــد و فقــط 40 درصــد از ارز برنامــه 
مصــوب جــاری و ســرمایه ای را بــه خــود تخصیــص داد. چگونــه بــوده اســت کــه در چهــار ســال 

ــه افزایشــی نداشــته اســت.«1 ــزان تولیــد نفــت هیچ گون گذشــته متأســفانه می
رأی گیــری پــس از گفــت وگوهــا و بررســی ها برگــزار شــد و آرای بیرون آمــده از گلدان هــا اگــر 
چــه حضــور زنگنــه در وزارت نفــت را تاییــد مــی کــرد امــا چنــدان دلخــوش کننــده نبــود. شــمار 
آرای موافــق نســبت بــه دوره پیشــین کاهــش چشــمگیری داشــت. آرای موافــق، 166، آرای مخالــف 

74 و آرای ممتنــع 14 رأی بــود.2

دو مقطع زمانی از نگاه آمار
ــرخ  ــت اصاحــات، حاکــی از رشــد اقتصــادی و کاهــش ن مقایســه آمــاری ابتــدا و انتهــای دول
ــت اصاحــات )ســال 13۸4(،  ــی دول ــت اســت. در ســال پایان ــن دول ــورم در دوره هشت ســاله ای ت
ــرخ  ــتند و ن ــرار داش ــی ق ــد و پویای ــیر رش ــورس( در مس ــز ب ــادی )به ج ــاخص های اقتص ــب ش اغل
تــورم بــا ســه درصــد کاهــش نســبت بــه ســال قبــل، بــه 12 درصــد رســید. متوســط قیمــت دالر 
ــی آن، 9042  ــال و در ســال پایان ــت حــدود 1200 ری ــی دول ــازار غیررســمی در ســال ابتدای در ب
ریــال بــود.3 بررســی آمــار و ارقــام حکایــت از ســیطره دولــت بــر تــورم، خلــق پــول، گشــایش در 

رکــود و پاییــن آمــدن نــرخ بیــکاری دارد. 

1. مذاکرات مجلس دوره پنجم شورای اسامی، جلسه 13۸، 31 مرداد 13۸0.

2. مذاکرات مجلس دوره پنجم شورای اسامی، جلسه 13۸، 31 مرداد 13۸0.
3. ترازنامه بانک مرکزی، سال 13۸4.
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در نخســتین ســال دولــت اصاحــات )1376(، تولیــد نفت خــام ایــران، 3 میلیــون و 600 هــزار 
بشــکه در روز، صــادرات نفت خــام حــدود 2 میلیــون و 300 هــزار بشــکه در روز، متوســط بهــای 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــدود 31 ه ــی ح ــد نفت ــر بشــکه و درآم ــی 16/42 دالر در ه ــام صادرات نفت خ
بــود. تولیــد گاز طبیعــی بالــغ بــر 69 میلیــارد مترمکعــب بــود کــه 47 میلیــارد مترمکعــب آن در 
ــبکه گذاری گاز  ــول ش ــد.1 ط ــوزانده ش ــب آن س ــارد مترمکع ــد و 11/5 میلی ــرف گردی ــل مص داخ
طبیعــی در ایــن ســال، 236۸ کیلومتــر و انشــعابات نصب شــده 169 هــزار و 93۸ عــدد بــود.2 در 
ــه دوم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور،  ــون برنام چارچــوب خط  مشــی های ارائه شــده در قان
قیمــت انــواع فراورده هــای نفتــی افزایــش یافــت و قیمــت اســمی بنزیــن معمولــی بــا 23 درصــد 

افزایــش، از 130 ریــال بــه 160 ریــال در هــر لیتــر رســید.3
ــزار  ــون و 100 ه ــران 4 میلی ــام ای ــد نفت خ ــات )13۸4(، تولی ــت اصاح ــی دول ــال پایان در س
بشــکه در روز و صــادرات نفت خــام 2 میلیــون و 600 هــزار بشــکه در روز بــود. میانگیــن تقریبــی 
ــه 53/11 دالر  ــی ب ــد قابل توجه ــا رش ــی ب ــام صادرات ــکه نفت خ ــر بش ــه ای ه ــای تک محمول به
ــارد  ــزار میلی ــر 471 ه ــغ ب ــت و بال ــی افزایشــی چشــمگیر یاف ــد نفت ــع آن، درآم ــه تب ــید و ب رس
ــی آن  ــارد مترمکعــب و مصــرف داخل ــه ۸7 میلی ــد گاز طبیعــی ب ــن ســال، تولی ــود. در ای ــال ب ری
بــه ۸۸/5 میلیــارد مترمکعــب رســید کــه مــازاد آن از طریــق واردات تأمیــن شــد. قیمــت اســمی 
انــواع فراورده هــای نســبت بــه ســال قبــل، ثابــت و بهــای بنزیــن موتــور ۸00 ریــال در هــر لیتــر 
بــود.4 کل تولیــدات مجتمع هــای پتروشــیمی در ایــن ســال بالــغ بــر 15756 هــزار تــن بــود کــه 

درمجمــوع، 5216 هــزار تــن آن صــادر شــد.5
ــران در تمامــی ابعــاد دانســت،  ــوان آن را دوره طایــی صنعــت نفــت ای در ایــن دوره کــه می ت
ــات بســیار مهمــی  ــه توســعه، اقدام ــرای دســتیابی ب ــوع پیوســت. ب ــه وق ــه ای ب توســعه همه جانب
ــد  ــام تولی ــش ارق ــه افزای ــازمانی روی داد، ب ــی و س ــه در بخــش فن ــات ک ــن اقدام ــد. ای انجــام ش
منجــر گردیــد. تحلیــل مدیــران ارشــد نظــام و صنعــت نفــت بــر ایــن چارچــوب اســتوار شــده بــود 
کــه الزمــه افزایــش تولیــد نفــت، توســعه یکپارچــه ایــن صنعــت اســت. توســعه فنــی صنعــت نفــت 
در تمامــی ابعــاد بــه ســرمایه خارجــی نیــاز داشــت و همچــون دوره هــای گذشــته، صنعــت نفــت و 

1. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1376.
2. ترازنامه انرژی، سال 1376.

3. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1376.

4. ترازنامه بانک مرکزی، سال 13۸4.
5. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
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سیاســت خارجــی پیونــدی عمیــق بــا یکدیگــر داشــتند. سیاســت دولــت مبنــی بــر تنش زدایــی و 
ــه رشــد و توســعه ایــن صنعــت کمــک شــایانی کــرد. جلــب ســرمایه گذاران خارجــی ب

نفت و سیاست
ــاد مخالــف مــن،  در آغــاز دوره اصاحــات، شــعارهای تنش زدایــی، گفتگــوی تمدن هــا، زنــده ب
تشــکیل شــوراها، گســترش مناســبات بین المللــی و پرهیــز از خشــونت، توجــه دنیــا را بــه تهــران 
جلــب کــرد. تهــران کانــون تفســیر جدیــدی از حکمرانــی اســامی و مدینــه فاضلــه اســامی گشــت 
کــه در ســخنان خاتمــی بازتــاب می یافــت. ســخنانی همچــون: حاکــم بایــد حکیــم باشــد؛ کرامــت 
شــهروندان از حقــوق اساســی آنــان اســت، آزادی و انتخــاب حــق طبیعــی تمامــی انســان ها اســت 

ــه مناســبت های مختلــف تکــرار می شــد.  در ســخنان خاتمــی ب
ــت  ــرار داش ــی ق ــعه نفت ــت توس ــت در خدم ــعارهای دول ــوازات ش ــه م ــی ب ــت خارج سیاس
ــه همســویی سیاســت خارجــی و  ــران اســت ک ــت ای ــت نف ــخ صنع ــای تاری ــی از رمزه ــن یک و ای
سیاســت نفتــی بــه شــکوفایی اقتصــاد نفتــی خواهــد انجامیــد. ایــن به معنــای بــاز کــردن درهــای 
ــا  ــمندانه اســت ت ــری روشــی هوش ــه به کارگی ــه روی شــرکت های خارجــی نیســت، بلک کشــور ب
ــان خــاق  ــان و جوان ــی و کارآفرین ــار شــرکت های داخل ــش فنــی و ســرمایه خارجــی در اختی دان
ــی  ــرکت مل ــد از ش ــام ق ــورت تم ــن دوره به ص ــه در ای ــای وزارت خارج ــرد. نمایندگی ه ــرار گی ق
ــد.  ــت می کردن ــکاران بخــش خصوصــی حمای ــاری و پیمان ــیمیایی، حف ــت، شــرکت های پتروش نف
ــش،  ــال دان ــرای انتق ــرپل هایی ب ــه س ــان ب ــد و آن ــوده ش ــری گش ــس از دیگ ــی پ ــت ها یک بن بس

ــدل گشــتند.  ــران ب ــه داخــل ای ــزرگ خارجــی ب ــه شــرکت های ب ــرمایه و تجرب س
ــون در  ــت کلینت ــرد، دول ــاز می ک ــای اقتصــادی ب ــرای گفتگوه ــا را ب ــران دره ــه ای ــان ک هم زم
ــه  ــود. ازجمل ــران ب ــی ـ توســعه ای ای ــه سیاســت های نفت ــد علی ــای جدی ــال تحریم ه اندیشــه اعم
ــد،  ــران می انجامی ــی ای ــادی ـ نفت ــعه اقتص ــازی توس ــه محدودس ــه ب ــکا ک ــت امری ــات دول اقدام
ــران و  ــا ای ــکاری ب ــورت هم ــزرگ درص ــرکت های ب ــه ش ــار ب ــته، اخط ــای نانوش ــال تحریم ه اعم
حمایــت از طرح هایــی کــه بــه انــزوای نفتــی ایــران بینجامــد، بــود. درحالی کــه ایــران در اندیشــه 
ــه را  ــت آســیای میان ــود و قصــد داشــت نف ــه ب ــه ای آســیای میان ــاب منطق ــه ه ــل شــدن ب تبدی
به صــورت ســوآپ بــه خلیج فــارس رســاند، طــرح خط لولــه باکــو ـ تفلیــس ـ جیهــان بــا حمایــت 

امریــکا در حــال اجــرا بــود. 
بااین حــال، تاش هــای ایــران بــا ایجــاد احســاس امنیــت در ســرمایه گذاران، آنهــا را بــه انعقــاد 
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قراردادهــای بیع متقابــل تشــویق کــرد و فــروش تجهیــزات بــه ایــران چشــمگیر شــد، تــا جایی کــه 
شــرکت های امریکایــی پیشــنهاددهندگان اصلــی بــرای ورود بــه بــازار ایــران بودنــد. به طــور مثــال، 
در زمینــه حفــاری و خدمــات حفــاری رقابتــی چشــمگیر ازســوی شــرکت های امریکایــی، انگلیســی 

و فرانســوی بــرای مشــارکت بــا شــرکت های ایرانــی پدیــد آمــد. 
در چنیــن حــال و هوایــی بــود کــه ایــران بــا میزبانــی هشــتمین کنفرانــس ســران کشــورهاي 
اســامي موقعیــت ویــژه ای بــه دســت آورد تــا سیاســت خــود را کــه مبنــی بــر تنش زدایــی، رفــع 
ــژه کشــورهای اســامی منطقــه  ــه کشــورهای دیگــر به وی ــود ب ســوء تفاهم و گفتگــوی تمدن هــا ب

نشــان دهــد. 
نخســتین نشســت ســران کشــورهای اســامی شــهریور 134۸ در شــهر ربــاط، پایتخــت مراکش، 
برگــزار شــد. پــس از گذشــت بیســت و هشــت ســال از برگــزاری اجــاس اول، 1۸ آذر 1376 ایــران 
بــه مــدت ســه روز میزبــان پرشــکوه ترین اجــاس تاریــخ کنفرانــس اســامی شــد کــه ســران ســی 

کشــور و مقامــات پنجــاه و پنــج کشــور دیگــر در آن حضــور داشــتند.1
ــود: »مصمــم هســتیم در جهــت اهــداف مشــترک  در اعامیــه پایانــی اجــاس تهــران آمــده ب
ــن  ــم.« در همی ــتجو کنی ــاون را جس ــر تع ــی ب ــای مبتن ــتیم تاش ه ــم هس ــم، مصم ــدام نمایی اق
اطاعیــه، بــر رد اســتفاده از زور یــا تهدیــد بــه اســتفاده از زور علیــه یکدیگــر تأکیــد شــده بــود.2 
ــس از  ــود. پ ــذار ب ــت اثرگ ــای نف ــش به ــامی در افزای ــس اس ــازمان کنفران ــر س ــران ب ــت ای ریاس
ــه  ــی، ک ــوک نفت ــه ش ــوم ب ــال های 1376 و 1377، موس ــام در س ــت نفت خ ــش قیم ــران کاه بح
دامنگیــر اقتصــاد کشــورهای نفت خیــز جهــان شــده بــود، نزدیکــی ایــران و عربســتان در غلبــه بــر 

ایــن کاهــش و افزایــش تدریجــی قیمــت نقــش مؤثــری داشــت. 

شوک نفتی
ــود، از سیاســت های  ــران و عربســتان کــه از ســالیان پیــش آغــاز گشــته ب تنش زدایــی بیــن ای
ــبی  ــوذ نس ــدن نف ــن آم ــن و پایی ــبات فیمابی ــود مناس ــه بهب ــود و ب ــات ب ــت اصاح ــی دول اصل
گروه هــای سیاســی افراطــی در منطقــه انجامیــد. سیاســت های ایــران بــرای گفتگــو بــا کشــورهای 

ــه تشــکیل هشــتمین اجــاس ســازمان کنفرانــس اســامی«، پژوهش  هــای  1. غــام بنی گلســتانی، »چشــم انــدازی ب
اجتماعــیـ  اســامی، پاییــز 1376، ش10، صص6ـ4

2.منبع فصلنامه مطالعات خاورمیانه، 1376، شماره 12، اعامیه چشم انداز اجاس تهران به آینده در هشتمین اجاس 
سران سازمان کنفرانس اسامی )تهران آذر ماه(
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ــه  ــر منطق ــز، امی ــن عبدالعزی ــلمان ب ــت. س ــرار گرف ــتان ق ــور عربس ــتقبال کش ــورد اس ــه م منطق
ریــاض، بــا ابــراز خوشــبینی نســبت بــه آینــده روابــط بیــن دو کشــور، از ســرمایه گذاری در ایــران 
اســتقبال کــرد و گفــت: »سیاســت های بین المللــی خاتمــی و ســفر آقــای هاشــمی رفســنجانی بــه 
ریــاض در اســتحکام ایــن روابــط تأثیــر بســیاری داشــته اســت.«1 هم زمــان کــه ایــران و عربســتان 
ــازار نفــت وارد  ــه ب ــد، شــوک بزرگــی ب ــرای از ســرگیری روابــط دوســتانه بودن ــی ب در حــال رایزن

شــد.
ــت اصاحــات می گذشــت، قیمــت نفت خــام  ســال 1377، درحالی کــه یــک ســال از عمــر دول
افتــی تاریخــی را تجربــه کــرد. بــه گــزارش بانــک مرکــزی جمهوری اســامی ایــران، ســال 1377 در 
میــان ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی یــک ســال اســتثنایی بــود. ســال 1376 بهــای 
هــر بشــکه نفت خــام صادراتــی ایــران 16 دالر بــود کــه در کاهشــی اســتثنایی، در آذر 1377 بــه 
10 دالر رســید. کاهــش تقاضــای بــازار جهانــی، تصمیــم اعضــای اوپــک بــه افزایــش ســقف تولیــد 
در زمســتان 1376 و بحــران اقتصــادی شــرق آســیا از علــل ایــن کاهــش بی ســابقه قیمــت عنــوان 
ــه 1999 / بهمــن 1377 قیمت هــای نفــت  ــز در فوری ــال مارکت ــر گلوب شــده اســت.2 نشــریه معتب
ــادآور شــد کــه تولیــد بی حســاب، کار دســت  ــود تشــبیه کــرد و ی ــت در پیســت قیرآل ــه رقاب را ب
نفتی هــا داد. ایــن نشــریه در بیــان علــت کاهــش شــدید قیمت هــا نوشــت: »در دو ســال گذشــته، 
تولیــد نفــت در جهــان از میــزان تقاضــای آن پیشــی گرفــت و ایــن امــر ســطح ذخیره ســازی های 
نفتــی را حــدود 900 میلیــون بشــکه افزایــش داد. حتــی اگــر در ســال جــاری ]1377[ تقاضــای 

نفــت یــک میلیــون بشــکه در روز افزایــش یابــد، بازهــم تولیــد نفــت بایــد کاهــش پیــدا کنــد.«3
کاهــش قیمــت نفــت و نگرانــی از کاهــش درآمــد نفتــی در ســخنان رهبــر انقــاب در خطبه های 
ــر حــرام  ــه قناعــت، ب نمــاز جمعــه در دی 1377 انعــکاس یافــت. ایشــان ضمــن دعــوت مــردم ب
بــودن اســراف و ضــرورت رعایــت صرفه جویــی به ویــژه در زمانی کــه درآمــد کشــور نقصــان یافتــه 

تأکیــد کردنــد و گفتنــد: 
ــرم و  ــور محت ــه رئیس جمه ــتم ک ــنیدم و دانس ــراً ش ــه اخی ــدم ک ــوقت ش ــی خوش ــن خیل »م
ــن نکتــه  ــد. بنــده هــم بارهــا ای ــی دعــوت کردن ــه قناعــت و صرفه جوی ــت، مــردم را ب هیئــت دول
ــن  ــر ای ــه دیگ ــک دفع ــم ی ــاه رمضــان می خواه ــه مناســبت م ــار ب ــن ب ــا ای ــرده ام، ام ــرض ک را ع
درخواســت را از آحــاد ملــت بکنــم... حتــی در مواقعــی کــه یــک دولــت و یــک ملــت برخــوردار از 

1.خبرگزاری جمهوری اسامی، 4 آذر 1377.
2.ترازنامه بانک مرکزی، سال 1377؛ نفت و توسعه 5، ص 66. 

3.مشعل، نیمه دوم بهمن ماه 77، ص 27.
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درآمــد هســتند، اســراف مضــر و مذمــوم و شــرعاً حــرام اســت، چــه برســد آن وقتی کــه درآمــد یــک 
کشــور به طــور موقــت کــم می شــود. مثــل حــاال کــه درآمــد کشــور مــا در همیــن ســال جــاری 
تقریبــاً نزدیــک بــه نصــف، کــم شــده اســت. قبــًا مــا می گفتیــم کــه یک ســوم درآمــد کــم شــده 
اســت، بعــد درســت دقــت کردیــم، دیدیــم نــه، نزدیــک بــه نصــف درآمــد کشــور کــم شــده اســت، 
چــون متأســفانه بایــد گفــت کــه درآمــد کشــور متکــی بــه نفــت اســت و نفــت هــم سرنوشــتش 
ــن  ــد همی ــد می کنن ــت را تولی ــه نف ــی ک ــای ملت های ــه بدبختی ه ــت. ازجمل ــران اس ــت دیگ دس
اســت... مــاده ارزشــمندی کــه امــروز دنیــا جانــش بــه آن بنــد اســت، یعنــی نفــت، بــه ملت هــای 
خاصــی متعلــق اســت، عمدتــاً در همیــن منطقــه خــود مــا، مقــداری هــم در جاهــای دیگــر، امــا 
ــی در آن  ــان اصل ــاده، قیمت گــذاری و مصرفــش دســت دیگــران اســت و صاحب ــن م سرنوشــت ای

کمتریــن نقــش را دارنــد... دولــت و ملــت بایــد یــک فکــر اساســی بــرای ایــن مشــکل بکننــد.«1
ــع  ــی، در جم ــت. خاتم ــت رف ــزی وزارت نف ــاختمان مرک ــه س ــز آذر 1377 ب ــور نی رئیس جمه
مدیــران صنعــت نفــت، ضمــن تشــریح وضعیــت بــازار نفــت، ناهماهنگــی برخــی از اعضــای اوپــک را 
ازجملــه علــل ناتوانــی ایــن ســازمان در تأثیرگــذاری بــر بــازار جهانــی نفــت عنــوان کــرد و گفــت: 
»اگــر مــا بــا مجموعــه امکاناتــی کــه در اختیــار داریــم، ضربــه و شــوکی بــه بــازار نفــت وارد کنیــم، 
خواهیــم توانســت قیمــت نفــت را بــه ســطح موردنظــر برســانیم، ولــی وقتــی میــزان عرضــه بیــش 
ــرای  ــد ب ــم کــه بای ــا عقیــده داری از مصــرف شــد، طبیعــی اســت کــه مشــکل حــل نمی شــود. م
مدتــی همــه، یــا درصــد باالیــی از تولیــد و صــدور نفــت را قطــع کــرد تــا ضربــه ای بــه بــازار وارد 
ــا  ــور برپ ــی در کش ــاد عموم ــک جه ــد ی ــه بای ــرف بی روی ــراف و مص ــا اس ــارزه ب ــرای مب ــود. ب ش

شــود.«2
در جــای دیگــر، رئیس جمهــور اوضــاع نامناســب مالــی کشــور در ســال 1377 و گــذر از ایــن 

بحــران را چنیــن تشــریح کــرد:
ــود، درحالی کــه بودجــه را 16 دالر  ــا 10/۸ دالر ب »در ســال 1377 قیمــت هــر بشــکه نفــت م
بســته بودیــم، یعنــی 5 میلیــارد و 200 میلیــون دالر فقــط از ناحیــه نفــت کاهــش درآمــد داشــتیم 
ــی  ــن در حال ــتیم. ای ــد داش ــود درآم ــال 1377 کمب ــال در س ــارد ری ــزار میلی ــاً 24 ه و مجموع
ــورم  ــاره ت ــزی(، دوب ــک مرک ــم )از بان ــتقراض کنی ــغ را اس ــن مبل ــتیم ای ــر می خواس ــه اگ ــود ک ب
ــل  ــرای جامعــه قاب ــن ب ــه 40 درصــد می رســید و ای ــاالی 30 درصــد و شــاید نزدیــک ب ــه ب ــا ب م

)Khmenei.ir( 1. تارنمای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب
2. مشعل، شماره 145، آذر 77، ص 5.



891

فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

تحمــل نبــود. دولــت تحمــل کــرد و بیــش از 600 میلیــارد تومــان اســتقراض نکــرد، یعنــی فشــار 
1۸00 میلیــارد تومــان را بــه خــودش وارد آورد.« ســپس، بــا مقایســه متوســط درآمــد کشــور در 
ســال های 1376 تــا 137۸ گفــت: »درآمــد کشــور در 3 ســال اخیــر 13 میلیــارد و 900 میلیــون 
دالر بــوده اســت، درحالی کــه در طــی ســال های 1374 تــا 1375 بــه میــزان 17 میلیــارد و 200 

ــته  ایم.«1 ــد ارزی داش ــون دالر درآم میلی
کاهــش قیمــت نفــت و درنتیجــه کاهــش درآمــد نفــت و بــر هــم خــوردن مبــادالت اقتصــادی 
کشــور چنــان بــود کــه رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام هــم بــه میــدان آمــد. هاشــمی 

ــار داشــت:  ــت و اظه ــت ســخن گف ــروش نف ــی در ف رفســنجانی از بی عدالت
»نفــت هم اکنــون بشــکه ای حــدود ۸ دالر ازســوی کشــورهای تولیدکننــده فروختــه می شــود و 
بــا قیمتــی حــدود یکصــد دالر بــه دســت مصرف کننــده واقعــی آن در کشــورهای دیگــر می رســد. 
در ایــن میــان کســانی کــه کمتریــن حــق را در ایــن زمینــه دارنــد، بیشــترین ســود را بــه جیــب 
می زننــد و ایــن عدالــت نیســت.«2 هاشــمی رفســنجانی راه حــل ایــن بحــران را برگــزاری نشســت 
ســران کشــورهای عضــو اوپــک دانســت و پیشــنهاد کــرد: »ســران چنــد کشــور مهــم باهم بنشــینند 

و یــک تصمیــم مشــترک بگیرنــد و کشــورهای مهــم غیراوپــک را بــا خــود همــراه کننــد.«3
ــن اوضــاع نابســامان، خواســتار تشــکیل اجــاس  یوســف یوســفی، رئیــس اوپــک، ناامیــد از ای
ســران اوپــک بــرای نجــات بــازار نفــت شــد. او گفــت: »همــه می داننــد کــه نفــت مــازاد در بــازار 
بین المللــی رو بــه افزایــش گــذارده اســت. مــا حــق نداریــم اجــازه دهیــم قیمــت نفــت بــه 10 دالر 
ســقوط کنــد. ایــن اتفــاق بــه نفــع کشــور مــا و هیــچ کشــور دیگــری نیســت و کشــورهای عضــو و 

غیرعضــو اوپــک بایــد بــرای کاهــش ســقف تولیــد بــه توافــق برســند.«4
ایــران و عربســتان بــا مقابلــه بــا کاهــش قیمــت، سیاســت های واحــدی را در ســازمان اوپــک در 
پیــش گرفتنــد کــه در تاریــخ اوپــک کم نظیــر بــود. در ســفر ســیدمحمد خاتمــی، رئیس جمهــور، 
بــه عربســتان، سیاســت یکســان نفتــی یکــی از محورهــای گفتگوهــای دو طــرف بــود. رئیس جمهــور 
اردیبهشــت 137۸ بــه عربســتان رفــت. در ایــن ســفر، عــاوه بــر دیــدار بــا مقام هــای سیاســی ایــن 
کشــور، از تأسیســات نفتــی دمــام در شــرق عربســتان بازدیــد کــرد. نزدیکــی سیاســت های نفتــی 
ایــران و عربســتان در اوپــک از دســتاوردهای ایــن ســفر بــود. النعیمــی، وزیــر نفــت عربســتان، بــه 

1 . مشعل، نیمه دوم شهریور 137۸، ص 4.
2 . مشعل، شماره 145، آذر 1377، ص 9.
3 . مشعل، شماره 147، دی 1377، ص 5.
4 . مشعل، شماره 144، آذر 1377، ص 4.
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ــازار نفــت ثمــره اتفاق نظــر میــان ریــاض و بــرادران  خبرنــگاران گفــت: »تغییــرات مثبــت اخیــر ب
ایرانــی و همچنیــن تمــام کشــورهای عضــو اوپــک اســت. بــه لطــف ایــن اتفاق نظــر، تولیــد کاهــش 
ــه دســت آورد و قیمت هــا به طــرز  ــازار نفــت ثبــات خــود را ب یافــت و همیــن امــر موجــب شــد ب
ــورد  ــه درم ــن اســت ک ــم داد، ای ــون انجــام خواهی ــا اکن ــه م ــد. کاری ک ــش یابن محسوســی افزای
همــکاری گســترده تر درمــورد سیاســت نفتــی بــه توافــق برســیم.« بیــژن زنگنــه نیــز نظــر خــود 
ــه همــکاری  ــازار نفــت ب ــه منظــور تضمیــن ثبــات ب ــراز کــرد: »ریــاض و تهــران ب را این چنیــن اب

خــود ادامــه خواهنــد داد.«1
بــه مــوازات تــاش ایــران بــرای گســترش مناســبات بین المللــی و بهبــود رابطــه بــا همســایگان 
مســلمان حاشــیه خلیج فــارس و به ویــژه عربســتان، تحرکاتــی ازســوی امریــکا در منطقــه در حــال 
ــزوای  ــران را شــدت بخشــد و هــم زمینــه ان ــود کــه هــم تحریم هــای وضع شــده علیــه ای انجــام ب

ــران را فراهــم آورد.  ــی ای بین الملل

تروريسم جايگزين کمونیسم
هم زمــان بــا روی کار آمــدن دولــت اصاحــات کــه از کرامــت انســانی، صلح طلبــی و گفتگــوی 
ــه افــکار شــیطانی  تمدن هــا ســخن می گفــت، در غارهــای تاریــک جاهلیــت، گروه هایــی مســلح ب
ــازده  ــاک ی ــه هولن ــه واقع ــد ک ــازماندهی بودن ــال س ــدند، در ح ــه می ش ــت تغذی ــول نف ــا پ ــه ب ک
ــم شــود و غــرب را متحــد  ــا عل ــام تروریســم در دنی ــه ن ــا موجودیتــی ب ــد ت ــم زدن ســپتامبر را رق

ســازد. 
ــک  ــون دی ــکا، همچ ــی در امری ــی ـ نفت ــای سیاس ــی، گروه ه ــازه زمان ــن ب ــه در همی درحالی ک
ــی  ــران را خنث ــه ای ــون علی ــط کلینت ــده توس ــای وضع ش ــا تحریم ه ــد ت ــاش بودن ــی، در ت چن
کننــد و یــا پایــان دهنــد. تحریم هــای نفتــی علیــه ایــران به طــور فزاینــده ای منافــع شــرکت های 
ــت را  ــا دول ــد ت ــر آن بودن ــی ب ــود و شــرکت های امریکای ــرده ب ــش مواجــه ک ــا چال ــی را ب امریکای
ــه  ــت ک ــش رف ــی پی ــا جای ــت ت ــه دول ــار ب ــازند. فش ــد س ــران متقاع ــای ای ــع تحریم ه ــرای رف ب
ــران  ــه ای ــا تحریم هــای وضع شــده علی ــه ب ــا هــدف مقابل ــواس ای اینگیــج2 ب ــام ی ــه ن مؤسســه ای ب
و چنــد کشــور دیگــر تأســیس شــد و افــراد سرشناســی همچــون دیــک چنــی3 و کاندولیــزا رایــس4 

1.خبرگزاری جمهوری اسامی، 29 اردیبهشت 137۸.
2. U.S.A Engage
3. Richard Bruce Dick Cheney
4.Condoleezza Rice
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ــل  ــت بی ــت های دول ــه سیاس ــه ب ــن حمل ــن انجم ــه ای ــن وظیف ــتند. مهم تری ــت داش در آن عضوی
کلینتــون بــه منظــور رفــع تحریم هــا بــود.1 فریــدون برکشــلی، مدیــر اســبق امــور اوپــک در وزارت 
نفــت، روایــت جالبــی از آن روزهــا دارد. بــه گفتــه او، دیــک چنــی، مدیــر شــرکت هالیبرتــون، کــه 
ــا نخســتین دوره  ــان ب ــون و هم زم ــت کلینت ــان دول ــود، در زم ــق نب ــران مواف ــه ای ــم علی ــا تحری ب
دولــت اصاحــات چنــد بــار بــه ایــران ســفر کــرد.2 جــواد یارجانــی، رئیــس پیشــین امــور اوپــک و 
ــوش، حتــی دیــک  ــت ب ــد: »قبــل از انتخــاب دول ــاره می گوی ــن ب ــرژی در ای ــا مجامــع ان ــط ب رواب
ــرده  ــت ک ــران صحب ــی ای ــم نفت ــع تحری ــاً رف ــای اقتصــادی، خصوص ــو تحریم ه ــزوم لغ ــی از ل چن

بــود.«3
تاش هــا در درون امریــکا بــرای رفــع تحریم هــا جریــان داشــت کــه آتــش حادثــه 11 
ســپتامبر افروختــه و در پــی آن، همه چیــز دچــار تغییــر اساســی شــد. امریــکا اســتراتژی جنــگ 
در خاورمیانــه بــا عنــوان جنــگ بــا تروریســم را در پیــش گرفــت و هرگونــه اقــدام صلح خواهــی و 

ــت. ــاق رف ــه مح ــتی جویانه ب آش
واقعــه ای کــه سیاســت را بــه نفــت بیــش از پیــش مرتبــط ســاخت، پیدایــی گروه هــای افراطــی 
ــای  ــا حمایت ه ــا 13۸0 شمســی ب ــه ســال های 1377 ت ــود ک ــراق و افغانســتان ب اســام گرا در ع
مالــی برخــی از شــیوخ نفتــی قــدرت گرفتنــد. واقعــه یــازده ســپتامبر کــه مســیر تاریــخ را تغییــر 
داد، به زعــم برخــی از پژوهشــگران، دنیــای غــرب را بــا پدیــده جدیــدی بــه نــام تروریســم، به جــای 

کمونیســم، متحــد ســاخت.
واقعــه یــازده ســپتامبر 2001 کــه بــا اصابــت چنــد فرونــد هواپیمــا بــا برج هــای آســمانخراش 
ــه رهبــری بــن الدن  ــه گــروه القاعــده ب به عنــوان نقطــه عطــف در تاریــخ جهــان ثبــت گردیــد، ب
نســبت داده شــد. ســاعت ۸:45 صبــح روز سه شــنبه 11 ســپتامبر 2001 چهــار هواپیمــای تجــاری 
ـ مســافری از فرودگاه هــای امریــکا ربــوده شــد. دو هواپیمــای بوئینــگ 722 بــه دو بــرج تجــارت 
جهانــی نیویــورک اصابــت و آنهــا را بــه تلــی از ویرانــه بــدل کردنــد. هواپیمــای ســوم بــه ســاختمان 
پنتاگــون در ایالــت ویرجینیــا برخــورد کــرد و هواپیمــای چهــارم کــه گویــا قصــد برخــورد بــا کاخ 
ســفید را داشــت، در ایالــت پنســیلوانیا ســرنگون شــد. در ایــن حادثــه، نزدیــک بــه 3 هــزار نفــر در 
برج هــای تجــارت جهانــی بــه کام مــرگ فــرو رفتنــد. هنــوز ســاعاتی از انفجــار نگذشــته بــود کــه 

1.مؤسسه ای که دیک چنی برای رفع تحریم های ایران تأسیس کرد، تارنمای عصر نفت، 29 /6/ 1395
2. رئیس اسبق امور اوپک ایران از 13 سال تجربه خود می گوید، خبرگزاری فارس ، 1391/9/19. 

3. جواد یارجانی، »نفت و گاز تأثیرپذیرتر از مذاکره، نشریه روند اقتصادی«، تیر 13۸6، ش 33 ، ص ۸. 
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شــبکه ســی ان ان ازســوی مقامــات امریکایــی، اســامه بــن الدن رهبــر گــروه القاعــده در افغانســتان را 
مســبب وقــوع ایــن حادثــه تروریســتی معرفــی کــرد. بعدهــا گفتــه شــد هواپیماربایــان در مجمــوع 
19 نفــر بودنــد کــه 15 نفــر از آنــان تبعــه عربســتان ســعودی، 2 نفــر تبعــه امــارات متحــده عربــی، 
یــک نفــر تبعــه مصــر و یــک نفــر نیــز تبعــه لبنــان بــوده اســت. بــه گزارش هــای منابــع غربــی، 
ایــن گــروه تمامــاً عــرب و عضــو ســازمان القاعــده بودنــد.1 برخــی تحلیلگــران غربــی ایــن واقعــه را 

یــک نقشــه صهیونیســتی قلمــداد کرده انــد کــه غــرب را در مقابــل اســام متحــد کنــد.
پــس از ایــن حادثــه، جهــان دچــار تغییراتــی بنیادیــن در نظــام قــدرت و مدیریــت شــد. درســت 
ــی  ــات سیاس ــانه ها و ادبی ــح رس ــم« واژه روز و مصطل ــرور« و »تروریس ــه »ت ــود ک ــن روز ب از همی
ــرارداد و در واکنشــی  ــود ق ــوی خ ــی و پرهیاه ــعار اصل ــوش تروریســم را ش ــرج ب ــد. ج ــان ش جه
ــا تروریســم در کنــار ماســت، نــه در کنــار تروریســم.  شــتاب آلود اعــام کــرد، جهــان در مقابلــه ب
در کنــار اعــام همــدردی جهانیــان، رهبــر انقــاب اســامی خطــاب بــه جــورج بــوش در موضعــی 

صریــح اعــام کردنــد کــه مــا نــه بــا شــما هســتیم و نــه بــا تروریســم.
کوتــاه زمانــی بعــد از واقعــه یــازده ســپتامبر، امریــکا بــه همــراه متحــدان خــود ازجملــه بریتانیــا، 
ــر  ــب داد. 15 مه ــه افغانســتان ترتی ــه  گســترده ای را ب فرانســه، پاکســتان و دیگــر کشــورها، حمل
13۸0 / 7 اکتبــر 2001 حملــه بــه افغانســتان آغــاز شــد و پــس از یــک مــاه، رژیــم طالبــان ســقوط 
کــرد و بــا برگــزاری کنفرانــس بــن، حامــد کــرزای به قــدرت رســید. در انتخابــات ریاســت جمهوری 

افغانســتان کــه چنــدی بعــد برگــزار شــد، کــرزای اولیــن رئیس جمهــور منتخــب افغانســتان بــود.
ــان  ــده و طالب ــا القاع ــگ ب ــرای جن ــران ب ــی ای ــه از مســاعدت و همراه ــوش ک ــو ب جــورج دبلی
ــود در  ــاالنه خ ــن ســخنرانی س ــز، در اولی ــی نســنجیده و اعجــاب برانگی ــود، در اقدام ــوردار ب برخ
ــور  ــراق »مح ــمالی و ع ــره ش ــار ک ــران را در کن ــه 2002( ای ــن 13۸0 / 29 ژانوی ــره ) 9 بهم کنگ
ــا  ــاش آن ه ــن کشــورها از تروریســم و ت ــت ای ــذاری را حمای ــن نامگ ــت ای ــد و عل ــرارت« نامی ش
بــرای دســتیابی بــه ســاح های کشــتار جمعــی بیــان کــرد. ایــران در حالــی بــه حمایــت از طالبــان 
ــا  ــگ ب ــا آســتانه جن ــا ت ــای شــرقی، باره ــا در مرزه ــی کشــور م ــای نظام ــه نیروه ــم شــد ک مته

ــد.  طالبــان و القاعــده پیــش رفتــه بودن
امریــکا پــس از پیــروزی در افغانســتان، خیلــی زود بــه تکاپــو افتــاد تــا عــراق را به عنــوان دومیــن 
هــدف امریــکا در جنــگ بــا تروریســم مطــرح کنــد. دولــت انگلیــس و ســازمان ســیا گزارش هایــی 

ــی، اردیبهشــت13۸4، ش  ــات فرهنگ ــپتامبر، نشــریه چشــم  انداز ارتباط ــازده س ــزارش کمیســیون ی ــه گ ــی ب 1. نگاه
ــص67 -73.  15، ص
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ــا  ــد و ب ــه دادن ــی ارائ ــکار عموم ــه اف ــراق ب ــک در ع ــای شــیمیایی و بیولوژی از وجــود جنگ افزاره
ــا صــدام  ــگ ب ــی، جن ــری ســاح های کشــتار جمع ــابقه صــدام حســین در به کارگی ــه س توجــه ب
ــا تروریســم برشــمردند. ســحرگاه 27  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــه جهان ــای ضــروری جامع را از اولویت ه
اســفند 13۸1 / 19 مــارس 2003 تهاجمــی گســترده ازســوی ائتــاف امریــکا، بریتانیــا، اســترالیا و 
لهســتان بــه عــراق آغــاز شــد. در مدتــی کمتــر از 20 روز، بغــداد و همــه شــهرهای عــراق توســط 

نیروهــای مهاجــم اشــغال و ارتــش صــدام حســین بــدون کمتریــن مقاومتــی تســلیم شــد.1
هم زمــان، امریــکا در حــال گســترش تحریم هــای پنهــان و آشــکار علیــه صنعــت نفــت 
ایــران بــود. ایــران کــه بــرای توســعه صنعــت نفــت بــه ســرمایه خارجــی نیــاز داشــت، بــا وضــع 
ــد. در ســال های  ــل تــاش کــرد نظــر مثبــت ســرمایه گذاران را جلــب کن قراردادهــای بیــع متقاب
1376 تــا 13۸0، بیــش از 12 قــرارداد عمــده نفتــی میــان ایــران و شــرکت های اروپایــی منعقــد 
ــود  ــال ب ــا توت ــی ب ــارس جنوب ــدان گازی پ ــای 2 و 3 می ــرارداد فازه ــا ق ــن آن ه ــه مهم تری شــد ک
کــه در پاییــز 1376 امضــا شــد. شــرکت ایتالیایــی انــی قــرارداد توســعه فازهــای 4 و 5 را بــه خانــه 
بــرد. قــرارداد میــدان نفتــی درود بــا شــرکت های الــف و انــی در ســال 137۸ منعقــد شــد. قــرارداد 
میــدان نفتــی بــال را الــف و بوولــی )کانــادا( و قــرارداد میــدان نفتــی ســروش و نــوروز را شــرکت 
ــی  ــا شــرکت های اروپای ــد همــکاری ب انگلیســی ـ هلنــدی شــل در ســال 1376 امضــا کردند.2رون
ــل سیاســت های تحریمــی دولــت خــود  ــود کــه شــرکت های امریکایــی در مقاب چنــان گســترده ب

ــرای حضــور در ایــران شــدند.3 ــد و خواســتار لغــو تحریم هــا ب ــه اعتــراض زدن دســت ب
ــکوفایی  ــت در ش ــاش دول ــات، دوره پرت ــت اصاح ــا 13۸0، دوره اول دول ــال های 1376 ت س
ــه عــراق و ســپس  ــکا ب ــه آمری ــازده ســپتامبر، حمل ــود کــه تحــت تأثیــر ی ــران ب صنعــت نفــت ای
ــد  ــعه و تولی ــاف، توس ــت. اکتش ــش یاف ــا کاه ــه فعالیت ه ــت و دامن ــرار گرف ــته ای ق ــرای هس ماج
میادیــن نفتــی و توســعه صنایــع پتروشــیمی، گاز و ســایر صنایــع وابســته به خوبــی در حــال انجــام 
بــود تــا اینکــه برج هــای تجــارت جهانــی نیویــورک در 11 ســپتامبر 2001 / 20 شــهریور )چنانکــه 
ــش فشــارهای  ــی و افزای ــر نظــم پیشــین جهان ــود ب ــی ب ــه، پایان ــن واقع ــرو ریخــت. ای ــم( ف گفتی

ــود.  ــت اصاحــات ب ــا آغــاز دوره دوم دول ــا کــه هم زمــان ب ــه اروپ ــر اتحادی ــکا ب امری

1 . جــواد اطاعــت، شــهاب جهانیــان، »دالیــل و رونــد تهاجــم نظامــی امریــکا بــه عــراق«، نشــریه اطاعــات سیاســی ـ 
اقتصــادی، ش247، اردیبهشــت 13۸7، صــص 75-56 

ــه اطاعــات سیاســی – اقتصــادی ، اســفند  ــازده ســپتامبر 2001 ، مجل ــا پــس از ی ــه اروپ ــران و اتحادی ــط ای 2 . رواب
13۸2، ش 19۸، صــص 40 ـ 53.

3 . رئیس اسبق امور مشترک اوپک در ایران از 13 سال تجربه می گوید، خبرگزاری فارس ، 1391/9/29.
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بازتاب فعالیت هسته ای در رسانه های جهان
ــنگتن  ــارد واش ــل وی ــان در هت ــانه های جه ــا و رس ــدگان خبرگزاری ه ــرداد 13۸1 نماین 23 م
ــرزاده،  ــا جعف ــود علیرض ــرار ب ــد. ق ــماری می کردن ــم لحظه ش ــر بســیار مه ــک خب ــال ی ــرای ارس ب
ســخنگوی گروهــک تروریســتی منافقیــن، خبــر را افشــا کنــد. او تصاویــری از ســه نقطــه در نطنــز، 
ــات  ــه تأسیس ــه در دو نقط ــور مخفیان ــران به ط ــت ای ــش در آورد و گف ــه نمای ــان و اراک ب اصفه
غنی ســازی اورانیــوم و در اراک رآکتــور آب ســنگین دارد. کوتــاه زمانــی پــس از انتشــار ایــن خبــر، 

دولــت امریــکا، تهــران را بــه تــاش بــرای تولیــد تســلیحات اتمــی متهــم کــرد.
ــکا،  ــی در امری ــت بین الملل ــم و امنی ــه عل ــزارش مؤسس ــای گ ــر مبن ــبکه CNN ب 21 آذر، ش
ــران قصــد تولیــد ســاح  ــران، مدعــی شــد ای در برنامــه ای، ضمــن تشــریح فعالیت هــای اتمــی ای
اتمــی را دارد. تبلیغــات رســانه ای امریکایی هــا، تأکیــد مکــرر مقامــات کشــورهای غربــی و تهدیــد 
ــی توســط  ــکل الحاق ــر قطــع همــکاری در بوشــهر درصــورت عــدم امضــای پروت روســیه مبنــی ب
ایــران، وضعیــت نامطلوبــی فراهــم کــرد. شــورای حــکام آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی نیــز طــی 
قطعنامــه ای، کمتــر از پنجــاه روز بــه ایــران مهلــت داد تــا بــه تعهداتــش در مــورد کنتــرل برنامــه 

اتمــی عمــل و پروتــکل الحاقــی را امضــا کنــد.1 
ــود کــه درنهایــت، در 12 ســپتامبر 2003  ــران ب ــع ســرآغاز چالش هــای هســته ای ای ــن وقای ای
ــن  ــد. در ای ــران انجامی ــه ای ــه شــورای حــکام علی ــن قطعنام ــه صــدور اولی / 21 شــهریور 13۸2 ب
قطعنامــه، تــا پایــان اکتبــر )19 آبــان 13۸2( بــه ایــران فرصــت داده شــد تــا اقدامــات اعتمادســاز 
خــود را انجــام دهــد؛ بی درنــگ و بــدون قیدوشــرط پروتــکل الحاقــی را امضــا و تمامــی فعالیت هــای 

ــا غنی ســازی را تعلیــق کنــد.2 مرتبــط ب
پــس از صــدور ایــن قطعنامــه، ایــران اقدامــات اعتمادســاز خــود را آغــاز کــرد. 29 مهــر 13۸2 
وزیــران ســه کشــور اروپایــی آلمــان، انگلیــس و فرانســه وارد تهــران شــدند. آنهــا بــا مقامــات ایرانــی 
بــه ریاســت حســن روحانــی و کمــال خــرازی بــه گفتگــو نشســتند کــه بــه صــدور بیانیــه ســعدآباد 
انجامیــد. خــروج ایــران از سیاســت تهدیــد و فشــار خارجــی، شناســایی حــق ایــران بــر اســتفاده 
صلح آمیــز از انــرژی هســته ای، تأکیــد بــر حــل و فصــل موضــوع از طریــق شــورای حــکام، تعلیــق 
ــه و چگونگــی لغــو آن از مــواردی  ــراوری اورانیــوم به طــور داوطلبان فعالیت هــای غنی  ســازی و بازف

بــود کــه در ایــن بیانیــه گنجانــده شــده بــود.3

1 . خاصه ای از مذاکرات هسته ای در دولت خاتمی، خبرگزاری تسنیم ، 20 فروردین 1393.
2 . تارنمای ایران و فناوری هسته ای.

3 . نجفــی اســفاد، مرتضــی، »بازتاب هــای مثبــت و منفــی بیانیــه ســعدآباد از دیــدگاه حقوقــی«، مجلــه دیدگاه هــای 
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چهــار مــاه پــس از بیانیــه تهــران، جلســه دیگــری بیــن ایــران و ســه کشــور اروپایــی در بروکســل 
برگــزار شــد. حاصــل ایــن نشســت موافقت نامــه بروکســل بــود کــه در 4 اســفند 13۸2 / 23 فوریــه 
2004 امضــا شــد. حســن روحانــی، دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی و مســئول مذاکــرات هســته ای 
در ایــن دوران، دربــاره موافقــت بروکســل گفــت: »تعهــد ایــران در تهــران بــرای بحــث غنی ســازی، 
کوتاه مــدت و داوطلبانــه بــود. عهــد مــا ایــن بــود کــه غنی ســازی نکنیــم، هنــوز هــم نمی خواهیــم 
ــق را  ــه تعلی ــا دامن ــم. در بروکســل، م ــه ســانتریفیوژها وارد کنی ــم و گاز ب غنی ســازی انجــام دهی

گســترش دادیــم و قطعه ســازی را متوقــف کردیــم.«1
کشــمکش های هســته ای ایــران بــا محوریــت اروپــا در آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی ادامــه 
یافــت. اروپاییــان در شــرایطی کــه امریــکا بــدون توجــه بــه ســازمان ملــل و اعضــای ناتــو در عــراق 
ــت  ــران از دس ــود را در ای ــادی خ ــع اقتص ــتند مناف ــرد، نمی خواس ــازی می ک ــتان ترکت و افغانس
ــه در  ــی شــد ک ــس منته ــه پاری ــه موافقت نام ــا و کشــمکش ها ب ــن گفتگوه ــه ای ــد.2 مجموع بدهن

25 آبــان 13۸3 / 15 نوامبــر 2004 بیــن ایــران و ســه کشــور اروپایــی بــه امضــا رســید.3
وقــوع حادثــه یــازده ســپتامبر و در پــی آن حملــه بــه افغانســتان بــه بهانــه مقابلــه بــا تروریســم، 
حملــه بــه عــراق و ســپس ارجــاع برنامــه صلح آمیــز هســته ای ایــران بــه شــورای عالی امنیــت ملــی 
ــران  ــی ای ــزوای بین الملل ــرای ان ــکا ب ــاش امری ــب ت ــد آن را در قال ــود کــه بای ــی ب سلســله اقدامات
ــه گرفتــن از رادیکالیســم در سیاســت  ــر فاصل ــا شــعارهایی مبنــی ب ــت اصاحــات ب ســنجید. دول
داخلــی و خارجــی توانســت تاش هــای امریــکا را تحت الشــعاع قــرار دهــد تــا اینکــه فعالیت هــای 
هســته ای ایــران مرکــز توجــه جهانیــان قــرار گرفــت کــه هم زمــان بــا دوره دوم دولــت اصاحــات 
ــه  ــوی سیاســی ب ــه دور از هیاه ــد، ب ــران شــده بودن ــه وارد ای ــن دوره، شــرکت هایی ک ــود. در ای ب
ــاری و ســاخت مجتمع هــای پتروشــیمی  ــف اکتشــاف، توســعه، حف کار خــود در حوزه هــای مختل
ادامــه دادنــد، امــا ریســک امضــای قــرارداد جدیــد را نپذیرفتنــد و در چهــار ســاله دوم ایــن دولــت 

ــد نشــد.  ــی منعق ــا شــرکت های بین الملل ــده ای ب ــرارداد عم ق
ــت  ــت نف ــه صنع ــعه همه جانب ــور توس ــت بمنظ ــل، دول ــطح بین المل ــو در س ــا تکاپ ــان ب هم زم
بــا هــدف افزایــش تولیــد، در ســاختار وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت نیــز دســت بــه اصاحــات 
گســترده دســت زد. تغییــرات ســاختاری وزارت نفــت، همچــون سیاســت خارجــی، در مســیر ایجــاد 

حقوقــی، پاییــز 13۸2، ش 29، صــص 137 - 156.
1 . تارنمای ایران و فناوری هسته ای، موافقت نامه بروکسل.

2 . تا پیش از توافقنامه پاریس، مجله راهبرد، زمستان 13۸3، شماره 34.
3 . موافقت نامه پاریس، تارنمای ایران و فناوری هسته ای.
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ــت  ــت نف ــعه صنع ــرای توس ــازی ب ــد و زمینه س ــرمایه گذاری های جدی ــذب س ــرای ج ــی ب توانای
انجــام شــد.

تحول ساختاری
چنانکــه در فصــل پیشــین گفتیــم، پــس از حــذف نخســت وزیری و ریاســتی شــدن نظــام اداری 
ــرات اقتصــادی و تحــوالت ســاختاری دســتگاه های دولتــی را  جمهــوری اســامی، موجــی از تغیی
ــه صنعــت نفــت هــم رســید و تغییــرات گســترده ای را در ایــن صنعــت  فــرا گرفــت. ایــن مــوج ب
شــکل داد کــه نمــود بــارز آن تغییــر ســاختار شــرکت ملــی نفــت ایــران در بهمــن 1370 بــود. بــا 
تغییراتــی کــه در دوره ســازندگی در ســاختار شــرکت ملــی نفــت ایــران رخ داد، نظــارت شــرکت 
ــزی  ــتاد مرک ــت س ــا تقوی ــت. ب ــمگیری یاف ــش چش ــود افزای ــای خ ــر زیرمجموعه ه ــت ب ــی نف مل
ــه  ــز ک ــی مناطــق نفت خی ــژه شــرکت مل ــه آن به وی ــت، شــرکت های زیرمجموع ــی نف شــرکت مل
ــا  ــه مدیریــت تولیــد خشــکی بــدل شــد و شــرکت نفــت فــات قــاره کــه عنــوان مدیریــت دری ب

گرفــت، آســیب بســیاری دیدنــد کــه در جــای خــود از آن ســخن گفتیــم. 
ایــن رونــد تــا مــرداد 1376 و ورود بیــژن زنگنــه بــه وزارت نفــت ادامــه داشــت. ســال 1376 دور 
جدیــدی از بازآرایــی و اصــاح ســاختار وزارت نفــت آغــاز شــد و بــار دیگــر تغییــرات گســترده تری 
ــازی های  ــتای شرکت س ــاختاری در راس ــرات س ــار، تغیی ــن ب ــت. ای ــکل گرف ــت ش ــت نف در صنع
ــی  ــکان تمام ــد ام ــا ح ــه ت ــود ک ــت آن ب ــت وزارت نف ــر مدیری ــم ب ــدگاه حاک ــود. دی ــدد ب متع
ــژن  ــوند. بی ــدل ش ــی ب ــه و تخصص ــرکت های جداگان ــه ش ــا ب ــا و فعالیت ه ــا، مدیریت ه بخش ه
زنگنــه تصمیــم وزارت نفــت بــرای تغییــرات ســاختاری را چنیــن توضیــح داد: »ســاختار ســنگین 
و متمرکــز بــود و هویــت شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا مخلــوط شــدن عملــی آن بــا وزارت نفــت 
تضعیــف شــده بــود، بــه  نحــوی کــه اکثــر مدیــران شــرکت ملــی نفــت، یــا معاونــان وزارت نفــت 
بودنــد یــا بالعکــس. نداشــتن مدیرعامــل در شــرکت نفــت، محــرک آن شــد کــه اصــاح ســاختار 

صنعــت نفــت در دســتور فــوری کار قــرار گیــرد.«1
ــکیل  ــاختار تش ــاح س ــورای اص ــوان ش ــا عن ــتادی ب ــت، س ــر نف ــتور وزی ــه دس ــر 1376 ب مه
شــد تــا وضعیــت ســاختار موجــود را مطالعــه و بررســی کنــد و راه حل هــای مناســب را پیشــنهاد 
دهــد. در بودجــه ســال 1377 نیــز بــا تصویــب مجلــس، مجــوز قانونــی الزم بــرای اصــاح ســاختار 
صنعــت نفــت اخــذ شــد. درنهایــت، تغییــرات ســاختاری در ســال های 1377 و 137۸ در صنعــت 

1. نفت و توسعه 5، صص 17 و 1۸.
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نفــت بــا هماهنگــی کامــل ســازمان امــور اداری و اســتخدامی بــه انجــام رســید. حرکــت به ســوی 
ــه صــف مهم تریــن هــدف ایــن تغییــرات  عــدم تمرکــز و واگــذاری حداکثــر اختیــارات از ســتاد ب

ســاختاری بــود. مدیــران در ایــن تغییــرات، نــگاه اقتصــادی نیــز داشــتند.1
ــا جداســازی ســتاد از صــف و تفکیــک وظایــف حاکمیتــی از وظایــف تصدی گــری، براســاس  ب
ــت  ــی در قالــب ۸ معاون ــون، وزارت نفــت وظایــف حاکمیتــی را نمایندگــی می کــرد. ســتاد عال قان
ــی،  ــور هماهنگ ــتغال، ام ــور اش ــانی، ام ــع انس ــزی، مناب ــل، برنامه ری ــور بین المل ــت: ام ــکل گرف ش
مهندســی و فنــاوری، معاونــت نفــت و گاز دریــای خــزر و امــور حقوقــی و مجلــس، ســاختار جدیــد 

وزارت نفــت را شــکل دادنــد.2
ــی ســطح اول  ــه ســه ســطح تقســیم شــدند. شــرکت های مل ــد، شــرکت ها ب در ســاختار جدی
ــی  ــف اجرای ــطح دوم وظای ــرکت های س ــد. ش ــل می کردن ــتادی عم ــد س ــک واح ــوان ی ــه به عن ک
ــه  ــه زیرمجموع ــد ک ــرداری بودن ــع شــرکت های بهره ب داشــتند و شــرکت های ســطح ســوم در واق
شــرکت های ســطح دوم قــرار داشــتند. شــرکت ملــی نفــت از وظایــف اجرایــی کنــار نگــه داشــته 
شــد تــا به عنــوان یــک ســتاد، وظایــف حاکمیتــی را بــه نمایندگــی از وزارت نفــت در بخش هــای 
مختلــف صنعــت نفــت اعمــال کنــد. بــه ایــن ترتیــب، شــرکت های ملــی نفــت، گاز، پتروشــیمی و 

ــد. ــدا کردن ــت پی ــی ســطح اول هوی ــوان شــرکت های اصل ــش و پخــش به عن پاالی
ــرکت  ــره ش ــطح دوم در هیئت مدی ــرکت های س ــیس ش ــت 1377 تأس ــت و دوم اردیبهش بیس
ملــی نفــت تصویــب شــد. در ایــن جلســه، پنــج شــرکت اصلــی زیرمجموعــه شــرکت ملــی نفــت 
ایــران مشــخص گردیــد: شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب، شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی 
ایــران، شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران، شــرکت نفــت خــزر، شــرکت نفــت و گاز پــارس. در مصوبــه 
ــاختار  ــت و در س ــت اس ــر نف ــا وزی ــر ب ــرکت های فوق الذک ــره ش ــت هیئت مدی ــود: »ریاس ــده ب آم
ــت و گاز  ــد، شــرکت نف ــی بع ــد.«3 مدت ــم می کن ــورد، ایشــان اتخــاذ تصمی ــه م ــا ب ــز بن ــا نی آن ه

ــه جمــع ایــن شــرکت ها افــزوده شــدند.  ــدان و شــرکت ملــی صــادرات گاز ایــران ب ارون
هم زمــان، در بخــش پایین دســتی صنعــت نفــت و گاز، تمامــی شــعب منطقــه ای بــه شــرکت های 
ــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای  ــل شــدند. در شــرکت مل ــه ای تبدی ــا منطق مســتقل اســتانی ی
ــه  ــوط لول ــور خط ــد. ام ــی در آمدن ــرکت های پاالیش ــب ش ــه در قال ــگاه های نه گان ــی، پاالیش نفت

1. نفت و توسعه 5، ص 1۸.
2. نفت و توسعه 5، صص 94-92.

3.مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1150، 1377/2/22. 
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ــی در  ــع پاالیش ــرکت و مجتم ــد ش ــدند. چن ــدل ش ــتقل ب ــرکت های مس ــه ش ــز ب ــرات نی و مخاب
ــرکت های  ــیاری از ش ــد. در بس ــیس گردی ــگاه های گازی تأس ــرای اداره پاالیش ــی گاز ب ــرکت مل ش
ــرکت های  ــه ش ــادرات گاز ب ــی و ص ــی، مهندس ــد بازرگان ــتقل مانن ــای مس ــز مدیریت ه ــی نی اصل
مجــزا بــدل شــدند. تأســیس دو شــرکت پیمانــکاری پتــرو پــارس و پتــرو ایــران از دیگــر تحــوالت 

مهــم ســاختاری ایــن دوره بــود.1
ســال 13۸0 تغییــرات ســاختاری صنعــت نفــت بــه ایســتگاه آخــر خــود رســید. در ایــن ســال، 
شــرکت ملــی نفــت بــار دیگــر هویــت ســازمانی خــود را بازیافــت. در ســاختار جدیــد شــرکت ملــی 
ــازمان  ــی ســطح اول س ــه شــرکت های اصل ــره هم ــس هیئت مدی ــوان رئی ــت به عن ــر نف ــت، وزی نف
ــس  ــف رئی ــارات و وظای ــئولیت ها، اختی ــی مس ــد، ول ــی مان ــت ـ باق ــی نف ــرکت مل ــه ش ـ ازجمل
ــره  ــه 1331 هیئت مدی ــد. در جلس ــک ش ــت تفکی ــی نف ــرکت مل ــل ش ــره از مدیرعام هیئت مدی
شــرکت ملــی نفــت، ســازمان جدیــد چنیــن تصویــب شــد: ســازمان کلــی شــرکت ملــی نفــت ایــران 
بــر مبنــای تفکیــک وظایــف شــرکت ملــی نفــت ایــران از وزارت نفــت بازآرایــی گردیــد؛ بــا تفکیــک 
اختیــارات، مســئولیت ها و وظایــف هیئت مدیــره از مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران، مجــدداً 

ســمت مدیریــت عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران اســتقرار یافــت.2
6 آبــان 13۸0 در خبرهــای خبرگــزاری جمهــوری اســامی آمــده اســت: »مهنــدس ســیدمهدی 
میرمعــزی، روز یکشــنبه، طــی حکمــی ازســوی بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت، به عنــوان معــاون وزیــر 
نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران منصــوب شــد. بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت، تاکنــون 
مدیرعاملــی شــرکت ملــی نفــت ایــران را نیــز عهــده دار بــوده اســت.«3 تــا پیــش از آن، در خبرهــا 
ــت  ــور نف ــاون در ام ــوان مع ــر از آن، به عن ــل و قبل ت ــام مدیرعام ــوان قائم مق ــا عن ــزی ب از میرمع

ــد. ــاد می ش ی

1. ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 152، دوره 1396.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1331، 13۸1/2/31.

3.خبرگزاری جمهوری اسامی، 6 آبان 13۸0.
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شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب در مجموعــه ای بــه وســعت 400 هــزار کیلومتــر مربــع، 
از اســتان بوشــهر تــا شــمال اســتان خوزســتان، بــا میدان هــای بزرگــی همچــون اهــواز آســماری 
و بنگســتان، گچســاران، مــارون، کرنــج و پارســی، بیــش از ۸0 درصــد نفت خــام کشــور را تولیــد 

می کــرد. 
ــرای  ــاز ب ــه موردنی ــات، خطــوط لول ــی تأسیســات، کارخانج ــا تمام ــا ب ــن میدان ه ــه ای مجموع
تولیــد، فــراورش و انتقــال نفــت بــه پاالیشــگاهای داخلــی و پایانه هــای صادراتــی نفت خــام، بخــش 

ــد.  ــوب را تشــکیل می دهن ــز جن عمــده ای از مناطــق نفت خی
مدیریــت یکپارچــه منابــع هیدروکربــوری، تولیــد صیانتــی نفــت و گاز، افزایــش بازیافــت نهایــی، 
تولیــد نکــردن گاز از کاهــک مخــازن نفتــی، رعایــت تناســب تولیــد از بخش هــای مختلــف یــک 
مخــزن و تولیــد متعــادل و هم زمــان از مخازنــی کــه شــبکه آبــده مشــترکی دارنــد، از اهــداف مهــم 
شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز بــود.1 پــس از تشــکیل ایــن شــرکت، بــا تصمیــم مدیــران وقــت 
ــان  ــل شــدند. 5 آب ــه شــرکت های وابســته تبدی ــی زیرمجموعــه آن ب وزارت نفــت، مناطــق عملیات
1377 هیئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران، شــرکت های فرعــی و زیــر مجموعــه شــرکت ملــی 
مناطــق نفت خیــز جنــوب را تصویــب کــرد. در ایــن جلســه، پنــج شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز 
بــرای راهبــری عملیــات تولیــد، فــراورش و انتقــال نفــت و گاز و نظایــر آن تأســیس و اساســنامه های 
ــت و  ــرداری نف ــرکت بهره ب ــت و گاز کارون؛ 2. ش ــرداری نف ــرکت بهره ب ــد: 1. ش ــب ش ــا تصوی آنه
ــت و گاز  ــرداری نف ــرکت بهره ب ــاری؛ 4. ش ــت و گاز آغاج ــرداری نف ــرکت بهره ب ــارون؛ 3. ش گاز م
مســجد ســلیمان؛ 5. شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز گچســاران. در ایــن جلســه، شــرکتی نیــز بــا 
عنــوان شــرکت گاز و گاز مایــع مناطــق نفت خیــز جنــوب تأســیس شــد. فعالیت هــای ایــن شــرکت؛ 
ــع،  ــه اداره تأسیســات و کارخانجــات گاز و گاز مای ــا در زمین ــرای قرارداده ــا و اج انجــام مأموریت ه
تقویــت فشــار و تزریــق گاز، فــراورش و تولیــد گاز ســبک و مایعــات گازی و انــواع مشــتقات آن در 
نواحــی مختلــف محــدوده جغرافیایــی ایــن شــرکت کــه همانــا محــدوده مناطــق نفت خیــز جنــوب 

بــود، تعییــن شــد.2
ــردار  ــرکت های بهره ب ــار ش ــتیبانی در کن ــی و پش ــرکت خدمات ــار ش ــال 13۸2 چه ــر س اواخ
ــزات صنعتــی توربیــن جنــوب؛ 2. شــرکت  شــکل گرفــت: 1. شــرکت خدمــات مهندســی و تجهی

1. بازخوانی تاریخ طای سیاه در سالروز کشف نفت، تارنمای شرکت ملی نفت ایران.
2.مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1174، 1377/۸/5.
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پیــرا حفــاری؛ 3. شــرکت خدمــات ترابــری و پشــتیبانی نفــت؛ 4. شــرکت خدمــات رفاهــی نفــت.1
24 اســفند 1377 شــرکت جدیــدی بــا نــام شــرکت پایانه هــای صــادرات مــواد نفتــی2 به عنــوان 
ــی  ــن شــرکت، شــرکتی عملیات ــی نفــت تأســیس شــد. ای یکــی از شــرکت های تابعــه شــرکت مل
ـ تخصصــی بــود کــه در حوزه هــای ذخیره ســازی، اندازه گیــری، عملیــات صــادرات و واردات 
نفت خــام و مــواد نفتــی و معاوضــه )ســوآپ( فعالیــت داشــت. جزیــره خــارگ، ماهشــهر، عســلویه، 
ــای  ــب، فعالیت ه ــن ترتی ــه ای ــد.3 ب ــه ش ــر گرفت ــی آن در نظ ــوزه عملیات ــز ح ــک نی ــکا و جاس ن
ــار  ــز در اختی ــورت متمرک ــد، به ص ــام می ش ــوب انج ــز جن ــق نفت خی ــط مناط ــه توس ــی ک صادرات

یــک شــرکت مجــزا قــرار گرفــت.

شرکت نفت فالت قاره ايران
ــران  ــاره ای ــات ق ــت ف ــرکت نف ــازندگی، ش ــاختاری دوره س ــرات س ــم، در تغیی ــه گفتی چنانک
ــد.  ــاد ش ــت ایج ــی نف ــرکت مل ــی در دل ش ــق دریای ــد مناط ــت تولی ــای آن مدیری ــل و به ج منح
پــس از بازآرایــی ســاختاری، شــرکت نفــت فــات قــاره بــا ســاختار و ســازمان جدیــد بــه وجــود 
آمــد. ابتــدا، بــه تصمیــم مدیــران شــرکت ملــی نفــت، مناطــق عملیاتــی چهارگانــه فعــال در فــات 
قــاره کــه زیرنظــر یــک رئیــس قــرار داشــتند، بــه شــرکت های مجــزا تبدیــل شــدند و اساســنامه 
ــرداری نفــت و  ــرداری نفــت و گاز بهــرگان؛ 2. شــرکت بهره ب آنهــا تصویــب شــد: 1. شــرکت بهره ب
ــت و گاز  ــرداری نف ــرکت بهره ب ــیری؛ 4. ش ــت و گاز س ــرداری نف ــرکت بهره ب ــان؛ 3. ش گاز هندیج
خــارک؛ 5. شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز الوان4، امــا پــس از مدتــی بــار دیگــر در قالــب مناطــق 
عملیاتــی زیرنظــر شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران قــرار گرفتنــد و ایــن شــرکت ها منحــل شــدند.

شرکت ملی حفاری
در فصــل پنجــم خواندیــم کــه شــرکت ملــی حفــاری با فرمــان امــام خمینــی)ره(در ســال 135۸ 
ــفند 1377،  ــد. اس ــیس ش ــران تأس ــت ای ــی نف ــرکت مل ــع ش ــرکت های تاب ــی از ش ــوان یک به عن

ــز  ــه: هندســه نفــت در مناطــق نفت خی ــد ب ــگاه کنی ــز ن ــران و نی ــی نفــت ای ــه تارنمــای شــرکت مل ــد ب ــگاه کنی 1. ن
ــد اول، ص 72. ــوب، جل جن

2. نگاه کنید به تارنمای ثبت شرکت ها.
3. تارنمای شرکت پایانه های نفتی ایران ـ معرفی شرکت.

4. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 11۸6، 1377/11/6.
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ــاری  ــی حف ــرکت مل ــه ش ــرکت در زیرمجموع ــار ش ــاد چه ــت ایج ــی نف ــرکت مل ــره ش هیئت مدی
ــی و  ــاری دریای ــاری مرکــزی، شــرکت  حف ــاری شــمال، شــرکت  حف ــب کــرد؛ شــرکت  حف را تصوی
شــرکت خدمــات جنبــی حفــاری. ســه شــرکت نخســت، وظیفــه حفــاری در نقــاط مختلــف خشــکی 
و آبــی کشــور را در اختیــار داشــتند و چهارمیــن شــرکت، وظیفــه پشــتیبانی از ســه شــرکت عملیاتی 

را بــر عهــده داشــت.1

اصالح ساختار منابع انسانی
پــس از اصــاح ســاختار وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت در آغــاز دوره طایــی )کــه در جــای 
خــود بــه آن پرداختیــم(، ســاختار نیــروی انســانی نیــز اصــاح شــد. ایــن اصاحــات بــا هماهنگــی 
کامــل ســازمان امــور اداری و اســتخدامی بــه انجــام رســید. اصــاح در ســاختار نیــروی انســانی از 
رخدادهــای مهــم صنعــت نفــت بــود کــه طــی آن قشــر عظیمــی از کارگــران بــه کارمنــدی تبدیــل 
ــه حــذف طبقــه کار در صنعــت نفــت  ــن رخــداد در ادبیــات سیاســی چــپ ب وضعیــت شــدند. ای
ــاز دهــه  ــاق ریشــه در ســال های نخســتین دوره ســازندگی داشــت و از آغ ــن اتف موســوم شــد. ای
هفتــاد، بــه دالیــل مختلــف ازجملــه درگیــری وزارت نفــت بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســامان 

یافــت و در دوره اصاحــات بــه اوج خــود رســید. 
در ایــن دوره، بخشــی از کارگــران بازخریــد و وظایــف آنهــا برون ســپاری شــد. بخشــی دیگــر بــه 
دلیــل صاحیت هــای فنــی و آموزشــی بــه رتبــه کارمنــدی تغییــر وضعیــت دادنــد و عــده دیگــری 
ــه ای ســامان یافــت کــه در پایــان ایــن دوره تعــداد کارگــران  بازنشســته شــدند. ایــن رونــد به گون
رســمی بــه حــد ناچیــزی رســید. طبــق آمــاری کــه توســط وزارت نفــت منتشــر شــد، در انتهــای 
ســال 1376 تعــداد کارمنــدان ۸۸ هــزار و 2۸5 و تعــداد کارگــران 31 هــزار و ۸54 نفــر بــود. در 
پایــان ســال 13۸3، تعــداد کارمنــدان بــه ۸5 هــزار و 107 نفــر افزایــش یافــت و تعــداد کارگــران 
ــذف  ــر ح ــمت غیرماهرپذی ــزار و 921 س ــن دوره، 20 ه ــید.2 در همی ــر رس ــزار و 16 نف ــه 5 ه ب
گردیــد و انتظــار می رفــت تــا پنــج ســال آینــده 10 هــزار و ۸33 ســمت دیگــر حــذف شــوند.3 بــه 
ــان،  ــت. هم زم ــش یاف ــروی انســانی کاهــش و ترکیــب و کیفیــت آن افزای ــداد نی ــب، تع ــن ترتی ای
اصاحاتــی بــرای ایجــاد تناســب و تعــادل منطقــی بیــن حقــوق پرداختــی و وظایــف محولــه پدیــد 

1. مصوبات هئیت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1190، 1377/12/4.
2. نفت و توسعه در یک نگاه، ص 15.

3. نفت و توسعه 5، ص 116.
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آمــد. هــدف اصلــی از ایــن اصــاح، فراهم ســازی زمینــه جــذب و نگهــداری نیروهــای دانشــگاهی 
و متخصــص بــود.

آموزش؛ طرح ضربتی زنگنه
آمــوزش در ایــن دوره به خاطــر ضعفــی کــه مدیــران در بدنــه کارشناســی مشــاهده می کردنــد، 
مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. برخــی مدیــران ایــن پرســش را مطــرح می کردنــد کــه در کنــار 
چندیــن میلیــارد دالری کــه بایــد صــرف کشــف نفــت و گاز، خریــد تکنولــوژی، ســاخت خط لولــه 
ــد؟  ــه عمــل آی ــی ب ــدام عاجل ــروی انســانی اق ــوزش نی ــه آم ــد در زمین ــا گــردد، چــرا نبای و برج ه
بــه همیــن دلیــل، زنگنــه در چنــد جلســه مشــورتی بــا مدیــران ارشــد بــه چاره جویــی پرداخــت. 
بازدیدهــا، گفتگوهــای رخ بــه رخ و گزارش هــای عملیاتــی، زنگنــه را بــه انجــام طرحــی بــزرگ بــرای 
ارتقــای دانــش فنــی وادار کــرد. او دریافتــه بــود یکــی از نقــاط ضعــف صنعــت نفــت کــه در ســالیان 
گذشــته موجــب ضــرر و زیــان شــده ، فاصلــه علمــی صنعــت نفــت ایــران بــا جهــان اســت. ازایــن رو 
ــه تصویــب  ــه الیحــه طــرح ضربتــی را در دهــم آذر 1377 ب پــس از مشــورت های طوالنــی، مصوب

هیئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت رســاند.
ــد ســال بعــد، یعنــی در ســال های 13۸1 و 13۸2 خــود را نشــان داد.  ــن طــرح چن نتیجــه ای
ده هــا کارشــناس ارشــد در صنعــت نفــت توانســتند وظایفــی بــزرگ را بــر عهــده گیرنــد، کــه قبــل 
از آن، شــرکت های بــزرگ بین المللــی بــه انجــام آن فخــر می فروختنــد و این گونــه، صنعــت نفــت 
ــه تــرازی باالتــر از دهه هــای 1350 و 1360 ارتقــا یافــت. در پایــان ایــن دوره، دانش آموختــگان  ب
نفــت در بخش هــای باالدســتی، مهندســی مخــازن نفــت و گاز، ژئوفیزیــک و ژئوشــیمی حــرف اول را 
می زدنــد.1 در ایــن دوره، معاونــت منابــع انســانی در وزارت نفــت وظیفــه جــذب، آمــوزش و تربیــت 
نیــروی انســانی را بــر عهــده گرفــت. هــدف نهایــی، ارتقــای وضعیــت نیــروی انســانی و دســتیابی بــه 

ســازمانی چابــک، ســبک و مجهــز بــه فنــاوری روز بــود.
از راه هــای رســیدن بــه تــراز درخــور، همانــا جــذب بیشــتر دانشــجو در دانشــگاه صنعــت نفــت، 
ــت  ــری؛ حمای ــارج در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکت ــه خ ــزام ب ــش شــمار دانشــجویان اع افزای
ــر  ــت در دیگ ــت نف ــاز صنع ــی موردنی ــته های تخصص ــعه رش ــی، توس ــگاه های داخل ــی از دانش مال
ــغ از دانشــگاه صنعــت نفــت و پژوهشــگاه صنعــت نفــت؛ تنظیــم و  ــت بی دری دانشــگاه هــا، حمای
تصویــب سیاســت های دانشــگاه صنعــت نفــت؛ جــذب نخبــگان و فارغ التحصیــان ممتــاز؛ ارتقــای 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 117۸، 1377/9/10.



905

فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

ــی  ــای آموزش ــب برنامه ه ــم و تصوی ــت؛ تنظی ــت نف ــان صنع ــی کارکن ــی و مهارت ــطح تخصص س
تخصصــی و مهارتــی ضمــن خدمــت بــود.

ــاه 13۸4 منتشــر شــد، در  ــر م ــه در تی ــک نگاه«ک ــت و توســعه در ی ــزارش »نف ــر اســاس گ ب
ســال 1376 تعــداد کل مهندســان نفــت در بخــش باالدســتی شــامل مهندســی مخــازن، مدیریــت 
مخــازن، حفــاری و اکتشــاف نفــت در شــرکت ملــی نفــت ایــران کمتــر از 150 نفــر بــود.1 از نظــر 
ــات  ــت در خشــکی و ف ــتخراج نف ــی اکتشــاف و اس ــه متول ــرکتی ک ــن ش ــرای چنی تخصصــی، ب
ــه حســاب می آمــد. گرچــه ســمت های مهندســی نفــت  ــود، چیــزی شــبیه یــک فاجعــه ب ــاره ب ق
در ایــن کشــور توســط افــرادی بــا پایه هــای تحصیلــی علــوم و یــا مهندســی شــیمی و نظایــر آن 
ــت  ــه نمی توانس ــر به هیچ وج ــن ام ــن، ای ــد. لیک ــال ها اداره می ش ــی س ــارب در ط ــب تج ــا کس ب
نافــی ضــرورت وجــود مهندســان بــا پایــه تحصیلــی مهندســی نفــت در باالدســتی باشــد. اعضــای 

ــید.2 ــم نمی رس ــر ه ــه ده نف ــی ب ــن بخــش در کل کشــور حت ــی در ای هیئت علم
در چنیــن شــرایطی بــرای حرکــت بــه ســمت وضــع مطلــوب، چــاره ای جــز تمرکــز بــر تربیــت 
نیــروی انســانی در ایــن بخــش نبــود. نخســتین اقــدام، تغییــر جهــت کلــی دانشــگاه صنعــت نفــت 
ــود. در همیــن راســتا، در ســال 1377 دانشــگاه  به ســوی آموزش هــای باالدســتی صنعــت نفــت ب
صنعــت نفــت صرفــاً بــه پذیــرش دانشــجو در ســطح کارشناســی و کارشناســی ارشــد در رشــته های 
باالدســتی صنعــت نفــت پرداخــت. در نشــریه نفــت و توســعه شــماره 5 کــه تیــر 13۸4 منتشــر 
ــن  ــت. ای ــده اس ــا 13۸3 آم ــال های 131۸ ت ــول س ــت در ط ــگاه نف ــدگان دانش ــده، پذیرفته ش ش
گــزارش مدعــی اســت شــمار کارشناســان باالدســتی و پایین دســتی از 131۸ تــا 1357 بالــغ بــر 
ــید.  ــر رس ــزار و 912 نف ــه دو ه ــا 1375 ب ــال های 135۸ ت ــی س ــه ط ــود ک ــر ب ــزار و 190 نف ه
ــی  ــد. ط ــد آم ــده پدی ــجویان پذیرفته ش ــمار دانش ــی در ش ــد، تحول ــت های جدی ــال سیاس ــا اعم ب
ســال های 1376 تــا 13۸3، جمــع پذیرفته شــدگان دانشــگاه صنعــت نفــت بــه 2174 نفــر رســید 

ــود.3 ــر ب ــوع خــود بی نظی کــه در ن
دانشــجویان اعزام شــده بــه خــارج از کشــور در مقطــع کارشناســی، ارشــد و دکتــری بــه تحصیــل 
ــتان،  ــج انگلس ــروژ، کمبری ــتوانگر ن ــدن، اس ــج لن ــال کال ــگاه های امپری ــه دانش ــان ب ــد. آن پرداختن

1. نفــت و توســعه در یــک نــگاه، انتشــارات روابــط عمومــی وزارت نفــت، تیــر 13۸4، ص 12. )نگارنــده عــدد اشاره  شــده 
ــا احتــرام بــه منبــع فــوق، عــدد  را کمتــر از تعــدادی کــه در تحقیقــات بــه دســت آمــده می دانــد. در عیــن حــال، ب

اشاره شــده را درج کــرده اســت.(
2. نفت و توسعه در یک نگاه، ص 12.

3. نفت و توسعه 5، ص 107.
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دنــدی انگلســتان، هریــوت وات اســکاتلند، IFP فرانســه، تورنهایــم نــروژ، کالگــری کانــادا، تگــزاس 
A&M، تگــزاس آســتین، رجینــا، بیرمنــگام، کرتیــن و نیــو ســاوت ولــز اســترالیا، کانــزاس، آلبرتــا، 
آبردیــن اســکاتلند، مموریــان، اوکاهامــا، روبرتگــوردون اســکاتلند، لوئیزیانــا، کلــرادو و دلــف هلنــد 

اعــزام شــدند. 
تأســیس دانشــکده های مهندســی نفــت در دانشــگاه های کشــور از دیگــر اقدامــات وزارت 
نفــت در ایــن دوره بــود کــه بــا موفقیــت بــه اجــرا در آمــد: تأســیس انســتیتو نفــت در دانشــکده 
فنــی دانشــگاه تهــران، تأســیس دانشــکده مهندســی نفــت در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، تبدیــل 
ــاد  ــت، ایج ــیمی و نف ــی ش ــه مهندس ــریف ب ــی ش ــگاه صنعت ــیمی دانش ــی ش ــکده مهندس دانش
ــی  ــته مهندس ــدازی رش ــه راه ان ــک ب ــارس و کم ــگاه خلیج ف ــیمی در دانش ــکده گاز و پتروش دانش

ــز.1  نفــت در دانشــگاه صنعتــی ســهند تبری
حمایــت مالــی بــرای توســعه دانشــکده های مهندســی نفــت از شــمار اقدامــات قابــل تحســین 
ــود. آمــار پذیرفته شــدگان دانشــگاه ها در رشــته های باالدســتی نفــت در دانشــگاه های  ایــن دوره ب
تهــران، شــریف، امیرکبیــر، ســهند و دانشــگاه صنعــت نفــت در ایــن دوره در تمامــی مقاطــع ســه 

هــزار و 336 نفــر بــود.2 
ــاز  ــگان ممت ــر( از دانش آموخت ــد )1200 نف ــدود 16 درص ــا 13۸3 ح ــال های 1379 ت در س
ــا  ــی 1376 ت ــازه زمان ــده در ب ــات انجام ش ــا اقدام ــدند. ب ــذب ش ــت ج ــت نف ــگاه ها در صنع دانش
13۸3 کــه در بــاال برشــمردیم، تعــداد کارکنــان بــا تحصیــات دانشــگاهی افزایــش قابــل توجهــی 
یافــت. در ســال 1376، درمجمــوع 15/7 درصــد از کل کارکنــان صنعــت نفــت تحصیــات 

ــید.3 ــد رس ــه 35/3 درص ــال 13۸3 ب ــه در س ــتند ک ــگاهی داش دانش
برگــزاری دوره هــای مختلــف آمــوزش مدیریــت بــرای کارکنــان صنعــت نفــت از دیگــر اقدامــات 
مهمــی بــود کــه بــرای ارتقــای ســطح تخصــص و کارآیــی مدیــران ایــن صنعــت در ایــن دوره انجــام 
شــد. ازجملــه ایــن دوره هــای آموزشــی می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: افزایــش دوره هــای 
کوتاه مــدت آمــوزش مدیریــت در ســطوح مختلــف کــه نســبت بــه دوره قبــل 9 برابــر افزایــش یافت؛ 
دوره هــای بلندمــدت MBA کــه بــرای نخســتین بــار پــس از پیــروزی انقــاب در دانشــگاه شــریف 
برگــزار شــد؛ دوره مدیریــت پــروژه در ســطح کارشناســی ارشــد در دانشــگاه شــریف بــا مشــارکت 
 CIMA یکــی از دانشــگاه های تــراز اول جهانــی؛ دوره حرفــه ای بین المللــی حســابداری مدیریــت

1. نفت و توسعه 5، ص 109.

2. نفت و توسعه 5، ص 110.
3. نفت و توسعه در یک نگاه، صص 15-14.
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ــن ســال ها ســمینارهای و  ــی شــرکت ها.1 همچنیــن، در طــول ای ــت مال ــرای تربیــت کادر مدیری ب
دوره هــای آموزشــی مرتبــط بــا مدیریــت برگــزار می شــد و حضــور مدیــران در تمامــی ســطوح در 

ایــن دوره هــا الزامــی بــود.
تأســیس و تجهیــز مراکــز آمــوزش ضمــن خدمــت بــرای ارتقــای کیفــی آموزش هــای تخصصــی 
و مهارتــی کارکنــان از دیگــر فعالیت هــای مهــم ایــن دوره بــود. مجتمــع آمــوزش فنــون و فنــاوری 
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــون ش ــی ره آوران فن ــع آموزش ــواز، مجتم ــران در اه ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
پتروشــیمی در ماهشــهر و مرکــز آمــوزش مدیریــت شــرکت ملــی نفــت ایــران )راهبــران( در تهــران 

ــد.2 ــرداری گرفتن ــورد بهره ب ــن دوره ســاخته شــدند و م در ای
هم زمــان بــا اصــاح ســاختار ســازمانی، وزارت نفــت در حــال تدویــن ســاختار قراردادهــای بیــع 
متقابــل بــود. ســاختار اولیــه ایــن قراردادهــا دوره ســازندگی بــه تصویــب مجلــس رســیده و چنــد 
قــرارداد هــم امضــا شــد. در ایــن دوره، گام هــای جــدی بــرای جــذب ســرمایه خارجــی برای توســعه 
ــای  ــاد قرارداده ــق انعق ــن آن از طری ــه مهم تری ــف برداشــته شــد ک ــاد مختل ــت در ابع ــت نف صنع

بیــع متقابــل بــود. 

قراردادهای بیع متقابل
ــی ریســک پذیر در نخســتین ســال های دهــه  ــا قراردادهــای خدمات ــل3 ی قراردادهــای بیع متقاب
ــرای توســعه میادیــن نفتــی و گازی  ــا هــدف جــذب ســرمایه خارجــی و انتقــال دانــش ب 1370 ب
ــی  ــا، شــرکت های بین الملل ــوع قرارداده ــن ن ــت. در ای ــرار گرف ــت ســازندگی ق در دســتور کار دول
به عنــوان پیمانــکار تمامــی عملیــات توســعه و یــا اکتشــاف و توســعه میدان هــای نفتــی و گازی را 
بــه هزینــه خــود و یــا تعهــد بــرای تأمیــن مالــی آن در مــدت زمــان مشــخصی انجــام می دهنــد. 
ــه کارفرمــا  پیمانــکار پــس از تحقــق تولیــد بــه میزانــی کــه در قــرارداد آمــده اســت، میــدان را ب
)شــرکت ملــی نفــت ایــران( تحویــل می دهــد. در مقابــل، درصــد مشــخصی از محصــول تولیــدی را 
بــه قیمــت روز و به عنــوان حق الزحمــه، اســتهاک اقســاط ســرمایه و هزینه هــا دریافــت می کنــد. 
چنانکــه در فصــل پیــش گفتیــم، قــرارداد بــا شــرکت کونوکــو کــه بــرای توســعه میــدان ســیری 
A و E در اســفند 1373 منعقــد شــد، نخســتین قــرارداد از ایــن نــوع بــود کــه بــه دلیــل وضــع 

1. نفت و توسعه در یک نگاه، ص 16.
2.نفت و توسعه 5، ص 115.

 3.Buy Back
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ــال توســعه  ــکا، اجرایــی نشــد. پــس از لغــو ایــن قــرارداد، شــرکت توت ــو توســط امری ــون دامات قان
 E الونــد( در مهــر 1377 و میــدان ســیری( A ایــن میادیــن را بــر عهــده گرفــت. میــدان ســیری

ــیدند. ــرداری رس ــه بهره ب ــفند( در دی 1377 ب )اس
ــد و  ــاف، تولی ــاي اکتش ــرمایه گذاري در بخش ه ــه س ــت ب ــاز دول ــات، نی ــاز دوره اصاح ــا آغ ب
ــزاری مناقصــه و  ــران، برگ ــد. راه حــل مدی ــاً احســاس می ش ــی و گازی عمیق ــن نفت ــعه میادی توس
ــی  ــرکت مل ــره ش ــه هیئت مدی ــان 1376 در جلس ــود. 20 آب ــی ب ــرکت های بین الملل ــوت از ش دع
نفــت نخســتین گام بــراي برگــزاري مناقصــه اي بــزرگ برداشــته شــد. در ایــن جلســه، چارچــوب 
برگــزاري مناقصــه تعییــن شــد. مدیــران معتقــد بودنــد بایــد بیــن مرحلــه اکتشــاف و توصیــف بــا 
مرحلــه توســعه و تولیــد تفــاوت قائــل شــد. اعتقــاد آنهــا بــر ایــن بــود کــه جداســازي ایــن دو مرحله 
مي توانــد شــرکت هاي بیشــتري را بــه میــدان آورد و بــه زمــان و بودجــه کمتــري هــم نیــاز دارد.

پــس از گفتگوهایــی کــه بــر پایــه مطالعــات چنــد ماهــه انجــام شــد، چارچــوب کلــی مناقصــه به 
ــرار شــد کــه مناطــق و اولویت بنــدي حــوزه اکتشــافي موردنظــر  ــره رســید. ق ــب هیئت مدی تصوی
ــي و  ــزي تلفیق ــت برنامه ری ــي مدیری ــا هماهنگ ــاف ب ــت اکتش ــوي مدیری ــا ازس ــکي و دری در خش

ــا تعییــن شــود.1 مدیریت هــاي تولیــد مناطــق خشــکي و دری
پــس از اینکــه چارچــوب برگــزاري مناقصــات و قراردادهــاي بیــع متقابــل تعییــن شــد، نوبــت 
ــس  ــده پ ــای تهیه ش ــد نمونه ه ــرار ش ــود. ق ــروژه ب ــوع پ ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ــه قرارداده ــه نمون تهی
ــه  ــدارک ب ــایر م ــراه س ــه هم ــس از آن ب ــل و پ ــور بین المل ــت ام ــده معاون ــه نماین ــد، ب از تأیی
ــا  ــه قرارداده ــه نمون ــراي تهی ــا ب ــوع پروژه ه ــن 1376 ن ــود. 5 بهم ــي داده ش ــرکت هاي متقاض ش
ــودن  ــاري ب ــه تج ــي ک ــن نفت ــعه میادی ــاي توس ــراي پروژه ه ــف( اج ــد: ال ــخص ش ــه مش این گون
ــا  ــره وري ب ــردن به ــاال ب ــد و ب ــش تولی ــاي افزای ــراي پروژه ه ــده؛ ب( اج ــخص ش ــًا مش ــا قب آنه
صیانــت از مخــازن تولیــدي موجــود؛ ج( اجــراي پروژه هــاي صیانــت از مخــازن موجــود؛ د( اجــراي 
پروژه هــاي توســعه میادیــن گازي؛ ه( اجــراي پروژه هــاي اکتشــاف و توســعه میادیــن نفــت و گاز. 
در همــان جلســه، بــه مدیریــت برنامه ریــزي تلفیقــي مأموریــت داده شــد فهرســت پروژه هــا را 
همــراه بــا اطاعــات کلــي مربــوط بــه هــر پــروژه تهیــه و بــه هیئت مدیــره ارائــه کنــد. همچنیــن، 
اســناد مناقصــه )شــامل مــدارک فنــي و قراردادهــا( را کــه ازســوي مدیریت هــاي مربوطــه و مدیریت 
امــور حقوقــي تهیــه شــده، بــه نماینــده معاونــت امــور بیــن الملــل تحویــل دهــد. مدیــران بــرای 
توضیــح در مــورد پروژه هــا و توجیــه شــرکت ها، تصمیــم گفتنــد در تهــران و لنــدن ســمینارهایی 

1.مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، جلسه 112۸ ،1376/۸/20.
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ــي و  ــات داخل ــا و مج ــروژه را در روزنامه ه ــر پ ــه ه ــام مناقص ــراي انج ــي ب ــان آگه ــزار و اع برگ
خارجــي درج کننــد.1

در جلســات بعــدی، فهرســت پروژه هــای بیــع متقابــل تهیــه و بــه مدیریــت برنامه ریــزی تلفیقــی 
مأموریــت داده شــد تــا فهرســتی از پروژه هــای دارای اولویــت را بــه همــراه اطاعــات کلــی مربــوط 
ــده  ــر عه ــت ب ــن مدیری ــئولیت ای ــد. مس ــه کن ــره ارائ ــه هیئت مدی ــم ب ــذ تصمی ــرای اخ ــه آن، ب ب
ــان( و  ــی )جلیلی ــری(، دریای ــد مناطــق خشــکی )قدی ــود. از مدیریت هــای تولی مصطفــی خاکــی ب
اکتشــاف )ســید محمــود محــدث( خواســته شــد محــدوده اطاعــات قابــل ارائــه را تعییــن کننــد. 
قــرار بــود اســناد مناقصــه و نمونــه قراردادهــا حداکثــر تــا 31 اردیبهشــت 1377 بــه ســیدمهدی 

ــل داده شــود.2  ــل، تحوی ــور بین المل ــت ام ــل در معاون ــع متقاب حســینی، مســئول پروژه هــای بی
ــورد نظــر  ــای م ــایر مؤلفه ه ــی، اقتصــادی و س ــای فن ــت و اولویت ه ــر اســاس اهمی ــا ب پروژه ه

ــزرگ و کوچــک تقســیم و در روز پایانــی خــرداد تصویــب شــدند: ــه دو دســته  طرح هــای ب ب
1. طرح هــای بــزرگ شــامل: نــوروز، گاز ســلمان، ســروش، ذخایــر نفتــی و گازی پــارس جنوبــی، 

دارخویــن، جفیــر، اهــواز بنگســتان، منصــوری، آب تیمــور، آغاجــاری و پارس شــمالی؛
2. طرح هــای کوچــک شــامل: فــروزان، نفــت ســلمان، ســیری، هندیجــان، اســفندیار، دهلــران، 
پایــدار، پایــدار غــرب، ســعادت آبــاد، سروســتان، مسجدســلیمان، زاگــرس، چشــمه خوش، عســلویه 

و تنــگ بیجــار.3
ــوب  ــز در چارچ ــل نی ــع متقاب ــای بی ــه قرارداده ــت دار، نمون ــای اولوی ــن پروژه ه ــس از تعیی پ
ــال،  ــد. ح ــا ش ــزرگ مهی ــه ای ب ــزاری مناقص ــرای برگ ــز ب ــه و همه چی ــت تهی ــر وزارت نف موردنظ
ــان  ــه مخاطب ــا را ب ــا، آنه ــن پروژه ه ــی از ای ــا رونمای ــه ب ــود ک ــت آن ب ــدام وزارت نف ــن اق مهم تری

ــد. ــه ده ــد، ارائ ــی بودن ــزرگ بین الملل ــرکت های ب ــه ش ــی ک اصل
ــور  ــی به ط ــزرگ بین الملل ــرکت های ب ــد. ش ــاب ش ــه انتخ ــزاری مناقص ــرای برگ ــدن ب ــهر لن ش
ــای  ــار رویداده ــزرگ، اخب ــای ب ــگاران و خبرگزاری ه ــد و خبرن ــن شــهر حضــور دارن ســنتی در ای
مهــم اقتصــادی را از آنجــا گــزارش می کننــد. بــا ایــن ماحظــات، قــرار شــد ابتــدا کنفرانســی در 
لنــدن برگــزار و طــی آن شــرکت های بــزرگ بین المللــی نســبت بــه قــرارداد بیــع متقابــل توجیــه 
ــدن،  ــس لن ــد از کنفران ــه بع ــود ک ــرار ب ــد. ق ــی یابن ــران آگاه ــر ای ــای موردنظ ــوند و از پروژه ه ش

1.مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1142، 1376/12/5.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1166، 1377/6/1.

3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1156، 1377/3/31 و جلسه 1166، 1377/6/1.
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ــه  ــای مناقص ــود. آگهی ه ــزار ش ــران برگ ــتر در ته ــات بیش ــه توضیح ــرای ارائ ــری ب ــش دیگ همای
ــر  ــات معتب ــا و مج ــعه در روزنامه ه ــاف و توس ــه اکتش ــران در زمین ــت ای ــی نف ــزرگ بین الملل ب
ــگار از ده هــا خبرگــزاری و شــبکه  خبــری  ــه چــاپ رســید. صدهــا خبرن داخــل و خــارج کشــور ب
ــه  ــا ب ــه بی اعتن ــد ک ــرده بودن ــزرگ ک ــداد ب ــن روی ــاده پوشــش ای ــود را آم ــان خ ــر جه از سرتاس

ــد. ــزار می ش ــان برگ ــب اقتصــاد جه ــاالت متحــده، در قل ــای ای تحریم ه

همايش لندن
رونمایــی از قراردادهــا در لنــدن و تهــران بــه ســیدمهدی حســینی ســپرده شــد. او دانش آموختــه 
ــد.  ــمار می آم ــه ش ــته ب ــده ای برجس ــود و مذاکره کنن ــریف ب ــگاه صنعتی ش ــیمی از دانش ــته ش رش
پــس از انقــاب، پرونده هــای نفتــی و شــکایت های شــرکت های امریکایــی، انگلیســی، فرانســوی و 
کشــورهای دیگــر را در پــی لغــو قراردادهایشــان، در دادگاه الهــه ســامان داده بــود. نظــم  بخشــیدن 
ــای  ــود از نقطه ه ــه ب ــران در دادگاه اله ــن شــاکی ای ــه بزرگ تری ــت ک ــده کنسرســیوم نف ــه پرون ب
درخشــان در کارنامــه ســیدمهدی حســینی بــه  شــمار می آیــد. در واقــع، زنگنــه یــک مذاکره کننــده 

باتجربــه را به عنــوان بــازوی ســتادی خــود در قراردادهــای بیــع متقابــل برگزیــد.
ســرانجام روز موعــود فــرا رســید. ده تیــر 1377 کنفرانــس لنــدن برگــزار شــد. ســالن همایــش 
مملــو از جمعیــت بــود و بیــش از 400 نماینــده ازطــرف شــرکت های بــزرگ نفتــی اروپــا، آســیا، 
آفریقــا، اســترالیا، هنــد، چیــن، ژاپــن و دیگــر نقــاط و کشــورها در ســالن همایــش حضــور داشــتند. 
ــل  ــور بین المل ــاون ام ــود. مع ــش ســه روزه ب ــن همای ســیدمهدی حســینی، نخســتین ســخنران ای
ــه کمبــود نفــت در آینــده  ــه حاضــران خوشــامد گفــت. در ادامــه، نســبت ب وزارت نفــت، ابتــدا ب
ــان و  ــت ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت جه ــر کاهــش ســرمایه گذاری هشــدار داد و اهمی ــر اث ب
ــرات ســاختاری وزارت نفــت  ــرد. ســپس، از تغیی ــک را پراهمیــت تلقــی ک ــژه کشــورهای اوپ به وی
ــت در  ــن صنع ــعه ای ــرای توس ــازی ب ــد و زمینه س ــرمایه گذاری های جدی ــذب س ــی ج ــرای توانای ب
ــت  ــرکت های تح ــداد ش ــده، تع ــاختاری ایجادش ــرات س ــی تغیی ــت: »در پ ــر داد و گف ــران خب ای
پوشــش وزارت نفــت از 35 شــرکت بــه 132 و تعــداد شــرکت های تابــع شــرکت ملــی نفــت نیــز 

از 12 شــرکت بــه 33 شــرکت افزایــش یافتــه اســت.« 
ــی از  ــد، یک ــخن پرداختن ــراد س ــه ای ــش ب ــن همای ــه در ای ــی ک ــخصیت های مهم ــه ش ازجمل
مدیــران شــرکت نفــت شــل بــود. ایــن مدیــر نفتــی کــه شــرکتش ســابقه حضــور تاریخــی در ایــران 
داشــت، گفــت: »شــل نمی خواهــد تنهــا یــک شــرکت خارجــی بــرای ایــران باشــد، بلکــه در نظــر 
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دارد بــا مــردم ایــران بــه یــک مشــارکت دســت یابــد، بــه نحــوی کــه بــا کشــور و فرهنــگ آن کامــًا 
تطبیــق داشــته باشــد.«1 

در پایــان همایــش، 44 طــرح بــه ارزش ۸ میلیــارد دالر ازســوی شــرکت ملــی نفت بــه متقاضیان 
ــروژه توســعه ای در  ــاره و 15 پ ــات ق ــروژه توســعه ای در ف ــروژه اکتشــافی، ۸ پ ــه شــد.2 17 پ ارائ
ــع 1200 و 1300،  ــات گاز و گاز مای ــگاهی )کارخانج ــروژه پاالیش ــاوه 4 پ ــکی به ع ــق خش مناط
پاالیشــگاه گاز مایــع الوان و پاالیشــگاه میعانــات گازی بندرعبــاس( در شــمار ایــن طرح هــا بودنــد.

ــره  ــه محاص ــران در حلق ــت ای ــی نف ــرکت مل ــوان »ش ــا عن ــه ای ب ــو در مقال ــریه پی ای دبلی نش
شــرکت های ســمج خارجــی« نوشــت: »بــه گــزارش خبرگزاری هــا، شــرکت های خارجــی همچنــان 
از تهــران می خواهنــد تــا شــرایط بهتــری بــرای اجــرای طرح هــای نفتــی در نظــر بگیــرد. بــر پایــه 
همیــن گزارش هــا، بــا فرونشســتن هیجــان ناشــی از ارائــه 44 طــرح ازســوی شــرکت ملــی نفــت 
ایــران، حتــی بــدون حضــور امریــکا در ایــن مناقصــه، تــا اوایــل ســال 1999 / 137۸ می تــوان در 
انتظــار فــرود بهمــن بزرگــی از پیشــنهادهای شــرکت های خارجــی بــود. شــرکت ملــی نفــت ایــران 

در مجمــوع 11 طــرح خشــکی و 6 طــرح دریایــی بــرای اکتشــاف ارائــه داده اســت.«3 
ــع  ــتار رف ــرکت ها خواس ــود: »ش ــده ب ــاره ش ــی اش ــه ظریف ــه نکت ــریه ب ــن نش ــه ای در مقال
ــن  ــرده اســت.« ای ــا وضــع ک ــم قرارداده ــرای تنظی ــران ب ــت ای ــه دول ــی هســتند ک محدودیت های
نکتــه حاکــی از آن بــود کــه قراردادهــای خریــد خدمــت بــه روش بیــع متقابــل هنــوز نتوانســته 
بــود نظــر کامــًا مســاعد شــرکت های بــزرگ را بــه خــود جلــب کنــد. در ادامــه مقالــه آمــده بــود 
کــه ایــن عاقــه گســترده بــه شــرکت در مناقصــه، فشــار زیــادی بــه ایــران وارد خواهــد کــرد کــه 

ــود.  ــر در شــرایط قراردادهــا خواهــد ب در خصــوص تغیی
نشــریه پترولیــوم آرگــوس نیــز در گــزارش خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه اگــر واشــنگتن 
در ایــن مــدت بــرای همــوار کــردن راه فعالیــت شــرکت های نفتــی امریکایــی در ایــران اقــدام کنــد، 
ــی تهــران وجــود خواهــد  ــش آت ــن کشــور در همای ــی ای ــه شــرکت های نفت ــکان حضــور فعاالن ام
ــش  ــود، همای ــاپ می ش ــدن چ ــه در لن ــه، ک ــژه خاورمیان ــد، وی ــادی می ــه اقتص ــت. هفته نام داش
نفتــی برگزارشــده ازســوی ایــران را در صــدر اخبــار خــود قــرار داد و نوشــت: »تــاالر همایــش مملــو 
ــی جهــان در  ــرژی و مراکــز مال ــود و بیــش از 400 نماینــده ازطــرف شــرکت های ان از جمعیــت ب
آن حضــور داشــتند... بــه گفتــه مقامــات شــرکت ملــی نفــت ایــران، مناقصــه مربــوط بــه احــداث 

1.مشعل، شماره 159، نیمه اول مرداد 79، ص9.
2. مشعل، شماره 136، مرداد 77، صص 14 و 15.

3. مشعل، شماره 136، مرداد 1377، ص 14.
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خط لولــه انتقــال نفــت بیــن نــکا و تهــران کــه از قبــل ارائــه شــده بــود، 40 متقاضــی داشــت.«1 

همايش تهران
دو مــاه بعــد، در شــهریور مــاه همایــش تهــران برگــزار شــد. در ایــن همایــش، اوراق و اســناد 
مربــوط بــه پروژه هــای جدیــد در دســترس شــرکت های خارجــی قــرار گرفــت. ایــن بــار نیــز ســید 
مهــدی حســینی مســئولیت اصلــی همایــش را بــه عهــده داشــت. او کــه ســخنران آغازیــن همایــش 
بــود، ضمــن موفــق ارزیابی کــردن همایــش لنــدن، درمــورد نتایــج آن گفــت: »تاکنــون متجــاوز از 
۸0 شــرکت خارجــی و داخلــی بــرای مشــارکت در طــرح پیشــنهاد داده انــد، ازجملــه ســه شــرکت 

امریکایــی و ۸ شــرکت ایرانــی.«
ــه  ــر روح دیگــری ب ــگاه ســخنرانان حاضــر شــد. ســخنان وزی ــه در جای ــژن زنگن ــس از او، بی پ
ــع  ــع و مناب ــعه صنای ــای توس ــی در طرح ه ــای ایران ــش نیروه ــور ثمربخ ــدا، حض ــش داد. ابت همای
نفــت و گاز را یــک رســالت ملــی دانســت و ســپس گفــت: »در طرح هــای بیــع متقابــل به عنــوان 
ــروش محصــول همــان  ــرداری رســیدن، از ف ــه بهره ب ــس از اتمــام و ب ــا پ ــه، کل هزینه ه ــک روی ی
ــکاران ایرانــی، به تنهایــی  ــه اتفــاق پیمان طــرح بازپرداخــت خواهــد شــد. متأســفانه اکثــر قریــب ب
قــادر بــه پذیرفتــن چنیــن بــار مالــی ســنگینی حتــی در حــد 15 تــا 20 میلیــون دالر، یعنــی 7 
ــع  ــای بی ــرای طرح ه ــه در اج ــن اســت ک ــا ای ــا راه م ــم نیســتند. تنه ــان، ه ــارد توم ــا 10 میلی ت
ــه دوم، در  ــا شــرکت های خارجــی ایجــاد مشــارکت کــرده و در مرحل ــی ب ــل، نیروهــای ایران متقاب
ــد.  ــکار دســت دوم عمــل کنن ــوان پیمان ــا گذاشــته می شــود به عن ــرای طرح ه ــه ب ــی ک مناقصه های
در آن حالــت، چــون منابــع مالــی تأمیــن شــده و نقــد اســت، پیمانــکاران و مهندســان مشــاور مــا 

توانایــی حضــور دارنــد.«
وزیــر نفــت ســپس بــا اشــاره بــه پــارس جنوبــی، ایــن میــدان را »گنجــی بــزرگ« دانســت کــه 
ــزرگ به کارگیــری روش بیــع  ــا عطــا کــرده. ســپس، یکــی از زمینه هــای مهــم و ب ــه م ــد ب خداون
متقابــل را در طرح هــای پــارس جنوبــی دانســت و بــا توجــه بــه مشــترک بــودن ایــن میــدان گازی 
گفــت: »اگــر مــا اســتفاده نکنیــم، گاز بــه ســمت همســایه های مــا مهاجــرت می کنــد و عــاوه بــر 
گاز، مقــدار قابــل توجهــی از میعانــات گازی هــم از دســت مــی رود. از میــدان پــارس جنوبــی روزانــه 
ــت بســیاری  ــدازه نف ــه ارزش آن به ان ــات گازی ســهم ماســت ک ــزار بشــکه میعان ــا 500 ه 400 ت
ــع  ــان را ضای ــن حــق ملتم ــد ای ــا نبای ــز محســوب می شــوند. م ــه نفت خی از کشــورهایی اســت ک

1. مشعل، شماره 136، مرداد 1377، ص 14.
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کنیــم و الزم اســت هرچــه ســریع تر میــدان پــارس جنوبــی را توســعه دهیــم.«1

اهداف پروژه های بیع متقابل
ــدف  ــا ه ــود، ام ــل ب ــای بیع متقاب ــداف طرح ه ــن اه ــت و گاز از مهم تری ــد نف ــاف و تولی اکتش
مشــخص در زمینــه تولیــد نفــت، رســیدن بــه ســقف 5 میلیــون بشــکه در روز بــود. رئیس جمهــور 
ــه در  ــن اســت ک ــا ای ــرد: »ســرمایه گذاری م ــم اشــاره ک ــن مه ــه ای خاتمــی در شــهریور 1379 ب
آینــده بــه تــوان تولیــد 5 میلیــون بشــکه در روز برســیم تــا بتوانیــم وضعمــان را حفــظ کنیــم.« 
رئیس جمهــور بــرای توســعه گاز هــم دو هــدف را برشــمرد: »نخســت، افزایــش مصــرف داخلــی و 
جایگزیــن ســاختن آن بــا مصــرف فراوردهــای نفتــی و دیگــر، صــدور گاز بــه کشــورهایی همچــون 
ترکیــه، پاکســتان و اروپــا.« هــدف ســومی کــه رئیس جمهــور از ســرمایه گذاری های اخیــر 
ــع موجــود از طریــق تزریــق گاز  ــرداری بهینــه از مناب برشــمرد، افزایــش ضریــب بازیافــت و بهره ب
ــرد،  ــام ک ــه اع ــن زمین ــور در ای ــه رئیس جمه ــذاری ک ــود. هدف گ ــی ب ــای نفت ــه میدان ه و آب ب

ــود.2 ــا 40 درصــد ب ــه 3۸ ت ــی از 20 درصــد ب ــب برداشــت میدان هــای نفت ــش ضری افزای
رســیدن بــه ســقف تولیــد 5 میلیــون بشــکه در روز همــان هدفــی بــود کــه زنگنــه، وزیــر نفــت، 
نیــز در تیــر 1379 آن را ابــراز داشــت. او چشــم انداز تولیــد نفــت تــا 4 ســال آینــده )ســال 13۸4( 
ــدن  ــش لن ــیدمهدی حســینی در همای ــش از آن، س ــرد.3 پی ــام ک ــون بشــکه در روز اع را 5 میلی
گفتــه بــود: »ایــران بایــد تــا ســال 13۸4 )2005 میــادی( ظرفیــت تولیــد خــود را بــه 4 میلیــون 

و ۸00 هــزار بشــکه در روز برســاند.«4 
یــک روز پیــش از برگــزاری همایــش تهــران، حســینی در مصاحبــه ای مطبوعاتــی، سیاســت ها 
ــا  ــرد. او ب ــت و گاز تشــریح ک ــد نف ــت تولی ــش ظرفی ــه افزای ــت را در زمین ــای وزارت نف و برنامه ه
اشــاره بــه ذخایــر کشف شــده نفــت ایــران تــا ســال 1377، میــزان آن را 90 میلیــارد بشــکه اعــام 
ــرای  کــرد. معرفــی 17 بلــوک اکتشــافی در دور اول مناقصــات نشــان از عــزم ملــی وزارت نفــت ب
کشــف میادیــن جدیــد و رســیدن بــه ارقــام تــازه از ذخایــر نفــت داشــت. حســینی، افزایــش ذخایــر 
ــرد و  ــام ک ــت اع ــای وزارت نف ــب برداشــت از مخــازن را یکــی از هدف ه ــش ضری ــق افزای از طری

1. مشعل، شماره 139، نیمه دوم شهریور 1377، ص 7.

2. مشعل، شماره 161، نیمه دوم شهریور 137۸، ص 5.
3.مشعل، شماره 1۸0، تیر 1379، ص 5.

4. مشعل، شماره 1۸1، نیمه اول مرداد 1379، ص 9.
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گفــت: »اگــر بتوانیــم ضریــب برداشــت از مخــازن خــود را بــه کمــک روش هــای جدیــد تولیــد نفــت 
ــر، حــدود یــک  ــه میــزان ذخای ــا توجــه ب ــم، ب ــاال ببری و فناوری هــای نویــن حتــی یــک درصــد ب

میلیــارد بشــکه بــه ذخایــر نفتــی خــود اضافــه کرده ایــم.«

دستاوردهای بیع متقابل
در اینجــا بــه بخشــی از دســتاوردهای بیــع متقابــل بــر اســاس گــزارش نفــت و توســعه 5 کــه 

ــم.  ــد، می پردازی ــر ش ــال 13۸4 منتش در س
ــش  ــرای افزای ــی ب ــال 13۸3 قراردادهای ــا س ــال 1376 ت ــه دوم س ــزارش، از نیم ــن گ ــق ای طب
ــزار  ــب گاز و 903 ه ــون مترمکع ــام، 461 میلی ــون بشــکه در روز نفت خ ــک میلی ــد حــدود ی تولی
ــص  ــرمایه گذاری خال ــقف س ــد. س ــا ش ــس امض ــل و فاینان ــع متقاب ــورت بی ــات گازی به ص میعان
ــراه  ــه هم ــود ب ــرار ب ــه ق ــود ک ــون دالر ب ــد میلی ــارد و یکص ــر 2۸ میلی ــده براب ــای یادش طرح ه
ــا بازپرداخــت  ــدات همــان طرح ه ــاً از محــل تولی ــره و حق الزحمــه مربوطــه، عموم ــای به هزینه ه
ــدات  ــوع تعه ــترک از مجم ــای مش ــهم میدان ه ــه س ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــر ای ــود. ذک ش
ایجادشــده بابــت توســعه میدان هــای نفــت و گاز بــه روش بیــع متقابــل و فاینانــس، معــادل 1/۸4 

ــود. درصــد ب
فهرســت قراردادهــای بیــع متقابــل کــه در ایــن بــازه زمانــی )1376 تــا 13۸4( اجرایــی گردیــد، 
ــان  ــا پای ــده ت ــای عم ــی طرح ه ــرفت فیزیک ــت. پیش ــده اس ــت ش ــعه ثب ــت و توس ــزارش نف در گ
دولــت اصاحــات )مــرداد 13۸4( بدیــن شــرح بــود: پــارس جنوبــی فازهــای 1 تــا 5 افتتــاح شــد؛ 
فازهــای 6، 7 و ۸ حــدود 71 درصــد؛ فازهــای 9 و 10 )فاینانــس خودگــران( 1۸ درصــد پیشــرفت 
داشــتند؛ درود ، بــال ، ســروش ، نــوروز و نصــرت بــه بهره بــرداری رســیدند؛ ســلمان 74 درصــد؛ 
ــد  ــاک 9۸ درص ــد؛ آم ــد؛ آزادگان 3 درص ــفندیار 4۸ درص ــروزان و اس ــد؛ ف ــن 4۸ درص دارخوی
ــا  ــل ت ــع متقاب ــد نفت خــام پروژه هــای بی ــع اشاره شــده، درآم ــر اســاس منب پیشــرفت داشــتند.1 ب

پایــان 13۸3، تتمــه تقریبــی واریــزی بــه خزانــه، 7 میلیــارد و 74 میلیــون دالر بــود. 
ــرای  ــت ب ــا راه وزارت نف ــل تنه ــع متقاب ــب بی ــا شــرکت های خارجــی در قال ــرارداد ب ــاد ق انعق
ــرای  ــال ها ب ــن س ــه در ای ــری ک ــود. روش دیگ ــف نب ــای مختل ــاز طرح ه ــرمایه موردنی ــن س تأمی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــی ب ــع داخل ــرداری از مناب ــت و گاز اســتفاده شــد، بهره ب ــع نف توســعه صنای
کــه هزینه هــای اجــرای پــروژه مســتقیم ازســوی کارفرمــا بــا اســتفاده از بودجــه عمومــی و منابــع 

1. نفت و توسعه 5، ص 232.



915

فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

فیزیکــی کشــور بــا درصــد بهــره مناســب بــه پیمانــکار پرداخــت می شــد. وزارت نفــت در ایــن دوره 
بیــش از 20 پــروژه و طــرح مهــم را بــا اســتفاده از منابــع داخلــی بــه انجــام رســاند.

توسعه میدان ها و افزايش ظرفیت تولید
در ایــن دوره، اقدامــات بســیار مهمــی در توســعه میادیــن نفتــی بــه وقــوع پیوســت. هــدف از 
انجــام ایــن اقدامــات، افزایــش رقــم تولیــد بــود. بیشــترین تمایــل مدیــران در توســعه میدان هــا بــر 
میادیــن مشــترک متمرکــز گردیــد کــه بــر اســاس مطالعــات نخبــگان از دوره هــای پیــش اســتوار 

بــود. 
از اواخــر دهــه 1360 و اوایــل دهــه 1370، کارشناســان بــه مدیــران هشــدار دادنــد کــه تولیــد 
نفت خــام بــدون اقدامــات اکتشــافی و توســعه ای در آینــده نزدیــک بــا بحــران مواجــه خواهــد شــد 
آنهــا می گفتنــد اگــر ایــن وضعیــت تــداوم داشــته باشــد، ســطح ذخایــر قابــل اســتحصال کاهــش 
ــن  ــی ای ــازندگی، در دوره طای ــگ و س ــتن دوران جن ــر گذاش ــت س ــس از پش ــت. پ ــد یاف خواه
فرصــت فراهــم شــد تــا هم زمــان بــا تولیــد و اســتخراج نفــت، میدان هــاي نفتــي مــورد مطالعــه و 
توســعه ظرفیــت و افزایــش بازیافــت قــرار گیرنــد. ســرعت بخشــیدن بــه اکتشــاف، انجــام حفــاری 
ــرای توســعه میادیــن در  توســعه ای و حفــاری تعمیــری ـ تکمیلــی، انعقــاد قراردادهــای متعــدد ب
حــال تولیــد بــا شــرکت های بین المللــی، تزریــق گاز و آب بــرای افزایــش ضریــب بازیافــت ازجملــه 

اقدامــات وزارت نفــت بــرای توســعه میادیــن و افزایــش ظرفیــت تولیــد در ایــن دوره بــود.

توسعه میادين نفتی فالت قاره
توسعه میدان نفتی بالل

میــدان نفتــی بــال )بهــرام( در 9۸ کیلومتــری جنــوب غربــی جزیــره الوان قــرار دارد. شــرکت 
ــه  ــن نقط ــای 1346 و 1351 در ای ــال ه ــو در س ــرکت الپک ــارکت ش ــا مش ــران ب ــت ای ــی نف مل
ــات اکتشــافی دســت زد  ــه عملی ــر عمــق دارد ب ــه 67 مت ــک ب ــه نزدی ــارس ک ــج ف ــرزی از خلی م
ــت. در دوران ســازندگی  ــرار نگرف ــورد توجــه ق ــدان م ــدان چن ــی به خاطــر کوچکــی حجــم می ول
کــه به تدریــج توســعه میدان هــا در اولویــت قــرار گرفــت، میــدان بــال ســهم درخــوری نیافــت و 

ــد. ــی ش ــرمایه گذاری خارج ــه س ــوط ب ــعه اش من توس
پــس از عملیاتــی شــدن قراردادهــای بیــع متقابــل، میــدان بــال در فهرســت میادیــن در انتظــار 
توســعه قــرار گرفــت. ســرانجام، قــرارداد طــرح توســعه میــدان نفتــی بــال در 15 فروردیــن137۸  
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ــان  ــان زم ــد و از هم ــون دالر منعق ــه 239 میلی ــا هزین ــپ ب ــی و آجی ــف، بوول ــرکت های ال ــا ش ب
اجرایــی شــد. پشــتوانه ایــن قــرارداد مصوبــه21  بهمــن 1377 شــورای اقتصــاد و جــزء یــک از بنــد 

ل قانــون بودجــه ســال 1377 بــود.1
طبــق بــرآورد شــرکای خارجــی، ایــن میــدان  293میلیــون بشــکه نفت خــام درجــا، بــا درجــه 
 APIحــدود 41/6 داشــت کــه 117 میلیــون بشــکه از آن قابــل برداشــت بــود. بیشــترین هزینــه، 
صــرف عملیــات حفــاری شــد. در مجمــوع ده حلقــه چــاه )پنــج چــاه بــرای تزریــق آب و پنــج چــاه 
بــرای اســتخراج نفــت( حفــر گردیــد. تولیــد آزمایشــی از میــدان در 12 بهمــن 13۸1 بــا تولیــد 20 
هــزار بشــکه نفت خــام در روز شــروع و در اســفند 13۸2 بــا 40 هــزار بشــکه در روز تثبیــت شــد و 

میــدان بــرای بهره بــرداری بــه شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران واگــذار گردیــد.2

شل در سروش و نوروز
ــران  ــاره ای ــات ق ــای ف ــن میدان ه ــن و قدیمی تری ــوروز از بزرگ تری ــروش و ن ــای س میدان ه
ــود  ــدازه ای ب ــد. میــزان آســیب دیدگی به ان ــادی دیدن هســتند کــه در ســال های جنــگ آســیب زی
ــت قصــد داشــت  ــف شــد. در دوره ســازندگی، وزارت نف ــا متوق ــن میدان ه ــت از ای ــد نف ــه تولی ک
نوســازی و توســعه ایــن میدان هــا را قالــب قراردادهــای بیــع متقابــل توســط شــرکت های داخلــی 
انجــام دهــد. زمانــی شــرکت متــن و زمانــی دیگــر شــرکت مهندســی و ســاخت تأسیســات دریایــی 

عهــده دار بازســازی ســروش شــدند، امــا اقــدام عملــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفــت. 
ــرداد1377   ــاره در 13 م ــات ق ــت ف ــرکت نف ــل، ش ــع متقاب ــای بی ــی پروژه ه ــس از معرف پ
مؤظــف شــد نســبت بــه برگــزاری مناقصــه تــا مرحلــه انتخــاب پیمانــکار اقــدام کنــد.3 در نیمــه دوم 
ســال 137۸ مذاکــرات بــا شــرکت شــل آغــاز شــد. بــه گفتــه حســنی، مدیرعامــل وقــت شــرکت 
نفــت فــات قــاره ایــران، برنامــه اولیــه شــرکت ملــی نفــت توســعه دو میــدان ســروش و نــوروز در 
قالــب دو طــرح جداگانــه بــود، امــا بعــد تصمیــم گرفتــه شــد میــدان ســروش بــه حــوزه عملیاتــی 
ــرارداد  ــان 1377 ق ــوروز یکجــا انجــام شــود.4 24 آب ــه و طــرح توســعه ســروش و ن بهــرگان اضاف
توســعه ســروش و نــوروز بــا حضــور ســیدمهدی حســینی، معــاون امــور بین الملــل وزارت نفــت، و 

1. برای اطاعات بیشتر رجوع کنید به قانون بودجه سال 1377.
2.خبرگزاری شانا، 26 اردیبهشت 13۸3.

3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، 31 خرداد 1377.
4. مصاحبه با ابوالقاسم حسنی، از مدیران پیشکسوت صنعت نفت، آذر 1396.
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فیلواتــس، مدیرعامــل و رئیــس اجرایــی گــروه شــرکت های رویــال داچ شــل، بــه نمایندگــی از دو 
طــرف قــرارداد را امضــا کردنــد.

ــا و  ــل چاه ه ــاری و تکمی ــت، حف ــه نف ــد اولی ــزات تولی ــداث تجهی ــات اح ــل عملی ــرکت ش ش
ســکوهای نفتــی را به ســرعت آغــاز کــرد. پنج شــنبه، 9 بهمــن 13۸2 بزرگ تریــن ســکوی 
بهره بــرداری نفتــی خاورمیانــه )SPP-1( در آب هــای میــدان نفتــی ســروش در خلیج فــارس بــه 
آب انداختــه شــد. ایــن ســکو بخشــی از فعالیت هــای زنجیــره ای طــرح جامــع توســعه میدان هــای 
ســروش و نــوروز بــود کــه وظیفــه فــرآورش روزانــه 100 هــزار بشــکه از نفت خــام ســروش را بــر 
عهــده داشــت. 70 درصــد ســکو در ایــران و 30 درصــد آن در ابوظبــی توســط پیمانــکار شــرکت 
شــل ســاخته شــد. مهــدی عطریانفــر، مدیــر طــرح توســعه میدان هــای ســروش و نــوروز، در همــان 
ــه40   ــوروز ب ــروش و ن ــای س ــعه میدان ه ــرح توس ــرای ط ــرفت اج ــه پیش ــت: »از زمانی ک روز گف
ــا برداشــت شــده کــه مجمــوع آن  ــن میدان ه ــه 60 هــزار بشــکه نفــت از ای درصــد رســید، روزان
تاکنــون بالــغ بــر 42 میلیــون بشــکه نفــت ســنگین بــوده اســت.«1  4مــرداد 13۸4 بهره بــرداری 
ــژن  ــن مراســم، بی ــاز شــد. در ای ــوروز آغ رســمی از طــرح توســعه میدان هــای نفتــی ســروش و ن
زنگنــه، وزیــر نفــت، بــر روی ســکوی بهره بــرداری ســروش حضــور یافــت و ضمــن بازدیــد از ســکو 

در جریــان امــور قــرار گرفــت.2

توسعه درود
ــن  ــرار دارد. ای ــاره، ق میــدان نفتــی درود در منطقــه عملیاتــی خــارگ، شــرکت نفــت فــات ق
میــدان، درمجمــوع 7 میلیــارد و 600 میلیــون بشــکه نفــت را در دو الیــه نفتــی یامامــا و منیفــای 
خــود جــا داده اســت. تولیــد از ایــن میــدان در پاییــز 1343 توســط شــرکت ایپــاک )شــرکت نفــت 
ــای  ــداوم بمب افکن ه ــات م ــل حم ــه دلی ــگ، ب ــد. در دوران جن ــاز ش ــن( آغ ــران ـ پان امریک ای
عــراق بــه جزیــره خــارگ، تولیــد از ایــن میــدان متوقــف و پــس از جنــگ بــار دیگــر از ســر گرفتــه 

شــد. در ابتــدای ســال1377، تولیــد ایــن میــدان روزانــه 170 هــزار بشــکه بــود.
هم زمــان بــا امضــای قراردادهــای بیع متقابــل بــرای توســعه میادیــن فــات قــاره، قــرارداد طــرح 
توســعه میــدان درود بــا هــدف دســتیابی بــه 220 هــزار بشــکه نفت خــام و 300 تــا 400 میلیــون 

1. خبرگزاری شانا، 11 بهمن 13۸2.
2. خبرگزاری شانا، 4 مرداد 13۸4.
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مترمکعــب گاز در بهمــن 1377 بــا شــرکت های الــف و آجیــب امضــا شــد.1 اســفند 13۸4، خواجــه 
جهرمــی، رئیــس بهره بــرداری منطقــه نفتــی خــارگ، هزینــه ســرمایه گذاري طــرح توســعه میــدان 
درود توســط شــرکت توتــال را 54۸ میلیــون دالر اعــام کــرد و گفــت: »به منظــور اجــراي طــرح 
ــد نفت خــام  ــه چــاه تولی ــق آب و گاز و 15 حلق ــراي تزری ــه چــاه ب ــدان، 29 حلق ــن می توســعه ای

حفــاري شــده و در حــال حاضــر میــزان پیشــرفت ایــن پــروژه 96 درصــد اســت.«2
میــدان درود 3 بــا حفــاری 13 حلقــه چــاه در مــرداد 13۸4 بــه تولیــد رســید. در ســال 13۸6، 
ــارگ،  ــره خ ــق آب درود 3 در جزی ــات تزری ــت و تأسیس ــرآورش نف ــه ف ــرداری از کارخان ــا بهره ب ب

افزایــش تولیــد از ایــن میــدان بــه بیــش از 131 هــزار بشــکه در روز رســید.3

توسعه میادين مناطق نفت خیز جنوب
ــور  ــه منظ ــی ب ــله اقدامات ــام سلس ــن دوره، انج ــت در ای ــای وزارت نف ــن فعالیت ه از مهم تری
مطالعــه بــر میدان هــای مناطــق نفت خیــز جنــوب بــود. میادیــن ایــن منطقــه در نیمــه دوم عمــر 
خــود قــرار داشــتند و ضــروری بــود کــه سلســله عملیات هــای لرزه نــگاری بــرای توســعه مخــازن و 
افزایــش تولیــد از ایــن میادیــن صــورت گیــرد. در ســال های 137۸ تــا 13۸1 عملیــات لرزه نــگاری 
ــادگان،  ــن، ش ــور، دارخوی ــد آب تیم ــوب مانن ــز جن ــن نفت خی ــی از میادی ــر روی برخ ــه بعدی ب س
ــال های 13۸0  ــد. در س ــام ش ــک انج ــر و کوش ــفید، جفی ــارون، رگ س ــاری، م ــوری، آغاج منص
ــگاری  ــش لرزه ن ــت پوش ــان تح ــه و پازن ــی حکیم ــیر، بی ب ــی، رامش ــای زیای ــا 13۸1 میدان ه ت
ســه بعدی قــرار گرفتنــد.4 همچنیــن، مطالعــه مخــازن دارخویــن در قالــب پروژه هــای بیــع متقابــل 
در 21 بهمــن 1376 بــا عقــد قــرارداد محرمانگــی بــه شــرکت های آجیــب و توتــال واگــذار گردیــد.5 

توسعه دارخوين
میــدان نفتــی دارخویــن در امتــداد جــاده اهــواز ـ خرمشــهر، 30 کیلومتــری شــمال خرمشــهر، 
قــرار دارد. نخســتین چــاه اکتشــافی ایــن میــدان در ســال 1343 و تــا عمــق 4234 متــری حفــاری 

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 11۸6 ،1377/11/16.
2.خبرگزاری ایسنا، 24 اسفند 13۸4.

3. نشریه اکتشاف و تولید، شماره 49، شهریور 13۸7.
4. نشریه اکتشاف و تولید، ش 61، ص 19.

5. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1140، 1376/11/21.
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شــد. در دوره طایــی، ایــن میــدان قدیمــی از جملــه اهــداف مدیــران بــرای مطالعــات توســعه ای 
بــود. قــرارداد توســعه میــدان دارخویــن در تیــر 13۸0 بــا شــرکت ایتالیایــی انــی امضــا شــد.

توســعه میــدان دارخویــن در دو فــاز طراحــی گردیــد. هــدف فــاز اول، رســیدن بــه تولیــد 50 
هــزار بشــکه در روز بــا تزریــق روزانــه 70 میلیــون فــوت مکعــب گاز و هــدف فــاز دوم، دســتیابی بــه 
تولیــد 160 هــزار بشــکه نفت خــام در روز بــود. بــرای رســیدن بــه هــدف فــاز اول، حفــاری 3 حلقــه 
چــاه توصیفــی بــرای تزریــق گاز، حفــاری 5 حلقــه چــاه توســعه ای و یــک حلقــه چــاه تزریــق گاز 
بــه همــراه خطــوط لولــه جریانــی و احــداث یــک واحــد بهره بــرداری بــه ظرفیــت 60 هــزار بشــکه 
پیش بینــی گردیــد. بــرای فــاز دوم، حفــاری 15 حلقــه چــاه توســعه ای، 3 حلقــه چــاه تزریــق گاز و 
یــک چــاه دفــع آب زائــد بــه همــراه خطــوط لولــه جریانــی و افزایــش ظرفیــت واحــد بهره بــرداری 

تــا روزانــه 1۸0 هــزار بشــکه در نظــر گرفتــه شــد. 
ــای  ــید.1 کل هزینه ه ــرداری رس ــه بهره ب ــاز دوم در آذر 13۸5 ب ــرداد 13۸4 و ف ــاز اول در خ ف
ســرمایه ای دو فــاز 54۸ میلیــون دالر و میــزان بهــره بانکــی برای تمــام دوره قــرارداد 151/9 میلیون 
دالر، حق الزحمــه ســود و ریســک پیمانــکار 220 میلیــون دالر و هزینه هــای غیرســرمایه ای ماننــد 
ــون  ــادل 110 میلی ــرای دوره طــرح مع ــر آن، ب ــوارض گمرکــی و نظای ــن اجتماعــی، ع بیمــه تأمی

دالر بــرآورد شــد.2

توسعه میادين نفت مناطق مرکزی 
ــرداری از 10 میــدان جدیــد نفتــی و افزایــش تولیــد از 6 میــدان فعــال در حــوزه  طــرح بهره ب
اختیــارات شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی از ســال 13۸1 در دســتور کار وزارت نفــت قــرار گرفــت. 
ابتــدا، طــرح مطالعــات جامــع ایــن میدان هــا آمــاده و بــه هیئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــا  ــا توســعه و ی ــه محدودیــت اعتبــارات تخصیصــی، شــرکت ملــی نفــت ب ــا توجــه ب ــه شــد. ب ارائ
ــن  ــد از ای ــش تولی ــرداری و افزای ــال 13۸4 بهره ب ــرد. از س ــت ک ــدان موافق ــد 9 می ــش تولی افزای
میدان هــا آغــاز شــد و در فاصلــه ســال های 13۸4 تــا 13۸6، روزانــه 134 هــزار بشــکه نفت خــام 

بــه ظرفیــت تولیــد نفــت مناطــق مرکــزی اضافــه شــد.3

ــی و  ــرکت مهندس ــای ش ــاز 1 و 2، تارنم ــن ف ــی دارخوی ــدان نفت ــعه می ــرح توس ــعه 5، ص 246 و ط ــت و توس 1. نف
ــن(. توســعه نفــت )مت

2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1293، 13۸0/3/۸.
3. نفت وتوسعه 5، ص 22۸. 
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ــتفاده از  ــد، اس ــت تولی ــش ظرفی ــرای افزای ــا ب ــکی و دری ــن خش ــعه میادی ــا توس ــان ب هم زم
تکنولــوژی تزریــق آب )میادیــن فــات قــاره( و تزریــق گاز )میادیــن خشــکی( در دســت بررســی 

ــود. ــی شــدن ب و اجرای

تزريق آب و گاز به میادين نفتی
آشــنایی بــا علــم مهندســی مخــازن بــه کارشناســان کمــک می کنــد تــا راهکارهــای بهره بــرداری 
ــی از مخــازن نفتــی را شناســایی کننــد. هنگامــی کــه در گــذر زمــان مخــازن نفتــی دچــار  اصول
ــت  ــزن و برداش ــار مخ ــت فش ــای تقوی ــه روش ه ــق آب و گاز ازجمل ــوند، تزری ــار می ش ــت فش اف
درصــد بیشــتری از نفت خــام درجــای اولیــه اســت. نکتــه اساســی، انتخــاب ســیال مناســب بــرای 
ــا ســاز و کار  ــق اســت کــه رابطــه بســیار نزدیکــی ب ــان شــروع تزری ــق و زم ــزان تزری ــق، می تزری

ــه، طبیعــت ســنگ مخــزن و گســتردگی شــکاف ها دارد.  ــد اولی تولی
عملیــات تزریــق گاز، عملیاتــی ظریــف و پیچیــده اســت کــه از مطالعــات اولیــه تــا شــروع تزریــق 
گاز بــه خدمــات کارشناســی در ســطح بــاال نیــاز دارد. اگرچــه در دهه هــای 1370-13۸0 فنــاوری 
تزریــق گاز در انحصــار چنــد شــرکت قــرار داشــت، امــا کارشناســان شــرکت ملــی نفــت بــا تکیــه 
ــل  ــع متقاب ــای بی ــی قرارداده ــان خارج ــار کارشناس ــه از کار در کن ــی ک ــا و تجربیات ــر توانایی ه ب

کســب کــرده بودنــد، توانســتند عملیــات تزریــق گاز را در برخــی از میادیــن راهبــری کننــد.
تزریــق گاز بــه میادیــن هفتــگل، لــب ســفید، گچســاران، مارون،کرنــج، بی بــی حکیمــه، پارســی 
و کوپــال از اواخــر دهــه 1350 آغــاز شــده بــود. در ســال های 1376 تــا 13۸3 پروژه هــای دیگــری 
ماننــد پــروژه تزریــق گاز بــه مخــزن رامشــیر بــه مرحلــه بــه اجــرا در آمــد. تزریــق گاز بــه میــدان 
آغاجــاری و بازگردانــی گاز بــه میــدان پازنــان نیــز در دســت انجــام بــود.1 در طــی ایــن ســال ها، 
به طــور متوســط، روزانــه 72/05 میلیــون مترمکعــب گاز بــه میادیــن مختلــف نفتــی تزریــق شــد. 
ــادل  ــال 13۸4 مع ــب و در س ــون مترمکع ــادل ۸1/3 میلی ــال 13۸3 مع ــق گاز در س ــزان تزری می

77/3 میلیــون مترمکعــب در روز بــود.2
ــد.  ــام می ش ــا آب انج ــیال ب ــق س ــات تزری ــاره عملی ــات ق ــی ف ــن نفت ــان، در میادی هم زم
ــه میدان هــای ســلمان، ســیری C، ســیری D و ســیری E در حــال اجــرا  ــق آب ب عملیــات تزری
ــرار  ــه ق ــای رســالت و رشــادت در دســت مطالع ــق آب در میدان ه ــرای تزری ــزی ب ــود و برنامه ری ب

1. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
2. نشریه اکتشاف و تولید، شماره 49، شهریور 13۸7.
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ــی  ــل اجرای ــور کام ــال 13۸4 به ط ــان آب و گاز از س ــق هم زم ــز تزری ــدان درود نی ــت. در می داش
ــاره در ســال 13۸4، درمجمــوع 270/9  ــه میدان هــای نفتــی فــات ق شــد. میــزان آب تزریقــی ب

ــود.1  هــزار بشــکه در روز ب

برنامه بیست ساله تزريق گاز
ــان در  ــود. آن ــیده نب ــران پوش ــر مدی ــي ب ــاي نفت ــه میدان ه ــق گاز ب ــاده تزری ــت فوق الع اهمی
جلســات مختلــف تصمیــم بــه تدویــن برنامــه ای جامــع در افــق بیســت ســاله و در مســیر تحقــق 
ــه  ــود ک ــران آن ب ــد. نظــر مدی ــق 1404 گرفتن ــران در اف ــوري اســامي ای ســند چشــم انداز جمه
ذخایــر نفت خــام درجــاي کشــور بالــغ بــر 500 میلیــارد بشــکه اســت کــه اگــر بــه روش تزریــق گاز 
فقــط یــک درصــد ازدیــاد برداشــت ایجــاد شــود، 5 میلیــارد بشــکه بــه نفــت قابــل برداشــت افــزوده 
خواهــد شــد. در پــي همیــن اندیشــه بــود کــه 22 دي 13۸3 برنامــه موازنــه بیســت ســاله گاز مــورد 
نیــاز بــراي تزریــق بــه میدان هــاي نفتــي و چگونگــي تأمیــن و انتقــال آن در هیئت مدیــره شــرکت 

ملــی نفــت تصویــب شــد.
بــرای تأمیــن ایــن حجــم از گاز تزریقــی هــم پیش بینی هــای الزم صــورت گرفــت و میدان هــای 
ــن  ــه میادی ــق ب ــرای تزری ــراه ب ــای هم ــدی و گازه ــای گنب ــار ـ داالن، گازه ــی، آغ ــارس جنوب پ
ــا تزریــق یــک تریلیــون و 650  ــود کــه ب ــران نفــت آن ب نفتــی در نظــر گرفتــه شــد. انتظــار مدی
ــادل  ــه ای مع ــا 1400، برداشــت ثانوی ــب گاز در طــول بیســت ســال، از 13۸3 ت ــارد مترمکع میلی
30 میلیــارد بشــکه نفــت خــام حاصــل شــود. آن هــا پاالیشــگاه های بیدبلنــد 1 و 2 را ســاده ترین 
ــرح  ــن ط ــتند. در ای ــق می دانس ــرای تزری ــاز ب ــورد نی ــیرین م ــن گاز ش ــع تأمی ــن منب و عملی تری
بیســت ســاله، گازهــای تــرش و شــیرین مــورد نیــاز بــرای تزریــق از یکدیگــر تفکیــک و نیــاز بــه 
هــر یــک پیش بینــی شــد.2 نکتــه ای کــه بیــان آن خالــی از فایــده نیســت اینکــه، تزریــق گاز بــه 
میادیــن موجــب از بین رفتــن گاز تزریق شــده نمی شــود و حتــی بــه ذخیره ســازی مجــدد آن هــم 
ــده  ــای تزریق ش ــوان از گازه ــد، می ت ــال های بع ــه در س ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــد؛ ای می انجام
ــه میادیــن،  ــه میادیــن نفــت، به عنــوان منابــع عظیــم گاز برداشــت کــرد؛ بنابرایــن تزریــق گاز ب ب
روشــی دوســر ســود اســت کــه هــم موجــب ازدیــاد میلیاردهــا بشــکه نفت خــام می شــود و هــم گاز 

ــد. ــوظ می مان ــده محف ــرای آین ــی ب ــوان منبع ــده به عن تزریق ش

1. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1457، 13۸3/10/22.
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سوآپ نفت خام
گفتگــو بــرای ســوآپ نفت خــام بیــن ایــران و قزاقســتان از دوره ســازندگی آغــاز شــد و در دوره 
ــرارداد  ــد ق ــا کشــور قزاقســتان و عق ــده ب ــرات انجام ش ــس از مذاک ــت. پ ــات گســترش یاف اصاح
ــه  ــکا تخلی ــه نفت خــام در ن ــن محمول ــازاده، 20 دی 1375 اولی ــان وزارت آق ــه ســوآپ در زم اولی

شــد. 
بــا آغــاز دوره اصاحــات، گســترش طــرح ســوآپ نفتــی از کشــورهای قزاقســتان، ترکمنســتان 
ــای  ــود نفت خــام دری ــرار ب ــق طــرح، ق ــت. طب ــرار گرف ــی ق ــران ایران ــورد توجــه مدی و روســیه م
خــزر بــه ایــران انتقــال یابــد تــا خــوارک پاالیشــگاه های تهــران و تبریــز و بعدهــا اراک را تأمیــن 
ــروش  ــه ف ــارس ب ــق خلیج ف ــده را از طری ــت دریافت ش ــی نف ــادل وزن ــران مع ــل، ای ــد. در مقاب کن
رســانده و وجــه آن را پــس از دو مــاه در اختیــار کشــورهای سوآپ شــده قــرار مــی داد.1 بســیاری 
از کارشناســان بــا ایــن طــرح موافــق بودنــد و اعتقــاد داشــتند کــه ســوآپ نفت خــام، بــرای کشــور 
ــرژی در  ــاب ان ــه ه ــران را ب ــود ای ــد ب ــادر خواه ــر از آن، ق ــراه دارد و مهم ت ــه هم ــادی ب ــع م مناف

حــوزه دریــای خــزر تبدیــل کنــد. 
ــا  ــت ب ــوآپ نف ــات س ــا عملی ــد ت ــتور داده ش ــي دس ــزي تلفیق ــه برنامه ری ــان 1376 ب 20 آب
ــد.2  ــي کن ــي ـ مال ــي عملیات ــه و ارزیاب ــتان را مطالع ــژه ترکمنس ــه به وی ــیاي میان ــورهای آس کش
پــس از انجــام مطالعــات کامــل، شــرکت ملــي نفــت طــرح لولــه انتقــال نفــت از نــکا بــه تهــران و 
توســعه و بازســازي دو پاالیشــگاه تهــران و تبریــز را بــه رئیس جمهــور تقدیــم کــرد. ایــن گــزارش 
خاصــه ای از جزئیــات طــرح را در بــر داشــت و پرداخــت اصــل و ســود ســرمایه گذاري بــه دولــت در 
یــک دوره هفت ســاله تضمیــن شــده بــود. درخواســت وزارت نفــت از دولــت ایــن بــود کــه ســرمایه 
ــن درخواســت  ــا ای ــد.3 ب ــرار ده ــت ق ــي نف ــار شــرکت مل ــدوق ارزي در اختی الزم را از محــل صن

موافقــت شــد و کشــور ترکمنســتان بــه ایــن شــیوه تبــادل نفتــی بــا ایــران پیوســت.
هــدف از اجــراي ایــن طــرح، انتقــال و فــراورش روزانــه 370 هــزار بشــکه در روز  نفــت خــام 
ــود.  ــز ب ــران و تبری ــه پاالیشــگاه هاي ته ــکا ب ــدر ن ــق بن ــاي خــزر از طری از کشــورهاي حــوزه دری

1. علــی ماجــدی، »منابــع انــرژی و انتقــال آن از حــوزه دریــای خــزر«، نشــریه مطالعــات آســیای مرکــزی و قفقــاز، 
ــار 1377، ش 21، ص 56. به

2. مصوبــات هیئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت، جلســه 112۸، 1376/۸/20، همچنیــن مصاحبــه بــا علــی اکبــر وحیــدی 
آل آقــا، پــروژه تاریــخ نفــت،  1399.

3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1164، 1377/5/27.
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ایــن طــرح، شــامل دو قســمت بــود: 1. ایجــاد واحدهــاي جدیــد و تغییــرات درون پاالیشــگاه هاي 
ــه  ــکا ب ــه ن ــال از پایان ــچ انتق ــه 32 این ــط لول ــداث خ ــکا؛ 2. اح ــي ن ــه نفت ــز و پایان ــران، تبری ته

ــه.  ــط لول ــیر خ ــاز در مس ــورد نی ــاي م ــات ري و تلمبه خانه ه تأسیس
ــل هــر  ــود کــه در مقاب ــی و دالری ایــن طــرح حــدود 360 میلیــون دالر ب کل هزینه هــای ریال
ــه 370 هــزار بشــکه  ــن خط لول ــران شــد.1 ظرفیــت ای بشــکه نفــت سوآپ شــده، 2 دالر نصیــب ای

بود که در سال 13۸4 تنها 230 هزار بشکه از آن انتقال یافت. 

اکتشاف
ــای  ــت. فعالیت ه ــران اس ــاف ای ــت اکتش ــی در صنع ــا 13۸4 دوران طای ــال های 1376 ت س
ــی خــود  ــار طای ــن دوره آث ــود، در ای ــن جنــگ منســجم تر شــده ب ــان یافت ــا پای ــه ب اکتشــافی ک
ــاق و  ــص و خ ــانی متخص ــروی انس ــرفته و نی ــای پیش ــری از فناوری ه ــا بهره گی ــان داد. ب را نش
مدیریــت مؤثــر، عملیــات اکتشــافی بــا شــتاب قابــل قبولــی بــه جلــو رفــت. هم زمــان بــا جســتجو 
ــز  ــی نی ــد زمین شناس ــاختارهای جدی ــاف در س ــود، اکتش ــن موج ــر میادی ــای عمیق ت در الیه ه
ــران توانســت رتبــه  ــود کــه ای ــه ای ب آغــاز شــد. میدان هــای کشف شــده در دوره اصاحــات به گون
ــای  ــی درج ــر نفت ــم ذخای ــد. حج ــب کن ــال 1999 / 137۸ کس ــی را در س ــاف جهان اول اکتش
ــل  ــال قب ــده در 30 س ــر کشف ش ــا حجــم ذخای ــر ب ــال های 137۸ - 13۸۸ براب ــده در س کشف  ش

ــود.2  از آن ب
بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت، در آییــن افتتــاح میــدان بــال، گزارشــی از فعالیت هــای اکتشــافی 
دوره خــود را ارائــه داد و گفــت: »میــزان نفــت درجــای کشف شــده در 7 ســال اخیــر 160 میلیــارد 
بشــکه بــوده اســت. بیــش از 50 میلیــارد بشــکه از ایــن میــزان در میدان هــای مشــترک قــرار دارد، 
ضمــن آنکــه در ایــن 7 ســال 2/6 تریلیــون مترمکعــب گاز طبیعــی نیــز در 12 مخــزن و میــدان 
گازی کشــور کشــف شــده اســت.« در همــان روز، میرمعــزی، مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت، تعــداد 

ــرد.3 ــر ک ــدد ذک ــا 13۸2 را 21 ع ــا و ســازندهای کشف شــده در ســال های 1376 ت میدان ه
در دوره هشت ســاله اصاحــات، موســوم بــه دوران طایــی، حجــم ذخایــر نفــت و گاز درجــای 

1.مشعل، شماره 315، مهر 13۸5، ص 2. 
2. حســین معتمــدی، »مــروری بــر تاریخچــه اکتشــافات هیدروکربــوری در ایــران«، ماهنامــه اکتشــاف و تولیــد، شــماره 

93، شــهریور 1391.
3.مشعل، شماره 269، صص 2 - 4.
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ــر شــمار  ــت و ب ــش یاف ــا افزای ــات اکتشــافی در خشــکی و دری ــل گســترش عملی ــه دلی کشــور ب
ــای  ــزاری دوره ه ــی و برگ ــرکت های خارج ــا ش ــکاری ب ــد و هم ــزوده ش ــاف اف ــان اکتش کارشناس
آموزشــی و اســتخدام نیروهــای نخبــه فارغ التحصیــل بــه ســطح قابــل تحســینی رســید. 
ــن  ــا تدوی ــد و هم زمــان ب ــارس متمرکــز گردی فعالیت هــای اکتشــافی در ناحیــه زاگــرس و خلیج ف
ــه داغ،  ــد کپ ــیل، مانن ــوبی دارای پتانس ــای رس ــایر حوضه ه ــه س ــج ب ــد، به تدری ــای جدی راهبرده
ایــران مرکــزی و مغــان توســعه یافــت. در ایــن دوره میدان هــای گازی و نفتــی زیــادی کشــف شــد. 
عــاوه بــر مــوارد مورداشــاره، ورود شــرکت های اکتشــافی بین المللــی بــه تــداوم و شــدت گرفتــن 

ایــن رونــد کمــک بســیاری کــرد. 
ــدان  ــف می ــات کش ــافی در دوره اصاح ــای اکتش ــتاوردهای فعالیت ه ــن دس ــی از مهم تری یک
آزادگان )137۸( بــود کــه حــدود ده درصــد ذخیــره کل قابل اســتحصال کشــور را در خــود جــای 
داده اســت. در ســال های بعــدی، عملیــات اکتشــاف بــه کشــف نفــت در الیــه نفتــی پــارس جنوبــی، 
ــدان آزادگان(،  ــی می ــق خام ــان )اف ــن، فهلی ــاد، توس ــک، منصورآب ــه، آرش، کوش آزادگان، چنگول
ــای  ــی، حســینیه و کوشــک )افق ه ــق خام ــس حســینیه در اف ــک، تاقدی ــدان بین ــی می ــق خام اف
ســروک و هفلیــان(، رامیــن )مخــزن ســروک( و منصــوری انجامیــد. در بخــش گاز نیــز عملیــات 
ــاد )ســازند  ــی(، خیرآب ــه )ســازند خام ــی حکمی ــای گازی بی ب ــر شــد و میدان ه اکتشــاف مثمرثم
گــدوان(، گــردان، زیــره، تابنــاک، آرش )ســازند فهلیــان(، همــا، مــارون )ســازندهای داریــان، گــدوان 
ــای  ــک )افق ه ــینیه و کوش ــرم(، حس ــس ده ــی(، الوان )تاقدی ــق خام ــک )اف ــان(، دی، بین و فهلی
ســروک و فهلیــان(، میــدان بــال ـ دماغــه پــارس جنوبــی )مخــزن دهــرم(، کیــش )مخــزن دهــرم( 

کشــف شــدند.1
ــر  ــه ذخای ــا ب ــارد بشــکه نفت خــام درج ــن دوره، 76 میلی ــن اشاره شــده در ای ــا کشــف میادی ب
نفتــی کشــور افــزوده شــد و هنگامــی کــه ایــن دولــت در ســال 13۸4 بــه پایــان راه رســید، مجمــوع 
ــد  ــرده بودن ــی ک ــان پیش بین ــود. کارشناس ــکه ب ــارد بش ــور 137 میلی ــای کش ــت درج ــر نف ذخای
ــال 13۸4،  ــزان س ــه می ــام ب ــاالنه نفت خ ــت س ــد و برداش ــر جدی ــدن ذخای ــف نش ــورت کش درص
ــن  ــه میادی ــای اولی ــم گاز درج ــرد.2 حج ــد ک ــت خواه ــده کفای ــال آین ــرای 4۸ س ــر ب ــن ذخای ای

ــد.3 ــن زده ش ــب تخمی ــارد مترمکع ــزار و 324 میلی ــز 4 ه ــده نی کشف ش
ازجملــه اتفاقــات مهــم دیگــری کــه در ایــن دوره در حــوزه اکتشــاف رخ داد، کاهــش 

1.ترازنامه انرژی، سال 13۸4.
2. ترازنامه هیدروکربوری، 13۸4.

3. ترازنامه انرژی، سال 13۸4.
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ــات  ــت عملی ــدام مدیری ــود. اق ــت اکتشــاف ب ــه در مدیری ــت ازجمل ــی نف ــری شــرکت مل تصدی گ
ــی  ــی ، ارزیاب ــای مطالعات ــر فعالیت ه ــز ب ــری و تمرک ــای تصدی گ ــذف فعالیت ه ــاف در ح اکتش
ــر  ــال 137۸ منج ــت در س ــاف نف ــات اکتش ــرکت عملی ــیس ش ــه تأس ــی، ب ــی و تحقیقات ـ نظارت
شــد. شــرکت عملیــات اکتشــاف تمامــی فعالیت هــای پایین دســتی همچــون خدمــات، پشــتیبانی، 
ــا،  ــش چاه ه ــک، آزمای ــات ژئوفیزی ــی، عملی ــه های زمین شناس ــه نقش ــه برداری، تهی ــات نقش عملی

ــت. ــده گرف ــر عه ــری را ب ــی راهســازی و تراب ــی و حت ــات فن خدم

عملیات اکتشافی در دريای خزر
ــه  ــات در حوض ــاز عملی ــن دوره، آغ ــت در ای ــی نف ــرکت مل ــافی ش ــای اکتش ــه اولویت ه ازجمل
دریــای خــزر بــود. بــرای ســامان بخشــیدن بــه فعالیت هــای اکتشــافی در ایــن منطقــه، مدیریــت 
اکتشــاف و تولیــد حوضــه دریــای خــزر در شــرکت ملــی نفــت تأســیس شــد و در 12 بهمــن 1376 
ــا  ــت داده شــد ت ــت مأموری ــن مدیری ــه ای ــب رســید. ب ــه تصوی ــت ب ــن مدیری ــای کاری ای برنامه ه
ــع آوری،  ــرای جم ــی ب ــاح خارج ــرکت ذی ص ــک ش ــا ی ــه ب ــای تفاهم نام ــا امض ــی ب ــور اصول به ط
تلفیــق، مرتبــط ســازی و مطالعــه اطاعــات مربــوط بــه عملیــات اکتشــاف در مناطــق خشــکی و 

دریایــی حوضــه جنوبــی دریایــی خــزر و ارائــه یــک تصویــر روشــن از ایــن منطقــه اقــدام کنــد.1
مدیــران شــرکت ملــی نفــت تصمیــم داشــتند پــس از تکمیــل بلوک بنــدی حوضــه خــزر، حداقل 
ــرکت های  ــه ش ــافی ب ــات اکتش ــام عملی ــرای انج ــزر را ب ــمال غرب خ ــوک در ش ــوک از 5 بل 3 بل
ــه ثبــت  بین المللــی واگــذار کننــد. یــک شــرکت باالدســتی شــرکت ملــی نفــت کــه در خــارج ب

ــد.  ــرز و فومــن را کســب کن ــرداری و توســعه بلوک هــای الب ــود، توانســت بهره ب رســیده ب
پــس از انجــام مناقصــه بــرای انجــام علمیــات لرزه نــگاری در منطقــه جنوبــی خزر، کنسرســیومی 
از شــل و دو شــرکت دیگــر برگزیــده شــد. آذر 1377، شــرکت نفــت خــزر اجــازه یافــت قــرارداد 
مطالعــه اکتشــافی منطقــه خــزر جنوبــی بــه ارزش 19/۸ میلیــون دالر را بــا ایــن کنسرســیوم امضــا 
کنــد. انجــام 10 هــزار کیلومتــر عملیــات لرزه نــگاری، خریــد اطاعــات و تلفیــق و تفســیر تمامــی 
اطاعــات بــرای دســتیابی بــه مــدل رســوبی منطقــه موردمطالعــه و اثبــات وجــود ذخایــر نفــت و 
ــه نخســتین تصویــر جامــع  ــود. دســتاورد ایــن قــرارداد، دســتیابی ب گاز از اهــداف ایــن قــرارداد ب
ــی نفــت و گاز  ــر احتمال ــود کــه وجــود ذخای ــا ب ــی آن ه از تعــداد ســاختارها و موقعیــت جغرافیای

1.مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1143 ،76/12/12.
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منطقــه خــزر جنوبــی را بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران محــرز و مشــخص کــرد.1 
از اواخــر ســال 13۸2 ایــران فعالیت هــای اکتشــافی و لرزه نــگاری دوبعــدی و ســه بعدی 
ــه  ــال 13۸4 ب ــا س ــا ت ــن فعالیت ه ــرد. ای ــاز ک ــزر آغ ــای خ ــر دری ــمت کم عمق ت ــود را در قس خ
ــرز )مشــترک  ــای خــزر منجــر شــد. بلوک هــای الب ــی دری شناســایی ۸ ســاختار در حوضــه جنوب
ــای 6، ۸ و 7 از  ــر و بلوک ه ــر، رودس ــان، رامس ــور و روی ــوس، ن ــان(، چال ــوری آذربایج ــا جمه ب

بودنــد.2 بلوک هــای شناسایی شــده 

طرح های اکتشافی در خشکی
ــه  ــی را تجرب ــال ها )1376-13۸4( دوره ای طای ــن س ــاف در ای ــم، بخــش اکتش ــه گفتی چنانک
ــب  ــی در قال ــزرگ نفت ــرکت های ب ــرمایه گذاری ش ــا حضــور و س ــا ب ــد ت ــد آم ــی پدی ــرد. فرصت ک
قراردادهــای بیع متقابــل، جانــی تــازه بــه ایــن بخــش مهــم از صنعــت نفــت و گاز کشــور دمیــده 
شــود. قراردادهــای اکتشــافی متعــددی در مناطــق خشــکی بــا شــرکت های بین المللــی از فرانســه، 
ــی منعقــد شــد کــه در  ــا، آلمــان، چیــن، اتریــش، اســترالیا و چنــد شــرکت داخل انگلیــس، ایتالی

ــم. ــرور می کنی ــا را م ــدادی از آنه اینجــا تع
انجــام عملیــات اکتشــافی در منطقــه انــاران )جنــوب  غربــی ایــران( بــا همــکاری شــرکت نــروژی 
نورســک هایــدرو، عملیــات اکتشــافی در بلــوک زواره ـ کاشــان بــا وســعت 4500 کیلومتــر مربــع 
در ایــران مرکــزی توســط شــرکت چینــی ســایونگ، عملیــات ۸00 کیلومتــر لرزه نــگاری دوبعــدی، 
150 کیلومتــر مربــع لرزه نــگاری ســه بعدی و حفــاری 3 حلقــه چــاه اکتشــافی در بلــوک اکتشــافی 
منیــر )در جنــوب شــرقی میــدان نفتــی گچســاران( توســط شــرکت ایتالیایــی ادیســون گاز، پــروژه 
اکتشــافی مهــر در شــمال غربــی اهــواز شــامل هــزار کیلومتــر لرزه نــگاری دو بعــدی، 150 کیلومتــر 
ــه  ــگاری 3 بعــدی و حفــاری 3 حلقــه چــاه توســط شــرکت اتریشــی اوم.ام.وی ازجمل ــع لرزه ن مرب
ــه شــرکت ملــی نفــت  ــد کــه در ایــن دوره انجــام و گــزارش نهایــی ب فعالیت هــای اکتشــافی بودن

ارائــه گردیــد.3
ــا شــرکت نــروژی نورســک هایــدرو در تیــر  ــادان در شــمال خلیــج فــارس ب مطالعــه دشــت آب
ــید، 25  ــان رس ــه پای ــال 13۸0 ب ــه در س ــده ک ــات انجام ش ــاس مطالع ــر اس ــد. ب ــا ش 137۸ امض

1.نفت و توسعه 5، ص 203.
2. ترازنامه انرژی، سال 13۸4.

3.برگرفته از صفحات مختلف کتاب نفت و توسعه 5.
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هــدف اکتشــافی در ایــن منطقــه مشــخص و معرفــی شــدند.1 بررســی ژئوشــیمیایی ســازند گــدوان 
در حــوزه رســوبی زاگــرس )ارتفاعــات دزفــول، لرســتان و فــارس( بــه ارزش 3/1 میلیــارد ریــال بــه 
ــاز دوم آن در دی  ــروژه شــهریور 13۸0، ف ــن پ ــاز اول ای پژوهشــگاه صنعــت نفــت واگــذار شــد. ف

13۸1 و فــاز ســوم آن در خــرداد 13۸2 بــه پایــان رســید.2 
شــرکت اســترالیایی ســانتوز مطالعــه بخــش شــمالی ناحیــه دزفــول شــمالی در منطقــه ای بــه 
ــی،  ــه زمین شناس ــت. مطالع ــده گرف ــر عه ــهریور 13۸1 ب ــع را در ش ــعت 9650 کیلومترمرب وس
ــود.  ــن شــرکت ب ــدات ای ــون دالر از تعه ــه 5/1 میلی ــه مطالع ــا هزین ــی و ژئوشــیمیایی ب ژئوفیزیک

ــان رســید.3 ــه پای ــل ســال 13۸3 ب ــروژه اوای پ
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــت ب ــی نف ــدف شــرکت مل ــورد ه ــه نواحــی م ــزی ازجمل ــران مرک ای
اکتشــافی و احتمــال وجــود / عــدم وجــود منابــع هیدروکربــوری بــود. بهمــن 13۸1 مطالعــه منطقه 
قــم، ســاوه و کاشــانـ  زواره به طــور مشــترک بــه شــرکت ایرانــی ســاین، شــرکت فرانســوی آی اف پی 
و شــرکت چینــی ســینوپک واگــذار شــد. مــدت اجــرای پــروژه ســه ســال بــود و تــا خــرداد 13۸4 
حــدود 5۸ درصــد آن بــه انجــام رســید. هزینــه ایــن پــروژه 19/19 میلیــارد ریــال بــود کــه شــرکت 

ملــی نفــت ایــران آن را پرداخــت کــرد.4
منطقــه لــردگان ـ یاســوج از دیگــر نقاطــی بــود کــه مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. بررســی ایــن 
ــاه  ــرارداد، 30 م ــی واگــذار شــد. مــدت اجــرای ق ــک شــرکت آلمان ــه ی ــان 13۸1 ب منطقــه در آب
ــی  ــد. بررس ــن ش ــی تأمی ــرکت آلمان ــط ش ــه توس ــود ک ــون دالر ب ــادل 2/۸ میلی ــه آن مع و هزین
زمین شناســی صحرایــی منطقــه ای بــه وســعت 11 هــزار کیلومتــر مربــع و ایجــاد بانــک اطاعاتــی، 
ــوبی  ــای رس ــیم مدل ه ــیمیایی و ترس ــی، ژئوش ــات ژئوفیریک ــگاری، مطالع ــات لرزه ن ــام عملی انج
بــرای شــناخت پتانســیل هیدروکربــوری منطقــه از تعهــدات شــرکت طــرف قــرار بــود. ایــن پــروژه 

اوایــل ســال 13۸3 پایــان یافــت.5

مطالعات اکتشافی در خلیج فارس
ــرار  ــارس ق ــه خلیج ف ــر روی منطق ــل ب ــی بیشــتر از قب ــز مطالعات ــه 1370، تمرک در اواخــر ده

1. نفت و توسعه 5، ص 19۸.

2. نفت و توسعه 5، ص 202.
3. همان ، ص 201.
4.همان، ص 201.

5. همان، ص 202.
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ــرکت هایی از  ــد. ش ــد گردی ــی منعق ــرکت های بین الملل ــا ش ــددی ب ــای متع ــت و قرارداده گرف
نــروژ، ایتالیــا، اســپانیا، اتریــش و چنــد کشــور دیگــر بــا انعقــاد قرارداهایــی در گســتره خلیج فــارس 
ــد  ــد. چن ــیمیایی بودن ــی و ژئوش ــگاری، ژئوفیزیک ــی، لرزه ن ــات زمین شناس ــام مطالع ــال انج در ح

ــم.  ــر می کنی ــا را در اینجــا ذک ــن قرارداده ــورد از ای م
ــور  ــوع هیدروکرب بررســی ژئوشــیمیایی ســنگ منشــأ های احتمالــی در خلیج فــارس و تعییــن ن
آن به طــور مشــترک در بهمــن 1379 بــه شــرکت های توتــال و اِلــف واگــذار شــد. هزینــه اجــرای 
طــرح 266 هــزار دالر بــود کــه ازســوی طــرف خارجــی پرداخــت شــد. گــزارش نهایــی ایــن پــروژه 

در خــرداد 13۸1 در اختیــار شــرکت ملــی نفــت قــرار گرفــت.1
انجــام 115 هــزار کیلومتــر لرزه نــگاری در سرتاســر دریــای عمــان و خلیــج فــارس، در نواحــی 
کم عمــق و آبــی ـ خاکــی ـ ســاحلی و نواحــی عمیــق در ســال 1379 بــه شــرکت نــروژی نورســک 
ــی ـ  ــی ـ خاک ــق و آب ــق کم عم ــگاری، مناط ــات لرزه ن ــن عملی ــد.2 در ای ــول گردی ــدرو مح های
ــگاری  ــات لرزه ن ــر عملی ــت و 4405 کیلومت ــرا گرف ــش ق ــت پوش ــار تح ــن ب ــرای اولی ــاحلی ب س

ــد.3 ــام ش ــن انج ــی و گلش ــن فردوس ــارس و میادی ــج ف ــمال خلی ــی ش ــه بعدی در نواح شبه س
پــروژه مطالعاتــی قســمت میانــی خلیــج فــارس مهــر 13۸0 بیــن شــرکت اســپانیایی رپســول 
و مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران امضــا شــد. محــدوده موردمطالعــه از غــرب جزایــر 
ــزار  ــعت 32 ه ــا وس ــی ب ــدان گازی پارس جنوب ــرق می ــا ش ــد و ت ــروع می ش ــی ش ــم ـ ابوموس قش
کیلومتــر مربــع گســترش داشــت. مــدت زمــان مطالعــه ۸ مــاه و بودجــه آن 1/56 میلیــون دالر بــود 

کــه ازســوی شــرکت رپســول پرداخــت شــد. پــروژه در مــرداد 13۸1 بــه پایــان رســید.4
پــروژه مطالعــه بخــش شــرقی قســمت میانــی خلیــج فــارس در آبــان 13۸1 بــه شــرکت ایتالیایی 
ادیســون گاز واگــذار شــد. بــر اســاس ایــن قــرارداد، منطقــه ای بــه وســعت 15500 کیلومتــر مربــع 
در خلیج فــارس، واقــع در غــرب میــدان پــارس جنوبــی و شــرق میــدان پــارس شــمالی، بــه منظــور 
مطالعــات زمین شناســی، ژئوفیزیکــی، ژئوشــیمیایی، یافتــن اهــداف مناســب ســاختمانی و چینــه ای 
بــرای مطالعــات تفصیلــی و ارزیابــی هیدروکربــوری مــورد توافــق قــرار گرفــت. هزینــه پیش بینــی 
شــده ایــن طــرح 3/1 میلیــون دالر بــود کــه بــه شــرکت طــرف قــرارداد آن را پرداخــت. پــروژه در 

1. نفت و توسعه 5، ص 199.
2.نفت و توسعه 5، ص 199.
3. نفت و توسعه 5، ص 200
4. نفت و توسعه 5، ص 200.
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ســال 13۸3 بــه پایــان رســید و گــزارش آن بــه وزارت نفــت ارائــه شــد.1
مهــر 13۸1 قــراردادی بــا شــرکت اتریشــی او.ام.وی منعقــد شــد کــه بررســی اهــداف اکتشــافی 
بــر اســاس خطــوط لرزه نــگاری جدیــد در منطقــه ای از غــرب پــارس جنوبــی تــا شــرق خــارگ بــا 
ــر می گرفــت. هزینــه مطالعــه حــدود یــک  ــع را در ب وســعتی حــدود 23 هــزار و 200 کیلومترمرب
میلیــون و 600 هــزار دالر بــود کــه توســط شــرکت اتریشــی تأمیــن  شــد. پــروژه در ســال 13۸2 

پایــان یافــت و گــزارش آن بــه شــرکت ملــی نفــت ارائــه گردیــد.2

پتروشیمی
ــیمی  ــت پتروش ــا صنع ــر، همان ــال اخی ــل س ــول چه ــت در ط ــت نف ــش صنع ــن بخ تابناک تری
اســت کــه نســبت بــه دیگــر صنایــع وابســته بــه نفــت، رشــد قابــل تحســینی داشــت. در طــول ایــن 
چهــار دهــه، دســت  انــدرکاران صنعــت پتروشــیمی معتقدنــد ســال های 1376 تــا 13۸4 ســال های 
جهــش، تثبیــت، توســعه و ســرآغازی بــرای جهانــی شــدن صنعــت پتروشــیمی کشــور بــوده اســت. 
دولــت گام هــای بزرگــی بــرای تنوع  ســازی اقتصــاد و رهایــی از وابســتگی بودجــه کشــور بــه درآمــد 
ــژه صنعــت پتروشــیمی از  ــر همیــن اســاس، گســترش تولیــدات صنعتــی، به وی نفتــی برداشــت. ب

طریــق ســرمایه گذاری خارجــی در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــی بــرای توســعه صنعــت  در ابتــدای ایــن دوره، مدیــران، برنامه ریــزی و اســتراتژی جامع
پتروشــیمی تدویــن و اجرایــی کردنــد. در ایــن برنامــه، پایــه و اســاس توســعه صنعــت پتروشــیمی 
بدیــن صــورت تعریــف شــد: 1. اتــکا بــر مزیت هــای کشــور در تأمیــن خــوراک؛ 2. توجــه بــه جلــب 
منابــع و ســرمایه خارجــی؛ 3. توجــه بــه اقتصــاد مقیــاس در احــداث واحدهــای جدیــد؛ 4. توجــه 
هم زمــان بــه ارتقــای فنــاوری ملــی، اشــتغال و توســعه صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی؛ 5. توجــه 

بــه ارتقــای جایــگاه صنعــت پتروشــیمی ایــران در منطقــه و جهــان.3
ــش  ــد. افزای ــرا گردی ــیمی اج ــعه پتروش ــارم توس ــوم و چه ــای س ــدگاه، برنامه ه ــن دی ــا همی ب
ــی، موجــب  ــای جهان ــز نیازه ــه محصــوالت پتروشــیمیایی و نی ــی ب ــاز داخل جمعیــت کشــور و نی
ــای  ــان، طرح ه ــرد، هم زم ــام گی ــابق انج ــای س ــع  ه ــعه مجتم ــتای توس ــی در راس ــد طرح های ش
ــدند و  ــل ش ــل تکمی ــای قب ــده از دوره  ه ــای مان ــی از طرح ه ــد و برخ ــرا درآم ــه اج ــدی ب جدی

1. نفت و توسعه 5، ص 200.

2. نفت و توسعه 5، ص 201.

3. نفت و توسعه 5، ص 314.
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ــلویه  ــهر و عس ــیمی در ماهش ــژه پتروش ــه وی ــن دوره، منطق ــیدند. در همی ــرداری رس ــه بهره ب ب
شــکل گرفــت. پتروشــیمی امیرکبیــر نخســتین مجتمــع منطقــه ویــژه ماهشــهر بــود کــه نخســتین 
واحــد آن در ســال 13۸2 بــه بهره بــرداری رســید. واحــد پارازایلیــن پتروشــیمی ماهشــهر، متانــول 
خــارگ، پتروشــیمی بوعلــی ســینا، پتروشــیمی بیســتون، پتروشــیمی فــن آوران، پتروشــیمی فجــر 
ــدزر  ــلویه( نوی ــه عس ــی منطق ــن )یوتیلیت ــیمی مبی ــهر(، پتروش ــژه ماهش ــه وی ــی منطق )یوتیلیت
شــیمی، پتروشــیمی خوزســتان و پتروشــیمی تندگویــان از مجتمع هایــی بودنــد کــه در ایــن دوره 
ــه  ــم، کارون، الل ــن نه ــای الفی ــال، مجتمع ه ــرداری رســیدند. درعین ح ــه بهره ب ــاح شــدند و ب افتت

ــود.  و زاگــرس در دســت اجــرا ب
ــن  ــت ای ــیمی، وضعی ــت پتروش ــته صنع ــوت و برجس ــران پیشکس ــعری مقدم از مدی ــاس ش عب
ــردم  ــر نمی ک ــدا فک ــتش،من در ابت ــرد: »راس ــریح ک ــه تش ــات را این گون ــت در دوره اصاح صنع
ــی  ــعه سیاســی و فرهنگ ــت، توس ــه در حقیق ــی ک ــای خاتم ــی و روش آق ــه سیاســت تنش زدای ک
بــود، مؤثــر باشــد و منجــر بــه توســعه اقتصــادی شــود... ولــی خوشــبختانه دیدیــم کــه سیاســت 
تنش زدایــی خیلــی خــوب نتیجــه داد و درهــا را بــاز کــرد و باعــث شــد کــه مدیریــت پتروشــیمی 
بتوانــد بــا اســتفاده از اعتبــار شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی وام هــای ارزان خارجــی به صــورت 
ــا  ــد. این ه ــه اجــرا درآورد و توســعه ای جهشــی را شــکل ده ــا را ب ــد و پروژه ه ــس اخــذ کن فاینان
ــای  ــاز شــدن دره ــا و ب ــی و مطــرح شــدن بحــث گفتگــوی تمدن ه ــش زدائ نتیجــه سیاســت تن

جهــان بــر روی ایــران بــود.«1
ازســوی دیگــر، در ایــن ســال  هــا اتفــاق فرخنــده  ای بــرای صنعــت پتروشــیمی رخ داد. در ایــن 
ــود. محمدرضــا نعمــت زاده کــه ســابقه ای  ــت همــراه ب ــا دول دوره، برخــاف دوره قبــل، مجلــس ب
طوالنــی در امــور اجرایــی کشــور داشــت و وزارت خانــه هایــی چــون کار، دفــاع، صنعــت، معــدن و 
ــی  ــت. برخــی از اهال ــر عهــده گرف ــود، ســکان پتروشــیمی کشــور را ب ــرده ب ــه ک تجــارت را تجرب
پتروشــیمی او را معمــار دوران نویــن پتروشــیمی در ایــران می داننــد. در ابتــدای دوره اصاحــات، 
ــا در  ــاز آنه ــاده خــام موردنی ــه م ــد، درحالی ک ــی بودن بســیاری از محصــوالت پتروشــیمیایی واردات
داخــل کشــور تولیــد مــی  شــد. نعمــت زاده از همــان ابتــدای کار بــه دنبــال راه هایــی بــود کــه بــا 
ــد.  ــز گســترش ده ــش محصــوالت پتروشــیمی، بخــش پایین دســتی آن را نی تنوع بخشــی و افزای
ــا  ــت زاده ب ــرد. نعم ــد می ک ــور رش ــت کش ــم صنع ــد و ه ــی می ش ــور صرفه جوی ــم در ارز کش ه

چنیــن دیدگاهــی دوران مدیریتــش را آغــاز کــرد.

ــای  ــعری مقدم، تارنم ــاس ش ــا عب ــو ب ــیمی، گفتگ ــات در پتروش ــازندگی و اصاح ــای س ــه دولت ه ــی کارنام 1.ارزیاب
ــا( ــیمی )نیپن ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــانی ش اطاع رس
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حضــور در منطقــه عســلویه بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور راه حــل مناســبی بــه نظــر می رســید، 
امــا وزارت نفــت همــه زمین هــا را بــه فازهــاي گازي اختصــاص داده بــود و برنامــه اي بــراي حضــور 
پتروشــیمي در ایــن منطقــه نداشــت؛ درحالی کــه نعمــت زاده معتقــد بــود »هرجــا گاز هســت، بایــد 
پتروشــیمي هــم باشــد.«1 مخالفت هــا شــدید بــود و بــه مجلــس کشــیده شــد. برخــي از مخالفــان 
مي گفتنــد شــاید مــا بــا مشــکل فــروش مواجــه شــویم. یکــي از نماینــدگان مجلــس از وزیــر نفــت 
ــد؟  ــت کنی ــیمي درس ــد پتروش ــه واح ــد ک ــارج مي گیری ــدر وام از خ ــرا این ق ــرد: »چ ــؤال ک س
ــد و بعــد در بازپرداخــت وام هــا مي مانیــد.«2 کشــور در شــرایط ارزي  این هــا روي دســتتان مي مان
ــه  ــادي ب ــتگي زی ــیمي وابس ــت پتروش ــد و صنع ــدیدتر مي ش ــر روز ش ــا ه ــود. تحریم ه ــي نب خوب
ــوردار  ــي برخ ــک باالی ــرایط از ریس ــعه در آن ش ــت. توس ــا داش ــي خارجي ه ــش فن ــرمایه و دان س
بــود و بســیاری حاضــر بــه پذیــرش آن نبودنــد، امــا نعمــت زاده سرســختانه پــاي حرفــش ایســتاد. 
ــا نماینــدگان مجلــس صحبــت کــرد. اصــرار و تــاش او موجــب  ــر؛ چنــد جلســه ب ــا اجــازه وزی ب
ــم  ــدام مه ــود. اق ــاد ش ــه ایج ــان در منطق ــیمي جه ــاي پتروش ــن قطب ه ــي از بزرگ تری ــد یک ش
ــرداد 1376 شــوراي عالي  ــود. م ــژه اقتصــادي پتروشــیمی در ماهشــهر ب ــه وی ــر، ایجــاد منطق دیگ
مناطــق آزاد بــا پیشــنهاد وزارت نفــت بــرای ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادي پتروشــیمي در ماهشــهر 
موافقــت کــرد.3 در طــول ایــن ســال ها، بیــش از 150 شــرکت خصوصــي در بخش هــاي مختلــف 
ــد. ســیر  صنایــع میانــي، پایین دســتي و جانبــي پتروشــیمي در ایــن منطقــه ســرمایه گذاري کردن

ــود.4 ــف چشــمگیر ب ــا حضــور شــرکت هاي مختل ــودي ســرمایه گذاري ب صع
در ســال های 1376 تــا 13۸4 حــدود 17/7 میلیــاد دالر در زیرســاخت ها و بخــش تولیــد 
ــه 71 درصــد آن از تســهیات خارجــی و 29 درصــد  ــت پتروشــیمی ســرمایه گذاری شــد ک صنع
ــینعلی  ــود. حس ــی  نب ــی کار راحت ــرمایه خارج ــذب س ــا ج ــد5، ام ــن گردی ــی تأمی ــع داخل از مناب
زحمتکــش کــه در ایــن دوره مدیرعاملــی پتروشــیمی امیرکبیــر را بــر عهــده داشــت، ایــن مســئله 
را چنیــن تشــریح کــرد: »مــا بــراي عملــي کــردن طرح هــا پــول نداشــتیم و تأمیــن منابــع مالــي 
ــراي  ــا ب ــود و م ــم شــده ب ــو ســخت تر ه ــون دامات ــس از وضــع قان ــت پ ــن وضعی ــود. ای ســخت ب
ــاي  ــرات فاینانس ه ــي مذاک ــدیم. در تمام ــه رو ش ــیاري روب ــکات بس ــا مش ــا ب ــس طرح ه فاینان

1. مصاحبه با محمدرضا نعمت زاده، پیام پتروشیمي، دي 1393، شماره 79، ص 2۸.

2. مصاحبه با محمدرضا نعمت زاده، پیام پتروشیمي، دي 1393، شماره 79، ص 2۸.
3. اسناد هیئت مدیره شرکت ملي صنایع پتروشیمي، جلسه ي 733، 1376/5/22.

http://petzone.ir 4. سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي ماهشهر
5. نفت و توسعه 5، ص 314.
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امیرکبیــر خــودم حضــور داشــتم. آقــاي نعمــت زاده ارتباطــات خوبــي داشــت و واقعــاً بــراي تأمیــن 
ــم.«1  ــه زحمــت نمي افتادی ــاد ب ــا زی ــا کمــک کــرد و م ــه م ــي ب مال

اتفــاق مهمــی کــه در تأمیــن مالــي و فاینانــس طرح هــا رخ داد، رویکــرد مدیــران بــه اســتفاده 
ــد  ــش گیرن ــازوکاري در پی ــتند س ــم داش ــا تصمی ــو، آنه ــود. از یک س ــی ب ــای داخل از ظرفیت ه
ــد  ــم آی ــرایطي فراه ــود و ش ــر ش ــا پررنگ ت ــراي پروژه ه ــي در اج ــرکت هاي ایران ــش ش ــه نق ک
ــا شــرکت هاي خارجــي  ــق همــکاري منطقــي ب ــي از طری ــش تخصصــي شــرکت هاي ایران کــه دان
افزایــش یابــد. زحمتکــش گفــت: »در آن زمــان دیدگاهــي بیــن مدیــران شــرکت توســعه صنایــع 
ــدام شــود کــه شــرکت هاي  ــه اي اق ــد به گون ــر اینکــه بای ــي ب ــود مبن ــه ب پتروشــیمي شــکل گرفت
ــکار فرعــي پروژه هــا باشــند. در آن مقطــع  ــي و شــرکت هاي خارجــي پیمان ــکار اصل ــي، پیمان ایران
ــروژه  ــه ۸ درصــد از پ ــه اجــرا، نزدیــک ب ــروژه در مرحل ــم کــه 37 درصــد پ ــي حســاب کردی زمان
در بخــش مهندســي تفصیلــي و بیــش از 9 درصــد کل پــروژه در بخــش ســاخت تجهیــزات ثابــت 
ــش از 54 درصــد از  ــه در مجمــوع بی ــي انجــام شــود ک ــه کوشــش شــرکت هاي داخل ــد ب مي توان
کل پــروژه بــود، امــا طــرف خارجــي به راحتــي زیــر بــار نمي رفــت. در مذاکــره بــا لینــده بــه آنهــا 
ــا اصــرار مــا بــه ناچــار  گفتــم لیــدر قــرارداد بایــد ایرانــي باشــد. آنهــا ابتــدا نمي پذیرفتنــد، امــا ب
پذیرفتنــد. به این ترتیــب، مهندســان ایرانــي در کنــار مهندســان شــرکت آلمانــي آمــوزش دیدنــد، 

کار کردنــد، تجربــه بــه دســت آوردنــد و چرخــه انتقــال دانــش خوبــي شــکل گرفــت.«2
ازســوی دیگــر، مدیــران تصمیــم داشــتند بــا اســتفاده از فاینانس هــای خارجــی بــه شــرکت های 
ــا از  ــم ت ــاش کردی ــا ت ــد. »م ــک کنن ــتند، کم ــزات را داش ــاخت تجهی ــی س ــه توانای ــی ک داخل
ــس  ــن فاینان ــم از ای ــا گفت ــه آنه ــم. ب ــه ســاخت داخــل اســتفاده کنی ــراي کمــک ب ــا ب فاینانس ه
متریــال بدهیــد. بعــد مــا بــا شــرکت هاي ســازنده ایرانــي مثــل ماشین ســازي اراک، آذرآب اراک و 
مهدیــن قــرارداد بســتیم و آنهــا از روي نقشــه هایي کــه مي دادیــم بــراي مــا تجهیــزات را ســاختند. 
ــم. بســیاري از  ــي کمــک کردی ــازنده ي ایران ــه س ــس خارجــي ب ــول فاینان ــا پ ــا ب ــب، م به این ترتی
ــع  ــه خودشــان به هیچ وجــه مناب ــه اي شــدند ک ــواد اولی ــي صاحــب م شــرکت هاي ســازنده ي ایران

مالــي الزم را بــراي خریــد آنهــا نداشــتند.«3

1. مصاحبه با مهندس حسینعلي زحمتکش، نخستین مدیرعامل پتروشیمي امیرکبیر، آذر 139۸.
2. دانــش مدیــران پروژه هــاي پتروشــیمي، بازخوانــي تجربیــات مهنــدس حســینعلي زحمتکــش، تهــران: کارآفرینــان 

فرهنــگ و هنــر، 13۸5، ص 63.
3. مصاحبه با مهندس حسینعلي زحمتکش، نخستین مدیرعامل پتروشیمي امیرکبیر، آذر 139۸.
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در طــی اجرایــی شــدن طرح هــای پتروشــیمی در ایــن دوره برخــی از تجهیــزات بــرای اولین بــار 
توســط ســازندگان داخلــی ســاخته و نصــب شــدند. جلیــل ابراهیم پــور در ســال 1377 مدیرعامــل 
پتروشــیمی فــن آوران شــد. پتروشــیمی فــن آوران بــا لیســانس شــرکت ایتالیایــی اســنام پروجتی در 
منطقــه ویــژه ماهشــهر ســاخته شــد و در ســال 13۸3 بــه بهره بــرداری رســید. ازجملــه تجهیــزات 
ــور از  ــد. ابراهیم پ ــاخته نمی ش ــران س ــه در ای ــود ک ــی ب ــای هوای ــروژه، کولره ــن پ ــاز ای موردنی
کمــک بــه ســازندگان داخلــی بــرای ســاخت ایــن کولرهــا گفــت: »بــا شــرکت ایتالیایــی المــی1 وارد 
مذاکــره شــدیم و بــه آنهــا پیشــنهاد کردیــم کــه بــا همــکاری یــک شــرکت داخلــی ایــن کار را در 
ــه ابتــکار جالبــی زدیــم. شــرکتی را در منطقــه  ــرای ایــن منظــور دســت ب ایــران انجــام دهنــد. ب
یافتیــم کــه از کارگاه و امکانــات اولیــه مطلوبــی برخــوردار بــود، امــا تجهیــزات کافــی نداشــت و در 
برخــی مــوارد نیازمنــد مشــاوره بــود. بنابرایــن، ایــن شــرکت را از نظــر امکانــات تجهیــز کردیــم تــا 
زیرنظــر شــرکت ایتالیایــی کار خــود را انجــام دهــد. توانســتیم نزدیــک بــه 95 درصــد از کار ســاخت 
کولرهــای هوایــی را در کشــور انجــام دهیــم و نیــاز خــود را بــه کولرهــای هوایــی بــا هزینــه کمتــری 
برطــرف کنیــم. ازســوی دیگــر، بــه توانمنــد شــدن شــرکتی کمــک کردیــم کــه امــروزه به ســادگی 

ایــن کار را در داخــل کشــور انجــام می دهــد.«2

تولید و صادرات
در ســال های 1376 تــا 13۸4 درمجمــوع 16 مجتمــع و طــرح مســتقل پتروشــیمی در کشــور 
ــد و  ــرمایه گذاری ش ــارد دالر س ــدود 4/3 میلی ــرح  ح ــانزده ط ــن ش ــید. در ای ــرداری رس ــه بهره ب ب
ارزش تولیــدات ســاالنه آنهــا 2/3 میلیــارد دالر بــود.3 مجمــوع تولیــد مجتمع هــای پتروشــیمی در 
ســال 1375 حــدود 10 میلیــون تــن بــود کــه در ســال 13۸4 بــه حــدود 15 میلیــون تــن رســید.4 
فــروش داخلــی در ســال 1375 معــادل 3199 هــزار تــن بــا ارزش 2162 میلیــارد ریــال بــود کــه 
در ســال 13۸3 بــه 4۸40 تــن بــا ارزش 12597 میلیــارد ریــال افزایــش یافــت. ارزش صــادرات نیــز 

از 507 میلیــون دالر در ســال 1375 بــه 1726 میلیــون دالر در ســال 13۸3 رســید.5 

 ۱.Olmi  

ــان  ــران: کارآفرین ــور، ته ــل ابراهیم پ ــدس جلی ــات مهن ــي تجربی ــیمي، بازخوان ــاي پتروش ــران پروژه ه ــش مدی 2. دان
ــص 1۸2-1۸1. ــر، 13۸5، ص ــگ و هن فرهن

3. نفت و توسعه 5، ص 315.
4. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.

5. نفت و توسعه 5، ص 31۸.
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 گاز 
ــای  ــعه فازه ــرای توس ــت. ب ــت گاز دانس ــی صنع ــاز دوران طای ــوان آغ ــات را می ت دوره اصاح
پــارس جنوبــی قراردادهــای متعــددی بــا شــرکت های بــزرگ بین المللــی و چنــد شــرکت داخلــی 
ــا پایــان ایــن دوره بــه بهره بــرداری رســیدند. بهــار 13۸1  منعقــد شــد. فازهــای 1، 2، 3، 4 و 5 ت
ــزان  ــا، می ــن طرح ه ــاح ای ــا افتت ــید. ب ــرداری رس ــه بهره ب ــران ب ــگاه خانگی ــعه پاالیش ــرح توس ط
ــه  ــال 1376 ب ــب1 در س ــارد مترمکع ــت و از 69 میلی ــش یاف ــی افزای ــه گاز طبیع ــد و تصفی تولی
ــه  ــی، گازرســانی ب ــد گاز طبیع ــش تولی ــا افزای ــارد مترمکعــب2 در ســال 13۸4 رســید. ب ۸7 میلی
نقــاط مختلــف کشــور ســرعت گرفــت. در ســال 1376 بیــش از 23۸6 کیلومتــر شــبکه گذاری گاز 
ــود. در ســال 13۸4،  ــزار و 93۸ انشــعاب ب ــداد انشــعابات نصب شــده گاز 169 ه انجــام شــد و تع
شــبکه گذاری گاز حــدود 13557 کیلومتــر و تعــداد انشــعابات نصب شــده 462 هــزار شــعبه بــود.3 
ــارم  ــه سراســری ســوم و چه ــن دوره احــداث شــد، خط لول ــه کــه در ای ــن خطــوط لول مهم تری
گاز بــود کــه بــه بهره بــرداری رســید. احــداث بالــغ بــر 9 هــزار کیلومتــر خط لولــه فشــار قــوی گاز 
از دیگــر اقدامــات انجام شــده در ایــن دوره بــود کــه در نــوع خــود بی نظیــر بــود. بخــش عمــده ای 
ــم  ــش حج ــا افزای ــن، ب ــد. همچنی ــل بودن ــاخت داخ ــه، س ــزات به کاررفت ــه و تجهی ــوط لول از خط
ــه  انتقــال گاز، تحولــی مهــم در مصــرف عمومــی گاز در بخش هــای خانگــی، صنعتــی و تجــاری ب
ــای  ــرف در بخش ه ــد، مص ــزوده می ش ــگاه های گاز اف ــوان پاالیش ــر ت ــه ب ــه ک ــد. هرچ ــود آم وج

ــت.  ــش می یاف ــا افزای ــژه نیروگاه ه ــی و به وی صنعت
شــرکت ملــی گاز از ابتــدای انقــاب مســئولیت توســعه شــبکه گازرســانی و ذخیره ســازی گاز 
ــی گاز  ــه شــرکت مل ــاد داشــتند بدن ــا کارشناســان ارشــد وزارت نفــت اعتق را برعهــده داشــت، ام
ــی، عســلویه و پاالیشــگاه های مربوطــه، در یــک کام، از  ــارس جنوب ــی مدیریــت ســازمانی پ توانای
اکتشــاف تــا بهره بــرداری نهایــی را نــدارد. بــه همیــن خاطــر، تمامــی ایــن مراحــل توســعه ای در 
اختیــار شــرکت ملــی نفــت قــرار گرفــت. چنیــن مباحثــی بــه یکــی از مســائل عمــده بیــن شــرکت 
ــای  ــه گازه ــلویه ک ــی پاالیشــگاه های گازی عس ــد. تمام ــدل ش ــی گاز ب ــرکت مل ــت و ش ــی نف مل

1. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1376.

2. ترازنامه بانک مرکزی، سال 13۸4.
3. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
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ــد، زیــر نظــر شــرکت نفــت و گاز پــارس از شــرکت های تابعــه  پــارس جنوبــی را تصفیــه می کردن
شــرکت ملــی نفــت قــرار گرفــت.

هیئت مدیــره شــرکت ملــی نفــت در اردیبهشــت 1377 تأســیس شــرکت نفــت و گاز پــارس را 
ــه  شــرکت   ــوان  یکــی  از شــرکت های  زیرمجموع ــارس  به عن ــت  و گاز پ ــرد.1 شــرکت  نف ــب ک تصوی
ــدان   ــای  می ــی فازه ــران  در اول دی 1377 تأســیس  شــد. مســئولیت  توســعه  تمام ــت  ای ــی  نف مل
ــز،  ــی  و نی ــن  و فردوس ــمالی ، گلش ــارس  ش ــای گازی  پ ــعه  میدان ه ــی  و توس ــارس  جنوب گازی  پ

توســعه الیــه نفتــی پــارس جنوبــی بــر عهــده ایــن شــرکت قــرار گرفــت.2
در ایــن دوره، گاز در چهــار بخــش اصلــی بیشــترین اســتفاده را داشــت. پاالیشــگاه های گازی، گاز 
برآمــده از پــارس جنوبــی را تصفیــه می کردنــد. گاز تصفیه شــده وارد شــبکه گازی، پاالیشــگاه ها و 
ــن مخــزن  ــد. بزرگ تری ــق می گردی ــه مخــازن نفــت تزری ــا ب مجتمع هــای پتروشــیمی می شــد و ی
ــد.  ــن می کردن ــاری را تأمی ــی و تج ــی، صنعت ــارف خانگ ــده مص ــارس عم ــان در خلیج ف گازی جه

عــاوه بــر مصــارف داخلــی، صــادرات بــه خــارج از کشــور نیــز در ایــن دوره عملیاتــی گردیــد.

صادرات گاز به ترکیه
ــود.  ــی ب ــردان ایران ــدت دولتم ــداف بلندم ــا از اه ــایه و اروپ ــورهای همس ــه کش ــادرات گاز ب ص
اگرچــه ایــن هــدف بــا موانــع متعــددی روبــه رو شــد و در بعضــی مــوارد همچــون صــادرات گاز بــه 
اروپــا تاکنــون نــاکام مانــد، امــا صــادرات بــه ترکیــه کــه از زمــان دولــت ســازندگی پیگیــری شــده 
بــود، در ایــن دوره بــه ثمــر رســید. خط لولــه 40 اینچــی انتقــال گاز در مســیر تبریــز بــه بــازرگان 
در آذر 13۸0 بــه بهره بــرداری رســید و 19 آذر انتقــال گاز ایــران بــه ترکیــه آغــاز شــد. هیئتــی بــه 
ریاســت زکــی چــاکان، وزیــر انــرژی ترکیــه، بــا اســتقبال وزیــر نفــت، وارد ایــران شــدند. 2 بهمــن 
ــه ترکیــه  ــه ترکیــه به طــور رســمی آغــاز شــد. میــزان گاز ارســالی ب ــران ب 13۸0 صــادرات گاز ای
ــه نخجــوان از  ــه رقــم 12/9 میلیــون مترمکعــب در روز رســید.3 صــادرات گاز ب در ســال 13۸4، ب
طریــق ســوآپ گاز کمــاکان ادامــه داشــت و در ســال 13۸4 بالــغ بــر 350 میلیــون مترمکعــب در 

ســال بــود.
ــا  ــه کشــورهای عمــان، امــارات، کویــت، پاکســتان ـ هنــد و اروپ ــرای صــادرات گاز ب مذاکــره ب

1. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1150، 1377/2/22.
2.تارنمای شرکت ملی نفت ایران، معرفی شرکت نفت و گاز پارس.

3. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
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ــه  ــارات ب ــا ام ــره ب ــا مذاک ــان، تنه ــن زم ــا ای ــه ت ــود ک ــان ب ــاز در جری ــه قفق ــورهای منطق ـ کش
ــه  ــول ب ــه نتیجــه مشــخصی نرســید و موک ــوارد ب ــرارداد کرســنت منجــر شــد و ســایر م ــد ق عق

ــد.  ــدی ش ــای بع دولت ه

سوآپ گاز به نخجوان
در طــی درگیری هــای مســلحانه جمهــوری آذربایجــان بــا ناحیــه خودمختــار قره بــاغ در فوریــه 
19۸۸، دولــت آذربایجــان بــرای تأمیــن ســوخت منطقــه نخجــوان دچــار مشــکل شــد. ایــران بــا 
نخجــوان مــرز زمینــی داشــت و مــی  توانســت از طریــق خــاک ایــران گاز را بــه نخجــوان برســاند. 
پــس از چنــد دور مذاکــره، مــرداد مــاه 13۸3 قــرارداد نهایــی میــان دو کشــور قــرارداد امضــا شــد. 
مــدت قــرارداد 20 ســال و حجــم گاز ســوآپ بــا 70 میلیــون مترمکعــب در ســال آغــاز می شــد و 
بــه 350 میلیــون متــر مکعــب در پایــان 20 ســال می رســید. میــزان حــق ترانزیــت بــرای ایــران 

نیــز روزانــه 2 میلیــون مترمکعــب در نظــر گرفتــه شــد.
ــه سراســری  ــود. بخشــی از خط لول ــران کار ســختی نب ــال گاز در ای ســاخت زیرســاخت های انتق
اول در ایــن مســیر بعــد از قطــع صــادرات گاز بــه شــوروی بــدون اســتفاده مانــده بــود و فقــط بــا 
احــداث یــک خط لولــه فرعــی دولــت ایــران قــادر بــود به راحتــی گاز را در مــرز جلفــا بــه نخجــوان 
ــاخت و  ــتارا س ــرز آس ــری در م ــدازه  گی ــتگاه ان ــک ایس ــز ی ــان نی ــت آذریابج ــد. دول ــل ده تحوی
ــرد. آذر 13۸4  ــداث ک ــوان اح ــه نخج ــا ب ــیر جلف ــر در مس ــول 542 کیلومت ــه ط ــه ای ب خط لول

ــد. ــاز ش ــوان آغ ــه نخج ــران ب ــال گاز ای ــید و انتق ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب خط لول

توسعه پااليشگاه خانگیران
بــا گســترش شــبکه گاز خانگــی و افزایــش تعــداد مصرف کننــدگان، نیــاز بــه توســعه 
پاالیشــگاه های گازی بیــش از گذشــته احســاس می شــد. توســعه پاالیشــگاه خانگیــران از 
راهکارهــای مدیــران بــرای تأمیــن گاز داخلــی بــود. طــرح توســعه پاالیشــگاه خانگیــران در اواخــر 
دوره ســازندگی تصویــب و در دوره طایــی اجرایــی شــد. حمــداهلل محمدنــژاد کــه مدیریــت شــرکت 
ملــی گاز را بــر عهــده داشــت، در ایــن بــاره می گویــد: »همــه ســعی مــا بــر ایــن بــود کــه پاالیــش 
را توســعه بدهیــم، چــون گازی کــه تولیــد مــی  شــد بــه اســتان خراســان و ســپس بــه مازنــدران 
ــه  ــی  توانســتیم ب ــا م ــق م ــی از آن طری ــم. حت ــتفاده کنی ــی  توانســتیم از آن اس ــا م ــد و م می آم

ــم.«1 اســتان ســمنان هــم گاز بدهی

1. مصاحبه با حمداهلل محمدنژاد، پروژه تاریخ نفت، 1394.
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بعــد از مطالعــات اولیــه و اطمینــان از تــوان مخــزن، شــرکت گاز پیشــنهاد اضافــه شــدن 2 واحــد 
پاالیــش گاز را بــه شــرکت نفــت ارائــه داد. کارشناســان شــرکت ملــی نفــت بــا ایــن اســتدالل کــه 
مخــزن از تــوان مناســبی برخــوردار نیســت، تنهــا بــا یــک واحــد موافقــت کردنــد، امــا بــا پافشــاری 

شــرکت ملــی گاز، طــرح گســترش پاالیشــگاه تصویــب شــد. 
ــون  ــی همچ ــازندگان داخل ــه س ــا ب ــی از کااله ــفارش بخش ــل و س ــاخت داخ ــت از س حمای
ــود.  ماشین ســازی اراک، آذرآب و برخــی از ســازندگان خراســانی از جنبه هــای مهــم ایــن طــرح ب
منصــور دفتریــان گفــت: »تصمیــم گرفتیــم بــا توجــه بــه اینکــه غــرب بــا مــا همــکاری نمی کــرد 
خودمــان تجهیــزات پاالیشــگاهی را در ایــران بســازیم و خودمــان را محــک بزنیــم! یــک کنسرســیوم 
ــوازم یدکــی و توربین هــا در داخــل  ــود کــه قــرارداداش را لغــو کردیــم. ل ــده شــده ب ایتالیایــی برن
ســاخته نمی شــد، ولــی تصمیــم گرفتیــم کــه همــه را در داخــل بســازیم. مــا فــاز دوم پاالیشــگاه 
ــم. پاالیشــگاه  ــی در ســال 1377 شــروع کردی ــارس جنوب ــاز 2 و 3 پ ــا ف ــان ب ــران را هم زم خانگی
مــا بــه دلیــل بــاال بــودن اســید، ابعــاد بزرگ تــر و نقشــه پاالیشــگاه پیچیــده  تــر از پاالیشــگاه های 
مشــابهش در جاهــای دیگــر بــود و همه چیــز در داخــل داشــت ســاخته می شــد. بــار زیــادی بــود 
و مــن 10 برابــر وقتــی کــه در پاالیشــگاه بــودم در اراک بــودم توانســتم کمــک بکنــم کارخانه هــای 
داخلــی تجهیــزات را بســازند... مــا حتــی توانســتیم زودتــر از فــاز 2 و 3 پــارس جنوبــی کار را بــه 
ــم  ــد و ه ــی بودن ــان ایران ــکاران م ــدس مشــاورمان و پیمان ــم مهن ــه ه ــانیم، درحالی ک ــان برس پای
تجهیزاتمــان را در ایــران ســاخته بودیــم.« البتــه ســاخت بخشــی از کاالهــا در داخــل امــکان پذیــر 

نبــود کــه بــه خــارج ســفارش داده شــد.1 
ســرانجام، توســعه پاالیشــگاه خانگیــران در پایــان ســال 13۸0 بــه پایــان رســید و در فروردیــن 

13۸1 توســط رئیس جمهــور خاتمــی افتتــاح شــد.

پارس جنوبی
ضــرورت شــتاب در برداشــت از میــدان مشــترک پــارس جنوبــی در دهــه 1370 بیــش از پیــش 
احســاس شــد. دولــت کــه ســرمایه کافــی بــرای توســعه فازهــای مختلــف ایــن میــدان را نداشــت 
ــس  ــب مجل ــه تصوی ــه ب ــل ک ــع متقاب ــون بی ــل روی آورد. قان ــع متقاب ــای بی ــم قرارداده ــه تنظی ب
رســیده بــود، بــرای گســترش میادیــن پــارس جنوبــی و شــمالی اجــازه ســرمایه گذاری تــا ســقف 
ــذار  ــرمایه  گ ــرکت های س ــود ش ــا و س ــد هزینه ه ــت بای ــرکت نف ــی  داد. ش ــارد دالر را م 3/5 میلی

1.حمیدرضا عراقی، بیست سال با گاز، روایت آقای محمدنژاد، ص 244.
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در توســعه میادیــن پــارس جنوبــی و شــمالی را طــی مــدت 10 ســال از محــل فــروش محصــوالت 
خــود پــروژه تأمیــن می کــرد. در صــورت کاهــش تولیــد یــا پاییــن آمــدن قیمــت نفــت و گاز نیــز 
ــی  داد.1 ــذار نم ــرمایه  گ ــه شــرکت های س ــا ب ــرای پرداخــت هزینه ه ــی ب ــه ضمانت ــران هیچ گون ای

ــب بیــع  ــن میــدان در قال ــف ای ــت اصاحــات قراردادهــای توســعه فازهــای مختل ــا آغــاز دول ب
ــن  ــان ای ــا پای ــی امضــا شــد. ت ــد شــرکت داخل ــی و چن ــزرگ بین الملل ــا شــرکت های ب ــل ب متقاب

ــیدند.  ــرداری رس ــه بهره ب ــا 5 ب ــای 1 ت دوره، فازه

فازهای 2 و 3
قــرارداد توســعه فازهــای دوم و ســوم پــارس جنوبــی از نخســتین قراردادهایــی بــود کــه بــرای 
توســعه ایــن میــدان مشــترک امضــا شــد. توســعه ایــن فازهــا از چنــد منظــر اهمیــت بســیار دارد. از 
یکســو، شــرکت توتــال بــا امضــای ایــن قــرارداد در واقــع تحریم هــای امریــکا علیــه صنعــت نفــت و 
گاز ایــران را نادیــده گرفــت و ازســوی دیگــر، بــا بهره بــرداری از ایــن فازهــا، رقابــت ایــران بــا قطــر 

در برداشــت از پــارس جنوبــی آغــاز شــد.
ــب گاز  ــون مترمکع ــه 56 میلی ــد روزان ــی، تولی ــارس جنوب ــای 2 و 3 پ ــعه  فازه ــرح  توس در ط
ــود. 6  ــده ب ــی ش ــرد پیش بین ــن گوگ ــات گازی و 400 ت ــزار بشــکه میعان ــرش از مخــزن، ۸0 ه ت
مهــر 1376 قــرارداد توســعه ایــن فازهــا بــا شــرکت های توتــال )40درصــد(، شــرکت گازپــروم )30 
درصــد( و شــرکت پترونــاس )30 درصــد( و بــا ارزش بیــش از 2 میلیــارد دالر امضــا شــد. شــرکت 

توتــال ریاســت ایــن کنسرســیوم را بــر عهــده داشــت. 
چنــد ســاعت پــس از انعقــاد ایــن قــرارداد، دولــت آمریــکا اعتــراض خــود را بــه آن آغــاز کــرد. 
بــر اســاس قانــون داماتــو کــه در فصــل پیشــین دربــاره اش ســخن گفتیــم، هیــچ شــرکت خارجــی 
اجــازه نداشــت بیــش از 20 میلیــون دالر در ایــران ســرمایه گذاری کنــد و شــرکت توتــال بــا انعقــاد 
ــراض  ــس از اعت ــت زد.2 پ ــی دس ــطح بین الملل ــزرگ در س ــکنی ب ــک سنت ش ــه ی ــرارداد ب ــن ق ای
ــرارداد  ــن ق ــای ای ــود در امض ــرکت های خ ــزی از ش ــیه و مال ــه، روس ــای فرانس ــکا، دولت ه امری
ــال  ــه عقب نشــینی از مواضــع خــود شــد.3 شــرکت توت ــکا ناچــار ب ــت آمری ــد و دول حمایــت کردن

1.شــیروی عبدالحســین، ابراهیمــی نصــراهلل، »اکتشــاف و توســعه میادیــن از طریــق قراردادهــای بیــع متقابــل«، ترجمــه 
مجتبــی اصغریــان، مجلــه حقــوق بین الملــل، شــماره 1، پاییــز و زمســتان 13۸۸، ص 24۸.

2. مصاحبه با مهندس عدولی، پروژه تاریخ نفت، 1394.
3. روزنامه ایران، 13 مهر 1376.
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ــه  ــدون ســرمایه گذاری در خاورمیان ــد ب ــه اقداماتــش گفــت: »هیــچ شــرکتی نمی توان نیــز در توجی
خــود را تقویــت کنــد و از ایــران کــه ده درصــد ذخایــر نفــت و 20 درصــد ذخایــر گاز جهــان را در 

ــید.«1 ــم پوش ــوان چش ــه نمی ت ــت، به هیچ وج ــای داده اس ــود ج خ
شــهریور 13۸1 کارهــا بــه پایــان رســید و فازهــای 2 و 3 بــا همــکاری متخصصــان و کارشناســان 
داخلــی به طــور کامــل راه انــدازی گردیــد. 26 بهمــن، بــا حضــور رئیس جمهــور خاتمــی 
ــا، حــدود 32  ــن فازه ــی در ای ــاز شــد. ســهم بخــش داخل ــا آغ ــن فازه ــرداری رســمی از ای بهره ب
درصــد بــود. از ایــن فازهــا، روزانــه 56/5 میلیــون مترمکعــب گاز از دو ســکوی ســر چاهــی برداشــت 
و به صــورت ســه فازی شــامل گاز، میعانــات گازی و آب به وســیله دو خط لولــه زیردریایــی 32 
اینچــی از فاصلــه 105 کیلومتــری بــه خشــکی منتقــل می شــود. روزانــه 53/3 میلیــون مترمکعــب 
گاز تصفیه شــده توســط یــک خط لولــه 56 اینــچ وارد شــبکه سراســری و ۸0 هــزار بشــکه میعانــات 
گازی پــس از عبــور از دو واحــد تثبیــت میعانــات گازی بــه مخــازن ذخیره ســازی بــرای صــادرات 

ــردد. 2 ــال می گ ارس

فاز 1
ــرش  ــب گاز ت ــون مترمکع ــه 2۸ میلی ــد روزان ــرای تولی ــی ب ــارس جنوب ــاز 1 پ طــرح توســعه ف
ــال 1376  ــادرات در س ــرای ص ــرد ب ــن گوگ ــات گازی و 200 ت ــکه میعان ــزار بش ــزن، 40 ه از مخ
موردتوجــه قــرار گرفــت. 5 بهمــن 1376 قــرارداد طراحــی، نصــب و راه انــدازی تأسیســات دریایــی 
ــغ  ــا مبل ــارس ب ــی پتروپ ــرکت ایران ــا ش ــل ب ــع متقاب ــای بی ــب قرارداده ــاز 1 در قال ــکی ف و خش
حــدود 7۸0 میلیــون دالر امضــا شــد. تقویــت صنایــع داخلــی در اجــرای تمامــی فازهــای پــارس 
جنوبــی از اهــداف اصلــی دولتمــردان بــود. طبــق اعــام وزارت نفــت، ســهم پیمانــکاران، مشــاوران 

ــود. ــروژه 65 درصــد ب ــن پ و ســازندگان داخلــی در اجــرای ای
تیــر 13۸2 فــاز اول پــارس جنوبــی بــا همــکاری متخصصــان و کارشناســان شــرکت ملــی گاز در 
مــدار تولیــد قــرار گرفــت و در 20 آبــان 13۸3 توســط ســیدمحمد خاتمــی، رئیس جمهــور، رســماً 
ــب گاز از دو  ــون مترمکع ــه 2۸/3 میلی ــاز، روزان ــن ف ــرداری از ای ــا بهره ب ــرداری رســید. ب ــه بهره ب ب
ســکوی ســرچاهی برداشــت می شــود. پــس از عملیــات جداســازی آب همــراه گاز بــر روی ســکو، 
گاز و میعانــات گازی به صــورت دوفــازی به وســیله یــک خط لولــه زیردریایــی 32 اینــچ بــه فاصلــه 

1. مشعل، سال سوم، ش 795.
2. توسعه فازهای پارس جنوبی، خبرگزاری شانا، 17 آذر 1393.
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ــده  ــب گاز تصفیه ش ــون مترمکع ــه 25 میلی ــردد. روزان ــل می گ ــکی منتق ــه خش ــر ب 105 کیلومت
توســط یــک خط لولــه 56 اینچــی وارد شــبکه سراســری می شــود. 40 هــزار بشــکه میعانــات گازی 
نیــز پــس از عبــور از دو واحــد تثبیــت میعانــات گازی بــرای صــادرات وارد مخــازن ذخیره ســازی 

می گــردد. 1

فازهای 4 و ٥
قــرارداد توســعه فازهــای 4 و 5 در مــرداد 1379 بــه امضــا رســید. کنسرســیومی از شــرکت های 
آجیــپ2 )60 درصــد(، پتروپــارس )20 درصــد( و نیکــو )20 درصــد( قــرارداد توســعه ایــن فازهــا را 
بــرای تولیــد روزانــه 56 میلیــون مترمکعــب گاز تــرش از مخــزن، ۸0 هــزار بشــکه میعانــات گازی و 
400 تــن گوگــرد، تولیــد ســالیانه  یــک  میلیــون  تــن  اتــان  )به  عنــوان  خــوراک  پتروشــیمی (، تولیــد 
ســالیانه  یــک  میلیــون  و پنجــاه  هــزار تــن  گاز مایــع  LPG )پروپــان  و بوتــان ( بــرای صــادرات  بــر 
ــود. طبــق قــرارداد، هزینه هــای  عهــده گرفتنــد. مبلــغ قــرارداد 1 میلیــاد و نهصــد میلیــون دالر ب
ــدات  ــل تولی ــاله از مح ــا 10 س ــک دوره 7 ت ــی ی ــرح ط ــن ط ــکار در ای ــط پیمان ــده توس انجام ش

ــاز پرداخــت می شــد. ــدان ب می
قرارگیــری شــرکت های ایرانــی در کنــار یــک شــرکت بــزرگ بین المللــی از مزایــای مهــم ایــن 
قــرارداد بــود. بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت، گفــت: »یــک شــرکت ایرانــی بــا ســرمایه صددرصــد ایرانــی 
در کنــار شــرکت بــزرگ آجیــپ قــرار مــی گیــرد و ایــن اقــدام در ارتقــای فنــاوری ایــران در بخــش 
ــود.« زنگنــه در ادامــه ســخنانش، فراهــم شــدن زمینــه اشــتغال  گاز و نفــت تأثیرگــذار خواهــد ب
بــرای بخــش قابــل توجهــی از صنایــع داخلــی را از دیگــر مزایــای ایــن قــرارداد برشــمرد.3 ســهم 

شــرکت ها و ســازندگان داخلــی در توســعه ایــن فــاز، 42 درصــد بــود.
ــرداری رســیدند.  ــه بهره ب 27 فروردیــن 13۸4، فازهــای 4 و 5 توســط رئیس جمهــور خاتمــی ب
بــرای بهره بــرداری از ایــن فازهــا، دو ســکوی عملیاتــی در هــر فــاز در دریــا ســاخته شــد. عملیــات 
ــام و ســپس،  ــرل از راه دور انج ــر ســکو به صــورت کنت ــات گازی در ه ــازی گاز، آب و میعان جداس
ــرداری از  ــا بهره ب ــد. ب ــل می ش ــاحل منتق ــه س ــی ب ــی 32 اینچ ــه زیردریای ــیله دو خط لول به وس
ایــن فازهــا، روزانــه 50 میلیــون مترمکعــب گاز، 77 هــزار بشــکه میعانــات گازی، 400 تــن گوگــود، 

1. توسعه فازهای پارس جنوبی، خبرگزاری شانا، 17 آذر 1393.
2.شرکت آجیپ یکی از شرکت های باالدستی شرکت ایتالیایی انی بود.

3. مشعل، نیمه دوم مرداد 1379، شماره 1۸2، صص 9-6.
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ــر ظرفیــت پاالیشــی کشــور افــزوده  2600 تــن اتــان و 2000 تــن پروپــان و 1200 تــن بوتــان ب
شــد. اتــان تولیدشــده توســط یــک خط لولــه بــه پتروشــیمی جــم منتقــل مــی شــود.1

قرارداد کرسنت
ــا  ــره ب ــال 1376 مذاک ــود. س ــادرات گاز ب ــرای ص ــران ب ــای ای ــی از هدف ه ــارات یک ــور ام کش
ــن  ــا ای ــت. ســال 13۸0 مذاکــره ب ــه یاف ــاز شــد و چهــار ســال ادام ــی کرســنت آغ شــرکت امارات
شــرکت بــرای فــروش روزانــه 9/5 میلیــون مترمکعــب گاز میــدان ســلمان در حــال نهایــی شــدن 
بــود. طبــق مذاکــرات، ایــران قــادر بــود میــزان گاز صادراتــی را تــا 17 میلیــون مترمکعــب در ســال 
افزایــش دهــد.2 امضاکننــدگان قــرارداد، هــدف اصلــی از ایــن قــرارداد را جلوگیــری از هدررفــت گاز 
میــدان ســلمان، گســترش تعامــل اقتصــادی بــا امــارات بــا افــق وابســته کــردن ایــن کشــور بــه گاز 

ــد.3 ــوان می کردن ــد ارزی کشــور عن ــه ســبد درآم ــران و تنوع بخشــی ب ای
ــاً  ــژه ای در کار باشــد و اساس ــازرس وی ــا ب ــی و ی ــاد نظارت ــچ نه ــه هی ــدون اینک ســال 13۸1، ب
ــای  ــان از ایف ــرای اطمین ــره ب ــود، هیئت مدی ــرارداد نب ــن ق ــر روی ای ــیتی ب ــچ حساس ــوز هی هن
ــم گرفــت تضمین هــای الزم را  ــا شــرکت کرســنت تصمی ــروش گاز طبیعــی ب ــرارداد ف تعهــدات ق
دریافــت کنــد. تضمیــن خریــد معــادل 15 میلیــون دالر گاز در ســال بــه مــدت 10 ســال ازجملــه 
ــود. قــرار شــد در صورتــی کــه شــرکت کرســنت  ــده شــده ب ــود کــه در قــرارداد گنجان مــواردی ب
ــران  ــی نفــت ای ــی شــرکت مل ــد، ول ــران عمــل نکن ــی نفــت ای ــا شــرکت مل ــه تعهــدات خــود ب ب
ــرق شــارجه بهــای خریــد گاز دریافتــی را  ــه انجــام تعهــدات خــود باشــد، شــرکت آب و ب قــادر ب
مســتقیماً بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران بپــردازد. میــزان و زمان بنــدی تحویــل گاز بــه کرســنت 
نیــز بدیــن صــورت مشــخص شــده بــود: شــانزده مــاه اول پــس از راه انــدازی، روزانــه 19۸ میلیــون 
فــوت مکعــب؛ از مــاه هفدهــم تــا پایــان ســال ســوم، روزانــه 330 میلیــون فــوت مکعــب؛ در ســال 
چهــارم، روزانــه 350 میلیــون فــوت مکعــب؛ در ســال پنجــم، روزانــه 400 میلیــون فــوت مکعــب؛ از 
ســال هفتــم بــه بعــد، روزانــه 500 میلیــون فــوت مکعــب.4 در همــان ســال 13۸1، قــرارداد نهایــی 

بیــن طرفیــن امضــا شــد.

1. توسعه فازهای پارس جنوبی، خبرگزاری شانا، 17 آذر 1393.
2. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1331، 13۸1/2/31.

3. خبرگزاری ایسنا، روایت زنگنه از کرسنت، 1 اسفند 1397.
4. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت جلسه 1352، 13۸1/۸/21.
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ــرار گرفــت و پــس از  ــرارداد کرســنت مــورد نقــد بســیار ق ــت اصاحــات، ق ــان دول پــس از پای
حــدود 20 ســال اجرایــی نشــده اســت کــه در جــای خــود از آن ســخن خواهیــم گفــت.

آماک؛ طرح جمع آوری گازهای همراه
واژه »آمــاک« برگرفتــه از حــروف اول میدان هــای نفتــی آب تیمــور، منصــوری، مــارون، اهــواز 
ــب گاز  ــون مترمکع ــه 6/۸ میلی ــن، روزان ــن میادی ــت از ای ــد نف ــگام تولی ــه هن ــت. ب ــال اس و کوپ
ــده ای هــوای  ــن به طــور فزاین ــن میادی ــد می شــود. ســوزاندن گاز همــراه نفــت ای ــز تولی ــرش نی ت
ــع آوری  ــاخت. جم ــوده می س ــا را آل ــن میدان ه ــاور ای ــهرهای مج ــژه ش ــتان، به وی ــتان خوزس اس
ــای  ــر، مزای ــوی دیگ ــرد و ازس ــری می ک ــت جلوگی ــی محیط زیس ــو از آلودگ ــا، از یک س ــن گازه ای

ــه همــراه داشــت.  اقتصــادی ب
ــران نفتــی قــرار گرفــت.  جمــع آوری گازهــای همــراه نفــت از دهــه 1340 در دســتور کار مدی
اوایــل دهــه 1350 بــا فشــار ســازمان ملــل متحــد، پــروژه ای بــرای جمــع آوری و پاالیــش گازهــای 
ــاب و  ــوع انق ــا وق ــه ب ــف شــد ک ــف خوزســتان می ســوختند، تعری ــاط مختل ــه در نق همراهــی ک
ــی نشــد.1 در اواخــر دوران ســازندگی جمــع آوری گازهــای  ــروژه اجرای ــی، پ ســپس جنــگ تحمیل
ــن  ــری در ای ــدام مؤث ــن دوره اق ــان ای ــا پای ــی ت ــران شــد، ول ــار دیگــر وارد مباحــث مدی همــراه ب

زمینــه بــه عمــل نیامــد.
در دوره اصاحــات طــرح جمــع آوری گازهــای همــراه به طــور جــدی در جلســات هیئت مدیــره 
ــد.  ــاک انجامی ــام آم ــه ن ــی ب ــب طرح ــه تصوی ــا ب ــد. گفتگوه ــرح می ش ــت مط ــی نف ــرکت مل ش
ــزار  ــزار مترمکعــب گاز شــیرین و 2۸ ه ــون و ۸00 ه ــه 4 میلی ــد روزان ــن طــرح، تولی هــدف از ای
بشــکه میعانــات گازی )NGL( بــود. احــداث و راه انــدازی ۸ واحــد ایســتگاه تقویــت فشــار، ۸ واحــد 
ــر خطــوط  ــال گاز و 95 کیلومت ــر خطــوط انتق ــک واحــد شیرین ســازی، 2۸0 کیلومت ــی، ی نم زدای
فشــار قــوی انتقــال نیــرو بــرای انجــام طــرح در نظــر گرفتــه شــد. خــرداد 1379 قــراردادی بــرای 
ــک و ایراســکو( امضــا شــد.  ــی )ایریت ــا کنسرســیومی از شــرکت های ایران ــاک ب اجــرای طــرح آم
ــرارداد  ــی ق ــی از شــروط اصل ــکاران داخل ــه پیمان ــل 51 درصــد از ارزش کل کار ب ــذاری حداق واگ

بــود.2 مــدت قــرارداد 93 مــاه و هزینــه اجــرای آن 410 میلیــون دالر تعییــن شــده بــود.3

1. از »الف« تا »ی« طرح آماک، تارنمای اقتصاد اناین، 7 اسفند 1395.
2. نفت و توسعه 5، ص 254.

3 مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت، جلسه 1134 ، 1376/10/9 و جلسه 11۸9 ، 1377/11/27.
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طــرح آمــاک کــه بزرگ تریــن پــروژه زیســت محیطی صنعــت نفــت ایــران لقــب گرفتــه اســت، 
ــاز اجرایــی شــد. طبــق پیش بینی هــای اولیــه، طــرح بایــد در شــهریور  اواخــر ســال 1379 وارد ف
ــروژه به کنــدی پیــش می رفــت. شــهریور 13۸5،  ــرداری می رســید، امــا اجــرای پ ــه بهره ب 13۸4 ب
ــاک، پیشــرفت طــرح را چنیــن شــرح داد: »حــدود 60 درصــد  ــروژه آم ــر پ ــر، مدی محمــد بیژن ف
تأسیســات طــرح از یــک ســال پیــش در مرحلــه تولیــد قــرار گرفتــه اســت و تنهــا ســه ایســتگاه 
ــه و  ــه همــراه خطــوط لول ــرش و یــک ایســتگاه تقویــت فشــار گاز اســیدی ب تقویــت فشــار گاز ت
انتقــال نیــروی مربــوط در دســت تکمیــل، آزمایــش و راه انــدازی اســت. بــر ایــن اســاس، پیشــرفت 
فیزیکــی کل تــا پایــان تیــر مــاه ســال جــاری حــدود 9۸/76 درصــد تخمیــن زده می شــود. البتــه 
ــه و در بخــش ســاختمان و نصــب 9۸/۸5  ــان یافت تمــام فعالیت هــای مهندســی و تأمیــن کاال پای
درصــد و در راه انــدازی تأسیســات 75/13 درصــد پیشــرفت حاصــل شــده اســت.« او گفــت کــه تــا 
ــال، آب تیمــور و  ــده )ایســتگاه های تقویــت فشــار مــارون 3، کوپ بهمــن 13۸5 تأسیســات باقیمان

گاز اســیدی( بــه همــراه خطــوط لولــه و انتقــال نیــروی آنهــا بــه تولیــد خواهنــد رســید.1
تــا ســال 13۸7، درمجمــوع هفــت ایســتگاه تقویــت فشــار و فاز نخســت پاالیشــگاه شیرین ســازی 
ــاک، در  ــری، رئیــس طــرح آم ــرداری رســیدند. ســیدمرتضی میرنصی ــه بهره ب ــدار شــده و ب وارد م
ســال 1395 گزارشــی از رونــد اجــرای ایــن طــرح ارائــه داد و بــا اعــام اینکــه فــاز نخســت ایــن 
ــروژه شــروع شــد، توانســتیم  ــن پ ــان رســیده اســت، گفــت: »از زمانی کــه تولیــد ای ــه پای طــرح ب
ــز  ــرش در روز در مناطــق نفت خی ــوت مکعــب گاز ت ــون ف ــق طراحــی، از ســوزاندن 240 میلی طب

جنــوب جلوگیــری کنیــم.«2
ــی  ــه دالیل ــه چ ــه ب ــرار داد ک ــش ق ــورد پژوه ــتقل م ــورت مس ــوان به ص ــاک را می ت ــرح آم ط
ــود  ــم کمب ــه مشــکات ســازمانی و ه ــم ب ــوان ه ــر، می ت ــل تأخی ــر دالی ــد. در ذک به طــول انجامی

ســرمایه اشــاره کــرد کــه پرداختــن بــه آنهــا خــارج از حوصلــه ایــن کتــاب اســت.

حفاری
ــت.  ــن داش ــعه میادی ــف و توس ــی در کش ــی اساس ــاری نقش ــی حف ــرکت مل ــن دوره، ش در ای
ــان  ــود نش ــه از خ ــی خاقان ــز فعالیت ــا نی ــیاری از چاه ه ــر بس ــرکت در تعمی ــن ش ــان ای کارشناس
دادنــد. در ایــن دوره، تجهیــز و به روزرســانی دکل هــای شــرکت ملــی حفــاری توســط کارشناســان 

1خبرگزاری شانا، 1 شهریور 13۸5.

2. خبرگزاری شانا، 16 دی 1394.
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داخلــی و شــرکت های داخلــی و همچنیــن چنــد شــرکت خارجــی ماننــد شــرکت آلمانــی دوئیتــگ1 
انجــام شــد. دوره عملکــرد شــرکت ملــی حفــاری بیــن ســال های 1375 تــا خــرداد 13۸4 در خــور 
ــای  ــه اول، چاه  ه ــعه ای در مرتب ــای توس ــن دوره، چاه ه ــازد در ای ــان می س ــت. خاطرنش ــه اس توج

تعمیری و اکتشافی در مراتب بعدی قرار داشتند.
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاری م ــتگاه حف ــن 46 دس ــور میانگی ــی 1375-13۸4، به ط در دوره زمان
گرفــت و متــراژ حفــاری بالــغ بــر 259 هــزار متــر و تعــداد چاه هــای تکمیل شــده نیــز بــر حســب 
ــود. کل چاه هــای حفاری شــده در دریــا  گــزارش نفــت و توســعه، یــک هــزار و 192 حلقــه چــاه ب

109 حلقــه چــاه بــود.2 
شــرکت ملــی حفــاری از روش پیشــرفته حفــاری افقــی بیشــتر از دوره هــای قبــل بهــره جســت 
و در طــول ســال های 1373 تــا 13۸4، عملیــات حفــاری تعــداد 4۸1 حلقــه چــاه افقــی را به طــور 
موفقیت آمیــزی بــه انجــام رســاند. بــراي توســعه حفــاري جهــت دار، بــا شــرکت هاي داراي تجربــه 
و تکنولــوژي پیشــرفته مذاکراتــي انجــام و همکاري هــاي نزدیکــي ایجــاد شــد. ازجملــه، قــراردادی 
ــئولیت  ــل مس ــرکت آنادری ــرارداد، ش ــن ق ــق ای ــد. طب ــد ش ــک منعق ــل آتانتی ــرکت آنادری ــا ش ب
داشــت تــا ضمــن انتقــال دانــش فنــي و تکنولــوژي الزم، 200 روز در میادیــن موردنظــر مدیریــت 

تولیــد مناطــق خشــکي، چاه هــاي افقــي و جهــت دار حفــاری کنــد.3 
در ســال 13۸4، شــرکت ملــی حفــاری درمجمــوع 155 حلقــه چــاه بــا متــراژ 345 هــزار متــر 
حفــاری کــرد. عمــده عملیــات حفــاری )305 هــزار متــر( بــا اهــداف توســعه ای و حــدود 16 هــزار 
متــر بــا اهــداف اکتشــافی انجــام شــد.4 ایــن امــر ناشــی از لــزوم کشــف منابــع جدیــد گازی و نفتــی 
ــز  ــاری پیشــرفته مجه ــزات حف ــه تجهی ــدازه ای ب ــاری به ان ــی حف ــن ســال، شــرکت مل ــود. در ای ب
ــاری  ــری را داشــت. انجــام حف ــا عمــق 6000 مت ــت و گاز ت ــای نف ــر چاه ه ــی حف ــه توانای ــود ک ب
بــه روش فــرو تعادلــی )DBU( در میادیــن گچســاران، بی بــی حکیمــه، پارســی، مــارون و کرنــج 
ــن روش موجــب کاهــش  ــود. اســتفاده از ای ــن شــرکت در ســال 13۸4 ب از دیگــر فعالیت هــای ای
ــش و  ــه ســازند می شــود و ازســوی دیگــر، افزای ــری از آسیب رســانی ب ــاری و جلوگی ــات حف ضایع

ــی دارد.5 ــت و گاز را در پ ــد نف ــازی تولی بهینه س

3-KCA Deutag
2. نفت و توسعه 5، ص 262.

3. مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی حفاری، جلسه 1125، 1376/7/29.
4. ترازنامه هیدروکربوری، 13۸4.

5. ترازنامه انرژی، سال 13۸4.
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پااليش
ــن دوره  ــود. در ای ــن دوره متفــاوت از دوره پیشــین ب سیاســت های پاالیشــی وزارت نفــت در ای
پاالیشــگاه جدیــدی احــداث نگردیــد و برخــی از کنشــگران بارهــا بــه زنگنــه اعتــراض کردنــد کــه 
چــرا اقدامــی بــرای احــداث پاالیشــگاه جدیــد بــه عمــل نیــاورد. در مقابــل، متخصصانــی هــم بودنــد 
کــه احــداث پاالیشــگاه جدیــد را غیراقتصــادی می خواندنــد. بــا ایــن حــال، توســعه پاالیشــگاه های 
ــود. اندیشــه  ــا موفقیــت درخــور همــراه ب ــرات اساســی ب ــه لحــاظ کیفــی و انجــام تعمی کشــور ب
احــداث پاالیشــگاه جدیــدی کــه اینــک بــه ســتاره خلیج فــارس موســوم اســت، در ایــن دوره پدیــد 

آمــد و تصویــب هیئت مدیــره را بــه همــراه داشــت.
ــت  ــر نف ــور و وزی ــور رئیس جمه ــا حض ــن 137۸ ب ــاس در فروردی ــگاه بندرعب ــاز دوم پاالیش ف
ــام ســنگین را  ــه نفت خ ــن محمول ــاس اولی ــاز، پاالیشــگاه بندرعب ــن ف ــاح ای ــا افتت ــاح شــد. ب افتت
بــرای تصفیــه تحویــل گرفــت. ایــن محمولــه به وســیله نفتکــش 60 هــزار تنــی شــیروان بــه اســکله 
شــهید رجایــی وارد شــد و از طریــق خــط لولــه 24 اینچــی بــه طــول 6 کیلومتــر بــه پاالیشــگاه 

انتقــال یافــت.1
در نخســتین ســال ایــن دوره )1376(، ظرفیــت تولیــد در پاالیشــگاه های اصفهــان و بندرعبــاس 
ــون و 2۸1  ــه 1 میلی ــش ب ــا 10 درصــد افزای ــه پاالیشــگاه ها ب ــت. نفت خــام ورودی ب ــش یاف افزای
ــا را  ــد فراورده ه ــترین تولی ــران بیش ــان و ته ــادان، اصفه ــگاه های آب ــید. پاالیش ــکه در روز رس بش
بــه خــود اختصــاص دادنــد.2 بــا افزایــش رشــد بنزیــن در کشــور، واردات ایــن فــراورده نســبت بــه 
ســال قبــل 51 درصــد افزایــش یافــت. قیمــت نیــز از 130 ریــال بــه 160 ریــال در هــر لیتــر رســید. 
ــز، همچــون ســال های گذشــته، عمــده فراورده هــای تولیــدی در داخــل کشــور  ــن ســال نی در ای
ــای  ــادرات فراورده ه ــده ص ــش عم ــت. بخ ــاص یاف ــادرات اختص ــه ص ــازاد آن ب ــد و م ــرف ش مص

ــود.3 ــادان ب نفتــی، نفت کــوره پاالیشــگاه آب
در ســال 13۸4، بــا تغییراتــی کــه در پاالیشــگاه ها ایجــاد شــد و بــا رفــع مشــکات فراینــدی و 

1. خبرگزاری شانا، 17 بهمن 1397.
2. ترازنامه بانک مرکزی، سال 1376.

3. ترازنامه انرژی، سال 1376.
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انجــام تعمیــرات اساســی، ظرفیــت پاالیشــگاه های کشــور افزایــش یافــت و بــه 1 میلیــون و 600 
هــزار بشــکه نفت خــام در روز رســید. پاالیشــگاه اصفهــان بــا پاالیــش 376 هــزار بشــکه نفت خــام 
ــکه در روز  ــزار بش ــش 24 ه ــا پاالی ــاه ب ــگاه کرمانش ــت و پاالیش ــرد را داش ــن کارک در روز باالتری
نفت خــام در رده آخــر بــود.1 قیمــت انــواع فراورده هــا نســبت بــه ســال قبــل، ثابــت مانــد و بهــای 
ــود.2 میانگیــن صــادرات فراورده هــای نفتــی 245 هــزار  بنزیــن موتــور در هــر لیتــر، ۸00 ریــال ب
ــد.  ــی بودن ــای صادرات ــن فراورده ه ــاس اصلی تری ــادان و بندرعب ــوره آب ــود. نفت ک ــکه در روز ب بش
افزایــش میــزان تولیــد نفت کــوره در پاالیشــگاه آبــادان ازجملــه مــواردی بــود کــه در ایــن ســال ها 

توجــه مدیــران را بــه خــود جلــب کــرده و بــه دنبــال راهــی بــرای کاهــش آن بودنــد.3
در پایــان ایــن دوره، پاالیشــگاه اصفهــان از نظــر تنــوع در تولیــد فراورده هــای مختلــف جایــگاه 
ــای  ــل ارتق ــوان عام ــی MTBE به عن ــور و جایگزین ــن موت ــژه ای داشــت. حــذف ســرب از بنزی وی
اکتــان بنزیــن موتــور از اقدامــات مهمــی بــود کــه در ایــن دوره بــرای کاهــش آلودگــی هــوا انجــام 

شــد.4
ــه کشــور پاســخگوی نیازهــای داخلــی نبــود و پیش بینــی می شــد  تولیــد پاالیشــگاه های نه گان
ــد. اصــاح  کــه درصــورت عــدم تأســیس پاالیشــگاه جدیــد، میــزان واردات همچنــان افزایــش یاب
ــق  ــای پاالیشــی مطاب ــی فراورده ه ســاختار نفت خــام خــوراک پاالیشــگاه ها، اصــاح ســاختار کیف
ــای  ــد فراورده ه ــش تولی ــتای افزای ــی در راس ــوی پاالیش ــاح الگ ــی، اص ــتانداردهای جهان ــا اس ب
ســبک و کاهــش تولیــد برش هــای ســنگین پاالیشــی، بهینه ســازی مصــرف انــرژی در فرایندهــای 
ــن  ــل ای ــرای ح ــران ب ــای مدی ــه راهکاره ــت محیطی ازجمل ــای زیس ــت معیاره ــی، رعای پاالیش

مشــکل بــود.5

مسئولیت اجتماعی
ــی از  ــای سیاس ــی گروه ه ــه و حت ــان جمع ــی و امام ــگران اجتماع ــس، کنش ــدگان مجل نماین
دوره ســازندگی بــر واقعیــت دردنــاک عــدم ارتبــاط بیــن صنعــت نفــت و جامعــه پیرامونــی تأکیــد 

1. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
2. ترازنامه بانک مرکزی، سال 13۸4.

3. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.

4. ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
5.ترازنامه هیدروکربوری، سال 13۸4.
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ــت و  ــز بهداش ــدارس، مراک ــت از م ــرای حمای ــه ای ب ــات متفرق ــازندگی اقدام ــتند. در دوره س داش
درمــان، ورزش و تأســیس هنرســتان و به کارگیــری پرســنل از جامعــه پیرامونــی صــورت گرفــت. 
در چنــد مــورد، لوله کشــی آب، توســعه خطــوط بــرق و حتــی خانه ســازی و جاده کشــی و احــداث 
راه هــای روســتایی مشــاهده گردیــد. درمجمــوع، دوره ســازندگی، تعاملــی درخــور تحســین بیــن 

جهادگــران و واحدهــای صنعــت نفــت دیــده شــد. 
اقدامــات انجام شــده در دوره ســازندگی در دولــت اصاحــات پــی گرفتــه شــد. بــا تغییــر ســاختار 
وزارت نفــت، بخشــی از مســئولیت های عنوان شــده در بــاال بــه واحدهــا و شــرکت های تازه تأســیس 
تفویــض گردیــد. به طــور مثــال، شــرکت ملــی مناظــق نفت خیــز جنــوب اقدامــات گســترده ای در 
کمک رســانی بــه روســتاها در زمینه هــای مختلــف آموزشــی، بهداشــتی، احــداث جــاده بــه عمــل 
آورد. اولویــت صنعــت نفــت در ایــن دوره بــر احــداث مــدارس و ترمیــم ســاختمان های آموزشــی، 
ــا  ــامیدنی ب ــال آب آش ــه، انتق ــیس کتابخان ــکاران، تأس ــت از ورزش ــه آب، حمای ــیدن خط لول کش

ــود.  ــی از خانواده هــای کم برخــوردار متمرکــز ب تانکــر، حمایــت محــدود مال
بــا مــرروری بــر اســناد آرشــیوی صنعــت و بررســی مصوبــات شــرکت ملــی نفــت و شــرکت های 
تابعــه بــه انبوهــی از اقدامــات اصاحــی می رســیم کــه ذکــر تک تــک آنهــا از حوصلــه ایــن کتــاب 
ــی و  ــز آموزش ــاخت مراک ــت، س ــده اس ــرار ش ــه تک ــش از هم ــه بی ــواردی ک ــت. از م ــارج اس خ
ــه و  ــهر، کهگیلوی ــتان، بوش ــتان های خوزس ــتان ها در اس ــدارس و دبیرس ــاختمان های م ــم س ترمی

بویراحمــد، خراســان و هرمــزگان اســت.
در کنــار آن، الزم اســت بــه فعالیت هــای محیط زیســتی نیــز اشــاره کــرد. در ایــن دوره 
مطبوعــات و کنشــگران و ســازمان های مربوطــه انتقــادات جــدی بــه صنعــت نفــت وارد کردنــد کــه 
در مقاطــع مختلــف، در صحــن مجلــس مــورد بحــث و بررســی و انتقــاد قــرار گرفــت. هــوای تهــران، 
آبــادان، تبریــز، شــیراز بــه دلیــل افزایــش تولیــد پاالیشــگاه ها بــه وضعیــت بحرانــی نزدیــک شــد. 
ــماندهای  ــب ورود پس ــارس موج ــاحل خلیج ف ــی در س ــی ـ نفت ــای صنعت ــی واحده ــداث پیاپ اح
شــیمیایی نفتــی بــه دریــا گردیــد کــه موضــوع مقــاالت و رســاله های دانشــجویی متعــددی شــد. بــا 
مــرور ایــن نوشــتارها کــه ازســوی متخصصیــن جامعه شناســی، محیط  زیســت و دانشــجویان ایــن 
ــرد. بســیاری از صیــادان و واحدهــای  ــه عمــق فاجعــه پــی خواهیــم ب رشــته ها تدویــن گردیــد، ب
ــاره  ــیمیایی اش ــای ش ــی و آلودگی ه ــای نفت ــود لکه ه ــه وج ــود ب ــای خ ــیاتی در گزارش ه ش
ــه  ــال های 13۸1-13۸2 توجــه درخــوری ب ــت از اواخــر س ــت نف ــران ارشــد صنع ــته اند. مدی داش
ایــن موضــوع نشــان دادنــد و بــا اباغیه هایــی بــه واحدهــای تابعــه دســتورهای مقتضــی را صــادر 
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ــده رضایت بخــش نبــود. ــد، امــا نتایــج آن پــس از مطالعــه اســناد آرشــیوی از نظــر نگارن کردن
ســال های 13۸4 تــا 1392 کــه بــا ریاســت جمهــوری احمدی نــژاد همــراه بــود، مســئولیت های 
اجتماعــی در قالــب پروژه هــای عام المنفعــه در اســتان های مختلــف انجــام گرفــت. شــرکت ملــی 
نفــت از اغلــب ایــن پروژه هــا حمایــت مالــی  کــرد. فهرســت بلندباالیــی از ایــن اقدامــات در کتــاب 
ــا  ــه ت ــروژه ذکرشــده ک ــه 154 پ ــا مطالع انقــاب، نفــت و توســعه، شــماره 6 درج شــده اســت. ب
ــا،  ــه ارگان ه ــه ب ــویم ک ــادی آگاه می ش ــی زی ــای مال ــت، از کمک ه ــتمرار داش ــال 13۸۸ اس س
ــود  ــه ای ب ــن دوره به گون ــت در ای ــی وزارت نف ــت مال ــت. وضعی ــاص یاف ــا اختص ادارات و پروژه ه
ــد دوم  ــداث بان ــد. اح ــه کن ــده ارائ ــای یادش ــه پروژه ه ــی ب ــای هنگفت ــت کمک ه ــه می توانس ک
محــور اهــواز ـ رامشــیر، جــاده دوبانــده از ســه راهی گچســاران تــا پازنــان، کمــک بــه تربیت  بدنــی 
اســتان بوشــهر، کمــک بــه حــوزه علمیــه خواهــران عســلویه، تکمیــل پــروژه مدرســه 12 کاســه 
ــوج،  ــهدای خورم ــزار ش ــم گل ــه ترمی ــک ب ــوج، کم ــور خورم ــگاه پیام ن ــه دانش ــک ب ــلویه، کم عس
کمــک بــه آب و فاضــاب روســتایی اســتان بوشــهر از آن شــمار اســت. کل هزینــه اختصاص یافتــه 
ــن کمک هــا  ــود. ای ــال ب ــارد ری ــه ســه هــزار میلی ــا ســال 13۸7 نزدیــک ب ــه تمامــی پروژه هــا ت ب
ــای  ــبز در واحده ــای س ــداث فض ــیون پاالیشــگاه ها و اح ــه فیلتراس ــوط ب ــای مرب ــدا از هزینه ه ج
ــر آلودگــی هــوای تهــران  فــات قــاره اســت. در همیــن دوره، واقعــه دردناکــی پدیــد آمــد کــه ب
ــه  ــاز شــد. ب ــن دوره آغ ــن در مجتمع هــای پتروشــیمیایی در ای ــد بنزی ــزود. تولی و کان  شــهرها اف

ــود. ــدی حــاوی ذرات ســرطان زا ب ــن تولی ــان متخصصــان محیط  زیســت، بنزی اذع
ــر  ــی وزی ــاور اجتماع ــاب مش ــا انتص ــه، ب ــژن زنگن ــوم وزارت بی ــاز دوره س ــد، در آغ ــال ها بع س
نفــت در شــهریور 1392، نــگاه و فضــای مدیریتــی تــازه ای در ســاختار مســئولیت اجتماعــی وزارت 
نفــت شــکل گرفــت. پــس از ایــن انتصــاب، حــوزه مشــاور اجتماعــی وزیــر شــکل گرفــت. مســئولیت 
ــد،  ــام می ش ــه انج ــورت جداگان ــال به ص ــرکت های فع ــط ش ــش از آن توس ــا پی ــه ت ــی ک اجتماع
ســاختار متمرکــزی زیــر نظــر وزارت نفــت پیــدا کــرد. کمــک بــه توســعه اجتماعــی همپــای توســعه 
صنعــت نفــت؛ ترویــج مفهــوم مســئولیت اجتماعــی شــرکت )CSR(؛ ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی 
پروژه هــای صنعتــی و تــاش بــرای پیونــد محیــط اجتماعــی، محیط زیســت و محیــط صنعتــی1 از 
ــا اوج گرفتــن تحریم هــا  مهم تریــن اهــداف شــکل گیری ایــن حــوزه بــود. از اواخــر ســال 1397، ب
ــی  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــت در زمین ــات وزارت نف ــت، اقدام ــادرات نف ــدید ص ــش ش و کاه

کاهــش یافــت. 

1. تارنمای امور مسئولیت اجتماعی صنعت نفت.
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کالم آخر
سرانجام این دوران به پایان رسید و کام آخر را زنگنه خود به رشته تحریر درآورد:1 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا

همکاران ارجمند!
دو دوره ریاســت جمهــوری آقــای خاتمــي بــه پایــان رســید و بــه اقتضــای ضــرورت، چــرخ قدرت 
ــد، مســئولیت ها را در قــوه اجرایــی  ــران در نظــام مردم ســاالر، مجموعــه ای جدی و جابه جایــی مدی
ــا توفیــق مســئلت می کنــم.  ــا و توان ــد دان ــرای ایشــان از خداون ــد کــه ب ــر عهــده می گیرن کشــور ب
هشــت ســال گذشــته، چنانکــه خــود شــاهد بودیــد بــرای صنعــت نفــت ایــران بــا فرازوفرودهــا و 
تلخــی و شــیرینی های فــراوان همــراه بــود، لیکــن امــروزه همــه ســرافرازیم کــه آنچــه را در نیمــه 
ــم،  ــل گرفتی ــه همکارانمــان تحوی ــوان محصــول زحمــات و تاش هــای فداکاران ســال 1376، به عن
ــال ها  ــن س ــه در ای ــم. آنچ ــل می دهی ــد تحوی ــت جدی ــه مدیری ــور، ب ــته و درخ ــوی شایس ــه نح ب
ــکار و  ــم«، »ابت ــوی و نظ ــوکل«، »تق ــر و ت ــق«، » تدبی ــه و عش ــی »اندیش ــرم اله ــف و ک ــه لط ب
خاقیــت« و »همــت و ســخت کوشــی« در خانــواده بــزرگ نفــت بــه انجــام رســید، جهشــی بــزرگ 
ــچ  ــی آن در هی ــادی و فیزیک ــار م ــه آث ــود ک ــز ب ــران عزی ــت و ای ــت نف ــربلندی صنع ــوی س به س
بخشــی قابــل انــکار و چشم پوشــی نیســت؛ گرچــه هیــچ عمــل انســان بــه دور از نقــص و اشــکال 
نبــوده و عملکــرد هشــت ســال گذشــته مدیریــت نفــت از ایــن اصــل مبــری نیســت، لیکــن نقــص 
و تکامــل دو روی ســکه وجــودی انســان و رفتــار انســانی اســت و امیــد آنکــه نیکویی هــای گذشــته 
ــت و  ــل حرک ــوی تکام ــا به س ــناخت نقص ه ــا ش ــود و ب ــزوده ش ــر آن اف ــده و ب ــته ش ــاس داش پ
ــر ایــن پایــه بنــا شــود. موفقیــت مجموعــه نفــت در ایــن دوران، صرفــاً  بنیادهــای جدیــد نیکــو ب
به خاطــر کارهــای انجام شــده نیســت، کــه ایــن بخشــی کوچــک از کارهایــی اســت کــه بایســتی 
ــوده  ــر گش ــداف بزرگ ت ــوی اه ــد به س ــی جدی ــه راه های ــت ک ــر آن اس ــه به خاط ــود، بلک ــام ش انج
ــت آمده و  ــارب به دس ــتفاده از تج ــا اس ــد ب ــد و بای ــدگان می توانن ــاً آین ــه قطع ــی ک ــد، اهداف ش
زمینه هــای مهیاشــده بــه آنهــا دســت یابنــد. هیــچ کار مانــدگاری جــز بــا عشــق و فــداکاری شــکل 

1. مشعل 29۸، شهریور 13۸4، ص 2.
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نمی گیــرد و پایــدار نمی شــود. وظیفــه خــود می دانــم از نقــش فداکارانــه مدیــران و کارآفرینــان و 
همــه کارکنــان صنعــت نفــت در ســطوح مختلــف و نیــز پیمانکارانــی کــه بــه عشــق اهــداف متعالــی 
ســربلندی ایــران و جمهــوری اســامی از جوانــی، خانــواده و تعلقــات دنیــوی خــود چشــم پوشــیدند 
ــت  ــل عظم ــم و در مقاب ــد، یادکن ــت کردن ــف خدم ــود را وق ــی خ ــات، زندگ ــن مطالب ــا کمتری و ب

ایشــان ســر تعظیــم فــرود آورم.
ــت را  ــد و خدم ــی، تولی ــداکاری، حماســه های کارآفرین ــا ف ــه ب ــزرگ ک ــی ب ــه، مردان ــد آنک امی
ــوش  ــای اداری فرام ــی و پیچ وخم ه ــیب های سیاس ــد در فرازونش ــر آفریده ان ــال اخی ــت س در هش
ــه  نشــوند و خدماتشــان کوچــک شــمرده نشــود. قطعــاً بزرگداشــت ایــن مجموعــه، شــکرگزاری ب
درگاه خداونــد پــاک نیــز خواهــد بــود. همچنیــن بــر خــود واجــب می دانــم کــه از همــه همــکاران 
ــورد  ــه صنعــت نفــت، م ــاروا ب ــرا و تهمت هــای ن ــا افت ــن مــدت ب ــی کــه طــی ای شــریف و مدیران
ــد  ــه بعی ــم، گرچ ــوزش بطلب ــان پ ــرم آن ــای محت ــژه خانواده ه ــد و به وی ــرار گرفتن ــت ق آزار و اذی
اســت ایــن عذرخواهــی بتوانــد از بــار فشــارهای نــاروای بــر آنــان بکاهــد و ایــن شــکایتی اســت کــه 
بایــد بــه خــدا بــرد. بابــت قصورهــا، تقصیرهــا و تلخی هــای خــود در انجــام وظایــف نیــز از همــه 
همــکاران محتــرم پــوزش می طلبــم و از آنــان صمیمانــه تقاضــا می کنــم کــه مــرا عفــو فرماینــد. 
الزم می دانــم کــه از حمایت هــای دولــت و مجلــس و به ویــژه شــخص جنــاب آقــای خاتمــی نیــز 

در ایــن دوران صمیمانــه قدردانــی و تشــکر کنــم.
همکاران گرامی! 

مفتخــرم کــه به عنــوان فرزنــد یکــی از کارکنــان قدیمــی صنعــت نفــت، در کنــار شــما و یــاری 
ــات  ــه اثب ــم را ب ــواده عظی ــن خان ــی ای ــای درون ــا و توانمندی ه ــتیم لیاقت ه ــا توانس ــد توان خداون
برســانیم. اینــک آینــده، پیــش روی و در دســتان توانمنــد شماســت و شــما بــه هــر روی، از جملــه 
خالقــان آینــده صنعــت نفــت کشــورتان هســتید. ایــن صنعــت ســرفراز و مجموعــه پرافتخــار را بــه 

شــما و شــما را بــه خــدا می ســپارم.
خدایا!

آنچــه مــا انجــام دادیــم بــرای کســب رضــا و اعتــای نــام تــو و ســرافرازی ایــران و جمهــوری 
ــی  ــز کوتاه ــه نی ــر و در آنچ ــا را بپذی ــال م ــود، اعم ــران خ ــرم بیک ــف و ک ــه لط ــود. ب ــامی ب اس

ــای. ــا ببخش ــر م ــته ایم ب داش
رب انزلنی منزال مبارکا و انت خیر المنزلین

والسام – بیژن نامدار زنگنه
13۸4/5/2
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کارنامه نفتی دولت اصالحات
رئیس جمهــور خاتمــی بــرای تقدیــم بودجــه ســال 13۸4 در بیســتم دی مــاه 13۸3 بــه مجلــس 
رفــت. او گزارشــی نســبتاً مشــروح از تحــوالت اقتصــادی ـ اجتماعــی دوره هشــت   ســاله ریاســت 
جمهــوری خــود ارائــه کــرد: »دولــت اینجانــب بــا بــاور بــه اینکــه چندگانگــی نــرخ ارز منشــأ فســاد 
ــرخ ارز  ــازی ن ــراوان، یکسان س ــارهای ف ــکات و فش ــم مش ــت، به رغ ــاد اس ــی در اقتص و رانت جوی
را بــه مرحلــه اجــرا درآورد. به گونــه ای کــه هم اکنــون شــاهد اثربخشــی ایــن تصمیــم صحیــح بــر 
ــراي حضــور در قــدرت، وعده هــاي رفاهــي  ــت به رغــم آنکــه ب اقتصــاد کشــور هســتیم... ایــن دول
و اقتصــادي نــداد، امــا در عمــل بیشــترین موفقیــت را در ایــن عرصــه داشــته اســت، واقعیتــي کــه 
ــت...  ــي اس ــي و بین الملل ــطح مل ــادي در س ــي و اقتص ــران علم ــز و صاحب نظ ــول مراک ــورد قب م
ــان  ــي نمای ــي به خوب ــره سیاس ــاي روزم ــر رقابت ه ــت تاثی ــتاوردها تح ــن دس ــروز ای ــه ام اگرچ
ــدگان  ــا آین ــرد، ام ــرار مي گی ــرض ق ــت و تع ــورد غفل ــف م ــاي مختل ــه گونه ه ــا ب ــود و ی نمي ش

خواهنــد توانســت فــارغ از ایــن گونــه داوري هــا و تبلیغــات بــه ارزیابــي آن هــا بنشــینند.«
ــت:  ــخن گف ــح آن س ــرف صحی ــت و مص ــروش نف ــی از ف ــد ناش ــن از درآم ــی همچنی خاتم
»ابتــدا بــاور و برنامــه مــن ایــن بــود کــه درآمــد ناشــی از فــروش نفــت را درآمــدی بــرای اجــرای 
ــی اســت، صــرف  ــرمایه مل ــه س ــد را ک ــن درآم ــم. الزم اســت ای ــت ندانی ــاری دول ــای ج هزینه ه
ــع  ــد مناب ــد درآم ــاه درص ــدود پنج ــط ح ــت فق ــال های نخس ــم. در س ــد کنی ــرمایه گذاری مول س
ــرای  ــه دولــت ب ــا اتخــاذ تصمیــم داوطبان ســرمایه ای دولــت صــرف ســرمایه گذاری می شــد، امــا ب
ایجــاد حســاب ذخیــره ارزی و مصــرف آن صرفــاً بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و دولتــی، 
ــوی  ــود. سمت وس ــرمایه گذاری می ش ــرف س ــع ص ــن مناب ــد ای ــدود 70 درص ــر ح ــال حاض در ح

ــا پایــان ایــن برنامــه ایــن رقــم بــه صددرصــد برســد.« برنامــه چهــارم ایــن اســت کــه ت
ــی از  ــمرد: »برخ ــا را برش ــم آنه ــرد و اه ــاره ک ــود اش ــت خ ــتاوردهای دول ــه دس ــپس، ب س
ــه حســاب می آیــد[ عبــارت اســت  شــاخص های عمــده در حــوزه اقتصــاد ]کــه تحــول عمیقــی ب
از: رشــد صــادرات غیرنفتــی، بــه فرجــام رســیدن پــروژه پــارس جنوبــی، ثبــات نــرخ ارز، مهــار نــرخ 
تــورم در حــد 13 تــا 14 درصــد، کاهــش نــرخ بیــکاری کمتــر از 11 درصــد، رشــد ســرمایه گذاری 

بــه میــزان 11 درصــد، رشــد اقتصــادی بــه میــزان 6 درصــد، خودکفایــی در تولیــد گنــدم.« 
ــرد:  ــاره ک ــن اش ــه چنی ــی از جامع ــزوم محرومیت زدای ــه ل ــش ب ــه صحبت های ــی در ادام خاتم
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ــوف  ــه وق ــت جامع ــر و محرومی ــطح فق ــق و س ــه عم ــت ب ــه دول ــم ک ــت مي گوی ــا صراح ــن ب »م
دارد و وضعیــت دردنــاک بخش هــاي مســتضعف جامعــه را مي بینــد، امــا معتقــد اســت کــه حــل 
ــد و  ــت هاي کارآم ــه، سیاس ــه جانب ــو و هم ــاي ن ــق نگرش ه ــا از طری ــایل تنه ــن مس ــادي ای بنی
کارشناســانه و برنامه هــاي عملــي و بــه دور از تبلیغــات میســر اســت.... تحــول اقتصــادي و توســعه 
ــه  ــه و ب ــش و تجرب ــه دان ــا ب ــق آن ه ــر از دســتورهاي رســمي اســت، تحق ــي فرات ــي، مقوله های مل
ــردن  ــه ک ــت و هزین ــه نف ــکاي صــرف ب ــا ات ــا ب ــاز دارد. م ــاي مناســب نی زیرســاخت ها و راهکاره
روزمــره درآمدهــاي نفتــي ولــو بــراي نیازهــا و خواســته هاي عاجــل اقتصــادي، نــه مي توانیــم فقــر 
و محرومیــت را بــه صــورت بنیــادي ریشــه کــن کنیــم و نــه در مســیر عدالــت و رفــع تبعیــض گام 

ــم«1 ــاي توســعه اي دســت یابی ــه تحرک ه ــه ب ــم و ن برداری
خاتمــی در ســخنان خــود بــه نکتــه بســیار مهمــی اشــاره کــرد کــه همانــا ایجــاد حســاب ذخیره 
ارزی بــود. ایجــاد ایــن حســاب از اقدامــات خردمندانــه دولــت اصاحــات بــود. پیشــنهاد اولیــه از 

جانــب دولــت مطــرح شــد و ســران نظــام بــا آن موافقــت کردنــد.
ــکه  ــر بش ــط ه ــت متوس ــت، قیم ــل گرف ــت را تحوی ــی دول ــیدمحمد خاتم ــه س ــی ک هنگام
ــال  ــط س ــال های 1377-137۸، اواس ــت در س ــی نف ــت تاریخ ــس از اف ــود. پ ــام 16 دالر ب نفت خ
1379 قیمــت نفــت بــه 29 دالر در هــر بشــکه رســید کارشناســان اقتصــادی آگاه بودنــد کــه اگــر 
درآمــد ناشــي از افزایــش قیمــت نفــت بي محابــا و بــا درهــاي بــاز بــه جامعــه تزریــق شــود، تــورم 
ــید و  ــرز 20 دالر رس ــه م ــت ب ــت نف ــه قیم ــت. هنگامی ک ــد داش ــي خواه ــیخته را در پ افسارگس
چشــم انداز قیمت هــا مــرز 30 دالر را نشــان مــي داد، ایــن نگرانــي در میــان دولتمــردان پیــدا شــد 
کــه بــا درآمــد افزایش یافتــه چــه کننــد؟ اقتصــاد کشــور توانایــي جــذب و هضــم ایــن مقــدار پــول 

ــد آورد.  ــیاری پدی ــکات بس ــت مش ــای آن می توانس ــق بی محاب ــت و تزری را نداش
ــکیل  ــر، تش ــورهای دیگ ــه کش ــتفاده از تجرب ــدد و اس ــای متع ــس از رایزنی ه ــردان پ دولتم
صنــدوق ذخیــره ارزی را راه حلــی خردمندانــه یافتنــد. قــرار بــر ایــن شــد کــه درآمدهــاي افــزون 
بــر قانــون بودجــه را در حســابی ذخیــره کننــد تــا هــم از ورود بي محابــاي آن بــه اقتصــاد کشــور 
ــا درایــت و  جلوگیــري شــود و هــم بــراي روز مبــادا نقطــه امیــد و اتــکا باشــد. عــاوه بــر ایــن، ب
آگاهــي و به تدریــج صــرف اقدامــات زیربنایــي اقتصــادي شــود. ایجــاد ثبــات در میــزان درآمدهــای 
ــروش  ــی حاصــل از ف ــل دارای ــه دســت می  آمــد و تبدی ــی کــه از صــادرات نفت خــام ب ارزی و ریال
ــق  ــکان تحق ــردن ام ــم ک ــی و فراه ــرمایه گذاری بخــش غیردولت ــر و س ــر ذخای ــواع دیگ ــه ان آن ب

1. مذاکرات مجلس شورای اسامی، 20 دی 13۸3.
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ــن  ــع، ای ــود. در واق ــاب ب ــن حس ــکیل ای ــداف تش ــه از اه ــده در برنام ــای پیش بینی ش فعالیت ه
حســاب ایجــاد شــد تــا اقتصــاد داخلــی را از نوســانات قیمــت نفــت مصــون نگــه دارد. ســال 1379 
ــه  ــت ب ــوي دول ــره ارزي ازس ــاب ذخی ــاد حس ــه ایج ــید، الیح ــه 29 دالر رس ــت ب ــت نف ــه قیم ک
ــن حســاب در  ــي ای ــه اجرای ــید. آیین نام ــب رس ــه تصوی ــر 1379 ب ــد و در مه ــم ش ــس تقدی مجل

ــت. ــت گذش ــب هیئت دول ــال از تصوی ــان س ــان هم آب
ــازمان  ــس س ــي متشــکل از رئی ــه ســوم توســعه، هیئت ــون برنام ــاده 60 اصاحــي قان ــق م طب
مدیریــت و برنامه ریــزي، وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــي، رئیــس کل بانــک مرکــزي و 4 نماینــده بــه 
ــر  انتخــاب رئیس جمهــور، به عنــوان هیئت امنــاي حســاب ذخیــره ارزي انتخــاب شــدند. نظــارت ب
ــع ضــروري از  ــن حســاب در مواق ــرداري از ای ــورد بهره ب ــم در م ــدوق و اتخــاذ تصمی عملکــرد صن

وظایــف ایــن هیئــت بــود. 
مانــده دارایي هــاي حســاب ارزي در پایــان ســال 13۸۸ بیــش از 13 میلیــارد دالر بــود. خاتمــی 
طــی یــک ســخنرانی راجــع بــه ایــن حســاب صحبــت کــرد و گفــت: »وقتــي حســاب ذخیــره ارزي 
ــاب  ــن حس ــردن از ای ــرج ک ــدر روي خ ــن چق ــه م ــد ک ــتان مي دانن ــه دوس ــد، هم ــود آم ــه وج ب
حساســیت داشــتم و مراقــب بــودم کــه حســاب ذخیــره از مســیر خــود خــارج نشــود و بــه خصــوص 

ــه نگــردد.«1  در عرصه هــاي جــاري هزین
ســیدمحمد خاتمــی روز یازدهــم مــرداد 13۸4 در آخریــن روز کاری دولــت خود بــه مجلس رفت 
ــه کــرد. رئیس جمهــور  ــر اســاس برنامــه ســوم توســعه ارائ و گــزارش پیشــرفت های ایــن دوره را ب
بــا اشــاره بــه بودجــه و وضــع مالــی دولــت گفــت: »دریافتی هــای دولــت در برنامــه ســوم، ســاالنه 
2۸/2 درصــد رشــد داشــته اســت کــه بخــش عمــده آن از طریــق دریافتی هــای ناشــی از فــروش 
نفــت تأمیــن شــده اســت. به رغــم شــتاب مناســب ســاالنه 1۸/1 درصــدی درآمدهــای مالیاتــی در 
طــول برنامــه ســوم، ایــن بخــش بــه دلیــل رشــد بــاالی درآمدهــای نفتــی نتوانســت ســهمی بیــش 

از 26/3 درصــد در ترکیــب درآمدهــای دولــت بــه دســت آورد.«
خاتمــی تحــوالت عمــده ای کــه در بخش هــای مختلــف ازجملــه صنعــت نفــت و صنایــع وابســته 
رخ داد را چنیــن برشــمرد: »بخش هــای عمــده طــرح عســلویه و پاالیشــگاه پــارس جنوبــی، تحقــق 
150 درصــدی هــدف برنامــه در جهــت اکتشــاف نفــت و گاز، برخــورداری 4 هــزار و 605 خانــوار از 

گاز طبیعــی در طــول برنامــه.«2

1.تارنمای دنیای اقتصاد، 17 شهریور 1394.
2. مذاکرات مجلس شورای اسامی، 11 مرداد 13۸4.
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چنانکــه خاتمــی اشــاره کــرد، در ایــن دوره قراردادهــای متعــددی بــرای بهره بــرداری از فازهــای 
میــدان مشــترک پــارس جنوبــی منعقــد شــد و برخــی از آنهــا بــه ثمــر رســید. در پایــان دولــت 
اصاحــات توســعه پــارس جنوبــی 30 درصــد تحقــق یافتــه بــود. بــه گــزارش ســیدمهدی حســینی، 
قائم مقــام مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت، آخریــن وضعیــت فازهــای پــارس جنوبــی بدیــن صــورت 
ــد  ــدود 62 درص ــای 6 و7 و ۸ ح ــت. فازه ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــا 5 ب ــای 1 ت ــود: »فازه ب
ــه  ــرارداد اولی ــن، ق ــته اند. همچنی ــرفت داش ــد پیش ــدود 15 درص ــای 9 و10 ح ــرفت و فازه پیش
فازهــای 11 و 13 امضــا و مذاکــره بــرای توســعه فــاز 12 نهایــی شــده اســت. مذاکــرات فــاز 14هــم 
ــل  ــای 15 و 16 و 17 و 1۸ در مراح ــان، فازه ــت.« هم زم ــام اس ــال انج ــول در ح ــتابی معق ــا ش ب

نهایــی انتخــاب پیمانــکار بودنــد و قــرار بــود مناقصــه فازهــای 19 و 20 برگــزار گــردد.1

1. خبرگزاری شانا، 27 فروردین 13۸4.
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

دوران طاليی به روايت آمار

تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک )1997-2001 م(
گــزارش بانــک مرکــزی بــر پایــه نشــریه آمــاری »بــی پــی« ســال 2002 میــزان تولیــد نفــت 
خــام اعضــای ســازمان اوپــک را از ســال 1376 - 13۸0 )1997 تــا 2001( بــه شــرح زیــر اعــام 
کــرده: در جــدول زیــر بــه منظــور رعایــت اختصــار تنهــا تولیــدات 3 کشــورهای ایــران، عربســتان 

و عــراق ذکــر شــده اســت.

 )هزار بشکه در روز(

19971998199920002001

9/2139/2198/5499/1158/768عربستان

3/7263/8033/5523/7723/688ایران

1/2012/1622/5812/6242/414عراق

29/55330/82129/36830/90130/181جمع کل اوپک

صادرات نفت ايران طی سال های 1376 تا 1380

)هزار بشکه در روز(

13767778791380

2/3422/3002/0792/3452/208نفت خام

222113197181218فراورده های نفتی

2/5642/4132/2762/5262/426جمع کل
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

تولید گاز طبیعی
ــر  ــازد. ب ــان می س ــی نمای ــال های اول دوران طای ــی را در س ــت گاز طبیع ــر وضعی ــدول زی ج
پایــه ایــن جــدول کــه اطاعــات آن ســال های 76 تــا 79 را در بــر می گیــرد، مجمــوع تولیــد گاز 
طبیعــی کشــور در ســال 76 بالــغ بــر 69 میلیــارد مترمکعــب بــوده اســت. ایــن رقــم در ســال 79 
بــه ۸3 میلیــارد متــر مکعــب رســید ولــی هنــوز تــا رقم هایــی کــه میــدان گازی پــارس جنوبــی و 

تأسیســات عظیــم عســلویه نویــد بخــش آن اســت، فاصلــه بســیار دارد.
ــرای  ــی ب ــه امکان ــن زمــان هیچگون ــا ای ــر همچنیــن نشــان از آن دارد کــه کشــور ت جــدول زی
ــتان های  ــی اس ــی از گاز مصرف ــه بخش ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــت. ای ــته اس ــادرات گاز نداش ص

ــود. ــن می ش ــتان تأمی ــی از ترکمنس ــق گاز واردات ــور از طری ــرقی کش ــمال ش ــمال و ش ش
به عــاوه جــدول زیــر نشــان می دهــد کــه هنــوز گاز، تبدیــل بــه ســبد اصلــی ســوخت خانوارهــا 

نشــده بوده اســت.

)میلیارد متر مکعب(

1376137713781379

47/651/558/768/2مصرف داخلی

11/511/113/513/8سوزانده شده

0000صادرات

10/49/97/86/6مصارف محلی و ضایعات

69/572/58088/6کل تولید

* ترازنامه بانک مرکزی، سال 1379
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

نفت خام، خوراک پااليشگاه ها
ــا  ــور ب ــود کش ــگاه موج ــداد 9 پاالیش ــی تع ــه در دوره طای ــت ک ــای آن اس ــر گوی ــدول زی ج
حداکثــر ظرفیــت بــه تولیــد محصــوالت و فراورده هــای نفتــی اختصــاص داشــتند. در میــان ایــن 

ــود. ــت را دارا ب ــه نخس ــان رتب ــادان همچن ــگاه آب ــگاه ها، پاالیش پاالیش

)هزار بشکه در روز(

1376137713781379پاالیشگاه

349340312310آبادان

312280280253اصفهان

86220220220بندرعباس

207200210200تهران

151154150150اراک

95100100100تبریز

38444040شیراز

19242322کرمانشاه

24272521الوان

1/2811/3891/3601/316جمع کل

* ترازنامه بانک مرکزی، سال 1379
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

قیمت فراورده های نفتی طی سال های 76 تا 80 
 )قیمت بنزین، نفت سفید و نفت گاز: ریال/ لیتر؛ قیمت گاز طبیعی: ریال مترمکعب(

گاز طبیعینفت گازنفت سفیدبنزینسال

1376160404030

1377200606036

137835010010043/2

137938511011045/7

138045012012049/1

* ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، سال 1392، ص 114.
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

قراردادهای بیع متقابل نفت و گاز در سال 76 تا 84 1

نام طرح
تولید نهایی

)میلیون متر مکعب در روز گاز-         
هزار بشکه میعانات(

شرکت طرف تاریخ عقد قرارداد
قرارداد

پیشرفت 
فیزیکی تا 
پایان سال 

83

پارس جنوبی 
فاز 1

25م م م رگاز -

40 هزار بشکه میعانات
100پتروپارسبهمن 76

پارس جنوبی 
فازهای  2و3

50م م م رگاز -

80 هزار بشکه میعانات
توتال- گازپروم-مهر 76

100پتروناس

پارس جنوبی 
فازهای 4و5

50م م م رگاز -

80 هزار بشکه میعانات

یک میلیون و 50 هزار تن گاز 
مایع در سال

انی – پتروپارس مرداد79
97/3- نیکو

پارس جنوبی 
فازهای 6 

و7و 8

80م م م رگاز ترش -

120 هزار بشکه میعانات

یک میلیون و 200 هزار تن گاز 
مایع در سال

71/3پتروپارسمرداد79

پارس جنوبی 
فاز9و10 
)فاینانس 
خودگردان(

50م م م رگاز -

80 هزار بشکه میعانات

1050 هزار تن گاز مایع در سال

LG –اویک- شهریور 81
IOEC18/52

طرح بیع متقابل 
گازرسانی

جایگزینی 20 میلیارد مترمکعب 
گاز در سال با فراورده های مایع) 

نفت سفید(
مهر 77

شرکت ملی گاز 
ایران-

شرکت نیکو
100

1. نفت و توسعه 5 ، روابط عمومی وزارت نفت، صص 232 و 233 .
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

نام طرح
تولید نهایی

)میلیون متر مکعب در روز گاز-         
هزار بشکه میعانات(

شرکت طرف تاریخ عقد قرارداد
قرارداد

پیشرفت 
فیزیکی تا 
پایان سال 

83

گاز و گاز مایع

1200 و 1300
42 هزار بشکه در روز میعانات 

شرکت مهندسی و بهمن 77گازی
100ساختمان نفت

درود
220 هزار بشکه در روز نفت خام 

)بازیافت 90( تولید قبلی 148 
هزار بشکه 

90/4توتال- آجیپاسفند 77

بالل
40 هزار بشکه 

نفت خام
100توتال - بوولیفروردین 78

سروش
100 هزار بشکه 

نفت خام
آبان 78

شـل-

مهندسی و ساختمان 
نفت

97/5

نوروز
90هزار بشکه 

نفت خام

نصرت

فرزام

)5 تولید قبلی (

یک میلیون و 650 هزار بشکه 
نفت خام

پتروایرانتیر 79
نصرت

100

سلمان

130 هزار بشکه در روز نفت 
خام– 12 م م م رگاز سبک- 6/5 
هزار بشکه میعانات )تولید قبل از 

90 هزار بشکه در روز(

74/9پتروایرانمهر 79

دارخوین
فاز اول 50 هزار بشکه نفت خام

فاز دوم 160 هزار بشکه نفت خام
48انی - نیکوتیر80

فروزان

اسفندیار

)تولید قبل 40 هزار بشکه(

109 هزار بشکه نفت خام
48پتروایراناردیبهشت 81

24/7 هزار بشکه نفت خام )تولید مسجد سلیمان
11/5نفتگران/CNPCخرداد 81قبل 4/7 هزار بشکه(
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

نام طرح
تولید نهایی

)میلیون متر مکعب در روز گاز-         
هزار بشکه میعانات(

شرکت طرف تاریخ عقد قرارداد
قرارداد

پیشرفت 
فیزیکی تا 
پایان سال 

83

INPEX ژاپن- اسفند 26082 هزار بشکه نفت خامآزادگان
3/1نیکو

آماک
28 هزار بشکه میعانات گازی

2/8 م م م رگاز
98/8ایریتکاردیبهشت 79

طرح بیع متقابل 
دوم گازرسانی

24 میلیارد متر مکعب گاز در 
شرکت ملی گاز تیر 81سال جایگزین فراورده مایع 

63ایران-نیکو

220 هزار بشکه نفت خام )تولید رگ سفید
-OIEDاسفند 83قبل 180 هزار بشکه(

220 هزار بشکه نفت خام )تولید اهواز- بنگستان
-پتروایراناسفند 83قبل 158هزار بشکه(

الیه نفتی پارس 
جنوبی

فاز اول 35 هزار بشکه نفت خام

فاز دوم 54 هزار بشکه نفت خام
پترو ایران- ول اسفند 83

-سرویسزایران

پارس جنوبی 
فاز 12

56 م م م ر گاز ترش- 25م م م 
رگاز شیرین- 110 هزار بشکه 

میعانات – 535 هزار تن در سال 
گاز مایع

-پتروپارستیر 84

پارس جنوبی 
فازهای 17 

و 18

50م م م ر گاز شیرین – 75 هزار 
بشکه میعانات – 1050 هزار تن 
گاز مایع و یک میلیون تن اتان 

در سال

پتروپارس – اویک خرداد 84
-– تأسیسات دریایی

احداث 
پاالیشگاه 
گاز بیدبلند 
2)فاینانس(

57 م م م ر گاز شیرین – 24 
هزار بشکه میعانات گازی – 

1500 هزار تن در سال

LPG – 1480 هزار تن در سال 
اتان

تیر 84

تأسیسات پاالیشگاه 
کنسرسیوم کاستین/ 

دراگادوس

سازه و جهان پارس 
- کنسرسیوم تهران 

CBI جنوب و

-

بــرای 24 پــروژه بیــع متقابــل برشــمرده در جــدول بــاال در مجمــوع 4۸ میلیــارد و 22۸ میلیــون 
دالر تعهــد ارزی بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران ایجــاد شــد کــه تــا پایــان خــرداد 13۸4 بالــغ بــر 

6 میلیــارد دالر آن بــه شــرکت های طــرف قــرارداد پرداخــت شــد.
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

حجم گاز مورد نیاز به منظور تزريق به میدان های نفتی طی دوره 1383 تا 1400

 )روزانه میلیون مترمکعب(
13831384138813931400نام شرکت 

29/731/245/353/547/9مارون

0/92/22/34/54/4مسجد سلیمان

33/733/147/555/650/9گچساران

31/432/8---کارون

45/546125/3124/6107/6آغاجاری

29/223/4---اروندان

4/453/8--مرکزی

1/43/46/46/1-فالت قاره 

109/8113/9228/2310/2276/9جمع کل

13831384138813931400منشأ گاز تزریقی

4/34/3137183/3164/6پارس جنوبی

3737/33634/331/5آغار/ داالن

68/572/455/392/580/9گازهای گنبدی و همراه

109/8114228/3310/1277حجم کل گاز تزریقی



963

فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

برنامه توسعه شرکت ملی نفت ايران در افق 1384 - 1404

13841388139313981403واحدعنوان

اکتشاف نفت و گاز به جز دریای خزر
500500500400300میلیون بشکه

120120141173210میلیارد متر مکعب

اکتشاف نفت و گاز دریای خزر
0200200150100میلیون بشکه

020202020میلیارد متر مکعب

40214379531650854233هزار بشکه در روزمتوسط تولید نفت خام

15981620248225242682هزار بشکه در روزنفت خام خوراک پاالیشگاه ها

24242759283325611551هزار بشکه در روزصادرات نفت خام)مستقیم – بیع متقابل(

435/771915091753/71820میلیون متر مکعب در روزتولید گاز طبیعی غنی قابل مصرف*

355/36371364/71596/61662/1میلیون متر مکعب در روزتولید گاز طبیعی سبک قابل مصرف**

77/3177/5270/6264/6238/2میلیون متر مکعب در روزتزریق گازطبیعی

270/89650650650650هزار بشکه در روزتزریق آب

12/9100/4190/3320/8303/6میلیون متر مکعب در روزصادرات گاز با خط لوله

Lng 00188188188میلیون متر مکعب در روزصادرات

12/9100/4378/3490/8491/6میلیون متر مکعب در روزجمع صادرات گاز طبیعی

214/7530/51195/91234/81188/9هزار بشکه در روزتولید میعانات گازی

115/3176/9280/5263/5219/5هزار بشکه در روزتولید مایعات گازی

23/481/1111/1125/3135/5هزار بشکه در روزتولید نفتا

Lng 0035/735/735/7میلیون تن در سالتولید

Lpg 07/415/216/416/7میلیون تن در سالتولید
*با کسر گازهای سوزانده شده

**با در نظر گرفتن گاز تحويلی به تأسیسات Lng از پارس جنوبی به صورت سبک
منبع : برنامه ريزی تلفیقی شرکت ملی نفت ايران، اسفند 138٥
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

طرح های توسعه افزايش ظرفیت نفت خام

ظرفیت )هزار بشکه نام میدان
سرمایه گذاری )بیع متقابل (زمان دستیابیدر روز(

)میلیون دالر(
1/044از سال چهارم300کرنج1

192از سال دوم30میدان خشت )زاگرس جنوبی(2
1/013از سال چهارم250رگ سفید3

612-50رشادت4
598از سال چهارم 150پارسی5

1/772از سال هشتم230اهواز – بنگستان 6

1/405/829جمع1/000/000جمع افزایش ظرفیت



پيوست فصل هفتم 
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

مراسم توديع آقازاده و خوشامدگويی به مهندس زنگنه )شهريور 1376(
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

وزير نفت در اجالس اوپک )1998م/ 1377ش(

وزير نفت به همراه کارشناسان در اجالس اوپک)1999م/ 1378ش(
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

پااليشگاه اصفهان )1376 ش(

پااليشگاه بندر عباس )1376 ش(
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

پااليشگاه تهران )1376 ش(

پااليشگاه تبريز )1377 ش(
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

تأسیس شرکت گاز استان فارس )اسفند 1377 ش(
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

بازديد خاتمی و وزير نفت از سکوی بهره برداری فروزان خلیج فارس )اسفند 78(

مجتمع پتروشیمی بندر امام )1380 ش(
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تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400( 

افتتاح تزريق گاز کوپال )مرداد 1381(

اسکله شرکت ترخیص کاال در ماهشهر )1380 ش(
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فصل هفتم: دوران طالیی )1376-1384(

پااليشگاه گاز سرخون بندر عباس ) مهر 1381(

پتروشیمی و اسکله عسلويه )1381 ش(



پااليشگاه فاز يک پارس جنوبی عسلويه )1383ش(

پااليشگاه گورزين قشم )1383ش(

پااليشگاه بیدبلند )1382 ش(



فصل هشتم

دوران ثروت )1384-1392(
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فصل هشتم: دوران ثروت )1384-1395(

ــت.  ــران را فراگرف ــر اي ــت  جمهوري سراس ــات رياس ــاط انتخاب ــاي پر نش ــن 1384 فض از فروردي
ــي  ــارزات انتخابات ــه مب ــدم ب ــود، ق ــران ب ــهردار ته ــال 1382 ش ــه از س ــژاد ک ــود احمدی ن محم
ــاد  ــور ايج ــي کش ــاي سياس ــازه اي در فض ــوق ت ــور و ش ــي او ش ــخنراني هاي جنجال ــت. س گذاش
کــرد. مواضــع هــر يــک از کانديداهــا بخش هايــي از جامعــه را هــدف قــرار داده بــود، امــا ســخنان 
ــردم او  ــاي م ــت از توده ه ــرافيت و حماي ــاد و اش ــا فس ــارزه ب ــت. مب ــري داش ــوي ديگ او رنگ و ب
ــوان و  ــي ج ــتاد انتخابات ــار س ــش در کن ــاس بي آالي ــاده و لب ــو انداخــت. کالم س ــران جل را از ديگ
ــود. او شــعارها  ــي و خارجــي جــذاب ب ــات داخل ــردم و مطبوع ــراي بســياري از اقشــار م پر شــور ب
و وعده هــاي انتخاباتــي  بســياري داشــت، امــا شــعار مبــارزه بــا مافيــاي نفــت و آوردن پــول نفــت 
بــر ســر ســفره مــردم همچــون پتکــي ســنگين بــر محافــل سياســي داخلــي فــرود آمــد. انتخابــات 
ــر  ــه اکثريــت آرا دســت يابنــد. ب در 27 خــرداد انجــام شــد و هيچ يــک از کانديداهــا نتوانســتند ب
اســاس قانــون، دو کانديــداي اول، بــه ترتيــب علي  اکبــر هاشــمي رفســنجاني بــا 6/16 ميليــون رأي 
ــه دوم  ــاه مرحل ــوم تيرم ــد. س ــه دور دوم راه يافتن ــون رأي ب ــا 5٫7 ميلي ــژاد ب ــود احمدی ن و محم
ــر رقيــب  ــا کســب 61/82 درصــد آراء ب ــژاد توانســت ب ــات برگــزار شــد و محمــود احمدی ن انتخاب

خــود پيشــي گيــرد. هاشــمي رفســنجاني تنهــا توانســت 35/93 درصــد از آرا را کســب کنــد.
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رأی اعتماد به چهار وزیر نفت
در ايــن دوره، مجلــس و دولــت بــر ســر وزارت نفــت بارهــا تعامــل و چالــش داشــتند. جــدا از 
ــه هــر دليــل  ــژاد در مقــام رئيس جمهــور، ب نقطــه نظــرات نماينــدگان مجلــس، محمــود احمدی ن
ــدای  ــه کاندي ــاند. س ــت بنش ــی وزارت نف ــر صندل ــال ب ــت س ــرای هش ــر را ب ــک وزي ــت ي نتوانس
ــن دوره هشــت  ــر و دو سرپرســت در اي ــار وزي ــار کشــيدند. چه ــا کن ــد ي ــا رأی نياوردن نخســت ي

ــد. ســاله صنعــت نفــت را اداره کردن

سیدکاظم وزیری هامانه 
ــت وزراي  ــرداد 1384 فهرس ــود در م ــاوران خ ــا مش ــو ب ــس از گفتگ ــژاد پ ــود احمدی ن محم
ــت  ــود را »دول ــه خ ــرد و کابين ــم ک ــالمي تقدي ــوراي اس ــس ش ــت مجل ــه رياس ــنهادي را ب پيش
ــر  ــعيدلو، وزي ــی س ــد و عل ــاز ش ــرداد آغ ــت وزرا از 30 م ــي صالحي ــد. بررس ــرورزي« نامي مه
پيشــنهادي نفــت، نتوانســت رأی اعتمــاد مجلــس هفتــم را کســب کنــد. علــی عســکری، نماينــده 
مجلــس، ازجملــه مخالفــان او بــود کــه دليــل مخالفــت خــود را عــدم آشــنايی و تجربــه ســعيدلو 
در زمينــه نفــت و گاز و پتروشــيمی اعــالم کــرد. او گفــت: »ايشــان حتــی يــک روز بــا وزارت نفــت 
در مســائل مربــوط بــه نفــت و گاز و پتروشــيمی کار نکــرده و در ايــن ارتبــاط بــه لحــاظ اجرايــی از 
تجربــه برخــوردار نيســتند.« هم زمــان، کنشــگران جنــوب در راهروهــای مجلــس بــا ارائــه اطالعــات 
ــد  ــا صنعــت نفــت آشــنا نبودن ــی کــه ب ــه کانديداهاي ــه نماينــدگان، نســبت ب فنــی و تخصصــی ب
هشــدار می دادنــد. در پايــان جلســه، علــي ســعيدلو بــا کســب 133 رأی مخالــف در روز 2 شــهريور 

ــاز مانــد.1 از رفتــن بــه ســاختمان وزارت نفــت ب
ــه  ــس، نام ــدگان مجل ــع نماين ــالع از مواض ــا اط ــه ب ــود ک ــدی ب ــه بع ــي گزين ــادق محصول ص
انصــراف خــود را بــراي رياســت مجلــس شــواي اســالمي ارســال کــرد. محســن تســلطي کانديــداي 
ســوم احمدی نــژاد بــراي تصــدی وزارت نفــت در خيابــان طالقانــي بــود. او هــم نتوانســت اعتمــاد 
ــه را  ــري هامان ــيدکاظم وزي ــار، س ــه ناچ ــور، ب ــد. رئيس جمه ــب کن ــس را کس ــدگان مجل نماين

ــرد.  ــوب ک ــت منص ــتي وزارت نف ــه سرپرس ــت ب ــور  موق به ط
رئيس جمهــور احمدی نــژاد روز 20 آذر 1384 در مجلــس حضــور يافــت و دربــاره وزيــر 
پيشــنهادی نفــت، وزيــری هامانــه، ســخن گفــت و خصوصيــات او را چنيــن برشــمرد: »ايشــان از 

1. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هفتم، 2 شهريور 1384.
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نيروهــای دلســوز، مؤمــن و فــداکار وزارت نفــت هســتند... بيــش از ســه مــاه اســت کــه در دولــت 
ــئوليت را  ــن مس ــل اي ــا ده دوازده روز قب ــه ت ــد. گرچ ــی اداره می کنن ــه را به خوب ــد وزارتخان جدي
ــه در  ــد ک ــان پذيرفتن ــه گانه، ايش ــل س ــی مراح ــد از ط ــد بع ــواری کردن ــد و بزرگ ــه بودن نپذيرفت
خدمتشــان باشــيم. بــه مجلــس محتــرم معرفــی کنيــم تــا مجلــس محتــرم ايشــان را بــرای تصــدی 
وزارت نفــت مــورد بررســی قــرار دهنــد... ايشــان از مؤسســين انجمــن اســالمی نفــت هســتند و از 
ــده و  کســانی کــه در دوره انقــالب و پيــش از آن در صحنه هــای مهــم نفــت حضــوری تعيين کنن

ارزشــمند داشــتند.«1
ســپس، موافقــان و مخالفــان نظــرات خــود را ابــراز کردند. رشــيد جاللــی جعفری، نماينــده کرج، 
ــور  ــه رئيس جمه ــيد درحالی ک ــه پرس ــری هامان ــرد. او از وزي ــت ک ــف صحب ــن مخال ــوان اولي به عن
ــه مافيــای نفــت اشــاره کــرده اســت، شــما چــرا از حضــور مافيــای نفــت اظهــار  محتــرم بارهــا ب
ــه  ــق گاز ب ــد گاز، تزري ــل، تولي ــع متقاب ــای بي ــاره قرارداده ــن، درب ــد؟ همچني ــی کرده اي بی اطالع
چاه هــای نفــت و ادعاهــای واهــی شــرکت های خارجــی درمــورد ظرفيــت توليــد ســخن گفــت. 

ســپس، اليــاس نــادران در موافقــت بــا وزيــری هامانــه بــه پشــت تريبــون رفــت. او گفــت: »آنچــه 
مــرا بــه موافقــت بــا جنــاب آقــای وزيــری هامانــه به عنــوان وزيــر پيشــنهادی واداشــت، مجموعــه 
ــه از  ــری هامان ــای وزي ــاب آق ــردی جن ــای ف ــت از يک طــرف، و صالحيت ه شــرايط موجــود در نف

طــرف ديگــر بــود.«
نــادران در ادامــه ســخنانش گفــت: »چــه کنيــم کــه نفــت تافتــه جدابافتــه نباشــد؟ چــه کنيــم 
ــد؟  ــا کنن ــتی ايف ــود را به درس ــش خ ــاالر نق ــام مردم س ــی در نظ ــف حکومت ــای مختل ــه نهاده ک
چــه کنيــم کــه وزيــر نفــت در حيطــه اختيــارات قانونــی خــود رفتــار کنــد و خــود را نســبت بــه 
ــدرت و  ــف ق ــای مختل ــت در نهاده ــه مثب ــراری موازن ــای برق ــد و به ج ــخ گو بدان ــات پاس تصميم
تــالش در خريــدن رأی افــراد بــرای پيشــبرد اهــداف سياســی خــاص، تــوان خــود را بــه کار گيــرد 
تــا سياســت های نفتــی نظــام را عملياتــی کنــد... در خصــوص ســامان بخشــيدن بــه نفــت، ]وزيــر 
پيشــنهادی[ دو راهــکار اساســی ارائــه کرده انــد. احيــای بازرســی ها و نظارت هــای قانونــی و 
ــه  ــرای مراجــع مختلــف نظــام، ازجمل ــی و مديريتــی نفــت ب ــات مال درنتيجــه شفاف ســازی جريان
مجلــس شــورای اســالمی و اصــالح اساســنامه و تجديدنظــر در اختيــارات هيئت مديــره و مديرعامــل 
و اصــالح ســاختار نفــت بــا نقشــی کــه هــر يــک از اجــزای حکومــت بايــد داشــته باشــد. نتيجــه 
ــا قراردادهــای بيــع  ايــن دو اقــدام قانونمنــد کــردن فراينــد تصميمــات نفــت اســت. در ارتبــاط ب

1. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هفتم، 20 آذر 1384.
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متقابــل در صنايــع باالدســتی و خســارتی کــه برداشــت های غيرصيانتــی بــه مخــازن وارد کــرده و 
اينکــه بايــد حداکثــر تــالش صــورت گيــرد تــا صنعــت نفــت بومــی شــود و از ظرفيت هــای فنــی 
ــرداری صــورت گيــرد نيــز هم نظــری کاملــی وجــود داشــت.« ـ مهندســی داخلــی حداکثــر بهره ب

ــای  ــه دغدغه ه ــبت ب ــه نس ــری هامان ــا وزي ــه گوي ــت ک ــخن گف ــه ای س ــادران به گون ــاس ن الي
نماينــدگان مجلــس درخصــوص مقابلــه بــا ريخت وپاش هــا، حل وفصــل قراردادهــای بيــع متقابــل، 
افزايــش حجــم ســاخت داخــل و واگــذاری کارهــا بــه شــرکت های ايرانــی بــا آنهــا توافــق ضمنــی 

داشــته اســت.
ــت  ــت در برداش ــت: »اولوي ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــری هامان ــای وزي ــه برنامه ه ــادران ب ــپس، ن س
ــگاه ها،  ــی پااليش ــوی پااليش ــالح الگ ــت، اص ــی نف ــرف داخل ــه مص ــه ب ــترک، توج ــازن مش از مخ
ــه  ــی ب ــاز داخل ــن ني ــی و تأمي ــال آت ــه س ــات گازی در س ــل ميعان ــگاه های تبدي ــداث پااليش اح
ــژه ای از  ــام وي ــا اهتم ــه آنه ــبت ب ــر نس ــای وزي ــه آق ــت ک ــی اس ــی از برنامه هاي ــای نفت فراورده ه
ــروش  ــازمان ف ــه س ــيدن ب ــی بخش ــت حقوق ــت و مديري ــروش نف ــت. در ف ــان داده اس ــود نش خ
ــران،  ــت اي ــوق مل ــتيفای حق ــی در اس ــی و حقوق ــای فن ــتفاده از ظرفيت ه ــر اس ــت و حداکث نف
ــت  ــت نف ــرای اصــالح مديري ــی ب ــای عمل ــا، راهکاره ــت، اولويت بندی ه ــی نف جريان شناســی داخل
ــای  ــان به ج ــی آن ــای سياس ــارغ از گرايش ه ــت ف ــش نف ــالم بخ ــران س ــه مدي ــاد ب ــن اعتم و حس
ســهميه بندی احــزاب و جرايانــات سياســی و غيرسياســی کــردن مديريــت نفــت نيــز نقطه نظــرات 
ــت  ــه از باف ــه شــناخت مختصــری ک ــا توجــه ب ــده ب ــه شــنيديم. بن ــر هامان ــای وزي ــدی از آق مفي
ــا دارم،  ــوع نظريه پردازی ه ــت و ن ــی نف ــی و بيرون ــای داخل ــی و مديريت ه ــات سياس ــت، جريان نف
ســؤاالت بعضــاً بســيار جزئــی از ايشــان کــردم و پاســخ های ايشــان حکايــت از تسلطشــان، ســالمت 
ــت و  ــان داش ــه ايش ــای اصولگرايان ــم و جهت گيری ه ــتواری در تصمي ــن بينی و اس ــری، روش فک
ــرادر  ــی ب ــعارهای اساس ــق از ش ــه به ح ــت ک ــول در نف ــت تح ــان ظرفي ــدم ايش ــد ش ــده متقاع بن

ــت را دارد.« ــژاد اس ــر احمدی ن ــان دکت ارجمندم
ــر پيشــنهادی ســخن گفــت:  ــود کــه در موافقــت وزي نفيســه فياض بخــش ديگــر نماينــده ای ب
»تقــوا و تعهــد و خلــوص و اطاعــت از رهبــری خصوصياتــی اســت کــه تمــام بســتگان و آشــنايان 
ــادی در  ــد ع ــوان کارمن ــود را به عن ــش کار خ ــال پي ــی و دو س ــان س ــد. ايش ــد می کنن آن را تأيي
ــئوليت را  ــطوح مس ــن س ــا عالی تري ــه ت ــن مرحل ــج نازل تري ــود. و به تدري ــاز نم ــت آغ ــت نف صنع
ــه نمــود و هيــچ حــوزه نفتــی نيســت کــه  در طــول بيســت و هفــت ســال پــس از انقــالب تجرب
ايشــان کوتاه مــدت يــا طوالنــی تجربــه ننمــوده باشــند... ازجملــه مــوارد عدالــت رفتــاری درمــورد 
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ايشــان، مــدت طوالنــی حضــور در بخش هــای مختلــف وزارت نفــت اســت کــه در طــول ايــن مــدت 
گزينــش و انتخــاب بيــش از ده هــا پرســنل و کارمنــد از نظــر ايشــان گذشــته، ولــی تجربــه عملــی 
ــچ ســهمی در اشــتغال، اســتخدام و  ــه هي ــد ک ــام نزديکانشــان شــهادت می دهن نشــان داده و تم
ــه  ــيار پرجاذب ــش بس ــن بخ ــود در اي ــنايان خ ــتگان و آش ــواده و بس ــرای خان ــرو ب ــری ني به کارگي

ــده اند.« ــل نش ــی قائ دولت
ســپس، محمدعلــی مقنيــان به عنــوان نماينــده مخالــف پشــت تريبــون رفــت. او دربــاره ادعــای 
وزيــری هامانــه کــه هيــچ قــرارداد نفتــی را امضــا نکــرده اســت، زبــان بــه انتقــاد گشــود: »متأســفانه 
ــار مســئوليت بگريــزد.  ادعاهــای آقــای وزيــری هامانــه نادرســت بــوده و ايشــان نمی توانــد از زيرب
ــی، اداری،  ــای فن ــر مديريت ه ــددی نظي ــازمان های متع ــراردادی س ــر ق ــاد ه ــير انعق ــرا در مس زي
ــد از  ــتند... باي ــئول هس ــده و مس ــی تصميم گيرن ــه همگ ــد ک ــت می کنن ــی فعالي ــی و حقوق مال
ايشــان ســؤال کــرد کــه مگــر آقــای زنگنــه، وزيــر نفــت وقــت، به جــای امــور بين الملــل از شــما 
خواســته بــود کــه قــراردادی را امضــا کنيــد و شــما زيربــار نرفتــه ای کــه ادعــا می کنيــد زيــر هيــچ 
قــراردادی را امضــا نکرده ايــد؟ کســانی کــه بــا مقــررات و ســازماندهی وزارت نفــت آشــنا هســتند 
می داننــد کــه همــه اقدامــات و پژوهش هــا نيازمنــد تأييــد و تصويــب دو مرجــع اداری هســتند کــه 
عبارتنــد مديريــت برنامه ريــزی تلفيقــی و هيئت مديــره شــرکت ملــی نفــت... تاريــخ انعقــاد برخــی 
ــکاران  ــما هم ــتحضار ش ــه اس ــر ب ــرح زي ــه ش ــه را ب ــای هامان ــئوليت آق ــای دوران مس از قرارداده
ــالل در  ــرارداد ب ــفند 1377، ق ــرارداد درود در اس ــر 1374، ق ــيری در تي ــرارداد س ــانم: ق می رس
ــر  ــرزام در تي ــرت و ف ــرارداد نص ــان 1378، ق ــوروز در آب ــروش و ن ــرارداد س ــن 1378، ق فروردي
1379، همــه نماينــدگان محتــرم از ميلياردهــا دالر خســارت های بــر ايــن مياديــن و عــدم تحقــق 
برنامه هــای توليــدی ايــن مياديــن آگاه هســتند. در ميــدان ســيری هيــچ گاه توليــد محقــق نشــده 
ــدان  ــق آب در مي ــود تزري ــی می ش ــوند. پيش بين ــوزانده می ش ــراه س ــای هم ــفانه گازه و متأس
درود عامــل توليــد غيرصيانتــی و هــرزروی ميلياردهــا دالر نفــت گــردد. توقــف توليــد و هــرزروی 
ــور  ــراوان درکش ــای ف ــر بحث ه ــای اخي ــی هفته ه ــوروز ط ــروش و ن ــن س ــی در ميادي ــر نفت ذخاي
ــه، مســئوليت های  ــری هامان ــای وزي ــاب آق ــه جن ــق مندرجــات صفحــه دوم برنام برانگيخــت. طب
ــی  ــزی تلفيق ــر برنامه ري ــت 1377 مدي ــد از: ســال های 1376 لغاي ــارت بوده ان ــن دوره عب وی در اي
ــل  ــام مديرعام ــت 1379 قائم مق ــن، 1376 لغاي ــی نفــت. همچني ــره شــرکت مل و عضــو هيئت مدي
شــرکت ملــی نفــت کــه در ايــن مــدت وزيــر نفــت به جــای مديرعامــل شــرکت ملــی نفــت عمــل 
می کــرده اســت. لــذا، آقــای هامانــه عمــاًل مســئول شــرکت ملــی نفــت بوده انــد... بنابرايــن، کليــه 
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قراردادهــای بيــع متقابــل در جلســات هيئت  مديــره مطــرح و تصميم گيــری و پــس از تأييــد، بــرای 
ــد.« ــره بوده ان ــم هيئت مدي ــن پنــج ســال عضــو دائ ــالغ می شــود. ايشــان طــی اي امضــا و اجــرا اب

پــس از ســخنان موافقــان و مخالفــان، ســيدکاظم وزيــری هامانــه به دفــاع از خــود و برنامه هايش 
پرداخــت. ابتــدا، ســوابق و خدمــات خــود را شــرح داد و در ادامــه از برنامه هــای خــود در بخــش 
اکتشــاف، توليــد، گاز، بهينه ســازی مصــرف انــرژی، پتروشــيمی، احــداث پااليشــگاه ميعانــات گازی، 
بهره بــرداری از نفــت و گاز مياديــن مشــترک، رد شــايعه ليســت چهارصدنفــره، حمايــت از پژوهــش 
و تحــول ســاختار نفــت ســخن گفــت. در يکــی از فرازهــای مهــم ســخنانش بحثــی درگرفــت کــه 
نشــان از مباحــث و گفتگوهــای پشــت پرده داشــت کــه کم کــم بــه ســايت ها، روزنامه هــا و 
راهروهــای مجلــس راه يافــت. در آن زمــان، شــايعه ای دربــاره کنــار گذاشــتن چهارصــد مديــر در 
ــرای وزارت  ــا گزينه هــای موردنظــر ب ــا رئيس جمهــور ب ــود کــه گوي صنعــت نفــت مطــرح شــده ب
نفــت در ميــان گذاشــته بــود. وزيــری هامانــه در مجلــس گفــت: »شــايعه ليســت چهارصــد نفــره در 
صنعــت نفــت را تکذيــب می کنــم. بــرای پذيرفتــن مســئوليت هيــچ شــرطی بــرای بنــده گذاشــته 
نشــده، نــه در دولــت، نــه در مجلــس و در هيــچ جــای ديگــر. بنــده ايــن مطلــب را مجــدداٌ تکذيــب 

می کنــم.«
او در بخــش ديگــری از دفاعيــات خــود بــه ارتقــای کيفيــت فراينــد پااليشــگاه ها و توســعه دو 
پااليشــگاه و احــداث پااليشــگاه ميعانــات گازی در بندرعبــاس تأکيــد ورزيــد و هزينــه ســاخت آنــان 

را معــادل يــک ســال واردات بنزيــن ارزيابــی کــرد. 
در واقــع، اظهــار بی اطالعــی وزيــری هامانــه در مصاحبه هــای پيــش از رأی اعتمــاد در مجلــس و 
پــس از آن از وجــود مافيــای نفــت، حکايــت از بنيــاد فکــری او داشــت. او اعتقــاد داشــت در صنعــت 
ــر اســاس شايســتگي و  ــه ب ــد و شايســته وجــود دارد ک ــر متعه ــي مدي ــدازه  کاف ــران به ان ــت اي نف

توانمندي شــان بــه کار گرفتــه شــوند و  بتواننــد مســائل تخصصــي نفــت را حــل کننــد. 
در فرازهــای ديگــری از دفاعيــه اش، بــر ســرمايه گذاری در صنعــت نفــت تأکيــد ورزيــد و گفــت: 
ــي  ــع خارج ــتر از مناب ــه بيش ــده ک ــام ش ــت انج ــن صنع ــادي در اي ــرمايه گذاري زي ــون س »تا کن
ــع  ــران نبــوده و صناي ــار اي ــي تا کنــون در اختي ــت مال ــه هميــن دليــل مديري تأميــن می شــده و ب
ــزوم به دســت گرفتن مديريــت مالــي در  ــر ل ــا تأکيــد ب ــوده اســت.« او ب ــه رو ب ــا بي مهــري روب مــا ب
ــا کمــک نماينــدگان امکان پذيــر  پروژه هــاي صنعــت نفــت کشــور گفــت: »ايــن امــر مهــم تنهــا ب
اســت و اســتفاده از حســاب ذخيــره ارزي بــراي ســرمايه گذاري در صنعــت نفــت، می توانــد 
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احياکننــده صنايــع کشــور باشــد.«1
نماينــدگان مجلــس شــورای اســالمی در پايــان جلســه بــه رأی گيــری پرداختنــد. تعــداد آرای 
ريخته شــده بــه گلــدان 259 رأی بــود و شــمار آرای موافــق 172، آرای مخالــف 53 و آرای ممتنــع 

34 رأی بــود.

نخستین اقدامات وزیری هامانه
وزيــري هامانــه پــس از نشســتن بــر کرســي وزارت نفــت، به تدريــج اســتراتژی خــود را بــه اجــرا 
در آورد و هم زمــان، مديــران جديــد را منصــوب کــرد و آرامش بخشــی بــه ســازمان صنعــت نفــت 
را مــد نظــر قــرار داد. اســتراتژی او افزايــش ضريــب بازيافــت، توســعه ظرفيــت پااليشــگاهی، قــدرت 
ــی،  ــه شــرکت های داخل ــزرگ ب ــای ب ــذاری پروژه ه ــوب، واگ ــز جن ــه مناطــق نفت خي بخشــيدن ب
تــوازن بخشــيدن بــه ســازمان اداری صنعــت نفــت و شفاف ســازی در عملکــرد مالــی شــرکت های 
ــور  ــه ظه ــه منص ــرکت ها ب ــک ش ــر روی تک ت ــت ب ــرف وق ــا ص ــود ب ــه را خ ــود. اين هم ــه ب تابع
رســاند. هم زمــان، از قيل وقــال و هياهــو کــه در آن ســوی ســاختمان وزارت نفــت جريــان داشــت، 
ــی  ــی و حت ــگران سياس ــا، کنش ــانه ها، تريبون ه ــه رس ــت. درحالی ک ــه داش ــار نگ ــود را برکن خ
ــتات  ــروژه اس ــوار و پ ــرافيت رانت خ ــنت، اش ــی، کرس ــای نفت ــژاد از مافي ــور احمدی ن رئيس جمه
ــود  ــه کار خ ــا ب ــش پرمعن ــا آرام ــه ب ــری هامان ــد، وزي ــخن می گفتن ــی س ــوه های نفت ــل و رش اوي
ادامــه مــی داد. او، غالمحســين نــوذري را در جايــگاه مديرعامــل شــرکت ملــي نفــت و محمدرضــا 

نعمــت زاده را بــراي شــرکت ملــي پااليــش و پخــش برگزيــد. 
ــژه آنکــه  ــه نظــر مي رســيد. به وي ــد ب ــرد صنعــت نفــت مفي ــه در راهب ــری ماهان ــات وزي تجربي
افزايــش توليــد و ضريــب بازيافــت از نگراني هــاي تاريخــي مديــران نفــت بــود. توجــه او به اکتشــاف، 
ــاه وزارتــش تــالش  ــود. او در دوران کوت ــه مهم تريــن بخــش صنعــت نفــت ب نشــان دهنده توجــه ب
کــرد تــا اکتشــاف را در شــرکت نفــت ارتقــا دهــد و بــا شــناختي کــه از ســند چشــم انداز بيســت 
ســاله نفــت و قانــون برنامــه چهــارم توســعه داشــت، »نبــود تــوازن توليــد بــا مصــرف فراورده هــا در 
داخــل کشــور« را مهم تريــن چالــش  کاري نفــت در بخــش پايين دســتی برشــمرد و ايــن جريــان 
را بــا حکــم انتصــاب مديرعامــل شــرکت ملــي پااليــش و پخــش نمايــان کــرد. از  هميــن  رو، وزيــري 
هامانــه در حکــم صــادره بــراي محمدرضــا نعمــت زاده، بــر توســعه و ارتقــاي ظرفيــت پااليشــگاه ها 

1.  مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هفتم، 20 آذر 1384.
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و ســاخت پااليشــگاه هاي جديــد تأکيــد کــرد.1 
ــا اســفند 1384، چنــد تصميــم مهــم  ــد، يعنــي از شــهريور ت در شــش ماهــه اول دولــت جدي
ــاي 15 و 16  ــذاري فازه ــرد: واگ ــخص می ک ــت را مش ــت نف ــی صنع ــه خط مش ــد ک ــاذ ش اتخ
ــره  ــدوق ذخي ــايي صن ــا و بازگش ــرارگاه خاتم االنبي ــه ق ــفند 1384 ب ــوم اس ــي در س ــارس جنوب پ
ــم  ــن تصمي ــرارگاه.2 اي ــن ق ــه اي ــرارداد در چارچــوب اعطــاي وام ب ــزان 85 درصــد ق ــه مي ارزي ب
بيانگــر بازگشــت دولــت از تعامــالت جهانــي بــه فعاليتــي درون زا بــود. ايــن رويکــرد بــا واگــذاري 
فازهــاي 17 و 18 بــه کنسرســيومي از شــرکت های داخلــي شــامل مهندســي و ســاختمان صنايــع 
نفــت )اويــک( بــا ســهم 31 درصــد، مهندســي و ســاخت تأسيســات دريايــي بــا ســهم 21 درصــد 
و ســازمان گســترش و نوســازي صنايــع ايــران بــا ســهم 48 درصــد3 خــود را نمايــان  ســاخت. بــر 
ــزرگ نفتــي چنــدان دور از  ــا شــرکت های ب اســاس ايــن تصميمــات، پيش بينــی کاهــش روابــط ب

ذهــن نبــود.

پایان وزیری هامانه، آغاز نوذری
وزيــري هامانــه بــا اختــالف ديدگاه هايــي کــه بــا رئيــس  دولــت داشــت، نتوانســت بــه کار خــود 
ــل  ــوذري، مديرعام ــين ن ــرد و غالمحس ــي ک ــه خداحافظ ــرداد 1386 از کابين ــد. 22 م ــه ده ادام
شــرکت ملــي نفــت، در گامــي بلنــد بــه جايــگاه وزارت آمــد. وزيــري هامانــه دربــاره علــت خــروج 
ــرژي  ــا نشــريه عصــر ان خــود از وزارت نفــت ســخنان قابــل  توجهــي بيــان کــرد. او در مصاحبــه ب
ــع و  ــده در جلســه تودي ــن گفــت: »بن ــژاد چني ــاره وضعيــت صنعــت نفــت در دوران احمدی ن درب
خداحافظــي از وزارت نفــت اشــاره کــردم کــه آنچــه در ايــن دو ســال دريافتــه ام ايــن اســت کــه 
می خواهنــد نفــت را شــخم بزننــد و اگــر نفــت شــخم زده شــود، کشــور قطعــاً بــا بحــران روبــه رو 
خواهــد شــد... چــون بنــده زيربــار تغييــرات مديريتــي غيرتخصصــي و غيرکارشناســي نرفتــم، کنــار 

گذاشــته شــدم.«
غالمحســين نــوذري در حکمــی ازســوی رئيس جمهــور به عنــوان سرپرســت وزارت نفــت 
ــه مجلــس رفــت و ايــن  ــار چنــدم ب ــرای ب ــژاد ب ــان 1386 محمــود احمدی ن منصــوب شــد. 23 آب
بــار از نماينــدگان مجلــس خواســت بــه وزيــر پيشــنهادی، غالمحســين نــوذری، رأی اعتمــاد دهنــد. 
پــس از ســخنان احمدی نــژاد، نماينــدگان موافــق و مخالــف بــه پشــت تريبــون رفتنــد. احمــد 

1 . مشعل، شماره 308 ، نيمه اول بهمن، 1384، ص 3.
2 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1515 ،1384/12/3. 

3 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1518، 1384/12/12. 
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ناطــق نــوری به عنــوان موافــق از گذشــته مهنــدس نــوذری، تعهــد، پاکدســتی و خدمــات پــرارزش 
او در مجلــس چهــارم ســخن گفــت. موافــق بعــدی، حســينعلی قاســم زاده بــود کــه پــس از شــرح 

جايــگاه صنعــت نفــت در اقتصــاد ايــران و لــزوم برنامه ريــزی، از ســوابق نــوذری دفــاع کــرد.
ــف  ــام مخال ــه در مق ــود ک ــور ب ــی معلمی پ ــت، عل ــون رف ــت تريب ــه پش ــری ک ــده ديگ نماين
ــت و  ــت نف ــای صنع ــهم درآمده ــوازن، س ــعه مت ــاره توس ــش هايی را درب ــت. او پرس ــخن گف س
زيرســاخت های ايــن صنعــت و فقــدان دانــش و ســرمايه در ايــن بخــش اقتصــادی مطــرح کــرد. 
ــرد  ــوت ک ــق دع ــوان مواف ــر، به عن ــده رودس ــی، نماين ــداهلل عباس ــای اس ــه از آق ــس جلس رئي
مواضــع خــود را بيــان کنــد. عباســی بــا نقــد تفکــر ليبراليــزم و ســکوالريزم و لــزوم توجــه بــه افــراد 
متعهــد در وزارت نفــت، بــه شــرح برنامه هــای غالمحســين نــوذری پرداخــت. او از عملکــرد نــوذری 
در دو بخــش عملياتــی و مديريتــی دفــاع کــرد و ضمــن تأييــد برنامه هــای او، از نماينــدگان دعــوت 
ــرام گلدی برمــک ســخنران بعــدی  ــد. باي ــر پيشــنهادی نفــت رأی اعتمــاد دهن ــه وزي ــه ب ــرد ک ک
بــود کــه در دفــاع از نــوذری ســخن گفــت و ضمــن شــرح تحصيــالت وزيــر پيشــنهادی، او را فــردی 

وارســته، متديــن و بســيجی خوانــد. 
ــد و  ــت را تولي ــت وزارت نف ــود پرداخــت. مأموري ــاع از خ ــه دف ــوذری ب ســپس، غالمحســين ن
ــش  ــزات، افزاي ــانی تجهي ــی، به روزرس ــع پااليش ــترش صناي ــازی، گس ــت، ذخيره س ــتحصال نف اس
ــک  ــی ي ــث خام فروش ــت: »بح ــد. او گف ــترک خوان ــن مش ــرمايه گذاری در ميادي ــی، س ــش فن دان
ــد  ــری تأکي ــم رهب ــام معظ ــت. مق ــوده اس ــما ب ــه ش ــد هم ــورد نق ــه م ــه هميش ــت ک ــی اس بحث
ــکه  ــون بش ــه ميلي ــردن س ــم ک ــده، فراه ــده ش ــش دي ــه پاالي ــه در برنام ــزی ک ــد، آن چي کرده ان
ــا آخــر برنامــه در  ــه چهــار ميليــون و پانصــد هــزار بشــکه ت ظرفيــت فراورشــی اســت. رســيدن ب
توليــد نفــت اســت. ديــروز از مــن ســؤال کردنــد اينکــه شــما گفتيــد توســعه و صنعــت بر پايــه نفت 
يعنــی چــه؟ ببينيــد! مــا در صنعــت چشــم انداز بــاالی چهارصــد ميليــارد دالر بايــد ســرمايه گذاری 
کنيــم. اگــر به  تنهايــی شــصت درصــد ايــن کار بــه مشــاوران، پيمانــکاران و ســازندگان داخلــی داده 
ــرژی عظيمــش  ــا ايــن ان شــود، يعنــی ســيصد ميليــارد دالر کار و ايــن يعنــی لوکوموتيــو نفــت ب

ــد.« ــودش بکش ــال خ ــه دنب ــی را ب ــای صنعت ــام واگن ه ــد تم می توان
ــق، 20  ــده رأی مواف ــم، 217 نماين ــس هفت ــده حاضــر در مجل ــان جلســه، از 246 نماين در پاي

ــد.1 ــدان ريختن ــه گل ــع ب ــده رأی ممتن ــف و 9 نماين ــده رأی مخال نماين
ــت  ــند وزارت نف ــر مس ــی ب ــدت کوتاه ــژاد، م ــت احمدی ن ــر وزرای دول ــون ديگ ــوذری، همچ ن

1. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هفتم، 23 آبان 1386.
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باقــی مانــد. در مــدت کوتــاه وزارتــش، انتصابــات نســبتاً گســترده ای انجــام داد و اقداماتــی بــرای 
آرامش بخشــی بــه ســازمان اداری بــه عمــل آورد. از مســئوليت های اجتماعــی وزارت نفــت 
حمايــت کــرد و رقــم خدمــات اجتماعــی را فزونــی بخشــيد. در ايــن دوره کوتــاه، رفــاه، بهداشــت 
ــاد  ــی ي ــس از گذشــت ســال ها از دوران او به خوب ــان پ ــت و کارکن ــی ياف ــت مطلوب و ورزش وضعي
ــود.  ــه کارکنــان بارزتريــن رفتــار ســازمانی او ب می کننــد. پرهيــز از هياهــوی سياســی و احتــرام ب
ــا اســتراتژی از پيــش تعيين شــده از ســاخت داخــل و واگــذاری پروژه هــا بــه  همچنيــن، مطابــق ب
ــه  ــرای تأســيس پااليشــگاه ســتاره خليج فــارس ب شــرکت های ايرانــی حمايــت کــرد و اقداماتــی ب
ــرداد 1388  ــت و در م ــان ياف ــژاد پاي ــت احمدی ن ــد دول ــا دور جدي ــوذری ب ــل آورد. وزارت ن عم

ــه مســعود ميرکاظمــی واگــذار کــرد. صندلــی وزارت را ب

سیدمسعود میرکاظمی
ــات رياســت جمهــوری ايــران در 22 خــرداد 1388 برگــزار شــد. محمــود  دهميــن دوره انتخاب
ــت.  ــا گذاش ــتور پ ــاختمان پاس ــه س ــر ب ــار ديگ ــت آرا ب ــت آوردن اکثري ــه دس ــا ب ــژاد ب احمدی ن
ــت. در  ــود پرداخ ــنهادی خ ــاع از وزاری پيش ــه دف ــت و ب ــس رف ــه مجل ــهريور ب ــژاد 8 ش احمدی ن
ــراي وزارت نفــت وجــود داشــت: سيدمســعود  ــر اساســي ب ــک تغيي ــران معرفي شــده، ي ــان وزي مي

ــي. ميرکاظم
ــه  ــش در زمين ــتراتژی دولت ــدا اس ــژاد ابت ــود احمدی ن ــت، محم ــر نف ــی وزي ــگام معرف ــه هن ب
صنعــت نفــت را شــرح داد و گفــت: »امــا بــرای وزارت نفــت، در طــول ســی ســال کارهــای فراوانــی 
در بخــش نفــت انجــام شــده اســت. عناصــر مؤمــن و انقالبــی در وزارت نفــت فداکاری هــا کرده انــد، 
خودشــان را بــه آب و آتــش زده انــد تــا ايــن صنعــت را ســر پــا نگــه دارنــد، امــا تــا امــروز راهبــرد 
اصلــی بهره بــرداری اقتصــادی بــرای تأميــن بودجــه دولــت بــوده اســت. مــا بايــد امــروز ايــن نــگاه 
ــر برنامه هــای  ــت اســت ب ــگاه اســتراتژيک کــه مــورد نظــر مجلــس و دول ــد ن را عــوض کنيــم. باي
نفــت حاکــم بشــود. صنعــت نفــت بايــد در خدمــت کل صنعــت کشــور قــرار گيــرد. عزيــزان مــن! 
نفــت بايــد يــک بــار ديگــر و بــرای هميشــه به طــور کامــل ملــی بشــود و در خدمــت همــه اقتصــاد 
کشــور قــرار گيــرد. صنعــت نفــت می توانــد صنعــت کشــور را راه بينــدازد، اشــتغال کشــور را پاســخ 
بدهــد، بايــد بــه ســمت خوداتکايــی در صنعــت نفــت برويــم. بايــد بــه ســمت تبديــل شــدن بــه 
قطــب صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در بخــش نفــت برويــم. بايــد بــه ســمتی برويــم کــه 
ــتی و  ــع پايين دس ــم. صناي ــل کني ــان را تبدي ــت و گازم ــم. نف ــش بدهي ــان را کاه ــادرات نفتم ص
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پايين تردســتی نفــت و گاز را در کشــورمان توســعه بدهيــم و حمايــت کنيــم تــا همــه ارزش افــزوده 
نفــت و گاز در کشــور مــا مســتقر بشــود. گازرســانی بــه شــهرها و روســتاها و بــه صنعــت توســعه 

پيــدا کنــد.«
ســپس، در دفــاع از انتخــاب ميرکاظمــی به عنــوان وزيــر پيشــنهادی نفــت، گفــت: »مــا نيازمنــد 
ــه هميــن دليــل آقــای دکتــر ميرکاظمــی کــه يــک  ــه نفــت هســتيم، ب ــگاه اســتراتژيک ب يــک ن
ــت،  ــاختارهای دول ــه س ــت، ب ــه دول ــت، ب ــت اس ــک استراتژيس ــتراتژيک و ي ــت اس ــتاد مديري اس
ــن.  ــی و مؤم ــاک، مردم ــاز شــجاع، پ ــده جانب ــک رزمن ــل دارد. ي ــت احاطــه کام ــون مديري ــه فن ب
رئيــس بخش هــای گوناگــون اقتصــادی بــود، موفــق بــود. رئيــس دانشــگاه بــود، موفــق بــود. وزيــر 
ــا  ــاهلل ب ــد. ان ش ــت او را می شناس ــد. دول ــت را می شناس ــه دول ــت. هم ــق اس ــد، موف ــی ش بازرگان
کمــک عناصــر مؤمــن وزارت نفــت مــا بتوانيــم ايــن تغييــر نــگاه را در صنعــت نفــت جــاری کنيــم 

ــرد.«1 ــرار گي ــی ق ــع کشــور در نســل های آت و نفــت در خدمــت همــه مناف
12 شــهريور نوبــت بــه بررســی صالحيــت وزيــر پيشــنهادی نفــت رســيد. محمدقســيم عثمانــی، 
ــروز  ــف و به ــام مخال ــان در مق ــا کاتوزي ــوی و حميدرض ــيدفاضل موس ــينی، س ــيدعماد حس س
ــا  ــق ب ــام مواف ــی در مق ــدر و اســداهلل قره خان ــی نقن ــی راد، محمــد دهقان ــری، ســيدعلی اديان جعف

ــد. ــراز کردن وزارت ميرکاظمــی نظــرات خــود را اب
ــی و  ــردی، علم ــخصيت ف ــتايش ش ــا س ــود. او ب ــی ب ــيم عثمان ــف، محمدقس ــتين مخال نخس
ــات  ــص و تجربي ــب تخص ــدم تناس ــود را ع ــت خ ــل مخالف ــن دلي ــی، مهم تري ــی ميرکاظم اجراي
ــای  ــکاالت و نقص ه ــپس، اش ــرد و س ــوان ک ــت عن ــوزه نف ــا ح ــی ب ــی ميرکاظم ــوابق اجراي و س
ــه  ــدون ارائ ــا ب ــی و راهبرده ــت های کل ــان سياس ــمرد: بي ــی را برش ــنهادی ميرکاظم ــه پيش برنام
برنامــه اجرايــی بــرای آن؛ عــدم وجــود برنامــه و يــا بيــان ديــدگاه درخصــوص صــادرات نفت خــام؛ 
ــه  ــرای ســرمايه گذاری و تأميــن مالــی در حــوزه نفــت؛ عــدم اشــاره ب ــه دقيــق برنامــه ب عــدم ارائ
قراردادهــای بيع متقابــل و نحــوه فاينانــس بــرای تأميــن مالــی، عــدم ارائــه برنامــه در حــوزه رفــع 

ــيمی. ــت، گاز و پتروش ــوزه نف ــود در ح ــای موج بی عدالتی ه
ســيدعماد حســينی مخالــف بعــدی بــود کــه پشــت تريبــون قــرار گرفــت. او نيــز بــا اشــاره بــه 
اينکــه برنامــه ميرکاظمــی تاکنــون چندبــار تغييــر کــرده اســت، چنــد نقــد بــه آن وارد کــرد: »در 
مــورد آن برنامــه می خواهيــم نقــد کنيــم. يکــی، فقــدان ديــدگاه صحيــح در اصــالح ساختارهاســت، 
در محــور برنامــه ايشــان بــه نفــت بــا يــک نــگاه بنــگاه داری و يــا نــگاه تجــاری برخــورد شــده. شــما 

1. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هشتم، 8 شهريور 1388.



988

تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400(  

ببينيــد مــا ايــن نــگاه را در گذشــته هــم داشــتيم کــه معلــول آن 150 شــرکتی بودنــد کــه االن 
ــرای وزارت نفــت هزينــه مــازاد ايجــاد کــرده. مــورد ديگــری کــه مــن نقــد دارم، خطــر خــارج  ب
شــدن اهــرم برنامه ريــزی توليــد کشــور از دســت نظــام اســت. يکــی از اهــداف برنامــه جنــاب آقــای 
ــی و  ــکار داخل ــه شــرکت های پيمان ــت و گاز ب ــن نف ــات ميادي ــذاری مطالع ــر ميرکاظمــی واگ دکت
خارجــی اســت... آقــای ميرکاظمــی گفتنــد کــه مــا مطالعــات توســعه مياديــن نفــت و گاز را بــه 
ــق  ــدم تطاب ــود دارد، ع ــان وج ــه ايش ــه در برنام ــری ک ــث ديگ ــم. بح ــذار می کني ــا واگ خارجی ه
ــد  ــت تولي ــش ظرفي ــت، افزاي ــا در نف ــی م ــام اســت. سياســت کل ــی نظ ــا سياســت های کل الزم ب
صيانت شــده متناســب بــا ذخايــر موجــود اســت. در برنامــه ای کــه جنــاب آقــای ميرکاظمــی ارائــه 
ــر حداکثرســازی  ــه فک ــد ب ــا باي ــد. م ــزی کردن ــک را برنامه ري ــش ســهم اوپ ــظ و افزاي ــد، حف دادن
درآمــد کشــورمان باشــيم، يــا بــه فکــر کشــورهای مصرف کننــده نفــت کــه بخواهنــد نفــت را ارزان 

تحويــل بگيرنــد.«
عــدم اشــاره بــه تــراز گاز و برنامــه صــادرات گاز و تزريــق گاز بــا توجــه بــه منفــی بودن تــراز گاز، 
عــدم اشــاره بــه خط لولــه صلــح، عــدم اشــاره بــه برنامــه وزيــر نفــت بــرای حــل مســئله بنزيــن از 
ديگــر نقدهــای حســينی بــه برنامــه ميرکاظمــی بــود. همچنيــن، بــه وضعيــت صنعــت پتروشــيمی 
اشــاره کــرد و گفــت: »مــن خواهــش می کنــم بفرماينــد پتروشــيمی کــه نيــاز بــه 50 ميليــارد دالر 
ســرمايه گذاری دارد، بــا چهــار خطــی کــه شــما در برنامــه نوشــتيد، نمی توانيــم پتروشــيمی را اداره 
کنيــم. در کميســيون انــرژی فرموديــد مــا خط هــای اتيلــن شــرق و غــرب و مرکــز را اگــر بدانيــم 
ــه در  ــيمی ک ــای پتروش ــام واحده ــما تم ــی ش ــم. يعن ــل می کني ــدارد، تعطي ــادی ن ــه اقتص توجي
ايــن کشــور ســرمايه گذاری شــده را می خواهيــد بــه يکبــاره تعطيــل کنيــد؟« حســينی در پايــان 
ــه نماينــدگان گفــت: »مــن از نماينــدگان محتــرم تقاضــا می کنــم در موقــع  ســخنانش خطــاب ب
رأی دادن ]توجــه کننــد[ رأی دادن بــه آقــای ميرکاظمــی نــه بــه نفــع شــخص ايشــان اســت، نــه 

بــه نفــع دولــت دهــم اســت و نــه بــه نفــع مجلــس شــورای اســالمی.«
ــود. او  ــا ميرکاظمــی ســخن گفــت، بهــروز جعفــری ب ــده ای کــه در موافقــت ب نخســتين نماين
ــان  ــن انتظــار داشــتم مخالف ــرد و گفــت: »م ــاز ک ــان ميرکاظمــی آغ ــد مخالف ــا نق ســخنانش را ب
ــه صنعــت نفــت، برنامه هــای ايشــان را نقــد کننــد.  ــه حــوزه نفــت و ب ــد ب ــگاه جدي ــا ن محتــرم ب
ــگاه  ــا ن ــوز ب ــه هن ــا اينک ــد و ي ــه نکرده ان ــی را مطالع ــای ميرکاظم ــای آق ــا برنامه ه ــوز ي ــا هن گوي
ــت  ــک مديري ــدان ي ــت فق ــت نف ــا در صنع ــکل م ــد... مش ــگاه می کنن ــت ن ــوزه نف ــه ح ــنتی ب س
اســتراتژيک و کالن نگــر و شــيوه مديريتــی اســت کــه بتوانــد بــا دنيــا تعامــل داشــته باشــد... امــا 
اينکــه فرمودنــد رويکــرد خام فروشــی نفــت، مگــر شــما ســخنان آقــای رئيس جمهــور را در معرفــی 
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ــای  ــاً در برنامه ه ــود. اتفاق ــده ب ــم ش ــت ه ــانه ها سوءبرداش ــه از آن در رس ــنيده ايد ک ــه نش کابين
ــرد آن در بودجــه  ــای ميرکاظمــی رويکــرد عــوض شــده اســت از خام فروشــی نفــت و هزينه ک آق
جــاری بــه ســرمايه گذاری مولــد و زاينــده... مــا در حوزه هــای مــرزی و مشــترک بيــن کشــورهای 
ــن حوزه هــا  ــه برداشــت از اي ــد ب ــت را باي ــارس اولوي ــای خــزر و خليج ف خــارج به خصــوص در دري
ــع می شــود و الحمــداهلل در اولويت هــای کاری  ــا چنــد ســال اســت کــه دارد ضاي بدهيــم. حــق م

ايشــان قــرار دارد.«
ــی راد  ــخن اديان ــود. روی س ــدی ب ــق بع ــرژی، مواف ــيون ان ــو کميس ــی راد، عض ــيدعلی اديان س
ــو  ــوان عض ــن، به عن ــاد م ــه اعتق ــه ب ــن برنام ــود: »اي ــی ب ــه ميرکاظم ــه برنام ــدان ب ــا منتق ــز ب ني
ــن  ــه و کاربردی تري ــن برنام ــه و عملياتی تري ــن برنام ــرژی، مســتندترين و منطبق تري کميســيون ان
برنامــه در راســتا بــا اســناد باالدســتی ماننــد چشــم انداز بيست ســاله و رهنمودهــای مقــام معظــم 
ــت های کالن  ــور سياس ــت و گاز و همين ط ــوزه نف ــاله در ح ــه پنج س ــن برنام ــرای تدوي ــری ب رهب
ــه اکتشــاف  ــه ب ــه اســت.... در بخــش نفــت، به طــور جــدی و عالمان ــن موضوع در چارچــوب قواني
ــتحصال و  ــرداری و اس ــه بهره ب ــور ب ــد و همين ط ــاره کردن ــی و گازی اش ــن نفت ــعه ميادي و توس
ــی  ــای اساس ــا و نيازه ــزء ضرورت ه ــروز ج ــه ام ــی و گازی ک ــترک نفت ــن مش ــره وری از ميادي به
وزارت نفــت اســت... مــا اعتقــاد داريــم ايشــان بــه دليــل توانمنــدی و ســابقه وزارتــی کــه دارنــد، 
بــه دليــل آشــنايی بــا اقتصــاد انــرژی، بــه دليــل تعامــل بــا بنگاه هــای اقتصــادی و وزرای اقتصــادی 
ــه  ــد عنصــر مناســب و گزين ــد، می توانن ــژاد دارن ــر احمدی ن ــای دکت ــاب آق ــزد جن ــی کــه ن و تقرب

مناســبی باشــند.«
ســيدفاضل موســوی کــه به عنــوان مخالــف پشــت تريبــون رفــت، ابتــدا نفــت را يــک موهبــت 
الهــی دانســت کــه بــرای مــردم ايــران بــه لحــاظ عــدم برنامه ريــزی صحيــح، تبديــل بــه معضــل 
شــده اســت. ســپس، بــه ميرکاظمــی اشــاره کــرد و گفــت: »آقــای ميرکاظمــی، بــرادر گرامــی، شــما 
مســئول )وزيــر( وزارت بازرگانــی کشــور بوديــد، مــن نمی دانــم چــه گلــی بــه ســر وزارت بازرگانــی 
ــن مملکــت را  ــه اقتصــادی اي ــن و ارزشــمندترين مجموع ــد بزرگ تري ــروز می خواهي ــه ام ــد ک زدي
ــه برنامــه ارائه شــده توســط ميرکاظمــی پرداخــت و ايــرادات آن را  بــه عهــده بگيريــد.« ســپس، ب
ــه  ــدم ارائ ــا؛ ع ــا و تهديده ــل از شــرايط موجــود و فرصت ه ــه تحلي ــدم ارائ ــرد: ع ــان ک ــن بي چني
ــز  ــه مباحــث اساســی و چالش برانگي ــد و عرضــه نفــت گاز؛ عــدم ورود ب ــل از دورنمــای تولي تحلي
در حــوزه نفــت طــی ســاليان گذشــته مثــل ايجــاد ده هــا شــرکت جديــد؛ انــواع قراردادهــای نفتــی 
ــر شــرايط توليــد و تبعــات بين المللــی آنهــا و چگونگــی اصــالح آنهــا؛ عــدم اشــاره  ــار آنهــا ب و آث
ــن  ــری روش ــدم موضع گي ــا؛ ع ــی از آنه ــای ناش ــت گاز و اولويت ه ــا مثب ــی ي ــراز منف ــث ت ــه بح ب
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ــل و بازنگری هــا؛ عــدم  ــا مشــکالت قراردادهــای بيــع متقاب ــی ســاختار ي در مــورد تغييــرات متوال
بحــث دربــاره تمرکززدايــی در ابعــاد ســاختاری و مقرراتــی؛ تکيــه بــر اســتقراض خارجــی در برنامــه 
ــی  ــوب فعل ــای مص ــت پروژه ه ــردن ليس ــی ک ــرداری و کپ ــام آور؛ خالصه ب ــام سرس ــرار ارق ــا تک ب
ــرح  ــا و ط ــجام در برنامه ه ــدم انس ــد؛ ع ــث جدي ــرح بح ــدون ط ــود ب ــرای خ ــه ب ــوان برنام به عن

ــی. ــورت عمليات ــه به ص ــعاری و ن ــورت ش ــوارد به ص ــی از م ــی و در خيل ــورت کل ــث به ص مباح
حميدرضــا کاتوزيــان نيــز در مخالفــت بــا وزيــر پيشــنهادی نفــت، بــه عــدم تخصــص او در حــوزه 
ــی اينجــا  ــم، ول ــرد باشــخصيتی می دان ــای ميرکاظمــی را ف نفــت اشــاره کــرد و گفــت: »بنــده آق
ــه ايشــان بســپاريم  ــه مهمــی را ب ــم وزارتخان ــم بزرگــی هســتيم. می خواهي درصــدد اتخــاذ تصمي
ــه اينکــه  ــه تخصصــی اســت، ن کــه وزيــر آن بايــد تصميم گيــری کنــد و الزمــه آن دانــش و تجرب
مشــاوران و معاونيــن بــرای ايشــان تصميم ســازی کننــد. ايــن حــرف بــه نظــر صحيــح نمی رســد 
ــای  ــد آق ــه ش ــدارد... گفت ــش ن ــات و دان ــه اطالع ــاز ب ــد و ني ــت می کن ــر مديري ــم وزي ــه بگويي ک
ميرکاظمــی استراتژيســت اســت... امــا در عمــل ايشــان اثبــات کردنــد کــه استراتژيســت کالن نگــر 
ــی را  ــت وزارت بازرگان ــما وضعي ــد. ش ــل کردن ــه عکــس آن عم ــرای اينک ــر نيســتند. ب و فرايندنگ
ــما در  ــد. ش ــود آم ــه وج ــور ب ــد کش ــکر و قن ــت ش ــرای صنع ــی ب ــه وضعيت ــد. چ ــه بفرمايي توج
ــد...  ــرد، توجــه کني ــا صــورت می گي ــن برنج کاری ه ــه بزرگ تري ــالن ک ــدران و گي اســتان های مازن
شــما مالحظــه کنيــد در کشــور مــا هندوانــه از چيــن وارد شــده اســت. بــرای ورود پرتقــال يارانــه 

داده شــده، واقعــاً نــگاه استراتژيســت پشــت ايــن اقدامــات بــوده؟«
ــای  ــه آق ــت: »برنام ــه ارائه شــده توســط ميرکاظمــی گف ــه برنام ــاره ب ــا اش ــان ســپس ب کاتوزي
ــه در  ــور را ک ــت های کالن کش ــاًل سياس ــی از آن اص ــت، بخش هاي ــه نيس ــاً برنام ــی واقع ميرکاظم
ــه  ــد. برنام ــوان کردن ــت را عن ــره اس ــاله و غي ــای ده س ــاله و برنامه ه ــم انداز بيست س ــئله چش مس
ايشــان کپــی برنامه هايــی اســت کــه توســط وزرای مختلــف کــه بــرای وزراتخانــه کانديــد بودنــد، 

ــی بســيار وجــود دارد.« ــان شــده اســت. در آن کلی گوي ــه، طراحــی و بي ارائ
نکتــه پايانــی کــه کاتوزيــان بــه آن اشــاره کــرد، قابــل تأمــل اســت. او گفــت: »دوســتان توجــه 
ــرود در اجــالس اوپــک شــرکت  داشــته باشــند کــه آقــای ميرکاظمــی وزيــری اســت کــه بايــد ب
کنــد. دو هفتــه ديگــر در پايــان فصــل تابســتان، اجــالس اوپــک اســت. مــن ســؤال می کنــم آقــای 
ــد در  ــا بخواهن ــر نفــت کشــور م ــوان وزي ــه به عن ــد ک ــدار اشــراف دارن ــاً چــه مق ميرکاظمــی واقع
ــد  ــور می خواهن ــد، چط ــرح کنن ــد ط ــی را می خواهن ــه موضوعات ــد. چ ــن اجــالس شــرکت کنن اي
از حقــوق ايــران دفــاع کننــد. چقــدر بــه موضوعــات مرتبــط بــا نفــت کشــور، مســئله صــادرات و 

توليــد اشــراف دارنــد؟«
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ــث  ــرد: »بح ــاز ک ــش را آغ ــق صحبت هاي ــوان مواف ــدر به عن ــی نقن ــد دهقان ــس از او، محم پ
ــات  ــن تجربي ــردن اي ــظ ک ــه حف ــم ک ــت داري ــا در نف ــاله م ــه صدس ــک تجرب ــه ي ــت ک ــن اس اي
ــرادی  ــم، الزم اســت کــه اف ــا در وزارت نفــت و صنعــت نفــت و گاز کشــور داري گرانقــدری کــه م
ــوند.  ــم ش ــت حاک ــر وزارت نف ــای سياســی و غيرسياســی ب ــعه صدر و دور از تنگ نظری ه دارای س
مــا اگــر بخواهيــم آن تجربيــات گران ســنگ وزارت نفــت را حفــظ کنيــم، افــرادی الزم اســت کــه 
دارای تنگ نظــری سياســی نباشــند. جنــاب آقــای ميرکاظمــی در ايــن خصــوص، تجربــه و ســابقه 
ــد.« ــه دور بوده ان ــی ب ــی و جناح ــای سياس ــه از تنگ نظری ه ــت ک ــاهد اس ــی ش ــان به خوب ايش

ــاع کنــد  ــرود، از برنامه هــای خــود دف ــود کــه پشــت تريبــون ب ــت ميرکاظمــی ب ــان، نوب در پاي
ــران  ــی اي ــتعدادهای طبيع ــه اس ــاره ب ــا اش ــی ب ــد. ميرکاظم ــخ گوي ــدان پاس ــؤاالت منتق ــه س و ب
ــوان  ــت و گاز به عن ــوری نف ــع هيدروکرب ــت: »مناب ــوری، گف ــم هيدروکرب ــع عظي ــود مناب در وج
مهم تريــن مزيــت کشــور همــه ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، سياســی و امنيتــی کشــور را به نوعــی 
ــگاه اقتصــادی  ــاً بن ــوان صرف ــه صنعــت نفــت به عن ــگاه ب ــن رو، ن ــد. از اي ــرار می ده تحت الشــعاع ق

ــر ارزش هــای ملــی اســت... اجحــاف ب
ــتی  ــناد باالدس ــه اس ــی ب ــا، نيم نگاه ــوت و چالش ه ــاط ق ــه نق ــل از ورود ب ــد قب ــازه بدهي اج
ــتی در  ــاله بايس ــم انداز بيست س ــق چش ــا در اف ــی! م ــران گرام ــرادران و خواه ــيم. ب ــته باش داش
حــوزه صنعــت نفــت جايــگاه دوميــن توليدکننــده نفت خــام در اوپــک را داشــته باشــيم، بايســتی 
جايــگاه اول منطقــه بــه لحــاظ ظرفيــت پااليــش بــه منظــور باالتريــن ارزش افزوده را داشــته باشــيم. 
بايســتی بــه جايــگاه دوم جهــان در ظرفيــت توليــدی گاز طبيعــی بــا توجــه بــه بهــره وری بــاال و 
ــد  ــاظ تولي ــگاه اول از لح ــه جاي ــتيابی ب ــم. دس ــت يابي ــتی آن دس ــع پايين دس ــزوده صناي ارزش اف

ــيم.« ــته باش ــع پايين دســتی آن را بايســتی داش ــواد پتروشــيمی و صناي ــا و م کااله
او بــا اشــاره بــه اينکــه دکتريــن انــرژی کشــور بــه بازنگــری و تدويــن نيــاز دارد، به مبحــث بنزين 
ــد.  ــن چــه می کني ــا بنزي ــد کــه شــما ب اشــاره کــرد و گفــت: »بعضــی از دوســتان ســؤال می کنن
ــيون های  ــا کميس ــل ب ــد تعام ــا باي ــت. م ــی اس ــئله مل ــک مس ــن ي ــه اي ــم ک ــاره می کن ــن اش م
ــن  ــا اي ــردن يارانه ه ــد ک ــيون هدفمن ــرژی و کميس ــيون ان ــوص کميس ــس، به خص ــف مجل مختل
ــا  ــدود 650 ت ــارس ح ــوب خليج ف ــن در ف ــت بنزي ــد، قيم ــالع داري ــم. اط ــال کني ــوع را دنب موض
700 دالر در تــن اســت. اگــر طبــق قانــون ماليــات بــر ارزش افــزوده کــه ميــزان ماليــات کــه مــا 
ــه  ــم ب ــره را ه ــال و خرده فروشــی و غي ــای انتق ــم و هزينه ه ــه کني ــه آن اضاف 30 درصــد اســت ب
آن اضافــه کنيــم و اتــالف منابعــی کــه داريــم را جمــع بزنيــم، بــه بــاالی هــزار تومــان می رســد. 
ســؤال ايــن اســت کــه اگــر يکبــاره ايــن اقــدام انجــام بشــود، آيــا آن جهــش قيمتــی را نــدارد؟ از 
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آن طــرف، حمايت هــای الزم از اقشــار ضعيــف صــورت نگرفتــه اســت. يــک چالشــی اســت کــه بايــد 
بنشــينيم و بــا همديگــر حــل کنيــم.«

ــون و 300  ــت از 4 ميلي ــد نف ــش تولي ــه خــود را افزاي ــای برنام ــن بخش ه ميرکاظمــی مهم تري
هــزار بشــکه بــه 5 ميليــون و 152 هــزار بشــکه در روز دانســت. او، توســعه پااليشــگاه ها و افزايــش 
ــکه در  ــزار بش ــون و 670 ه ــه 2 ميلي ــکه ب ــزار بش ــون و 677 ه ــگاه  ها از 1 ميلي ــوراک پااليش خ
ــب در روز،  ــون مترمکع ــه 990 ميلي ــب در روز ب ــون مترمکع ــد گاز از 552 ميلي ــش تولي روز، افزاي
ــای  ــرداری بيشــتر از مخــازن مشــترک، نوســازی و ارتق ــرای بهره ب ــه ای ب توســعه همــکاری منطق
فنــاوری شــبکه  های انتقــال و توزيــع گاز طبيعــی و گازرســانی بــه شــهرها و روســتاهای فاقــد گاز، 
ــای  ــدی حوزه ه ــن، بلوک بن ــه ميادي ــد در اکتشــاف، ضــرورت مطالع ــای جدي اســتفاده از فناوری ه
ــن در حــال توليــد و افزايــش ضريــب بازيافــت را از  رســوبی، اکتشــاف در اليه هــای عميــق ميادي
ديگــر اولويت هــای خــود دانســت. تنظيــم روابــط شــرکت ملــی نفــت بــا دولــت و پيگيــری تصويــب 

اساســنامه نيــز ازجملــه برنامه هــای ميرکاظمــی در بخــش ســاختاری صنعــت نفــت بــود. 
ــن  ــود چني ــای او ب ــا برنامه ه ــدگان ب ــت نماين ــوارد مخالف ــه از م ــرب ک ــن غ ــط اتيل ــه خ او ب
اشــاره کــرد: »نکتــه ای کــه در پتروشــيمی قابــل توجــه اســت، اگــر نــگاه بنــگاه اقتصــادی را داشــته 
باشــيم، اصــاًل ضرورتــی نــدارد ايــن کارهــا را انجــام بدهيــم. مــا زيرســاخت ها را فراهــم می کنيــم، 
ســرمايه گذاری می کنيــم، هزينــه انتقــال را می دهيــم، خــط اتيلــن را بــه دورتريــن نقطــه از جنــوب 
ــم.  ــور می آوري ــوب کش ــه جن ــم و ب ــل می کني ــيمی را حم ــاره پتروش ــد دوب ــم و بع ــور می بري کش
امــا هــدف ايــن نبــوده اســت. اگــر پيشــران اقتصــادی مطــرح باشــد، اينجــا صنايــع پايين دســتی 
ــتغال  ــزوده بيشــتر و اش ــاً ارزش اف ــد. اتفاق ــعه بده ــد توس ــه بياي ــرژی اســت ک ــه اقتصــاد ان وظيف
ــک  ــم و ي ــرمايه گذاری می کني ــان س ــارد توم ــا 700-800 ميلي ــت. م ــد از آن اس ــتر در بع بيش
ــتی  ــع پايين دس ــر صناي ــا اگ ــد، ام ــاد می کن ــغل ايج ــه 1000 ش ــم ک ــاد می کني ــيمی ايج پتروش
ــر ايــن شــغل و ارزش افــزوده ايجــاد می کنــد و در نــگاه  ــا ايــن مبلــغ توســعه بدهيــم، 10 براب را ب

اقتصــاد پيشــران انــرژی در کشــور مطــرح اســت کــه بايســتی بــه آن توجــه داشــته باشــيم.«
پــس از پايــان جلســه رأی اعتمــاد، 286 نماينــده حاضــر در مجلــس آرای خــود را بــه گلدان هــا 
ــع  ــف و 19 رأی ممتن ــق، 117 رأی مخال ــا 147 رأی مواف ــی ب ــعود ميرکاظم ــد و سيدمس ريختن

کرســی وزارت نفــت را از آن خــود کــرد.1

1. مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هشتم، 12 شهريور 1388.
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تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی
ميرکاظمــی 13 شــهريور 1388 پــا بــه وزارت نفــت گذاشــت. او در جلســه معارفــه خــود از لــزوم 
وارد  شــدن نيروهــای متخصــص خــارج از نفــت بــه ايــن حــوزه ســخن گفــت و معتقــد بــود ديگــر 
دوران اينکــه نيروهــای بيــرون از نفــت نبايــد بــه ايــن حــوزه وارد شــوند، ســپری شــده اســت: »قبل 
از انقــالب، نفــت حــوزه ای محــدود بــود کــه فقــط عــده ای خــاص آن را مديريــت می کردنــد، امــا 
امــروز بــا توجــه بــه 30 ســال تــالش بــرای رشــد و شــکوفايی آن، ضــرورت اصــالح ايــن نــگاه کــه 
کســی از بيــرون نمی توانــد وارد سيســتم نفــت شــود، بــه خوبــی آشــکار می شــود و ايــن صنعــت 

ــد شــود.«1 ــن صنعــت هــم بهره من ــرون از اي ــد از توانمندی هــای ارزشــمند نيروهــای بي می توان
چنانکــه بســياری از کارشناســان پيش بينــی کردنــد، ميرکاظمــی از همــان نخســتين روزهــای 
ــرد.  ــاز ک ــت آغ ــت نف ــت صنع ــطوح مديري ــی را در س ــی آرام ــترده، ول ــرات گس ــورش تغيي حض
ــر نفتــی از ســمت  ــا از برکنــاری 120 مدي به طوری کــه در نهميــن مــاه وزارت او خبرگزاری ه
خــود خبــر دادنــد. در يکــی از تغييــرات قابــل توجــه، جشن ســاز، مديرعامــل شــرکت ملــی نفــت، 
ــترش و  ــازمان گس ــت س ــش از آن رياس ــی، پي ــی داد. قلعه بان ــد قلعه بان ــه احم ــود را ب ــای خ ج
ــن ســؤال  ــه اي ــش در پاســخ ب ــس از انتصاب ــک روز پ ــده داشــت. او ي ــر عه ــدرو( را ب نوســازی )اي
ــا صراحــت گفــت: »تــا کنــون هيــچ  ــرای حضــور در صنعــت نفــت دارد، ب کــه چــه برنامه هايــی ب
ــرای شــناخت بيشــتر در ايــن عرصــه نيازمنــد زمــان هســتم.«2 تخصصــی در نفــت نداشــته ام و ب

ــت و  ــان وزارت نف ــی از معاون ــد. برخ ــم نش ــا خت ــه همين ج ــت ب ــت نف ــی در صنع خانه تکان
ــل از خبرگزاری هــا، تــا بهمــن 1389 بيــش از  ــر کردنــد. بــه نق شــرکت های تابعــه آن تغيي
250 تغييــر در ســطوح مديريتــی انجــام شــد. تغييــر در ســطوح کارشناســان و زيرمجموعه هــای 
وزارتخانــه بيــش از ايــن عــدد بــود.3 خاطرنشــان می ســازد برخــی از مديــران وزارت نفــت در همــان 
زمــان چنيــن تغييــرات گســترده ای را تکذيــب کردنــد. نگارنــده نيــز نتوانســت آمــار دقيقــی از ايــن 

تغييــرات گســترده بــه دســت آورد.
ــرکت  ــده ش ــی های آين ــن خط مش ــت، تدوي ــت نف ــران صنع ــی از مدي ــی برخ ــس از جا به جاي پ
ــار  ــت، در کن ــر نف ــر 1389 مســعود ميرکاظمــی، وزي ــت. تي ــرار گرف ــی نفــت در دســتور کار ق مل
ــی های  ــت و خط مش ــور ياف ــره حض ــه هيئت مدي ــد، در جلس ــل جدي ــی، مديرعام ــد قلعه بان احم
جديــد را بــه مديــران نفــت ابــالغ کــرد؛ افزايــش تــوان توليــد از مياديــن مشــترک، حداکثر ســازی 

1 . مشعل، شماره 461، 29 شهريور 1388، ص 3.
2.خبر آنالين، 11 خرداد 1389.
3. خبر آنالين، 16 بهمن 1389.
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ــی. ميرکاظمــی از  ــارس جنوب ــدی از پ ــه مصــرف گاز تولي ــن برنام ــن و تعيي ــه ميادي ــق گاز ب تزري
مديــران نفــت خواســت برنامــه ای راهبــردی بــرای جــذب و اصــالح ترکيــب نيــروی انســانی نفــت 
ــه کننــد. همچنيــن، گفــت کــه کارهــای خدماتــی و پشــتيبانی نفــت  ــرای تصويــب ارائ تهيــه و ب
بايــد برون ســپاری شــود.1 ســخنان ميرکاظمــی حاکــی از آن بــود کــه مــوج ديگــری از تغييــرات و 

جــذب نيروهــای جديــد در راه اســت.
ــاد از ميرکاظمــی  ــژاد در جلســه رأی اعتم ــد. اگرچــه احمدی ن ــری نپايي وزارت ميرکاظمــی دي
به عنــوان يــک استراتژيســت نــام بــرد، امــا عملکــرد او از همــان ابتــدا مــورد انتقــاد برخــی کارکنــان 
ــود. توقــف ســوآپ نفت خــام، توليــد  ــرار گرفــت. دليــل انتقادهــا متنــوع ب ارشــد صنعــت نفــت ق
بنزيــن آلــوده و کاهــش توليــد نفــت و گاز ازجملــه مســائلی بــود کــه مــورد انتقــادات بســيار قــرار 
ــت ميرکاظمــی از ســاخت داخــل،  ــه حماي ــادات، ضــرورت دارد ب ــه انتق ــار مجموع ــت. در کن گرف
ــارس  ــتاره خليج ف ــگاه س ــداث پااليش ــريع در اح ــيس و تس ــوان تازه تأس ــرکت های ج ــوت از ش دع
ــان مســئوليت ميرکاظمــی در وزارت نفــت  ــژاد پاي ــم. 24 ارديبهشــت 1390، احمدی ن اشــاره کني

را اعــالم کــرد.

دو سرپرست وزارت نفت

احمدی نژاد؛ علی آبادی
24 ارديبهشــت 1390، احمدی نــژاد بــا پايــان دادن بــه مســئوليت ميرکاظمــی، خــود سرپرســتی 
ــگاه سرپرســت وزارت نفــت  ــر عهــده گرفــت. او در 26 ارديبهشــت 1390 در جاي وزارت نفــت را ب
در جلســه شــوراي معاونــان نفــت حضــور يافــت. معاونــان ســتادي و مديــران عامــل چهــار شــرکت 
اصلــي وزارت نفــت در ايــن جلســه حضــور داشــتند. احمدی نــژاد ضمــن تأکيــد بــر ضــرورت ادغــام 
ــرد  ــد ک ــه، تأکي ــازي دو وزارتخان ــازي و چابک س ــدف کوچک س ــا ه ــرو ب ــت و وزارت ني وزارت نف
کــه دو وزارتخانــه بــه ســمت ادغــام پيــش خواهنــد رفــت. او بــه معاونــان و مديــران صنعــت نفــت 
ــم  ــان مهــم اســت کــه تصمي ــي چن ــگاه و اهميــت صنعــت نفــت در اقتصــاد مل ــادآور شــد جاي ي

گرفتــه اســت خــود سرپرســتي وزارت نفــت را بــر عهــده گيــرد.2
جلســه 159 اوپــک در ويــن بــه رياســت ايــران در پيــش رو بــود و محمــود احمدی نــژاد تمايــل 

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1718، 1389/4/13.
2 . مشعل ، شماره 543، 1 خرداد 1390، ص 1. 
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داشــت در ايــن جلســه بــر صندلــي رياســت اوپــک ظاهــر شــود، امــا از نــگاه کارشناســان و برخــی 
از نماينــدگان مجلــس سرپرســتي او بــر وزارت نفــت قانونــی نبــود. احمــد توکلــی در مصاحبــه ای 
گفــت: »در قانــون اساســی جديــد در اصــل 135 بــه رئيس جمهــور ايــن اختيــار داده شــده اســت 
کــه بــرای آن دســته از وزارتخانه هايــی کــه وزيــر ندارنــد، بــرای مــدت ســه مــاه سرپرســت تعييــن 
ــه رئيس جمهــور داده نشــده اســت کــه شــخصاً  ــاری ب ــون اساســی چنيــن اختي ــا در قان ــد، ام کن
ــه  ــي سرپرســتي را ب ــژاد صندل ــش فشــارها، احمدی ن ــا افزاي ــرد.«1 ب ــده بگي ــر عه سرپرســتی را ب

ــادی واگــذار کــرد. محمــد علی آب
رئيس جمهــور در 16 خــرداد 1390 محمــد علی آبــادی را بــه سرپرســتی وزارت نفــت منصــوب 
ــاه سرپرســتی  ــه م ــه حــدود س ــود ک ــی ب ــره ای ورزشــی و غيرنفت ــادی چه ــد علی آب ــرد.2 محم ک
وزارت نفــت را بــر عهــده داشــت کــه در ايــن مجــال، ضرورتــی بــه شــرح ايــن دوران کوتــاه نيســت.

رستم قاسمی، آخرین وزیر 
ــس  ــه مجل ــود را ب ــت خ ــت دول ــر نف ــن وزي ــرداد 1390 آخري ــژاد روز 12 م ــود احمدی ن محم
ــاع از  ــژاد در دف ــود. احمدی ن ــور ب ــنهادی رئيس جمه ــر پيش ــمی وزي ــتم قاس ــرد. رس ــی ک معرف
ــت  ــرای وزارت نف ــه ب ــمی ک ــای قاس ــاب آق ــت: »جن ــمی گف ــی قاس ــرای معرف ــود ب ــنهاد خ پيش
معرفــی شــده اســت، ايشــان هــم از فرزنــدان انقــالب و دفــاع مقــدس اســت کــه خدمــات فراوانــی، 
چــه در دوره دفــاع مقــدس و چــه در دوره ســازندگی انجــام داده اســت. تقريبــاً در هــر کجــای ايران 
کــه امــروز ســفر کنيــم، آثــار خدمــات مخلصانــه ايــن مــرد قابــل مشــاهده اســت. امــروز هــم بــا 
تســلط و آشــنايی بــه حــوزه نفــت آمــده اســت کــه انشــاءاهلل مجموعــه نفــت را بيــش از گذشــته در 

خدمــت کشــور و منافــع ملــی متحــول بکنــد.«
علــی مطهــری به عنــوان نخســتين مخالــف پشــت تريبــون رفــت. او دليــل مخالفــت بــا حضــور 
قاســمی در رأس وزارت نفــت را ســابقه نظامــی او ذکــر کــرد و گفــت: »اصــل کلــی مــورد تأکيــد 
ــا قــدرت سياســی  ــد نخــوردن ســپاه پاســداران به عنــوان يــک قــدرت نظامــی ب ــزوم پيون بنــده، ل
ــات  ــه وزارت اطالع ــپاه... تجرب ــی نشــدن س ــر، دولت ــارت ديگ ــه عب ــدرت اقتصــادی اســت و ب و ق
ــان وزارت  ــد. در آن دوره، کارکن ــئله باش ــن مس ــد در اي ــی می توان ــاهد خوب ــازندگی ش در دوره س
ــژه و  ــات وي ــات و اطالع ــاً از امکان ــدند و طبع ــادی ش ــای اقتص ــه فعاليت ه ــويق ب ــات تش اطالع

1 . همشهری، 30 ارديبهشت 1390.
2 . خبرگزاری خبرآن الين، 24 ارديبهشت 1390.



996

تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400(  

رانت هــا اســتفاده کردنــد و هميــن امــر موجــب رخنــه فســاد در برخــی از کارکنــان آن وزارتخانــه 
شــد تــا اينکــه از ايــن کار منــع شــدند و جلوگيــری شــد. وزارت يــک نظامــی در وزارتخانــه نفــت 
ــادآور  ــت فس ــن اس ــه ممک ــود ک ــد ب ــادی خواه ــی و اقتص ــی، سياس ــدرت نظام ــد ق موجــب پيون
ــد،  ــه می گيرن ــی فاصل ــدرت سياس ــد از ق ــم دارن ــان کم ک ــا نظامي ــايه م ــور همس ــد... در کش باش
ولــی در کشــور مــا حرکــت عکــس آن آغــاز شــده اســت. بــه نظــر می رســد امــر مبارکــی نباشــد.«

مطهــری در ســخنان خــود گريــزی هــم بــه وزارت ميرکاظمــی زد و گفــت: »وقتــی وزيــر ســابق 
ــه وی در نفــت اعتــراض شــد،  ــه عــدم دانــش و تجرب ــه مجلــس معرفــی شــد و نســبت ب نفــت ب
ــق  ــه و تحقي ــاره نفــت مطالع ــاه درب ــر استراتژيســت اســت، شــش م ــه ايشــان مدي ــه شــد ک گفت
ــر  ــای وزي ــاه، آق ــد از شــش م ــرد. بع ــد کار اصالحــات در نفــت را شــروع خواهــد ک ــد و بع می کن
ــرد.  ــالم ک ــن سياســت اصالحــی خــود را اع ــت اولي ــات ســوآپ نف ــه عملي ــف کلي ــا صــدور توق ب
ــی  ــات ســوآپ هســتند، ول ــدازی مجــدد عملي ــال راه ان ــه دنب ــه ب حــاال کارشناســان ماه هاســت ک
ــای قاســمی نيســت، بلکــه  ــا شــخص آق ــد.... مخالفــت مــن ب ــار نمی رون ــوط زيرب شــرکت های مرب
مخالفــت مــن بــا رونــد ورود نظاميــان بــه قــدرت سياســی و دولــت اســت و ايــن را بــرای کشــور 

ــم.« ــر می دان مض
ــت:  ــه داد. او گف ــود را ارائ ــق خ ــمی نط ــتم قاس ــا رس ــت ب ــه در موافق ــمت اهلل فالحت پيش حش
»در ايــن مــدت خيلــی از ســايت ها موضــوع را بــه بحــث تحريــم ربــط دادنــد و مباحثــی را مطــرح 
می کردنــد کــه بــه نظــر مــن هــم بــه جمهــوری اســالمی ايــران، هــم بــه ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی و هــم بــه شــخص جنــاب آقــای قاســمی ظلــم شــد.« علــي الريجانــي نيــز ميکروفــن را 

روشــن کــرد و در حمايــت از قاســمی بــه ســخنراني پرداخــت.
در پايــان، رســتم قاســمی پشــت تريبــون رفــت. او ابتــدا شــرحی از خدمــات قــرارگاه خاتم االنبيــا 
ــا شــرکت هايی چــون شــل  ــا ب ــرارگاه خاتم االنبي ــی ق ــه داد و جايگزين ــت و گاز ارائ ــت نف در صنع
ــا خــروج شــرکت های بزرگــی ماننــد توتــال  و توتــال را يکــی از برنامه هــای خــود اعــالم کــرد: »ب
ــزرگ شــد.  ــن شــرکت های ب ــن اي ــا جايگزي ــرارگاه خاتم االنبي و شــل از پروژه هــای وزارت نفــت، ق
يکــی از افتخــارات صنعــت نفــت، توســعه ميــدان گازی پــارس جنوبــی اســت کــه در ايــن ميــان، 
ــدان گازی  ــی و 5 مي ــدان نفت ــون 17 مي ــت. اکن ــوده اس ــتاز ب ــواره پيش ــا هم ــرارگاه خاتم االنبي ق
ــا وجــود ســرمايه گذاری هايی کــه  ــا داريــم کــه برداشــت مــا از آنهــا ب مشــترک در خشــکی و دري

در گذشــته انجــام شــده، هنــوز کافــی نيســت.«
ــت و گاز؛  ــترک نف ــن مش ــت از ميادي ــه برداش ــيدن ب ــرعت بخش ــمی س ــتم قاس ــه، رس در ادام
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ــاف در  ــترش اکتش ــک؛ گس ــه و اوپ ــان، منطق ــران در جه ــت و گاز اي ــت نف ــگاه صنع ــای جاي ارتق
سراســر کشــور؛ جمــع آوری گازهــای همــراه؛ افزايــش صــادرات گاز؛ توســعه صنعــت پتروشــيمی بــا 
محوريــت بخــش خصوصــی؛ ســرعت بخشــيدن بــه طرح هــای توســعه ای در بخــش پااليشــگاهی؛ 
ــع  ــق مناب ــای توســعه ای از طري ــی پروژه ه ــع مال ــن مناب ــی؛ تأمي ــع گاز طبيع توســعه شــبکه توزي
عمومــی و تــالش بــرای جــذب ســرمايه گذاران خارجــی؛ توجــه جــدی بــه منابــع انســانی و تعامــل 

ــای خــود برشــمرد.  ــه برنامه ه ــس را ازجمل ــا مجل ب
ــع  ــا رأي قاط ــت. او ب ــورت نگرف ــمی ص ــتم قاس ــا رس ــی ب ــت چندان ــه، مخالف ــن جلس در اي
نماينــدگان مجلــس بــه پســت وزارت نفــت دســت يافــت. از مجمــوع 245 رأي نماينــدگان مجلــس، 
216 رأي موافــق را بــه خــود اختصــاص داد. 7 نفــر نيــز رأي ممتنــع و 22 نفــر رأي مخالــف خــود 

ــد.1 ــا انداختن ــه گلدان ه را ب
ــار  ــت انتش ــت گذاری مديري ــورای عالی سياس ــکيل ش ــمی، تش ــتم قاس ــات رس ــه اقدام ازجمل
ــت  ــه مديري ــوط ب ــور مرب ــزان پيشــرفت ام ــه داشــت مي ــن شــورا وظيف ــود. اي ــی ب ــای کربن گازه
ــرل  ــش و کنت ــع پاي ــت جام ــد. اســتقرار مديري ــزارش ده ــر گ ــه وزي ــی را ب ــع نفت ــن در صناي کرب
انتشــار گازهــای کربنــی در صنايــع نفــت و گاز و پتروشــيمی؛ مقايســه جايــگاه جهانــی ايــران در 
انتشــار گاز دی اکســيد کربــن و تحليــل و اعــالم پايــش نقــاط آســيب پذير در صنايــع نفــت و گاز 

ــود.2 ــورا ب ــن ش ــف اي ــن وظاي از مهم تري

سه مدیرعامل شرکت ملی نفت
در ايــن دوره هشــت ســاله ســه مديرعامــل بــر مســند مديريــت شــرکت ملــی نفــت تکيــه زدنــد. 
در آغــاز دولــت نهــم، غالمحســين نــوذری کــه ســابقه مديرعاملــی شــرکت ملــی مناطــق نفت خيــز 
ــت  ــی نف ــرکت مل ــل ش ــوان مديرعام ــه به عن ــری هامان ــط وزي ــت، توس ــود داش ــه خ را در کارنام
برگزيــده شــد. پــس از تغييــر زودهنــگام وزيــری هامانــه، غالمحســين نــوذری بــه وزارت نفــت رفــت 
ــی مناطــق  ــاز در شــرکت مل ــرد مناســب جشن س ــد. عملک ــاز جانشــين او ش و ســيف اهلل جشن س
نفت خيــز جنــوب و رســيدن بــه حداکثــر توليــد در ســال های پــس از انقــالب، پشــتوانه محکمــی 
بــرای او در تصــدی مديرعاملــی شــرکت ملــی نفــت ايــران بــه حســاب می آمــد. در زمانــه مديريــت 
او بــود کــه شــرکت نفــت بــالروس بــر اســاس توافــق دو دولــت ايــران و بــالروس وارد صنعــت نفــت 

1 . مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره نهم، 12 مرداد 1390.
2 .مشعل، شماره 648، تير 1392، ص 3.
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ايــران شــد. 
در آغــاز دولــت دهــم، ميرکاظمــی بــر مســند وزارت نفــت نشســت. او، احمــد قلعه بانــی را کــه 
ــی خدمــت در  ــد. قلعه بان ــی نفــت برگزي ــی شــرکت مل ــه مديرعامل ــی نداشــت ب ــچ ســابقه نفت هي
جهــاد ســازندگی، ايــران خــودرو، ســايپا و ســازمان گســترش و نوســازی صنايــع ايــران را در ســوابق 
ــا موافقــت رئيس جمهــور در  ــاری از ســازمان گســترش و نوســازی، ب خــود داشــت.1 پــس از برکن
4 ارديبهشــت 1389 بــر صندلــی مديرعاملــی شــرکت ملــی نفــت ايــران نشســت.2 انتصــاب احمــد 
ــدگان  ــادران، از نماين ــاس ن ــت. الي ــی را برانگيخ ــران سياس ــاالن و کنش گ ــش فع ــی واکن قلعه بان
ــن  ــه اي ــود را ب ــراض خ ــژاد اعت ــود احمدی ن ــه محم ــس، در يادداشــتی خطــاب ب ــرای مجل اصولگ

انتصــاب نشــان داد.3

نفت و سیاست
در ايــن دوره، ترکيــب سياســت های متفــاوت دولــت، نفــت را بــه مســئله ای پيچيــده و خبرســاز 
ــفره ها  ــر س ــه س ــت ب ــه نف ــش از آنک ــال 1384 و پي ــی س ــه کارزار انتخابات ــرد. در هنگام ــدل ک ب
ــر ســر زبان هــا افتــاد. مــردم در خانه هــا و ادارات از مافيــای نفتــی  بيايــد، اخبــار مافيــای نفتــي ب
ــد. در ســال 1384 دو  ــر آن می دميدن ــا هــم ب ــد و روزنامه ه ــی ســخن می گفتن ــای نفت و قرارداده
پرونــده کرســنت و اســتات اويــل و در ســال 1392 دو پرونــده دکل هــای گمشــده و بابــک زنجانــی 
مصــداق مافيــای نفتــی شــدند. در پايــان ايــن دوره هشت ســاله، مــردم از عملکــرد ســازمان مافيــای 

ــد. ــز شــدن يارانه شــان لحظه شــماری می کردن ــرای واري ــی هــر مــاه ب نفتــی آگاهــی نيافتنــد، ول
ــت  ــر سياس ــی ب ــه يک ــاوت رخ داد ک ــای متف ــله رويداده ــاله دو سلس ــت س ــن دوره هش در اي
ــکان  ــت ام ــه دول ــت ب ــت نف ــد هنگف ــود. درآم ــذار ب ــر سياســت خارجــی اثرگ ــی ب ــی و دوم داخل
ــه  ــدازی فعاليت هــای هســته ای ب ــه جامعــه را داد و از ســوی ديگــر، راه ان ــه خدمــات بيشــتر ب ارائ
ــده  ــای صادرش ــد. فهرســت قطعنامه ه ــی انجامي ــای نفت ــی و تحريم ه ــای بين الملل تشــديد تضاده
ــه دليــل فعاليــت هســته ای و شــمار ساخت وســاز مســکن مهــر و پرداخــت  ــران ب ــت اي عليــه دول
يارانــه، چهــره ای مردمــی و ضداســتکباری از احمدی نــژاد بــرای هوادارانــش ترســيم کــرد. برخــی 

ــد. ــتی خواندن ــعارهای او را پوپوليس ــت ها و ش ــی، سياس ــران داخل تحليل گ

1 .  پايگاه اطالع رسانی دولت، 25 آبان 1388، 
2 . مشعل، شماره 409، 5 ارديبهشت 1389، ص 1. 

3 . تارنمای الف، 8 ارديبهشت 1389. 
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ــه  ــود ک ــژاد ب ــور احمدی ن ــخنان رئيس جمه ــوم در س ــی ترين مفه ــی« اساس ــت اجتماع »عدال
بــا دو کلمــه ســاده »حاکميــت مــردم« تفســير می شــد. هــر چنــد راهــکار شــفافی بــرای اجــرای 
حاکميــت مــردم صــادر نشــد، ولــی پرداخــت يارانــه، تحويــل مســکن ارزان، پرداخــت اعتبــار بانکــی 
ــان از شــمار اقدامــات او بــود کــه در پرتــو افزايــش درآمــد  ــه بنگاه هــای کوچــک و وام بــه جوان ب
ــود را در  ــی خ ــتراتژی نفت ــی از اس ــهريور 1388 بخش ــژاد در 8 ش ــم خورد. احمدی ن ــی رق نفت
ــرای هميشــه به طــور  ــار ديگــر و ب مجلــس شــرح داد و گفــت: » عزيــزان مــن! نفــت بايــد يــک ب
کامــل ملــی بشــود و در خدمــت همــه اقتصــاد کشــور قــرار گيــرد. صنعــت نفــت می توانــد صنعــت 
ــی در صنعــت  ــه ســمت خوداتکاي ــد ب ــدازد، اشــتغال کشــور را پاســخ بدهــد، باي کشــور را راه بين
ــه قطــب صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در  ــل شــدن ب ــه ســمت تبدي ــد ب ــم. باي نفــت بروي
ــم. نفــت و  ــه صــادرات نفتمــان را کاهــش بدهي ــم ک ــه ســمتی بروي ــد ب ــم. باي بخــش نفــت بروي
ــورمان  ــت و گاز را در کش ــتی نف ــر دس ــتی و پايين ت ــع پايين دس ــم. صناي ــل کني ــان را تبدي گازم
توســعه بدهيــم و حمايــت کنيــم تــا همــه ارزش افــزوده نفــت و گاز در کشــور مــا مســتقر بشــود. 

گازرســانی بــه شــهرها و روســتاها و بــه صنعــت توســعه پيــدا کنــد.«1
تنهــا در دولــت او بــود کــه بهــای هــر بشــکه نفت خــام بــه مــرز 140 دالر رســيد. او در اقدامــی 
جســورانه، عــالوه بــر گــران کــردن بنزيــن و ديگــر فراورده هــا و دالر نفتــی، هــدف دولتــش را کــم 
ــژه ای اتخــاذ کــرد.  ــن، در سياســت خارجــی مواضــع وي ــی دانســت. همچني ــه طبقات کــردن فاصل
ــک  ــی، در ي ــای بين الملل ــدن قطعنامه ه ــاره خوان ــت و کاغذپ ــتن هولوکاس ــن دروغ دانس او، ضم

ســخنرانی پرحاشــيه الگويــی نويــن از مديريــت جهانــی را نويــد داد.
عدالــت، مهــرورزی، حاکميــت مــردم، بــروز و ظهــور انســان کامــل، توجــه بــه محرومــان، مبــارزه 
ــر،  ــه مهم ت ــی و از هم ــای نفت ــژه مافي ــا به وي ــا مافي ــارزه ب ــوار، مب ــد و رانت خ ــرافيت فاس ــا اش ب
ــود.  ــن دوران ب ــژاد در اي ــه شــعارهای محمــود احمدی ن ــر ســر ســفره مــردم ازجمل آوردن نفــت ب
ــخنرانی های  ــردم و س ــره م ــکالت روزم ــری مش ــتان ها و پيگي ــه شهرس ــی او ب ــافرت های پياپ مس
آتشــين از او چهــره ای شــجاع، مردمــی و ضدفســاد در اذهــان تــوده مــردم ترســيم و تثبيــت کــرد. از 
يک ســو، گســترش شــبکه گاز خانگــی مــورد تمجيــد قــرار گرفــت و از ســوی ديگــر، توليــد بنزيــن 

در واحدهــای پتروشــيميايی موجــی از انتقــادات را بــه همــراه داشــت. 
در کنــار مســائل يادشــده، بايــد به تغييــر مــداوم وزرای نفــت اشــاره کــرد. تغييــر وزرای نفــت 
ــال های  ــش داد. در س ــا را کاه ــد و نظارت ه ــتی ش ــای پايين دس ــردرگمی مديريت ه ــب س موج

1 . مذاکرات مجلس شورای اسالمی، دوره هشتم، 8 شهريور 1388.
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ــا گســترش تحريم هــا، وقــوع چنــد ماجــرا ماننــد دکل هــای گمشــده  آخــر دولــت او و هم زمــان ب
ــن دوره  ــز در اي ــان وزارت نفــت ني ــش شــمار کارکن ــی خبرســاز شــد. افزاي ــک زنجان ــده باب و پدي
هشت ســاله رقــم خــورد کــه در ســال 1392 مــورد انتقــاد بيــژن زنگنــه قــرار گرفــت و در فصــل 
پســين بــدان اشــاره می شــود. درآمــد هنگفــت نفتــی کــه در ايــن هشــت ســال بــه خزانــه دولــت 
واريــز شــد و نيــز محــل مصــرف آن بارهــا مــورد تحليــل و بررســی رســانه ها و اقتصاددانــان قــرار 
ــا  ــت. ب ــه اس ــا پرداخت ــاالنه درآمده ــه درج س ــزی ب ــک مرک ــه بان ــريه ترازنام ــه است. نش گرفت
ــژاد  ــف از احمدی ن ــای مختل ــگاران در موقعيت ه ــه خبرن ــش هايی ک ــه پرس ــن، ازجمل ــود اي وج

ــود. ــی و مصــارف آن ب ــد نفت ــق مجمــوع درآم ــدار دقي ــا مق می پرســيدند، همان

دیپلماسی نفتی
در دولــت نهــم و دهــم، رابطــه بــا کشــورهای اروپــای غربــی بــه ســردی گراييــد و توجــه بيشــتر 
ــه کشــورهای سوسياليســتی، انقالبــی و جهــان ســوم مبنــای ديپلماســی نفتــی دولــت شــد. در  ب
ايــن ميــان، توجــه بــه آمريــکای التيــن بيــش از آســيای ميانــه خودنمايــی می کــرد. درحالی کــه 
ــران در حــال از  ــه نتيجــه نمی رســيد و اي ــا پاکســتان و هندوســتان ب ــح ب ــه صل مذاکــرات خط لول
ــازار ايــن دو کشــور بــود، عربســتان بــه حضــور در بخش هــای مختلــف نفــت و گاز  دســت دادن ب
و پتروشــيمی در هندوســتان عالقــه نشــان  داد. در مقابــل، امريــکای التيــن از اهــداف ديپلماســی 
ــرار گرفــت. فــروش خدمــات مهندســی و مشــارکت در ســرمايه گذاری های  ــت نهــم و دهــم ق دول

ــود.  ــا ب ــترک تفاهم نامه ه ــور مش ــت و گاز مح نف
ــه نتيجــه  ــی ب ــل ديپلماســی نفت ــد، در عم ــانه ها مطــرح می ش ــه در رس ــعارهايی ک ــم ش به رغ
ــاال و  ــود. عــدم ثبــات مديريتــی در ســطوح ب نرســيد. داليــل مختلفــی در ايــن ناکامــی دخيــل ب
ميانــی صنعــت نفــت )چهــار وزيــر نفــت و ســه مديرعامــل شــرکت ملــی نفت(، فقــدان شــرکت های 
نــوآور ايرانــی در عرصــه بين الملــل، عــدم هماهنگــی وزارت نفــت بــا وزارت خارجــه و بــه عبــارت 
ــی در  ــخت بين الملل ــای س ــاد تنش ه ــی، ايج ــبات خارج ــی در مناس ــش حمايت ــدم پوش ــر، ع ديگ
ــی  ــل ناکام ــن عوام ــرد از مهم تري ــد ک ــران متح ــه اي ــا را علي ــه دني ــژاد ک ــی احمدی ن ديپلماس
ــش  ــدون تن ــی ب ــه محيط ــت ب ــت نف ــی صنع ــد و پوياي ــه رش ــود، درحالی ک ــی ب ــی نفت ديپلماس
ــپرده  ــی س ــه بايگان ــق و ب ــری تعلي ــس از ديگ ــی پ ــی يک ــای بين الملل ــاز دارد. پروژه ه ــن ني و ام
ــه وزارت  ــه در زمان ــود ک ــتان ب ــا ترکمنس ــام ب ــوآپ نفت خ ــا س ــن آنه ــی از مهم تري ــه يک ــد ک ش
ميرکاظمــی لغــو شــد. مناســبات بــا پاکســتان در حداقــل ممکــن بــود و خط لولــه صلــح علی رغــم 
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تأکيــدات مکــرر رهبــر انقــالب بــه نتيجــه نرســيد. انتظــار می رفــت مناســبات بــا دولــت هنــد بــه 
تحولــی بنياديــن دســت يابــد، امــا متأســفانه نتيجــه ای حاصــل نشــد. بــرای رابطــه بــا کشــورهای 
ــه دليــل  ــا چيــن و روســيه ب اروپــای شــرقی اســتراتژی مشــخصی وجــود نداشــت، ولــی رابطــه ب
ــه روز  ــاوری روزب ــب فن ــزات و صاح ــازنده تجهي ــزرگ س ــرکت های ب ــزرگ، ش ــی ب ــداران نفت خري
گســترش يافــت. اگرچــه پــس از اوج گيــری تنــش بــا امريــکا در اوايــل دهــه 1390، ايــن کشــورها 

نيــز روابــط نفتــی خــود را بــا ايــران بــه حداقــل کاهــش دادنــد.
همچنيــن، در طــول ايــن دوره وزارت نفــت بــا کشــورهای آنگــوال، نيجريــه، برزيــل، آرژانتيــن، 
ــه تعامــل  ــوه، غنــا، اتيوپــی، ناميبيــا، مــاالوی و گامبيــا اقــدام ب مکزيــک، ســودان، اريتــره، زيمباب
در ســطوح مختلــف کــرد و بخشــی از ايــن تعامــالت بــه نتيجــه رســيد، ولــی بيشــتر آن بــر روی 
ــرای فــروش نفــت، احــداث پااليشــگاه مشــترک، جــذب  ــد. امضــای تفاهم نامــه ب کاغــذ باقــی مان
ــن  ــگاه از اي ــای پااليش ــازی و ارتق ــن، بازس ــعه ميادي ــاری و توس ــاف و حف ــرمايه گذاری، اکتش س
ــرکت  ــيس ش ــاال، تأس ــده در ب ــای اشاره ش ــمندترين تفاهم نامه ه ــی از ارزش ــد.1 يک ــت بودن دس
پليمــر آريــا ساســول در ســال 1385 بــود کــه مذاکــرات اوليــه و قراردادهــای نهايــی آن در دولــت 
پيشــين عملياتــی شــده بــود. قــرارداد ايــران و شــرکت ساســول از افريقــای جنوبــی در فرورديــن 

1381 امضــا شــده بــود.
ــه  ــود. درحالی ک ــال 1385 ب ــت در س ــادی دول ــی ـ اقتص ــد نفت ــی از مقاص ــال يک ــور ونزوئ کش
ــف و  ــرای کش ــی ب ــرکت ويتنام ــک ش ــی و ي ــن نفت ــعه ميادي ــرای توس ــالروس ب ــا ب ــو ب گفت وگ
توســعه يــک ميــدان نفتــی ديگــر در جريــان بــود، هوگــو چــاوز از عســلويه و پــارس جنوبــی ديــدن 
کــرد. قراردادهايــی نيــز منعقــد شــد. شــهريورماه 1385، محمــود احمدی نــژاد در ونزوئــال حضــور 
ــال  ــران و ونزوئ ــی اي ــروژه چــاه مشــترک نفت ــن پ ــاری اولي ــات حف ــاز عملي ــت و در مراســم آغ ياف
شــرکت جســت.2 تبــادل چهــار ســند همــکاری نفتــی ميــان ايــران و ونزوئــال، روابــط نفتــی ايــران 
ــوريه و  ــا س ــال ب ــران و ونزوئ ــالوه، اي ــرار داد.3 به ع ــدر ق ــن را در ص ــکای التي ــورهای آمري ــا کش ب

ــد.4 ــرای ســاخت پااليشــگاه در نزديکــی حمــص، در ســوريه، امضــا کردن ــزی  قــراردادی ب مال
ــود  ــرژی خ ــت و ان ــط نف ــران رواب ــه اي ــد ک ــورهايی بودن ــر کش ــور ديگ ــی و کوم ــا، جيبوت کني
ــن 1388  ــت، در فروردي ــل وزارت نف ــاون بين المل ــيرازی، مع ــره کار ش ــعه داد. نق ــان توس ــا آن را ب

1 . انقالب، نفت، توسعه 7، ص 152.
2 . مشعل، شماره 315، 2 تير 1385، ص 5. 

3 . مشعل، شماره 438، 23 فروردين 1388، ص6. 
4 . خبرگزاری شانا، 9 آبان 1386.
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گفــت: »ايــران در ايــن کشــورها بــرای توســعه مياديــن و اکتشــاف و اســتخراج برنامه ريــزی کــرده 
اســت.«1 موريتانــی، مالــی و گامبيــا ديگــر کشــورهايی بودنــد کــه رئيس جمهــور از آنهــا ديــدن و 
پيشــنهادهايی بــرای مطالعــه مياديــن ايــن ســه کشــور ارائــه کــرد. ســريالنکا نيــز از ســرمايه گذاری 

ــد. ــره نمان ــی در ســاخت پااليشــگاه بی به نفت
ــعه  ــرارداد توس ــت. ق ــرار گرف ــت ق ــژه دول ــه وي ــورد توج ــن دوره م ــز در اي ــالروس ني کشــور ب
ــا  ــن( ب ــت )مت ــعه نف ــرکت مهندســی و توس ــا مشــارکت 50 درصــدی ش ــر ب ــی جفي ــدان نفت مي
ــت  ــی نف ــرکت مل ــل ش ــد مديرعام ــز از مقاص ــتان ني ــد. تاتارس ــا ش ــت امض ــالروس نف ــرکت ب ش
ايــران بــود. 2تيــر 1387، الکســی ميلــر، رئيــس شــرکت بــزرگ گازپــروم، بــا محمــود احمدی نــژاد 
مالقــات اختصاصــی داشــت. پــس از ايــن مالقــات، رهســپار ســاختمان مرکــزی وزارت نفــت شــد 
تــا نخســتين توافقنامــه خــود را بــا شــرکت ملــی نفــت ايــران بــه امضــا برســاند. در توافقنامــه ای که 
بــا حضــور غالمحســين نــوذری، وزيــر نفــت، و حســين نقــره کار شــيرازی، معــاون امــور بين الملــل، 
ــد  ــت و گاز تأکي ــای نف ــعه همکاری ه ــر توس ــور ب ــيد، دو کش ــر رس ــاز و ميل ــای جشن س ــه امض ب

ــد.3  کردن
گســترش روابــط بــا کشــور بوليــوی نيــز در راســتای سياســت خارجــی دولــت مهــروزی و عدالت 
ــط  ــه ايــن کشــورها بيشــتر از گذشــته نزديــک شــد و رواب ــران ب صــورت گرفــت. در ايــن دوره اي
نفتــی ويــژه ای بــا آنهــا برقــرار کــرد. بــا تصويــب هيئــت دولــت، شــرکت ملــی نفــت اجــازه يافــت 
ــی  ــرکت مل ــی ش ــر نمايندگ ــد.4 آذر 1388 دفت ــيس کن ــوی تأس ــی در بولي ــر نمايندگ ــک دفت ي
ــن  ــد. بهم ــاح ش ــوی افتت ــور بولي ــژاد و رئيس جمه ــور احمدی ن ــا حض ــوی ب ــران در بولي ــت اي نف
ــن  ــت: »اي ــران، گف ــت اي ــی نف ــت و گاز شــرکت مل ــر نف ــارت ب ــی و نظ ــر هماهنگ سروشــی، مدي
ــت  ــيمی فعالي ــت، گاز و پتروش ــه نف ــور در زمين ــه دو کش ــورد عالق ــای م ــورد طرح ه ــر در م دفت
خواهــد کــرد. عمليــات اکتشــاف و توســعه نفــت و گاز در 5 ميــدان معرفی شــده ازســوی شــرکت 
نفــت بوليــوی، حفــاری در ايــن مياديــن پنج گانــه، آمــوزش نيــروی انســانی در بخــش نفــت و گاز 
بوليــوی، افزايــش ظرفيــت توليــد پااليشــگاه نفــت موجــود و بررســی بــرای احــداث يــک پااليشــگاه 
جديــد بــا ظرفيــت 30 هــزار بشــکه پااليــش در روز، از برنامه هــای ايــن دفتــر در بوليــوی اســت.«5

1  . مشعل، فروردين 1388.
2  . مشعل، شماره  417، آبان 1387، ص 3. 

3 . مشعل، شماره  402، 30 تير 1387، ص 2. 
4 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1691، 1388/8/3.

5 . مشعل، شماره 471، 8 آذر 1388، ص 1.  
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ــاور  ــمت مش ــه س ــی را ب ــی خانچ ــی، رجبعل ــی حکم ــاز در دی 1388 ط ــيف اهلل جشن س س
ــا اســتفاده از تجــارب  ــود: »ضــرورت دارد ب مديرعامــل منصــوب کــرد. در حکــم خانچــی آمــده ب
ــل  ــده مديرعام ــوان نماين ــت و گاز، به عن ــعه ای نف ــای توس ــا و طرح ه ــود در پروژه  ه ــی خ مديريت
شــرکت ملــی نفــت ايــران ســاماندهی دفتــر همکاری هــای صنعــت نفــت در بوليــوی و 
ــود  ــت کاری خ ــن را در اولوي ــای فيمابي ــاد توافقنامه ه ــق مف ــت تحق ــای الزم جه برنامه ريزی ه

ــد.«1 ــرار دهي ق
ــا بوليــوی، جــز انعقــاد چنــد تفاهم نامــه و تأســيس شــرکت و کمــک مالــی  در روابــط نفتــی ب
بــه ايــن کشــور، چيــزی عايــد صنعــت نفــت ايــران نشــد کــه برخــی از ايــن قراردادهــا مخالفــت 
ــرژی  ــت و ان ــر نف ــا، وزي ــن مولين ــرداد 1400، فرانکلي ــت. خ ــی داش ــس را در پ ــدگان مجل نماين
ــه در  ــط دوجانب ــرگيری رواب ــرای از س ــوی، ب ــران در بولي ــفير اي ــی، س ــی تفرش ــوی، و مرتض بولي
زمينــه نفــت و انــرژی بــه گفتگــو نشســتند. وزيــر نفــت بوليــوی بــه توافقــات دو کشــور در ســال 
1388 اشــاره کــرد و گفــت: »دو کشــور ايــن گفتگوهــا را در راســتای توافقــات امضاشــده از ســال 
ــن  ــرکت ميادي ــت ش ــس وق ــگاس، رئي ــوس وي ــط کارل ــان توس ــه آن زم ــد ک ــی می گيرن 2007 پ

ــود.«2 ــاز شــده ب ــی بوليــوی )YPFB(، آغ نفتــی مال

تغییر سیاست فروش
در نخســتين ســال دولــت نهــم، پــس از شــدت گرفتــن زمزمــه تحريم هــا، شــرکت ملــی نفــت 
ــة هــدف  ــران و کارشناســان نفــت جامع ــرد. مدي ــی ايجــاد ک ــروش نفت خــام تحول در سياســت ف
ــی  ــيه و برخ ــن، روس ــيايی چي ــای آس ــرکت ها و دولت ه ــد و ش ــر دادن ــج تغيي ــروش را به تدري ف
ــر  ــت از اواخ ــن سياس ــتند. اي ــت پيوس ــداران نف ــه خري ــج ب ــی به تدري ــتقل غرب ــرکت های مس ش
ــرای  ــد، تســهيالتی ب ــدارن جدي ــرای خري ــال شــد. ب ــرور اعم ــا شــهريور 1385 به م ارديبهشــت ت

ــازار نفــت حفــظ شــود. مــدت پرداخــت ارائــه شــد تــا ســهم ايــران در ب
موضــوع گفتگــوی جلســه 30 خــرداد 1385 هيئت مديــره شــرکت ملــی نفــت ايــران در مقابلــه 
ــران تســهيالتی ماننــد  ــداران نفــت اي ــه خري ــه ب ــان جلســه، مصوب ــود. در پاي ــم ب ــا فضــای تحري ب
مهلــت بيشــتر بــرای پرداخــت قيمــت نفــت داد تــا همچنــان مشــتری بماننــد. »... اعطای تســهيالت 
مناســب بــه کشــورهای آســيايی نظيــر چيــن و کشــورهای آفريقايــی نظيــر آفريقــای جنوبــی در 
ــی  ــه بررس ــبت ب ــا نس ــود ت ــت داده می ش ــل مأموري ــت بين المل ــه معاون ــد. ب ــه می ش ــر گرفت نظ

1 . خبرگزاری شانا، 9 دی 1388.
2 .  خبرگزاری ايرنا، 28 خرداد 1400.
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ــرکت های  ــيس ش ــی و تأس ــره جنوب ــتان و ک ــن و هندوس ــورهای چي ــده در کش ــتقرار نماين اس
بازاريابــی در ايــن کشــورها اقــدام کنــد.«1

سوآپ نفت خام
ــم. در  ــخن گفتي ــين س ــای پيش ــدن آن در فصل ه ــی ش ــام و عمليات ــوآپ نفت خ ــرارداد س از ق
ــرای ايــران ســودآوری  ــر 200 ميليــون دالر ب ــغ ب ــا 1385 عمليــات ســوآپ بال ســال های 1382 ت
ــن  ــت، در اي ــرات نف ــه و مخاب ــوط لول ــل خط ــام زاده، مديرعام ــيدمحمود ام ــه س ــه گفت ــت. ب داش
مــدت، 100 ميليــون بشــکه نفت خــام کشــورهای آســيای ميانــه از طريــق خــط لولــه نفــت نــکا ـ 
ری وارد ايــران و معــادل آن از بنــدر خــارگ بــه متقاضيــان نفت خــام ايــن کشــورها تحويــل داده 
ــده شــد.2  ــی و دالری ايــن طــرح از عمليــات ســوآپ فــی بازگردان شــد و تمامــی هزينه هــای ريال
افزايــش ظرفيــت نفــت ســوآپ و متناســب بــا آن، افزايــش تعــداد مخــازن ذخيره ســازی از آخريــن 
تصميمــات مديــران دولــت اصالحــات بــود. بــر اســاس مصوبــات هيئت مديــره شــرکت ملــی نفــت، 
ــا هزينــه ای معــادل 9 ميليــون دالر در  ســاخت ســه مخــزن 330 هــزار بشــکه ای در پايانــه نــکا ب

دســتور کار قــرار گرفــت.3 
ــت  ــا در دول ــت، ام ــش ياف ــزار بشــکه در روز افزاي ــه 500 ه ــم ب ــت نه ــت ســوآپ در دول ظرفي
دهــم و بــه دســتور مســعود ميرکاظمــی، وزيــر نفــت، عمليــات ســوآپ در مــرداد 1389 متوقــف 
شــد.4 ميرکاظمــی، در 12 تيــر 1390، در نشســت مشــترک بــا اعضــای کميســيون انــرژی مجلــس 
شــورای اســالمی، از تصميــم خــود دفــاع کــرد و گفــت: »انتقادهايــی کــه دربــاره متوقــف کــردن 
ســوآپ نفــت در دوران مســئوليت مــن در وزارت نفــت مطــرح شــده، بــی اســاس و بــی جــا اســت. 
طــرح ســوآپ نفــت عيــن خيانــت بــه ســرمايه های کشــور بــود. مــن نــام ايــن طــرح را »شــوآپ« 
گذاشــته بــودم، چــون ايــن طــرح در واقــع خريــداری نفــت بــود و عمــال واردات نفــت بــه شــمار 
ــن ســود  ــا کمتري ــد و ب ــه داخــل کشــور می آوردن ــاال ب ــای ب ــا صــرف هزينه ه ــت را ب ــد. نف می آم
ــور  ــرمايه های کش ــاًل 80 دالر از س ــود، عم ــنت س ــا 30 س ــرای 20 ي ــه ب ــد، به طوری ک می فروختن

ــت.«5 ــت می رف از دس

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1531، 1385/3/30.
2 . مشعل، شماره 315،  2 مهر 1385، ص 2. 

3 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1532، 1385/4/8.  
4 . خبرگزاری تابناک، 15 بهمن 1392
5 .  پايگاه خبری آفتاب، 12 تير 1390.
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از ســوی ديگــر، او معتقــد بــود نــرخ 2 دالر بــرای معاوضــه هــر بشــکه نفت خــام بايــد بــه 5/5 
ــورهای  ــک از کش ــت هيچ ي ــورد موافق ــت م ــن درخواس ــه اي ــد ک ــش ياب ــکه افزاي ــر بش دالر در ه
ــی،  ــر ميرکاظم ــالف نظ ــت. برخ ــرار نگرف ــتان( ق ــتان و قزاقس ــيه، ترکمنس ــده )روس معاوضه کنن
کارشناســان معتقــد بودنــد عمليــات ســوآپ حتــی بــا نــرخ يــک دالر بــرای هــر بشــکه، بــه دليــل 
ــب  ــد نصي ــون دالر ارز و درآم ــش از 182 ميلي ــاالنه بي ــکه ای، س ــزار بش ــت 500 ه ــود ظرفي وج
کشــور می کــرد کــه ايــن درآمــد از دســت رفــت. بــا لغــو يک طرفــه قــرارداد ازســوی وزيــر نفــت 
ــرده و  ــکايت ک ــی ش ــم بين الملل ــه محاک ــه ب ــد ک ــالم کردن ــرارداد اع ــرف ق ــورهای ط ــران، کش اي

خواســتار خســارت خواهنــد شــد.
ميرکاظمــی بــه شــرکت نيکــو کــه عمليــات معاوضــه را بــر عهــده داشــت، شــش مــاه فرصــت داد 
ــا ايــن شــرکت ها و جلــب توافــق آنــان، مانــع از شــکايت بــه مراجــع بين المللــی  ــا مذاکــره ب تــا ب
شــود. مذاکــرات شــرکت نيکــو بــا کشــورهای طــرف معاوضــه بــه نتيجــه نرســيد و دادخواهــی آنــان 
بــه مراجــع بين المللــی واصــل شــد. شــکايت ايــن کشــورها در جلســه بهمــن 1389 هيئت مديــره، 
ــه نتيجــه  ــت ب ــاره عل ــو درب ــح شــرکت نيک ــدی داشــت. ميرکاظمــی خواســتار توضي ــکاس تن انع

نرســيدن مذاکــرات و مشــخص شــدن مســئول ايــن بی توجهــی شــد.1

آغاز فعالیت های هسته ای و تحریم ها
فعاليت هــای هســته ای ايــران در اواخــر دولــت اصالحــات بــا پذيــرش چنــد توافقنامــه بــا ســه 
ــت  ــدن دول ــگام روی کار آم ــه هن ــد. ب ــق در آم ــت تعلي ــه حال ــي حــدود دو ســال ب کشــور اروپاي
احمدی نــژاد بــار ديگــر ايــن فعاليت هــا از  ســر  گرفتــه شــد. از ســر گيــری فعاليت هــای هســته ای 
بــا فــک پلمــپ از UCFهــای اصفهــان آغــاز و بــا از ســرگيری فعاليت هــای غنی ســازی بــا فــک 
پلمــپ تأسيســات نطنــز پيگيــری گرديــد. مجموعــه ايــن اقدامــات در ســال های بعــدی منجــر بــه 
صــدور شــش قطعنامــه تحريمــی عليــه ايــران شــد کــه بــر اقتصــاد ايــران و به ويــژه صنعــت نفــت 

اثــرات منفــی بســياری بــر جــا گذاشــت.
ــالس  ــکا اج ــا و امري ــن 1384 اروپ ــران، 15 بهم ــته ای اي ــای هس ــدد فعاليت ه ــاز مج ــا آغ ب
ــه  ــد ک ــار دادن ــران اخط ــه اي ــه ای ب ــب قطعنام ــا تصوي ــکيل و ب ــکام را تش ــوراي ح ــراري ش اضط
در صــورت از ســر گيــري فعاليت هــای غنی ســازی، پرونــده ايــران را بــه شــوراي امنيــت ســازمان 
ملــل خواهنــد فرســتاد. بــا ناديــده  گرفتــن ايــن اخطــار ازســوي دولــت، پرونــده هســته ای ايــران در 

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1743، 1389/11/24.
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18 اســفند بــه شــوراي امنيــت ســازمان ملــل ارســال شــد.1 ايــن اقدامــات آغازگــر بخشــی از رونــد 
طوالنــی پرونــده هســته ای ايــران بــود. کارشناســان مشــکالتی کــه از ايــن پــس، پيــش روی صنعــت 

ــد.  ــرار داشــت را پيش بينــی کــرده بودن نفــت ق
اســفند 1384 ســيدمحمدهادي نژادحســينيان، معــاون امــور بين الملــل وزارت نفــت، بــا نشــريه 
رونــد اقتصــادي بــه گفتگــو نشســت و از چالش هــای پيــش روی صنعــت نفــت ايــران ســخن گفــت 
ــه دليــل  و تحريــم صــادرات نفت خــام و افزايــش قيمت هــا را پيش  بينــی کــرد: »در کوتاه مــدت، ب
ــازار نفــت و وضعيــت قيمت هــا، هــر تهديــدي قيمت هــا را بــاال خواهــد بــرد، امــا در  حساســيت ب
درازمــدت بســتگي بــه ايــن دارد کــه رونــد امــور بــه چــه نحــو باشــد. اگــر جلــو توليــد نفــت ايــران 
ــش  ــه افزاي ــا اينک ــی رود، ام ــاال م ــا ب ــود و قيمت ه ــازار وارد می ش ــه ب ــار ب ــاً فش ــد، قاعدت را بگيرن
ــا چــه  ــن دارد کــه توليدکننــدگان ديگــر ت ــه اي ــه باشــد، بســتگي ب قيمت هــا در درازمــدت چگون
حــد خواهنــد توانســت کمبــود نفــت ايــران را جبــران کننــد. مثــل جنــگ خليج فــارس کــه يــک 

مــدت قيمت هــا بــاال رفــت، ولــي بعــد بــر اثــر توليــد، قيمت هــا پاييــن آمــد.«2
بــا ارجــاع پرونــده هســته ای ايــران بــه ســازمان ملــل متحــد، اوليــن قطعنامــه تحريمــي شــوراي 
ــل  ــازمان مل ــم منشــور س ــاده 40، فصــل هفت ــل م ــرداد 1385 ذي ــل در 9 م ــازمان مل ــت س امني
متحــد عليــه ايــران صــادر گرديــد. در ايــن قطعنامــه، از ايــران خواســته شــد تمــام فعاليت هــای 
ــه  ــال هرگون ــورها را از انتق ــن، کش ــد. همچني ــق کن ــراوري را تعلي ــازی و باز ف ــا غنی س ــط ب مرتب
ــع  ــود، من ــوط ش ــازی مرب ــای غنی س ــه فعاليت ه ــد ب ــه می توان ــاوري ک ــواد، کاال و فن ــالم، م اق
ــا  ــا خبرگزاری ه ــران، ب ــت اي ــي نف ــل شــرکت مل ــوذري، مديرعام ــه، غالمحســين ن ــرد.3 بالفاصل ک
ــدم  ــه تحريمــي، وزارت نفــت در خــط مق ــروز هرگون ــه گفتگــو نشســت و گفــت: »در صــورت ب ب
ــم. شــرکت های  ــاده کرده اي ــک کار جــدي آم ــراي ي ــا خــود را ب ــن، م ــود، بنابراي ــد ب جبهــه خواه
ــر، ضمــن کاهــش  ــا ايجــاد کنسرســيوم هاي بزرگ ت ــا ب ــد ت ــاده کنن ــد خودشــان را آم ــي باي داخل
ــکاران داخلــي صنعــت نفــت در پروژه هــا  آســيب های تحريــم احتمالــي، ســهم ســازندگان و پيمان

را افزايــش دهنــد.«4
ــده در  ــش تعيين ش ــداف از پي ــه اه ــا ب ــد ت ــالش بودن ــت در ت ــت نف ــران صنع ــه مدي درحالی ک

1 . روزنامه اعتماد، 4 تير 1396.
2 . ســيد محمدهــادي نژادحســينيان، »بــا تعــارف سياســي نمی تــوان از منابــع ملــي چشــم پوشــيد.«، نشــريه رونــد 

اقتصــادي، 18 اســفند 1384، صــص 36ـ41.
3 . تارنماي انتخاب، »قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران«، 24 شهريور 1394.

4 . مشعل، شماره 313 ، 19 شهريور 1385، ص 2. 
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ــايه  ــد، س ــت يابن ــيمی دس ــت و گاز و پتروش ــعه، نف ــد، توس ــاف، تولي ــف اکتش ــای مختل حوزه ه
تحريم هــا گســترده تر می شــد. دوميــن قطعنامــه تحريمــي ســازمان ملــل در  23 دســامبر 2006 
ــان  ــوم در پاي ــه س ــد و قطعنام ــل متح ــور مل ــم منش ــل هفت ــاده 41، فص ــل م / 2 دی 1385 ذي
ــا پايــان ســال 1389، درمجمــوع شــش قطعنامــه عليــه ايــران صــادر  ســال 1386 صــادر شــد. ت
ــن  ــود: »اي ــن ب ــا چني ــن قطعنامه ه ــه اي ــور، ب ــژاد، رئيس جمه ــد.1 واکنــش محمــود احمدی ن گردي
قطعنامه هــا پشــيزي نمــي ارزد.«2 در جــای ديگــری نيــز قطعنامه هــا را بــه کاغذپــاره تشــبيه کــرد. 
واکنــش او مــورد اعتــراض بســياری از صاحب نظــران قــرار گرفــت و او را متهــم کردنــد کــه درک 

درســتي از پيامدهــاي تحريــم نــدارد.3
ــا  ــز ب ــر ني ــور ديگ ــد کش ــا و چن ــه اروپ ــد، اتحادي ــل متح ــازمان مل ــای س ــار تحريم ه در کن
ــد.  ــش دادن ــران را افزاي ــر اي ــادي ب ــارهاي اقتص ــه، فش ــه و يک جانب ــای چند جانب ــال تحريم ه اعم
ــا  ــدن تحريم ه ــنگين تر ش ــز در س ــکا، ني ــور امري ــا، رئيس جمه ــاراک اوبام ــي ب ــاي اجراي فرمان ه
در زمينه هــای مختلــف نقــش ويــژه ای داشــت. آخريــن فرمــان اجرايــي اوبامــا بــر ضــد برنامه هــای 
هســته ای ايــران در 13 خــرداد 1392 صــادر شــد کــه صنعــت پتروشــيمي ايــران را تحريــم  کــرد. 
براســاس ايــن فرمــان، هــر نهــاد يــا فــردي کــه در مبــادالت مالــي و معامــالت مربــوط بــه خريــد، 
ــان  ــت، در جري ــارکت داش ــران مش ــيمي اي ــوالت پتروش ــي محص ــل و بازارياب ــروش، حمل ونق ف

ــت.4 ــرار مي گرف ــم ق تحري
ــار  ــار زيانب ــا آث ــه تحريم ه ــيد ک ــی نکش ــد، طول ــرده بودن ــی ک ــان پيش بين ــه کارشناس چنانک
ــي  ــال های پايان ــان داد. در س ــی نش ــای بين الملل ــژه قرارداده ــت و به وي ــت نف ــر صنع ــود را ب خ
ــج از حضــور  ــع باالدســتي نفــت و گاز به تدري دهــه هشــتاد، شــرکت های حاضــر در توســعه صناي
ــش  ــروش دان ــز از ف ــوژی ني ــب تکنول ــرکت های صاح ــياری از ش ــد. بس ــراف دادن ــا انص در پروژه ه

ــد. ــه ايــران خــودداری کردن فنــی و تجهيــزات مختلــف ب
ــداران از  ــيمي، خري ــوالت پتروش ــي و محص ــاي نفت ــام، فراورده ه ــادرات نفت خ ــم ص ــا تحري ب
ــد. اگرچــه صــادرات نفت خــام هيــچ گاه به طــور کامــل متوقــف  ــران خــودداري کردن ــا اي ــه ب معامل
ــام  ــادرات نفت خ ــزان ص ــال 1391 مي ــه در س ــت. به طوری  ک ــش ياف ــدت کاه ــي به ش ــد، ول نش
ايــران بــه رقــم حــدود 1 ميليــون و 100 هــزار بشــکه در روز رســيد. ازســوی ديگــر، تحريم هايــی 

1 . تارنماي انتخاب، »قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران«، 24 شهريور 1394.
2 . »قطعنامه، تير خالص به شوراي امنيت و امريکاست«، روزنامه ابتکار، 22 خرداد 1389.

3 . تارنماي عصر ايران، »هفت نکته کوتاه درباره قطعنامه 1929«، 20 خرداد 1389.
4 . خبرگزاري صدا و سيما، »نگاهي به روند تحريم های صنايع نفت، گاز و پتروشيمي«، 24 اسفند 1394. 
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ــای گســترده  ــي شــود. تحريم ه ــاي نفت ــه درآمده ــران ب ــع دسترســي اي ــا مان ــال شــد ت ــز اعم ني
بانکــي و به ويــژه تحريــم بانــک مرکــزي و قطــع شــبکه ســوئيفت در تعقيــب ايــن هــدف صــورت 

گرفــت.1
رئيس جمهــور امريــکا در 9 مــرداد 1391 بــا صــدور فرمــان اجرايــي، شــرکت ملــي نفــت ايــران 
و شــرکت نيکــو را تحريــم کــرد. طبــق ايــن قانــون، انجــام يــا تســهيل عامدانــه هرگونــه معامــالت 
ــراي  ــا هــر ســازمان ديگــري ب ــا دولتــي خارجــي ي ــي خصوصــي ي ــا مؤسســات مال ــل توجــه ب قاب
خريــد نفــت و محصــوالت پتروشــيمي ايــران مشــمول تحريــم شــد. هــدف ايــن تحريــم، جلوگيــري 
ــن  ــود. در اي ــا ب ــدف دور زدن تحريم ه ــا ه ــت ب ــول نف ــت پ ــراي پرداخ ــازوکارهايي ب ــاد س از ايج
ــران و شــرکت نيکــو، نفــت  ــراد و ســازمان هايي کــه در شــرکت ملــي نفــت اي فرمــان اجرايــي، اف
يــا محصــوالت نفتــي و پتروشــيمي خريــداري و اســکناس دالر يــا فلــزات گرانبهــا را بــراي دولــت 

ــم  شــدند.2 ــد، تحري ــن می کردن ــران تأمي اي
ــه ايــن ترتيــب، تحريم هــا ســه گام اصلــي داشــت: کاهــش توليــد نفــت؛ کاهــش و کاناليــزه  ب
کــردن فــروش نفــت و محدوديــت دسترســي بــه درآمدهــاي نفتــي. در ايــن شــرايط، شــرکت نيکــو 
در ســوئيس، بــا مديريــت ســيف اهلل جشن ســاز، مأموريــت ســختی را بــر عهــده گرفــت. ايــن شــرکت 
بايــد بــه هــر روش ممکــن و بــا دور زدن تحريم هــا، منفــذي بــراي فــروش نفت خــام و خريــد بنزيــن 
ــه  ــه ايــران پيــدا می کــرد، امــا تحريــم شــرکت ملــي نفتکــش و هرگون ــراي واردات ب و گازوئيــل ب
ــا، فــروش و انتقــال نفــت را ســخت تر از پيــش  ــه اروپ ــکا و اتحادي نقل و انتقــال نفــت ازســوي امري
ــل  ــد. »تحوي ــروش نفت خــام بودن ــرای ف ــي ب ــال راهکارهاي ــه دنب ــران نفــت ب ــن رو، مدي ــرد. ازاي ک
محموله هــا بــه شــرکت های خارجــي بــدون گشــايش اعتبــار اســنادي، پرداخــت وجــه محمــوالت 
به صــورت حوالــه تلگرافــي بــا دوره پرداخــت 90روزه از تاريــخ بارنامــه بــدون بهــره و بــدون ارائــه 
ــه و همچنيــن تقبــل و پرداخــت تمامــي هزينه هــاي حمــل،  ضمانت نامــه، پرداخــت وجــه محمول
ــه کشــتي و ديگــر هزينه هــاي عملياتــي ازســوي  بيمــه محصــوالت، هزينه هــاي انتقــال کشــتي ب
شــرکت ملــي نفــت ايــران«3 از راهکارهــاي پرهزينــه ای بــود کــه وزارت نفــت بــراي فــروش و انتقــال 
نفت خــام در شــرايط ســخت تحريــم اتخــاذ کــرده بــود. يکــي ديگــر از راه هــای فــروش نفت خــام 
ــه ســازمان ها و مؤسســات داخلــي  در شــرايط تحريم هــای همه جانبــه و گســترده، فــروش نفــت ب
ــا در خــارج از کشــور  ــروش محموله ه ــه ف ــد نســبت ب ــق کــه می توانن ــه هــر طري ــا ب ــا آنه ــود ت ب

1 . خبرگزاري صدا و سيما،»نگاهي به روند تحريم های صنايع نفت، گاز و پتروشيمي«، 24 اسفند 1394.
2 . خبرگزاري صدا و سيما، »نگاهي به روند تحريم های صنايع نفت، گاز و پتروشيمي«، 24 اسفند 1394.

3 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1806، 1391/7/30.
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اقــدام کننــد کــه در ايــن ميــان برخــی از افــراد ســودجو و فرصت طلــب بــه سوءاســتفاده از شــرايط 
تحريمــی اقــدام و بخشــی از پــول نفــت را در حســاب های خــارج واريــز و از ارائــه اســناد بــه دولــت 
خــودداری کردنــد. مهم تريــن پرونــده از ايــن دســت همانــا پرونــده بابــک زنجانــی بــود کــه در ايــن 

فصــل و فصــل آتــی بــدان پرداختــه می شــود.

دو مقطع زمانی از نگاه آمار 
ــت را از ســيدمحمد خاتمــی تحويــل گرفــت  ــی دول ــژاد در حال ســال 1384، محمــود احمدی ن
کــه علی رغــم تنش هــای منطقــه ای و بين المللــی، اقتصــاد ايــران روبه رشــد بــود و اغلــب 
ــال،  ــن س ــتند. در اي ــرار داش ــی ق ــد و پوياي ــير رش ــورس( در مس ــز ب ــادی )ج ــاخص های اقتص ش
ــا اســتفاده از حســاب ذخيــره ارزی و اســتقبال از مشــارکت هرچــه بيشــتر  ــت تــالش کــرد ب دول
بخــش خصوصــی زمينــه رشــد اقتصــادی بلندمــدت را فراهــم کنــد. از هميــن ســال، رئيس جهمــور 

ــی کــرد. ــت بعــدی خــود آن را اجراي ــود کــه در دول ــا ب ــال طــرح هدفمنــدی يارانه ه ــه دنب ب
ــارد دالر رســيد. تســهيل تجــارت  ــه رکــورد بی ســابقه 43 ميلي ــن ســال ب ــزان واردات در اي مي
خارجــی و آزادســازی مبــادالت ارزی، ارائــه تســهيالت ارزی و ريالــی بــه صادرکننــدگان کاالهــا و 
خدمــات، معافيــت کامــل از پرداخــت ماليــات و عــوارض و اعطــای يارانــه و مشــوق های صــادرات 

در رشــد فزاينــده واردات در ايــن ســال اثرگــذار بــود.1
در ســال 1384 ذخايــر اثبات شــده نفت خــام ايــران بالــغ بــر 137 ميليــارد بشــکه تخميــن زده 
شــد کــه در ميــان کشــورهای اوپــک، ايــران پــس از عربســتان در رتبــه دوم قــرار گرفــت. ذخايــر 
اثبات شــده گاز طبيعــی در ايــن ســال، بالــغ بــر 26 هــزار ميليــارد مترمکعــب بــود. ايــران و قطــر 

بيشــترين ذخايــر اثبات شــده گاز طبيعــی را در ميــان کشــورهای عضــو اوپــک داشــتند.2
ــون و 100 هــزار بشــکه  ــن ســال، 4 ميلي ــران در اي ــد نفت خــام اي ــک، تولي طبــق ســهميه اوپ
ــام  ــر بشــکه نفت خ ــود و قيمــت ه ــزار بشــکه در روز ب ــون و 600 ه ــام 2 ميلي و صــادرات نفت خ
ــه 53/11 دالر رســيد. برخــی رخدادهــا همچــون ناآرامی هــای سياســی و  ــران ب ــه ای اي تک محمول
ــکاری در صنعــت نفــت عــراق و افزايــش  ــال، خراب ــه و ونزوئ ــه، نيجري نظامــی در منطقــه خاورميان
ــد  ــال، تولي ــن س ــت. در همي ــی داش ــت را در پ ــت نف ــديد قيم ــش ش ــازان، افزاي ــت بورس ب فعالي
ــش  ــا افزاي ــود.3 ب ــب ب ــارد مترمکع ــرف آن 88/5 ميلي ــب و مص ــارد مترمکع ــی 87 ميلي گاز طبيع

1 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1384.
2 .  ترازنامه بانک مرکزی، سال 1384.
3 .  ترازنامه بانک مرکزی، سال 1384.
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توليــد خودروهــای پرمصــرف، مصــرف بنزيــن افزايــش يافــت و واردات بنزيــن ســير صعــودی بــه 
ــت  ــيد. قيم ــکه در روز رس ــزار بش ــم 156 ه ــه رق ــال ب ــن س ــن در اي ــت. واردات بنزي ــود گرف خ
ــود. ضــرورت واردات  ــر ب ــر ليت ــال در ه ــری نکــرد و 800 ري ــل تغيي ــه ســال قب ــن نســبت ب بنزي
بنزيــن، کشــور را در تنگناهــای مالــی و علمياتــی شــديدی قــرار داد، به طوری کــه بحــث پيرامــون 
ســهميه بندی بنزيــن و توزيــع آن از طريــق کارت هوشــمند بــرای کنتــرل مصــرف بــار ديگــر قــوت 

گرفــت.1
پايــان دوره اول دولــت احمدی نــژاد در ســال 1388، هم زمــان بــا ســال پايانــی برنامــه چهــارم 
توســعه بــود. در ايــن ســال، اقتصــاد کشــور عملکــرد نســبتاً مطلوبــی داشــت، امــا گــروه نفــت در 
تحقــق اهــداف رشــد برنامــه چهــارم توســعه ناموفــق بــود. بحــران مالــی و رکــود اقتصــادی جهانــی 
ــود.  ــداف ب ــق اه ــدم تحق ــن ع ــل اي ــای اقتصــادی از دالي ــا مشــکالت ناشــی از تحريم ه ــراه ب هم
ــران در چارچــوب  ــام اي ــد نفت خ ــت. تولي ــش ياف ــال کاه ــن س ــام در اي ــادرات نفت خ ــد و ص تولي
ــون و 100  ــام 2 ميلي ــادرات نفت خ ــکه در روز و ص ــزار بش ــون و 600 ه ــک، 3 ميلي ــهيمه اوپ س
هــزار بشــکه در روز و صــادرات فراورده هــای نفتــی 109 هــزار بشــکه در روز بــود. ميانگيــن بهــای 
ــام  ــيد.2 واردات نفت خ ــکه رس ــر بش ــدود 69 دالر در ه ــه ح ــران ب ــه ای اي ــام تک محمول نفت خ
ــا  ــود. واردات گاز طبيعــی از ترکمنســتان، ب ــر 89 هــزار بشــکه در روز ب ــغ ب )عمليــات ســوآپ( بال

ــه 15 ميليــون مترمکعــب در روز رســيد.3 فرازوفرودهايــی ب
ذخايــر نفتــی درجــای ايــران در ايــن ســال بالــغ بــر 137 ميليــارد مترمکعــب و ذخايــر درجــای 
گاز طبيعــی ايــران 29/6 هــزار ميليــارد مترمکعــب بــود. متوســط نــرخ دالر در بــازار غيررســمی، 9 
هــزار و 979 ريــال بــود. تفــاوت معنــاداری بيــن نــرخ دالر در بــازار بين بانکــی و بــازار غيررســمی 

وجــود نداشــت و در کانــال 900 تــا 1000 تومــان در حــال نوســان بــود.4
واردات بنزيــن در ايــن ســال افزايــش يافــت. پــس از اعمــال ســهميه بندی بنزيــن موتــور و ارائــه 
ــه  ــت و ب ــن کاهــش ياف ــال 1386، واردات بنزي ــل س ــق سيســتم های هوشــمند در اواي آن از طري
حــدود 119 هــزار بشــکه در روز رســيد، ولــی در ســال 1388، بارديگــر بــا رونــدی افزايشــی بالــغ 

بــر 132 هــزار بشــکه در روز بــود.5

1 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1384.
2 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1388.

3 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1388.
4 .  ترازنامه بانک مرکزی، سال 1388.

5 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1388.
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ــول  ــرح متان ــد ط ــت. واح ــی داش ــبتاً مطلوب ــرد نس ــال عملک ــن س ــيمی در اي ــت پتروش صنع
ششــم پتروشــيمی زاگــرس، واحــد بوتاديــن فــاز دوم پتروشــيمی جــم، طــرح پتروشــيمی مهــر در 
منطقــه عســلويه افتتــاح شــد. بــا بهره بــرداری از واحدهــای جديــد و افزايــش توليــد در برخــی از 
ــزان،  ــن مي ــود. از اي ــن ب ــون ت ــد محصــوالت پتروشــيمی حــدود 34 ميلي ــزان تولي ــا، مي مجتمع ه
ــی  ــروش داخل ــزان ف ــون دالر صــادر شــد. مي ــا ارزش 7566 ميلي ــن آن ب ــزار ت حــدود 14038 ه
ــن  ــان باالتري ــان و خراس ــارگ، اصفه ــيراز، خ ــه، ش ــيمی های ارومي ــود. پتروش ــن ب ــزار ت 7864 ه
عملکــرد توليــد را داشــتند و مجتمع هــای پتروشــيمی فــن آوران، نــوری و بندرامــام باالتريــن ارزش 

ــد.1 ــه خــود اختصــاص دادن فــروش صادراتــی را ب
ــده  ــر اثبات ش ــافی، ذخاي ــای اکتش ــش فعاليت ه ــا افزاي ــن دوره )1392( ب ــی اي ــال پايان در س
ــزار  ــه 33/8 ه ــی ب ــده گاز طبيع ــر اثبات ش ــکه و ذخاي ــارد بش ــه 157 ميلي ــران ب ــام اي نفت خ
ــک 3  ــهميه اوپ ــوب س ــران در چارچ ــام اي ــد نفت خ ــن تولي ــيد. ميانگي ــب رس ــارد مترمکع ميلي
ميليــون و 600 هــزار بشــکه در روز بــود. صــادرات نفت خــام بــا حــدود يــازده درصــد کاهــش بــه 
ــا اندکــی کاهــش،  يــک ميليــون و 600 هــزار بشــکه در روز و صــادرات فراورده هــای نفتــی نيــز ب
ــت و  ــودی داش ــدی صع ــال رون ــن س ــام در اي ــت نفت خ ــيد. قيم ــکه در روز رس ــزار بش ــه 99 ه ب
ــش  ــيد. کاه ــکه رس ــر بش ــه 105 دالر در ه ــران ب ــه ای اي ــام تک محمول ــای نفت خ ــط به متوس
ســطح موجــودی نفت خــام امريــکا، نشــت نفــت در خط لولــه کرکــوک ـ جيحــان، کاهــش توليــد 
ــه و کاهــش  ــه، افزايــش تنــش در خاورميان نفــت ليبــی و کاهــش صــادرات عــراق از ايــن خط لول
ــه 166/6 ميليــارد  ــود. توليــد گاز طبيعــی ب توليــد نفــت اوپــک در رشــد قيمــت نفــت اثرگــذار ب
ــه  ــانی ب ــعه گازرس ــود. توس ــب ب ــارد مترمکع ــی 154 ميلي ــيد و مصــرف گاز طبيع ــب رس مترمکع
مناطــق روســتايی و شــهری و اجــرای قانــون هدفمندســازی يارانه هــا در رشــد مصــرف گاز طبيعــی 

در کشــور اثــر داشــت.2

درآمد هنگفت نفتی
از اوايــل قــرن بيســتم، درآمــد دولــت ايــران متحــول گشــت و درآمدهــای نفتــی به تدريــج وارد 
خزانــه گرديــد. در ابتــدا درآمدهــای مالياتــی بــر درآمــد نفتــی پيشــی داشــت، امــا ايــن وضعيــت 
اســتمرار نيافــت و درآمــد نفتــی، عمــده درآمــد دولــت ايــران شــد. تــا پيدايــی دولــت نهــم و دهــم 

1 . ترازنامه هيدروکربوری، سال 1388.
2 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1392.
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فرازوفــرود و تناســب ايــن دو بخــش درآمــدی نســبتاً طبيعــی می نمــود؛ ليکــن بــا افزايــش قيمــت 
نفــت بــه يکبــاره درآمــد هنگفتــی بــه خزانــه ايــران ســرازير شــد. در ســال های 1388 تــا 1391 
قيمــت نفت خــام رکوردهــای پيشــين را شکســت و حتــی در مقاطعــی تــا 147 دالر در هــر بشــکه 
معاملــه شــد. اگرچــه بــه دليــل تحريم هــا ميــزان صــادرات نفــت کاهــش يافــت، امــا بــا افزايــش 

بی ســابقه قيمــت نفــت، درآمــد نفتــی کشــور بــه باالتريــن ميــزان خــود در تمامــی ادوار رســيد.
از اوايــل ســال 1392 کارشناســان دربــاره ميــزان درآمــد نفتــی ايــن هشــت ســال )1384 تــا 
1392( بــه دالر و ريــال و محــل مصــرف آن تفســيرها و تحليل هــای گوناگونــی ارائــه دادنــد. آمــار 
درآمــد نفتــی بــه دالر را برخــی 570 ميليــارد دالر و عــده ای تــا 650 ميليــارد دالر ذکــر کردنــد. 
ــد.  چنانچــه ايــن آمــار دقــت و صحــت نداشــته باشــد، تحليلگــران در مســير خطــا قــرار می گيرن
منبــع رســمی بــرای فــروش و درآمــد نفــت ايــران ترازنامــه بانــک مرکــزی اســت. متوســط قيمــت 
ــود:  ــورت ب ــن ص ــب دالر بدي ــر حس ــا 1392 ب ــال های 1385 ت ــه( در س ــام )تک محمول نفت خ
58/58، 78، 80/3، 68/45، 77/4، 111/1، 107/72، 105/32. بــا توجــه بــه ميــزان صــادرات 
ــب  ــر حس ــاله، ب ــی هشت س ــازه زمان ــن ب ــام در اي ــروش نفت خ ــل از ف ــد حاص ــام، درآم نفت خ
ميليــارد دالر قابــل محاســبه اســت: 51/3؛ 71/1؛ 70/3؛ 62/4؛ 56/5؛ 81/1؛ 70/7؛ 1.61/4 کل 
درآمــد حاصــل از فــروش نفت خــام بــر اســاس ترازنامــه بانــک مرکــزی و بــدون احتســاب صــدور 

ــود. ــارد دالر ب ــدود 525 ميلي ــات گازی، ح ــادرات گاز و ميعان ــی، ص ــای نفت فراورده ه
مســائل حاشــيه ای درآمــد نفتــی ايــن دوره بيشــتر حــول ســه محــور جريــان داشــت: 1. نــرخ 
تســعير ارز ازنظــر برخــی از کارشناســان شــفاف نيســت و مقــدار ريــال اعالم شــده معلــوم نيســت بــر 
اســاس چــه نرخــی بــه شــرکت های دولتــی و بــازار فروختــه شــده اســت؛ 2. مقــدار ســرمايه گذاری 
خارجــی از درآمدهــای ايــن دوره دقيــق اعــالم نشــده و ازســوی ديگــر، بــر حســب برخــی اعالم هــا 
برداشــت از حســاب ذخيــره ارزی نيــز انجــام شــده اســت؛ 3. بيــالن خرج کــرد از درآمــد نفتــی در 

هــر يــک از پروژه هــای عمرانــی، بخش هــای صنعتــی، بهداشــتی و... شفاف ســازی نشــده اســت! 
مســعود نيلــی از کارشناســانی اســت کــه در اين بــاره بــه پژوهــش پرداختــه اســت. نيلــی معتقــد 
اســت کــه اگرچــه ايــران در زمــان دولــت دهــم بيشــترين ميــزان درآمــد نفتــی را تجربــه کــرد، 
ــات را داشــت و درنتيجــه، دو ســال  ــن رشــد اقتصــادی، بيشــترين واردات کاال و خدم ــا کمتري ام
رشــد اقتصــادی منفــی را بــه کشــور تحميــل کــرد. ازجملــه انتقــادات نيلــی و برخــی کارشناســان 
ديگــر، افزايــش واردات بی رويــه از محــل درآمدهــای نفتــی اســت: »بخــش عمــده ای از درآمدهــای 

1 . ترازنامه بانک مرکزی، سال های 1385 تا 1392. 
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ــل از  ــوالت بنج ــس و محص ــای لوک ــه ميوه  ه ــرف واردات بی روي ــژاد ص ــت احمدی ن ــی در دول نفت
کشــورهايی مثــل چيــن می شــد.«1 واردات برنــج هنــدی، واردات هندوانــه از چيــن، واردات انگــور، 
ــان در رســانه ها و  ــان زم ــن دســت از هم ــال و مســائلی از اي ــرای واردات پرتق ــه ب اختصــاص ياران

مجلــس مــورد گفت وگــو و انتقــاد قــرار گرفــت.

بنزین مسئله 
طرح تولید 48 ساعته بنزین

ــه  ــزارش نشــريه مشــعل، ب ــر اســاس گ ــن در مجتمع هــای پتروشــيمی، ب ــد بنزي پيشــينه تولي
ــه طــرح آن را  ــه يکــی از دســت اندرکاران مجتمــع پتروشــيمی برزوي ــردد ک ســال 1384 بازمی گ
ــام طــرح توليــد 48 ســاعته  ــا ن ــه مقامــات باالدســتی اعــالم کــرد. او، ايــن طــرح را ب تدويــن و ب
بنزيــن بــه نــام خــود و صنعــت نفــت ايــران بــه ثبــت رســاند. نگارنــده دربــاره کم وکيــف طــرح و 

مراحــل تأييــد آن اطــالع دقيقــی نــدارد.2 
ــاد  ــيمی ي ــای پتروش ــن در مجتمع ه ــد بنزي ــراح تولي ــوان ط ــه از او به عن ــی ک ــرز پناه فريب
ــرای  ــيمی ب ــوراک پتروش ــدی از خ ــرد: »بهره من ــريح ک ــن تش ــد را چني ــن رون ــاز اي ــود، آغ می ش
توليــد بنزيــن ايــن امــکان را فراهــم کــرده تــا در شــرايط ضــروری ماننــد تحريــم موفــق بــه توليــد 
روزانــه بيــش از 14 ميليــون ليتــر بنزيــن ســوپر شــويم. توليــد هفــت ميليــون و يکصــد هــزار ليتــر 
ــر عهــده پتروشــيمی بوعلــی  ــر عهــده پتروشــيمی برزويــه، دو ميليــون و هشــتصد هــزار ليتــر ب ب
ســينا و دو ميليــون و 700 هــزار ليتــر بنزيــن بــر عهــده پتروشــيمی بنــدر امــام اســت. ايــن ميــزان 
توليــد بــر اســاس ظرفيــت 110 درصــدی توليــد طراحــی  شــده کــه ايــران را قــادر بــه توليــد 14 
ــاره مخالفت هــای ديگــر کارشناســان در مســير  ــه، او درب ــد.« در ادام ــن می کن ــر بنزي ــون ليت ميلي
ــرح در  ــن ط ــترده، اي ــای گس ــم مخالفت ه ــت، علی رغ ــت. درنهاي ــخن گف ــرح س ــن ط ــرای اي اج
ــت،  ــر نف ــوذری، وزي ــين ن ــور، و غالم حس ــژاد، رئيس جمه ــه احمدی ن ــای همه جانب ــو حمايت ه پرت

عملياتــی گرديــد.3
پــس از طــي مراحــل توليــد آزمايشــي و تأييــد طــرح ازســوي پااليشــگاه شــيراز، پرونــده ايــن 
طــرح بــه دســتور غالمحســين نــوذري بســته و بــراي روزي گذاشــته شــد کــه تحريــم هــا شــدت 

1 .  خبرگزاری جمهوری اسالمی، 12 ارديبهشت 1396.
2 . مشعل، شماره 461، 29 شهريور 1388، ص 1.
3 . مشعل، شماره 461، 29 شهريور 1388، ص 4.
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گيــرد. درنهايــت ايــن اتفــاق در زمــان وزارت ميرکاظمــي رخ داد.1
در روزهــاي پايانــي شــهريور 1388 نگرانــي دولتمــردان از احتمــال تحريــم بنزيــن آشــکار شــد. 
احمدی نــژاد در آغــاز دور دوم دولــت خــود، در حالــي از حرکــت بــه ســمت خودکفايــي و صــادرات 
بنزيــن ســخن گفــت کــه بيــش از 40 درصــد بنزيــن مصرفــي از خــارج وارد می شــد. او بــا اشــاره 
بــه طــرح تحريــم بنزيــن گفــت: »دشــمن در طــول ســی ســال گذشــته بــراي نفــت مــا خط ونشــان 
زيــادي کشــيد، ولــي هــر بــار نيروهــاي انقالبــي صنعــت نفــت تــوي دهــان آنهــا زدنــد. حــاال هــم 
ــدني  ــر ش ــن ام ــد اي ــه هرچن ــم ک ــم کني ــن را تحري ــم بنزي ــا می خواهي ــد م ــد می گوين آمده ان
ــه  ــن ســمت حرکــت کنــد کــه نه تنهــا در زمين ــه اي ــد ب ــا مجموعــه صنعــت نفــت باي نيســت، ام
ــم.  ــز بپيوندي ــدگان ني ــه جمــع صادرکنن ــه زودی ب ــي برســيم، بلکــه ب ــه خودکفاي ــن ب ــد بنزي تولي
ــه حمايــت قاطــع از ســاخت پااليشــگاه ها ادامــه می دهــد.« در ادامــه، طــرح هدفمنــدي  دولــت ب
ــن دانســت و  ــم بنزي ــا تحري ــه ب ــرای مقابل ــدام ب ــن اق ــن را بهتري ــش قيمــت بنزي ــا و افزاي يارانه ه
ــت 20  ــن حال ــود، در بدبينانه تري ــزی ش ــتي برنامه ري ــت به درس ــوص قيم ــر درخص ــت: »اگ گف
درصــد از 42 ميليــون ليتــر بنزيــن مصرفــي در کشــور صرفه جويــی خواهــد شــد. او از نماينــدگان 
مجلــس خواســت بــه ايــن امــر عنايــت کننــد تــا زودتــر ايــن اليحــه در مجلــس بررســي شــود.«2
ــکا  ــدگان و ســناي امري ــس نماين ــران بحــث داغ مجل ــه اي ــن ب ــروش بنزي ــم ف ــان، تحري هم زم
ــران  ــه مدي ــد، بلک ــه طــرح بســنده نمی کردن ــو و ارائ ــه گفت وگ ــط ب ــکا فق ــناتورهاي امري ــود. س ب
ــش  ــا افزاي ــد. ب ــرار می دادن ــار ق ــت فش ــران را تح ــه اي ــن ب ــده بنزي ــزرگ صادرکنن ــرکت های ب ش
ــران  ــه اي ــن خــود را ب ــس در خــرداد 1388 صــادرات بنزي ــدی ريالين ــکا، شــرکت هن فشــار امري
ــورا صــادرات  ــور و ترافيگ ــول، گلنک ــزرگ ويت ــال، ســه شــرکت ب ــان س ــاه هم ــرد. دي م قطــع ک
ــاي  ــه حــدود نيمــي از نيازه ــن ســه شــرکت روزان ــد. اي ــف کردن ــران متوق ــه اي ــن خــود را ب بنزي
ــول  ــي ويت ــدي ـ سوئيس ــرکت هلن ــم ش ــد. تصمي ــن می کردن ــران را تأمي ــي اي ــاي نفت فراورده ه
ــود و  ــن معامله کننــدگان نفــت در جهــان ب ــن جهــت اهميــت داشــت کــه يکــي از بزرگ تري از اي

ــت. ــتقيم می گذاش ــر مس ــرکت ها تأثي ــر ش ــر روي ديگ ــرکت ب ــن ش ــات اي تصميم
يکــي از مديــران شــرکت ويتــول در مصاحبــه بــا فايننشــال تايمــز تأييــد کــرد، ويتــول از آغــاز 
ســال 2010 ميــالدي / بهمــن 1388 تصميــم گرفتــه اســت در مناقصه هــاي ايــران شــرکت نکنــد. 
ــا هميــن مضمــون ازســوي مديــر شــرکت سوئيســي ترافيگــورا نيــز مطــرح شــد. مديــر  خبــري ب

1 . خبر آنالين، »طراح توليد 48 ساعته بنزين در کافه خبر تشريح کرد«، 20 آذر 1390.
2 . مشعل، شماره 461، 29 شهريور 1388، ص2 .
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ــران،  ــه اي ــن ب شــرکت ترافيگــورا اعــالم کــرد مشــکالت و ريســک سياســي ناشــي از صــدور بنزي
فوايــد ناشــي از معاملــه بــا ايــران را تحت الشــعاع قــرار داده اســت. بهمــن 1388 نيــز شــرکت های 
شــل و بريتيــش پتروليــوم صــادرات بنزيــن را بــه ايــران قطــع کردنــد. شــرکت پترونــاس مالــزي 
نيــز در فضــاي تحريمــي به وجودآمــده، اواخــر اســفند 1388 صــادرات بنزيــن بــه ايــران را متوقــف 
ــن  ــت. آخري ــف دانس ــن توق ــل اي ــران را دلي ــوي اي ــا ازس ــود تقاض ــزی نب ــت وزير مال ــرد. نخس ک
محمولــه صادراتــي بنزيــن پترونــاس روزهــاي 13 و 14 اســفند 1388 در بندرعبــاس تخليــه شــد.1
ــد و ازســوي ديگــر،  ــد می کردن ــا تأکي ــودن تحريم ه ــر  ب ــر بي تأثي ــات کشــور ب از يک ســو، مقام
ــا  ــه ب ــود ک ــردان آن ب ــرد دولتم ــد. راهب ــا بودن ــدي يارانه ه ــه هدفمن ــب اليح ــم به راه تصوي چش
افزايــش چشــمگير قيمــت فراورده هــاي نفتــي به ويــژه بنزيــن، بتواننــد بــر تبعــات ناشــي از تحريــم 
فــروش بنزيــن فائــق آينــد. ســرانجام، تحريــم فــروش بنزيــن بــه ايــران کــه در ســال های 1386 
ــر 1389  ــود، در 10 تي ــب رســيده ب ــه تصوي ــکا ب ــا 1388 در مجلــس نماينــدگان و ســناي امري ت
ــت  ــا، مســئوليت پذيري و محرومي ــع تحريم ه ــون جام ــي شــد. قان ــا اجراي ــاراک اوبام ــا امضــاي ب ب
ايــران )CISADA( صنعــت نفــت و گاز ايــران را نشــانه گرفتــه بــود و شــرکت هايي را کــه بيــش 
ــا ســاالنه بيــش از  ــد و ي ــران ســرمايه گذاري می کردن از 20 ميليــون دالر در بخــش نفــت و گاز اي
5 ميليــون دالر بنزيــن بــه ايــران می فروختنــد، مشــمول مجازات هــاي امريــکا می کــرد.2 بــه ايــن 
ترتيــب، قانــون جامــع تحريم هــا )سيســادا(، هرگونــه منفــذ قانــون داماتــو را کــه در ســال 1375 

بــه تصويــب رســيده بــود، بســت.
يــک روز پــس از تصويــب ايــن قانــون، محمــود احمدی نــژاد در جمــع خبرنــگاران حضــور يافــت 
و بــا تأکيــد بــر بی اثــر بــودن تحريــم بنزيــن گفــت: »ايــران توانمنــدي تأميــن بنزيــن مــورد نيــاز 
ــويم... در  ــا می ش ــن خودکف ــد بنزي ــه در تولي ــک هفت ــرف ي ــزوم ظ ــورت ل ــل را دارد و در ص داخ
صــورت نيــاز ظــرف مــدت يــک هفتــه می توانيــم توليــد بنزيــن خــود را 20 ميليــون ليتــر افزايــش 

داده و در ايــن زمينــه خودکفــا شــويم.«3
مســعود ميرکاظمــي، وزيــر نفــت، نيــز يــک روز پيــش از امضــاي قانــون تحريــم فــروش بنزيــن 
ازســوي رئيس جمهــور امريــکا، اعــالم کــرده بــود: »هم اکنــون هيــچ مشــکلي بــراي تأميــن بنزيــن 
ــاي  ــون واحده ــم و هم اکن ــيمي داري ــاي پتروش ــن را در واحده ــد بنزي ــکان تولي ــا ام ــم. م نداري

پتروشــيمي کامــاًل آمادگــي دارنــد تــا بنزيــن بــا اکتــان 98 توليــد کننــد.«

1 . تارنماي خبر آنالين، »توقف صادرات بنزين 10 غول نفتي به ايران«، 1389/4/7.
2 . خبرگزاري صدا و سيما، »نگاهي به روند تحريم های صنايع نفت، گاز و پتروشيمي«، 24 اسفند 1394.

3 . مشعل، شماره 500، 13 تير 1389، ص 1. 
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آغاز تولید بنزین پتروشیمي
آخريــن روزهــاي آبــان  1388، وزيــر نفــت در نشســتي از طريــق ويدئــو کنفرانــس طــرح ضربتــي 
ــرد.  ــي ک ــاز عمليات ــاعت وارد ف ــدت 48 س ــيمی را در م ــای پتروش ــن در مجتمع ه ــد بنزي تولي
ــا  ــه ب ــن نشســت ک ــد. در اي ــاد کردن ــن ي ــوان نشســت نمادي ــن نشســت به عن ــا از اي خبرگزاری ه
حضــور مديــران  عامــل شــرکت پااليــش و پخــش، شــرکت ملــي صنايــع پتروشــيمي و جمعــي از 
نماينــدگان رســانه هاي داخلــي و خارجــي برگــزار شــد، مســعود ميرکاظمــي طــرح را افتتــاح کــرد. 
ــد  ــا تولي ــه ب ــي ســينا و برزوي ــام، بوعل ــدر ام ــاي پتروشــيمي بن ــن طــرح، مجتمع ه ــر اســاس اي ب
بنزيــن از طريــق توليــدات پتروشــيمي، روزانــه 14ميليــون ليتــر بــه ظرفيــت روزانــه توليــد بنزيــن 
کشــور افزودنــد. مســعود ميرکاظمــي بــا اشــاره بــه ظرفيــت توليــد 44 ميليــون ليتــري بنزيــن از 
ــدي از  ــن تولي ــر بنزي ــون ليت ــدن 14 ميلي ــزوده ش ــا اف ــت: »ب ــام گف ــگاه نفت خ ــق 9 پااليش طري
ــر در روز مي رســد  ــون ليت ــه 58 ميلي ــن کشــور ب ــد بنزي ــت تولي ــيمي، ظرفي ــاي پتروش مجتمع ه
کــه بــا توجــه بــه کاهــش ميــزان مصــرف از طريــق ســهميه بندی، نيــاز روزانــه کشــور بــه بنزيــن 

ــود.«1  ــرف می ش ــر ط ب
ــود.  توليــد بنزيــن در مجتمــع پتروشــيمي، همــواره موجــب نگرانــی بســياری از کارشناســان ب
ــدي اســتانداردهاي الزم را نداشــته باشــد و  ــن تولي ــد ممکــن اســت بنزي ــا اســتدالل می کردن آنه
موجــب آلودگــي هــوا و توليــد بيماری هــاي ناشــي از محصــوالت پتروشــيمي شــود.2 شــهنازی زاده، 
ــه ايــن نگرانی هــا واکنــش نشــان  مديرعامــل شــرکت ملــي پااليــش و پخــش، در روز افتتاحيــه ب
ــد می شــود، اگــر اســتانداردهاي  ــد کــرد: »بنزينــي کــه در واحدهــاي پتروشــيمي تولي داد و تأکي
شــرکت ملــي نفــت را نداشــته باشــد، توزيــع نخواهــد شــد. کيفيــت بنزيــن توليد شــده در واحدهــاي 

پتروشــيمي بــه مراتــب باالتــر از بنزيــن ســوپر وارداتــي اســت.«3
پــس از اســتفاده گســترده از بنزيــن توليــدی پتروشــيمی ها در کالن شــهرها، موضــوع آلودگــي 
ــي و  ــکار عموم ــان اف ــودن آن در مي ــن و احتمــال ســرطان زا  ب ــن بنزي هــوای ناشــي از مصــرف اي
ــران،  ــدرس دانشــگاه ته ــال محيط زيســت و م ــرم، فع ــر اســماعيل که ــگان مطــرح شــد. دکت نخب
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــوي عن ــي و ري ــراض قلب ــه ام ــال ب ــل ابت ــن عام ــت را مهم تري ــن بی کيفي بنزي
ــتفاده  ــد اس ــزن 50 درص ــد آن از بن ــه در تولي ــن ک ــودرو و بنزي ــت محيطي خ ــاي زيس »آالينده ه
ــاک و  ــيار خطرن ــت، بس ــرفته اس ــورهاي پيش ــدي کش ــتاندارد 5 درص ــر اس ــود و 10 براب می ش

1 . مشعل، شماره 470، 1 آذر 1388، ص 2.  
2 . ن.ک به موسوي، طيبه، »زيستن در جامعه نفتي«، مجله گفت وگو، مهر 1391، ش 60، ص 95. 

3 . مشعل، شماره 470، 1 آذر 1388، ص 2.  
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ــز در  ــران، ني ــواي ته ــت ه ــرل کيفي ــل شــرکت کنت ــر رشــيدي، مديرعام ســرطان زا اســت.« دکت
مــرداد 1390 بــا اشــاره بــه اينکــه ميــزان آالينــده بنــزن در جايگاه هــاي بنزيــن بــه 438 برابــر حــد 
ــان  ــا جــان کارکن ــزن ترکيبــي ســرطان زا اســت و نه تنه ــده بن اســتاندارد مي رســد، گفــت: »آالين

ــدازد.«1 ــر مي ان ــه خط ــهروندان را ب ــالمت ش ــه س ــن، بلک ــاي بنزي جايگاه ه

الیحه هدفمندي یارانه ها 
حــذف يارانــه از اقتصــاد، نســخه ای بــود کــه ســال ها ازســوي بانــک جهانــي و محافــل اقتصــادي 
جهــان بــراي کشــورهاي در حــال  توســعه تجويــز و توصيــه می شــد و اعطــاي هرگونــه تســهيالت را 
بــه حــذف يارانــه از اقتصــاد منــوط می دانســتند. حــذف يارانــه در اقتصــاد متکــي بــه نفــت ايــران 
ــل  ــوان »تعدي ــا عن ــا ب ــدا، کاهــش يارانه ه ــود. ابت ــو ب ــورد بحــث و گفت وگ ــت ســازندگي م از دول
ــالم را  ــر اق ــرق و ديگ ــي، آب و ب ــوختي، خوراک ــواد س ــج م ــی به تدري ــد، ول ــرح ش ــا« مط قيمت ه
دربرگرفــت و بهــاي آن هــا بــه قيمت هــاي واقعــي يــا آزاد گرايــش پيــدا کــرد. در دوران اصالحــات، 
کارشناســان علــت اصلــی افزايــش مصــرف انــرژي به ويــژه بــرق و بنزيــن را پاييــن  بــودن قيمــت آن 
بــه دليــل وجــود يارانه هــا می دانســتند. در قانــون برنامــه چهــارم توســعه کــه 11 شــهريور 1383 
بــه تصويــب مجلــس رســيد، هدفمنــدی يارانه هــا تجلــی يافــت. پــس از مناقشــه شــوراي نگهبــان 
ــد.2  ــالغ گردي ــت اب ــه دول ــام ب ــت نظ ــخيص مصلح ــع تش ــت مجم ــا موافق ــرانجام ب ــس، س و مجل

ــه عمــل نيامــد. ــراي کاهــش يارانه هــا ب بااين حــال، در ايــن دوره اقــدام چشــمگيري ب
ــاری او  ــا پافش ــورد. ب ــره خ ــژاد گ ــود احمدی ن ــام محم ــا ن ــا ب ــدي يارانه ه ــت، هدفمن در نهاي
بــه اليحــه و ســپس بــه قانــون تبديــل شــد و بــه اجــرا در آمــد. تحريــم صــادرات نفت خــام ايــران 
ــال می شــد و هدفمندســازي  ــي به شــدت دنب ــل غرب ــران در محاف ــه اي ــن ب ــروش بنزي ــم ف و تحري
ــا تحريــم صــادرات نفــت و فــروش بنزيــن مطــرح  يارانه هــا به عنــوان يــک اســتراتژي در مقابلــه ب
بــود. مجموعــه ايــن شــرايط رئيــس دولــت نهــم را بــر حــذف يارانه هــا و افزايــش هرچــه بيشــتر 
ــا  ــدي يارانه ه ــه هدفمن ــاه 1387 اليح ــرد. دی م ــب می ک ــق ترغي ــن طري ــت از اي ــد دول درآم
ــات  ــا تبليغ ــه و ب ــاي همه جانب ــا آمادگي ه ــت ب ــد دول ــش درآم ــش مصــرف و افزاي ــد کاه ــه امي ب
گســترده بــه مجلــس شــوراي اســالمي تقديــم شــد.3 اليحــه هدفمنــدي يارانه هــا کــه بــر اســاس 

1 . خبر آنالين، 28 مرداد 1390.
2 . قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، جمهوري اسالمي ايران.

3 . مشعل، شماره 426، 15 دي 1387، ص7. 
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ــود،  ــه مجلــس شــوراي اســالمي تقديــم شــده ب ــون چهــارم برنامــه توســعه تهيــه و ب مــاده 3 قان
اصــالح الگــوي مصــرف را در ســال 1388 کــه ازســوي مقــام معظــم رهبــري » ســال اصــالح الگــوي 
مصــرف« نام گــذاري شــده بــود، نويــد مــی داد. ايــن اليحــه در 15 دی 1387 بــه تصويــب مجلــس 

رســيد.
ــر  ــام رهب ــه پي ــاره ب ــا اش ــد، ب ــال جدي ــت در س ــه هيئت دول ــتين جلس ــور در نخس رئيس جمه
انقــالب، حرکــت بــه ســمت اصــالح همــه الگوهــاي مصــرف به طــور دقيــق و درســت را وظيفــه اي 
ســنگين برشــمرد کــه بــر عهــده دولــت اســت. رئيس جمهــور دربــاره اليحــه هدفمنــدي يارانه هــا 
گفــت: »ايــن اليحــه، گامــي بــزرگ و زيربنايــي اســت کــه بــراي نتيجــه دادن آن بايــد تالش هــاي 
ويــژه ای صــورت گيــرد.« در ادامــه، رئيس جمهــور، توجــه ويــژه بــه اصــالح الگــوي مصــرف عمومــي 
در ســه حــوزه، نــان، آب و انــرژي را خواســتار شــد و تصريــح کــرد: »ايــن ســه حــوزه را می تــوان 
ــي و  ــي ضربت ــا اقدام ــا ب ــن م ــهميه بندی بنزي ــه س ــور ک ــرد و همان ط ــاماندهي ک ــرعت س به س
ــا همراهــي  ــا همراهــي مــردم نتيجــه داد، معتقديــم ايــن امــر نيــز ب ــه انجــام رســيد و ب دقيــق ب

ــود.«1 ــر می ش ــردم امکان پذي م
ــي  ــت، فرورديــن 1388 ميهمــان رســانه مل ــوذري در ســمت نماينــده هيئت دول غالمحســين ن
شــد و در يــک برنامــه تحليلــي ـ خبــري از طريــق شــبکه يــک ســيما بــا مــردم ســخن گفــت. او 
ــن در ســال  ــه طــرح ســهميه بندی بنزي ــا اشــاره ب ــرل مصــرف، ب ــزوم ســاماندهي و کنت ــاره ل درب
ــن  ــرف بنزي ــوص مص ــی درخص ــديم صرفه جوي ــق ش ــرح موف ــن ط ــراي اي ــا اج ــت: »ب 1387 گف
ــال  ــت، امس ــه مي ياف ــين ادام ــد پيش ــر رون ــال، اگ ــانيم. ح ــر برس ــون ليت ــه 22  ميلي ــه روزان را ب
ــش روي  ــي پي ــکالت فراوان ــه مش ــيد ک ــر در روز مي رس ــون ليت ــش از 45 ميلي ــه بي ــا ب واردات م
دولــت قــرار مــی داد.« ســپس، بــه چرايــي و چگونگــي هدفمند کــردن يارانه هــا پرداخــت و حجــم 
ــت و  ــي دانس ــه عموم ــش از بودج ــور را بي ــي در کش ــرژي مصرف ــت ان ــده باب ــه پرداخت ش ياران
ــت مصمــم  ــه دول ــان اينک ــا بي ــد.« او ب ــره وری را کاهــش می ده ــزان به ــرژي ارزان، مي ــت: »ان گف
ــي و  ــي، خصوص ــاي دولت ــدگان در بخش ه ــار مصرف کنن ــا، رفت ــردن يارانه ه ــا هدفمند ک ــت ب اس
ــريع تر  ــه س ــوراي اســالمي هرچ ــس ش ــه مجل ــرد ک ــدواري ک ــراز امي ــد، اب ــامان ده ــي را س خانگ
ــد يکــي  ــوذري تصريــح کــرد: »چنيــن اقدامــي می توان ــاره ايــن اليحــه تصميم گيــري کنــد. ن درب
از بزرگ تريــن تصميمــات تاريــخ اقتصــاد کشــور باشــد کــه دولــت بــا شــجاعت آن را اتخــاذ کــرده 

1 . مشعل، شماره 437، 16 فروردين 1388، ص 1.
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و آمــاده اجــراي آن اســت.«1
بعضــي از تحليلگــران نيــز بــر ايــن عقيــده بودنــد کــه اصــالح الگــوي مصــرف از طريــق اصــالح 
الگــوي قيمــت ميســر خواهــد شــد. حجــت اهلل غنيمــي فــرد، معــاون مديرعامــل شــرکت ملــي نفــت 
ــراورده نفتــی  ــرژي، گفــت: »اگــر قيمــت يــک ف ــي اقتصــاد ان ــران و کارشــناس ارشــد بين الملل اي
ــش،  ــزان افزاي ــادل همــان مي ــر مع ــد، ناگزي ــش ياب ــر افزاي ــه دو براب ــازار ب ــرژي( در ب ــوع ان ــر ن )ه
ــه معنــاي آن اســت کــه مصــرف در جامعــه  ميــزان مصــرف هــم کاهــش پيــدا می کنــد و ايــن ب
ــا مــورد توجــه قــراردادن الگــوي درآمــدي مصرف کننــدگان و کاهــش تبعــات  نصــف می شــود... ب
ــن  ــي، ضم ــات منف ــاب و تبع ــن بازت ــا کمتري ــم ب ــم می تواني ــور حت ــرژي، به ط ــت ان ــالح قيم اص

اصــالح الگــوي قيمــت، اصــالح الگــوي مصــرف را نيــز نهادينــه کنيــم.«2

هدفمندي یارانه ها، جنجال برانگیز و پرحاشیه
ــراوان  ــاي ف ــا کش وقوس ه ــرانجام ب ــا س ــدي يارانه ه ــز و پرحاشــيه هدفمن ــون جنجال برانگي قان
ــا چهــره اي  ــژاد ب ــه تصويــب مجلــس رســيد. 27 آذر 1389، محمــود احمدی ن در 15 دي 1388 ب
ــماً  ــا را رس ــدي يارانه ه ــون هدفمن ــراي قان ــاز اج ــد و آغ ــر ش ــون ظاه ــه تلويزي ــر صفح ــاش ب بش
ــا  ــران ب ــان در سراســر اي ــرژي، آب و ن اعــالم کــرد. او گفــت: »از صبــح روز 28 آذر، حامل هــای ان
ــون هدفمندکــردن يارانه هــا از پنــج ســال قبــل و  ــه خواهــد شــد. مطالعــات قان بهــاي جديــد ارائ
اجــراي آن، در واقــع از ســه ســال قبــل آغــاز شــد. انــرژي و ثــروت کشــور متعلــق بــه مــردم اســت و 
معتقديــم بهتريــن حالــت بــراي مديريــت ثــروت ملــي، مديريــت عمومــي مــردم و مشــارکت مــردم 
ــراي همــه ملــت و نســل هاي  ــرژي يــک نعمــت خــدادادي و ب ــروت ملــي اســت. ان در مديريــت ث
ــتفاده  ــت اس ــروز از آن درس ــه ام ــرد ک ــتفاده ک ــو از آن اس ــن نح ــه بهتري ــد ب ــت و باي ــور اس کش
ــت و گاز در  ــکه نف ــون بش ــم ميلي ــش و ني ــادل ش ــروز مع ــدارد. ام ــازنده اي ن ــار س ــود و آث نمي ش
کشــور توليــد و دو ميليــون و ســيصد هــزار بشــکه صــادر و چهــار ميليــون و دويســت هــزار بشــکه 
ــا احتســاب هــر بشــکه نفــت معــادل 85 دالر در چهــار ميليــون و  در داخــل مصــرف می شــود. ب
ــرژي در داخــل  ــان مصــرف ان ــارد توم ــزار ميلي ــزار بشــکه در 365 روز ســاالنه 120ه دويســت ه
ــي اســت کــه مــا بيــش  ــا اســت. ايــن در حال ــر متوســط مصــرف دني ــم کــه ايــن چهــار براب داري
از چهــار برابــر متوســط دنيــا رفــاه نداريــم و رفــاه مــا تقريبــاً معــادل متوســط دنيــا اســت و ايــن 

1 . مشعل، شماره 437، 16 فروردين 1388، ص2. 
2 . مشعل، شماره 439 ،30 فروردين 1388، ص 4.  
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انــرژي بايــد در خدمــت رفــاه مــردم باشــد. چنــد اشــکال وجــود دارد. اول اينکــه اســراف زيــاد اســت 
و بــا مصــرف کمتــر نيــز می تــوان هميــن ســطح رفــاه را حفــظ کــرد. ديگــر اينکــه بهينــه مصــرف 
نمی کنيــم و مصــرف لــوازم خانگــي، خــودرو، دســتگاه های گرمايشــي و سرمايشــي مــا بــاال اســت. 
ــه توزيــع نمی شــود و بعضی هــا  اشــکال ديگــر ايــن اســت کــه هميــن مقــدار مصــرف نيــز عادالن
ــه  ــوند، درحالي ک ــي می ش ــه طبقات ــاد فاصل ــث ايج ــد و باع ــرف می کنن ــران مص ــر ديگ ــی براب س
ــن  ــارم همي ــی يک چه ــا صرفه جوي ــم ب ــود. می تواني ــرار ش ــت برق ــا عدال ــم ت ــه می دهي ــا ياران م
120 هــزار ميليــارد تومــان، ميــزان رفــاه کنونــي را حفــظ کنيــم. 4 هــزار تومــان بــراي هــر نفــر در 
مــاه بابــت هزينــه نــان بــه حســاب مــردم واريــز مــي شــود. ايــن واريــز دوم در مرحلــه اول هميــن 
ــه اول  ــان در مرحل ــه ن ــي از هزين ــه، بخش ــود. البت ــام می ش ــده انج ــي 8 روز آين ــا 7 ال ــه و ت هفت
ــد. اصــالح قيمت هــا از ابتــداي روز  ــان خــوب بخورن ــده شــده اســت، امــا می خواهيــم مــردم ن دي
ــوي  ــن گفت وگ ــس از اي ــاده شــده اســت و پ ــه ســتاد آم ــاز می شــود. اطالعي يکشــنبه 28 آذر آغ
ــا اصــالح  ــم، بلکــه قيمت ه ــه آزادســازي قيمــت نداري ــن مرحل ــي پخــش می شــود. در اي تلويزيون
می شــود. قانــون هدفمنــد کــردن يارانه هــا از مدت هــا قبــل آغــاز شــده اســت. يک چهــارم صــد و 
بيســت هــزار ميليــارد تومــان، ســي هــزار ميليــارد تومــان می شــود کــه اگــر مــردم مصــرف نکننــد 
مــا هــم آن را صــادر می کنيــم، وقتــي صــادر شــد پولــش مــال ملــت اســت. ســي هــزار ميليــارد 
تومــان يعنــي چــه؟ يعنــي يــک ســال بودجــه عمرانــي کشــور در ســال گذشــته. بودجــه عمرانــي 
مــا در ســال گذشــته در تاريــخ کشــور بی نظيــر بــود. در ســال گذشــته دولــت اقــدام بــه ســاخت 
ــا  ــا و بزرگراه ه ــتايي، جاده ه ــفالت راه روس ــازي، آس ــدر، شهرس ــتان، بن ــه، بيمارس ــن، مدرس راه آه
کــرد و ايــن بيشــترين حجــم کار عمرانــي تاريــخ کشــور بــود. همــه بودجــه عمرانــي ســال گذشــته 
مــا بيســت هــزار ميليــارد تومــان بــود يعنــي اگــر همــت کنيــم و يک چهــارم )120 هــزار ميليــارد 
تومــان( را صرفه جويــی کنيــم بودجــه عمرانــي دو و نيــم برابــر خواهــد شــد. اگــر ايــن ســي هــزار 
ميليــارد تومــان را در بخــش مســکن اســتفاده کنيــم و در بانــک بگذاريــم و بگوييــم وام صفــر درصد 
بــه مــردم بدهيــد، حداقــل يــک ميليــون و چهارصــد تــا پانصــد هــزار مســکن شــهري و روســتايي 
بــا شــرايط قرض الحســنه ســاخته خواهــد شــد. ايــن ميــزان ســاخت عــالوه بــر ســاخت ســاالنه يــک 
ــا ايــن  ميليــون و ســيصد تــا چهارصــد هــزار مســکني اســت کــه هم اکنــون ســاخته می شــود و ب
اقــدام، ديگــر کســي بــدون مســکن نخواهــد مانــد و بافــت فرســوده اي باقــي نمي مانــد. اگــر ايــن 
را بــه بخــش کشــاور زي ببريــم، مطمئنــاً زمينــي نمي مانــد کــه تحــت کشــت آبيــاري تحــت فشــار 
نباشــد. يکپارچه ســازي اراضــي کشــت، داشــت و برداشــت همــه اش مکانيــزه خواهــد شــد و توليــد 
مــا در واحــد ســطح بــه دو برابــر خواهــد رســيد. در نتيجــه، آب کشــاورزي را تأميــن می کنيــم و 
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همــه ســدهاي کشــور و شــبکه هاي آبيــاري بــه اتمــام خواهــد رســيد و ايــن تنهــا در يــک ســال 
بــه دســت مي آيــد. اگــر ايــن ميــزان را در صنعــت صــرف کنيــم، همــه طرح هــاي نيمه تمــام بــه 

اتمام خواهد رسيد و به همان اندازه بايد ساخته شود.«1 
بديــن ترتيــب، بــا اجــرای طــرح هدفمندســازی يارانه هــا از صبــح 28 آذر 1389 قيمــت بنزيــن 
ــش  ــان افزاي ــري 100 توم ــه ليت ــان ب ــري 16 توم ــت ســفيد از ليت ــر شــد. قيمــت نف ــا 7 براب 4 ت
ــل از  ــد و گازوئي ــان ش ــب 300 توم ــر مترمکع ــا( در ه ــي خودروه ــي ان جي )گاز مصرف ــت. س ياف
قيمــت 16 تومــان در هــر ليتــر بــه 350 تومــان رســيد.2 افزايــش چشــمگير قيمــت بنزيــن، شــوک 
ــي  ــر تمام ــان ب ــذر زم ــرد و در گ ــردم وارد ک ــي م ــاد و زندگ ــر اقتص ــری ب ــزرگ و جبران ناپذي ب
ــت.  ــر گذاش ــا اث ــه خانواده ه ــر، بودج ــه مهم ت ــاد و از هم ــت، اقتص ــگ، سياس ــاي فرهن بخش ه
بــه تبــع آن، قيمــت ديگــر کاالهــاي مصرفــي نيــز افزايــش پيــدا کــرد. در حالــی در هــر مــاه بــه 
حســاب هــر فــرد 40 هــزار و 500 تومــان واريــز شــد کــه طــي چهــار مــاه، قيمــت آب، بــرق، نــان، 

ــت.3 ــش ياف ــاوری افزاي ــل  ب ــا به طــور غيرقاب ــي و ديگــر کااله ســوخت مصرف
ــا اجــرای ايــن قانــون، واردات بنزيــن در ســال 1389 رونــدی نزولــی يافــت و از 21 ميليــون  ب
ــدی  ــرح هدفمن ــرای ط ــر اج ــالوه ب ــيد. ع ــر در روز رس ــون ليت ــدود 15 ميلي ــه ح ــر در روز ب ليت
يارانه هــا، ســهميه بندی بنزيــن و کاهــش ســهميه خودروهــای ســواری، افزايــش توليــد بنزيــن در 
 ،CNG ــرداری از جايگاه هــای ــع، بهره  ب ــی، اســتفاده از گاز طبيعــی و گاز ماي پااليشــگاه های داخل
مديريــت مصــرف ســوخت ازطــرف مــردم و اجــرای ضربتــی طــرح توليــد بنزيــن در مجتمع هــای 

پتروشــيمی ازجملــه داليــل کاهــش واردات ايــن فــراورده بــود.4
ــد  ــت. افزايــش تولي ــدی صعــودی گرف ــن رون ــار ديگــر مصــرف بنزي ــی نکشــيد کــه ب ــا طول ام
ــی، اختصــاص  ــودن متوســط عمــر خودروهــا، اســتاندارد پاييــن خودروهــای داخل ــاال ب خــودرو، ب
ــود.  ــش ب ــن افزاي ــل اي ــه دالي ــخصی ازجمل ــای ش ــه خودروه ــوروزی ب ــن ن ــژه بنزي ــهميه وي س
ــش  ــا و افزاي ــدی يارانه ه ــرح هدفمن ــرای ط ــد از اج ــن بع ــت بنزي ــدن قيم ــت مان ــان ثاب کارشناس
ــن ســه  ــن دانســته اند.5 از ســال 1390، بنزي ــش مصــرف بنزي ــی افزاي ــل اصل ــز از دالي ــورم را ني ت
ــن آزاد  ــال و بنزي ــه ای 4000 ري ــن نيمه ياران ــال، بنزي ــه ای، 1000 ري ــن ياران ــت. بنزي ــرخ داش ن

1 . تارنماي جام جم آنالين، »آغاز اجراي هدفمندي يارانه ها از امروز«، 1389/9/27.
2 . ترازنامه انرژي، سال 1392.

3 . دنياي اقتصاد، 28 آذر 1394. 
4 . ترازنامه انرژی، سال 1389.
5 . ترازنامه انرژی، سال 1392.
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ــيد.1 ــروش می رس ــه ف ــر ب ــر ليت ــال در ه 7000 ري

صنعت نفت و اصل 44 قانون اساسی
اصــل 44 قانــون اساســي جمهــوري اســالمي، ســاختار اقتصــادي کشــور را بــر ســه پايــه دولتــي، 
تعاونــي و خصوصــي اســتوار کــرد. در ايــن اصــل آمــده اســت: »بخــش دولتــي شــامل کليــه صنايــع 
بــزرگ، صنايــع مــادر، بازرگانــي خارجــي، معــادن بــزرگ، بانکــداري، بيمــه، تأميــن نيــرو، ســدها، 
شــبک  هاي بــزرگ آب رســاني، راديــو و تلويزيــون، پســت و تلگــراف و تلفــن، هواپيمايي، کشــتيراني، 
ــت.«  ــت اس ــار دول ــي و در اختي ــت عموم ــورت مالکي ــه به ص ــت ک ــد اين هاس ــن و مانن راه و راه آه
ذيــل ديگــر ايــن مــاده ، بخــش خصوصــي را شــامل آن قســمت از »کشــاورزي، دامــداري، صنعــت، 

تجــارت و خدمــات« مي دانــد کــه »مکمــل فعاليت هــای اقتصــادي دولتــي و تعاونــي اســت.«2
ايــن اصــل بخــش اعظــم اقتصــاد را در بخــش دولتــي قــرار مــی داد و فعاليــت بخــش خصوصي را 
محــدود مي ســاخت. پــس، اراده نظــام بــر آن قــرار گرفــت تــا از اختيــارات و تســلط بخــش دولتــي 
ــي  ــل، تغييرات ــن دلي ــه همي ــد. ب ــترده تر کن ــي را گس ــش خصوص ــت بخ ــدان فعالي ــته و مي کاس
ــوان  ــت عن ــري تح ــم رهب ــام معظ ــوي مق ــه اي ازس ــب ابالغي ــد و در قال ــاد ش ــل 44 ايج در اص
ــه رؤســاي ســه  ــون اساســي« در اول خــرداد 1384 ب ــي اصــل 44 قان ــه سياســت هاي کل »ابالغي
ــه فعاليــت بخــش خصوصــي در بخش هــاي باالدســتي و  ــن ابالغي ــر اســاس اي ــالغ شــد. ب ــوه اب ق

بنيانــي اقتصــاد مجــاز شــمرده شــد.3 
ــر اســاس بنــد »ج«، سياســت هاي ابالغــي واگــذاري 80 درصــد از ســهام بنگاه هــاي دولتــي،  ب
ــه »بنگاه هــاي  ــد ب ــن بن ــه بخش هــاي خصوصــي مجــاز اعــالم شــد. در اي مشــمول اصــل 44 و ب
ــزرگ  ــع ب ــه صناي ــادر )ازجمل ــع م ــزرگ و صناي ــع ب ــزرگ، صناي ــادن ب ــه مع ــه در زمين ــي ک دولت
ــه اســتثناي شــرکت ملــي نفــت ايــران و شــرکت های  پايين دســتی نفــت و گاز( فعــال هســتند؛ ب

ــود. ــد نفت خــام و گاز« اشــاره شــده ب اســتخراج و تولي
نويســنده ســتون يادداشــت نشــريه مشــعل در 6 ارديبهشــت 1388 بــه موضــوع خصوصي ســازي 
ــت.  ــرده اس ــرح ک ــان را مط ــای کارشناس ــه و نگرانی ه ــت پرداخت ــت نف ــا در صنع و واگذاري ه
پايين دســتی ماننــد کارخانه هــا و  بــه ســه دســته فعاليت هــای  نفــت  فعاليت هــای وزارت 

1 . ترازنامه انرژی، سال 1390.
2 . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.

3 . ابالغيه سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.
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مجتمع هــاي پتروشــيمي، فعاليت هــای ميان دســتي ماننــد خطــوط لولــه انتقــال نفــت، گاز، 
ــده  ــيم ش ــي و گازي تقس ــاي نفت ــعه ميدان ه ــد توس ــتي مانن ــای باال دس ــگاه ها و فعاليت ه پااليش
ــل  ــه دلي ــتي را ب ــتی و ميان دس ــاي پايين دس ــذاري واحده ــه واگ ــن آنک ــنده، ضم ــت. نويس اس
افزايــش بهــره وری و کارآيــي، بســيار ضــروري و حياتــي قلمــداد کــرد؛ در عيــن حــال، واگــذاري 
شــرکت های ايــن دو بخــش را نيــز نيازمنــد بررســي برخــي نــکات بســيار مهــم دانســت: »تعييــن 
تکليــف ســؤاالت زيــر، قبــل از واگــذاري، مهــم بــه نظــر می رســيد. اول آنکــه، اســتراتژي واگــذاري 
در ايــن بخــش بــر چــه اســاس و اصــول علمــي مــورد قبــول در بــازار ســرمايه تدويــن شــده اســت 
و مــالک ايــن موضــوع کــه فــالن پتروشــيمي يــا پااليشــگاه از طريــق بــورس يــا مزايــده عرضــه 
شــود، چيســت؟ دوم آنکــه وضعيــت نيــروي انســاني شــاغل در ايــن شــرکت ها ـ کــه اغلــب هــم 
از کارکنــان رســمي وزارت نفــت هســتند ـ چــه خواهــد بــود؟ و درنهايــت اينکــه، قــرارداد تحويــل 

خــوراک بــه ايــن واحدهــا بــر اســاس چــه قيمتــي و تــا چــه ســالي تعهــد آور خواهــد بــود؟«
در ادامــه يادداشــت بــا اشــاره بــه زنجيــره فعاليت هــای نفــت و گاز، ايــن موضــوع مطــرح شــد 
کــه »زنجيــره ارزش شــرکت ملــي نفــت ايــران در برگيرنــده حلقه هــاي اکتشــاف، توســعه، توليــد 
ــالل  ــه اخ ــروز هرگون ــا ب ــت. آي ــروش اس ــي و ف ــازي، بازارياب ــال و ذخيره س ــرداري، انتق و بهره ب
ــر  ــت  تأثي ــرکت را تح ــن ش ــای اي ــه فعاليت ه ــره، مجموع ــن زنجي ــاي اي ــک از بخش ه در هري
ــي در بخــش باالدســتي در حــال  ــزرگ بين الملل ــرار نمی دهــد؟ در شــرايطي کــه شــرکت های ب ق
ادغــام بــا يکديگــر هســتند و راهبــرد تکميــل زنجيــره ارزش را پيگيــري می کننــد، آيــا واگــذاري 
ــه نظــر مي رســد؟ در حــال حاضــر، آنچــه  ــاري، منطقــي ب ــي حف شــرکت هايي چــون شــرکت مل
ــت،  ــده اس ــور ش ــت و گاز کش ــوزه نف ــان ح ــن کارشناس ــي در بي ــه و نگران ــروز دغدغ ــب ب موج
ــک ســو و احتمــال  ــال و صــادرات از ي ــد، انتق ــت چرخــه تولي ــت نکــردن يکپارچگــي مديري رعاي
شــتاب زدگي و نداشــتن دقــت کافــي در پيگيــري پياده ســازي ايــن اصــل جــدي و مهــم ازســوي 

ديگــر اســت.«1
ــي  ــرکت مل ــی کاردر در ش ــت عل ــا رياس ــتادي ب ــل 44، س ــد »ج« اص ــردن بن ــرای اجرايي ک ب
نفــت تشــکيل شــد تــا برنامه ريــزی و اقدامــات الزم را انجــام دهــد.  علــي کاردر ارديبهشــت 1388 
گــزارش جامعــی از فعاليت هــا و اقدامــات انجام شــده در زمينــه اصــل 44 ارائــه داد: »سياســت هاي 
کلــي بنــد ج اصــل 44 قانــون اساســي دربــاره توســعه بخش هــاي غيردولتــي، از طريــق واگــذاري 
فعاليت هــا و بنگاه هــاي دولتــي اســت. در پرتــو ايــن سياســت ها، نقــش وزارت نفــت از مالکيــت و 

1 . مشعل، شماره 640، 6 ارديبهشت 1388. 
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مديريــت مســتقيم بــه سياســتگذاري، هدايــت و نظــارت تغييــر مي يابــد. طبــق برنامــه زمان بنــدي 
ــل  ــذاري شــرکت های ذي ــراي واگ ــت ب ــن مهل ــارم، ســال 1388 آخري ــون پنج ســاله چه شــده قان
اصــل 44 اســت. ايــن شــرکت ها شــامل شــانزده شــرکت فرعــي توســعه پتــرو ايــران، پتــرو پــارس، 
ــتيباني  ــت، پش ــي نف ــات رفاه ــران، خدم ــري اي ــت، هليکوپت ــع نف ــاختمان صناي ــي و س مهندس
ــوب،  ــن جن ــي توربي ــزات صنعت ــات مهندســي و تجهي ــران، خدم ــت ته ــه کاالي نف ســاخت و تهي
ــي  ــاي نفت ــران، پايانه ه ــادرات گاز اي ــي ص ــوخت، مل ــرف س ــازي مص ــران، بهينه س ــاري اي پيراحف
ايــران، خدمــات ترابــري و پشــتيباني نفــت، مهندســي و توســعه نفــت، نفتيــران، نيکــو، نيکــو ســارل 
و خدمــات عمومــي، بهداشــت صنعتــي و خدمــات درمانــي صنعــت نفــت می شــود.« کاردر دربــاره 
ــر واگذاري هــا گفــت: »تفکيــک وظايــف حاکميتــي از تصدي گــري و عــدم  ــي حاکــم ب اصــول کل
اخــالل در انجــام عمليــات شــرکت ملــي نفــت ايــران و پيشــگيري از ايجــاد انحصــار از اصــول کلــي 

ــد در واگــذاري شــرکت ها اســت.«1 ــورد تأکي م

فروش نفت در دوران تحریم
پدیده بابک زنجانی

ــرای  ــه ب ــم، عرص ــن تحري ــدت گرفت ــران و ش ــه اي ــی علي ــای پی درپ ــب قطعنامه ه ــا تصوي ب
ــرای دور  زدن  ــی ب ــی يافتــن راهکارهاي ــران در پ ــن رو، مدي ــر شــد. ازاي ــران تنگ ت ــروش نفــت اي ف
ــد. تأســيس شــرکت های بازرگانــی در کشــورهای مختلــف يکــی از راه هــای دور زدن  تحريــم بودن
ــل  ــو و مديرعام ــده شــرکت نيک ــر عه ــه ب ــود ک ــی ب ــای جهان ــت در بازاره ــروش نف ــا و ف تحريم ه
ــن  ــد بنزي ــی و خري ــای جهان ــام در بازاره ــروش نفت خ ــت. ف ــرار گرف ــاز، ق ــيف اهلل جشن س آن، س
و گازوئيــل بــه هــر طريــق ممکــن، مأموريــت اصلــی ايــن شــرکت های تازه تأســيس بــود. 
ميرکاظمــی، وزيــر نفــت، و قلعه بانــی، مديرعامــل شــرکت ملــی نفــت، اســفند 1389 بــا تشــکيل 
جلســه فوق العــاده، تأســيس ســه شــرکت جديــد را بــه تصويــب هيئت مديــره رســاندند.2 تأســيس 

اين شرکت راهکارها مديران و دولتمردان برای فرار از تبعات سخت تحريم بود.
ــه کارشناســان از آن  ــی دارد ک ــه غيرمرســوم، نتيجــه ای را در پ ــادی و روي ــت از مب ــروش نف ف
ــرده شــکل  ــز در پشــت پ ــف همه چي ــد. در اقتصــاد کثي ــاد می کنن ــف« ي ــوان »اقتصــاد کثي به عن
ــا و  ــط، معياره ــن ضواب ــليقه ها جايگزي ــط و س ــی رود و رواب ــاری م ــه کن ــفافيت ب ــرد؛ ش می گي

1 . مشعل، شماره 440، 6 ارديبهشت 1388، ص 5.
2 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه فوق العاده، 1389/12/25.
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اصــول می شــود. بابــک زنجانــی محصــول بــه بــار نشســتن اقتصــاد کثيــف اســت. او الزامــاً نتيجــه 
زد وبندهــای آگاهانــه در ســطوح مديريتــی وزارت نفــت نبــود، بلکــه زائيــده شــرايط اقتصــاد کثيــف 

بــود.
در آن برهــه زمانــی، فــروش نفــت در حــوزه فعاليت هــای شــرکت نيکــو قــرار داشــت و ســيف اهلل 
ــی از  ــالش زائدالوصف ــاد. او ت ــم نه ــی مبه ــدم در راه ــا، ق ــدف دور زدن تحريم ه ــا ه ــاز ب جشن س
ــراد  ــن فضــا، بســياری از اف ــد. در اي ــرده بودن ــف او را احاطــه ک خــود نشــان داد. مشــاوران مختل
غيرقابــل  اعتمــاد خــود را بــه مديــران نفتــی نزديــک کردنــد تــا در کار فــروش نفــت وارد شــوند. 
ــون  ــی همچ ــراد فرصت طلب ــا اف ــد، ام ــی بودن ــان های باصالحيت ــا، انس ــی از معرف ه ــاً برخ بعض
بابــک زنجانــی نيــز توانســتند خــود را بــه ســيف اهلل جشن ســاز متصــل کننــد. از همــه تأســف بارتر، 
افــراد ذيصالحــی بودنــد کــه بــدون ارزيابــی و محاســبه، بــه چنيــن افــرادی اعتمــاد کردنــد و شــد 
ــات شــرکت نيکــو، برحســب اقرارهــای  ــی در عملي ــک زنجان ــد می شــد. ظهــور باب آنچــه کــه نباي
ــا فريــب، خدعــه و جعــل  خــودش و گفته هــای دادســتان و مقامــات عالی رتبــه قضايــی، همــراه ب
ــت خــودش و  ــان دول ــت، در پاي ــژاد از آن ســخن می گف ــه احمدی ن ــی ک ــای نفت ــود. مافي ســند ب
بــا برمــال شــدن ماجــرای بابــک زنجانــی فــاش شــد کــه در فصــل بعــدی از آن ســخن گفته ايــم.

در داخــل کشــور نيــز راه هــای مختلفــی بــرای عبــور از بحــران تحريــم جســتجو می شــد. يکــی 
ــام  ــداران نفت خ ــت خري ــی در فهرس ــات داخل ــا و مؤسس ــازمان ها، نهاده ــردن س ــا، وارد ک از راه ه
ــازمان ها و  ــن س ــه اي ــب ک ــن ترتي ــت. بدي ــابقه نداش ــان س ــا آن زم ــه ت ــود ک ــات گازی ب و ميعان
ــد و از  ــل می گرفتن ــران تحوي ــت اي ــی نف ــرکت مل ــات گازی را از ش ــام و ميعان ــات، نفت خ مؤسس
ــا  ــد ب ــد. پــس از فــروش نيــز تــالش می کردن ــه خــارج از کشــور انتقــال می دادن طــرق مختلــف ب
ــرژی ســپهر )ســهامی  ــد. شــرکت ان ــت کنن ــروش را درياف ــول حاصــل از ف ــف پ شــيوه های مختل
خــاص( و شــرکت فــراز يــار کيــش بــرای فــروش ميعانــات گازی و شــرکت بازرگانــی پتروشــيمی 

ــده شــدند. ــام برگزي ــداری نفت خ ــرای خري ب
ــازار نفت خــام و انجــام معامــالت بين المللــی ابهامــات و اشــکاالتی را  ورود ايــن شــرکت ها در ب
ــع،  ــرد. در واق ــی می ک ــی و بی مباالت ــار بی انضباط ــور را دچ ــاد کش ــه اقتص ــی آورد ک ــود م ــه وج ب
اقتصــاد کشــور بــا پيــش  گرفتــن ايــن رويــه وارد فضاهــای تاريــک و مبهمــی  شــد کــه می توانســت 

بــرای اقتصــاد کشــور متکــی بــه نفــت مــا فاجعه بــار باشــد.
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ماجرای دکل گمشده
ــياری  ــاد و بس ــا افت ــر زبان ه ــر س ــال 1392 ب ــه از س ــود ک ــی ب ــی اصطالح ــده نفت دکل گمش
ــود؟  ــم ش ــم گ ــه عظي ــا آن جث ــاری ب ــود دکل حف ــر می ش ــيدند مگ ــود می پرس ــردم از خ از م
ــه  ــی راه را ب ــار و چکيده گوي ــا اختص ــی ب ــدارد، ول ــا را ن ــت پرده ه ــد واکاوی پش ــخ قص ــن تاري اي

ــد. ــان می ده ــه نش ــن عرص ــگران اي پژوهش
واقعــه، در زمــان دولــت دهــم رخ داد، امــا پيگيــری قضايــی چنــد ســال بعــد عملياتــی گرديــد. 
ــات  ــرکت تأسيس ــاری از ش ــزات حف ــه واردات تجهي ــريک در زمين ــه دو ش ــود ک ــرا آن ب کل ماج
دريايــی مبالــغ هنگفتــی دريافــت، ولــی بــا سندســازی، وقت کشــی کردنــد تــا تمامــی واريزی هــا 
ســرانجام يابــد. پول هــای واريزشــده بــه حســاب مؤسســه ای بــه نــام ديــن در دوبــی واريــز می شــد. 
پرســش اساســی آن بــود کــه چگونــه می شــود مديــر شــرکت بزرگــی چــون تأسيســات دريايــی از 

ــای مکــرر بی اطــالع باشــد.  ــرارداد و واريزی ه ــرده ق پشــت پ
از ســال 1390، شــرکت تأسيســات دريايــي بــه دنبــال خريــد دکل دريايــي فورچونــا1 بــود کــه به 
يــک شــرکت خصوصــی رومانيايــی تعلــق داشــت. ايــن شــرکت قــراردادي را به واســطگي شــرکت 
ســپنتا و مؤسســه ديــن2 در دوبــي منعقــد کــرد. واســطه اصلــي دو نفــر از مديــران شــرکت ســپنتا 
اينترنشــنال بودنــد. پــس از روي  کار آمــدن دولــت يازدهــم و افشــاي ماجــرای پرداخــت پــول بــدون 
اينکــه دکلــی خريــداری شــده باشــد، يکــي از ايــن متهمــان فــرار کــرد و ديگــري دســتگير شــد. 
فــرد متــواري بعدهــا در مصاحبــه بــا تلويزيــون بي بي ســي برخــي از ناگفته هــا را اعــالم و اعتــراف 
ــا پيگيري هــاي  کــرد کــه تنهــا بخشــي از 87 ميليــون دالر را دريافــت کــرده  اســت. دادســتاني ب
ــد  ــد از تأيي ــول، بع ــدار پ ــن مق ــه اي ــه چــرا و چگون ــود ک ــت ب ــال کشــف حقيق ــه دنب گســترده ب

مديــران شــرکت تأسيســات دريايــي بــه حســاب واســطه ها واريــز شــده اســت؟ 
ــوان  ــي می ت ــات درياي ــرکت تأسيس ــران ش ــي از مدي ــه يک ــانه ها و مصاحب ــات و رس از مطبوع
ــات  ــرکت تأسيس ــران ش ــردن مدي ــراه  ک ــند و گم ــل س ــا جع ــطه ها ب ــه واس ــرد ک ــتنتاج ک اس
دريايــي در چنــد نوبــت، مبلــغ اشاره شــده را دريافــت کردنــد. 6 تيــر 1391 قــرارداد خريــد يــک 
دســتگاه دکل حفــاري، ســاخت ســال 1984 کشــور آرژانتيــن از شــرکت ديــن توســط مديرعامــل 
ــک  ــن ي ــد. شــرکت دي ــون دالر امضــا ش ــه قيمــت 87 ميلي ــي ب ــت شــرکت تأسيســات درياي وق
ــای شــرکت  ــود. هزينه ه ــات پول شــويی تأســيس شــده ب ــرای عملي ــه ب ــود ک ــی ب مؤسســه حقوق

1 . Fortuna
2 . Dean



1027

فصل هشتم: دوران ثروت )1384-1395(

ــورت  ــا مش ــده را ب ــات پيچي ــن عملي ــان اي ــد. آن ــت می کردن ــده پرداخ ــطه يادش ــن را دو واس دي
کارشناســان حقوقــی کــه دســتی در مافيــای نفتــی داشــتند، عملياتــی کردنــد. در داخــل کشــور 
ــم،  ــب اســت بداني ــد. جال ــد و پوشــش می دادن ــت می کردن ــان را حماي ــز برخــی کارشناســان آن ني
ــار  ــد ب ــه در ســال 1385 چن ــود ک ــرارداد کرســنت ب ــان ق ــا خــود ی از متهم يکــی از واســطه ه
ــا  ــه در ســال های 1385 ت ــود. بااين حــال، جــای تعجــب اســت ک ــه ب ــرار گرفت ــورد بازپرســی ق م
1391 کــه همــه از مافيــای نفتــی ســخن می گفتنــد و قــرارداد کرســنت را نمــادی از جاسوســی، 
رشــوه خواری و فســاد نفتــی تلقــی می کردنــد، چگونــه ايــن شــخص آزادانــه در ارگان هــای دولتــی 

ــه فــروش تجهيــزات نفتــی اشــتغال داشــت.  و صنعتــی ب
بــا افشــا شــدن ماجــرا، بهــرام پارســايي، نماينــده مجلــس، در خبرگزاری هــا از بررســي پرونــده 
ــت: »دو  ــر داد و گف ــالمي خب ــوراي اس ــس ش ــل 90 مجل ــيون اص ــي در کميس ــده نفت دکل گمش
ــا،  ــاز شــده اســت کــه درمــورد پرونــده دکل فورچون پرونــده دکل گمشــده نفتــي در کميســيون ب
هيــچ دکلــي خريــداري نشــده و موضــوع محــدود بــه زدوبنــد پشــت پــرده و پرداخــت 87 ميليــون 

دالر بــدون هيــچ ضمانــت و ســندي بــه يــک شــرکت واســطه بــوده اســت.«1
طبــق گزارشــی کــه در خبرگــزاری ايســنا انتشــار يافــت و بــر اســاس مســتندات به دســت  آمده، 
شــرکت ديــن )فروشــنده( 22 روز قبــل از انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت تأسيســات دريايــي در جزيــره 
ــاد و  ــي در انعق ــابقه اجراي ــچ س ــرکت هي ــن ش ــد. اي ــت ش ــيس و ثب ــس تأس ــاي انگلي ويرجيني
ــر 1391  ــن در 4 تي ــرکت دي ــت. ش ــد دکل نداش ــتي و خري ــوزه باالدس ــاي ح ــت قرارداده مديري
ــا را از شــرکت  ــا شــرکت تأسيســات دريايــي، دکل فورچون يعنــی دو روز قبــل از انعقــاد قــرارداد ب
GPS )ثبت شــده در مالــت( بــه مبلــغ 66 ميليــون دالر خريــد. درحالی کــه در خريــد ايــن دکل 
ــد،  ــه کميســيون معامــالت، نحــوه خري ــر اخــذ مصوب ــه معامــالت شــرکت مبنــی ب ــاد آيين نام مف

ــود. ــت نشــده ب ــه فروشــنده رعاي ــال ب قيمت گــذاري و انتق
ــي، مديرعامــل شــرکت  ــا رضــا طباطباي ــی ب در مکاتبــات مديرعامــل شــرکت تأسيســات درياي
ــه انجــام قــرارداد و مســئول جبــران  ســپنتا، آمــده اســت کــه او واســطه عقــد قــرارداد، متعهــد ب
ــز مشــاور  ــن ني ــا شــرکت دي ــوده و واســطه و اقدام  کننــده ب ــن ب ــه شــرکت دي وجــوه پرداختــي ب
ــاي  ــه امض ــه ب ــي ک ــاس نامه هاي ــر اس ــت. ب ــوده اس ــي ب ــات درياي ــرکت تأسيس ــل ش مديرعام
مديرعامــل شــرکت تأسيســات دريايــي موجــود اســت، شــرکت ديــن نقشــي در معاملــه نداشــت 
ــاي طباطبايــي عمــل می کــرد و مديرعامــل نيــز از ايــن موضــوع  و در واقــع به عنــوان کارمنــد آق

1 . خبرگزاري ايسنا، »اسناد تازه در پرونده دکل نفتي گمشده«، 1395/8/22. 



1028

تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400(  

ــد کــرده  ــه بازدي ــن دکل در ترکي ــز اگرچــه از اي ــدان مشــاور مديرعامــل ني اطــالع داشــت. کارمن
بودنــد، امــا در هيچ يــک از مراحــل بازديــد دکل، ارگان هــاي داخلــي شــرکت تأسيســات دريايــي در 
جريــان امــر قــرار نگرفتنــد. طبــق مفــاد قــرارداد، پرداخــت باقيمانــده مبلــغ قــرارداد )80  درصــد( 
ــل دکل در محــل مــورد توافــق )ترکيــه( و حداکثــر 100 روز  ــي و تحوي ــا انتقــال مالکيــت قانون ب
ــرايط و  ــن ش ــق اي ــدم تحق ــود ع ــا وج ــی ب ــود؛ ول ــده ب ــن ش ــت تعيي ــز پيش پرداخ ــس از واري پ
ــه حســاب  ــي ب ــه دســتور مديرعامــل تأسيســات درياي ــن وجــه ب ــدون درخواســت فروشــنده، اي ب
ــن  ــد. مت ــز ش ــواد( واري ــل آل س ــر کام ــاي عم ــن )آق ــرکت دي ــل ش ــط مديرعام ــده توس معرفي ش
دســتور پرداخــت مبلــغ 40 ميليــون دالر توســط مــراد شــيرانی طــي يــک ايميــل بــراي مديرعامــل 
شــرکت تأسيســات دريايــی ارســال شــد. مديرعامــل نيــز عينــاً همــان متــن را به عنــوان دســتور 
پرداخــت عملياتــي کــرد.  14 مــاه بعــد از پرداخــت کامــل پــول دکل، درحالی کــه دکلــی دريافــت 
نشــده بــود، مديرعامــل نه تنهــا هيــچ اقدامــی بــرای اســتيفاي حقــوق شــرکت بــه عمــل نيــاورد، 
ــم  ــا عل ــه و ب ــت کل وج ــس از پرداخ ــرد.  پ ــي ک ــرکت مخف ــره ش ــوع را از هيئت مدي ــی موض حت
ــا هيــچ گاه وارد آب هــاي ايــران نخواهــد شــد،  ــا فســخ قــرارداد، دکل حفــاري فورچون ــه اينکــه ب ب
ــه جلســات متعــددی  ــران وقــت و دالالن ايــن معامل ــا مدي ــران شــرکت تأسيســات دريايــي ب مدي
ــه  ــد ک ــده را کردن ــغ باقيمان ــد مبل ــترداد 80 درص ــت اس ــزار و درخواس ــي برگ ــران و دوب در ته

ــت.1 ــوده اس ــر نب ــون مثمرثم ــا تاکن ــاي آنه پيگيري ه
8 شــهريور 1394 خبرگــزاری فــارس از بازداشــت مــراد شــيرانی خبــر داد.2 11 شــهريور نيــز 
ــتی  ــر داد و فهرس ــوال خب ــروش ام ــه ف ــده در زمين ــم  يادش ــات مته ــزاری از اتهام ــن خبرگ همي
ــرو  ــاری پت ــی و حف ــل؛ مهندس ــپنتا بين المل ــرکت های س ــرد: ش ــر ک ــرکت های او را منتش از ش
هورتــاش؛ اميــر کار گســتر انــرژی؛ انــرژی کاوش پرشــيا و توســعه انــرژی پتــرو امــکان بين الملــل 
ــا  ــد. خاطــر نشــان می ســازد شــرکت ســپنتا در زمينــه توســعه ميــدان جفيــر ب از آن شــمار بودن

ــود. شــرکت بالروســی قــراردادی منعقــد کــرده ب
ــالم  ــی دادگاه را اع ــن 1398 حکــم نهاي ــا( در 18 فروردي ــوری اســالمی )ايرن ــزاری جمه خبرگ
کــرد: علــی طاهــری مطلــق، مديرعامــل وقــت شــرکت تأسيســات دريايــی، بــه ســه ســال حبــس؛ 
رضــا مصطفــوی طباطبايــی بــه ســه ســال حبــس و مــراد شــيرانی بــه شــش مــاه حبــس محکــوم 

1 . خبرگزاري ايسنا، »اسناد تازه در پرونده دکل نفتي گمشده«، 1395/8/22. 
2 .  خبرگــزاری فــارس، 8 شــهريور 1394؛ همچنيــن نــگاه کنيــد بــه حکــم دادگاه لنــدن، منتشرشــده در خبرگــزاری 

ايســنا، فرورديــن 1398 بــا عنــوان »کشــف فســاد جديــد در پرونــده دکل گمشــده«.
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ــن،  ــرد. همچني ــن 1398 منتشــر ک ــدن را در فروردي ــم دادگاه لن ــزاری ايســنا حک شــدند.1 خبرگ
برخــی خبرنــگاران و رســانه های داخلــی تعجــب خــود را از عــدم بازگشــت پــول در حکــم دادگاه 
ايــران ابــراز داشــتند. در حکــم دادگاه ايــران فقــط بــه مجــازات حبــس متهمــان اشــاره شــده اســت. 

احتمــاالً دادگاه ديگــری دربــاره جــزای نقــدی و اســترداد امــوال برگــزار خواهــد شــد.

تعطیلی شرکت کاالی نفت
تعطيلــی شــرکت کاالی لنــدن از اقداماتــی بــود کــه در دوران مديرعاملــی ســيف اهلل جشن ســاز 
بــر شــرکت ملــی نفــت تصويــب شــد. دربــاره شــرکت کاالی لنــدن در فصــل پنجــم بــه تفصيــل 
نوشــتيم. در مقطــع زمانــی انقــالب و جنــگ نيــز مديــران تصميــم بــه تعطيلــی ايــن شــرکت گرفتــه 
بودنــد، امــا بــا فرازوفرودهايــی ايــن شــرکت بــه کار خــود ادامــه داد. تــا اينکــه در ارديبهشــت 1387 
شــرکت کاالی نفــت لنــدن پــس از 53 ســال فعاليــت اثرگــذار و مهــم در زمينــه تأميــن کاالهــا و 

قطعــات مــورد نيــاز صنعــت نفــت، متوقــف شــد.
ــن  ــت اي ــف فعالي ــدف توق ــا ه ــدن ب ــه شــرکت کاالی لن ــات تصفي ــام عملي ــرای انج ــی ب هيئت
ــره شــرکت کاالی  ــده  حســاب ذخي ــرار شــد مان ــران، ق ــم مدي شــرکت تعييــن شــد. طبــق تصمي
لنــدن بــه امــور صنــدوق بازنشســتگی و پس انــداز صنعــت نفــت تحويــل داده و امــوال بــا ارزش بــه 
ايــران منتقــل شــود. بازخريــد کارکنــان و امــور مربــوط نيــز بــه ايــن صنــدوق محــول گرديــد. بــر 
اســاس ايــن مصوبــه، »بخــش مالــی عمليــات تصفيــه بايــد تــا 31 خــرداد 1387 پايــان می يافــت 
تــا از  آن  پــس بخــش حقوقــی عمليــات تصفيــه شــرکت کاالی لنــدن، بــا هــدف توقــف فعاليــت آن 
شــرکت، توســط امــور حقوقــی و بــر اســاس مقــررات کشــور انگلســتان تــا حصــول نتيجــه قطعــی 

انجــام پذيــرد.«2 

توسعه و تولید
ــران اســت.  ــی آن از مســائل مهــم صنعــت نفــت اي ــی و الگــوی اجراي ــای نفت توســعه ميدان ه
هنگامی کــه بــا انجــام عمليــات اکتشــافی، تجــاری بــودن يــک ميــدان نفتــی بــه اثبــات می رســد، 
ــب  ــعه ای، نص ــاری توس ــای حف ــمار چاه ه ــزن، ش ــاختمان مخ ــل س ــرای تحلي ــی ب ــرح جامع ط
ــتفاده  ــود. اس ــف می ش ــرداری تعري ــطح االرضی و بهره ب ــات س ــی و تأسيس ــزات درون  چاه تجهي

1 . خبرگزاری جمهوری اسالمی، 18 فروردين 1398.
2 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1620، 1387/2/22.
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ــاد  ــرای ازدي ــزن ب ــنگ مخ ــار س ــا رفت ــب ب ــر متناس ــای ديگ ــا روش ه ــا گاز و ي ــق آب ي از تزري
ــرد.  ــرار می گي ــی ق ــورد ارزياب ــرداری م ــعه و بهره ب ــل توس ــی مراح ــد در تمام ــت تولي ــا نگهداش ي
برخــی از کارشناســان ايرانــی کــه عمومــاً برخاســته از مناطــق نفت خيــز جنــوب هســتند، دربــاره 
نحــوه اجــرای برنامــه توســعه و توليــد مخــازن نفتــی نگرانــی درخــور تحســينی دارنــد. در مقابــل، 
کارشناســانی نيــز هســتند کــه گــروه اول را بــه خارجی ســتيزی متهــم می کننــد و يــا غــرور ملــی 

راديکال شــده را منشــأ نگرانی هــای آنــان می داننــد.
دربــاره الگــوی توســعه مياديــن نفتــی ايــران از ســال ها پيــش بيــن کارشناســان ايرانــی اختــالف 
ــئله  ــيوم، مس ــه کنسرس ــه در زمان ــدق، چ ــر مص ــت دکت ــه دول ــه در زمان ــت. چ ــود داش ــر وج نظ
توســعه ميدان هــا از دغدغه هــای دولت هــا و کارشناســان بــود. کارشناســان ايرانــی همــواره 
ــرداری را  ــا بهره ب ــعه ت ــل توس ــد مراح ــرمايه الزم، می توانن ــتن س ــورت داش ــد درص ــی بودن مدع
ــاره بخــش پااليشــی نيــز بيــن کارشناســان  مديريــت و ســازماندهی کننــد. ايــن ايــده حتــی درب
ــی  ــرور مل ــی از غ ــدان آن را ناش ــی از منتق ــه برخ ــود ک ــرح ب ــای 1340 و 1350 مط در دهه ه
می پنداشــتند. بــه هــر روی، ايــن تفــاوت ديــدگاه پــس از انقــالب و در زمانــه  جنــگ نيــز اســتمرار 
يافــت و در دوره ســازندگی نمــود بيشــتری پيــدا کــرد. آنچــه کــه مســلم اســت، در دوره ســازندگی 
عــدم وجــود ســرمايه و فقــدان نســبی دانــش فنــی از دغدغه هــای کارشناســان و مديــران بــود. بــا 
ــی  ــرکت های خارج ــا 1384 و ورود ش ــعه ای در دوره 1376 ت ــافی و توس ــای اکتش ــام طرح ه انج
بخــش عمــده ای از کارشناســان و کنشــگران جنــوب دربــاره توليــد صيانتــی و ضعــف در مطالعــات 
پايــه ای شــرکت های خارجــی نگرانــی خــود را نشــان دادنــد. خاطرنشــان می ســازد، مفهــوم توليــد 

صيانتــی در ادبيــات نفتــی دوره جنــگ نيــز متــداول بــود.
ــاالت  ــه ای از مق ــه مجموع ــه 1380 ب ــه دوم ده ــده از نيم ــای پديدارش ــا و چالش ه گفت وگوه
ــان  ــه آن ــا مطالع ــه ب ــت ک ــر گش ــا منج ــخنرانی ها و کنفرانس ه ــگاهی و س ــاله های دانش و رس
ــی  ــا 1398 انبوه ــال های 1382 ت ــول س ــد. در ط ــف ش ــن واق ــتدالل های طرفي ــه اس ــوان ب می ت
ــا گرايش هــای مختلــف سياســی ـ اقتصــادی در مراکــز دانشــگاهی، رســانه ها و  از مقــاالت فنــی ب
مراکــز مختلــف صنعــت نفــت ايــران تأليــف گرديــد. ازجملــه، در پايــان دوره مــورد بررســی )1384 
تــا 1392(، کتــاب هندســه نفــت از ســوی روابط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق نفت خيــز جنــوب 
ــاب،  ــران کت ــا تدوين گ ــو ب ــرکت در گفت وگ ــان ش ــران و کارشناس ــد. مدي ــر ش ــن و منتش تدوي
مواضــع و نــگاه توســعه ای خــود را شــرح دادنــد کــه ديدگاه هــای آنــان دربــاره توســعه در مناطــق 
نفت خيــز جنــوب قابــل توجــه اســت. در ايــن ميــان، دو اســتدالل متفــاوت توســط مديــران مطــرح 
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می شــود کــه در ســطح صنعــت نفــت گســترش يافــت.
اســتدالل نخســت اظهــار مــی دارد کــه شــرکت هايی ماننــد مناطــق نفت خيــز جنــوب 
ــد.  ــرای اجــرای طرح هــای توســعه ای ندارن ــوان و ظرفيــت ب ــرداری هســتند و ت شــرکت های بهره ب
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــن ب ــرکت مت ــازاده، ش ــه وزارت آق ــتدالل، در زمان ــن اس ــه همي ــر پاي ب
توســعه ای تأســيس شــد و در دوره وزارت بيــژن زنگنــه گســترش يافــت و مجموعــه ای از طرح هــای 
ــه مناطــق  ــران باتجرب ــذار شــد. اســتدالل دوم از ســوی کارشناســان و مدي ــه آن واگ توســعه ای ب
ــتاد  ــش از هش ــده بي ــه انباشت ش ــد تجرب ــار می دارن ــه اظه ــود ک ــرح می ش ــوب مط ــز جن نفت خي
ســال در جنــوب ايــن توانايــی را در شــرکت ملــی مناطــق نفت خيــز جنــوب پديــد آورده اســت تــا 
ــات  ــام عملي ــد تم ــعه دهنده بتوان ــرکت توس ــک ش ــوان ي ــه به عن ــردار، بلک ــام بهره ب ــا در مق نه تنه

توســعه مياديــن نفتــی را انجــام دهــد.
ــخ  ــالب در پاس ــس از انق ــوب پ ــز جن ــق نفت خي ــران مناط ــتين مدي ــی، از نخس ــن سروش بهم
بــه ايــن ســؤال کــه آيــا مناطــق نفت خيــز پتانســيل اجــرای پروژه هــای بــزرگ را دارد، 
ــق  ــم مناط ــت دارم، می گوي ــق و نف ــابقه کار در مناط ــال س ــه 44 س ــی ک ــوان کس ــت: »به عن گف
ــازن  ــعه بســياری از مخ ــد توس ــه می توان ــدری تواناســت ک ــی به ق ــوزه فن ــوب در ح ــز جن نفت خي
ــد و  ــاد ش ــال 1377 ايج ــه در س ــی ک ــا تغييرات ــد. ب ــرا کن ــری و اج ــی را راهب ــای نفت و ميدان ه
ــرای توســعه ميدان هــای نفتــی و گازی تأســيس شــدند، مخالفــم. يکــی  شــرکت های توســعه ای ب
ــز  ــن منظــور تأســيس شــد، بســياری از پروژه هــای مناطــق نفت خي ــرای اي ــه ب از شــرکت هايی ک
را در دســت گرفــت، امــا بيشــتر آنهــا يــا راکــد اســت و يــا بــه بدتريــن شــکل ممکــن اجــرا شــد... 
حــرف مــن ايــن اســت کــه اگــر قــرار اســت پــروژه ای بــه غيــر از خــود مناطــق واگــذار شــود، بــا 

هماهنگــی کامــل ايــن شــرکت باشــد.«1 
ــه  ــده ب ــئوليت های واگذارش ــاد مس ــه ازدي ــوب ب ــز جن ــق نفت خي ــان مناط ــع، کارشناس در واق
شــرکت متــن ايــراد داشــتند. آنــان بــا ادعــا بــر اينکــه تاريخــی پرفرازونشــيب و تجربــه ای بی همتــا 
درون شــرکت مناطــق نفت خيــز جنــوب انباشــته شــده اســت، واگــذاری طرح هــای توســعه ای بــه 
شــرکت تازه تأســيس متــن را تصميمــی مدبرانــه نمی دانســتند. شــرکت مهندســی و توســعه نفــت 
ــا هــدف مديريــت و نظــارت بــر رونــد اجــرای پروژه هــای بــزرگ نفــت  )متــن( در ســال  1373 ب
ــوب  ــای توســعه ای در جن ــی نفــت تأســيس شــد. بخــش عمــده ای از طرح ه و گاز در شــرکت مل
ــات  ــأ اختالف ــا منش ــن واگذاری ه ــد. اي ــذار گردي ــرکت واگ ــن ش ــه اي ــا 1384 ب در دوره 1376 ت

1 . هندسه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، صص 88-87.
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ــا بيــژن زنگنــه شــد. حتــی  گســترده ای بيــن برخــی از کارشناســان و کنشــگران نفــت جنــوب ب
حميــد کهــرام، نماينــده مجلــس، در ســال 1380 از موضــع مخالفــت ســخنانی بــر زبــان آورد کــه 

در فصــل پيشــين آمــده اســت.
ــی  ــدان نفت ــعه مي ــرح توس ــه ط ــوان ب ــن می ت ــه شــرکت مت ــای واگذارشــده ب ــه طرح ه ازجمل
منصــوری، فــاز 1 و 2 ميــدان نفتــی دارخويــن، ميــدان نفــت و گاز ســلمان، ميــدان نفتــی فــروزان 
ــاران شــمالی  و اســفنديار، ميــدان گازی تابنــاک، ميــدان نفتــی آزادگان جنوبــی، ميــدان نفتــی ي
ــرب کارون،  ــه غ ــی تلمبه خان ــدان نفت ــی آذر، مي ــدان نفت ــادآوران، مي ــی ي ــدان نفت ــی، مي و جنوب
ميــدان نفتــی جفيــر، ميــدان نفتــی ســروش و نــوروز، ميــدان نفتــی درود، ميــدان نفتــی نصــرت و 
فــرزام، ميــدان نفتــی مسجدســليمان، ميــدان نفتــی بنــد کرخــه، ميــدان نفتــی پايــدار غــرب اشــاره 
کــرد.1 در ايــن ميــان، نصــرت اهلل اســپياری، از مديــران کارکشــته مناطــق نفت خيــز جنــوب، نظــر 
ديگــری ارائــه می دهــد. او تأکيــد دارد کــه شــرکت ملــی مناطــق نفت خيــز جنــوب يــک شــرکت 
ــر اســاس يــک  ــردار اســت: »از آنجايــی کــه ســاختار ســازمانی مناطــق نفت خيــز جنــوب ب بهره ب
ــردازد  ــا بپ ــه کارهــای نظــارت پروژه  ه ــد ب ــی طراحــی شــده اســت، فقــط می توان ســازمان عمليات
ــن  ــر چني ــد و اگ ــل کن ــکار عم ــک پيمان ــوان ي ــعه مخــازن به عن ــل توس ــی مث ــد در کارهاي و نباي
کنــد، از وظيفــه اصلــی خــود کــه همــان نظــارت اســت، دور افتــاده و اشــتباه بزرگــی را مرتکــب 
شــده اســت، مگــر اينکــه تغييــر ســاختار دهــد و يــا بخشــی از آن به عنــوان يــک شــرکت مطالعاتــی 
ــای  ــت فعاليت ه ــز جه ــق نفت خي ــی مناط ــش فن ــا درخصــوص دان ــد و ام ــل کن ــاوره ای عم / مش
نظارتــی، بســيار خــوب و مــورد تأييــد اســت و می بايــد در همــان چهارجــوب نظارتــی ـ عملياتــی 

عمــل کنــد.«2
ــن  ــه اي ــوب، ب ــز جن ــق نفت خي ــی مناط ــرکت مل ــران ش ــر مدي ــن بيگلو، از ديگ ــا حس غالمرض
ســؤال کــه عملکــرد مناطــق نفت خيــز جنــوب در توســعه ميدان هــا را چگونــه ارزيابــی می کنيــد، 
چنيــن پاســخ داد: »برخــی از افــراد غيرمطلــع ادعــا می کننــد مناطــق نفت خيــز نبايــد در حــوزه 
ــن  ــر اي ــی ب ــی وجــود دارد. گروه ــی محدوديت هاي ــه لحــاظ قانون ــه ب ــه البت توســعه وارد شــود ک
ــده  ــوزه وارد ش ــن ح ــد در اي ــر می توانن ــی بهت ــی خيل ــرکت های خارج ــه ش ــد ک ــل می کوبن طب
ــق  ــرد مناط ــرد منحصربه ف ــا عملک ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ــا ط ــن ادع ــه اي ــند ک ــق باش و موف

ــد.« ــی ش ــه بايگان ــوب در تاريکخان ــز جن نفت خي

1 . تارنمای شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن(.
2 .هندسه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، ص 146.
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ــاد کــرد و گفــت:  ــا ي ــن مدع ــوان شــاهد اي ــدان آزادگان به عن ــو از مي ــه، مهنــدس بيگل در ادام
ــاره توســعه ميــدان نفتــی آزادگان اختــالف فاحشــی ميــان اطالعــات مــا و ژاپنی هــا وجــود  »درب
داشــت. وجــود اطالعــات پيــش و پــس از توليــد در يــک ميــدان نفتــی طبيعــی اســت، امــا در ايــن 
ميــدان مــوارد اختــالف و ميــزان آن بســيار زيــاد بــوده اســت، چنانکــه طراحــی آنهــا بــرای توســعه 
ــد،  ــه دســت آم ــد ب ــش از تولي ــه پي ــی ک ــا اطالعات ــوده، ام ــه ب ــات اولي ــر اســاس اطالع ــدان ب مي
تفــاوت زيــادی بــا اطالعــات اوليــه داشــت.« پاســخ بيگلــو بــه ســؤال پايانــی کــه شــما معتقديــد 

مناطــق بهتريــن شــرکتی اســت کــه بايــد در حــوزه توســعه وارد شــود، مثبــت بــود.1
ــی  ــای نفت ــرای پروژه ه ــه اج ــق در زمين ــف مناط ــوت و ضع ــه ق ــاره نقط ــورد درب ــد ب از حمي
ســؤال شــد. پاســخ او را می خوانيــم: »در مناطــق نفت خيــز پروژه هــا از دو منظــر کيفيــت اجــرا و 
بهره بــرداری و هزينــه قابــل مقايســه بــا هيــچ شــرکتی نيســتند و بــه تأييــد همــه کارشناســان در 
داخــل کشــور بی همتــا هســتند، امــا متأســفانه از حيــث زمــان معــدل خوبــی نداريــم کــه البتــه 

ايــن ضعــف بــه دليــل عــدم تأميــن اعتبارهــای موردنيــاز اســت.« 
در ادامــه گفت وگــو، حميــد بــورد توســعه پلکانــی را راه حــل مناســبی بــرای غلبــه بــر مشــکل 
نقدينگــی و تأميــن منابــع مالــی دانســت: »پــس از پيــروزی انقــالب ميدان هــای نرگســی، قلعه نــار، 
پرنــج، منصورآبــاد، پارســی و چنــد مخــزن ديگــر توســعه يافــت، امــا در ايــن ميــان يــک کار باالتــر 
ــر از توســعه مخــزن اســت و آن نگهداشــت  ــه نظــر مــن پيچيده ت ــم کــه ب از توســعه مخــزن داري
ــد  ــا را وادار می کن ــن مشــکل م ــم و اي ــد اســت... در توســعه مخــازن مشــکل نقدينگــی داري تولي
بــه ســمت تأميــن منابــع مالــی برويــم. اينجاســت کــه موضــوع توســعه پلکانــی مطــرح می شــود. 
ــه ای توســعه دهيــم کــه توليــد زودهنــگام داشــته باشــد و از محــل  ــد مخــزن را به گون يعنــی باي
فــروش نفــت توليدشــده هزينــه توســعه فازهــای بعــدی را تأميــن کنيــم. توســعه ميــدان آزادگان 

نمونــه روشــن ايــن روش اســت.«2 

افزایش تولید در مناطق نفت خیز جنوب
فرورديــن 1385، شــرکت ملــي نفــت بــا اعتمــاد بــه تصميمــات و برنامه ريــزی مناطــق 
نفت خيــز جنــوب، تصميــم گرفــت اختيــارات ويــژه ای بــه شــرکت ملــي مناطــق نفت خيــز بدهــد. 
ــار  ــوب اختي ــز جن ــق نفت خي ــه مناط ــت ب ــي نف ــرکت مل ــود و ش ــش ب ــه افزاي ــت رو ب ــت نف قيم

1 . هندسه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، صص162-161.
2 . همان، ص 167 و 170.



1034

تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400(  

ــس از  ــد و پ ــه کن ــدي و توســعه اي هزين ــاي تولي ــراي پروژه ه ــون دالر ب ــا ســقف 200 ميلي داد ت
ســازماندهي پروژه هــا، نتيجــه را بــه اطــالع تهــران برســاند. ازجملــه ايــن پروژه هــا، پــروژه تزريــق 
ــدف  ــود.1 ه ــتيباني ب ــاي پش ــات و پروژه ه ــر تأسيس ــعه اي، تعمي ــور توس ــا، ام ــم چاه ه گاز، ترمي

ــود. ــت ب ــد نف ــش تولي ــا، افزاي ــارات و هزينه ه ــن اختي ــی از اي اصل
پــس از اخذتصميمــات الزم، شــرکت ملــي مناطــق نفت خيــز جنــوب گام هــاي مهمــی در تعميــر 
ــش  ــوب افزاي ــد در جن ــزان تولي ــا مي ــت ت ــن برداش ــعه ميادي ــات و توس ــازي تأسيس ــا، نوس چاه ه
ــم  ــد. حج ــاز ش ــوب آغ ــز جن ــق نفت خي ــط مناط ــات الزم توس ــه، اقدام ــن مصوب ــی اي ــد. در پ ياب
تعميــر جاده هــا و پل هــا بــه دو برابــر گذشــته رســيد، طــرح جمــع آوري گازهــاي همــراه بنگســتان 
ــد،  ــه اجــرا گردي ــا بودجــه جداگان ــال ب در ميدان هــای اهــواز ، منصــوري، مــارون، آب تيمــور و کوپ
تأسيســات آغاجــاري بازســازي شــد و افزايــش تــوان توليــد از ميدان هــاي کرنــج، پارســي و اهــواز 
و مــارون تحقــق يافــت و احــداث ايســتگاه تزريــق گازهــاي همــراه بنگســتان نيــز بــه پايــان رســيد.

ــه  ــز  ب ــد مناطــق نفت خي ــان ســال 1385 تولي ــرات خــود را نشــان داد و پاي ســرمايه گذاري اث
روزانــه 3 ميليــون و 200 هــزار بشــکه رســيد. اســفند 1385، ســيف اهلل جشن ســاز گفــت: »9 مــاه 
ــوده و  ــه ب ــتر از برنام ــکه بيش ــزار بش ــوب 48 ه ــز جن ــق نفت خي ــد در مناط ــت 1385، تولي نخس
ســرعت حفــاري نيــز از 28 هــزار متــر در ســال 1384 بــه 32 هــزار متــر در ســال 1385 افزايــش 
ــدود 82  ــت 1385، ح ــه نخس ــت: »در نيم ــن گف ــه ميادي ــق گاز ب ــاره تزري ــت.« او درب ــه اس يافت
ميليــون مترمکعــب گاز بــه مياديــن مختلــف تزريــق شــده اســت کــه بيانگــر تحقــق 86 درصــدي 

برنامــه اســت.«2 
مهــر 1386، جشن ســاز بــار ديگــر در مقابــل دوربيــن خبرنــگاران حضــور يافــت و از پيشــرفت 
پروژه هــای افزايــش توليــد و نتايــج آن ســخن گفــت: »ســال گذشــته 44 مخــزن تحــت پوشــش 
شــرکت، 340 هــزار بشــکه کاهــش طبيعــي توليــد وجــود داشــته امــا در مقابــل، مــا بيــش از 370 
ــکه اي  ــزار بش ــش 30 ه ــان دهنده افزاي ــر نش ــن ام ــه اي ــتيم ک ــد داش ــش تولي ــکه افزاي ــزار بش ه
توليــد نفــت در روز اســت.«3 جشن ســاز، مجمــوع توليــد مناطــق نفت خيــز جنــوب را 3 ميليــون 
و 230 هــزار بشــکه در روز اعــالم کــرد کــه 20 هــزار بشــکه بيشــتر از برنامــه وزارت نفــت بــراي 

ــود. ــوب ب ــز جن مناطــق نفت خي

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1521، 1385/1/29. 
2 . مشعل، شماره 337، 6 اسفند 1385، ص3.
3 . مشعل، شماره 365، 15 مهر 1386، ص 4. 
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نفت و برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
ــس  ــب مجل ــه تصوي ــور )1390-1394(، در دی 1389 ب ــعه کش ــم توس ــاله پنج ــه پنج س برنام
رســيد. صنعــت نفــت يکــی از مهم تريــن بخش هــاي ايــن برنامــه بــود و مديــران نفــت اولويت هــاي 
وزارت نفــت را بــرای ارائــه در ايــن برنامــه چنيــن مشــخص کردنــد: عمليــات اکتشــاف در مياديــن 
ــعه اي  ــاي توس ــف طرح ه ــن تکلي ــايه؛ تعيي ــورهاي همس ــاي کش ــت و گاز در مرزه ــترک نف مش
ــترک؛ حداکثر ســازي توليــد از مياديــن مشــترک و افزايــش ظرفيــت توليــد در  مياديــن مش

ــا تخصيــص اعتبــارات الزم.1 مياديــن مشــترک نفــت و گاز ب
اولويــت و تأکيــد اصلــی مديــران در اکتشــاف، توســعه، توليــد و ظرفيت ســازي بــر مياديــن نفتــی 
مشــترک بــود. تــا جايــي کــه مديــران تصويــب کردنــد اگــر محدوديتــي در اعتبــارات ظرفيت ســازي 
ــد  ــد، از اعتبــارات ظرفيت ســازي توليــد مياديــن غير مشــترک باي ــه وجــود آي مياديــن مشــترک ب
جبــران شــود. تدبيــر ديگــر مديــران و کارشناســان نفــت ايــن بــود کــه برنامه هــای ظرفيت ســازي 
بــراي توليــد نفــت و گاز به صــورت مياديــن مشــترک و غيرمشــترک تفکيــک و در جــداول برنامــه 

درج گــردد.
ــه  ــی ب ــا و تبصره هاي ــد و بنده ــده ش ــاله گنجان ــه پنج س ــت در برنام ــران وزارت نف ــر مدي نظ
اکتشــاف و توســعه به ويــژه در مياديــن مشــترک اختصــاص يافــت کــه در جــای خــود از آن ســخن 

خواهيــم گفــت.

 

اصالح چهارچوب قراردادهای بیع متقابل
در ايــن دوره، رويکــرد شــرکت ملــی نفــت در قراردادهــای بيــع متقابــل در راســتای اســتفاده 
بيشــتر از تــوان داخلــی قــرار گرفــت. بــر هميــن مبنــا، در ســال 1388 مــواردی به عنــوان اصالحيــه 
بــه چارچــوب ايــن قراردادهــا افــزوده شــد. اســتفاده حداکثــری پيمانــکاران خارجــی از تــوان داخلی 
از مــوارد مهــم ايــن اصالحيــه بــود. پيمانــکاران موظــف شــدند طــی يــک قــرارداد ضميمــه، بــا ذکــر 
زمان بنــدی معيــن و شــرح کار مشــخص، جــداول اســتفاده از امکانــات و خدمــات مهندســی کشــور 
ــد  ــرارداد را تعه ــداف ق ــه اه ــيدن ب ــت  بخش ــوه واقعي ــل و نح ــاخت داخ ــات س ــن قطع و همچني
کننــد. اســتفاده از ظرفيــت و تــوان داخلــی در 51 درصــد کل ارزش قــرارداد از ديگــر مــوارد ايــن 
اصالحيــه بــود. در صــورت اســتفاده کمتــر از 51 درصــد، از حق الزحمــه پيمانــکار کســر می شــد و 
در صــورت اســتفاده بيشــتر از ايــن مقــدار، بــه تناســب ميــزان افزايــش تــوان داخلــی، حق الزحمــه 

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1709، 1388/12/23. 
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ــر اســاس ضوابــط مشــخص افزايــش می يافــت. در بنــد ديگــری از اصالحيــه، شــرکت  ــکار ب پيمان
ملــی نفــت مکلــف شــد تــا چارچــوب اوليــه طــرح جامــع توليــد زودهنــگام را تهيــه و بــه همــراه 
اســناد مناقصــه بــه متقاضيــان ارائــه دهــد تــا مبنــای طــرح توســعه ازســوی پيمانــکار قــرار گيــرد.

بنــد ديگــر اصالحيــه تأکيــد داشــت کــه بايــد مرکــز و محــل عمليــات اداری، اجرايــی، مالــی، 
ــر  ــد. اگ ــته باش ــرار داش ــران ق ــل در اي ــع متقاب ــای بي ــرای طرح ه ــرای اج ــکار ب ــی و ... پيمان فن
شــرکت پيمانــکار دفتــری در خــارج از کشــور بــرای ايــن امــور در نظــر می گرفــت، شــرکت ملــی 
ــای  ــناد هزينه ه ــخه ای از اس ــود نس ــف ب ــکار مؤظ ــرد و پيمان ــل نمی ک ــه آن را تقب ــت هزين نف

ــد.1 ــداری کن ــران نگه ــر اي ــی را در دفت مســتقيم و غيرمســتقيم مال

فراز و فرود توسعه آزادگان
ميــدان عظيــم آزادگان در ســال 1378 کشــف شــد. بــرآورد کارشناســان حاکــی از آن بــود کــه 
ايــن ميــدان حــدود ده درصــد از ذخيــره کل قابل اســتحصال کشــور را در خــود جــای داده اســت. 
توســعه ايــن ميــدان بــزرگ فــراز و فــرود بســيار داشــت. مذاکــره بــا شــرکت های خارجــی بــرای 
ــا آغــاز تحريــکات جــدی امريــکا عليــه  توســعه آزادگان به ســرعت آغــاز شــد، امــا هم زمانــی آن ب
صنعــت نفــت ايــران، کار مذاکــره را ســخت کــرد. ســرانجام، پــس از ســفر رئيس جمهــور بــه ژاپــن، 
ــی  ــو )25 درصــد( و شــرکت ژاپن ــن شــرکت نيک ــدان آزادگان بي بهمــن 1382 طــرح توســعه مي

اينپکــس2 )75 درصــد( بــه امضــا رســيد. 
 از همــان ابتــدای امضــای قــرارداد، دولــت امريــکا فشــار زيــادی بــر شــريک ژاپنــی ايــران بــرای 
ــه  ــوان زيرمجموع ــرداد 1384 شــرکت  3APDبه عن ــش فشــارها، م ــا افزاي ــرد. ب ــرک کار وارد ک ت
شــرکت اينپکــس تأســيس شــد و ســهام ژاپنی هــا بــه ايــن شــرکت انتقــال يافــت. تحــت فشــارهای 
ــارهای  ــال 1385 فش ــه از س ــا اينک ــرد، ت ــل می ک ــا تعل ــام کاره ــی در انج ــريک ژاپن ــکا، ش امري
امريــکا شــدت بيشــتری گرفــت. دولــت امريــکا در نامــه اي رســمي بــه دولــت ژاپــن، مدعــي شــد 
ــای  ــعه برنامه ه ــريع در توس ــراي تس ــي آزادگان ب ــدان نفت ــد مي ــد دارد از درآم ــران قص ــه اي ک
هســته ای غيرصلح آميــز اســتفاده کنــد. ســپس، رابــرت زوليــک و رابــرت جــوزف، معاونــان وزارت 
خارجــه ايــاالت متحــده، مأموريــت يافتنــد ژاپــن را از توســعه آزادگان منصــرف کننــد.4 تهديدهــای 

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1699، 1388/10/13.
2 . INPEX

3 .  Azadegan Petroleum Development

4 . مشعل، شماره 312، 11 شهريور 1385، ص 5.
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ــه  امريــکا اثــر خــود را گذاشــت و مهــر مــاه شــريک ژاپنــی حــدود 65 درصــد ســهام APD را ب
ــا  ــت. ب ــش ياف ــد افزاي ــه 90 درص ــران ب ــهم اي ــب، س ــن ترتي ــه اي ــرد. ب ــذار ک ــو واگ ــرکت نيک ش
ــط  ــن آن توس ــت گرفت ــروژه و در دس ــن پ ــا از اي ــروج ژاپنی ه ــات خ ــال، مقدم ــل و انتق ــن نق اي

ــاز شــد.1  ــی آغ کارشناســان ايران
ــه مناطــق  ــی ب ــام آزادگان جنوب ــا ن ــاز نخســت توســعه ميــدان آزادگان ب ارديبهشــت 1386، ف
ــود و به ســرعت  ــداری شــده ب ــاز خري ــد. بيشــتر تجهيــزات موردني نفت خيــز جنــوب واگــذار گردي
ــيد.  ــه رس ــه نتيج ــام ب ــکه نفت خ ــزار بش ــت 45 ه ــا ظرفي ــاز اول ب ــد و ف ــام ش ــعه انج کار توس
ــدان آزادگان انجــام  ــه ای در مي ــات پاي ــال مطالع ــدت دو س ــه م ــران، ب ــرک اي ــل از ت ــا قب ژاپنی ه
دادنــد کــه زيرســاخت مــدل توســعه ايــن ميــدان در ســال های بعــد شــد، امــا بســياری از مديــران 
مناطــق نفت خيــز کــه در آن زمــان از نزديــک در جريــان ايــن پــروژه بودنــد، معتقدنــد کــه بيــن 
ــد  ــت آوردن ــه دس ــدان ب ــا از مي ــه ژاپنی ه ــی ک ــا اطالعات ــا ب ــط آنه ــت آمده توس ــات به دس اطالع

اختــالف فاحشــی وجــود داشــت.2 
توســعه فــاز دوم بــا مشــکالت جــدی روبــه رو شــد. از يک ســو، فقــدان ســرمايه الزم و از ســوی 
ديگــر، نيــاز بــه تکنولــوژی روز و به ويــژه ضــرورت اســتفاده از روش فــرازآوری مصنوعــی و ازديــاد 
ــود  ــه تأخيــر انداخــت. کارفرمــای پــروژه شــرکت متــن ب برداشــت در آينــده، توســعه ميــدان را ب
و ســرانجام بــا امضــای قــراردادی بــا شــرکت چينــی CNPCI طــرح توســعه ايــن ميــدان کليــد 
خــورد. چينی هــا از همــان ابتــدا بــر ســر روش ازديــاد برداشــت بــا کارفرمــا اختــالف پيــدا کردنــد. 
کارشناســان متــن معتقــد بودنــد بــه دليــل وجــود لــوپ کمپرســور و اســتفاده از فــرازآوری بــا گاز 
ــژه  ــرد. به  وي ــه کار ب ــم ب ــی ه ــرای آزادگان جنوب ــان روش را ب ــوان هم ــمالی، می ت در آزادگان ش
ــده و  ــن آم ــيار پايي ــن روش بس ــه اي ــد هزين ــا، می گفتن ــاالی چاه ه ــداد ب ــه تع ــه ب ــا توج ــه ب آنک
به صرفــه خواهــد بــود، امــا چينی هــا بــر اســتفاده از پمــپ الکتريکــی درون چاهــی اصــرار داشــتند. 

ســرانجام، نظــر چينی هــا در برنامــه طــرح توســعه گنجانــده شــد.
ــا  ــا تنه ــال 1392، چينی ه ــان س ــا پاي ــد. ت ــل می کردن ــا تعل ــرای کاره ــا در اج ــا چينی ه ام
ــه کاره  ــز نيم ــاه ني ــه چ ــار حلق ــاری چه ــد. حف ــاری کردن ــردن آن حف ــل ک ــدون تکمي ــاه ب 12 چ
ــت 1393  ــار، ارديبهش ــس از دو اخط ــرانجام، پ ــد. س ــدی نش ــدی تولي ــاه جدي ــچ چ ــد و هي مان
شــرکت چينــی خلع يــد و کار توســعه بــه کارشناســان داخلــی ســپرده شــد و شــرکت ملــی نفــت 
ايــران بــا کمــک صنــدوق توســعه ملــی کار توســعه آزادگان جنوبــی را پيــش بــرد. اگرچــه مــدل 

1 . خبرگزاری شانا، 20 مرداد 1399.
2 . نگاه کنيد به هندسه نفت در مناطق نفت خيز جنوب، صص 217-216.
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توســعه ميــدان چنــدان منظــم نبــود و کارشناســان نقدهــای فنــی بــه آن وارد کردنــد، امــا تــالش 
شــبانه روزی مجريــان و تيــم توســعه طــرح در شــرايطی کــه هيــچ شــرکت بين المللــی حاضــر بــه 
همــکاری نبــود، قابــل ســتايش اســت. آزادگان جنوبــی تــا ســال 1397 بــه حداکثــر ظرفيــت توليــد 

خــود يعنــی 140 هــزار بشــکه در روز رســيد.1 

توسعه میدان رگ سفید
ميــدان نفتــي رگ ســفيد، در 150 کيلومتــري شــرق اهــواز و نزديــک بنــدر ديلــم قــرار دارد. 
ــه آن حــدود 7/7  ــرداری رســيد.  حجــم گاز درجــاي اولي ــه بهره ب ــدان در ســال 1345 ب ــن مي اي
تريليــون فــوت مکعــب بــرآورد شــده بــود کــه تــا ســال 1379 نزديــک بــه هــزار ميليــارد فــوت 
مکعــب گاز طبيعــي از مخــازن آســماري و بنگســتان آن اســتخراج گرديــد. ميــزان نفــت درجــاي 
ــارد  ــی می شــد 3/5 ميلي ــود و پيش بين ــرآورد شــده ب ــارد بشــکه ب ــدان 16/5 ميلي ــن مي ــه اي اولي

بشــکه آن قابــل  برداشــت باشــد.2 
اســفند 1383، توســعه ميــدان رگ ســفيد به صــورت تــرک تشــريفات و بــه روش بيــع متقابــل 
ــن شــرکت نتوانســت در مهلــت  ــي اي ــرژي قشــم واگــذار شــد3، ول ــع نفــت و ان ــه شــرکت صناي ب
مقــرر ســرمايه گذار مناســبي پيــدا کنــد4 و طــرح راکــد مانــد. رکــود توســعه ميدان هــاي اهــواز ـ 
بنگســتان و رگ ســفيد ماه هــا محــل بحــث مديــران بــود و ســرانجام تصميــم گرفتــه شــد توســعه 
ــرکت  ــان ش ــود. متخصص ــذار ش ــوب واگ ــز جن ــق نفت خي ــرکت مناط ــه ش ــفيد ب ــدان رگ س مي
ــد،  ــديد تولي ــت ش ــری از اف ــفيد و جلوگي ــی رگ س ــدان نفت ــعه مي ــرای توس ــز ب ــق نفت خي مناط
جلوگيــری از ســوخته شــدن گازهــای همــراه، امــکان توليــد پايــدار از چاه هــای ميــدان و کاهــش 
ــد.5 ارديبهشــت 1387  ــا ســرمايه گذاری انــدک ارائــه کردن تعــداد چاه هــای تعميــری طرح هايــی ب
ــره شــرکت  ــورد موافقــت هيئت مدي ــز م ــه مناطــق نفت خي ــذاری طــرح توســعه رگ ســفيد ب واگ
ــکه در  ــزار بش ــان 180 ه ــفيد در آن زم ــدان رگ س ــد مي ــقف تولي ــت.6 س ــرار گرف ــت ق ــی نف مل

1 . خبرگزاری شانا، 20 مرداد 1399.
2 . »ميدان رگ سفيد«، نشريه اکتشاف و توليد، شماره 53، 1387، ص 26.

ــه  ــه مصوب ــد ب ــگاه کني ــن ن ــه 1465، 1383/12/18؛ همچني ــت، جلس ــی نف ــرکت مل ــره ش ــات هيئت مدي 3 . مصوب
ــه روش  مجلــس شــورای اســالمی در خصــوص طــرح توســعه ميــدان نفتــی رگ ســفيد از طريــق تــرک تشــريفات ب

ــفند 1383. ــل، 26 اس ــع متقاب بي
4 . تارنماي مديريت اکتشاف شرکت ملی نفت ايران، »ميدان رگ سفيد«.

5 . خبرگزاری شانا، 11 اسفند 1387.
6 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1618، 1387/2/8. 
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روز بــود و بــا انجــام عمليــات توســعه بــه 220 هــزار بشــکه در روز افزايــش يافــت. خاطــر نشــان 
ــوران داشــته  ــار ف ــا ســال 1396 چنــد ب می ســازد، چاه هــای ميــدان رگ ســفيد از دهــه 1340 ت

اســت.
در همــان ايــام، توســعه ميدان هــای گازي مختــار، عســلويه، گــردان، کبيــر کــوه و نيــز مياديــن 
ــا هــدف  ــل و ب ــع متقاب ــه روش بي ــگ، شــوروم، بوشــهر، بوشــگان و کــوه کاکــي ب نفتــي کــوه ري
ــذار  ــزي واگ ــق مرک ــت مناط ــرکت نف ــه ش ــت  1387 ب ــي در ارديبهش ــرمايه گذار خارج ــذب س ج

شــد.1 

فروزان؛ توسعه ناتمام
ميــدان فريــدون، مشــترک بــا ميــدان مرجــان عربســتان، در ســال 1345 توســط شــرکت ايپــاک 
ــت. از  ــام گرف ــروزان ن ــالب ف ــس از انق ــدان، پ ــن مي ــارس کشــف شــد. اي ــای خليج ف در دل آب ه
ــی  ــه حت ــود ک ــداز ه ای ب ــدان به ان ــن مي ــتان در اي ــران و عربس ــور اي ــت دو کش ــدا، رقاب ــان ابت هم
ــات  ــت اطالع ــت، نتوانس ــدان داش ــعه مي ــه توس ــم ب ــه 1350 تصمي ــه در ده ــاک ک ــرکت ايپ ش

ــی در مــورد مطالعــات عربســتان از ايــن ميــدان کســب کنــد.  چندان
ــام  ــرارداد ن ــاد ق ــرای انعق ــی ب ــرمايه گذاران خارج ــا س ــره ب ــاب مذاک ــه 1370 و در تب وت ده
ــروزان  ــت ف ــا در نهاي ــل مشــاهده شــد2، ام ــع متقاب ــای بي ــان پروژه ه ــم در مي ــروزان ه ــدان ف مي
ــا  ــا اينکــه ب ســهمی از ايــن قراردادهــا نداشــت و اقــدام جــدی در ايــن زمينــه صــورت نگرفــت ت
آغــاز دهــه 1380 فعاليــت جــدی آرامکــو در ميــدان مرجــان شــروع شــد. اجــرای طــرح توســعه 
ــو  ــه تکاپ ــران را ب ــران نفتــی اي ــی مک درمــوت مدي ــا همــکاری شــرکت امريکاي ــدان مرجــان ب مي
انداخــت. چنــد جلســه از جلســات هيئت مديــره بــه توســعه فــروزان اختصــاص يافــت و ســرانجام 
ــه  ــد ب ــش تولي ــرای افزاي ــفنديار ب ــروزان و اس ــدان ف ــعه مي ــرح توس ــب ط ــروزان در قال ــعه ف توس
ميــزان 65 هــزار بشــکه نفــت در روز بــرای فــروزان و 4 هــزار بشــکه نفــت در روز بــرای اســفنديار 
تهيــه شــد. ارديبهشــت 1381 بــا واگــذاری اجــرای ايــن طــرح بــه شــرکت پتــرو ايــران موافقــت 
گرديــد و قــرارداد امضــا شــد. طبــق قــرارداد، مــدت زمــان اجــرای طــرح ســه ســال بــود و بايــد 
در ســال 1384 بــه پايــان می رســيد.3 طبــق اظهــار نظــر مســئوالن پتــرو ايــران و مجريــان طــرح 

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1621، 1387/2/19. 
2 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 31 خرداد 1377.

3 . خبرگزاری شانا، 7 تير 1382.
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تــا بهمــن 1382 پــروژه 29 درصــد1 و تــا شــهريور 1383 بيــش از 39 درصــد 2پيشــرفت داشــته 
ــل  ــن دلي ــه نتيجــه نرســيد. برخــی از کارشناســان مهم تري ــت اجــرای طــرح ب ــا درنهاي اســت. ام
ــردن  ــاال ب ــته اند. ب ــا دانس ــط کارفرم ــروژه توس ــرح کار پ ــر در ش ــروژه را تغيي ــدن پ ــام مان نافرج
ظرفيــت انتقــال گاز همــراه نفــت ايــن ميــدان بــه خــارگ و نيــز افزايــش ظرفيــت توليــد ميــدان 
اســفنديار ازجملــه تغييــرات مهمــی بــود کــه بايــد در طــرح اعمــال می گرديــد. تغييــر در شــرح کار 
از يک طــرف نيــاز بــه تغييــر در تأسيســات و از ســوی ديگــر افزايــش زمــان اجــرا را در پــی داشــت. 

ــی طــرح را به شــدت افزايــش داد.3  ــار مال ــن عوامــل ب مجمــوع اي
پــس از فســخ قــرارداد، شــرکت نفــت فــالت قــاره خــود اجــرای پــروژه را بــر عهــده گرفــت، امــا 
مجموعــه فعاليت هــای ايــن شــرکت در ميــدان فــروزان بــه نتيجــه نرســيد. رضــا مســيبی بهبهانــی، 
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه صنعــت نفــت، مهــر 1399 اعــالم کــرد کــه چنــدی پيــش 
ــوان  ــران به عن ــت اي ــی نف ــرکت مل ــوی ش ــروزان ازس ــدان ف ــاد برداشــت مي ــات ازدي ــرح مطالع ط

کارفرمــا و شــرکت نفــت فــالت قــاره به عنــوان مجــری بــا دانشــگاه صنعــت نفــت امضــا شــد.4

توسعه میدان نفتي آذر
ــع  ــراق، واق ــران و ع ــرز اي ــالم و م ــتان اي ــاران، در اس ــي ان ــوک نفت ــدان مشــترک آذر در بل مي
شــده اســت. ايــن ميــدان نفتــی در پــی قــرارداد بــا شــرکت نــروژی نورســک هايدرو و بــا ذخيــره 
ــرارداد  ــل  اســتحصال 400 ميليــون بشــکه کشــف شــد. ق ــارد و نفــت قاب نفــت درجــاي 2/5 ميلي
توســعه ميــدان آذر بــا هــدف توليــد روزانــه 65 هــزار بشــکه نفــت در ســال 1382 بــا کنسرســيومي 
ــا،  ــن تحريم ه ــا شــدت گرفت ــل امضــا شــد. ب ــل و اســتات اوي ــوک اوي ــروم، ل از شــرکت های گازپ
شــرکت  نــروژی از ادامــه همــکاري بــا ايــران انصــراف داد، امــا شــرکت روســی همچنــان کــج دار و 
مريــز ادعــا می کــرد در پــی يافتــن شــريک جديــد اســت. ســرانجام، شــرکت ملــی نفــت در ســال 

1390 شــرکت گازپــروم را بــه دليــل تأخيرهــای متعــدد از پــروژه کنــار گذاشــت.
دی 1390، قــرارداد توســعه ميــدان آذر بــا شــرکت اويــک امضــا شــد. طبــق قــرارداد، هــدف از 
ــه توليــد 35  ــاز دوم، دســتيابی ب ــه توليــد 30 هــزار بشــکه در روز و ف ــاز اول طــرح دســتيابی ب ف

1 .  خبرگزاری شانا، 7 بهمن 1382.
2 . خبرگزاری شانا، شهريور 1383.

3 .  خبرگزاری شانا، 16 مرداد 1386.
4 .  تارنمای دانشگاه صنعت نفت، 12 مهر 1399.
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هــزار بشــکه )درمجمــوع، 65 هــزار بشــکه( بــود. کل مــدت قــرارداد هــم 55 مــاه پيش بينــی شــد.1 
ــزار بشــکه در  ــا ظرفيــت 35 ه ــگام ب ــد زودهن ــد رســيد و تولي ــه تولي ــدان در اســفند 1395 ب مي
روز از ارديبهشــت 1396 آغــاز گرديــد، امــا طــرح توســعه آن بــه داليــل متعــدد بــه تأخيــر افتــاد. 
ــن  ــاز شــد. انجــام اي ــن ميــدان آغ ســرانجام، 11 اســفند 1399 توليــد 65 هــزار بشــکه در روز اي
ــل توجهــی از آن توســط طريــق  ــورو هزينــه داشــت کــه بخــش قاب طــرح حــدود 1/4 ميليــارد ي
ــن شــد.  ــای بانکــی تأمي ــداف و وام ه ــق شــرکت اه ــز از طري ــی و بخشــی ني ــدوق توســعه مل صن
ــی 55  ــانی بوم ــرمايه انس ــهم س ــد و س ــر 75 درص ــغ ب ــروژه بال ــن پ ــل در اي ــاخت داخ ــهم س س

درصــد بــود.2

طالی سبز هنگام
ــدان در  ــن مي ــرار دارد. اي ــران ق ــاره اي ــالت ق ــش ف ــن بخ ــگام در عميق تري ــی هن ــدان نفت مي
ســال 1351 توســط شــرکت ســوفيران کشــف و نخســتين چــاه آن در ســال 1354 حفــاری شــد. 
ــدان  ــن مي ــه اي ــيدند ک ــه رس ــن نتيج ــه اي ــه ب ــات اولي ــاس مطالع ــر اس ــوفيران ب ــان س کارشناس
کوچــک و پيچيــده و ميــزان گاز آن بيشــتر از نفــت اســت. بــه هميــن دليــل آن را بــه حــال خــود 

رهــا کردنــد.
ــی  دهــه 1370 مديريــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت چــاه هنــگام 2 را به عنــوان چــاه ارزياب
حفــاری کــرد. تجزيــه و تحليــل داده هــا حاکــی از آن بــود کــه هنــگام ميدانــی نفتــی اســت، ولــی 
ــر اســاس مطالعــات مخــزن، نفــت درجــای ميــدان بيــش از 700  به ســرعت گازی خواهــد شــد. ب
ميليــون بشــکه و گاز درجــای آن را حــدود  2 تريليــون فــوت مکعــب تخميــن زده شــد. شــرکت 
ملــی نفــت تصميمــی بــرای توســعه ميــدان نداشــت کــه خبــر رســيد عمانی هــا توســعه آن را آغــاز 
ــار در ســال 1355  چــاه خســاب و ســپس در ســال 1375 چــاه  ــد. عمانی هــا نخســتين ب کرده ان

بخــای غربــی را حفــر کردنــد.3 
ــد  ــنهاد کردن ــتند و پيش ــره نشس ــه مذاک ــی ب ــان عمان ــا همتاي ــی ب ــران ايران ــه 1380 مدي ده
ايــن ميــدان را بــا مشــارکت هــم توســعه دهنــد و به جــای برداشــت رقابتــی، بــه برداشــت صيانتــی 
ــرای  ــناد الزم را ب ــی اس ــئوالن ايران ــت و مس ــش می رف ــوب پي ــراً خ ــا ظاه ــد. گفت وگوه بپردازن

1 .  خبرگزاری ايسنا، 15 اسفند 1393.
2 . خبرگزاری ايرنا، 11 اسفند 1399.

3 . خبرگزاری شانا، 4 مرداد 1396.
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مبادلــه آمــاده کــرده بودنــد کــه عمانی هــا بــدون اطــالع مذاکــره را رهــا1 و از اواخــر ســال 1387 
برداشــت از ايــن ميــدان را آغــاز کردنــد. ايــن مســئله مديــران شــرکت نفــت را بــه تکاپــو واداشــت. 
ــات  ــه عملي ــد. بالفاصل ــب بمان ــب عق ــت از رقي ــران نمی خواس ــود و اي ــگام مشــترک ب ــدان هن مي
توســعه در ميــدان هنــگام آغــاز شــد و ســرانجام ميــدان هنــگام بــا توليــد 16 هــزار بشــکه در روز 
در ســال 1389 بــه بهره بــرداری رســيد. هم زمــان، افزايــش توليــد از ميــدان بــه 30 هــزار بشــکه 
در روز در دســتور کار قــرار گرفــت و بــه شــرکت نفــت فــالت قــاره واگــذار گرديــد. 307 ميليــون 
يــورو اعتبــار بــه ايــن طــرح اختصــاص داده شــد کــه بايــد از منابــع داخلــی تأميــن می شــد.2 طــرح 

ــا حضــور رئيس جمهــور افتتــاح شــد. توســعه ميــدان هنــگام 20 تيــر 1392 ب

توسعه ناتمام بند کرخه
ميــدان نفتــی بنــد کرخــه در 30 کيلومتــری شــمال غربــی اهــواز قــرار دارد. ايــن ميــدان کــه 
در بلــوک اکتشــافي مهــر واقــع شــده اســت، ســال 1385 توســط شــرکت ملــی نفــت ايــران کشــف 
ــرکت  ــه ش ــدان ب ــعه مي ــام توس ــپس، انج ــودن آن و س ــاري  ب ــي تج ــهريور 1386 ارزياب ــد. ش ش
اتريشــی اوام وی واگــذار گرديــد.3 مطالعــات اوليــه حاکــی از آن بــود کــه در اليــه ايــالم بيــش از 2 
ميليــارد بشــکه نفــت درجــا و در اليــه ســروک حــدود 1/9 ميليــارد بشــکه نفــت درجــا وجــود دارد 

کــه 110 ميليــون بشــکه از آن قابــل اســتحصال اســت.
بــا خــروج شــرکت اتريشــی در فضــای شــدت گرفتــن تحريم هــا عليــه ايــران، عمليــات توســعه 
ــه شــرکت مهندســی و توســعه نفــت واگــذار شــد.  ــدان در ســال 1387 ب ــن مي ــرداری اي و بهره ب
شــرکت متــن )کارفرمــا( بــرای توســعه کامــل ميــدان در خــرداد 1391 قــراردادی بــا شــرکت ســاتا 
ــه ای  ــا هزين ــکار ب ــمت پيمان ــلح( در س ــاي مس ــي نيروه ــن اجتماع ــرمايه گذاري تأمي ــرکت س )ش
ــه توليــد زودهنــگام  ــرارداد، دســتيابی ب ــن ق ــارد دالر منعقــد کــرد. هــدف از اي حــدود يــک ميلي

7500 بشــکه در روز و ســپس، افزايــش آن بــه 20 هــزار بشــکه نفــت در روز عنــوان شــد. 4
ــا  ــکاری ب ــه هم ــت توافقنام ــی نف ــرکت مل ــفند 1392 ش ــکالت، 20 اس ــی مش ــل برخ ــه دلي ب
ــات توســعه آن  ــه اعــالم کــرد و عملي ــد کرخــه را مختوم ــدان بن ــرای توســعه مي شــرکت ســاتا ب
ــن  ــرمايه گذاری در اي ــعه و س ــرای توس ــرکت اوام وی ب ــام، ش ــای برج ــس از امض ــد. پ ــف ش متوق

1 .مصاحبه با محمد محمدی فرد، از مديران شرکت نفت فالت قاره ايران، اسفند 1396.
2 .  مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 3 مرداد 1390.

3 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1588، 1386/6/13. 
4 . خبرگزاری ايسنا، 2 خرداد 1391. 
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ميــدان ابــراز تمايــل کــرد.1 ايــن قــرارداد نيــز بــا اعمــال دوبــاره تحريم هــا بــه نتيجــه نرســيد. در 
ــود. ــتخراج می ش ــت اس ــکه نف ــه 7500 بش ــدان روزان ــن مي ــر، از اي ــال حاض ح

اکتشاف
ــتراتژی از  ــتای اس ــود و در راس ــار ب ــافی پرب ــای اکتش ــا 1392 فعاليت ه ــال های 1384 ت در س
ــه  ــوان ادام ــام ت ــا تم ــت و گاز ب ــای نف ــر درج ــش ذخاي ــرای افزاي ــت ب ــده حاکمي ــش تعيين ش پي
ــور  ــت ام ــد مديري ــز قالون ــت( و هرم ــی )سرپرس ــد اتفاق ــدث، علی محم ــيدمحمود مح ــت. س ياف
ــر عهــده داشــتند. محــدث ازجملــه مديــران دوره  اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت را در ايــن دوره ب
پيشــين بــود کــه بــه دليــل کارآيــی، انعطــاف ســازمانی و خالقيــت توانســت بــه دور از حاشــيه های 

ــر امــور اکتشــاف اســتمرار بخشــد. سياســی مديريــت خــود را ب
 خليج فــارس، مياديــن مشــترک، دريــای مازنــدران، خراســان و اســتان های مرکــزی بارهــا مــورد 
ــت  ــش از صنع ــن بخ ــه اي ــت. بودج ــرار گرف ــگاری ق ــی و لرزه ن ــی، ژئوفيزيک ــات زمين شناس عملي
نفــت نســبت بــه دوره قبــل بيشــتر و بــر شــمار کارشناســان افــزوده شــد. چنــد شــرکت خارجــی 
ــای مســتمر  ــام فعاليت ه ــا انج ــتند. ب ــکاری داش ــت اکتشــاف هم ــا مديري ــا ب ــم محدوديت ه به رغ
ــه  ــران ب ــام اي ــر اثبات شــده نفت خ ــوع ذخاي ــال 1392 مجم ــان س ــن دوره، در پاي اکتشــافی در اي
157 ميليــارد بشــکه و ذخايــر اثبات شــده گاز طبيعــی بــه 33/8 هــزار ميليــارد مترمکعــب رســيد.2 
کــوه مونــد، کاکــی و بوشــگان در اســتان بوشــهر؛ ميدان هــای آرش، الونــد، فــرزاد B، رشــادت 
ــه  ــاد ازجمل ــاوه، گرمســار و خرم آب ــای کوهدشــت و س ــارس؛ بلوک ه ــای خليج ف و توســن در آب ه
ــه  ــالم ک ــاران در اســتان اي ــوک ان ــد. بل ــه 1380 بودن ــران اکتشــاف در ده ــداف اکتشــافی مدي اه
ــرار داشــت، در تيــر 1385 تجــاری  توســط شــرکت هيــدرو زاگــرس تحــت عمليــات اکتشــافی ق
شــناخته شــد.3 تيــر 1387 پيشــرفت عمليــات اکتشــافی در بلــوک خرم آبــاد بــا همــکاری شــرکت 
ــی  ــارکت های خارج ــافی و مش ــای اکتش ــر بلوک ه ــندل، مدي ــين روش ــرس را حس ــدرو زاگ هي
شــرکت ملــی نفــت ايــران، 60 درصــد اعــالم کــرد.4 بــا پايــان يافتــن عمليــات لرزه نــگاری و حفــر 
ــن  ــت و گاز در اي ــع نف ــف مناب ــا از کش ــان 1388 خبرگزاری ه ــافی، در آب ــاه اکتش ــه چ ــه حلق س

1 .  تارنمای شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن(.
2 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1392.

3 . خبرگزاری مهر، 26 تير 1385 به نقل از حسين روشندل.
4 . خبرگزاری شانا، 1 تير 1387.
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بلــوک خبــر دادنــد.1
ــد در  ــافات جدي ــی از اکتش ــدث گزارش ــيدمحمود مح ــژاد، س ــت اول احمدی ن ــان دول در پاي
ــد و 8  ــی جدي ــه مخزن ــا الي ــدان نفتــی ي ــه چهــارم توســعه 19 مي ــه داد: »در برنام ــن دوره ارائ اي
ميــدان گازی يــا اليــه مخزنــی جديــد بــه ارزش 633 ميليــارد دالر کشــف شــد. از مجمــوع 633 
ــع  ــور ماي ــف هيدروکرب ــه کش ــارد دالر ب ــده، 303 ميلي ــت و گاز کشف ش ــارد دالر ارزش نف ميلي
شــامل نفت خــام و ميعانــات گازی و 330 ميليــارد دالر بــه کشــف گاز اختصــاص دارد. بــرای انجــام 

ــت.«2 ــده اس ــه ش ــون دالر هزين ــارد و160 ميلي ــک ميلي ــده، ي ــاف های يادش اکتش

اکتشاف در بلوک دانان
اکتشــاف، توســعه و بهره بــرداری ميــدان نفتــی دانــان روايتــی اســت از اراده و کوشــش 
کارشناســان جــوان نفتــی کــه بــا ســرمايه مناســب و همــکاری بين المللــی بــه نتيجــه رســيد. در 
ــوک اکتشــافی  ــوان بل ــت( از آن به عن ــی نف ــره شــرکت مل ــات هيئت مدي ــناد باالدســتی )مصوب اس
يــاد شــده اســت. بهمــن 1386 مديــران تصميــم گرفتنــد عمليــات اکتشــافی را در ايــن منطقــه کــه 
به خاطــر نزديکــی بــه کشــور عــراق مــورد توجــه قــرار داشــت، انجــام دهنــد. بــر اســاس داده هــای 
ــل مالحظــه ای  ــت درجــای قاب ــه از نف ــن منطق ــد اي ــد بودن ــای پيشــين، کارشناســان معتق دهه ه
ــوری و  ــل صعب العب ــه دلي ــه ب ــن اينک ــتند. ضم ــد داش ــزان آن تردي ــا از مي ــت، ام ــوردار اس برخ
ــه محــاق  ــگاری، ســال ها عمليــات اکتشــاف در ايــن منطقــه ب ســختی عمليــات اکتشــافی و لرزه ن
ــود، ايــن  ــر افزايــش عمليــات اکتشــافی قــرار گرفتــه ب رفــت. از آنجــا کــه اســتراتژی حاکميــت ب

ــد اکتشــاف و توســعه قــرار گرفــت.  ميــدان نيــز در نيمــه دهــه 1380 در رون
بهمــن 1386 عمليــات اکتشــافی در بلــوک دانــان بــه شــرکت پتــرو ويتنــام واگــذار شــد. مبلــغ 
ايــن قــرارداد 74 ميليــون دالر و دوره اکتشــاف و توصيــف در وســعتي معــادل 5470 کيلومتــر مربــع

ــان  ــت، از پاي ــر نف ــمی، وزي ــتم قاس ــد.3 18 دی 1390، رس ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــان 6 س و زم
ــا  ــی ب ــرکت ويتنام ــت ش ــروری اس ــت: »ض ــر داد و گف ــوک خب ــن بل ــگاری در اي ــات لرزه ن عملي
شــتابی بيشــتر عمليــات حفــاری را در ايــن ميــدان آغــاز کنــد.«4 عمليــات اکتشــافی بــا موفقيــت 

1 . خبرگزاری مهر، 8 آبان 1388.
2 .  روزنامه رسالت، 10 اسفند 1388.

ــرداد 1387  ــندل در م ــين روش ــه 1610، 1386/11/28 )حس ــت، جلس ــی نف ــرکت مل ــره ش ــات هيئت مدي 3 . مصوب
ــرداد 1387(. ــزاری شــانا، 6 م ــرد، خبرگ ــالم ک ــون دالر اع ــرارداد را 115 ميلي ــغ ق مبل

4 .  تارنمای شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن(، 18 دی 1390.
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ــد.  ــذار گردي ــزی واگ ــق مرک ــت مناط ــرکت نف ــه ش ــدان ب ــن مي ــرداری از اي ــد و بهره ب ــام ش انج
ــان بيــن شــرکت  ــرای نگهداشــت و افزايــش توليــد نفــت از ميــدان دان بهمــن 1397 قــراردادی ب
ملــی نفــت و گــروه مپنــا امضــا شــد. در راســتای اجــرای ايــن طــرح، حفــاری يــازده چــاه در دســتور 
ــيد.1 از  ــان رس ــه پاي ــهريور 1399 ب ــان در ش ــماره 10 دان ــاه ش ــاری چ ــه حف ــت ک ــرار گرف کار ق
ايــن ميــدان در حــال حاضــر روزانــه 26 هــزار بشــکه نفــت توليــد می شــود و واحــد بهره بــرداری 

ــد. ــرآورش می کن ــدان را ف ــن مي ــت اي ــران نف دهل

اکتشاف در دریای خزر
ــت و  ــود گرف ــه خ ــدی ب ــورت ج ــال 1380 ص ــاز س ــزر از آغ ــای خ ــاف در دري ــات اکتش عملي
46 ســاختار کوچــک و بــزرگ نفتــی / گازی در ســال های گذشــته کشــف شــد. از ايــن ميــان، 6 
بلــوک اکتشــافی پتانســيل مطلوبــی داشــتند. در دهــه 1380 ايــران توانســت بــه فنــاوری حفــاری 
ــا اســتقرار ســکوی نيمه شــناور اميرکبيــر در آب  هــای عميــق  ــد و ب در آب هــای عميــق دســت ياب

ــود.  ــان ش ــی جه ــاری درياي ــتگاه های حف ــن دس ــی از بزرگ تري ــی صاحــب يک ــزر جنوب خ
 ارديبهشــت 1391، پــس از دو ســال فعاليــت اکتشــافی و حفــاری به وســيله ســکوی نيمه شــناور 
اميرکبيــر، ميــدان نفتــی / گازی ســردار جنــگل در عمــق 2640 متــری بســتر دريا کشــف و مشــعل 
ايــن ســکو روشــن شــد. بررســی داده هــای اکتشــافی نشــان مــی داد کــه ايــن ميــدان 500 تريليــون 
فــوت مکعــب گاز طبيعــی و 2 ميليــارد بشــکه نفــت درجــا دارد و می تــوان 500 ميليــون بشــکه آن 
را برداشــت کــرد. بــرای کشــف ايــن ميــدان هفــت حلقــه چــاه اکتشــافی در آب هــای عميــق خــزر 
حفــر شــد و بــا حفــاری هشــتمين چــاه اکتشــافی، ايــن ميــدان کشــف گرديــد و بالفاصلــه مطالعــه 
بــرای تبديــل چــاه اکتشــافی اول بــه چــاه توليــدی و توليــد زودهنــگام آغــاز شــد. پــس از کشــف 
ــدی در 1500 متــری چــاه هشــتم  ــه موقعيــت جدي ــر ب ميــدان ســردار جنــگل، ســکوی اميرکبي
ــرای حفــاری چــاه توصيفــی و اکتشــافی  ــدارکات الزم ب انتقــال يافــت. شــرکت حفــاری شــمال ت

جديــد را فراهــم آورد.2

ادامه عملیات اکتشافی
پــس از انجــام فعاليت هــای اکتشــافی در گســتره کشــور، به تدريــج دامنــه اکتشــافات کوچک تــر 

1 . خبرگزاری شانا، 19 شهريور 1399.
2 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1391.
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شــد، امــا بــا ايــن حــال بــه دليل پتانســيل زيــادی کــه در کشــور وجــود دارد، عمليــات اکتشــافی در 
بخش هــای مختلــف خشــکی و دريايــی ثمربخــش بــود. بــه گــزارش مديريــت اکتشــاف، ايــران در 
ســال های گذشــته يکــی از موفق تريــن کشــورها در حــوزه اکتشــاف بــوده اســت. ضريــب موفقيــت 
ــر 5  ــی از ه ــود. يعن ــال 1391 حــدود 80 درصــد ب ــن دوره رضايت بخــش و در س اکتشــاف در اي

حلقــه چــاه اکتشــافی حفرشــده، 4 حلقــه بــا موفقيــت بــه ذخايــر نفــت و گاز رســيد.1
ــا موفقيــت انجــام گرفــت. ايــن  ــگاري ســه بعدی ب در مناطــق نفت خيــز جنــوب عمليــات لرزه ن
عمليــات در ميدان هــای اهــواز، اللــي، کارون، بي بــی حکيمــه، مغــان، هفتــگل و گلخــاري ســامان 
ــت  ــن وضعي ــا، تعيي ــن ميدان ه ــف اي ــاي مختل ــي از افق ه ــق علم ــه هاي دقي ــه نقش ــت. تهي ياف
ســاختماني، چگونگــي ارتبــاط مخــازن بــا مناطــق مجــاور و تکميــل اطالعــات و داده هــاي مخــازن 
ــود.2  ــدام ب ــن اق ــداف اي ــن اه ــي از مهم تري ــعه اي آت ــاي توس ــد و طرح ه ــت تولي ــراي نگهداش ب
ــت 1392 در  ــوب، 8 ارديبهش ــز جن ــق نفت خي ــي مناط ــران فن ــتي پور، از مدي ــين دش غالمحس
ــرد:  ــواز را تشــريح ک ــي اه ــدان نفت ــگاري ســه بعدي در مي ــات لرزه ن ــا رســانه ها، عملي ــو ب گفت وگ
»ايــن پــروژه در محــدوده اي بــه وســعت 500 کيلومتــر مربــع در دســت اجــرا و در کالن شــهر اهــواز 
در دو بلــوک در حــال انجــام اســت. عمليــات لرزه نــگاري در بلــوک يــک پايــان يافتــه و در بلــوک 
ــگاري  ــه پروژه هــاي لرزه ن ــه اتمــام برســد.« ســپس، ب ــان خــرداد ب ــا پاي دو پيش بينــی می شــود ت
ــرد  ــاره ک ــه اش ــي  حکيم ــي و کارون و بي ب ــن، الل ــاي رامي ــرا در ميدان ه ــال اج ــه بعدي در ح س
ــي خواهــد  ــه زودی عمليات ــگل، نفــت ســفيد و گلخــاري ب ــگاري در هفت ــاي لرزه ن و گفــت پروژه ه

شــد. 3  
ــدی در  ــگاری چهاربع ــات لرزه ن ــام عملي ــرای انج ــراردادی ب ــز ق ــاره ني ــالت ق ــت ف ــرکت نف ش
ــزن  ــياالت مخ ــات س ــر خصوصي ــطوح و ديگ ــرات س ــي تغيي ــرد. بررس ــد ک ــوذر منعق ــدان اب مي
ــام  ــرای انج ــراردادی ب ــز ق ــزی ني ــق مرک ــت مناط ــرکت نف ــود.4 در ش ــرارداد ب ــن ق ــداف اي از اه
ــد.  ــد گردي ــاس، منعق ــرقی بندرعب ــمال ش ــرخون، ش ــدان گازی س ــه بعدی در مي ــگاری س لرزه ن
تهيــه نقشــه هاي دقيــق علمــي، تعييــن وضعيــت ســاختماني و مشــخصات مخزنــي ميــدان بــرای 
ــدان، بررســي افق هــاي  ــز، بررســي احتمــال وجــود گســل در بخــش مرکــزي مي توســعه آن و ني
ــدان و  ــرقي مي ــش ش ــي در بخ ــاي مخزن ــترش اليه ه ــوه گس ــي نح ــرم، بررس ــر از جه پايين ت

1 . ترازنامه هيدروکربوری، سال 1391.
2 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1796، 1391/4/11.

3 . خبرگزاري فارس، 1392/2/8.
4 .  مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1798، 1391/5/8.
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شــناخت دقيق تــر ســاختار نقشــه خطــوط زيرزمينــي بــا هــدف بازگردانــي گاز ميــدان ســرخون از 
ــود.1 ــات ب ــن عملي ــداف اي ــن اه مهم تري

ــد،  ــرار دارن ــود ق ــر خ ــه دوم عم ــران در نيم ــی و گازی اي ــای نفت ــه بيشــتر ميدان ه ــا ک از آنج
عمليــات اکتشــافی بــرای جبــران کاهــش توليــد از مخــازن در برنامــه پنجــم توســعه بازتــاب يافــت. 
در مــاده 125 ايــن برنامــه بــه وزارت نفــت اجــازه داده شــد طبــق ضوابــط مشخص شــده، پروانــه 
ــای  ــب بودجه ه ــه در قال ــت ک ــازه ياف ــت اج ــز وزارت نف ــاده 126 ني ــد. در م ــادر کن ــاف ص اکتش
ــاد  ــه انعق ــت، ب ــا معاون ــه ب ــه موافقت نام ــاد و مبادل ــورای اقتص ــب ش ــور و تصوي ــنواتی کل کش س
قراردادهــای بيــع متقابــل بــرای انتقــال دانــش و فنــاوری و اکتشــاف و توســعه مياديــن جديــد در 
ــا برگــزاری مناقصــه و رعايــت ضوابــط قانونــی، طــرف قــرارداد را انتخــاب  تمامــی نقــاط کشــور ب
کنــد. البتــه اســتان های خوزســتان، بوشــهر و کهگيلويــه و بويراحمــد از ايــن امــر مســتثنا شــدند.2

ــد  ــای جدي ــال 1391 بلوک ه ــافی در س ــای اکتش ــعه فعاليت ه ــرای توس ــاف ب ــت اکتش مديري
ــاف در  ــه اکتش ــوک ب ــرد. 12 بل ــم ک ــف و تنظي ــرمايه گذاری تعري ــته س ــافی را در 14 بس اکتش
بخــش خشــکی و 2 بلــوک بــه اکتشــاف در دريــا اختصــاص داشــت. بلوک هــای هرمــزگان، بســتانه، 
ــينا )در  ــز( و س ــه هرم ــپيدان، الر )در تنگ ــيراز، س ــرم، کازرون، ش ــو، الر، جه ــر، دهن ــو، کالت فني

ــد.  ــا بودن ــن بلوک ه ــه اي ــارس( ازجمل خليج ف
ــف  ــناخته، کش ــای ناش ــاری تاقديس ه ــگاری و حف ــات لرزه ن ــام عملي ــود، انج ــه ن ــاز ده در آغ
ــال  ــای در ح ــر از ميدان ه ــای عميق  ت ــاف در افق  ه ــترک و اکتش ــای مش ــت و گاز در ميدان ه نف
ــدل شــد. در ســال  ــت اکتشــاف ب ــت مديري ــه اولوي ــت و ب ــد و توســعه اهميــت بيشــتری ياف تولي
ــد شــدند: کشــف  ــی جدي ــه مخزن ــق و الي ــه کشــف 16 اف ــق ب ــان اکتشــاف موف 1391 کارشناس
ــالم  ــای اي ــول شــمالی؛ افق ه ــه دزف ــر در منطق ــرزی مه ــدان م نفت خــام در مخــزن آســماری مي
بااليــی و پائينــی، ســروک و بخــش ماسه ســنگ آزادگان؛ ميــدان مــرزی ســهراب در دشــت آبــادان 
ــات گازی در افق هــای آســماری، پابــده  و در مجــاورت مــرز عــراق؛ کشــف نفت خــام و گاز و ميعان
و کلهــر در ميــدان مــرزی ســامان در دزفــول شــمالی؛ کشــف گاز در افــق ايــالم از ميــدان گازی 
راونــدی در ناحيــه لرســتان؛ افزايــش ذخيــره نفت خــام در مخــزن فهليــان ميــدان نفتــی يــادآوران؛ 
کشــف نفــت در افــق آســماری ميــدان نفتــی دهلــران؛ کشــف نفــت در افــق ايــالم ميــدان نفتــی 

1 .  مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1836، 1392/4/30.
2 .  قانــون برنامــه پنجســاله توســعه پنجــم، مصــوب مجلــس شــورای اســالمی در 15 دی 1389. ايــن قانــون زيربنــای 
مبنــای نــگاه جديــد بــه مســئله اکتشــاف و توليــد گرديــد کــه ســال ها بعــد، شــرکت های اکتشــاف و توليــد بــا کمــی 

تغييــرات در دولــت تدبيــر و اميــد عملياتــی گرديــد.
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آزادگان؛ کشــف نفــت در افــق فهليــان و گــدوان ميــدان نفتــی ســپهر.1
ــاری اکتشــافی در  ــگاری در گســتره وســيعی از شمال شــرق کشــور، حف ــات لرزه ن انجــام عملي
ميــدان مشــترک افشــار، شناســايی افــق جديــد در نزديکــی ميــدان آزادگان در افق هــای ســروک 
و فهليــان، مطالعــات زمين شناســی در ســازندهای ايــالم و ســروک از گــروه مخــزن بنگســتان در 
ــران،  ــی و خانگي ــای گنبدل ــی در ميدان ه ــی و ژئوفيزيک ــات زمين شناس ــی، عملي ــس راون تاقدي
ــگاری دوبعــدی  ــات لرزه ن ــارس، عملي ــوری زکيــن اســتان ف ــه هيدروکرب ــاری اکتشــافی در الي حف
ــی و  ــاب و کارون و الل ــن و تيم ــای رامي ــه بعدی در ميدان ه ــگاری س ــردوس، لرزه ن ــه داغ و ف کپ
ــا  ــن دوره، ب ــود. در اي ــت اکتشــاف در ســال 1391 ب ــای مديري ــر فعاليت ه ــی حکيمــه از ديگ بی ب
اعــزام گروه هــای مختلــف زمين شناســی، اطالعــات پايــه ای از حوزه هــای رســوبی زاگــرس، ايــران 

مرکــزی، مغــان، مکــران و کپــه داغ افزايــش يافــت.2

آخرین تصمیم های اکتشافي
در ماه هــای پايانــی دولــت، فعاليت هــای اکتشــافی بيشــتر از قبــل مــورد توجــه قــرار گرفــت و 
بــه آن بودجــه اختصــاص يافــت. تيــر 1392، اعتبــار ارزی معــادل 362 ميليــون دالر و بيــش از 2 
هــزار ميليــارد اعتبــار ريالــی، از محــل منابــع ســرمايه  داخلــي و در قالــب بودجــه ســاالنه بــه انجــام 
ــر  ــه حف ــار ب ــن اعتب ــت. اي ــي اختصــاص ياف ــه اي از پروژه هــاي اکتشــافي خشــکي و درياي مجموع
چاه هــاي اکتشــافي يــاور1، پيــروز1، ســهراب1، ســپهر2، دالوران2 و ســناباد1 در ناحيــه خشــکی 
ــه بعدي و  ــگاري س ــاب، لرزه ن ــدي زه ــگاري دوبع ــرزه   ن ــپند1 و ل ــافي س ــاي اکتش ــر چا  ه و حف
دو بعــدي ســپهر و لرزه نــگاري ســه بعدي تنديــس در دريــا تخصيــص يافــت. هم زمــان، بــا حفــاري 
4 حلقــه چــاه ســناباد 1، زال1، کنــگان و زيرنــگ1 بــا اعتبــاري معــادل 87 ميليــون دالر موافقــت 

شــد.3
آخريــن تصميــم اکتشــافي هيئت مديــره شــرکت ملــي نفــت در ايــن دوره بــه حفــاری اکتشــافی 
در خليج فــارس و ميدان هــای مشــترک اختصــاص داشــت. 6 شــهريور 1392 مديــران بــا حفــاری 
9 حلقــه چــاه اکتشــافي در ميدان هــای مشــترک موافقــت کردنــد. حفــاري چاه هــاي ميدان هــای 
ــرزام،  ــه مديريــت اکتشــاف و حفــاري چاه هــاي ميدان هــای مشــترک ف ــا ب مشــترک ســپند و آري

1 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1391.

2 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1391.
3 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1836، 1392/4/30.
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صبــا، فــروزان، ســيري E، نصــرت، اســفنديار و هرمــز S بــه فــالت قــاره واگــذار شــد.1

گاز
ــدان گازی  ــعه مي ــژه توس ــترک و به وي ــن مش ــد از ميادي ــت تولي ــا اولوي ــد گاز ب ــش تولي افزاي
پــارس جنوبــی از مهم تريــن برنامه هــای دولــت در ايــن دوره بــود. بــا گســترش شــبکه گازرســانی، 
ســهم گاز طبيعــی در ســبد مصــرف حامل هــای انــرژی افزايــش يافــت. توليــد گاز کــه در ابتــدای 
ــت در  ــن دول ــی اي ــود، در ســال پايان ــارد مترمکعــب ب ــر 87 ميلي ــغ ب ــن دوره )ســال 1384( بال اي

ســال 1392 بــه بيــش از 166 ميليــارد مترمکعــب رســيد.
در ســال 1384، درمجمــوع 13557 کيلومتــر شــبکه گاز در سراســر کشــور اجــرا شــد و 462 
ــد. 61 درصــد  ــرای بخش هــای مختلــف خانگــی، تجــاری و صنعتــی نصــب گردي هــزار انشــعاب ب
ــی،  ــای صنعت ــی آن در بخش ه ــی و مابق ــاری و عموم ــی، تج ــای خانگ ــی در بخش ه گاز طبيع
ــن دوره  ــور در اي ــر کش ــه سراس ــانی ب ــعه گازرس ــد.2 توس ــرف ش ــگاه ها مص ــا و پااليش نيروگاه ه
ــران  ــتاهای اي ــهرها و 60 درصــد روس ــه 97 درصــد ش ــک ب ــال 1392، نزدي ــه داشــت. در س ادام
ــه  ــد. ميــزان شــبکه های گازرســانی کشــور در شــهرها و روســتاها ب از گاز طبيعــی برخــوردار بودن
104 هــزار کيلومتــر و تعــداد مشــترکان انشــعابات و علمک هــای گازی بــه 5 ميليــون و 200 هــزار 

ــدند.3   ــد ش ــت گاز بهره من ــتا از نعم ــزار روس ــش از 14 ه ــيد و بي رس
در ميــان اقداماتــی کــه در ايــن دوره بــرای توســعه صنعــت گاز بــه عمــل آمــد، توســعه ميــدان 

ــود. ــت نهــم و دهــم ب ــن اولويت هــای دول ــی از مهم تري ــارس جنوب گازی پ

توسعه پارس جنوبی
تأمین منابع مالی

دولــت جديــد در حالــی کار خــود را آغــاز کــرد کــه پنــج فــاز )فازهــای 1 تــا 5( پــارس جنوبــی 
ــد  ــدود 15 درص ــای 9 و10 ح ــد و فازه ــش از 60 درص ــای 6 و7 و 8 بي ــود، فازه ــده ب ــاح ش افتت
پيشــرفت داشــتند. قــرارداد اوليــه فازهــای 11 و 13 امضــا و مذاکــره بــرای توســعه فــاز 12 نهايــی 

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1841، 1392/6/3.
2 .  ترازنامه انرژی، 1384.

3 . خبرگزاری شانا، 15 مرداد 1392.
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ــکار فازهــای 14، 15، 16، 17 و 18 در حــال  ــرای انتخــاب پيمان ــره ب ــان، مذاک ــود. هم زم شــده ب
انجــام بــود و قــرار بــود مناقصــه فازهــای 19 و 20 برگــزار شــود.

امــا طولــی نکشــيد کــه تحريم هــا تأثيــر خــود را نشــان داشــت و دولــت بــرای ادامــه توســعه 
ــه  ــد ب ــر نبودن ــی حاض ــرکت های بين الملل ــو، ش ــت. از يک  س ــرار گرف ــا ق ــا در تنگن ــن فازه اي
ــی مشــکالت بســياری را  ــع مال ــود مناب ــد باشــند و از ســوی ديگــر، کمب قراردادهــای خــود پايبن

ــود.  ايجــاد کــرده ب
علــي وکيلــي، از مديــران دوره پيشــين، مــرداد 1386 بــه ســمت مديرعاملــي شــرکت نفــت و گاز 
پــارس برگزيــده شــد. وکيلــی، مهــر مــاه در جمــع اصحــاب رســانه حضــور يافــت و بــه پرســش های 
ــي پروژه هــاي  ــه مشــکل تأميــن مال ــا اشــاره ب ــي پاســخ داد. او ب ــارس جنوب ــاره پ ــگاران درب خبرن
ــي  ــارکت مردم ــوان از مش ــت: »می ت ــي گف ــع داخل ــتفاده از مناب ــر اس ــد ب ــي و تأکي ــارس جنوب پ
ــا اســتقبال مواجــه خواهــد شــد. بــه هميــن خاطــر، کنسرســيومي از  اســتفاده کــرد کــه حتمــاً ب
ــد  ــادي در اختيــار ندارن ــرا بانک هــاي مــا ســرمايه زي بانک هــاي داخلــي تشــکيل خواهيــم داد، زي
و يــک بانــک به تنهايــي نمی توانــد پشــتيبان مالــي يــک پــروژه باشــد.« او صنــدوق ذخيــره ارزي 

ــت.1  ــا دانس ــي پروژه ه ــن مال ــتوانه هاي تأمي ــر پش را از ديگ
ــارس  ــی پ ــع مال ــن مناب ــرای تأمي ــت ب ــه مشــکالت دول ــار ديگــر ب ــی ب ــن 1387، وکيل فروردي
جنوبــی اشــاره کــرد و گفــت: »ســرمايه مــورد نيــاز بــراي راه انــدازي هــر فــاز پــارس جنوبــي حــدود 
ــا وجــود ايــن، بانک هــاي داخلــي و بخــش خصوصــي از توانايــي مالــي و  2 ميليــارد دالر اســت. ب
ســرمايه اي الزم بــراي راه انــدازي يــک فــاز پــارس جنوبــي هــم برخــوردار نيســتند. هم اکنــون بــراي 
ــا تعــدادي از شــرکت های غربــي يــا آســيايي مذاکره هايــي  هــر فــاز بــه منظــور جــذب ســرمايه ب

در حــال انجــام اســت.«2
مشــکل تأميــن مالــی از طريــق منابــع داخلــی و خارجــی، مديــران را بــه راه حــل ديگری رســاند. 
خــرداد 1388 بــراي نخســتين  بــار موضــوع انتشــار اوراق مشــارکت بــراي پروژه هــاي نفتــي مطــرح 
شــد. وزارت نفــت بــراي توســعه ميــدان گازي پــارس جنوبــي تقاضــای انتشــار 12 ميليــارد و 245 
ــارکت  ــرد. اوراق مش ــرح ک ــال را مط ــدت 3 س ــي در م ــارکت ارزي و ريال ــون دالر اوراق مش ميلي
اصطالحــي اســت کــه پــس از انقــالب اســالمي و در دوران ســازندگي وارد ادبيــات اقتصــادي کشــور 
شــد. اوراق مشــارکت، اوراقــي بهــادار بــا نــام يــا بــي  نــام اســت کــه ازســوي دولــت، شــهرداري ها و 

1 . خبرگزاری شانا، 25 مهر 1386.
2 . خبرگزاری شانا، 30 فروردين 1387. 
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ديگــر مؤسســات بــا مجــوز بانــک مرکــزي بــراي اجــراي طرح هــاي عمرانــي، توليــدي، ســاختماني 
ــت  ــای وزارت نف ــا تقاض ــت ب ــود. دول ــر می ش ــا منتش ــق بانک ه ــردم و از طري ــن م ــي بي و خدمات
ــا 4 ميليــارد و 245 ميليــون دالر در ســال نخســت )ســال 1388(، 4  موافقــت کــرد. قــرار شــد ت
ــوم  ــال س ــون دالر در س ــارد و 900 ميلي ــال دوم و 3 ميلي ــون دالر در س ــد ميلي ــارد و يکص ميلي
ازســوي وزارت نفــت انتشــار يابــد.1 ايــن طــرح بــا ســود علي الحســاب 19 درصــد مــورد اســتقبال 

عمــوم ايرانيــان قــرار گرفــت.2
ــي، حــذف 3  ــراي تأميــن اعتبــار پروژه هــاي پــارس جنوب راه حــل ديگــر شــرکت ملــی نفــت ب
ميليــارد دالر از اعتبــارات گازرســاني بــه شــهرها و روســتاها و اختصــاص بودجــه آن بــه ايــن امــر و 
چنــد طــرح ديگــر بــود. توزيــع اعتبــارات طرح هــاي احــداث خطــوط لولــه گازرســاني بــه شــهرها، 
ــارس  ــروژه در پ ــه هفــت پ ــع  3100 ب ــه گاز ماي ــا و احــداث کارخان ــع و نيروگاه ه روســتاها، صناي
جنوبــي در تيــر 1390 تصويــب شــد. طبــق ايــن مصوبــه، تســهيالت 3 ميليــارد دالري نيکــو بــه 
توســعه فــاز 12 و 19 و اليــه نفتــي پــارس جنوبــي و خريــد 35 دســتگاه کمپرســور بــراي توســعه 
فازهــاي ايــن ميــدان، توســعه فــاز 1 ميــدان آزادگان، احــداث کارخانــه گاز طبيعــي مايــع ايــران و 
ــداز کارکنــان نفــت اختصــاص  يافــت. 3 ــه صندوق هــاي بازنشســتگي و پس ان اعطــاي تســهيالت ب

مشــکالت  دولــت در توســعه ايــن فازهــا محــدود بــه تأميــن اعتبــار طرح هــا نبــود. شــرکت های 
ــدند.  ــارج می ش ــران خ ــج از اي ــد و به تدري ــل می کردن ــود تعل ــدات خ ــام تعه ــی در انج بين الملل

دولــت تــالش داشــت بــا تکيــه بــر تــوان داخلــی ايــن فازهــا را بــه ســرانجام برســاند.
در پايــان ايــن دوره، فازهــای 6، 7، 8، 9 و 10 بــه بهره بــرداری رســيدند و قــرارداد ســاير فازهــا 
امضــا گرديــد. شــرکت توتــال از انجــام تعهــدات خــود بــرای تکميــل فــاز 11 شــانه خالــی کــرد و 
سرنوشــت فــاز 11 و تکميــل و بهر ه بــرداری از فازهــای باقيمانــده بــه دولــت بعــدی موکــول شــد.

فازهای 6 و 7 و 8
ــارس  ــرکت پتروپ ــا ش ــرداد 1379 ب ــي در م ــارس جنوب ــاي 6، 7 و 8 پ ــعه فازه ــرارداد توس ق
ــا هــدف توليــد روزانــه 104 ميليــون متــر مکعــب گاز تــرش، 158 هــزار بشــکه ميعانــات گازی  ب
ــود گاز  ــرار ب ــان امضــا شــد. ق ــان و پروپ ــع بوت ــن گاز ماي ــزار ت ــون و 600 ه ــک ميلي ــاالنه ي و س

1 . مشعل، شماره 445، 10 خرداد 1388، ص 2.
2 . مشعل، شماره 446 ، 17 خرداد 1388، ص 3.

3 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1756، 1390/4/5.
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تــرش توليــدی از ايــن فازهــا بــرای تزريــق بــه چاه هــای ميــدان نفتــی آغاجــاری از طريــق يــک 
ــود.1  ــل ش ــدان منتق ــن مي ــه اي ــری ب ــه 512 کيلومت خط لول

ــر  ــود. تي ــش از 60 درصــد رســيده ب ــه بي ــا ب ــن فازه ســال 1384 پيشــرفت طــرح توســعه اي
ــدود  ــاي 6 ، 7 و 8 ح ــت: »فازه ــارس گف ــرکت پتروپ ــل ش ــري، مديرعام ــا منوچه 1388 غالمرض
99/8 درصــد پيشــرفت داشــته و به طــور موقــت بــه کارفرمــا تحويــل داده شــده اند، امــا همچنــان 
بهره بــرداري را شــرکت پتروپــارس انجــام می دهــد.« او اظهــار اميــدواري کــرد تــا پايــان شــهريور 

پيشــرفت ايــن ســه فــاز بــه 100 درصــد برســد. 2 
ــژاد، رئيس جمهــور  ــا حضــور محمــود احمدی ن 30 مهــر 1387 پااليشــگاه فازهــای 6 و 7 و 8 ب
و غالمحســين نــوذری، وزيــر نفــت، افتتــاح شــد. ايــن پااليشــگاه در حالــی افتتــاح شــد کــه حــوزه 
ــی  ــاز درياي ــن ف ــوان آخري ــاز به عن ــن ف ــان 1388 اي ــود. 2 آب ــوز تکميــل نشــده ب ــاز 7 هن گازی ف
ــرداری از  ــروع بهره ب ــا ش ــای 7،6و 8 ب ــد گاز در فازه ــيد و تولي ــرداری رس ــه بهره ب ــده ب باقيمان
تاسيســات و ســکوی دريايــی فــاز 7 آغــاز شــد.3 بــه گفتــه غالمرضــا منوچهــري، مديرعامــل شــرکت 
ــورد  ــه م ــش داشــت ک ــون دالر افزاي ــروژه حــدود 700 ميلي ــن پ ــه اجــرای اي ــارس، هزين ــرو پ پت

تأييــد شــرکت ملــي نفــت ايــران قــرار گرفــت.4
ــي،  ــارس جنوب ــدان گازي پ ــي مي ــظ يکپارچگ ــرای حف ــت و ب ــی نف ــرکت مل ــم ش ــا تصمي ب
بهره بــرداري از ســکوها و خطــوط لولــه دريايــي فازهــاي 6 ، 7 و 8 بــه نيابــت از شــرکت ملــي نفــت 
ايــران، بــه شــرکت نفــت و گاز پــارس واگــذار شــد. بهره بــرداري از پااليشــگاه خشــکي ايــن فازهــا 
در عســلويه نيــز بــه نيابــت از شــرکت ملــي نفــت ايــران بــر عهــده مجتمــع گازي پــارس جنوبــي 
قــرار گرفــت. بهره بــرداري از خط لولــه پنجــم سراســري گاز نيــز بــه نيابــت از شــرکت ملــي نفــت 

ايــران بــه شــرکت تابعــه شــرکت ملــي گاز ايــران ســپرده شــد.5  

فازهای 9 و 10
ــره ای  ــرکت هاي ک ــا ش ــهريور 1381 ب ــی در ش ــارس جنوب ــای 9 و 10 پ ــعه فازه ــرارداد توس ق
ــات  ــاخت تأسيس ــي و س ــرکت مهندس ــت و ش ــع نف ــاختمان صناي ــي و س ــرکت مهندس GS، ش

1 . تارنمای سازمان منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبی.
2 . مشعل، شماره 450،14 تير 1388(، ص 4.

3 . خبرگزاری شانا، 2 آبان 1388.
4 . مشعل 470 ، اول آذر 1388، ص 3. 

5 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1675، 1388/4/7. 
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دريايــي ايــران امضــا شــد. هــدف از اجــرای ايــن طــرح، توليــد روزانــه 56/6 ميليــون متــر مکعــب 
گاز طبيعــي، توليــد روزانــه 80 هــزار بشــکه ميعانــات گازي، توليــد روزانــه 400 تــن گوگــرد، توليــد 
ســاليانه 1 ميليــون تــن اتــان )به عنــوان خــوراک پتروشــيمی(، توليــد ســاليانه 1/05 ميليــون تــن 

گاز مايــع بــرای صــادرات بــود.1
ــا مشــکالتی  ــش از 15 درصــد پيشــرفت داشــتند. ب ــا بي ــن فازه ــت، اي ــر دول ــگام تغيي ــه هن ب
ــد، مســئوالن از ورود  ــم پيــش آم ــر تحري ــر اث ــی ب ــا شــرکت های بين الملل ــه کار ب ــرای ادام ــه ب ک
ــن  ــد. در همي ــت کردن ــا حماي ــبرد پروژه ه ــرای پيش ــي ب ــي و خصوص ــي دولت ــرکت های داخل ش
راســتا، فرورديــن 1385 عمليــات مهندســي، خريــد کاال، تأميــن ســرويس هاي جانبــي و حفــاري 
22 حلقــه چــاه دريايــي ايــن دو فــاز بــه شــرکت ملــي حفــاري ايــران واگــذار و بودجــه ای معــادل 

ــه آن تعلــق گرفــت.2  294 ميليــون دالر ب
وکيلــی در تيــر 1387، پيشــرفت پــروژه فازهــای 9 و 10 پــارس جنوبــی را بيــش از 90 درصــد و 
پيشــرفت پااليشــگاه در بخــش خشــکی را 89 درصــد اعــالم کــرد.3 مســئوالن تــالش کردنــد بيشــتر 
تجهيــزات ايــن دو فــاز را از داخــل تأميــن کننــد. بــه گفتــه مديــر طــرح توســعه فازهــای 9 و 10 »تا 
ــه  ــذار شــد، به طوری ک ــی واگ ــه شــرکت های داخل ــزات ب ــکان داشــت ســاخت تجهي ــه ام آنجــا ک
ــازی اراک،  ــو، ماشين س ــارس تابل ــا، پ ــازندگی خاتم االنبي ــرارگاه س ــد ق ــی مانن ــرکت های ايران ش
ــا  ــتند و تنه ــهم داش ــزات س ــمگيری از تجهي ــش چش ــاخت بخ ــاز و ... در س ــاز، راکتورس گرماس

تجهيزاتــی کــه امــکان ســاخت آن در داخــل وجــود نداشــت، از خــارج خريــداری شــد.«4
آبــان 1387 توليــد گاز و تزريــق آن بــه شــبکه سراســری گاز کشــور از ايــن دو فــاز آغــاز شــد. 
ــرداری  ــه بهره ب ــور ب ــور رئيس جمه ــا حض ــفند 1387 ب ــز روز 23 اس ــاز ني ــن دو ف ــگاه اي پااليش
رســمی رســيد. در حالــی ايــن پااليشــگاه وارد مــدار توليــد شــد کــه بــه گفتــه مديــر طــرح توســعه 
ــردار  ــه بهره ب ــه دليــل ضــرورت انجــام بعضــی آزمايش هــا، تحويــل پااليشــگاه ب فازهــای 9 و 10 ب

در آذر 1388 انجــام شــد.5 
ايــن پااليشــگاه در حالــی در مــدار توليــد قــرار گرفــت کــه هنــوز حفــاری چاه هــای فازهــا بــه 
ــن پااليشــگاه  ــه زمســتان 1388 گاز اي ــد ک ــی کــرده بودن ــران پيش بين ــود. مدي ــان نرســيده ب پاي

1 . تارنمای شرکت نفت و گاز پارس.
2 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1520، 1385/1/22.

3 . تارنمای سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، 8 تير 1387.
4 . خبرگزاری شانا، 2 دی 1388.
5 . خبرگزاری شانا، 2 دی 1388.
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به طــور مســتقل از چاه هــای ايــن دو فــاز تأميــن شــود، امــا محمدرضــا تاکايــدی، معــاون 
مديرعامــل شــرکت ملــی حفــاری، وضعيــت حفــاری چاه هــای ايــن فازهــا رو چنيــن تشــريح کــرد: 
ــی می شــود  ــل اســت و پيش بين ــه آخــر در حال تکمي ــک حلق ــاز 10 ي ــاه در ف ــه چ » از 12 حلق
تــا پايــان آذرمــاه جــاری تحويــل شــود و از 5 حلقــه چــاه باقيمانــده فــاز 9 نيــز 4 حلقه مراحــل 
ــار  ــت که انتظ ــرا اس ــت اج ــاه در دس ــه چ ــن حلق ــد و حفاری آخري ــی می کن ــبک کاری را ط مش
مــی رود ايــن مجموعــه نيــز تــا دو مــاه آينــده )اواخــر بهمــن( بــرای بهره بــرداری تحويــل کارفرمــا 

شــود.«1

امضای قرارداد 6 فاز 
ــت و  ــور ياف ــلويه حض ــت در عس ــر نف ــاق وزي ــه اتف ــژاد ب ــود احمدی ن ــرداد 1389 محم 25 خ
دســتور امضــای قــرارداد 6 فــاز پــارس جنوبــی، معــادل 8 فــاز اســتاندارد، را صــادر کرد. با فشــارهای 
ــای  ــب گفت وگوه ــر حس ــد. ب ــن ش ــاه تعيي ــا 35 م ــن طرح ه ــرای اي ــدت اج ــور، م رئيس جمه
ــا مديــران عالــی نفــت، چنيــن اســتنباط می شــود کــه مــدت 35 مــاه بــرای اجــرای  انجام شــده ب
ــاد  ــر نفــت اعــالم شــد.2 متخصصــان اعتق ــان وزي ــا از زب ــژاد مطــرح، ام طرح هــا ازســوی احمدی ن

داشــتند ايــن مــدت زمــان بــرای اجــرای ايــن طرح هــای عظيــم کافــی نخواهــد بــود.
ــی واگــذار  ــکاران ايران ــه پيمان ــارد دالر ب ــا ارزش 21 ميلي ــی ب ــارس جنوب ــاز پ قراردادهــای 6 ف
ــدرا  ــا و ص ــان، مپن ــدار ايراني ــرو پاي ــرکت های ني ــيومی از ش ــه کنسرس ــاز 13 ب ــرارداد ف ــد. ق ش
واگــذار گرديــد. قــرارداد فــاز 14 را کنسرســيومی از ســازمان گســترش و نوســازی صنايــع ايــران، 
شــرکت ملــی حفــاری و شــرکت تأسيســات دريايــی بــه عهــده گرفتنــد. قــرارداد فــاز 19 پــارس 
ــا  ــای 22، 23 و 24 ب ــرارداد فازه ــی و ق ــارس و تأسيســات درياي ــرو پ ــا شــرکت های پت ــی ب جنوب

ــد. ــد ش ــدرا منعق ــا و ص ــينا آري ــرکت های پتروس ش
ــی يکــی  ــران و حت ــت اي ــخ نف ــرارداد تاري ــن ق ــرارداد را بزرگ تري ــن ق ــژاد اي ــود احمدی ن محم
ــت  ــا خواس ــن طرح ه ــکاران اي ــت. از پيمان ــان دانس ــت جه ــخ نف ــای تاري ــن قرارداده از بزرگ تري
پــس از اجــرای ايــن پروژه هــا از ســطح ملــی فراتــر برونــد و آمــاده رقابــت در صحنــه بين المللــی 
باشــند. مســعود ميرکاظمــی، امضــای قــرارداد 6 فــاز پــارس جنوبــی بــا اتــکا بــه تــوان پيمانــکاران 

ايرانــی را رويــدادی بــزرگ در تاريــخ صنعــت نفــت ايــران عنــوان کــرد.3

1 .  تارنمای شرکت ملی حفاری ايران، 21 آذر 1390.
2 . مصاحبه با عبدالمحمد دل پريش، مدير وقت برنامه ريزی تلفيقی، پروژه تاريخ نفت ايران، 1394.

3 . مشعل، شماره 498، 30 خرداد 1389. 
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وزيــر نفــت در مراســم امضــای قــرارداد ايــن 6 فــاز گفــت: »طبــق برنامــه فازهــای جديــد پــارس 
جنوبــی در مــدت 35 مــاه تکميــل می شــوند. در صورتــی کــه پيمانــکاران توســعه فازهــای جديــد، 
عمليــات توســعه را يــک مــاه زودتــر از 35 مــاه انجــام دهنــد، 50 ميليــارد تومــان تشــويقی دريافــت 
ــوند.«  ــه می ش ــان جريم ــارد توم ــانند، 50 ميلي ــان برس ــه پاي ــر ب ــاه ديرت ــک م ــر ي ــد و اگ می کنن
ــه  ــی ک ــاب فازهاي ــا احتس ــت: »ب ــز گف ــارس، ني ــت و گاز پ ــرکت نف ــل ش ــی، مديرعام ــی وکيل عل
هم اکنــون در حــال توســعه اســت، آغــاز عمليــات اجرايــی ايــن 6 فــاز و مجموعــاً 17 فــاز پــارس 
ــان  ــم کار در جه ــن حج ــه اي ــرد ک ــرار می گي ــعه ق ــه توس ــان در مرحل ــورت هم زم ــی به ص جنوب

ــت.«1 ــابقه اس بی س
   طــرح توســعه هم زمــان 6 فــاز در حالــی بــه اجــرا در آمــد کــه چنــد فــاز در دســت توســعه 
ــه اعتقــاد کارشناســان،  ــود. ب ــرداری نرســيده ب ــه بهره ب ــه دليــل کمبــود اعتبــار هنــوز ب پيشــين ب
ــود کــه نخســت فازهــای در  حــال   ــر آن ب در شــرايط تحريــم، کمبــود بودجــه و اعتبــار، ضروری ت
ــت،  ــرد. درنهاي ــرار گي ــد در دســتور کار ق ــای جدي ــل شــود و ســپس، توســعه فازه توســعه تکمي
ــود  ــود شــديد بودجــه، نب ــان، کمب ــودن زم ــی نب ــف همچــون کاف ــل مختل ــه دالي ــا ب ــن طرح ه اي
ــه  ــان تعيين شــده ب ــی در مــدت زم ــزرگ بين الملل ــا شــرکت های ب ــزات و عــدم مشــارکت ب تجهي

نتيجــه نرســيدند. 

مذاکرات کرسنت
چنانکــه در فصــل پيشــين گفتيــم، قــرارداد صــدور گاز بــه کشــور امــارات در ســال 1381 بيــن 
ــران در  ــت اي ــد شــد. دول ــوم منعق ــی کرســنت پترولي ــران و شــرکت امارات ــی نفــت اي شــرکت مل
راســتای اجــرای مفــاد قــرارداد، در ســال های 1381 تــا 1384 تأسيســات الزم را در بخــش گازي 

ميــدان مشــترک ســلمان ايجــاد کــرد. 
ــاز  ــرارداد آغ ــن ق ــه اي ــا علي ــم، زمزمه ه ــت نه ــدن دول ــا روی کار آم ــه ب ــی نکشــيد ک ــا طول ام
ــن  ــا اي ــوان محاســبات کشــور، ب شــد. دهــم بهمــن 1384 محمدرضــا رحيمــي، رئيــس وقــت دي
اســتدالل کــه ايــن قــرارداد بــرای ايــران مقــرون بــه صرفــه نيســت، آن را بــا واژه خيانــت تعبيــر 
ــه  ــبات، ازجمل ــوان محاس ــوي دي ــده ازس ــل ارائه ش ــا دالي ــد. ب ــرارداد ش ــو ق ــتار لغ ــرد و خواس ک
ــدن آن در 7 ســال اول اجرايــي، قــرارداد متوقــف  تغييــر نيافتــن بهــاي گاز صادراتــي و ثابــت  مان
شــد، امــا طولــی نکشــيد کــه نظــر دولتمــردان دولــت احمدی نــژاد نســبت بــه ايــن قــرارداد تغييــر 

1 . مشعل، شماره 498، 30 خرداد 1389.
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ــر احيــاي آن کوشــيدند.  کــرد و ب
ــوذري، مديرعامــل شــرکت ملــي نفــت، دســتور داد مذاکــره  ارديبهشــت 1385، غالمحســين ن
ــروش  ــرارداد ف ــه قيمــت گاز ثبت شــده در ق ــرای دســتيابی ب ــورد قيمــت گاز ب ــق درم ــراي تواف ب
بــه ترکيــه انجــام شــود.1وزيري هامانــه، وزيــر نفــت، در شــهريور 1385 گفــت: »اشــکال اساســي 
ــد  ــي آن را منعق ــرارداد زمان ــن ق ــدگان اي ــودن قيمــت گاز اســت. امضاکنن ــن  ب ــرارداد پايي ــن ق اي
کردنــد کــه قيمــت نفــت 18 دالر بــود و کســي صعــود ناگهانــي قيمــت نفــت را تــا ميــزان فعلــي 

نمی کــرد.«2 پيش بينــی 
مذاکــره بــر ســر ايــن قــرارداد درنهايــت بــه نتيجــه نرســيد و گازی کــه می توانســت در لوله هــای 
ــدل شــود،  ــه پــول ب ــع امــارات ب ــا مصــرف در خانه هــا و نيروگاه هــا و صناي زيردريايــی جــاری و ب
هنــوز در حــال ســوختن اســت. برخــی از دولتمــردان احمدی نــژاد بعدهــا بــه اينکــه در لغــو ايــن 
قــرارداد چــه ضررهايــی متوجــه ايــران شــد، اذعــان کردنــد. ازجملــه در ســال 1392، غالمحســين 
نــوذري در جريــان مخالفــت بــا لغــو قــرارداد کرســنت گفــت: »شــايد نقدهايــي بر قــرارداد کرســنت 
وارد باشــد، امــا از آن زمــان عــده اي ايــن قــرارداد را نقــد کردنــد و بــراي آن مشــکالتي بــه وجــود 
ــذرد و در  ــال مي گ ــش از 7 س ــت و بي ــده اس ــاع ش ــه داوري ارج ــون ب ــه هم اکن ــد، به طوري ک آم
ــارات در حــال ســوختن اســت...  ــا ام ــران در ميــدان مشــترک ســلمان ب ــن مــدت ســهم گاز اي اي
برخــي از تأسيســاتي کــه بــراي آن مجموعــه در نظــر گرفتــه شــده بــود، اکنــون آســيب ديده انــد و 
ازســوي ديگــر بايــد بــه عدم النفــع نــگاه کــرد... امــروز ســؤال نمی شــود کــه چــرا مــا 7 ســال گاز 
نفروختيــم؛ فقــط ســؤال می شــود کــه چــرا آن قــرارداد امضــا شــد؟ ســؤال مــن ايــن اســت کــه 
تکليــف ايــن 7 ســالي کــه 600 ميليــون فــوت مکعــب گاز در روز، در ميــدان مشــترک بــا امــارات 

ــد، چــه می شــود؟«3 ســوخته شــد و اماراتي هــا گاز تــرش هميــن ميــدان را بردن
مســعود ســلطان پور، مديــر ســابق شــرکت تأسيســات دريايــي، در خصــوص خســارت ناشــي از 
اجــرا نکــردن قــرارداد کرســنت در مقالــه اي کــه نشــريه توســعه صنعــت نفــت بــه چــاپ رســاند، 
ــوت  ــون ف ــه 320  ميلي ــط روزان ــور  متوس ــرداري، به ط ــداي بهره ب ــارات از ابت ــور ام ــت: »کش نوش
مکعــب و طــي 10 ســال اخيــر حــدود 550 ميليــون فــوت مکعــب گاز از ايــن ميــدان توليــد کــرده 

و جمــع توليــد ايــن کشــور تاکنــون حــدود 3100 ميليــارد فــوت مکعــب بــوده اســت.«4

1 . مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت، جلسه 1524، 1385/2/19.
2 . مشعل، شماره 312، 11 شهريور 1385، ص 5.

3 . خبرگزاری شانا، 15 مرداد 1392.
4 . پايگاه خبري آفتاب، »خسارت 31 ميليارد دالري از عدم اجراي قرارداد کرسنت«، 
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ــژن  ــد و بي ــل ش ــدی منتق ــت بع ــه دول ــنت ب ــرارداد کرس ــان ق ــان و مخالف ــای موافق چالش ه
زنگنــه بارهــا در مجلــس مــورد ســؤال قــرار گرفــت و بــه مخالفــان پاســخ گفــت کــه در جــای خــود 

ــم. ــه آن پرداخته  اي ب

پتروشیمی
ــت  ــر صنع ــتری ب ــری خاکس ــه تعبي ــم و ب ــده، مبه ــی پيچي ــا 1392 فضاي ــال های 1384 ت س
ــی در  ــات مديريت ــدم ثب ــت، ع ــران نف ــی وزي ــض پی درپ ــود. تعوي ــم ب ــور حاک ــيمی کش پتروش
ــن  ــت. در اي ــی داش ــيمی را در پ ــع پتروش ــی صناي ــرکت مل ــه ش ــته ازجمل ــرکت های وابس ش
ــده داشــتند. محمدرضــا  ــر عه ــع پتروشــيمی را ب ــی صناي ــت شــرکت مل ــر هداي ــار مدي دوره، چه
نعمــت زاده در دی 1384 جــای خــود را بــه اصغــر ابراهيمــی اصــل داد. ابراهيمــی اصــل در مهــر 
1385 صندلــی خــود را بــه غالمحســين نجابــت واگــذار کــرد. غالمحســين نجابــت از مشــروعيت و 
مقبوليــت قابــل توجهــی برخــوردار بــود. برخــی او را مــرد دوم پتروشــيمی ايــران می داننــد. نجابــت 
ــز چنــدان  ــت او ني ــرد. مديري ــره توانســت طرح هــای توســعه را پيــش ب ــار کارشناســان خب در کن
طولــی نکشــيد و عــادل نژادســليم در شــهريور 1387 بــر صندلــی رياســت شــرکت ملــی صنايــع 
پتروشــيمی تکيــه زد. نژادســليم يــک ســال مديريــت کــرد و در آبــان 1388 مديريــت پتروشــيمی 

ــه عبدالحســين بيــات ســپرد.  را ب
عبدالحسين بيات اين دوره را چنين توصيف کرده است: 

ــر  »در دولــت نهــم متأســفانه در حــوزه شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی دو ســه معــاون وزي
عــوض شــد. يعنــی آقــای ابراهيمــی عــوض شــد، آقــای نجابــت آمــد، آقــای نجابــت هــم عوض شــد 
و ســپس آقــای نژادســليم آمــد تــا دولــت دهــم کــه آقــای نژادســليم هــم عــوض شــد. يعنــی ســه 
معــاون وزيــر جابه جــا شــدند، امــا مــن توفيــق داشــتم کــه از ابتــدای دولــت دهــم تــا انتهــای آن 
مســئوليت را بــر عهــده داشــته باشــم. مــا موفــق شــديم بــرای طرح هــای نيمه تمــام منابــع ارزی 
ـ ريالــی فراهــم کنيــم. اوراق مشــارکت ارزی و گواهی هــای ســپرده ارزی در بازارهــای بين المللــی 
آن هــم در شــرايط تحريــم منتشــر کرديــم. 200 ميليــون يــورو نيــاز داشــتيم کــه توانســتيم 183 
ــم.  ــدار توانســتيم طرح هــای توســعه ای را پيــش ببري ــا هميــن مق ــم. ب ــون آن را تأميــن کني ميلي
ــم.  ــق کردي ــا تزري ــر و آن را در پروژه ه ــی منتش ــارکت ريال ــم اوراق مش ــان ه ــارد توم 870 ميلي
زمانی کــه مســئوليت را واگــذار کــردم، جــز دو طــرح خــط اتيلــن غــرب و پتروشــيمی دماونــد، هيــچ 
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طــرح دولتــی کــه از برنامــه عقــب مانــده يــا بــه نتيجــه نرســيده باشــد باقــی نمانــده بــود. البتــه 
ايــن طرح هــا هــم طبــق برنامــه پيــش می رفتنــد. در ايــن دوران، روی خــط اتيلــن غــرب متمرکــز 
ــدازی شــد. پــس  ــا پتروشــيمی کرمانشــاه راه ان شــديم و فــاز اول خــط اتيلــن غــرب از عســلويه ت
از اينکــه از معاونــت وزيــر جابه جــا شــدم، مهنــدس شــعری مقــدم مســئوليت خــط اتيلــن را بــه 
مــن ســپردند. در ايــن دوران توانســتيم جشــن خودکفايــی توليــد کــود اوره را هــم برگــزار کنيــم.«1

سیر توسعه
در دولــت دوم احمدی نــژاد )1388 تــا 1392( جدی تــر شــدن تحريم هــای بين المللــی 
ــت  ــازی در صنع ــن خصوصی س ــدت گرفت ــا و ش ــدی يارانه ه ــون هدفمن ــرای قان ــران، اج ــه اي علي
پتروشــيمی از چالش هــای جــدی مديــران ايــن صنعــت بــود. بــه عقيــده عبدالحســن بيــات هريــک 

ــا درآورد.2 ــر را از پ ــک مدي ــا ي ــود ت ــی ب ــی کاف ــا به تنهاي ــن چالش ه از اي
ــو داشــت. حجــم  ــه جل ــدی رو ب ــع، صنعــت پتروشــيمی رون ــا وجــود تمــام مشــکالت و موان ب
کارشناســان در ايــن دوره بيــش از حــد تصــور افزايــش يافــت و تأســيس مجتمع هــای پتروشــيمی 
در نقــاط مختلــف کشــور در دســتور کار قــرار گرفــت. برخــی از منتقديــن نــه بــرای ايــن دوران، 
ــی و  ــه بدقوارگ ــان ب ــاد آن ــد. انتق ــاره کرده ان ــعه( اش ــوع )توس ــن موض ــه اي ــی ب ــور کل ــه به ط بلک
ــران  ــود. عبــاس شــعری مقــدم، از مدي عــدم تناســب توزيــع جغرافيايــی واحدهــای پتروشــيمی ب
برجســته پتروشــيمی کشــور، در گفتگــو بــا مــا بــه نکتــه جالبــی اشــاره کــرد کــه حکايــت از فشــار 
ــه  ــژاد ب ــيمی دارد. احمدی ن ــه پتروش ــی ازجمل ــای صنعت ــيس واحده ــرای تأس ــا ب ــوی توده ه ازس
ــاور«.3  ــد: »احمــدی دالور / پتروشــيمی بي ــردم شــعار می دادن ــت، م ــه می رف برخــی از شــهرها ک
ــی و  ــی مردم ــی نامناســب، بيشــتر دليل ــر، توســعه جغرافياي ــارت ديگ ــه عب ــا ب ــی ي ــن بدقوارگ اي
منطبــق بــا مطالبــات مــردم داشــت. مــردم برخــی از شــهرها بــه تأســيس واحدهــای پتروشــيمی 
ــد  ــت فشــار وارد می کردن ــر دول ــس ب ــدگان خــود در مجل ــق نماين ــد و از طري ــه نشــان دادن عالق
ــت. تضــاد اصــول  ــژاد نمــود بيشــتری ياف کــه در ســال های رياســت جمهــوری محمــود احمدی ن
ــان اســت.  ــه وضــوح نماي ــران ب ــت اي ــن بخــش از صنع ــی در اي ــات مردم علمــی توســعه و مطالب
ــات تنهــا در بخــش پتروشــيمی نبــود. در بخــش گاز، پااليــش و پخــش، خانه ســازی،  ــن مطالب اي

ــد. ــده می ش ــز دي ــازی ني ــت و خودروس بهداش

1 . مصاحبه با عبدالحسين بيات، پيام پتروشيمی، ديماه 93، شماره 79، ص 43.

2 . مصاحبه با عبدالحسين بيات، پيام پتروشيمی، ديماه 93، شماره 79، ص 43.
3 .مصاحبه، با عباس شعری مقدم، پروژه تاريخ نفت ايران، بهمن 1394.
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حضــور بخــش خصوصــی کــه از دوره قبــل آغــاز شــده بــود، در ايــن دوره نمــود بيشــتری يافــت. 
ــت  ــد دول ــری از بخشــنامه های جدي ــا بهره گي ــر از دوران پيشــين و ب بخــش خصوصــی قدرتمندت
ــن  ــان داد. مهم تري ــتری نش ــه بيش ــيمی عالق ــش پتروش ــرمايه گذاری در بخ ــه س ــت ب و وزارت نف
دليــل، آگاهــی بخــش خصوصــی از مزيــت اقتصادی محصــوالت پتروشــيميايی بــود. ســرمايه گذاران 
ــه تأســيس واحدهــای کوچک مقيــاس، متوســط مقياس و بزرگ مقيــاس اقــدام  بخــش خصوصــی ب
ــا بهره گيــری از خــوراک ارزان و تفــاوت قيمــت محصــوالت  ــی می دانســتند ب ــد. آنهــا به خوب کردن
ســود فراوانــی خواهنــد بــرد و همــراه بــا بانکهــا و مؤسســات عمومــی و يــا مشــارکت شــرکت های 
ــژه  ــه وي ــا در منطق ــعه واحده ــد. توس ــت کردن ــی هم ــای اصول ــه کســب موافقت نامه ه ــی ب خارج

اقتصــادی پتروشــيمی و منطقــه ويــژه اقتصــادی پــارس بــا ســرعت بيشــتری ادامــه يافــت. 
در پايــان ايــن دوره در ســال 1392، چهــل و شــش مجتمــع پتروشــيمی در حــال توليــد بودنــد 
ــن  ــه اتيل ــاز اول خط لول ــود. ف ــن ب ــر 40 ميليــون ت ــغ ب و کل توليــد محصــوالت پتروشــيميايی بال
ــا، در  ــم برخــی مخالفت ه ــداد داشــت، علی رغ ــرب کشــور امت ــه شــمال غ ــوب ب ــه از جن ــرب ک غ
ــن يــک و فرماليــن پتروشــيمی جــم،  ــرداری رســيد. طرح هايــی چــون بوت ــه بهره ب ســال 1391 ب
کلرآلکالــی و پی وی ســی پتروشــيمی ارونــد، اســکله دوم مايعــات ســازمان منطقــه ويــژه اقتصــادی 
پتروشــيمی، فــاز اول الفيــن يازدهــم پتروشــيمی کاويــان و پلی اتيلــن ســنگين کرمانشــاه بخشــی 
ــرداری رســيدند. ازســوی ديگــر، 67  ــه بهره ب ــن دوره ب ــه در اي ــد ک ــای پتروشــيمی بودن از طرح ه
طــرح پتروشــيمی کــه تنهــا 12 طــرح پيشــرفتی بــاالی 60 درصــد داشــتند، بــه دولــت بعــدی بــه 

ارث رســيد.1 

سرعت گرفتن خصوصی سازی
ــج  ــن انديشــه به تدري ــه 1360 اي ــود و از اواخــر ده ــر ب ــی اجتناب ناپذي خصوصی ســازی ضرورت
در دولتمــردان قــوت گرفــت. خصوصی ســازی بــر اســاس برنامــه اول توســعه ســال 1368 در صنعــت 
ــرکت های  ــدن ش ــی ش ــا خصوص ــازندگی، ب ــت در دوره س ــن سياس ــد. اي ــاز گردي ــيمی آغ پتروش
پتروشــيمی اراک و ســرمايه گذاری پتروشــيمی شــروع شــد و پــس از آن، شــرکت های پتروشــيمی 
ــه  ــن، پليــکای کــرج و طراحــی و مهندســی ســاختمان و نصــب ب ــادان، پاســارگاد، کرب ــی، آب فاراب
بخــش خصوصــی واگــذار شــدند. طرح هايــی چــون پلــی نــار، نويــدزر شــيمی، غديــر، رجــال، پلــی 
پروپيلــن بنــدر امــام طــی برنامــه دوم توســعه و بــا مشــارکت بخــش خصوصی بــه اجــرا گذاشــته 

1 .ترازنامه هيدروکربوری، سال 1391.



1060

تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400(  

ــت  ــده  صنع ــه آين ــد و هندس ــی بکاه ــارهای مال ــت از فش ــی می توانس ــش خصوص ــد. ورود بخ ش
پتروشــيمی را متحــول ســازد.

ازســوی ديگــر، بخــش ديگــری از واگذاری هــا بابــت رد ديــون بــه نهادهــای دولتــی )خصولتــی( 
ــت تحــت فشــار  ــود و دول ــه دليــل بهــره ســاالنه مــدام در حــال افزايــش ب ــود. ديــون دولتــی ب ب
ــون  ــرکت هايی چ ــهام ش ــذاری س ــل واگ ــت از مح ــه 1380 دول ــار، در ده ــه ناچ ــت. ب ــرار داش ق
پتروشــيمی دســت بــه تســويه بدهی هــای خــود زد. شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی در مراحــل 
مختلــف بــا واگــذاری بخش هايــی از ســهام خــود بــه صندوق هــای بازنشســتگي کارکنــان صنعــت 
نفــت، ســازمان تأميــن اجتماعــي و ســازمان بازنشســتگي کشــوری نســبت بــه تأميــن نقدينگــي از 

ســهامداران جديــد اقــدام کــرد. 
دولــت نهــم از همــان ابتــدای کار تصميــم گرفــت ســهام برخــی از شــرکت های پتروشــيمی را بــه 
بخــش خصوصــی واگــذار کنــد. دی 1384 معــاون وزيــر در امــور پتروشــيمی طــی نامــه ای واگذاری 
بيــش از پنجــاه درصــد از ســهام شــرکت های پتروشــيمی فــن آوران، زاگــرس، جــم و اميرکبيــر را بــه 
بخــش خصوصــی اطــالع داد. مهــدی آقاجانــی، مديــر امــور مالــی شــرکت ملــی صنايع پتروشــيمی، 
ــر اســاس اولويت بندی هــای کميته هــای  ــگاران گفــت: »ب ــه خبرن ــز اواخــر ارديبهشــت 1386 ب ني
ــی اصــل 44 تشــکيل شــده  ــه منظــور اجــرای سياســت های کل ــه ب تخصصــی خصوصی ســازی ک
اســت، تــا پايــان امســال 17 شــرکت پتروشــيمی بــه بخــش خصوصــی واگــذار می شــود.«1 مــرداد 
مــاه، آقاجانــی راه هــای واگــذاری ايــن مجتمع هــا بــه بخــش خصوصــی را بــورس، مزايــده و فــروش 
ــق  ــودده از طري ــه مجتمع های س ــورت ک ــن ص ــرد. بدي ــوان ک ــی عن ــدار خارج ــه خري ــع ب مجتم

بــورس و مجتمع هــای بــا ســوددهی کمتــر از طريــق مزايــده واگــذار خواهنــد شــد.2
بــا اجــرای سياســت های اصــل 44 قانــون اساســی، 30 درصــد از ســهام شــرکت ملــی صنايــع 
ــن  ــان از اي ــذار شــد. بســياری از کارشناس ــه بخــش خصوصــی واگ ــال 1387 ب پتروشــيمی در س
ــی  ــد. در مصاحبه هاي ــاد می کنن ــا تکه تکــه شــدن شــرکت ها و مجتمع هــای پتروشــيمی ي ــدام ب اق
کــه بــا مديــران عالــی پتروشــيمی کشــور صــورت گرفــت، مــا بــه ايــن بــرآورد دســت يافتيــم کــه 
ــيمی کشــور نشــد.  ــت پتروش ــع صنع ــه نف ــت ب ــن صــورت درنهاي ــه اي ــازی ب ــرای خصوصی س اج
ــا  ــد اســت ب ــکان پتروشــيمی کشــور را در دســت داشــت، معتق ــال س ــه ده س ــذر ک ــد رهگ احم
اقدامــات شــتابزده و بــدون برنامــه جامــع و اصولــی »مديريــت صنايــع پتروشــيمی از دســت دولــت 

1 . خبرگزاری شانا، 29 ارديبهشت 1386.
2 . خبرگزاری شانا، 15 مرداد 1386.
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و وزارت نفــت بيــرون رفــت و بــه دســت اهــل آن نرســيد.«1 اصغــر ابراهيمــی اصــل نيــز معتقــد 
بــود کــه بايــد مديريــت و برنــد شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی تــا زمــان تکميــل طرح هــای در 
ــتند و  ــاز داش ــاص ني ــای خ ــه حمايت ه ــا ب ــی از طرح ه ــون برخ ــد، چ ــظ می ش ــرا حف ــت اج دس

ــد.2 ــا می کردن ــا را ره ــد آنه نباي
ــال  ــه دنب ــا ب ــود. آنه ــرده ب ــران ک ــيمی را نگ ــران پتروش ــازی مدي ــتابان خصوصی س ــد ش رون
ــت از  ــن صنع ــم اي ــود و ه ــيمی وارد نش ــت پتروش ــه صنع ــه  ای ب ــم لطم ــه ه ــد ک ــی بودن راه حل
مزايــای خصوصی ســازی بهره منــد گــردد. عبدالحســين بيــات پــس از اينکــه مديريــت شــرکت را 
بــر عهــده گرفــت، سروســامان دادن بــه ايــن وضعيــت را اوليــن اولويــت کاری اش اعــالم کــرد. در 
اوليــن اقــدام، گروهــی از مديــران باتجربــه از درون و بيــرون ســاختار شــرکت تشــکيل داد تــا بــا 
بحــث و تبــادل نظــر و بررســی های مختلــف بهتريــن مــدل را بــرای واگــذاری شــرکت بــه بخــش 

ــد.3 خصوصــی بيابن
ــک  ــکيل ي ــا تش ــد ب ــم گرفتن ــيمی تصمي ــع پتروش ــی صناي ــرکت مل ــران ش ــت، مدي درنهاي
ــه  ــذاری ب ــده، واگ ــرکت های واگذارنش ــا و ش ــه ای از مجتمع ه ــيمی از مجموع ــگ پتروش هلدين
ــن  ــا تشــکيل اي ــارس شــکل گرفــت. ب بخــش خصوصــی را سروســامان دهنــد و هلدينــگ خليج ف
هلدينــگ از ارزان فروشــی و واگذاری هــای پراکنــده جلوگيــری شــد و رونــد خصوصی ســازی 
ــا  ــس، واگذاری ه ــن پ ــت. از اي ــت ياف ــوب دس ــم و چارچ ــی نظ ــه نوع ــيمی ب ــت پتروش در صنع
ــه  ــن اينک ــت. ضم ــورت می گرف ــده ص ــورس و مزاي ــق ب ــره، از طري ــا مذاک ــون و ي ــای رد دي به ج
کارشناســان خصوصی ســازی قيمت هايــی را پيشــنهاد می دادنــد و کارشناســان شــرکت نيــز پــس 
ــاوت در طــول 4  ــات، مابه التف ــه بي ــه گفت ــد. ب ــه می کردن از ارزيابی هــای الزم، قيمــت خــود را ارائ

ــال شــد.4 ــارد ري ســال، 35 هــزار ميلي

خصوصی سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی
ــاز  ــا آغ ــود. ب ــيمی ب ــی پتروش ــرکت بازرگان ــازی ش ــن دوره، خصوصی س ــم اي ــات مه از اتفاق
واگــذاری شــرکت های تابــع شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی در آغــاز دهــه 1380، هيئت مديــره 

1 . مصاحبه با احمد رهگذر، پيام پتروشيمی، دی 1393، شماره 79، ص 24.
2 . مصاحبه با اصغر ابراهيمی اصل، پيام پتروشيمی، دی 1393، شماره 79، ص 34.

3 . مصاحبه با عبدالحسين بيات، پيام پتروشيمی، دی 1393، شماره 79، ص 44.
4 .  مصاحبه با عبدالحسين بيات، پيام پتروشيمی، دی 1393، شماره 79.



1062

تاریخ صنعت نفت ایران ) جلد دوم1357-1400(  

ــا  ــيمی از واگذاری ه ــی پتروش ــرکت بازرگان ــرد ش ــالم ک ــيمی اع ــع پتروش ــی صناي ــرکت مل ش
مســتنثی اســت.1 امــا ايــن تصميــم تــا ســال 1386 پابرجــا بــود. در ايــن ســال، در راســتای اهــداف 
اصــل 44 قانــون اساســی، تصميــم گرفتــه شــد شــرکت بازرگانــی پتروشــيمی بــه بخــش خصوصــی 
ــوان شــد.  ــی و خارجــی شــرکت عن ــگاه داخل ــن واگــذاری ارتقــای جاي واگــذار شــود. هــدف از اي
مهــدی آقاجانــی، مديــر امــور مالــی شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی، در گفت وگويــی بــا روزنامــه 
اقتصــاد اعــالم کــرد: »ايــن واگــذاری بايــد بــه توليدکننــدگان محصــوالت پتروشــيمی باشــد، زيــرا 
اگــر ســهام آن بــه مــردم عــادی عرضــه شــود، ايــن شــرکت موفــق نخواهــد شــد، ولــی اگــر عمــده 
ســهام آن بــه توليدکننــدگان عرضــه شــود، بــه دليــل اينکــه ايــن توليدکننــدگان محصــوالت خــود 
ــق  ــورد نظــر رون ــد، شــرکت م ــی پتروشــيمی عرضــه می کنن ــه شــرکت بازرگان ــروش ب ــرای ف را ب

خوبــی خواهــد گرفــت.«2
ــده عمومــی، 52/33 درصــد ســهام شــرکت  ــا برگــزاری يــک مزاي ســرانجام، در ســال 1388 ب
ــا  ــد.3 ت ــذار ش ــران و شــرکا واگ ــرمايه گذاري اي ــيوم شــرکت س ــه کنسرس ــی پتروشــيمی ب بازرگان
ــدادی از  ــهام تع ــد س ــا خري ــرمايه گذاری و ي ــه س ــيمی ب ــی پتروش ــرکت بازرگان ــال 1392، ش س
شــرکت ها و طرح هــای پتروشــيمی به ويــژه توليدکننــده اوره و آمونيــاک و انــواع پلی اتيلــن 
اقــدام کــرد. پتروشــيمی پرديــس، کرمانشــاه، جــم، ايــالم، لــردگان و ممســنی، کازرون، دهدشــت، 

ــد.4 ــه بودن ــان از آن جمل ــه و زنج ــرم، داراب، هگمتان ــا، جه ارگ، بروجــن، فس
ــدن ارز  ــه پول شــويی و برنگردان ــده موســوم ب ــی پرون ــن دوره، پيداي ــاک اي ــای دردن از رويداده
خارجــی بــه قيمــت واقعــی در شــرکت بازرگانــی پتروشــيمی بــود کــه قــوه قضائيــه از ســال 1392 
آن را پيگيــری کــرد. متهمــان پرونــده از ســطوح مديريتــی، بخــش خصوصــی و واســطه ها بودنــد 

ــه آن اشــاره می شــود.  کــه در فصــل بعــدی ب

تولید
در ايــن دوره، صنعــت پتروشــيمی از قطــار توســعه عقــب نمانــد. آمــار و ارقــام از رشــد نســبتاً 
ــم محصــوالت  ــت دارد. در ســال 1384، رق ــن دوران حکاي ــع پتروشــيمی در اي ــول صناي ــل قب قاب
توليــد مجتمع هــای پتروشــيمی بيــش از 15 ميليــون تــن بــود کــه در ســال 1392 بــه 40 ميليــون 

1 .  مصوبات هيئت مديره شرکت ملی صنايع پتروشيمی، جلسه 921، 1380/9/13.
2 .  روزنامه دنيای اقتصاد، 1386/6/21.
3 .  تارنمای شرکت بازرگانی پتروشيمی.

4 .  مشعل، شماره 634، 25 فروردين 1392.
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تــن رســيد.1 چيــن، هنــد، ترکيــه، برخــی از کشــورهای اروپايــی، افريقايــی و امريــکای التيــن بــازار 
هــدف محصــوالت پتروشــيمی بودنــد. به طوری کــه در ســال 1390 محصــوالت پتروشــيمی ايــران 
بــه 64 کشــور جهــان صــادر شــد.2 عمــوم ايــن محصــوالت از کانــال شــرکت بازرگانــی پتروشــيمی 
ــه  ــدی ب ــرکت های تولي ــرای ش ــف ب ــد قي ــيمی همانن ــی پتروش ــرکت بازرگان ــد. ش ــادر می ش ص
ــن  ــيمی در اي ــادرات پتروش ــش ص ــد. دان ــب آن می ش ــار نصي ــودی سرش ــد و س ــاب می آم حس
ــن دوره،  ــن در اي ــرده نشــد. همچني ــی ب ــره کاف ــه متأســفانه از آن به ــد ک شــرکت انباشــت گردي
برخــی از مجتمع هــای پتروشــيمی بــه توليــد بنزيــن روی آوردنــد. عبدالحســين بيــات در فرورديــن 
1392 آمــاری از بنزيــن توليــدی پتروشــيمی ارائــه داد و گفــت: »5 ميليــارد ليتــر بنزيــن و گازوئيــل 

ازســوی مجتمع هــای پتروشــيمی توليــد شــده اســت.«3
رمضــان اوالدی، مديــر برنامه ريــزی و توســعه شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی، فرورديــن 1392 
کارنامــه ای از عملکــرد شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی ارائــه داد و از ســرمايه گذاری 8 ميليــارد 
ــا ســرمايه  گذاری  های  ــه ب ــا 1390 ســخن گفــت4 ک ــن صنعــت در ســال های 1384 ت دالری در اي

انجام شــده، تعــداد مجتمع هــای پتروشــيمی افزايــش يافــت.5 

پاالیش
ــی  ــای نفت ــتر فراورده ه ــه بيش ــد هرچ ــتای تولي ــی در راس ــت های پااليش ــن دوره، سياس در اي
ــا  ــان ب ــن هم زم ــش واردات بنزي ــن و افزاي ــزون بنزي ــرف روزاف ــت. مص ــرار داش ــن ق ــژه بنزي به وي
ــدا در آورد.  ــه ص ــردان ب ــرای دولتم ــن را ب ــود بنزي ــر کمب ــگ خط ــا، زن ــن تحريم ه ــدت گرفت ش
ــد می توانســت ســايه  توســعه پااليشــگاه های در حــال کار و احــداث واحدهــای پااليشــگاهی جدي
ــرات  ــن دوره تغيي ــت در اي ــی وزارت نف ــطوح مديريت ــه س ــد. اگرچ ــرف کن ــی را برط ــن نگران اي
گســترده ای بــه خــود ديــد، امــا مســئله توســعه پااليشــگاه ها و احــداث پااليشــگاه جديــد به طــور 

ــی شــد. ــرار داشــت و عمليات مســتمر در دســتور کار ق

1 . ترازنامه هيدروکربوری، سال 1384 و 1392.
2 .  مشعل، شماره 634، 25 فروردين 1392.
3 .  مشعل، شماره 634، 25 فروردين 1392.

4 .   مشعل، شماره 634، 25 فروردين 1392.
5 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1391.
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ستاره خلیج فارس
در ايــن دوره، ضــرورت تأميــن بنزيــن در داخــل و بی نيــازی از واردات اهميــت بســياری داشــت 
ــت.  ــرار گرف ــد ق ــر احــداث پااليشــگاه جدي ــت ب ــت و وزارت نف ــی دول ــای اصل و يکــی از اولويت ه
ــگاه  ــه پااليش ــداث س ــه اح ــه اليح ــری از ارائ ــای خب ــت، در گفت وگوه ــر نف ــه، وزي ــری هامان وزي
جديــد در کشــور خبــر داد و در ســال 1385 کلنــگ پااليشــگاه ســتاره خليج فــارس بــه زميــن زده 
ــا ســرمايه گذاری  شــد. اهميــت ايــن موضــوع چنــان بــود کــه شــورای اقتصــاد در 9 تيــر 1386 ب
ــوذري در  ــرد. غالمحســين ن ــت ک ــن پااليشــگاه موافق ــرای احــداث اي ــی ب ــارد تومان ــزار ميلي 2 ه
آخريــن روز حضــور خــود در وزارت نفــت در شــهريور 1388 از اختصــاص 500 ميليــون دالر بودجــه 
ــر داد.  ــارس خب ــتاره خليج  ف ــداث س ــت اح ــگاه در دس ــه پااليش ــره ارزي ب ــاب ذخي ــل حس از مح
ميرکاظمــي در جلســه معارفــه و توديــع، اعتبــار مــورد نيــاز ايــن پااليشــگاه را 3 ميليــارد دالر اعــالم 
کــرد و گفــت: »به طــور حتــم بــراي توســعه پااليشــگاه خليج فــارس بايــد تــالش بيشــتري صــورت 
ــم  ــراوان انجــام می شــد کــه تحري ــل ف ــا تعل ــي ب ــرد.«1 توســعه و احــداث پااليشــگاه ها در حال گي
ــدی  ــن شــرکت هن ــادرات بنزي ــف ص ــا توق ــاًل ب ــرداد 1388 عم ــران از خ ــه اي ــن ب ــادرات بنزي ص

ريالينــس کليــد خــورده بــود.
ــن  ــه اي ــا ب ــته ايم. تنه ــين نوش ــل پس ــارس در فص ــتاره خليج ف ــگاه س ــداث پااليش ــاره اح درب
اشــاره بســنده می کنيــم کــه رونــد احــداث ايــن پااليشــگاه و پيشــرفت آن در پايــان ايــن دوره بــه 
چالشــی بيــن گروه هــای سياســی بــدل شــد. نوشــته های نزديــک بــه دولــت ايــن دوره، پيشــرفت 
پــروژه را 69 درصــد اعــالم می کردنــد2 و نوشــته های رســانه های نزديــک بــه دولــت تدبيــر و اميــد 
ــه 99/7  ــداث خط لول ــد، در اح ــگاه 51.53 درص ــش پااليش ــروژه در بخ ــد: »پ ــخ می گفتن در پاس
درصــد و در ســاخت حوضچــه آبگيــر 93/3 درصــد پيشــرفت وجــود داشــته اســت... ضمــن اينکــه 
آمارهــای موجــود حکايــت از آن دارد کــه ايــن 51 درصــد پيشــرفت شــامل 87 درصــد پيشــرفت در 

طراحــی و مهندســی، 55 درصــد در خريــد و 31 درصــد در اجــرا و نصــب بــوده اســت.«3

1 . مشعل، شماره 461، 29 شهريور 1388، ص 3. 
2 . وطن امروز، 5 اسفند 1399.

3 . خبرگزاری شانا، 10 اسفند 1399.
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نخستین پاالیشگاه خصوصي 
پااليشــگاه نفــت آراز شــيمي، نخســتين پااليشــگاه بخــش خصوصــي بــود کــه در ســال 1386 
ــا وســعتي بيــش از يــک هکتــار و زير بنايــي بالــغ بــر  در منطقــه آزاد ارس در شهرســتان جلفــا، ب
ــن  ــال ســاخته شــد. اي ــارد ري ــع در مــدت دو ســال و ســرمايه گذاري 170 ميلي ــر مرب 3 هــزار مت
ــردم  ــر از م ــراي 120 نف ــد، ب ــمار مي آي ــه ش ــک ب ــگاه هاي کوچ ــوع پااليش ــه از ن ــگاه ک پااليش

ــت. ــرده اس ــتغال زايي ک ــه اش منطق
ــردن  ــو، مديرعامــل پااليشــگاه، هــدف از ســاخت ايــن واحــد صنعتــي را باالب محمدصبــر علي ل
ــت  ــاره ظرفي ــرد. او درب ــوان ک ــور عن ــادرات کش ــش ص ــي و افزاي ــاي نفت ــد فراوري ه ــوان تولي ت
توليــدي ايــن پااليشــگاه گفــت: »روزانــه بيــش از 200 تــن انــواع مــواد نفتــي ازجملــه بنزيــن، نفــت 
ــن مجتمــع توليــد خواهــد شــد... ميــزان توليــد  ســفيد، گازوئيــل، مــازوت و روغــن ســبک در اي
ــا اجــراي طــرح توســعه آن، ظرفيــت  ــن در ســال اســت کــه ب ــن پااليشــگاه 73 هــزار ت ــه اي اولي
توليــد مجتمــع ســاالنه بــه بيــش از 200 هــزار تــن خواهــد رســيد.« توليــدات ايــن پااليشــگاه بــه 

کشــورهاي آســياي مرکــزي، ترکيــه، پاکســتان، امــارات و ديگــر کشــورها صــادر خواهــد شــد.1
هيئت مديــره شــرکت ملــي نفــت ايــران در راســتای سياســت حمايــت از ورود بخــش خصوصــي 
در ايجــاد پااليشــگاه هاي کوچــک بــا هــدف رشــد و توســعه اقتصــادي، در آبــان  1388 بــا فــروش 
ــگاه  ــه پااليش ــالي ب ــوراک ارس ــام خ ــه نفت خ ــل خط لول ــام از مح ــکه نفت خ ــه 1440 بش روزان

تبريــز و پااليشــگاه خصوصــي آراز شــيمي موافقــت کــرد.2

پاالیشگاه های کوچک مقیاس
در ايــن دوره، در کنــار ســاخت پااليشــگاه بــزرگ خليج فــارس، وزارت نفــت اجــازه احــداث چنــد 
ــن پااليشــگاه های  ــاس توســط بخــش خصوصــی را صــادر کــرد. ســاخت اي پااليشــگاه کوچک مقي
ــط  ــرداری توس ــاخت کاال و بهره ب ــن و س ــی، تأمي ــی، مهندس ــل طراح ــی مراح ــک در تمام کوچ

متخصصــان داخلــی اجــرا شــد.
پااليشــگاه صــدر شــيمی گســتران، در ســال 1387 در شهرســتان اردکان، يــزد، تأســيس گرديــد. 

1 . روزنامه ايران، »گشايش نخستين پااليشگاه بخش خصوصي در کشور«، 26 خرداد  1386.
2 .  مصوبات هيئت مديره شرکت ملی نفت ايران، جلسه آبان 1388.
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ــاز شــد. پااليشــگاه  ــزات آغ ــات ســاختمانی و ســال 1389 نصــب تجهي اواخــر همــان ســال عملي
اوايــل ســال 1392 بــه بهره بــرداری رســيد و قــادر بــود روزانــه 2500 بشــکه نفت خــام را فــراورش 

. کند
ــا، ديگــر پااليشــگاه  ــی، شهرســتان جلف ــوم در اســتان آذربايجــان غرب ــز پترولي پااليشــگاه تبري
کوچکــی بــود کــه در ايــن دوره بــه بهره بــرداری رســيد. تــوان پااليشــی آن حــدود 4000 بشــکه 
ــه بيــش از يــک هــزار بشــکه بنزيــن  ــود. ايــن پااليشــکاه کوچک مقيــاس، روزان نفت خــام در روز ب
توليــد می کــرد و عــالوه بــر فــروش داخلــی، صــادرات فــراورده بــه ارمنســتان از اهــداف مديــران 

ايــن پااليشــگاه بــود.1
آذر پااليــش ســتاره ارس بــا ظرفيــت ده هــزار بشــکه نفت خــام در منطقــه آزاد ارس، شهرســتان 
جلفــا، اواخــر ســال 1391 پيش راه انــدازی شــد و در ســال 1392 بــه بهره بــرداری رســمی رســيد. 
ــه ارمنســتان،  ــازار داخلــی، صــادرات ب ــود و ب ايــن پااليشــگاه از دانــش فنــی داخلــی برخــوردار ب

نخجــوان، ترکيــه و افغانســتان به عنــوان بازارهــای هــدف آن تعييــن شــده بــود.2
ــی و  ــان داخل ــط متخصص ــز توس ــهر ني ــات گازی در بوش ــکه ای ميعان ــزار بش ــگاه 10 ه پااليش
ــا و نفت کــوره از  ــل، نفت ــرداری رســيد. گازوئي ــه بهره ب ــن دوره ب ــی در اي ــش فنــی داخل تحــت دان

ــود.3   ــن پااليشــگاه کوچــک ب محصــوالت اي

وضعیت پاالیش در ابتدا و انتهای دوره
ــام  ــکه نفت خ ــزار بش ــون و 609 ه ــور 1 ميلي ــگاه های کش ــت پااليش ــال 1384، ظرفي در س
و ميعانــات گازی در روز بــود. برخــی از پااليشــگاه ها چــون آبــادان، اصفهــان، تبريــز و اراک 
بيشــترين نقــش را در تأميــن خــوراک واحدهــای پتروشــيمی و فراورده هــای موردنيــاز واحدهــای 

ــتند.  ــی داش ــش خصوص ــازی بخ روغن س
ــازده  ــان و اراک از ب ــاس، اصفه ــز، بندرعب ــان پااليشــگاه های کشــور، پااليشــگاه های تبري در مي
ــگاه های  ــی پااليش ــای بازده ــور، ارتق ــی کش ــداف پااليش ــی از اه ــد و يک ــوردار بودن ــی برخ مطلوب
ــود. متوســط توليــد نفت کــوره مجمــوع پااليشــگاه  های کشــور حــدود  کرمانشــاه، الوان و شــيراز ب

ــا 40 درصــد بيشــترين توليــد نفت کــوره را داشــت.4 ــادان ب ــود و پااليشــگاه آب 30 درصــد ب

1 .  مشعل، شماره 634، 25 فروردين 1392.
2 .  خبرگزاری شانا، 20 اسفند 1391.

3 . مشعل، شماره 634، 25 فروردين 1392.
4 . ترازنامه هيدروکربوری، سال 1384.
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ــاز  ــان ف ــه پاي ــيد، ازجمل ــه رس ــه نتيج ــی ب ــای مختلف ــا 1392 طرح ه ــال های 1384 ت در س
ســوم پــروژه نوســازی پااليشــگاه آبــادان، تکميــل فــاز اول و فــاز دوم طــرح بنزين ســازی پااليشــگاه 
ــا هــدف افزايــش کّمــی و کيفــی توليــد  ــز ب اصفهــان، افتتــاح طــرح بنزين ســازی پااليشــگاه تبري
ــازی  ــعه و بهينه س ــرح توس ــان ط ــاال، پاي ــان ب ــور اکت ــن موت ــد بنزي ــکان تولي ــور و ام ــن موت بنزي
ــه توســعه و نوســازی پااليشــگاه های  ــت در زمين ــات وزارت نف ــن اقدام پااليشــگاه الوان از مهم  تري
ــت. در ســال 1392،  ــش ياف ــش کشــور افزاي ــا ظرفيــت پاالي ــن طرح ه ــا اجــرای اي ــود. ب کشــور ب
ظرفيــت پااليشــگاه های کشــور بــه 1 ميليــون و 860 هــزار بشــکه در روز رســيد. نفــت گاز، 
ــوره و  ــد.1 نفت ک ــدی بودن ــای تولي ــترين فراورده ه ــب بيش ــه ترتي ــور ب ــن موت ــوره و بنزي نفت ک
ــی  ــای صادرات ــه از پايانه ه ــد ک ــران بودن ــی اي ــی صادرات ــای نفت ــن فراورده ه ــت گاز عمده تري نف

ــدر ماهشــهر و الوان صــادر شــدند.  ــاس، بن بندرعب

حفاری
برنامه ريــزی مناســب بــرای حفــاری چاه هــا از مهم تريــن عوامــل دســتيابی بــه اهــداف 
ــزات پيشــرفته و  ــار داشــتن تجهي ــا در اختي ــاری ب ــی حف اکتشــافی ـ توليــدی اســت. شــرکت مل
دســتگاه های حفــاری، عمليــات حفــاری چاه هــای نفــت و گاز را در ايــن دوره بــه ســرانجام رســاند 
و بــه رکوردهــای قابــل توجهــی دســت يافــت. شــرکت حفــاری شــمال نيــز عمليــات حفــاری در 
آب هــای دريــای خــزر را بــر عهــده داشــت. چنــد شــرکت خصوصــی کــه از دوره پيشــين بــه وارد 
کــردن دکل حفــاری اقــدام کــرده بودنــد، در ايــن دوره نيــز فعاليــت داشــتند و در دوره 1384 تــا 
ــی يافــت. شــرکت  ــر از شــرکت ملــی حفــاری فزون 1392 شــمار دکل هــای بخــش خصوصــی غي
ملــی حفــاری شــمال بــا ســهامداری حداکثــری بنيــاد مســتضعفان در ايــن دوره فعاليــت خــود را 
توســعه بخشــيد. در ايــن بخــش، فعاليــت شــرکت ملــی حفــاری وابســته بــه شــرکت ملــی نفــت 

ــود. ــران، واکاوی می ش اي
ــاری در خشــکی و ســه  ــا چهــل و ســه دســتگاه حف ــاری در ســال 1384 ب ــی حف شــرکت مل
دســتگاه حفــاری در دريــا مشــغول کار بــود. در ســال 1388، تعــداد دســتگاه های حفــاری بــه پنجاه 
و شــش عــدد افزايــش يافــت کــه پنجــاه و يــک دســتگاه مخصــوص حفــاری در مناطــق خشــکی و 
ــا 1388، درمجمــوع 791  ــود. در ســال های 1384 ت ــه مناطــق دريايــی ب پنــج دســتگاه مربــوط ب
حلقــه چــاه حفــاری شــد کــه 400 حلقــه توســعه ای ـ توصيفــی، 29 حلقــه اکتشــافی و 362 حلقــه 

1 .  ترازنامه هيدروکربوری، سال 1392.
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تعميــری بودنــد. بــرای حفــر ايــن چاه هــا، درمجمــوع 1743 کيلومتــر حفــاری شــد.1 
تعــداد دســتگاه های حفــاری در ســال 1391 بــه هفتــاد و دو عــدد رســيد کــه شــصت و شــش 
دســتگاه در مناطــق خشــکی و شــش دســتگاه در مناطــق دريايــی فعاليــت داشــتند و بيــش از 128 
هــزار متــر چــاه نفــت و گاز حفــاری شــد. حفــاری در فازهــای 17، 14 و 18 پــارس جنوبــی، ميــدان 
گازی کيــش، ميدان هــای نفتــی آذر، يــادآوران، کرنــد، آزادگان شــمالی و جنوبــی از پروژه هــای در 
دســت اجــرای شــرکت ملــی حفــاری بــود.2 در هميــن ســال، 8107 عمليــات خدمــات جانبــی نيــز 

بــر روی چاه هــای نفــت و گاز انجــام شــد.3

1 .  ترازنامه انرژی، سال 1388.
2 .  مشعل، شماره 634، 25 فروردين 1392.

3 .  ترازنامه انرژی، سال 1391.
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کارنامه نفتی دولت عدالت و مهرورزی
ــه وارد  ــی ک ــان راه رســيد، شــمار شــرکت های ايران ــه پاي ــرورزی ب ــت و مه ــت عدال ــی دول وقت
حــوزه صنعــت نفــت شــده بودنــد، افزايــش يافــت و ســاخت داخــل نيــز در رونــدی پرشــتاب، مــورد 
ــود کــه  ــم ب ــرارگاه خات ــه ق ــه تحــوالت، واگــذاری پروژه هــای نفتــی ب ــع شــد. ازجمل ــت واق حماي
اگرچــه مــورد انتقــاد برخــی رســانه های داخلــی و خارجــی قــرار گرفــت، امــا در عمــل به ويــژه در 
توســعه مياديــن گازی در دريــا و تأســيس پااليشــگاه خليج فــارس موفقيت آميــز بــود. خاطرنشــان 
ــن  ــی در اي ــی نفت ــت. ديپلماس ــتمرار ياف ــز اس ــدی ني ــت بع ــان در دوره دول ــور آن ــازد حض می س
دوره به صــورت طوفانــی آغــاز شــد، امــا در پايــان ثمربخــش نبــود. نــگاه صنعــت نفــت بــه دليــل 
ــوم  ــان س ــورهای جه ــی و کش ــتی انقالب ــای سوسياليس ــاع از دولت ه ــی و دف ــای بين الملل تنش ه
متحــول گرديــد. بخشــی از افريقــا و امريــکای التيــن از اهــداف صنعــت نفــت ايــران شــد. صنعــت 
نفــت ايــران کــه می توانســت در آســيای جنــوب شــرقی و آســيای ميانــه نفــوذی چشــمگير يابــد، 
ــی  ــل قبول ــرد قاب ــن دوره عملک ــی در اي ــی نفت ــت ديپلماس ــد گف ــار، باي ــه ناچ ــد. ب ــروغ مان کم ف

نداشــت.
ــداوم  ــر م ــم تغيي ــت و به رغ ــی گرف ــت فزون ــت نف ــان صنع ــمار کارکن ــن دوره، ش ــان اي در پاي
ــت  ــارز آن مديري ــال ب ــه مث ــدند ک ــالل نش ــار اخت ــت دچ ــت نف ــی از صنع ــت بخش هاي وزرای نف
اکتشــاف اســت. عملکــرد بخــش اکتشــاف در ايــن دوره قابــل تحســين بــود. در ســال های 1388 
تــا 1391 بيــش از 17 ميليــارد بشــکه هيدروکربــور مايــع کشــف شــد. در عيــن حــال، بــه دليــل 
ــادی کــه کلنــگ خــورد،  فشــار نماينــدگان مجلــس و مــردم، تعــداد واحدهــای پتروشــيميايی زي
ــر  ــران برجســته پتروشــيمی، دکت ــه گفتــه يکــی از مدي ــی گرفــت. ب ــان نرســيد، فزون ــه پاي ــا ب ام
ــيمی  ــدی دالور، پتروش ــد »احم ــعار می دادن ــردم ش ــت م ــه می رف ــا ک ــر کج ــه ه ــژاد ب احمدی ن

بيــاور«. 
برخــی جامعه شناســان دربــاره ايــن دوره نظــر درخــور توجهــی ارائــه کردنــد و آن، کــم شــدن 
ــدن  ــگام روی کار آم ــه هن ــود. ب ــه ب ــن جامع ــای پايي ــد شــدن دهک ه ــی و قدرتمن ــه طبقات فاصل
دولــت، مســئله قــرارداد کرســنت و اســتات اويــل بحــث داغ جامعــه بــود و در پايــان آن، همــگان 
راجــع بــه دکل هــای گمشــده نفتــی و بابــک زنجانــی ســخن می گفتنــد. مــردم از نحــوه عملکــرد 
ــال،  ــد. بااين  ح ــرج ندادن ــه خ ــرای آن ب ــی ب ــز کوشش ــانه ها ني ــدند و رس ــی آگاه نش ــای نفت مافي
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خبــر داغــی کــه پايــان هــر مــاه بــرای بخــش عمــده ای از جامعــه اهميــت داشــت، واريــز شــدن 
ــود.  ــا ب يارانه ه

در ايــن دوره، رونــد ســرمايه گذاری متحــول گرديــد. شــرکت ملــی نفــت ايــران توانســت حجــم 
ســرمايه گذاری در پروژه هــای نفــت و گاز را در ســال های 1388 تــا 1391 بــه حــدود 69 ميليــارد 
دالر افزايــش دهــد کــه نســبت بــه دوره مشــابه قبلــی، رشــدی 110 درصــدی داشــت. تنوع بخشــی 
ــا اســتفاده از تســهيالت اعتبــاری بانک هــا، مؤسســات  بــه ســرمايه گذاری و تأميــن منابــع مالــی ب
مالــی، صندوق هــا و بنيادهــا و انتشــار اوراق مشــارکت از راهکارهــای مقابلــه بــا محدوديــت منابــع 

مالــی بــود.
ــی  ــت. وقت ــمگيری ياف ــبتاً چش ــد نس ــعه ای رش ــای توس ــرمايه گذاری، فعاليت ه ــش س ــا افزاي ب
ــای 9 و 10  ــعه فازه ــرح توس ــل از ط ــرداری کام ــيد، بهره ب ــان راه رس ــه پاي ــژاد ب ــت احمدی ن دول
ــرداری از ســکوی نيمه شــناور  ــرداری از فــاز دوم دارخويــن، بهره ب پــارس جنوبــی، تکميــل و بهره ب
ــگام  ــد زودهن ــرح تولي ــرداری از ط ــاری، بهره ب ــق گاز آغاج ــرح تزري ــرداری از ط ــر، بهره ب اميرکبي
ميــدان نفتــی آزادگان، طــرح توســعه ميدان هــای يــادآوران، جفيــر و مسجدســليمان انجــام شــده 
بــود. طــرح تغذيــه پااليشــگاه بيدبلنــد بــه پيشــرفت 62 درصــدی رســيد. اعتبــار ايــن طــرح بيش از 
4 هــزار ميليــارد ريــال بــود. پايانه هــای نفتــی در پايــان ايــن دوره بــه توانمنــدی درخــوری رســيدند 
تــا تمامــی اجــزای نفت خــام ازجملــه ميــزان درصــد بنزيــن، گازوئيــل، روغــن و گازهــای ســبک را 
ســنجيده و شناســنامه رفتــار نفت خــام و فراورده هــای نفتــی را به طــور کامــل صــادر کننــد. اداره 
ــه روز  ــی و ب ــتاندارد بين الملل ــای اس ــری روش ه ــا به کارگي ــی ب ــای نفت ــرکت پايانه ه ــيميايی ش ش

کــردن تجهيــزات ســخت افزاری توانســت بــه ايــن مهــم دســت يابــد.1
ــی  ــات مديريت ــدم ثب ــر و دو سرپرســت، ع ــار وزي ــدن چه ــی و آم ــرات مديريت بااين حــال، تغيي
ــازمانی  ــای س ــی چاله ه ــت و پيداي ــت نف ــان صنع ــش شــمار کارکن ــه ای، افزاي ــرات آيين نام و تغيي
ــاون  ــور، مع ــاه 1392، سلحش ــر م ــت. تي ــال داش ــه دنب ــد را ب ــف می انجامي ــه تخل ــی ب ــه گاه ک
ــه نظــام اداری و اســتخدامی وزارت  ــن اوليــن آيين نام ــع انســانی وزارت نفــت از تدوي توســعه مناب
نفــت ســخن گفــت. مــاده 10 ايــن قانــون ناظــر بــر تدويــن آيين نامــه نظــام اداری، اســتخدامی و 
حقــوق و مزايــای وزارت نفــت بــود کــه به عنــوان يــک مــاده مهــم و بنيــادی مــورد بررســی قــرار 
ــد و  ــتخدامی های جدي ــم اس ــتخدامی، حج ــامانی های اس ــد. نابس ــالغ ش ــت اب ــه دول ــت و ب گرف
تعــارض دربــاره انــواع قراردادهــای اســتخدامی بــه چالشــی بــرای معاونــت توســعه منابــع انســانی 

1 . مشعل، شماره 645، 9 تير 1392.
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بــدل گرديــده بــود. ازايــن رو، ايــن معاونــت بــه تدويــن اوليــن آيين نامــه نظــام اداری و اســتخدامی 
ــردن و  ــر ک ــه را »رقابت پذي ــن آيين نام ــن اي ــدف از تدوي ــور، ه ــت روی آورد. سلحش ــت نف صنع
ســرعت بخشــيدن و حفــظ نيــروی انســانی متخصــص« عنــوان کــرد.1 در ســال های بعــد، پــس از 
آمــدن بيــژن زنگنــه تحوالتــی در نظــام اداری پديــد آمــد. بــا ايــن حــال، مســئله کارکنــان در نيمــه 
دهــه 1390 به تدريــج بــه يــک چالــش بــدل گرديــد. بســياری از پرســنل خواهــان تغييــر وضعيــت 

ــه برخــی تبعيض هــا اعتــراض داشــتند. ــد و نســبت ب جايــگاه ســازمانی خــود بودن
ــه  ــا از شــرکت های خارجــی ب ــال پروژه ه ــران، انتق ــش مقبوليــت مدي ــرای افزاي ــاه ب ــی رف فزون
ــام  ــه ن ــی ب ــده بين الملل ــدن پرون ــد آم ــی، پدي ــروش بين الملل ــتم ف ــرات در سيس ــی، تغيي داخل
کرســنت، لغــو ســوآپ نفتــی، گســترش عمليــات اجرايــی در مناطــق نفت خيــز جنــوب از ديگــر 

ــود. ــن دوره ب رويدادهــای اي

1 . مشعل، شماره 648، 20 تير 1392.
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ســنت سیاســی نانوشــته ای در ایــران وجــود دارد کــه هــر هشــت ســال، یــک اندیشــه و منــش 
سیاســی متکــی بــر یــک گــروه اجتماعــی، قــدرت اجرایــی کشــور را بــه دســت می گیــرد و فضــای 
ــی  ــت، ول ــاله اس ــار س ــران چه ــت جمهوری در ای ــازد. هرچند دوره ریاس ــول می س ــه را متح جامع
ــد یــک دوره چهــار ســاله دیگــر نیــز در  هــر رئیس جمهــور در صــورت کســب رأی مــردم می توان
مقــام خــود باقــی بمانــد. رؤســای جمهــور در ایــران بــا موجــی از حرکــت و خیــزش اجتماعــی بــه 
قــدرت می رســند کــه بــا دوره پیشــین متفــاوت اســت. از ایــن نظــر، می تــوان تاریــخ چهــار دهــه 
گذشــته را دوره بنــدی کــرد. تأثیــر راهبــردی دولت هــا در صنعــت نفــت در دو بخــش توســعه فنــی 
ــر  ــی تحــت تأثی ــاره شــد، توســعه فن ــًا اش ــه قب ــی اســت. چنان ک ــل ارزیاب ــروی انســانی قاب و نی

روابــط بــا شــرکت های خارجــی، دانــش فنــی )نیــروی انســانی( و تیــم اجرایــی وزیــر قــرار دارد.
حســن روحانــی در ســال 1392 پیــروز انتخابــات شــد و قــدرت اجرائــی را بــه دســت گرفــت. 
ــق اقتصــادی اســتوار  ــه روی در سیاســت داخلــی و خارجــی و رون ــر میان شــعارها و وعده هــای او ب
بــود. روحانــی تأکیــد داشــت در دولــت تدبیــر و امیــد، عقانیــت و میانــه روی جایگزیــن افــراط و 
ــی وزارت نفــت تکیــه  ــر صندل ــن دوره هشت ســاله، بیــژن زنگنــه ب خودســری خواهــد شــد. در ای
ــا  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــت. دول ــه گش ــران مواج ــخ ای ــی تاری ــای نفت ــن چالش ه ــا عمده تری داد و ب
ــا  ــه امض ــام ب ــرارداد برج ــه راه ق ــد، در میان ــاز ش ــین آغ ــت پیش ــده از دول ــای به جامان تحریم ه
ــد ترامــپ  ــا انتخــاب دونال رســید و تحریم هــا برداشــته شــدند، امــا انــدک زمانــی نگذشــت کــه ب

ــد. ــران اعمــال گردی ــه ای ــا علی ــکا، شــدیدترین تحریم ه ــه ریاســت جمهــوری امری ب
ــان  ــت همچن ــت نف ــت. صنع ــه یاف ــته ادام ــد گذش ــران رون ــت ای ــت نف ــن دوره، در صنع در ای
ــود و نقــش مهمــی در رایزنی هــای دیپلماتیــک داشــت. توســعه  ــور محرکــه اقتصــاد کشــور ب موت
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میدان هــای نفتــی، افزایــش ظرفیــت تولیــد و صــادرات نفــت، افتتــاح چنــد مجتمــع پتروشــیمی 
و افزایــش تولیــد محصــوالت پتروشــیمیایی، افتتــاح پاالیشــگاه گاز و شکســته شــدن رکــورد انتقــال 
ــا  ــی ب ــزاری همایش های ــش واردات آن، برگ ــادرات گاز و کاه ــد و ص ــش تولی ــور، افزای گاز در کش
ــت  ــت نف ــوزه صنع ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــیس ش ــی، تأس ــرمایه خارج ــذب س ــدف ج ه
و صنایــع وابســته، گســترش همــکاری صنعــت نفــت بــا دانشــگاه ها به ویــژه در حوزه هــای 
ــای صنعــت نفــت در داخــل کشــور از  ــی و ســاخت کااله پژوهشــی، حرکــت در مســیر خودکفای

ــوع پیوســت. ــه وق ــو ب ــه جل ــد رو ب ــود کــه در ایــن دوره در یــک رون ــی ب ــه اقدامات جمل

زنگنه، رأی اعتماد در دو مجلس 
انتخابــات یازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری در 24 خــرداد 1392 در فضایــی پرنشــاط برگــزار 
ــای رأی  ــای صندوق ه ــه پ ــی ب ــد زندگ ــود رون ــر و بهب ــد تغیی ــا امی ــردم ب ــیاری از م ــد. بس ش
رفتنــد. حســن روحانــی، محمدباقــر قالیبــاف، ســعید جلیلــی، محســن رضایــی، علی اکبــر والیتــی 
ــش از 18  ــا بی ــی ب ــن روحان ــد. حس ــوری بودن ــت جمه ــای ریاس ــی کاندیداه ــیدمحمد غرض و س
میلیــون و 600 هــزار رأی به عنــوان یازدهمیــن رئیس جمهــور بــه ســاختمان پاســتور پــا گذاشــت. 
ــای  ــاب بازتاب ه ــن انتخ ــه ای ــود ک ــت ب ــرای وزارت نف ــی ب ــی روحان ــر انتخاب ــه، وزی ــژن زنگن بی
ــا  ــه ی ــاد ســخنان ل ــش از جلســه رأی اعتم ــان پی ــان و موافق ــانه ها داشــت. مخالف ــادی در رس زی
ــد. موافقــان می گفتنــد اینــک زمــان آزمــون و خطــا و کارآمــوزی نیســت و  علیــه او را آغــاز کردن
شــخصی کارآزمــوده بایــد بــر کرســی وزارت نفــت بنشــیند و مخالفــان، قراردادهــای دوره پیشــین 

ــد. ــانه می گرفتن ــش را نش وزارت
بیــژن زنگنــه در دو دوره دولــت تدبیــر و امیــد ســکان وزارت نفــت را بــه دســت گرفــت. تــاش 
کــرد بــا همراهــی مشــاوران و معاونانــش کشــتی صنعــت نفــت را در تاطم هــای ناشــی از تحریــم 
ــد  ــن دوره رش ــت، در ای ــود داش ــه وج ــکاتی ک ــام مش ــم تم ــاند. علی رغ ــی برس ــاحل امن ــه س ب
صنعــت نفــت نه تنهــا متوقــف نشــد، بلکــه در برخــی شــاخص ها توســعه یافــت. زنگنــه در طــول 
ایــن هشــت ســال، به ویــژه در چهــار ســاله دوم وزارتــش، به شــدت مــورد نقــد و هجمــه مخالفــان 

قــرار گرفــت. 
روحانــی روز 21 مــرداد بــه مجلــس رفــت و دربــاره وزرای پیشــنهادی، ســوابق آنــان و دالیــل 
ــا او اشــاره  انتخابشــان ســخن گفــت. دربــاره بیــژن زنگنــه بــه مشــورت هایش و ســابقه آشــنایی ب
ــودم،  ــی کــه به هرحــال در شــورای امنیــت ب ــادی از ایشــان دارم. در دوران ــه زی کــرد: »مــن تجرب
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ــد کــه آن هــم مؤلفــش موجــود اســت،  حــاال در رســانه ها و مطبوعــات چیزهایــی هــم ذکــر کردن
یعنــی خــود مــن هســتم، اگــر اشــکالی بــوده، مــن آن اشــکال را مبرهــن کــردم و اگــر در مجلــس 
در ایــن زمینــه بحثــی شــد، مــن بعــداً پاســخ می دهــم کــه آن موضــوع ربطــی بــه صاحیت هــای 
ایشــان نــدارد... امــروز صنعــت نفــت بــه یــک دیپلماســی بســیار فعالــی نیــاز دارد. نیــاز بــه تــاش 
گســترده ای دارد و بی تردیــد آقــای مهنــدس زنگنــه جــزء بهترین هاســت و یــا بــه اعتقــاد بســیاری 
بهتریــن اســت در ایــن زمینــه و قــادر اســت ایــن مســئولیت را در ایــن شــرایط حســاس بپذیــرد.«1
ــنود و از  ــان را بش ــان و موافق ــای مخالف ــه صحبت ه ــود ک ــه ب ــژن زنگن ــت بی ــرداد نوب 24 م
خــود و برنامه هایــش دفــاع کنــد.2 حمیــد رســایی از مخالفــان بــود. او گفــت: »مدیریــت برخــی از 
این افــراد در وزارت نفــت باعــث شــد تــا در مجامــع جهانــی پرونــده ای بــه نــام اســتات اویل و بعــد 
پرونده هــای دیگــر بــرای مــا بــاز شــود. وزارت ایــن افــراد باعــث شــد تــا فرزنــدان برخــی از خــواص 
در فســاد غوطــه ور شــوند و امــروز بــه جــرم جاسوســی و فســاد اقتصــادی پرونــده داشــته باشــند.« 
احمدعلــی مقیمــی، دیگــر نماینــده مجلــس بــود کــه در مقــام مخالــف ســخن گفــت: »امــروز 
مجلــس در یــک آزمــون بســیار بزرگــی قــرار گرفتــه کــه آینــدگان قضــاوت خواهنــد کــرد. شــما 
می خواهیــد بــرای کســی تصمیم گیــری کنیــد کــه هشــت ســال ســابقه کار در وزارت نفــت دارد. 
فــارغ از ســامت شــخصی نامبــرده، خروجــی مدیریتــش بــرای کشــور خســارت بار اســت. ترغیــب، 
ــراد خــاص و بعضــی آقازاده هــا کــه در گــزارش دادگاه  ــازی، رانت خــواری اف رشــوه، زدوبنــد، باندب
خارجــی بــه آنهــا نــام جونیــور داده انــد. همچنیــن، اکثــر قراردادهایــی کــه در زمــان وزارت جنــاب 
ــد  ــام هســتند... مانن ــه دارای ابه ــده اســت، هم ــت بســته ش ــه در وزارت نف ــدس زنگن ــای مهن آق
ــوروز، درود، اســتات اویل  ــال، کیــش و میدان هــای نفتــی ماننــد ســروش، ن ــرارداد کرســنت، توت ق
و خــود به عنــوان متهــم در دادگاه هــای داخلــی و خارجــی بایــد پاســخگو باشــد. مدیریــت آمرانــه، 
ــرکت های  ــر ش ــرکت های خارجــی و تحقی ــه ش ــتیاق ب ــب و اش ــدون مشــورت، ترغی انحصــاری، ب
داخلــی و بــه هــم زدن ســاختار یکپارچگــی وزارت نفــت، افزایــش شــرکت های دولتــی از ســی بــه 

صــد و هشــتاد شــرکت و تکه تکــه کــردن ســاختار وزارت نفــت.«
ــا پریشــب در  ــه اینکــه از هفتــه گذشــته ت ــا اشــاره ب ــود. او ب مخالــف بعــدی، احمــد توکلــی ب
مقــام موافــق بــرای رأی آوردن بیــژن زنگنــه رایزنــی کــرده بــود، گفــت: »اتفاقــی افتــاد کــه شــرح 
ــادی مســئله ای را مطــرح کــرد کــه نمی خواهــم  ــای امیرآب ــه مخالفــت گراییــدم... آق می دهــم و ب

1 . مشروح مذاکرات مجلس، جلسه 122، 21 مرداد 1392.

2 . مشروح مذاکرات مجلس، جلسه 125، 24 مرداد 1392.
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ــا آن مســئله اســت. مســئله هرچــه  وارد محتــوای آن شــوم، چــون مهــم نحــوه برخــورد ایشــان ب
باشــد فرقــی نمی کنــد. ایشــان مطلبــی را بــه آقــای زنگنــه نســبت دادنــد و ایشــان )زنگنــه( قســم 
جالــه خــورد کــه واهلل ایــن درســت نیســت و مــن از فــان موقــع بــه بعــد فــان کار را نکــردم. 
آقــای امیرآبــادی گفــت مــن ســند دارم. مــن بــه ایشــان رو کــردم و گفتــم وقتــی یــک مســلمانی 
ــا  ــه دســت م ــک ســندی ب ــو دیگــر تمــام کــن... غــروب ســه شــنبه ی ــه می خــورد ت قســم جال
رســید کــه نشــان مــی داد قســم ایشــان )زنگنــه( کامــًا غلــط اســت. مــن خیلــی منقلــب شــدم.«
علیرضــا زاکانــی از دیگــر مخالفــان بــود کــه ســخنان خــود را بــا تأییــد گفته هــای توکلــی آغــاز 
کــرد. او در ادامــه گفــت: »ســعی خواهــم کــرد در ایــن ســخنرانی بــا توجــه بــه اســناد مهــم موجــود 
ــر دســتگاه های کارشناســی و رســمی داخــل و خــارج کشــور  ــًا مســتند و متوات و گزارشــات کام
نیم نگاهــی بــه دوره مدیریــت جنــاب آقــای زنگنــه در نفــت داشــته باشــم، بــدون اینکــه بخواهــم 
ــه بعضــی  ــوط ب ــب، یافته هــای مرب ــا بازگــو نمــودن برخــی مطال ــی ب اتهاماتــی را اثبــات کنــم، ول
قراردادهــای نفتــی را گوشــزد می نمایــم تــا فضــای رأی اعتمــاد بــه وزیــر محتــرم پیشــنهادی نفــت 
روشــن تر گــردد... قراردادهایــی همچــون اســتات اویل، توتــال و کرســنت کــه پیرامــون آنهــا ده هــا 
هــزار صفحــه اســناد موجــود اســت... برخــی از اشــکاالت ایــن قــرارداد عبــارت بودنــد از عمــل از 
طریــق واســطه، عقــد قــرارداد طوالنــی بــا شــرکت غیرمعتبــر کــه در ســنوات قبــل نیــز علمکــرد 
ضعیفــی داشــته و حقــوق ایــران را در میــدان نفتــی مبــارک نادیــده گرفتــه اســت. ایــن قــرارداد 
ــنگ بنای  ــاید س ــدت گاز ش ــای درازم ــه بازاره ــرای ورود ب ــت ب ــای وزرات نف ــه برنامه ه باتوجه ب
ــه دســت نخواهــد آمــد... امــا  مناســبی نباشــد و در شــرایط فعلــی هیــچ منفعــت سیاســی نیــز ب
جنــاب آقــای روحانــی! ایــن همــه ی ماجــرا نیســت. بــه تعبیــر زیبــا، یکــی از همراهــان رده بــاالی 
امــروز جنابعالــی کــه ایــن روزهــا در مجلــس زیارتشــان کــرده ام، در مصاحبــه بــا رســانه ها البتــه در 
ــا از فرصــت  ــه نه تنه ــای زنگن ــا کــج اســت.«... آق ــا ثری ــوار کرســنت ت ــد: »دی گذشــته ها فرموده ان
فســخ بــرای اصــاح آن اســتفاده ننمــود، بلکــه بــا امتیــازات ترکمنچایــی مجــدداً قــرارداد مــرده را 
زنــده کــرد کــه در حــال حاضــر جلســات داوری آن در الهــه در حــال برگــزاری اســت... به نظــرم 
بایــد در انتخــاب وزیــر وزارتخانــه ای کــه شــاهراه منابــع مالــی کشــور اســت تأمــل بیشــتری صــورت 
می گرفــت تــا مجــدداً شــاهد نضــج مافیــای نفتــی در کشــور نباشــیم. ای کاش همــه مدیــران مــا از 
مدیــران خارجــی یــاد می گرفتنــد کــه اگــر تخلــف کردنــد و تخلــف آنهــا معلــوم شــد، عذرخواهــی 

کننــد، نــه اینکــه خــود را مهیــای دور مدیریــت بعــد کننــد.«
ســپس، زنگنــه در دفــاع از خــود بــه صحبــت پرداخــت و ســخنان خــود را این گونــه آغــاز کــرد: 
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»در کشــور مــا هنگامــی کــه از نفــت صحبــت می کنیــم، قطعــاً نفــت فقــط یــک کاال نیســت و بــه 
تبــع آن، وزارت نفــت دارای ابعــاد اقتصــادی، سیاســی، سیاســت خارجــی، بازرگانــی خارجــی، فنــی 
و صنعتــی و حتــی امنیــت ملــی اســت و حتــی در مســیر توســعه اقتصــاد غیرمتکــی بــه نفــت هــم 

بــا صنعــت پتروشــیمی نقشــی تعیین کننــده بــر عهــده دارد.«
زنگنــه، بــا اشــاره بــه اینکــه کارکنــان نفــت انتظــار دارنــد کــه بــا آنهــا برخــورد حرفــه ای شــود 
ــد توســط خــود  ــه اعتقــاد مــن بای ــان احتــرام گذاشــته شــود، گفــت: »نفــت ب ــه مجموعــه آن و ب
ــه  ــکا ب ــا ات ــد از همــه ظرفیت  هــای کارشناســی و ب ــاد دارم کــه بای نفتی هــا اداره شــود. مــن اعتق
خــرد جمعــی صنعــت نفــت اداره شــود. نفــت بایــد غیرسیاســی باشــد، نفــت حیــاط خلــوت هیــچ 

فــرد و گروهــی جــز جمهــوری اســامی نیســت و بایــد در آن از افــراط و تفریــط پرهیــز کــرد.
در اینجــا یــک شــبهه ای مطــرح شــده کــه اگــر مــن رأی بیــاورم و مجلــس بــه مــن رأی بدهــد، 
ــی  ــک جای ــا را در ی ــوری اســامی می شــود و م ــه جمه ــارد دالری ب ــان 37 میلی ــن موجــب زی ای
خــارج از ایــران بــه پرداخــت 37 میلیــارد دالر زیــان محکــوم می کننــد. ایــن حــرف یــک جنــگ 
ــک  ــن ی ــه مجلــس منتقــل شــده و می شــود گفــت ای ــرون ب ــن از بی ــی اســت کــه به نظــر م روان
حــرف مضحکــی اســت. اصــًا در هیــچ جایــی بحثــی بــرای اینکــه خســارتی پرداخــت کنیــم وجــود 

نــدارد. 
ــم و اهــل  ــدگان برخــورد می کن ــا نماین ــرور ب ــه از موضــع غ ــردی هســتم ک ــن ف گفته شــده م
تعامــل نیســتم، اگــر دوســتی از نماینــدگان از ایــن بابــت تردیــدی دارنــد، مــن خواهــش می کنــم 
بــا نمایندگانــی کــه در دوره هــای متعــددی بــا مــن کار کردنــد و مــن در خدمتشــان بــودم، ســؤال 

بکننــد.
ــرم  ــف محت ــای مخال ــم، در صحبت ه ــه ســاخت داخــل توجــه نمی کن ــن ب ــه م مطــرح شــد ک
ــه  ــد این هم ــد، االن نبای ــن باش ــر ای ــب، اگ ــم. خ ــارج می گیری ــا را از خ ــه چیزه ــود و هم ــم ب ه
ســازندگان داخلــی از مــن یکپارچــه حمایــت کننــد و همــه از خــدا بخواهنــد کــه مــن برگــردم، باید 
همــه اینهــا االن اینجــا نشســته بودنــد، کســی هــم کــه دستشــان را نگرفتــه و پایشــان را نبســته، 
ــد  ــا همــه آمدن ــد، اینه ــود می کن ــا را ناب ــن م ــد، ای ــن رأی ندهی ــه ای ــد ب ــه شــما می گفتن ــد ب بای
ــا بچرخــد. مــن کاره ای نیســتم، مــن نمــاد یــک  ــاره زندگــی م ــا دوب ــد ت و می گوینــد شــما بیایی
جریــان هســتم، یــک عنصــر کوچکــی هســتم، ولــی بــه هــر ترتیــب نمــاد یــک فکــری شــدم کــه 
دارم در اینجــا مطــرح می شــوم کــه آن بحــث ایــن بــوده کــه مــا در قراردادهایــی کــه بــا خارجی هــا 
می بســتیم، بیشــترین تــاش را داشــتیم کــه ســاخت داخــل بیشــتر شــود کــه ظرفیت هــای مــا 
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بــاال رفــت و ارتقــا پیــدا کــرد و قطعــاً اگــر مــن باشــم، بیــش از گذشــته ایــن کار را خواهــم کــرد. 
ــرو  ــارس و پت ــرو پ ــرا، پت ــا، ف ــه، شــرکت های مپن ــاال رفت چــرا؟ به خاطــر اینکــه ظرفیــت کشــور ب
ایــران کــه اینهــا عمدتــاً از افتخــارات فنــاوری ملــی محســوب می شــوند. در دوران مــن و بــا ابتــکار 
مــن تأســیس شــدند در نیــرو و بعــد هــم در نفــت. آنچــه کــه در عســلویه و در جاهــای دیگــر بودنــد 
ــا  ــر از 90 ت ــد. کمت و در فازهــای چهــار و پنــج عســلویه 17 هــزار نفــر در آن واحــد کار می کردن
ــن  ــران انجــام می شــد، خــود بهتری ــن کارهــا کــه می آمــد در ای ــد. همــه ای از آنهــا خارجــی بودن
ــای ســازندگان  ــا و انجمن ه ــه االن اتحادیه  ه ــن بحــث دوســتانی اســت ک ــن ای ــش به نظــر م دلیل

و پیمانــکاران و مهندســان داخلــی هســتند. 
گفتــه شــد کــه مــن آدم خوبــی هســتم، ولــی اهتمــام بــه مبــارزه بــا فســاد نــدارم. نماینــدگان 
ــم بیشــتر اســت.  ــال فســاد ه ــول باشــد و بیشــتر باشــد، احتم ــا پ ــر ج ــرم! مســتحضرید ه محت
ــن  ــم، بلکــه معنایــش ای ــل مفســدان مماشــات کنی ــد در مقاب ــا بای ــن نیســت کــه م معنــی اش ای
اســت کــه مــا بایــد دقــت داشــته باشــیم، توجــه داشــته باشــیم و آنچــه وظیفــه ماســت ایــن اســت 
ــد و دوم  ــا بگیرن ــادها پ ــن فس ــم ای ــه نگذاری ــم ک ــی را طراحــی و مســتقر کنی ــه اوالً فرایندهای ک
اینکــه اگــر جایــی بــه فســادی برخــورد کردیــم، قاطعانــه و بــدون گذشــت بــا آنهــا برخــورد بکنیــم 
و در بحــث فســاد هیــچ گذشــتی نداشــته باشــیم. خــب، کــدام نهــاد نظارتــی بــوده کــه بــه مــن 

ــردم؟  ــی در آن ک ــن کوتاه ــن کوچک تری ــاد و م گزارشــی داده از فس
آقــای دکتــر توکلــی، آقایــان و خانم هــا! حاضــر نیســتم بــرای اینکــه وزیــر بشــوم دروغ بگویــم. 
مــن واقعــاً اشــباعم از اینکــه وزیــر بشــوم. االن هــم کــه اینجــا آمــدم در خدمــت شــما هســتم، هیــچ 
منتــی هــم بــر کســی نــدارم. اگــر هــم وزیــر بشــوم، تمــام تــوان خــودم و زندگــی ام را می گــذارم 
ــا  ــن را نشــان می دهــد، ام ــه ام را درســت انجــام بدهــم و ســابقه گذشــته ام ای ــرای اینکــه وظیف ب
ــم دروغ  ــتم بخواه ــباع از آن هس ــن اش ــه م ــزی ک ــن چی ــر ای ــتم به خاط ــر نیس ــت حاض هیچ وق

بگویــم. چــه چیــزی می خواهــم بــه دســت بیــاورم کــه دروغ بگویــم.
ــه  ــرار ب ــن اق ــد م ــنت و گفتن ــائل کرس ــورد مس ــد درم ــی فرمودن ــی مطالب ــر زاکان ــای دکت آق
مفاســد کــردم در قــرارداد کرســنت. بلــه، مــن گفتــم در قــرارداد کرســنت افــرادی در حاشــیه اش 
ــره  ــه هیئت مدی ــد یق ــه برون ــی اینک ــد، ول ــم در بیاوری ــان را ه ــد و پدرش ــد، بگیری ــاد کردن فس
ــئله و  ــک مس ــه ی ــرای اینک ــتند ب ــالمی هس ــریف و س ــای ش ــه آدم ه ــد ک ــت را بگیرن ــرکت نف ش
ــن  ــم... ای ــاف می دان ــن را دور از انص ــد، ای ــل کنن ــری ح ــای دیگ ــان را در ج ــکاری خودش خراب
مســائلی کــه گفتــه می شــود، قیمــت قــرارداد این طــور شــد و بــود، اینهــا توضیحــش داده شــود. 
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ــرای یــک کار سیاســی خــوب اســت... بعــد هــم می گوینــد  اینهــا این طــور نیســت، اینهــا فقــط ب
ــم. مــا اصــًا نمی خواســتیم قــرارداد را فســخ کنیــم  مــا از فرصــت فســخ قــرارداد اســتفاده نکردی
کــه فرصــت فســخ قــرارداد را اســتفاده کنیــم. مــا فکــر می کردیــم قــرارداد بــه نفــع کشــور اســت، 

ــد درســت مســئولین دنبــال کننــد.« االن هــم معتقــدم بای
ــه پرســش دو نفــر از نماینــدگان پاســخ بدهــد،  در پایــان، رئیــس جلســه از زنگنــه خواســت ب
ــک  ــش ی ــال کی ــت: »اورینت ــه گف ــش. زنگن ــال کی ــرارداد اورینت ــوه ای در ق ــاره رش ــه درب ازجمل
ــی از ســپاه  ــه یــک جای ــوط ب ــد. یــک شــرکت مرب ــاز نکنی ــال کیــش را ب ــوده. اورینت ــراردادی ب ق
بــه یــک فــردی از ســپاه رشــوه داده بــود. ایــن چــه ربطــی دارد؟ ایــن شــرکت متعلــق بــه ســپاه 
بــود، بــه یــک ســردار ســپاه هــم کــه در شــرکت نفــت کار می کــرد، اینهــا می گوینــد رشــوه داده. 
ــر،  ــت نخی ــن می گف ــد. ای ــول دادن ــن پ ــه م ــه ب ــد ک ــان بودن ــای خودم ــا بچه ه ــت اینه او می گف
ــن  ــی اســت. م ــه. چــه ربطــی داشــت؟ االن هــم شــرکت نیمه دولت ــی رشــوه گرفت دســتگاه قضای
ــرم!  ــدگان محت ــد نماین ــان ســخنانش گفــت: »ببینی ــه، در پای ــدام نیســتم.« زنگن ــع از هیچ ک مطل
خودتــان می دانیــد در ایــن شــرایط بســیار ســخت اگــر بــه مــن رأی اعتمــاد دهیــد، مــرا بــه هتــل 
ــم  ــرای شکســتن تحری ــارزه ب ــه خــط مقــدم جبهــه مب پنــج ســتاره نمی فرســتید. شــما مــن را ب
می فرســتید کــه مــن بایــد در کنــار وزارت خارجــه کار کنــم. مــن بخش هــای عملیاتــی اش و آنهــا 

ــم.«  ــش ببری ــن کار را پی ــم ای ــا بتوانی ــزاری اش را ت ــای نرم اف بخش ه
ــوص  ــدان مخص ــد و گل ــری کردن ــه رأی گی ــدام ب ــدگان اق ــخنان وزرا، نماین ــان س ــس از پای پ
ــود. از مجمــوع 283  ــرای زنگنــه خوشــحال کننده ب ــه حرکــت درآمــد. نتیجــه ب جمــع آوری رأی ب
آرای اخذشــده، 256 رأی موافــق، 19 رأی مخالــف و 9 رأی ممتنــع کســب کــرد و بــرای ســومین 
ــار بــر کرســی وزارت نفــت نشســت. در طــول ایــن چهــار ســال تحــوالت مختلفــی پدیــد آمــد.  ب
ــه اقداماتــی زد کــه شــامل توســعه فنــی، تحــول ســازمانی و افزایــش شــاخص ها  زنگنــه دســت ب
ــژه  ــس و به وی ــال، مجل ــار س ــن چه ــت. در ای ــم پرداخ ــا خواهی ــه آنه ــود ب ــای خ ــود و در ج ب
کمیســیون انــرژی بــا او مــراوده، گفتگــو و چالــش داشــت، امــا رونــد ایــن رویدادهــا بــه تضعیــف 

ــد. ــه نینجامی زنگن
اردیبهشــت 1396 دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری برگــزار شــد. حســن روحانــی، 
بــا پشــت ســر گذاشــتن رقبــای خــود )ســیدابراهیم رئیســی، ســیدمصطفی میرســلیم، ســیدمصطفی 
هاشــمی طبا( رئیــس دولــت دوازدهــم شــد. مردادمــاه، بــار دیگــر بــرای معرفــی کابینــه خــود بــه 
مجلــس پــا نهــاد. بیــژن زنگنــه را کــه 12 ســال ســابقه وزارت نفــت داشــت بــرای بــار چهــارم بــه 
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ــال  ــر اقب ــورد منوچه ــی آورد، می توانســت رک ــار رأی م ــن ب ــه ای ــر زنگن ــرد. اگ ــی ک ــس معرف مجل
و غامرضــا آقــازاده را پشــت ســر بگــذارد، امــا فضــای مجلــس در مــرداد 1396 متفــاوت از دوره 
پیشــین بــود. ایــن بــار، او چالش هــای متفاوتــی بــا نماینــدگان مجلــس داشــت کــه در جلســه رأی 
اعتمــاد خــود را نشــان داد. ســخنان موافقــان و مخالفــان و مقایســه آرای مأخــوذه در دو دوره، جــو 
ــوع چالش هایــی کــه زنگنــه پیــش رو داشــت را به خوبــی نشــان می دهــد.  ــر مجلــس و ن حاکــم ب
ــا ســخنان  ــه وزیــر پیشــنهادی نفــت ب 28 مــرداد 1396 در جلســه 133 مجلــس، رســیدگی ب
ــان  ــی1 از مخالف ــت اهلل خادم ــی و هدای ــیدمحمدجواد ابطح ــد. س ــال ش ــان دنب ــان و مخالف موافق
بودنــد. ابطحــی گفــت: »آقــای زنگنــه عزیــز، حــاال مــا یــک باشــگاهی داریــم بــه نــام باشــگاه نفــت 
و نیــرو. باشــگاه اندیشــه ورزان نفــت و نیــروی ایرانیــان، جنــاب زنگنــه کجــا نشســته اند؟ شــما بــه 
ــد.« ابطحــی  ــر شــما آنجــا چــه کار می کنن ــن و رئیــس دفت ــان، معاونی ــد، خودت ــا روشــن بگویی م
در ادامــه، از حضــور زنگنــه در آن باشــگاه انتقــاد کــرد و از خصوصــی بــودن آن مؤسســه گفــت و 
ــد  ــان می توانن ــه می شــود... آقای ــن باشــگاه گرفت ــی در ای ــردی نفت مدعــی شــد »تصمیمــات راهب
ــای کاردر، و دیگــران، رئیــس  ــران، آق ــی وقتــی رئیــس شــرکت ملــی نفــت ای باشــگاه بزننــد... ول
دفتــر آقــای زنگنــه، آیدیــن ختــان و دیگــران هســتند، اینهــا تصمیم گیــر هســتند... امــا راجــع 
ــود و  ــال خ ــد دنب ــا برون ــا نیســت، گروهبان ه ــای گروهبان ه ــد ج ــر فرمودن ــای وزی ــه آق ــه اینک ب
ژنرال هــا بیاینــد، آقــای زنگنــه عزیــز، شــما بیســت و هشــت ســاله بودیــد معــاون وزیــر فرهنــگ 
شــدید، ســی ســاله بودیــد وزیــر شــدید، شــما از کــی ژنــرال شــدید و دیگــران؟ عزیــزان مــن! اینهــا 
ــدارم  ــت ن ــرارداد IPC و اینهــا وق ــه ق ــم... مــن راجــع ب ــد میــدان را بدهی ــد. بای ــد رشــد کنن بای
صحبــت کنــم... آقــای زنگنــه چــرا در ســال 1392 تصمیــم گرفتیــد پــول خــوراک پتروشــیمی ها 
ــد، درحالی کــه پیشــتر در خــارج از کشــور دریافــت می شــد.  ــه ای بگیری ــه ارز مبادل را در داخــل ب
ــد و  ــخ کردی ــا فس ــا چینی ه ــدان آزادگان را ب ــرارداد می ــبانه ق ــورت ش ــال 1392 به ص ــرا در س چ
االن مجبــور شــدید در تمــام میدان هــا ازجملــه آزادگان، فــاز 11 همــان شــرکت چینــی را شــرکت 

کنیــد.«
هدایــت اهلل خادمــی، نماینــده ایــذه و باغملــک، در مجلــس دهــم از مخالفــان زنگنــه بــه شــمار 
می رفــت. او بــه پشــت تریبــون آمــد و گفــت: »طــی چهــار ســال گذشــته ده هــا بــار در رســانه ها 
مطــرح شــده کــه وزارت نفــت پنجــاه میلیــارد دالر بدهــکار شــده. یعنــی پنجــاه میلیــارد وام بــدون 

1 . هدایــت اهلل خادمــی ازجملــه مخالفــان زنگنــه بــود کــه ســابقه مدیریــت شــرکت حفــاری شــمال )متعلــق بــه بنیــاد 
ــوان  ــاده و در رســانه ها به عن ــا وزارت نفــت در افت ــک جــک آپ ب ــر ســر ی ــن، ب مســتضعفان( را داشــت. او پیــش از ای

مخالــف مطــرح شــده بــود.
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بهــره بــرای اجرایــی کــردن پروژه هــای اساســی بــه وزارت نفــت دادنــد. بــا بخشــی از ایــن منابــع 
مالــی، فازهــای دوازده، پانــزده و شــانزده پــارس جنوبــی تــا شــهریور 1392 پیشــرفت 93 درصــدی 
ــا  ــر ی ــار براب ــرای اولین ب ــی ب ــارس جنوب ــترک پ ــازن مش ــت از مخ ــد برداش ــث ش ــتند... باع داش

بیشــتر از قطــر شــود، پــس ایــن فاینانــس داخلــی چــه اشــکالی داشــته؟«
خادمــی در بخــش دیگــری از انتقــادات خــود بــه بزرگنمایــی میــزان تولیــد و صــادرات در قبــل 
ــه تولیــد را  و پــس از تحریــم اشــاره کــرد. او گفــت: »افزایــش تولیــد نداشــتیم، بلکــه برگشــت ب
ــیر آب و گاز را  ــم و ش ــافرت بروی ــه مس ــم ب ــم گرفته ای ــه تصمی ــت ک ــن اس ــل ای ــته ایم... مث داش
ــه  ــن. اگرچ ــع، همی ــم؛ در واق ــاز می کنی ــیرها را ب ــتیم ش ــافرت برگش ــی از مس ــم و وقت می بندی
ــم  ــا خواهی ــی از چاه ه ــد چرخش ــد، تولی ــد نیفتن ــد و از تولی ــه نبینن ــا صدم ــه چاه ه ــرای اینک ب
داشــت، ولــی ایــن کاری روتیــن اســت... جنــاب آقــای مهنــدس! فرمــوده بودیــد تــا ســال 1394 
بــه خودکفایــی بنزیــن دســت خواهیــم یافــت، ولــی االن روزانــه حــدود ده میلیــون لیتــر بنزیــن 
ــامان  ــا س ــی نه تنه ــم، ول ــامان می دهی ــوخت را س ــرف س ــت مص ــد مدیری ــود. فرمودی وارد می ش
داده نشــد، بلکــه میــزان مصــرف بنزیــن بــه بیــش از هشــتاد میلیــون لیتــر در روز رســید. فرمودیــد 
ــه 5 میلیــون  ــات گازی را ب ــم، می توانیــد تولیــد نفــت و میعان ــا ســال 1396 و در شــرایط تحری ت
ــت  ــان دول ــی را در پای ــارس جنوب ــده پ ــد پرون ــی نشــد. فرمودی ــانید، ول ــزار بشــکه برس و 700 ه
ــد ژنرال هــا را جایگزیــن گروهبان هــا می کنیــد، ضمــن  ــی نبســتید. فرمودی ــد، ول یازدهــم می  بندی
ایــراد بــه ایــن ایــراد کــه در صنعــت جایگاهــی نــدارد و از فــرد بزرگــی مثــل شــما انتظــار نمــی رود، 
ولــی همــه شــش معــاون و قائم مقامــی کــه آوردیــد، اســتعفا دادنــد و رفتنــد. جنــاب آقــای وزیــر! 
ــی و  ــالت ذات ــه رس ــس ب ــدگان مجل ــا نماین ــد ت ــتخدام نکنی ــس را اس ــدگان مجل ــد نماین من بع
نظارتــی خــود ادامــه دهنــد... قــرار بــود پاالیشــگاه 480 هــزار بشــکه ای ســیراف تــا ســال 1396 بــه 
بهره بــرداری برســد، ولــی هنــوز در مرحلــه خاکبــرداری اســت و متوقــف شــد... فرمودیــد پاالیشــگاه 
آناهیتــا و فــارس را فعــال خواهیــد کــرد، ولــی یــک درصــد هــم پیشــرفت نکــرد... فرمودیــد قصــد 
افزایــش ضریــب پاالیــش بــه ســه میلیــون بشــکه را داریــد، ولــی در عمــل پاالیشــگاه های آناهیتــا، 

خوزســتان و هرمــز را هــم از مــدار خــارج کردیــد.«
ــا درمــورد  پــس از صحبت هــای موافقــان و مخالفــان، بیــژن زنگنــه پشــت تریبــون رفــت: »ام
ایــن ســؤاالت و مطالبــی کــه اینجــا گفتــه شــد، مــن چنــد نکتــه را عــرض می کنــم. یــک مطالبــی 
ــر  ــار ســال اســت وزی ــن چه ــم، م ــال را شــکر می کن ــد متع ــن خداون ــد. م ــای ابطحــی فرمودن آق
ــر دســتم در رفتــه، یعنــی عبــور کــرده و  ــول از زی ــارد تومــان پ نفــت هســتم. صدهــا هــزار میلی
رفتــه، ایشــان فقــط بــه ایــن باشــگاه نفــت و نیــرو چســبیدند، ولــی باشــگاه نفــت و نیــرو چیســت؟ 
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باشــگاه نفــت و نیــرو یــک مؤسســه غیرانتفاعــی غیردولتــی اســت. در ســال 1391 توســط بنــده و 
یک ســری دوســتان ثبــت شــد. دوســتان! در ســال 1391 کــه مــا ایــن را ثبــت کردیــم در خــواب 
ــات را  ــد و انتخاب ــی بیای هــم نمی دیدیــم کــه یــک روزی ممکــن اســت کســی مثــل آقــای روحان
ــم  ــا آمدی ــم. م ــن را هــم نمی کردی ــا اصــًا تصــور ای ــر شــویم، م ــر وزی ــار دیگ ــک ب ــا ی ــرد و م بب
گفتیــم یک ســری آدم هایــی کــه در کار نفــت و نیــرو تجربــه دارنــد کــه جمعشــان هــم 200 نفــر 
ــک  ــد... ی ــخنرانی کن ــی س ــم، یک ــه بگذاری ــک جلس ــی ی ــوند، ماه ــع ش ــم جم ــود، دور ه نمی ش
اتــاق فکــر مفت ومجانــی اســت. اگــر هــم دولــت خواســت حرفــی بزنــد، صحبتــی شــود، افزایــش 
ــی  ــه کمک ــرد، ن ــه ای می گی ــه هدی ــرد، ن ــت می گی ــی از دول ــه پول ــد. ن ــد، بکنی ــته باش کاری داش
ــده آنجــا فقــط عضــو هیئــت مؤســس  ــت اعضــا هــم اداره می شــود. بن ــا حــق عضوی ــرد. ب می گی
ــاف  ــا خ ــر اینه ــتند. اگ ــاس هس ــدر حس ــتان این ق ــی از دوس ــرا بعض ــم چ ــن نمی دان ــتم. م هس
قانــون بــوده، شــما کــه چهــار ســال پیــش ایــن را می دانســتید، چــون از چهــار ســال پیــش بــه 
ــه قــوه قضائیــه می گفتیــد، بــه کمیســیون اصــل نــود می گفتیــد، مــا اگــر خــاف  مــن گفتیــد، ب

ــد. ــان را می گرفتن ــم، یقه م ــون کردی قان
ــران  ــه در ای ــا ک ــه، م ــود، بل ــت می ش ــه ای دریاف ــه ارز مبادل ــیمی ها ب ــوراک پتروش ــول خ پ
نمی توانیــم چیــزی بفروشــیم از او ارز بگیریــم. مــا نمی توانیــم بــا یــک نفــر داخلــی معاملــه کنیــم 
و چیــزی بفروشــیم بگوییــم ارز پــول بدهیــد. اگــر قــرار اســت ارز را هــم بــه ریــال تبدیــل کنیــم، 
معلــوم اســت کــه قیمــت رســمی ارز چیســت. ارز یــک قیمــت رســمی دارد، بایــد بــه آن تبدیــل 

ــم.  ــون در بیاوری ــان قان ــم از خودم ــا کــه نمی توانی ــم. م کنی
ــب و روزش را از  ــما ش ــم ش ــن نمی دان ــد. م ــخ کردی ــرارداد آزادگان را فس ــبانه ق ــد ش می گوین
کجــا در آورده ایــد کــه فهمیدیــد شــب بــوده یــا روز بــوده. امــا باالخــره یــک نفــری آمــده و یــک 
قــراردادی را داشــت انجــام مــی داد و ایــن در حیطــه قــراردادش وظایفــش را انجــام نمــی داد، مــا 
را معطــل کــرده بــود. ســر کار گذاشــته بــود. از وقتــی کــه مــا آن کار را قطــع کردیــم، خودمــان 

رفتیــم کار کردیــم و تولیدمــان در آنجــا بــاال رفــت.
گفتــه شــد 50 میلیــارد دالر وام بی بهــره بــه نفــت دادنــد. کجــا وام بی بهــره؟ حــدود 8 درصــد 
ــارد  ــوده، شــده 50 و خــرده ای میلی ــارد دالر ب ــن وام نزدیــک 30 میلی ــد، ای ــح ســاالنه می گیرن رب
ــّد  ــا اش ــد؟ ب ــره می ده ــه کســی وام بی به ــزی ب ــک مرک ــر بان ــد؟ مگ ــره دادن ــا وام بی به دالر. کج

ــره نیســت. ــرد و اصــًا بی به ــا می گی ــره اش را از م ــکان به ام
ــت.  ــوده اس ــا ب ــل از تحریم ه ــد قب ــط تولی ــد، فق ــه نکردی ــد را اضاف ــما تولی ــه ش ــد ک  فرمودن
ــش  ــان زحمتک ــزار کارکن ــا ه ــا ده ه ــرا ب ــد، چ ــت کنی ــن مخالف ــا م ــد ب ــر می خواهی ــرادران! اگ ب
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ــا از  ــا دارد اینج ــد. ج ــورد می کنی ــوب برخ ــز جن ــق نفت خی ــزی و مناط ــت مرک ــاره، نف ــات ق ف
ــا  ــه از آنه ــه و خاضعان ــد، صمیمان ــظ تولی ــد و در حف ــت کردن ــد نف ــه در تولی ــی ک مجاهدت های
تشــکر کنــم. فکــر می کننــد کــه تولیــد نفــت مثــل شــیر آب اســت کــه بــازش کنیــم و ببندیــم. 
ــک  ــزار و ی ــرد و ه ــفالتین می گی ــد، آس ــر نمی آی ــی، دیگ ــاز می کن ــه ب ــد ک ــدی، بع ــن را می بن ای
چیــز دیگــر. اینهــا زحمــت کشــیدند، مجاهــدت کردنــد تــا توانســتند یــک میلیــون تولیــد مــا را 

ــد.  برگردانن
ــد، نماینــدگان ادوار. دوســتان مــن!  ــا توضیــح دادن ــد. آق گفتنــد نماینــدگان را اســتخدام کردی
ان شــااهلل شــما ده دوره رأی بیاوریــد، هــر دوره ای کــه تمــام می شــود یکــی از دغدغه هــای 
ــن  ــه ای ــا! ب ــد آق ــذارد می گوی ــه می گ ــا وزرا جلس ــه ب ــدم ک ــن دی ــت، م ــن اس ــه ای هیئت رئیس
ــم؟ در  ــه کار کنی ــدارد را چ ــه کار ن ــده ای ک ــد. نماین ــد، کاری بدهی ــه کاری ندارن ــی ک نماینده های
جامعــه ولــش کنیــم؟ ایــن نماینــده بایــد یــک کاری داشــته باشــد زندگــی کنــد. مــن بــه شــما 
سربســته می گویــم اگــر نماینــده نگــران شــغل و کار آینــده اش باشــد، آن هــم در حــد یــک حقــوق 
دولتــی گرفتــن، اگــر نگــران ایــن بشــود، هــزاران مفســده دیگــر از آن درســت می شــود. آنهــا را 
در نظــر بگیریــد کــه خــدای  نکــرده چــه می شــود و ایــن همیشــه در قوانیــن مــا بــوده و ایــن کار 
را کرده انــد. مــن هــم بــا آقــای رئیــس مجلــس بحــث بــود، مــن یــک تعــدادی را بــه کار گرفتــم، 
ــه ای هــم نیســت، ولــی یــک مطلــب  ــه کار گرفتــم. هیچ چیــز مخفیان افتخــار هــم می کنــم کــه ب
را هــم بگویــم، مــن بچــه نیســتم... مــن حداقــل عقــل سیاســی را دارم کــه نماینــده دور قبــل یــک 
ــد کار کنــد.  ــرای مــن رأی جمــع کنــد. علیــه مــن می توان ــد ب شــهر در رأی اعتمــاد کــه نمی توان
چــرا؟ چــون ایــن کســی کــه آمــده بــا آن قبلــی رقیــب هســتند، اینکــه واضــح اســت. مــن این قــدر 

عقــل سیاســی دارم، امــا یــک مصلحــت ملــی هــم در ایــن مســئله هســت.
ــم. مــن گفتــم  ــا دانشــگاه داری ــا وزارت نفــت، مــا االن بهتریــن ارتبــاط را ب ارتبــاط دانشــگاه ب
تمــام دانشــگاه هایی کــه بخــش باالدســتی نفــت دارنــد، حتمــاً بــه آنهــا کار واگــذار شــود کــه در 

بخــش باالدســتی کار کننــد. قراردادهــای درازمــدت بــا اینهــا بســتیم.
امــا یــک نکتــه بگویــم و تمــام کنــم. ببینیــد! آقــای ابطحــی یــک مطلبــی فرمودنــد کــه گفتنــد 
چــه زمانــی بــه جوان هــا میــدان می دهیــد. مــن معتقــدم از همیــن االن. دوســتان می داننــد مــن 
خیلــی اصــرار کــردم کــه شــخص دیگــری را وزیــر نفــت معرفــی کننــد، خیلــی پافشــاری کــردم، 
امــا در آخــر تنهــا مانــدم. همــه پشــت مــن را خالــی کردنــد. یعنــی همــه گفتنــد کــه بــرو وزیــر 
ــد رشــد  ــن دوره بای ــا را در ای ــا جوان ه ــه، م ــد می کــردم؟... بل ــدم. چــه کار بای ــا مان شــو. مــن تنه

بدهیــم، جوانگرایــی بــرای مــن یــک اصــل اســت کــه بــه آن توجــه خواهــم کــرد.«
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ــار  ــای چه ــه برنامه ه ــخنانش، مجموع ــری از س ــای دیگ ــه در بخش ه ــه، زنگن ــان جلس در هم
ســال آتــی خــود را شــرح داد. او اذعــان کــرد کــه وزیــر نمی توانــد برنامــه دهــد، بلکــه راهکارهــا 
ــه  ــد ارائ ــده را می توان ــون آم ــه در قان ــوان مصوب ــه به عن ــه ک ــه آنچ ــیدن ب ــرای رس ــا ب و راهبرده
کنــد: »راهکارهــا و راهبردهایــی بــرای اجــرای اهــداف کّمــی و کیفــی، چــه در برنامه هــای مصــوب 
ــت را  ــت نف ــئله صنع ــن مس ــود.« او مهم تری ــر می ش ــنواتی ذک ــای س ــس و بودجه ه ــی مجل قانون
ــترکی  ــای مش ــا میدان ه ــت: »م ــترک دانس ــای مش ــعه میدان ه ــرای توس ــرمایه  گذاری ب ــا س همان
داریــم کــه در برنامــه ام بــه صراحــت نوشــته ام تمــام اینهــا بایــد در ایــن چهــار ســاله تعییــن تکلیــف 
شــود و هیــچ میــدان مشــترکی نبایــد باتکلیــف بمانــد.« دغدغه هــای خــود بــرای رشــد ظرفیــت 
ــرای  پاالیشــگاه ها و همچنیــن تولیــد مــواد پتروشــیمیایی و شــبکه گازرســانی را برشــمرد: »مــا ب
پاالیشــگاه ها از 1 میلیــون و 700 هــزار بشــکه ظرفیــت فعلــی بــه 3 میلیــون بشــکه برنامــه دیــده و 
تصویــب شــده اســت... بــا برنامــه ای کــه داریــم، ان شــاهلل تولیــد پتروشــیمی بــه بــاالی 40 میلیــارد 
دالر خواهــد رســید. االن صــادرات گاز بــه عــراق را شــروع کردیــم، تــا آخــر ســال هــم خــط دوم 
ــه  ــن در برنام ــه م ــه ک ــم. آنچ ــادر کنی ــم ص ــز می توانی ــا نی ــه جاه ــه بقی ــم و ب ــروع می کنی را ش
نوشــتم ایــن اســت کــه صــادرات بــه 70 میلیــارد مترمکعــب برســد. همچنیــن دربــاره گازرســانی 
کــه دوســتان گفتنــد، از اول تاریــخ شــروع ایــن دولــت، 14هــزار روســتا گازرســانی شــده بــود، االن 
در ایــن ســه ســال، از زمانی  کــه مــا ایــن طــرح را شــروع کردیــم، 9 هــزار روســتا گازرســانی شــده 
ــی گازرســانی کشــور تکمیــل  ــد خــدا، شــبکه اصل ــه امی و 5 هــزار روســتا در دســت اجراســت. ب

می شــود.«
ــه  ــود و از 1396 ب ــر ب ــال اخی ــار س ــای چه ــه از دغدغه ه ــانی ک ــروی انس ــاره نی ــه درب زنگن
ــل نماینــدگان مجلــس گفــت: »وقتی کــه مــن در ســال 1384  بعــد نیــز اســتمرار یافــت، در مقاب
ــه در  ــود. وقتی ک ــر ب ــزار نف ــا 120 ه ــراردادی م ــمی و ق ــروی رس ــردم، کل نی ــرک ک ــت را ت نف
ــه اینکــه تمــام پتروشــیمی ها و عمــده پاالیشــگاه ها واگــذار شــده  ســال 1392 برگشــتم، باتوجه ب
بــود، جمعیــت نیــروی انســانی نفــت 220 هــزار نفــر بــود، یعنــی صــد هــزار نفــر نیــرو ]در طــول 
هشــت ســال[ اضافــه شــد؛ بــدون اینکــه کار اضافــه شــود ]بلکــه کار کــم شــده بــود[... االن حــل 
ایــن معضــل کار بزرگــی اســت. واقعــاً وضــع زندگــی کارکنــان بــد اســت. واقعــاً اینهــا در ناراحتــی 
زندگــی می کننــد. حتمــاً بایــد بــا کمــک شــما نماینــدگان اگــر بــه مــن رأی دادیــد، بــرای حــل 

مشــکات اینهــا تــاش کنــم.«
زنگنــه بــدون اشــاره بــه مصادیــق مســئولیت های اجتماعــی و مشــکاتی کــه بــر ســر راه اجــرای 
ــن موضــوع زد و اشــاره کــرد: »مســئله مســئولیت های اجتماعــی نفــت  ــه ای ــزی ب آن اســت، گری
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اســت، مهم تریــن کارهایــی اســت کــه بایــد انجــام شــود. مــن افتخــار می کنــم و خــدای متعــال 
را شــکر می کنــم کــه ایــن دفعــه جــزء اولیــن دفعاتــی اســت کــه وزیــر نفــت می آیــد اینجــا رأی 

بگیــرد و اکثریــت قاطــع نماینــدگان مناطــق نفت خیــز از وزیــر نفــت حمایــت می کننــد.«1
29 مــرداد 1396 رأی گیــری انجــام شــد و 288 نماینــده حاضــر در مجلس به وزرای پیشــنهادی 
دولــت دوازدهــم رأی دادنــد. بیــژن زنگنــه بــا 230 رأی موافــق، 35 رأی مخالــف و 23 رأی ممتنــع2 
بــار دیگــر پــای بــه ســاختمان وزارت نفــت در خیابــان طالقانــی گذاشــت. ایــن بــار، مخالفانــش در 

میــان نماینــدگان، دو برابــر دوره قبلــی بــود.

وضعیت صنعت نفت در سال 1392
ــش  ــه بخ ــت ک ــان یاف ــی پای ــد در حال ــر و امی ــت تدبی ــه در دول ــال وزارت زنگن ــتین س نخس
ــه فــروش می رفــت و پــول ناشــی از درآمــد نفتــی از برخــی  عمــده ای از نفــت ایــران به ســختی ب
ــر 3 میلیــون و  ــغ ب بانک هــا به ســختی منتقــل می شــد. متوســط تولیــد نفــت در ســال 1392، بال
600 هــزار بشــکه در روز بــود. صــادرات نفت خــام نســبت بــه ســال گذشــته تقریبــاً یــازده درصــد 
کاهــش یافــت و بــه 1 میلیــون و 600 هــزار بشــکه در روز رســید. قیمــت هــر بشــکه نفت خــام بــا 
کمــی فرازوفــرود، به طــور متوســط حــدود 105 دالر بــود. در ایــن میــان، تولیــد گاز و گازرســانی 
بــرای اهالــی پتروشــیمی و مصــرف روزانــه مــردم، بــاارزش می نمــود. کل تولیــد گاز در ایــن ســال 
ــود کــه در صفحــات پیــش رو شــیوه مصــرف در بخش هــای  ــارد مترمکعــب ب ــر 166 میلی ــغ ب بال
ــه 99  ــا 4 درصــد کاهــش ب مختلــف را توضیــح خواهیــم داد. صــادرات فراورده هــای نفتــی نیــز ب
ــوری، کل تولیــد محصــوالت  ــر اســاس گــزارش ترازنامــه هیدروکرب هــزار بشــکه در روز رســید.3 ب
پتروشــیمیایی بیــش از 40 میلیــون تــن و ظرفیــت پاالیشــی کشــور بالــغ بــر 1 میلیــون و 800 هزار 
ــد  ــورددار تولی ــان رک ــادان همچن ــای پاالیشــگاهی، پاالیشــگاه آب ــن واحده ــود. بی بشــکه در روز ب
ــده  ــت اثبات ش ــر نف ــت و ذخائ ــه داش ــف ادام ــای مختل ــافی در حوزه ه ــای اکتش ــود. فعالیت ه ب
ایــران 157 میلیــارد بشــکه و ذخائــر اثبات شــده گاز طبیعــی 33/8 هــزار میلیــارد مترمکعــب اعــام 
شــد.4 در همیــن ســال، بــر حســب گــزارش ترازنامــه بانــک مرکــزی، نــرخ دالر در بازارهــای رســمی 

ــود.5 ــازار غیررســمی، 31 هــزار و 839 ریــال ب ارز به طــور متوســط 21 هــزار و 253 ریــال و در ب

1 . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 133، 28 مرداد 1396.

2 . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 134، 29 مرداد 1396.
3 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1392.
4 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1392.

5 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
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بیژن زنگنه؛ چالش ها و راهبردها
زنگنــه هنگامــی کــه بــه ســاختمان وزارت نفــت در خیابــان طالقانــی پــا گذاشــت، بــا چالش های 
متعــددی روبــه  رو شــد، بــرای حــل آنهــا راهبردهایــی در پیــش گرفــت و دســت بــه اقداماتــی زد. 
ــواد پتروشــیمیایی،  ــد م توســعه میدان هــای مشــترک، رشــد ظرفیــت پاالیشــگاه ها، افزایــش تولی
ــای  ــن اولیت ه ــادرات گاز از مهم تری ــانی و ص ــبکه گازرس ــعه ش ــافی، توس ــات اکتش ــه عملی ادام
زنگنــه بــود، امــا مهم تــر از همــه، افزایــش تولیــد و فــروش نفت خــام بــود. شــرایط تحریــم، فــروش 
نفــت را ســخت تر از همیشــه کــرده بــود و صــادرات نفــت در ســال 1392 نســبت بــه ســال قبــل، 
افــت یــازده درصــدی داشــت، امــا زنگنــه کــه تجربــه پدیــده بابــک زنجانــی را پیــش رو داشــت، 
بســیار محتــاط عمــل کــرد و تــاش کــرد نفــت را از مبــادی شــفاف بــه فــروش رســاند تــا در دوره 
ــرژی شــکل  ــورس ان ــه ب ــود ک ــن راســتا ب ــاورد. در همی ــر نی ــی ســر ب ــن پدیده های ــش چنی وزارت

گرفــت و کار خــود را آغــاز کــرد.

بورس انرژی، شفافیت در مقابل مافیا
زنگنــه کــه عاقبــت چنــد معاملــه غیررســمی را در دادگاه هــای دوره پیشــین مشــاهده کــرده بود، 
یکــی از منتقدیــن فــروش نفــت از طریــق واســطه های بدنــام و غیررســمی بــود. او از هرگونــه عمــل 
ــای  ــا امض ــرداد 1392 ت ــش در م ــان روی کار آمدن ــرد. از زم ــز می ک ــه پرهی ــاح مافیاگون به اصط
برجــام، بــرای افزایــش فــروش نفــت تحــت بیشــترین فشــارهای سیاســی ازســوی منتقدانــش قــرار 
ــت و دور زدن  ــروش نف ــی ف ــش توانای ــم تکنوکرات ــه و تی ــد زنگن ــان اســتدالل می کردن ــت. آن گرف
ــدارم، چــون  ــی ن ــن اســتدالل ها می گفــت مــن توانای ــه ای ــد. زنگنــه در پاســخ ب تحریم هــا را ندارن

مخالــف پدیده هایــی چــون بابــک زنجانــی هســتم.1 
بیــژن زنگنــه ســرانجام در 5 شــهریور 1393 از تشــکیل هیئتــي پنج نفــره بــرای اتخــاذ 
تصمیم هــاي اصلــي فــروش نفــت ایــران خبــر داد. ایــن هیئــت بــا تأییــد مقام هــاي ارشــد نظــام و 
بــراي جلوگیــري از فســاد شــکل گرفــت. دو وزیــر و ســه مدیــر باســابقه و قدیمــي کشــور و آشــنا بــا 
مســائل بانکــي و نفتــي از اعضــای آن بودنــد. وزیــر نفــت در گفتگویــي بــا روزنامــه اعتمــاد، فــروش 
ــات و فرآورده هــاي آن را یکــي از زمینه هــاي فســاد در نفــت برشــمرد و گفــت: »در  نفــت و میعان
یــک ســال گذشــته تــاش شــد آدم هــاي حرفــه اي بــا ســابقه روشــن در رأس امــور قــرار گیرنــد و 
در معامــات نفتــي بــر اســاس یــک فرآینــد و روش مشــخصي تصمیم گیــري شــود. ازایــن رو، هیئــت 
ــران را  ــروش نفــت ای ــي ف ــور، تمــام تصمیم هــاي اصل ــه ام ــا ســوابق روشــن و آشــنا ب ــره ب پنج نف

1 . نقل به مضمون
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ــد.«1 ــد کن ــد تأیی ــز بای ــت نی ــر نف ــا را وزی ــاي آنه ــد. تصمیم گیري ه مي گیرن
ــل  ــرد. راه ح ــدام ک ــق اق ــد طری ــد از چن ــت بای ــروش نف ــرای ف ــد ب ــرار می ورزی ــه اص زنگن
ــه به طــور رســمی  ــن صــورت ک ــود. بدی ــی کشــور ب ــای داخل ــق ارگان ه ــدام از طری نخســتین، اق
نفــت بــه آنهــا فروختــه شــود تــا آنهــا بتواننــد بــه صــادرات دســت زننــد. راه حــل دوم، خریــد نفــت 
ــورس و عرضــه  ــبیه ب ــازمانی ش ــروش رســمی در س ــود. ف توســط کشــورهای متحــد و دوســت ب
نفــت بــه خریــداران عمومــی ســومین راه حــل زنگنــه بــود. او از حمایــت از هــر گــروه غیررســمی 
ــز  ــی داشــتند، پرهی ــام و نشــانی پراهمیــت در سیاســت داخل ــی ن ــی کــه حت پشــت پرده و مافیای
ــود. مخالفانــش بارهــا می گفتنــد کــه زنگنــه  ــا مخالفانــش ب می کــرد و همیــن محــل دعــوای او ب
ــار  ــر ب ــه زی ــا زنگن ــدازد، ام ــروش نفــت در خطــر ان ــرای حفــظ نظــام و ف ــروی خــود را ب ــد آب بای
تشــکیل ســازمان مخفــی بــرای دور زدن تحریم هــا نرفــت. او بارهــا بــه پرونــده یکــی از مدیرانــش، 
ــرار  ــه ق ــی در مخمص ــک زنجان ــه باب ــت ب ــروش نف ــل ف ــه دلی ــه ب ــرد ک ــاره می ک ــاز، اش جشن س
ــز  ــت هراس انگی ــد وزات نف ــرای کادر جدی ــی ب ــک زنجان ــده باب ــرار پدی ــع، تک ــود. در واق ــه ب گرفت
ــد  ــرژی روی آوردن ــورس ان ــه فــروش نفــت در ب می نمــود. ازایــن رو، تکنوکرات هــای وزارت نفــت ب
ــورس  ــی ب ــن حال وهوای ــد. در چنی ــزم آن بحــث و جــدل کردن ــر روی مکانی ــا ب ــا و هفته ه و روزه
انــرژی )نفــت( راه انــدازی شــد. فــروش نفــت در بــورس تهــران، ظاهــری کامــًا رســمی و شــفاف 
داشــت کــه بــه اقنــاع افــکار عمومــی می انجامیــد. لیکــن، قیمت گــذاری و نحــوه عملیــات آن پــر 

ــود.  ــه می نم ــام و دغدغ از ابه
ــورس  ــه حضــور در ب ــاز ب ــام نی ــد نفت خ ــرای خری ــور ب ــل کش ــگاه های داخ ــو، پاالیش از یک س
نداشــتند و ازســوی دیگــر، بــورس داخــل بــه دلیــل عــدم ارتبــاط بــا بــورس جهانــی نمی توانســت 
خریــداران را بــه ســود موردنظــر و عملیاتــی شــدن آن امیــدوار ســازد. رونــد فــروش نفــت در بــورس 
تــا شــروع برجــام کنــد و کم حجــم بــود و بــا امضــای برجــام و بــاز شــدن قفــل تحریم هــا، بــورس 
ــار دیگــر  ــاد. لیکــن، پــس از خــروج ترامــپ از برجــام و شــروع تحریم هــا ب تهــران از اهمیــت افت

اخبــار فــروش نفــت در بــورس تهــران گاه گاهــی تیتــر مطبوعــات شــد. 
ــه نفت خــام  ــود؛ 17 فروردیــن 1393 نخســتین محمول ــرژی پرســروصدا ب ــورس ان شــروع کار ب
ــران، شــاپور محمــدی،  ــا حضــور رکن الدیــن جــوادي، مدیرعامــل شــرکت ملــي نفــت ای ســبک ب
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــس س ــادي، رئی ــي صالح آب ــي، عل ــاد و دارای ــادي وزارت اقتص ــاون اقتص مع
بهــادار، و ســیدعلي حســیني، مدیــر عامــل بــورس انــرژي، در محــل بــورس انــرژي ایــران عرضــه 

1 . خبرگزاری شانا، 5 شهریور 1393.
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ــش  ــال بخ ــور فع ــرای حض ــي ب ــورس را گام بزرگ ــت در ب ــه نف ــوادي عرض ــن ج ــد. رکن الدی ش
خصوصــي در عرصــه معامــات نفت خــام دانســت و اظهــار امیــدواري کــرد حجــم عرضــه از روزي 
ــن کار را متنوع ســازي  ــد. او هــدف از ای ــه ده هــزار بشــکه افزایــش یاب ســه هــزار بشــکه در روز ب
مشــتریان و حمایــت از بخــش خصوصــي اعــام کــرد. همچنیــن، بــر عرضــه منظــم میعانــات گازي 
ــورس را نقطــه عطفــي تاریخــي در صنعــت نفــت  ــورس تأکیــد کــرد و عرضــه نفت خــام در ب در ب

ــت.1 ــي دانس ــاي بین الملل ــر تحریم ه ــش تأثی ــرای کاه ــران ب ای
شــاپور محمــدي، معــاون اقتصــادي وزارت اقتصــاد، نخســتین روز عرضــه نفــت در بــازار ســرمایه 
ــازار انــرژي ایــران و آن را به انــدازه ملــي شــدن صنعــت نفــت مهــم دانســت.  را برگــي از تاریــخ ب
رئیــس ســازمان بــورس نیــز ضمــن تاریخــي دانســتن ایــن اقــدام گفــت: »امــروز عرضــه را بــراي 
ــه در  ــزان عرض ــفاف می ــي و ش ــاي رقابت ــا عرضه ه ــم و ب ــاز کرده ای ــک آغ ــگاه هاي کوچ پاالیش
آینــده افزایــش خواهــد یافــت. در مراحــل بعــدي، اختیــار معاملــه و اوراق بهــادار مبتنــي بــر نفــت 
در بــورس انــرژي راه انــدازي خواهــد شــد تــا ایــن بــورس بتوانــد بــر قیمت هــاي نفــت در ســطح 

منطقــه اثرگــذار شــود.«2 
در ایــن روز، نخســتین محمولــه نفتــي بــه میــزان 2 هــزار و 920 بشــکه عرضــه و بــا قیمــت پایــه 
3 میلیــون و 63 هــزار و 27 ریــال ازســوي مشــتریان خریــداري شــد. هــر چنــد، دومیــن عرضــه 
کــه روز 18 فروردیــن انجــام شــد بــا اســتقبال مواجــه نگشــت، امــا ســومین روز عرضــه یعنــي 19 
فروردیــن بــا اســتقبال همــراه بــا احتیــاط خریــداران مواجــه شــد. عرضــه میعانــات گازي نیــز بــا 
اســتقبال خریــداران مواجــه شــد.3 بــورس انــرژي از 17 فروردیــن تــا 5 اردیبهشــت شــاهد 12 بــار 
عرضــه نفت خــام بــود کــه 8 بــار مــورد معاملــه قــرار گرفــت و چهــار بــار نیــز بــه توافــق نینجامیــد. 
ــال  ــه ارزش 29 میلیــارد و 650 میلیــون ری ــه 10 هــزار بشــکه نفت خــام ب در مجمــوع، نزدیــک ب

فروختــه شــد.4 
فروردیــن ســال 1398 کــه تحریم هــا اوج گرفتــه بــود، زنگنــه در دیــدار بــا نمایندگان کمیســیون 
انــرژی مجلــس، بــه پدیــده بابــک زنجانــی اشــاره کــرد و گفــت: »همــه راه هــای فــروش نفــت از 
ــا هــر فــردی یــا ســازمانی کــه خواســتار  ــا تهاتــر را آزمایــش کردیــم و ب بــورس انــرژی گرفتــه ت
خریــد نفــت ایــران باشــد نیــز مذاکــره کردیــم... تاکنــون فــرد یــا ســازمانی در بخــش تهاتــر نفــت 

1 . خبرگزاری شانا، 17 فروردین 1393.

2 . خبرگزاری شانا، 19 فروردین 1393.

3 . خبرگزاری شانا، 19 فروردین 1393.
4 . خبرگزاری شانا، 5 اردیبهشت 1393.
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ــه  ــد نســبت ب ــا بســیار مهــم اســت و بای ــرای م ــول نفــت ب ــت پ ــا کاال وارد نشــده اســت. دریاف ب
پرداخــت آن مطمئــن شــویم تــا مشــکاتی هماننــد بابــک زنجانــی بــار دیگــر تکــرار نشــود.«1

پدیده بابک زنجاني
درمــورد فــروش نفــت از مبــادي غیرمعمــول کــه کارشناســان از آن به عنــوان »اقتصــاد ســیاه« 
یــاد مي کننــد در فصــل پیشــین ســخن گفتــه شــد و گفتیــم کــه ایــن موضــوع در ایــران بــه ظهــور 

پدیــده بابــک زنجانــي انجامیــد.
پــس از روي کار آمــدن دولــت یازدهــم، وزارت نفــت از بابــک زنجانــی بــه دادســتاني شــکایت 
بــرد. او خیلــی زود احضــار و پــس از بررســي هاي قضایــي بازداشــت شــد. جــرم او عــدم پرداخــت 
مبلــغ قریــب بــه دو میلیــارد دالر از فــروش نفــت بــود. حجت االســام غامحســین محســني اژه اي 

در صــد و ششــمین نشســت خبــري خــود بــا خبرنــگاران گفــت:
ــي  ــژه فســاد اقتصــادي اســت. فرق ــه فســاد، به وی ــا هرگون ــه برخــورد ب ــه مصمــم ب ــوه قضائی ق
ــده 3  ــرد. پرون ــي برمي گ ــا دولت ــئول ی ــه مس ــه چ ــام ب ــورد، اته ــارزه و برخ ــن مب ــد در ای نمي کن
ــرار گرفتنــد.  ــود و بیــش از 500 نفــر مــورد تحقیــق ق ــت قبــل ب ــه دول ــوط ب هــزار میلیــارد، مرب
ــان و  ــدوق فرهنگی ــي ، صن ــاي نجوم ــده حقوق ه ــه پرون ــي ازجمل ــز پرونده های ــت نی ــن دول در ای
ــر  ــر ب ــدارد. اگ ــي ن ــچ تفاوت ــي هی ــي و فعل ــت قبل ــراي دســتگاه قضــا، دول ــا وجــود دارد. ب بانک ه
ــن  ــد. عاوه برای ــوش مي ده ــه آن گ ــه ب ــوه قضائی ــد، ق ــته باش ــي داش ــي حرف ــون کس ــاس قان اس
ــراي قــوه قضائیــه بســیار مهــم اســت. گاهــي جریان هــاي  جنبه هــا، برگردانــدن وجــوه و امــوال ب
ــن  ــه ای ــد ک ــي مي کنن ــري سیاس ــده بهره گی ــک پرون ــي در ی ــیدگي قضائ ــد رس ــي از رون سیاس

ــدارد. ــه قــوه قضائیــه ن ربطــي ب
ــاق  ــابق اتف ــت س ــه در دول ــي ک ــت. تخلف ــیده اس ــد رس ــه 150 جل ــي ب ــده زنجان ــاال، پرون ح
ــاز شــد. واحــد پولشــویي وزارت  ــه آن هــم در اواخــر ســال 1391 آغ ــاد و شــروع رســیدگي ب افت
ــات اقتصــادي مشــکوکي  ــرز معام ــه شــرکت اســتیکي بنک اقتصــاد در آن ســال متوجــه شــد ک
دارد. در دولــت ســابق و از اواخــر 1391 و اوایــل 1392 شــرکت نفــت و نیکــو بعــد از ناامیــدي از 
بازگردانــدن اموالشــان، شــروع بــه مذاکــره بــا بابــک زنجانــي کردنــد کــه ایــن مذاکــره تــا مــرداد 
مــاه همــان ســال ادامــه پیــدا کــرد و در مــرداد مــاه یــک چــک دو میلیــارد یورویــي و اســناد ملکــي 
ــه نفــت داده شــد. مســئوالن وقــت نفــت پــس از ایــن اتفاقــات،  ــي ب بابــت بدهــي ازســوي زنجان

1 . خبرگزاری شانا، 18 فروردین 1398.
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ــش از دو  ــب را بی ــرده و طل ــي را ک ــال تقاضــاي ممنوع الخروجــي زنجان ــان س ــاه هم در 23 مهرم
میلیــارد و 66 میلیــون یــورو اعــام مي کننــد. طــرف حســاب زنجانــي، شــرکت وابســته بــه وزارت 
ــارد و 460  ــغ دو میلی ــن مبل ــه م ــد ک ــام مي کن ــو اع ــرکت نیک ــه ش ــه اي ب ــود. او در نام ــت ب نف
ــوان  ــه وزارت اطاعــات، دی ــه را ب ــن نام ــه ام و رونوشــت ای ــه حســاب شــما ریخت ــورو ب میلیــون ی
محاســبات، بازرســي، بانــک مرکــزي و دادســتاني تهــران ارســال کــرده ام. بازپــرس پرونــده از وزارت 
ــد  ــت خری اطاعــات، ناجــا و برخــي نهادهــاي دیگــر درخواســت کمــک مي کنــد. مبلغــي کــه باب
نفــت بــه زنجانــي داده شــد، وارد کشــور نشــده بــود. ایــن مبالــغ در داخــل کشــور مطــرح نشــده 
ــوال  ــه ام ــا برخــي از کشــورهایي ک ــود و ب ــرس را ســخت کــرده ب ــن مســئله کار بازپ ــود و همی ب
ــه،  ــوه قضائی ــس ق ــور رئی ــا حض ــه اي ب ــتیم. جلس ــترداد نداش ــه اس ــود تفاهم نام ــي در آن ب زنجان
ــن جلســه  ــت تشــکیل ای ــر اطاعــات و دادســتان برگــزار شــد. عل معــاون اول رئیس جمهــور، وزی
هــم چندجانبــه بــودن و حجیــم بــودن پرونــده بــود. بــه دنبــال ایــن جلســه، دادســتان تهــران کار 
قضائــي خــودش را کــه مربــوط بــه نــوع اتهــام و پیگیري هــا بــود بــراي ردیابــي امــوال آغــاز کــرد. 
ــش از 30 جلســه،  ــد. بی ــده، کمــک وزارت خارجــه را مي طلبی ــاد خارجــي پرون ــه ابع ــا توجــه ب ب
جلســاتي بــا اطاعــات ســپاه، وزارت اطاعــات و بازرســي کل تشــکیل شــد. در چنــد نوبــت هــم در 
جلســات ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادي تأکیــد شــد کــه دســتگاه ها در ایــن پرونــده همــکاري 
ــي امــوال زنجانــي  بیشــتري داشــته باشــند و حتــي آقــاي ظریــف هــم قــول همــکاري داد. ردیاب
هــم کار ســختي بــود و تقســیم کار صــورت گرفــت، بازرســي کل و وزارت اطاعــات مأمــور پیگیــري 
ــودش  ــد خ ــم در ح ــزي ه ــک مرک ــه دارد. بان ــان ادام ــات همچن ــت اطاع ــدند. فعالی ــي ش ردیاب
ــورد ادعاهــاي متناقضــي داشــت. هیئــت متشــکل از  ــار م ــي در چه ــي داشــت. زنجان همکاري های
نماینــدگان وزارت اطاعــات، نفــت، دادســتاني بــه کشــورهایي رفتنــد کــه زنجانــي، ادعــاي داراي 
حســاب بــودن در آن هــا را داشــت. تمــام ادعاهــاي زنجانــي دروغ بــود و آن نامــه اولیــه کــه در آن 
ــود. البتــه، در ایــن ردیابي هــا اموالــي  ــود پــول را واریــز کــرده اســت هــم کــذب ب اعــام کــرده ب
در برخــي از کشــورها شناســایي شــده بــود. 600 تــا 700 میلیــون یــور، طلــب زنجانــي از یکــي از 
شــرکت هاي نفتــي اســت کــه مــا ایــن را قبــول داریــم. گفتیــم اگــر مــا صبــر کنیــم حکــم قطعــي 
ــن  ــل ای ــد. راه  ح ــش مي آی ــرکت ها پی ــي از ش ــراي اداره برخ ــکلي ب ــود، مش ــادر ش ــادره ص و مص
بــود کــه بــر اســاس قیمــت کارشناســي، ایــن امــوال فروختــه شــود و ایــن مســئله هــم نیــاز بــه 
همــکاري بیــن قــوا داشــت. ایــن مســئله در ســتاد مبــارزه بــا مفاســد هــم مطــرح شــد و زنگنــه 
ــود. دادســتان  ــا ایشــان ب ــم ب ــه حــق ه ــه البت ــود ک ــي ب ــردن شــرکت هاي زنجان ــف اداره ک مخال
تهــران اعــام کــرد کــه وظیفــه اداري شــما نیســت، امــا بهتــر اســت ایــن را قبــول کنیــد. از آن 
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تاریــخ تاکنــون وزارت نفــت مشــغول اداره آن هــا اســت. امضــاي جهانگیــري، بنــده، وزارت اطاعــات، 
ــوي  ــوال ازس ــردن ام ــرش اداره ک ــا پذی ــه ب ــد در رابط ــا مفاس ــارزه ب ــتاد مب اقتصــاد و اعضــاي س
ــي از  ــت برخ ــول نف ــدار از پ ــه مق ــا چ ــد ب ــخص ش ــا مش ــا ردیابي ه ــود دارد. ب ــت وج وزارت نف
اموالــش را خریــداري کــرده اســت. یــک عــددي هــم همچنــان مفقــود اســت کــه رقــم آن بســتگي 
بــه اعــام میــزان خریــد امــوال وي دارد. متأســفانه در برخــي از خریدهایــي کــه زنجانــي داشــته 
اســت اســنادي وجــود نــدارد. به عنــوان مثــال، زمیــن ایــران زمیــن )ملکــي از بابــک زنجانــي واقــع 
ــاده  ــاي ساخته شــده و آم ــف داشــته اســت. زمین ه ــد جــواز مختل ــران( چن ــرب ته در شــهرک غ
ــرد توانســت  ــن ف ــه ای ــود ک ــي دارد. چــه دســت هایي در کار ب ــي قیمــت متفاوت ــن معمول ــا زمی ب
ــا  ــطه دادن محموله ه ــي وي و واس ــث معرف ــد. بح ــول را نده ــي از پ ــرد و برخ ــي بخ محموله های
ــه  ــي، ب ــه زنجان ــي ب ــاي نفت ــذاري محموله ه ــا واگ ــم اســت. در رابطــه ب ــرد بســیار مه ــن ف ــه ای ب
ــا  ــه تحریم ه ــم البت ــوز ه ــرار داشــته اســت. هن ــا ق ــت در تنگن ــدري وزارت نف ــا ق لحــاظ تحریم ه
ــت  ــو هف ــل نیک ــت. مدیرعام ــا نیس ــردن تحریم ه ــه گ ــا ب ــه تقصیره ــال، هم ــت. بااین ح ــي اس باق
مــاه بازداشــت بــود کــه البتــه بــا قــرار وثیقــه آزاد شــد و پرونــده وي بایــد بــه دادگاه بــرود و فــرد 
دادگاهــي شــود. چهــار وزیــر ســابق مــورد ســؤال جــدي بازپــرس قــرار گرفتنــد و مواجهــه حضــوري 
ــر از دســتگاه هاي  ــه دادســرا احضــار شــدند. بیــش از 30 مدی هــم صــورت گرفــت و حتــي وزرا ب
مختلــف احضــار شــدند. در پرونــده زنجانــي، از بیــش از 200 نفــر تحقیــق بــه عمــل آمــد. مبلغــي از 
کل مبلــغ داده شــده ناشــي از فــروش نفــت مجهــول اســت. بااین حــال، بــه دنبــال رســیدن بــه کل 
مبلــغ بدهــي هســتیم. در تاریــخ 20 اردیبهشــت 1394 وزیــر اطاعــات نامــه اي بــه رئیس جمهــور 
نوشــت و اعــام کــرد مــا هــم از ایــن فــرد بازجویــي کنیــم. نامــه بــه دســت رئیــس قــوه قضائیــه 
ــا متهــم در  ــه دادســتان تهــران مي نویســند کــه خــوب اســت ت مي رســد و ایشــان هــم نامــه اي ب
ــي امــوال از ابتــدا برعهــده  ــي ایــن نامــه نوشــته شــد کــه ردیاب اختیــار آنهــا قــرار گیــرد. در حال
ــتان و  ــه دادس ــد ک ــام مي کن ــي اع ــت اهلل آمل ــت 1394 آی ــود. 22 اردیبهش ــات ب وزارت اطاع
ــوده  ــده ب ــان پرون ــوه امــکان بازجویــي را فراهــم کنــد، گرچــه وزارت اطاعــات درجری حراســت ق
اســت. در تاریــخ 3 مــرداد 1394 هــم دادســتان تهــران پاســخ ایــن نامــه را مي دهــد. البتــه اگــر 
بازجویــي هــم مي شــد، اتفــاق خاصــي نمي افتــاد، چــرا کــه در قــوه قضائیــه بازپرس هــاي مجــرب 
وجــود دارد. متهــم در اختیــار ناجــا و ســپاه بــود و آنهــا در جریــان پرونــده قــرار داشــتند، امــا فقــط 

بخشــي از مســائل را ردیابــي کردنــد.«1

1 .  »محســني اژه اي: پرونــده بابــک زنجانــي در دولــت ســابق اتفــاق افتــاده اســت«، تارنمــاي خبرگــزاري العالــم، 19 
دی 1395. 
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ــک  ــه، باب ــي و محاکم ــي طوالن ــک دوره  بازپرس ــس از ی ــزار و پ ــددی برگ ــات دادگاه متع جلس
زنجانــی بــه اشــد مجــازات یعنــي اعــدام محکــوم گردیــد. بابــک زنجانــی دی مــاه 1392 بازداشــت 
و زندانــی شــد. رســانه ها و مدیــران نفتــي بارهــا از دالیــل افشــا نشــدن حامیــان پشــت پــرده ایــن 
ماجــرا گایــه کردنــد. از آن موقــع تاکنــون، او پول هــا را در گــرو جــان خــود نگــه داشــته اســت و 
دولــت نتوانســته اســت پول هــای نقــدی را کــه او عــاوه بــر نفــت دریافــت کــرده بــود، بازگردانــد.

برجام
ــر  ــه ثم ــرات 1+5 ب ــن 2015 مذاک ــر 1394 / 14ژوئ ــراوان، 23 تی ــای ف ــس از کش وقوس ه پ
رســید و توافقنامــه برجــام امضــا شــد. از مهم تریــن نتایــج برجــام، لغــو تحریم هــای نفتــی اتحادیــه 
اروپــا و امریــکا علیــه صنعــت نفــت ایــران بــود. در اینجــا، بندهایــی از برجــام را کــه بــه لغــو ایــن 

ــم. ــاص دارد می آوری ــا اختص تحریم ه
لغو تحریم های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران:

ـ تحریم هــای مربــوط بــه واردات نفــت و گاز از ایــران؛ تحریم هــای مربــوط بــه واردات 
ــه صــادرات تجهیــزات کلیــدی بخش هــای  فراورده هــای پتروشــیمی ایــران؛ تحریم هــای مربــوط ب
نفــت، گاز، پتروشــیمی؛ تحریم هــای مربــوط بــه ســرمایه گذاری در بخش هــای نفــت و گاز و 
ــی، آموزشــی، بیمــه،  ــد کمک  هــای فن ــات تبعــی )مانن ــا خدم ــط ب پتروشــیمی؛ تحریم هــای مرتب
ــرای هــر یــک از گروه هــای فــوق؛ تحریم هــای  ــی...( ب ــا خدمــات مال واســطه گری، حمل ونقــل و ی
ــل؛  ــه بخــش حمل ونق ــوط ب ــای مرب ــل؛ تحریم ه ــه کشــتیرانی، کشتی ســازی و حمل ونق ــوط ب مرب

ــی، بانکــداری و بیمــه.1 ــور مال ــه ام ــوط ب ــای مرب تحریم ه
ــر از روز  ــود کــه در نتیجــه رفــع تحریم هــا، فعالیت هــای زی در بنــد 3 پیوســت 2 نیــز آمــده ب

اجــرای ایــن برجــام مجــاز خواهــد بــود: 
ــای  ــام، فراورده ه ــل نفت خ ــوآپ، حمل ونق ــد، س ــه واردات، خری ــوط ب ــای مرب ــف ـ تحریم ه ال
نفتــی، گاز طبیعــی یــا فراورده هــای پتروشــیمی ایــران و تأمیــن تســهیات اعتبــاری مربــوط؛ ب ـ 
فــروش، عرضــه یــا نقــل و انتقــال تجهیــزات یــا فنــاوری، بــه کمــک فنــی و آموزشــی مورد اســتفاده 
در بخش هــای نفــت و گاز و صنایــع پتروشــیمی در ایــران مشــتمل بــر اکتشــاف، تولیــد و پاالیــش 
ــا  ــل ی ــی در داخ ــخص ایران ــر ش ــه ه ــی، ب ــازی گاز طبیع ــه مایع س ــی، از جمل ــت و گاز طبیع نف
خــارج ایــران یــا بــرای اســتفاده در ایــران؛ ج ـ اعطــای هرگونــه وام یــا تســهیات اعتبــاری بــه هــر 

1 . وزارت امور خارجه، برنامه جامع اقدام مشترک، پیوست 2، بند 2ـ1، ص 47 و 48.
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شــخص ایرانــی کــه در بخش هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی در داخــل یــا خــارج از ایــران فعالیــت 
ــا آن هــا؛ د  ــا ســرمایه گذاری مشــترک ب می کننــد و همچنیــن ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت و ی
ــه مقصــد ایــران توســط دولت هــای  ــا ب ـ توقــف بازرســی، توقیــف و انهــدام محموله هــا از مبــدأ ی

عضــو اتحادیــه اروپــا.1
ــر  ــکا ب ــه امری ــی اختصــاص داشــت ک ــع تحریم های ــه رف ــز ب ــد 3ـ4 از پیوســت 2 برجــام نی بن

ــود: صنعــت نفــت ایــران اعمــال کــرده ب
الــف ـ تاش هــا بــرای کاهــش فــروش نفــت ایــران شــامل محدودیت هــا بــر مقــدار 
ــم  ــد؛ ب ـ تحری ــران را بخرن ــام ای ــد نفت خ ــه می توانن ــورهایی ک ــران و کش ــام ای ــروش نفت خ ف
ــات،  ــات، اطاع ــا، خدم ــترک، کااله ــرمایه گذاری های مش ــارکت در س ــامل مش ــرمایه گذاری، ش س
ــم  ــیمی؛ ج ـ تحری ــت، گاز و پتروش ــای نف ــرای بخش ه ــی ب ــای فن ــش و کمک ه ــاوری و دان فن
خریــد، تحصیــل، فــروش، حمل ونقــل، یــا بازاریابــی نفــت، فراورده هــای پتروشــیمی و گاز طبیعــی 
از ایــران؛ د ـ تحریــم صــادرات، فــروش یــا عرضــه فراورده هــاي نفتــي تصفیه شــده و فراورده هــاي 
پتروشــیمي بــه ایــران؛ ه ـ تحریــم معاملــه بــا بخــش انــرژی ایــران شــامل معاملــه بــا شــرکت ملــی 
نفــت ایــران، شــرکت ملــی نفتکــش ایــران، شــرکت بازرگانــی نفــت ایــران )نیکــو(، شــرکت ملــی 
ــان  ــران و عام ــازی ای ــتیرانی و کشتی س ــای کش ــا بخش ه ــه ب ــم معامل ــران؛ و ـ تحری ــش ای نفتک
بنــادر شــامل شــرکت کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، خطــوط کشــتیرانی جنــوب و شــرکت 

ــی نفتیــران )نیکــو( و عامــان بندرعبــاس.2 بازرگان
طبــق گــزارش ماهانــه اوپــک، در تیــر 1394 تولیــد نفــت ایــران 2 میلیــون و 832 هــزار بشــکه 
در روز بــود. هم زمــان، عربســتان ســعودی 10 میلیــون و 362 هــزار بشــکه در روز و عــراق، بیــش 
از 4 میلیــون بشــکه در روز نفــت تولیــد می کردنــد.3 انتظــار می رفــت کــه بــا اجــرای مفــاد برجــام 
تمامــی تحریم هــای ســهمگینی کــه ســال ها موجــب عقــب افتــادن صنعــت از دانــش فنــی روز و 
ــار دیگــر امــکان ســرمایه گذاری خارجــی در ایــن صنعــت فراهــم  توســعه آن شــده بــود، رفــع و ب
ــر و ســطح  ــی امکان پذی ــازار جهان ــران در ب ــت ای ــی نف ــه، صــادرات و بازاریاب ــر از هم شــود. مهم ت
تولیــد و صــادرات نفــت بــه ارقــام رؤیایــی دهــه 1380 بازگــردد. اســفند 1395، تولیــد نفــت ایــران 
ــون و 265  ــه 2 میلی ــران ب ــام ای ــادرات نفت خ ــوازات آن، ص ــه م ــت و ب ــی یاف ــش قابل توجه افزای

1 . وزارت امور خارجه، برنامه جامع اقدام مشترک، پیوست 2، بند 3ـ3، ص 51 و 52
2 . وزارت امور خارجه، برنامه جامع اقدام مشترک، پیوست 2، بند 3ـ4، ص 56 و 57

3 . گزارش ماهانه اوپک، 14 سپتامبر 2015.
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هــزار بشــکه در روز و صــادرات میعانــات گازی بــه 785 هــزار بشــکه در روز رســید.1

وضعیت صنعت نفت در سال پایانی دولت یازدهم
ــش  ــام نق ــه برج ــی ب ــک منته ــای دیپلماتی ــت در رایزنی ه ــت نف ــد، صنع ــاره ش ــه اش چنان ک
مهمــی داشــت. در آغــاز ســال 1396 رئیس جمهــور، روحانــی، در پیــام نــوروزی بــه ایــن موضــوع 

چنیــن اشــاره کــرد: »مــا توانســتیم بــا دیپلماســی نفتــی حــق ملــت ایــران را پــس بگیریــم.« 
در ســال 1396، دو اجــاس اوپــک در ویــن برگــزار گردیــد؛ اجــاس 172 در 25 مــه و اجــاس 
173 در 30 نوامبــر. در اجــاس 172، توافــق نوامبــر گذشــته مبنــی بــر ســقف تولیــد روزانــه نفــت 
ایــران در 3 میلیــون و 800 هــزار بشــکه بــه مــدت 9 مــاه تمدیــد شــد کــه دســتاورد بزرگــی بــرای 
ــک  ــد نفت خــام کشــور در چارچــوب ســهمیه تعیین شــده ازســوی اوپ ــن تولی ــود. میانگی ــران ب ای
ــکه در  ــزار بش ــون و 100 ه ــه 2 میلی ــام ب ــادرات نفت خ ــکه و ص ــزار بش ــون و 800 ه ــه 3 میلی ب
ــوره،  ــادرات نفت ک ــید. ص ــکه در روز رس ــزار بش ــه 256 ه ــی ب ــای نفت ــادرات فرآورده ه روز و ص
ــای  ــن به ــود. میانگی ــی ب ــای نفت ــادرات فرآورده ه ــش ص ــی افزای ــل اصل ــع عام ــت گاز و گاز مای نف
ــروش  ــت از ف ــران حــدود 55 دالر و درآمــد دول ــی ای ــه ای هــر بشــکه نفت خــام صادرات تک محمول
نفــت و فرآورده هــای نفتــی 919/2 هــزار میلیــارد ریــال بــود.2 طبــق قانــون بودجــه ســال 1396، 
ــات گازی 14/5 درصــد تعییــن  ســهم شــرکت ملــی نفــت ایــران از محــل صــادرات نفــت و میعان
ــر  ــز و کمت ــق نفت خی ــهم مناط ــاب س ــا احتس ــت )ب ــی و دول ــعه مل ــدوق توس ــهم صن ــد. س ش
توســعه یافته( از محــل صــادرات نفــت، خالــص گاز طبیعــی و میعانــات گازی معــادل 30 درصــد و 

55/5 درصــد بــود.3
بــا وجــود نااطمینانی هــای سیاســی درمــورد تــداوم برجــام و مشــکات ایجادشــده در 
ــظ  ــرد حف ــا رویک ــزی ب ــک مرک ــی، بان ــه مبادالت ــش هزین ــی ارز و افزای ــاالت بین الملل نقل وانتق
ثبــات در بــازار ارز، توانســت بــا عرضــه مناســب از نوســانات شــدید نــرخ برابــری ارزهــا در مقابــل 
ریــال در بــازار آزاد جلوگیــری کنــد. هــر دالر امریــکا در بــازار بین بانکــی، به طــور متوســط بــا نــرخ 

ــد.4  ــه ش ــال مبادل ــزار و 453 ری ــرخ 40 ه ــا ن ــازار آزاد، ب ــال و در ب ــزار و 214 ری 34 ه

1 . برجام و نیک فرجامی میعانات گازی، پایگاه اطاع رسانی شرکت پایانه های نفتی، 8 اردیبهشت 1396.
2 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1396.

3 . قانون بودجه سال 1396، مصوب 24 اسفند 1395.
4 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1396.
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ــه 201/9  ــی ب ــرف گاز طبیع ــتایی، مص ــهری و روس ــق ش ــه مناط ــانی ب ــعه گازرس ــا توس ب
ــی )97/3  ــاری و صنعت ــی، تج ــای خانگ ــد آن در بخش ه ــید. 48/2 درص ــب رس ــارد مترمکع میلی
ــارد مترمکعــب( مصــرف  ــای کشــور )67/6 میلی ــارد مترمکعــب( و 33/5 درصــد در نیروگاه ه میلی
ــایه 3/9  ــورهای همس ــب و واردات گاز از کش ــارد مترمکع ــی، 13/2 میلی ــادرات گاز طبیع ــد. ص ش
میلیــارد مترمکعــب بــود.1 علــت عمــده افزایــش تولیــد و صــادرات گاز طبیعــی، افتتــاح 6 فــاز در 
ــن  ــی در 27 فروردی ــارس جنوب ــاز(، 20 و 21 پ ــای 17، 18، 19 )دو ف ــود. فازه ــی ب ــارس جنوب پ
ــش از  ــید و بی ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب ــر امورخارج ــت و وزی ــر نف ــور، وزی ــور رئیس جمه ــا حض ب
170 میلیــون مترمکعــب بــر ظرفیــت تولیــد گاز کشــور افــزوده شــد. در اســفندماه نیــز مجتمــع 
ــی  ــت. تمام ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــور رســمی م ــره قشــم به ط ــگام در جزی ــرآورش گاز هن ف
مراحــل طراحــی، ســاخت، نصــب، راه انــدازی و بهره بــرداری ایــن مجتمــع بــه همــت پیمانــکاران، 

سازندگان و مشاوران ایرانی انجام شد.
بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد و بــه تبــع آن صــادرات نفــت، چنــد قــرارداد توســعه ای ازجملــه 
قــرارداد توســعه میدان هــای مشــترک آبــان و پایــدار غــرب منعقــد شــد. همچنیــن، چنــد طــرح 
ــه  ــی ب ــد نفــت در آزادگان جنوب ــت تولی ــش ظرفی ــل، همچــون افزای ــده از قب ــه جــا  مان توســعه ب
بیــش از 100 هــزار بشــکه در روز و واحــد 45 هــزار بشــکه ای نمکزدایــی هفتــگل، بــه ثمــر رســید.

طرح هــای گازرســانی مختلفــی نیــز در ایــن ســال افتتــاح گردیــد. 2 فروردیــن، رئیس جمهــور 
ــرد.  ــاح ک ــتان را افتت ــن اس ــانی ای ــای گازرس ــی، طرح ه ــان جنوب ــتان خراس ــه اس ــفری ب در س
ــورد  ــوت م ــه الم ــال گاز منطق ــه انتق ــوط لول ــن، خط ــه قزوی ــفر ب ــیه س ــت، در حاش 13 اردیبهش
ــه  ــران ب ــد ســال انتظــار، صــادرات گاز ای ــس از چن ــز پ ــت. 31 خــرداد نی ــرار گرف ــرداری ق بهره ب
عــراق آغــاز و گاز ایــران تأمین کننــده ســوخت مــورد نیــاز نیروگاه هــای بــرق المنصــوره و الصــدر 
بغــداد شــد. مــرداد مــاه نیــز بــا افتتــاح خط لولــه انتقــال گاز دامغــان ـ نــکا، وابســتگی تأمیــن گاز 
اســتان مازنــدران بــه ترکمنســتان پایــان یافــت. بســیاری از ایــن روز بــا عنــوان »روز اســتقال گاز« 

ایــران یــاد کردنــد. 
ــل ماحظــه ای یافــت.  تولیــد و صــادرات محصــوالت پتروشــیمیایی در ایــن ســال افزایــش قاب
دلیــل اصلــی، افتتــاح چنــد طــرح پتروشــیمی بــود. 5 فروردیــن پتروشــیمی کردســتان بــا حضــور 
رئیس جمهــور و وزیــر نفــت افتتــاح شــد. افتتــاح ایــن مجتمــع، افزایــش و تکمیــل زنجیــره تولیــد 
محصــوالت پتروشــیمیایی کشــور را در پــی داشــت. 27 فروردیــن نیــز فــاز دوم پتروشــیمی کاویــان، 

1 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1396.
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ــا حضــور رئیس جمهــور  تخت جمشــید، MEG مرواریــد و پلی اســتایرن گــروه صنعتــی انتخــاب ب
بــه بهره بــرداری رســیدند. عملیــات اجرایــی پتروشــیمی دهلــران نیــز در شــهریور مــاه آغــاز شــد. 
ــاه در  ــز در آذرم ــن و مشــتقات پایین دســتی نی ــد پروپیل ــرای تولی ــوروش ب ــگ پتروشــیمی ک کلن

ماهشــهر بــر زمیــن زده شــد. 
ــرارداد  ــد ق ــای چن ــا امض ــت و ب ــا جدی ــز ب ــیمی نی ــت پتروش ــی صنع ــش فن ــازی دان بومی س
پیگیــری گردیــد. در ادیبهشــت مــاه، ســیزدهمین همایــش بین المللــی صنعــت پتروشــیمی ایــران 
ــد. در  ــزار ش ــی برگ ــی و داخل ــرمایه گذاری های خارج ــکاری و س ــذب هم ــدف ج ــا ه )IPF( ب
حاشــیه ایــن نمایشــگاه، شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی و شــرکت نــروژی نورنــر توافقنامــه 
ــد. در  ــا کردن ــا آن را امض ــط ب ــت مرتب ــن و کاتالیس ــاوری پلی پروپیل ــود فن ــعه و بهب ــی توس اصول
 High( ــه پلی اتیلــن ســنگین ــد لول ــا بومی ســازی دانــش فنــی تولیــد گریــد جدی همیــن مــاه، ب
Performance PE100( که بــه همــت پژوهشــگران شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی 
ــار در صنعــت پتروشــیمی برداشــته شــد.  ــن ب ــی و ای انجــام شــد، گام دیگــری به  ســوی خودکفای
ــع پتروشــیمی و شــرکت پژوهــش  ــی صنای ــن شــرکت مل ــکاری بی ــه هم ــز توافقنام ــرداد نی در م
ــد  ــد تولی ــترک فراین ــانس مش ــاد لیس ــرای ایج ــد ب ــرکت ایرلیکوئی ــا ش ــیمی ب ــاوری پتروش و فن
پروپیلــن از متانــول و مهندســی پایــه واحــد 500 هــزار تنــی MTP امضــا شــد. انتقــال فنــاوری 
بــه شــرط بومی ســازی از شــرایط ایــران بــرای نشســتن پــای میــز مذاکــره و قــرارداد بــود. قــرارداد 
تجاری ســازی کاتالیســت SAC500 بیــن شــرکت پژوهــش و فنــاوری پتروشــیمی و پتروشــیمی 
شــازند و بــا هــدف جایگزیــن کــردن کاتالیســت های وارداتــی نیــز امضــا شــد. حرکــت در مســیر 
خودکفایــی و ســاخت کاالهــای صنعــت نفــت در داخــل در ایــن ســال بیشــتر از قبــل مــورد توجــه 
قــرار گرفــت و می تــوان آن را یکــی از محورهــای مهــم فعالیت هــای شــرکت ملــی نفــت در ســال 
1396 دانســت. قــرارداد ســاخت کاال در داخــل به شــرط انتقــال فنــاوری در 3 خــرداد امضــا شــد. 
در ایــن روز، شــرکت ملــی نفــت ایــران و کنسرســیوم اســپانیایی ـ ایرانــی قــرارداد 556 میلیــون 
یورویــی ســاخت لوله هــای CRA بــا انتقــال فنــاوری ســاخت ایــن کاال در داخــل را امضــا کردنــد. 
ــت یازدهــم رخ داد. در 12 تیــر،  واقعــه مهــم دیگــر ایــن ســال، در واپســین هفته هــای کاری دول
قــرارداد توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی بــا شــرکت توتــال و شــرکت ملــی نفــت چیــن امضــا شــد. 

ــود.  ــان ســال قبــل امضــا شــده ب موافقت نامــه اصولــی )HOA( ایــن طــرح توســعه در 18 آب
راه انــدازی فــاز اول و دوم پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس، افزایــش ظرفیــت و کیفیــت 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــر ب ــه منج ــا ک ــای آنه ــرای طرح ه ــان و اج ــت الوان و اصفه ــگاه های نف پاالیش
ــادان،  ــگاه آب ــت( در پاالیش ــبز )آلکالی ــن س ــد بنزی ــرح تولی ــد، ط ــور ش ــورو 4 در کش ــن ی بنزی
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بهینه ســازی و نوســازی انبــار نفــت ری و تأمیــن ســوخت زمســتانی از فعالیت هــای حــوزه پاالیــش 
و پخــش بــود. در مجمــوع، بــا اجــرای طرح هــای پاالیشــی در کشــور تولیــد بنزیــن بــه حــدود 77 
میلیــون لیتــر در روز افزایــش یافــت و فاصلــه بیــن تولیــد و مصــرف تــا انــدازه زیــادی برابــر شــد. 
ــرارداد  مطالعــه و عملیــات اکتشــافی نفــت و گاز نیــز در سراســر ســال ادامــه یافــت و چنــد ق
اکتشــافی نیــز منعقــد شــد. مطالعــه میــدان گازی کیــش و فــاز ســوم میــدان نفتــی دارخویــن بــا 
امضــای تفاهم نامــه همــکاری بــه شــرکت ایتالیایــی انــی ســپرده شــد. قــرارداد توســعه یکپارچــه 
ــی نفــت  ــن شــرکت مل ــی اســفندماه بی ــای پایان ــز در روزه ــر و ســپهر نی ــی جفی ــای نفت میدان ه
ایــران و شــرکت گســترش انــرژی پاســارگاد امضــا شــد و بــرای نخســتین بــار یک شــرکت اکتشــاف 

و تولیــد ایرانــی، پیمانــکار اصلــی در قراردادهــای جدیــد نفتــی شــد.
ــد  ــت و چن ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــف م ــای مختل ــی در حوزه ه ــی و پژوهش ــای آموزش قرارداده
ــرکت  ــاه، ش ــن م ــد. در فروردی ــا ش ــی امض ــی و خارج ــرکت های داخل ــا ش ــی ب ــرارداد پژوهش ق
ــد. در اســفند  ــرارداد همــکاری آموزشــی امضــا کردن ــاری و شــرکت انگلیســی ADS ق ــی حف مل
ــع  ــاوری در کشــف مناب ــرای توســعه زیرســاخت های علمــی و فن ــت ب ــی نف ــز شــرکت مل ــاه نی م
ــا دانشــگاه های شــهید بهشــتی، فردوســی مشــهد، خوارزمــی، صنعتــی شــاهرود  هیدروکربــوری، ب
و شــهید چمــران اهــواز قراردادهــای جداگانــه امضــا کــرد. ایــران و کــره جنوبــی نیــز بــرای توســعه 

ــد. ــک امضــا کردن ــه همــکاری تکنولوژی ــی( LNG توافقنام ــای کوچــک )مین واحده
ــد  ــران، چن ــرای توســعه صنعــت نفــت ای ــی و دیپلماتیــک ب ــا وجــود تمــام تاش هــای داخل ب
اتفــاق تلــخ نیــز رخ داد. 6 آبــان 1396، یکــی از واحدهــای پاالیشــگاه نفــت تهــران آتــش گرفــت. 
آتش ســوزی مهــار شــد، امــا 6 نفــر از مهندســان و تکنســین های مجتمــع در ایــن حادثــه دلخــراش 
جــان خــود را از دســت دادنــد. 7 آبــان، حادثــه ناگــوار دیگــری بــه وقــوع پیوســت. چــاه شــماره 
147 رگ ســفید بــر اثــر فــوران، آتــش گرفــت و 2 تــن از کارکنــان شــرکت ملــی حفــاری جــان 
ــی و حضــور حداکثــری  ــا تــاش شــبانه روزی گــروه عملیات ــد. ســرانجام، ب خــود را از دســت دادن
ــوب و شــرکت  ــز جن ــی مناطــق نفت خی ــران، شــرکت مل ــت ای ــی نف ــی )شــرکت مل ــم مدیریت تی
ملــی حفــاری ایــران( آتــش در 5 دی مهــار شــد. حادثــه تلــخ دیگــر در 25 دی بــه وقــوع پیوســت. 
نفتکــش ســانچی، تحــت مدیریــت شــرکت ملــی نفتکــش ایــران، کــه در 25 آذر بــا 32 سرنشــین 
عــازم کشــور کــره جنوبــی شــده بــود، در 16 دی و در 158 مایلــی ســواحل شــرقی چیــن بــا یــک 
ــوا  ــره ای  هان ــرکت ک ــفارش ش ــات گازِی س ــانچی میعان ــرد. س ــورد ک ــی برخ ــر چین ــتی فله ب کش
ــه جــان خــود را از  ــال را حمــل می کــرد، آتــش گرفــت. 32 سرنشــین نفتکــش در ایــن حادث توت

ــد و در 25 دی نفتکــش به طــور کامــل غــرق شــد.  دســت دادن
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ــه در  ــژن زنگن ــاندند. بی ــان رس ــه پای ــر ب ــام وزی ــا پی ــت ســال 1396 را ب ــت نف ــان صنع کارکن
ــروز دو هــدف بیــش از ســایرین  ــا، ام ــه اهــداف م ــوروزی ســال 1397 گفــت: »از مجموع ــام ن پی
خودنمایــی می کننــد؛ نخســت، توســعه صنعــت نفــت کــه خــود مبنــا و ریــل توســعه ایــران عزیــز 
اســامی اســت و هــدف دیگــر، بهبــود وضــع معیشــتی و رفاهــی کارکنــان زحمتکــش ایــن صنعــت 

اســت.«1

IPC قراردادهای
همان گونــه در جلــد نخســت کتــاب گفتــه شــد، پــس از پایــان دادن بــه قــرارداد کنسرســیوم، 
قراردادهــای جدیــدی شــکل گرفــت کــه بــه قراردادهــای خریــد خدمــت یــا پیمانــی مشــهورند. از 
ســال 1353 تــا 1357 قــرارداد بزرگــی منعقــد نگردیــد. ســپس، وقایــع انقــاب و جنــگ مانــع از 
هرگونــه اقدامــی بــرای انعقــاد قراردادهــای جدیــد شــد. تدویــن قراردادهــای موســوم بــه بای بــک 
ــد  ــای خری ــای قرارداده ــر پایه ه ــه ای ب ــد و به گون ــاز ش ــازندگی آغ ــر دوره س ــل( از اواخ )بیع متقاب
خدمــت )پیمانــی( اســتوار گشــت. در دوره 1376 تــا 1384 قراردادهــای بای بــک مــورد اســتقبال 
ــت  ــرارداد منعقــد شــد. پــس از روی کار آمــدن دول ــرار گرفــت و چنــد ق شــرکت های خارجــی ق
ــا  ــه تدویــن قراردادهــای جدیــد شــدند ت تدبیــر و امیــد، تیمــی از مشــاوران وزیــر نفــت مأمــور ب
ــه دســتور  ــد. ب ــش دهن ــران افزای ــرای ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت ای ــکاران را ب ــزه پیمان انگی
وزیــر نفــت، کمیتــه بازنگــری قراردادهــای نفتــی تشــکیل شــد. ســیدمهدی حســینی رئیــس کمیته 
بــود. او تدویــن قراردادهــای بیع  متقابــل را در کارنامــه خــود داشــت. مدیــران حقوقــی، قــراردادی، 
ــا  ــت از اعض ــر نف ــد. وزی ــه بودن ــن کمیت ــای ای ــت و گاز از اعض ــردار نف ــی و بهره ب ــی، فن عملیات
ــی  ــرکت های بین الملل ــاوره ش ــی و مش ــان داخل ــای کارشناس ــا و نظره ــه از دیدگاه ه ــت ک خواس

نفتــی اســتفاده و قراردادهــا و تجربه هــای کشــورهای دیگــر را مطالعــه و بررســی کننــد.2
ــس  ــرد. ســیدمهدی حســینی در نخســتین کنفران ــاز ک ــر 1392 کار خــود را آغ ــه از مه کمیت
ــرد  ــت ب ــرای سیاس ــی را اج ــای نفت ــاح قرارداده ــه و اص ــن کمیت ــکیل ای ــدف از تش ــری، ه خب
ــت:  ــت و گف ــکاران دانس ــود پیمان ــک و س ــن ریس ــه بی ــی و عادالن ــب منطق ــاد تناس ــرد و ایج ـ ب
ــرای  ــم ب ــت و ه ــرای دول ــم ب ــرد، ه ــرد ـ ب ــت ب ــرای سیاس ــال اج ــه دنب ــا ب ــن قرارداده »در ای
ســرمایه گذاران هســتیم. ازایــن رو بــا اعمــال اصاحاتــی عــاوه بــر کاهــش نگرانــی ســرمایه گذاران 

1 . خبرگزاری شانا، 28 اسفند 1396.
2 . خبرگزاری شانا، 7 مهر 1392.
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ــظ و  ــدد حف ــران، درص ــی ای ــای نفت ــرمایه گذاری در طرح ه ــارکت و س ــک مش ــه ریس ــبت ب نس
ــگاران  ــور خبرن ــا حض ــری ب ــتی خب ــن 1392 نشس ــتیم.«1 بهم ــم هس ــی ه ــع مل ــت از مناف صیان
ــت  ــرد و گف ــه ک ــه ارائ ــای کمیت ــی از فعالیت ه ــد. حســینی گزارش ــزار ش ــی برگ ــی و خارج داخل
ــده و از  ــری ش ــی بازنگ ــرایط بین الملل ــا ش ــب ب ــران متناس ــی ای ــد نفت ــای جدی ــدل قرارداده »م
انعطــاف کافــی برخــوردار اســت.« از گفته هــای حســینی چنیــن بــر می آمــد کــه اعضــای کمیتــه 
ــد.  ــی کردن ــراق را بررس ــی ع ــی نفت ــای خدمات ــه قرارداده ــراردادی ازجمل ــدل ق ــش از 30 م بی
حســینی قراردادهــای خدماتــی عــراق را مثبــت و خــوب ارزیابــی کــرد و بااین حــال مــدل جدیــد 

ــت.2  ــرفته تر دانس ــراق پیش ــی ع ــای نفت ــه قرارداده ــبت ب ــران را نس ــی ای ــای نفت قرارداده
تدویــن قراردادهــای جدیــد حــدود دو ســال طــول کشــید. در ایــن مــدت مذاکــرات برجــام در 
ــد. اردیبهشــت 1394 حســینی  ــه نتیجــه مذاکــرات خوشــبین بودن ــود و همــگان ب حــال انجــام ب
ــن نفتــی  ــرای کار در میادی ــری از اســتقبال شــرکت های نفتــی خارجــی ب ــس خب در یــک کنفران
ــوان  ــاوری مناســب و ت ــوژی و فن ــد از تکنول ــر داد و گفــت »شــرکت های متقاضــی بای ــران، خب ای
 IPC مالــی کافــی برخــوردار باشــند.«3 آبــان 1394 مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی موســوم بــه
در هیئــت دولــت تصویــب و بــرای رونمایــی از آن، کنفرانســی در آذر مــاه در تهــران برگــزار شــد. 
ــه  ــاش کمیت ــال ت ــه دو س ــت: »نتیج ــس گف ــزاری کنفران ــتانه برگ ــینی در آس ــیدمهدی حس س
بازنگــری، قراردادهایــی اســت کــه از نظــر ایــن کمیتــه، ضمــن حفــظ حاکمیــت ملــی، اســتقال و 
قوانیــن موجــود کشــور، تــا حــد قابــل توجهــی نیازهــای صنعــت نفــت و همــه صنایــع ذی ربــط آن 

و همچنیــن منافــع دو طــرف قــرارداد را ضمانــت خواهــد کــرد.«4
ــه  ــیاری را ب ــرکت های بس ــا، ش ــو تحریم ه ــدن لغ ــک ش ــاه و نزدی ــر م ــام در تی ــای برج امض
ــی  ــتقبال خوب ــا اس ــس ب ــود و کنفران ــرده ب ــب ک ــران ترغی ــی ای ــع نفت ــرمایه  گذاری در صنای س
مواجــه شــد. 7 آذر کنفرانــس تهــران بــا حضــور 183 شــرکت داخلــی و 152 شــرکت بین المللــی 
برگــزار گردیــد. بیــژن زنگنــه در مراســم رونمایــی، گســترش اکتشــاف، باالبــردن ظرفیــت تولیــد 
ــت  ــی و تقوی ــای مل ــای فناوری ه ــازن، ارتق ــت از مخ ــب بازیاف ــش مســتمر ضری ــت و گاز، افزای نف
ــرای حضــور در فعالیت هــای صنعــت نفــت را پنــج اصــل مهــم  ــی غیردولتــی ب ظرفیت هــای ایران

1 . خبرگزاری شانا، 8 مهر 1392.
2 . خبرگزاری شانا، 20 بهمن 1392.

3 . خبرگزاری شانا، 16 اردیبهشت 1394.
4 . خبرگزاری شانا، 6 آذر 1394.
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ــمرد.1 ــت برش ــای وزارت نف ــر برنامه ه ــم ب حاک
در میــان غوغــای کنفرانــس تهــران، منتقدینــی هــم بودنــد کــه بــه ایــن نــوع جدیــد قراردادهــا 
ــه  ــده گرفت ــی نادی ــرکت های داخل ــا ش ــن قرارداده ــد در ای ــد بودن ــا معتق ــتند.2 آنه ــاد داش انتق
شــده اند و نبایــد بــه شــرکت های خارجــی امتیــاز داد. برخــی از آنــان معتقــد بودنــد کــه 
قراردادهــای IPC تــا مــرز مشــارکت در مخــزن نیــز پیــش خواهــد رفــت و درمــورد عــدم صیانــت 
مخــازن و مالکیــت مخــزن در ایــن نــوع قراردادهــا گفتنــد و نوشــتند. برخــاف دوره گذشــته کــه 
ــم  ــاح و ترمی ــه اص ــن دوره ب ــد، در ای ــک بودن ــخت بای ب ــان سرس ــوب از مخالف ــان جن کارشناس
ــن  ــه ای ــد ب ــای جدی ــات قرارداده ــاره جزئی ــینی درب ــدی حس ــد. مه ــر می دادن ــا نظ آن قرارداده
ــد قراردادهــای نفتــی حلقه هــای مختلــف صنعــت  انتقادات هــا چنیــن پاســخ داد: »در مــدل جدی
نفــت )اکتشــاف، توســعه و تولیــد( به صــورت یکپارچــه واگــذار می شــوند تــا شــرکت های خارجــی 
بــا چنیــن قــراردادی، انگیــزه ای بــرای حضــور در صنعــت نفــت ایــران داشــته باشــند. در ایــن نــوع 
قــرارداد، مالکیــت مخــزن قابل انتقــال نیســت و مالکیــت آن واگــذار نمی شــود و تولیــد صیانتــی از 

ــن قراردادهاســت.«3 ــن مباحــث در ای ــی از مهم تری مخــزن یک
ــرارداد  ــول دوره ق ــم. ط ــای IPC را می آوری ــم قرارداده ــاد مه ــه مف ــور خاص ــا به ط در اینج
20 تــا 25 ســال اســت و شــرکت خارجــی در تمامــی فازهــای اکتشــاف، توســعه و تولیــد حضــور 
ــت پرداخــت  ــد نف ــد حاصــل از تولی ــکار از محــل بخشــی از عوای ــه و دســتمزد پیمان دارد و هزین
ــی  ــل های مدیریت ــود و گس ــام می ش ــه انج ــورت یکپارچ ــدان به ص ــرداری از می ــود. بهره ب می ش
بــه حداقــل می رســد. عــاوه بــر عوایــد حاصــل از میــدان، حضــور بلندمــدت شــرکت خارجــی در 
ایــران متضمــن منافــع غیرمســتقیم و اســتراتژیک همچــون دسترســی بلندمــدت بــه منابــع انــرژی 
مطمئــن اســت. نــرخ دســتمزد در مناطــق خشــکی و میادیــن غیرمشــترک پایین تــر و در مناطــق 
دریایــی و به خصــوص عمیــق و میادیــن مشــترک باالتــر در نظــر گرفتــه شــد. حضــور پیمانــکار در 
ــکار  ــود پیمان ــد، موجــب می ش ــزان تولی ــا می ــتمزد او ب ــاط مســتقیم دس ــرداری و ارتب دوره بهره ب
ــد.  ــام ده ــرارداد انج ــول دوره ق ــدان در ط ــر از می ــت حداکث ــرای برداش ــود را ب ــاش خ ــام ت تم
همیــن موضــوع موجــب نگرانــی منتقــدان اســت و معتقدنــد تولیــد صیانتــی از میدان هــای نفتــی 

1 . خبرگزاری شانا، 7 آذر 1394.
ــه  ــد. به عنــوان نمون ــوع قراردادهــا پرداخته ان ــه نقــد و بررســی ایــن ن 2 . برخــی از پژوهشــگران در مقــاالت متعــدد ب
ــای باالدســتی در  ــواع قرارداده ــی ان ــل کارای ــاری، »تحلی ــادی و علیرضــا غف ــاس کاظمــی نجف آب ــه عب ــد ب ــگاه کنی ن

تولیــد صیانتــی از مخــازن گاز میعانــی«، مظالعــات حقــوق انــرژی، دوره 3، شــماره 1، بهــار و تابســتان 1396.
3 . خبرگزاری شانا، 16 آذر 1394.
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ــر ذخایــر نفتــی از مهم تریــن چالش هــای حقوقــی  حفــظ نخواهــد شــد. حــق مالکیــت طرفیــن ب
ایــن نــوع قراردادهاســت و بارهــا مســئوالن وزارت نفــت بــر ایــن نکتــه کــه مالکیــت مخــازن قابــل 
ــکان  ــا ام ــوع قرارداده ــن ن ــد در ای ــدان می گوین ــل، منتق ــد. در مقاب ــد کرده ان ــال نیســت تأکی انتق
ــود  ــی وج ــکار خارج ــه پیمان ــت ب ــب بازپرداخ ــدی در قال ــت تولی ــی از نف ــت بخش ــال مالکی انتق
ــر  ــت ذخای ــکان ثب ــه ام ــد ک ــکان را بده ــن ام ــه شــرکت خارجــی ای ــد ب ــد می توان ــن بن دارد و ای

ــوری را دارد، حتــی اگــر مســئوالن ایرانــی شــفاهاً خــاف آن را بگوینــد.1  هیدروکرب
ــا شــرکت های خارجــی  ــق ب ــای IPC فصــل مشــترک تواف ــام، قرارداده ــس از امضــای برج پ
بــود. نزدیــک بــه بیســت شــرکت خارجــی در مذاکــرات اولیــه شــرکت جســتند. تنهــا دو مــورد بــه 
مرحلــه امضــای قــرارداد رســید و برخــی در مرحلــه تفاهم نامــه و مذاکــرات شــفاهی باقــی مانــد، 

چــرا کــه بــا آمــدن ترامــپ ادامــه مذاکــرات و اجــرای قراردادهــای نفتــی نافرجــام مانــد.
قــرارداد توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی نخســتین قــراردادی بــود کــه در قالــب IPC در تیــر 
ــن )30( و  ــت چی ــی نف ــال )50/1(، شــرکت مل ــا کنسرســیومی از شــرکت فرانســوی توت 1396 ب
ــه نتیجــه نرســید. پــس از خــروج  ــرارداد ب ــارس )19/9( امضــا شــد. ایــن ق ــی پتروپ شــرکت ایران
ــی  ــرکت چین ــپس ش ــال و س ــرکت توت ــدا ش ــا، ابت ــاره تحریم ه ــت دوب ــام و بازگش ــکا از برج امری
ایــران را تــرک کردنــد. دومیــن قــرارداد بــا شــرکت روســی زاروبژنفــت و شــرکت ایرانــی دانــا انــرژی 
بــرای بهبــود بازیافــت، افزایــش تولیــد و بهره بــرداری میادیــن نفتــی آبــان و پایــدار غــرب در 23 
اســفند 1396 منعقــد شــد کــه ایــن قــرارداد بــه اجــرا در آمــد و بــه مرحلــه تولیــد رســید. عــاوه 
بــر قــرارداد بــا شــرکت های خارجــی، چنــد قــرارداد IPC بــا شــرکت های ایرانــی نیــز امضــا شــد. 
قــرارداد توســعه و بهره بــرداری از میادیــن نفتــی ســپهر و جفیــر بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران 
و شــرکت گســترش انــرژی پاســارگاد و قــرارداد بهبــود بازیافــت، افزایــش تولیــد و بهره بــرداری از 
میدان هــای پارســی و پرنــج در خوزســتان بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و گــروه مپنــا منقعــد 

گردیــد.

چالش های مجلس و زنگنه
چالش هــای دوره ســوم و چهــارم وزارت زنگنــه متنــوع و نســبتاً گســترده بــود. فضــای مجــازی 
ــی داد.  ــکاس م ــت را انع ــار نف ــین اخب ــش از دوره پیش ــا 1399 بی ــال های 1392 ت ــول س در ط

ــر مطالعــات بخــش  ــت پژوهش هــای اقتصــادی، دفت ــل، معاون ــا قراردادهــای بیع متقاب 1 . مقایســه قراردادهــای IPC ب
عمومــی مجلــس شــورای اســامی، ص 21.
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وایبــر، تلگــرام، اینســتاگرام و توییتــر و فیســبوک )کمتــر از بقیــه( ازجملــه شــبکه هایی بودنــد کــه 
کنشــگران سیاســی ـ اقتصــادی در بــاب صنعــت نفــت می نوشــتند و کلیــپ می ســاختند. در آغــاز 
ــار  ــی در صــدر اخب ــک زنجان ــروش نفــت، دســتگیری باب ــرای ف ــه ب ــاش زنگن ــا ت ــان ب کار، هم زم
صنعــت نفــت قــرار گرفــت. زیرپوســتی، کســانی بودنــد کــه از بابــک زنجانــی حمایــت می کردنــد. 
ــدن بخشــی از پول هــای نفــت فروخته شــده  ــرای بازگردان ــر و اســفند 1392 ب وزارت نفــت در مه
ــد. چالش هــای زنگنــه  ــه فعالیت هایــی زد کــه البتــه بی پاســخ مان توســط بابــک زنجانــی دســت ب
ــدن  ــه داخــل آن خزی ــج از خــارج از صنعــت نفــت ب ــا 1399 به تدری در طــول ســال های 1392 ت
ــدگان  ــوذ و نماین ــخصیت های بانف ــری، ش ــایت های خب ــگاران، س ــانه ها، خبرن ــی رس ــت. برخ گرف
ــژه زنگنــه، مواضــع ســختی  ــا سیاســت ها و برنامه هــای وزارت نفــت و به وی مجلــس در مخالفــت ب
ــه  ــوم ب ــد موس ــای جدی ــن قرارداده ــت؛ تدوی ــروش نف ــدم ف ــران و ع ــی مدی ــد؛ جابه جای گرفتن
ــی؛ آتش ســوزی در پاالیشــگاه تهــران؛ ماجــرای دســتگاه  IPC ؛ آتش ســوزی در پتروشــیمی بوعل
ــت  ــاس در مدیری ــس؛ ماجــرای اخت ــده مجل ــر؛ اســتخدام رســمی نماین ــر وزی کارتخــوان در دفت
اکتشــاف؛ جابه جایــی رئیــس حراســت؛ ماجــرای شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی؛ نارضایتــی کارکنــان 
از خدمــات رفاهــی؛ مشــکات بازنشســتگان صنعــت نفــت؛ ماجــرای چنــد مشــاور جــوان وزیــر و 
نامــه دســته جمعی نماینــدگان بــه ســران قــوا. همــه اینهــا چالش هایــی بودنــد کــه می توانســتند 
زنگنــه را در منگنــه قــرار دهنــد، امــا شــخصیت سرســخت و مصمــم او موجــب اســتمرار حضــورش 

در طبقــه پانزدهــم وزارت نفــت شــد.
ــه مجلــس احضــار  زنگنــه در طــول دوره ســوم و چهــارم وزارتــش بارهــا توســط نماینــدگان ب
شــد و هــر بــار بــه ســؤاالت آنــان پاســخ گفــت. فشــارها در دوره چهــارم وزارتــش افزایــش یافــت و 
ــه چالــش می کشــیدند. ســال های 1397  برخــی از نماینــدگان در خبرگزاری هــای مختلــف او را ب
ــده شــد و امــا  ــه کمیســیون و صحــن مجلــس فراخوان ــه کــرات توســط نماینــدگان ب ــا 1399 ب ت

ــا مجلــس در بهمــن 1397 رقــم خــورد. مهم تریــن چالــش زنگنــه ب
ــت به شــدت  ــر نف ــرد وزی ــه گانه از عملک ــوای س ــران ق ــه س ــه ای ب ــس در نام ــده مجل 72 نماین
انتقــاد کردنــد. آنهــا زنگنــه را متهــم کردنــد کــه نه تنهــا اهتمــام عملــی بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا 
ــز  ــا را نی ــردن تحریم ه ــر ک ــرای بی اث ــود ب ــای موج ــاً روزنه ه ــه تقریب ــداده، بلک ــروز ن ــود ب از خ
خواســته یــا ناخواســته مســدود کــرده اســت. وزیــر نفــت در یــک نشســت خبــری بــه ایــن نامــه 
ــا  ــرای همــکاری ب ــود کــه زنگنــه تمایلــی ب پاســخ داد.1 در یکــی از بندهــای نامــه اشــاره شــده ب

1 . خبرگزاری شانا، 18 بهمن 1397.
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چیــن نــدارد. زنگنــه گفــت: »پــس از توافــق برجــام، قــرارداد مهمــی بــرای توســعه فــاز 11 پــارس 
ــه شــرکت فرانســوی  ــود. حــاال ک ــن ب ــه چی ــق ب ــه 30 درصــد آن متعل ــم ک ــی امضــا کردی جنوب
ــدان  ــور می ــن )CNPC( اپرات ــت چی ــی نف ــرکت مل ــی ش ــاخه بین الملل ــه، ش ــار رفت ــال کن توت
اســت. در توســعه میدان هــای آزادگان و یــادآوران هــم قبــول کردیــم خــارج از فراینــد مناقصــه  بــا 
چیــن مذاکــره کنیــم. اگــر آنهــا بــه دلیــل ماحظاتــی فعــال نیســتند، مــن بایــد پاســخگو باشــم؟«

ــتان از  ــکوه عربس ــتقبال باش ــم اس ــه مراس ــاره ب ــا اش ــدگان ب ــه، نماین ــری از نام ــد دیگ در بن
رئیس جمهــور چیــن، از وزیــر نفــت بــه دلیــل برخــورد خــاف عــرف دیپلماتیــک کشــور بــا هیئــت 
بلندپایــه چینــی گایــه کردنــد و نحــوه اســتقبال عربســتان از مقــام چینــی را حاصــل درک بــاالی 
نظــام بین الملــل ایــن کشــور دانســتند. زنگنــه کــه از ایــن گایــه تعجــب کــرده بــود، یــادآور شــد 

کــه ســازوکار دیپلماتیــک در اســتقبال از مقامــات کشــورهای دیگــر ربطــی بــه او نــدارد!
ســپس، ادعــای نماینــدگان مبنــی بــر همراهــی نکــردن وزیــر نفــت بــا قــرارداد ســواپ نفــت بــا 
ــا روســیه قــرارداد ســوآپ نداشــته ایم. قــرارداد معاملــه نفــت  روســیه را رد و گفــت: »مــا هرگــز ب
داشــتیم کــه مــا جلــو رفتیــم، امــا هــر قــراردادی طــرف دوم هــم دارد.« دربــاره پرونــده کرســنت 
ــد  ــازی و ندانســتن قواع ــا لجب ــده ای ب ــده اســت. ع ــده کرســنت زن ــن پاســخ داد: »پرون ــز چنی نی
بین المللــی مــا را تــه چاهــی عمیــق انداختنــد و هــر وقــت هــم کــه بــه موفقیــت در ایــن پرونــده 
نزدیــک شــدیم، مانــع شــدند. اگــر رأی صــادر شــود، بهتــر می توانیــم صحبــت کنیــم، زیــرا دیگــر 

ــد.« ــتفاده کنن ــان اس ــه خودم ــا علی ــای م ــد از حرف ه نمی توانن
ــه صــادرات  ــرای اجــرای خط لول زنگنــه در پاســخ به پیگیــری نکــردن پیشــنهاد دولــت هنــد ب
گاز ایــران از بنــدر چابهــار بــه هنــد بــا مشــارکت روســیه گفــت: »هنــد چنیــن پیشــنهادی بــه مــا 
نــداده اســت؛ بلکــه نخســتین بــار روســیه چنیــن پیشــنهادی را مطــرح کــرد و مــا از آن اســتقبال 
ــرح،  ــن ط ــری ای ــی و پیگی ــئول هماهنگ ــا مس ــم، ام ــا کردی ــم امض ــی ه ــپس تفاهم نامه های و س
ــر پیشــنهاد  ــه نماینــدگان مبنــی ب ــه بنــدی از نام ــا اشــاره ب ــه ب ــران.« زنگن ــه ای روســیه اســت ن
روســیه کــه بــا هزینــه خــود نســبت بــه احــداث خط لولــه گازی از ایــران بــا هــدف تأمیــن کســری 
گاز اروپــا اقــدام کنــد، عنــوان کــرد: »چطــور می شــود موضــوع بــه ایــن مهمــی کــه بایــد در ســطح 
ســران کشــورها بــه آن پرداختــه شــود، تــا بــه حــال نــه بــه رئیس جمهــوری اعــام شــده باشــد و 
نــه بــه مــن به عنــوان وزیــر نفــت، و تنهــا یــک کارشــناس از چنیــن پیشــنهادی باخبــر شــده و آن 

کارشــناس هــم تنهــا بــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی خبــر داده باشــد؟«
ــرژی مجلــس، صحبت هــای مطرح شــده  چنــد مــاه بعــد، جــال میرزایــی، عضــو کمیســیون ان
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دربــاره زنگنــه را ادامــه ســناریوی تضعیــف وزارت نفــت و بیــژن زنگنــه دانســت و گفــت: »دوســت 
دارنــد زنگنــه محتــاط و جــدی در رأس وزارت نفــت نباشــد و فــردی جایگزیــن شــود کــه بتواننــد 
ــدگان  ــداد محــدودی از نماین ــز تع ــن نی ــد. پیــش از ای ــق پیــش ببرن ــن طری ــع خــود را از ای مناف
ماننــد آقــای ابوترابــی و همفکرانشــان در مجلــس پرســش هایی را از وزیــر نفــت پرســیدند و زمانــی 
کــه از ایــن مســیر بــرای تضعیــف وزیــر نفــت ناامیــد شــدند در نامــه ای بــه ســران قــوا درخواســت 

برخــورد بــا زنگنــه را داشــتند.«1
در تمــام ایــن ســال ها، پرونــده کرســنت یکــی از مــوارد اصلــی مخالفــت علیــه وزیــر نفــت بــود. 
ــار یکــی از نماینــدگان  ــه ســؤاالت مختلــف در ایــن زمینــه پاســخ داد، هــر ب ــا اینکــه او بارهــا ب ب
ــن  ــید. فروردی ــش می کش ــا پی ــا در خبرگزاری ه ــس و ی ــی مجل ــن علن ــا در صح ــث را ی ــن بح ای
1398، گزارشــی بــا عنــوان »زنگنــه دروغ بــزرگ اختــاس در پتروشــیمی را مطــرح کــرد تــا کســی 
از توتــال و کرســنت ســؤال نکنــد« ازســوی هدایــت اهلل خادمــی، نماینــده مجلــس، منتشــر شــد. 
خادمــی برگــزاری دادگاه متهمــان پتروشــیمی را اقدامــی پوپولیســتی بــرای منحــرف کــردن اذهــان 
عمومــی دانســت و گفــت: »معمــوالً وزارت نفت به جــای اینکــه کشــور را توســعه دهــد، برای تســلط 
ــرای گاز ایــران برنامه ریــزی داشــته  ــازار مطمئــن ب ــرای ایجــاد ب ــازار منطقــه تــاش کنــد، ب ــر ب ب
باشــد، تولیــد را افزایــش داده و از تولیــد صیانــت کنــد، کارش شــده جوســازی و شایعه ســازی در 
رســانه ها و متأســفانه کســانی کــه پشــت رســانه های وابســته بــه نفــت قــرار دارنــد نیــز آدم هــای 

ســالم و درســتی نیســتند.«2
ــان  ــش نش ــزارش واکن ــن گ ــه ای ــه ای ب ــار بیانی ــا انتش ــت ب ــی وزارت نف  اداره کل روابط عموم
داد. در ابتــدای ایــن بیانیــه آمــده بــود: »هــر چنــد در ســه ســال گذشــته وزارت نفــت بارهــا بــه 
اظهــارات خــاف واقــع و نادرســت آقــای خادمــی، نماینــده مــردم شــریف ایــذه و باغملــک، پاســخ 
ــب  ــارات عجیب وغری ــه اظه ــخ دهی ب ــه پاس ــن وزارتخان ــه ای ــت ک ــی اس ــه مدت ــت و گرچ داده اس
ــا توجــه بــه مواضــع حق به جانــب ایشــان  ــد، امــا در ایــن مــورد اخیــر ب ایشــان را بی فایــده می دان
دربــاره مفاهیمــی همچــون مبــارزه بــا فســاد، پاســخ را الزم و ضــروری دانســتیم.« در پایــان ایــن 
بیانیــه، ایــن پرســش مطــرح شــد کــه: چگونــه اســت کــه ایــن نماینــده محتــرم مجلــس )خادمــی( 
در مصاحبــه مفصــل خــود یــادی از پرونــده بابــک زنجانــی و غــارت نــادر ثــروت ایرانیــان توســط 

ــد؟ ــرد نمی کن ــن ف ای

1 . خبرگزاری شانا، 28 خرداد 1398.
2 . خبرگزاری موج نیوز، 25 فروردین 1398.
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ــا  ــد. آنه ــی کردن ــت از او تاش های ــرای حمای ــدت ب ــن م ــز در ای ــه نی ــی زنگن ــدگان حام نماین
ــی  ــداف جناح ــردن اه ــال ک ــی و دنب ــاب های سیاس ــت را تسویه حس ــر نف ــه وزی ــا علی هجمه ه
ــر نفــت  ــی نکــو، عضــو فراکســیون امیــد مجلــس، عملکــرد وزی ــه، قاســم میرزای دانســتند. ازجمل
ــت  ــی اس ــت غیرمنطق ــر نف ــه وزی ــر ب ــای اخی ــدم هجمه ه ــت: »معتق ــت و گف ــول دانس را قابل قب
ــه  ــدون توج ــد و ب ــون نیافته ان ــر از اکن ــی بهت ــی زمان ــاب های سیاس ــرای تسویه حس ــده ای ب و ع
بــه اوج گیــری تحریم هــا، اهــداف جناحــی خــود را دنبــال می کننــد.«1 مســعود پزشــکیان، 
نایب رئیــس مجلــس، نیــز گفــت کــه جنــگ روانــی شــدیدی علیــه وزارت نفــت در جریــان اســت 
ــازی  ــود، جوس ــاد ش ــور ایج ــات در کش ــد ثب ــاش می کنن ــه ت ــانی ک ــه کس ــه هم ــده ای، علی و ع

ــتر. ــازی بیش ــد، جوس ــاس تر باش ــگاه حس ــه جای ــر چ ــد. ه می کنن
مجلــس یازدهــم در 7 خــرداد 1399 کار خــود را آغــاز کــرد. برخــی از نماینــدگان در همــان 
نخســتین روزهــای حضــور خــود در خانــه ملــت، بافاصلــه تــاش کردنــد اســتیضاح زنگنــه را بــه 
جریــان اندازنــد و بــه ایــن  ترتیــب، مهم تریــن چالــش زنگنــه در تابســتان ایــن ســال رقــم خــورد. 
ــه  ــتمرار وزارت زنگن ــتند و اس ــوا نوش ــران ق ــه س ــه ای ب ــرداد نام ــس در 29 م ــده مجل 114 نماین
ــدگان  ــی از امضاکنن ــز، یک ــردم تبری ــده م ــی، نماین ــد علیرضابیگ ــتند. احم ــده دانس را نگران کنن
ــه نتیجــه می رســد یــا خیــر، امــا  ــود. او گفــت: »واقعــاً نمی دانیــم اســتیضاح وزیــر نفــت ب نامــه ب
مــردم بداننــد نمایندگانشــان بــا ادامــه مســئولیت بیــژن نامــدار زنگنــه موافــق نیســتند. ان شــاءاهلل 
ــده،  ــدگان امضاکنن ــد.« نماین ــدی باش ــه ج ــن مطالب ــخگوی ای ــد پاس ــس بتوان ــازوکارهای مجل س
ابتــدا بــه نامــه ای کــه 72 نماینــده مجلــس پیشــین خطــاب بــه ســران قــوا نوشــته بودنــد، اشــاره 
کردنــد: »72 نفــر از نماینــدگان منتقــد، ]در ســال 1397[ طــی نامــه ای بــه ســران قــوا بــا اشــاره 
بــه اقدامــات وزیــر نفــت در قطــع روابــط نفتــی و گازی ایــران بــا چیــن روســیه هنــد ـ پاکســتان 
ــتفاده از  ــه اس ــبت ب ــی نس ــایگان و بی تحرک ــای همس ــه ظرفیت ه ــبت ب ــی نس ــز بی توجه و نی
ســرمایه های انســانی و مالــی داخلــی اعــام کردنــد. آقــای زنگنــه نه تنهــا گامــی بــرای مقابلــه بــا 
ــا  ــا اقدامــات خــود همــه راه هــای مقابلــه ب ــر نداشــته اســت، بلکــه عمــًا ب تحریم هــای دشــمن ب
ــوری  ــزل ف ــر ع ــور در براب ــت رئیس جمه ــا مقاوم ــرده اســت... متأســفانه ب ــا را مســدود ک تحریم ه
ــا  ــا همســو ب ــدگان مجلــس دهــم کــه ی ــت قاطــع نماین ــر نفــت و پشــتیبانی رئیــس و اکثری وزی
ــرای  ــر نفــت داشــتند، اقدامــی ب ــا ماحظاتــی سیاســی جهــت نقــد عملکــرد وزی ــد ی دولــت بودن
متوقــف کــردن مدیریــت خســارت  بار آقــای زنگنــه بــر کشــور صــورت نپذیرفــت و امــروز می تــوان 

1 . خبرگزاری شانا، 22 خرداد 1398.
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گفــت صــدارت زنگنــه بــر وزارت نفــت، حداقــل در هفــت ســال اخیــر، بــه دالیلــی کــه در ذیــل 
می آیــد ملــت ایــران و نســل های آینــده کشــور را متحمــل صدهــا میلیــارد دالر زیــان و عدم النفــع 

کــرده اســت.«
نخســتین بنــد نامــه، اعتــراض بــه واگــذاری توســعه و بهــره بــرداری فــاز 11 پــارس جنوبــی بــه 
شــرکت فرانســوی توتــال بــود. آنهــا معتقــد بودنــد کــه قــرارداد توتــال در دولــت قبلــی بــه ایــن 
دلیــل لغــو شــد کــه ایــن شــرکت »در راســتای منافــع خــود و امریــکا چندیــن ســال توســعه بخــش 
ــال  ــره در س ــی باالخ ــف حقوق ــای مختل ــس از پیگیری ه ــت و پ ــل گذاش ــدان را معط ــی می ایران
1391 خلع یــد شــده و اجــرای ایــن پــروژه مهــم بــه شــرکت ایرانــی پتروپــارس واگــذار گردیــد. در 
روزهــای اول حاکمیــت مجــدد آقــای زنگنــه بــر وزارت نفــت بــا دســتور مســتقیم ایشــان شــرکت 
ــودن  ــارت بار ب ــًا از خس ــان کام ــه ایش ــم اینک ــد و علی رغ ــع گردی ــه کار من ــارس از ادام ــرو پ پت
انعقــاد قــرارداد بــا توتــال مطلــع بــود و خبــر داشــت کــه شــرکت توتــال بــا هماهنگــی امریــکا و 
عربســتان و قطــر بــرای انعقــاد قــرار داد راجــع بــه فــاز 11 پــارس جنوبــی اعــام آمادگــی کــرده 
اســت، بــر انعقــاد قــرارداد بــا توتــال اصــرار ورزیــد... بــرای کارشناســان کامــًا روشــن بــود شــرکت 
توتــال کــه بــا اجــازه امریــکا و بــا انگیــزه معطــل کــردن مجــدد ایــران در ایــن میــدان مهــم وارد 
ــه  ــس از اینک ــور و پ ــتور آن کش ــا دس ــام و ب ــکا از برج ــروج امری ــس از خ ــود، پ ــده ب ــرارداد ش ق
اطاعــات جامــع میادیــن ایــران را در اثــر حماقــت یــا خیانــت طــرف ایرانــی بــه دســت آورده بــود 
و بــدون اینکــه کاری در ایــن میــدان انجــام دهــد و بــدون اینکــه خســارتی بابــت بدعهــدی خــود 
بپــردازد، از کشــور خــارج شــد تــا برداشــت گاز ســهم ایــران توســط توتــال و شــرکای امریکایــی 

وی از بخــش قطــری میــدان همچنــان ادامــه یابــد.«)!(
ــاخت  ــری او از س ــی و جلوگی ــه از خام فروش ــت زنگن ــر حمای ــدی ب ــه، نق ــد نام ــن بن دومی
پاالیشــگاه بــود: »آقــای زنگنــه از ســال 1376 کــه بــر کرســی وزارت نفــت تکیــه زده اســت، بــه 
ــه  ــر ب ــردن کشــورهای دیگ ــزوم وابســته ک ــودن تأســیس پاالیشــگاه و ل ــه نب ــه مقرون به صرف بهان
نفــت و گاز ایــران و تأمیــن امنیــت بــرای ایــران همــواره از مدافعــان جــدی خام فروشــی و مخالفــان 
سرســخت تبدیــل نفت خــام بــه صدهــا فــراورده نفتــی بــوده اســت... از نشــانه های بــارز مخالفــت 
ــی از  ــم جمع ــس ده ــی در مجل ــه وقت ــن اســت ک ــران از خام فروشــی ای ــی ای ــرای رهای ایشــان ب
نماینــدگان از جناح هــای مختلــف بــا تصویــب قانــون، ســازوکاری را تعبیــه کردنــد کــه بــا اســتفاده 
از نقدینگــی داخلــی نســبت بــه احــداث پتروپاالیشــگاه اقــدام شــود. اوالً، آقــای زنگنــه تــا مرحلــه 
ــات  ــز اقدام ــم ج ــب آن ه ــس از تصوی ــاً، پ ــرد. ثانی ــت می ک ــون مخالف ــب آن قان ــا تصوی ــی ب نهای
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شــعاری و بــازی کــردن بــا افــراد و افــکار عمومــی و از دســت دادن زمــان و فرصــت پنجــره طایــی 
بــورس، اقدامــی بــرای اجــرای عملــی آن قانــون انجــام نــداده اســت.«

ــته،  ــال های گذش ــام س ــت. در تم ــاره داش ــنت اش ــرارداد کرس ــه ق ــم ب ــه، بازه ــوم نام ــد س بن
قــرارداد کرســنت مهم تریــن دســتاویز مخالفــان زنگنــه بــرای هجمــه بــه او بــود. در بندهــای دیگــر 
ــرارداد گازی  ــن و عــدم اجــرای ق ــه موضــوع کارت ســوخت و لغــو ســهیمه بندی بنزی ــز ب نامــه نی
بــا پاکســتان اشــاره شــده بــود. در پایــان نامــه، نماینــدگان متذکــر شــده بودنــد: »مــا نماینــدگان 
معتقدیــم در زمانی کــه درگیــر جنــگ اقتصــادی تمام عیــار هســتیم و صدهــا کارشــناس و نیــروی 
امریکایــی در سراســر دنیــا به صــورت روزانــه و فعــال منافــع ملــت و کشــور ایــران را زیــر ضربــات 
خــود گرفته انــد، تحمــل کســی کــه نه تنهــا هیــچ انگیــزه ای بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای دشــمن 
را نداشــته اســت، بلکــه افعــال او در قطــع روابــط بــا شــرکای ســنتی ایــران و ضربــه زدن بــه روابــط 
ــا همســایگان و قطــع دســت شــرکت ها و متخصصــان داخــل از ســرمایه گذاری در بخــش  ایــران ب
نفــت و گاز ایــن شــائبه جــدی را بــه وجــود آورده اســت کــه ایشــان بــا هــر انگیــزه ای بــه دنبــال 
ــذا  ــوده اســت، ل ــه خواســته غربی هــا و امریکایی هــا ب ــن دادن ب ــه ت وادار کــردن نظــام و کشــور ب

ــه نظــر نمی رســد.«1 ــه صــاح کشــور ب ــه تحمــل ایشــان به هیچ وجــه ب ادام
ــا و  ــور آنه ــا حض ــه ای ب ــرد جلس ــت ک ــوا، درخواس ــران ق ــه س ــه ای ب ــه در نام ــد، زنگن روز بع
ــه  ــود: » تقاضــا دارم ک ــه بررســی ش ــای مطرح شــده در نام ــس تشــکیل و ادعاه ــدگان مجل نماین
ــا و پاســخ های  ــرد و ادعاه ــرار گی ــرم ق ــن موضــوع در دســتورکار یکــی از جلســات ســران محت ای
ــوه  ــوار ســه ق ــا توســط رؤســای بزرگ ــورد آنه ــت، درم ــا، از دو طــرف شــنیده شــده و درنهای آن ه

قضــاوت شــود.«2
25 شــهریور زنگنــه بــه مجلــس رفــت تــا بــه ســؤاالت نماینــدگان پاســخ گویــد. نخســت، بــه 
قــرارداد بــا توتــال بــرای توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی اشــاره کــرد و تأکیــد کــرد کــه »قــرارداد 
را فقــط وزارت نفــت امضــا نکــرد، بلکــه نظــام جمهــوری اســامی امضــا کــرد. همــه موافــق بودنــد. 
اســناد آن هــم موجــود اســت... مــا در قــرارداد فــاز 11 بــا توتــال بــه فنــاوری نیــاز داشــتیم. مــا در 
ســال های آینــده در پــارس جنوبــی افــت تولیــد خواهیــم داشــت و بــرای جلوگیــری از ایــن افــت 
ــا  ــا توتــال بســته شــد ت تولیــد، هــر فــاز یــک میلیــارد دالر ســرمایه گذاری می خواهــد. قــرارداد ب

ــرداد  ــه: خبرگــزاری مشــرق نیوز، 29 م ــد ب ــگاه کنی ــه و اســامی امضاکننــدگان ن ــرای اطــاع از متــن کامــل نام 1 . ب
.1399

2 . خبرگزاری شانا، 30 مرداد 1399.
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مــا یک بــار ایــن فنــاوری را بــه کشــور بیاوریــم و کار را یــاد بگیریــم کــه توتــال نیامــد. چینی هــا 
هــم پــس از تحریــم دیگــر نیامدنــد. حــال داریــم فــاز نخســت توســعه را بــا تــوان داخلــی پیــش 

می بریــم.«
ــس  ــه مجل ــت دانســت ک ــم دول ــن، آن را تصمی ــو ســهمیه بندی بنزی ــه لغ ــاره ب ــا اش ســپس ب
ــرو  ــگاه و پت ــیس پاالیش ــه تأس ــه در زمین ــی ک ــپس اقدامات ــه، س ــود. زنگن ــق ب ــا آن مواف ــم ب ه
پاالیشــگاه انجــام شــد را چنیــن برشــمرد: »20 طــرح دارای صاحیــت شناســایی شــده کــه قبــل 
از پایــان هفتــه مجوزهــای الزم را بــرای آنهــا صــادر می کنیــم. پنــج پاالیشــگاه نفــت بــا ظرفیــت 
ــا  ــزار بشــکه ب ــت 240 ه ــه ظرفی ــات ب ــزار بشــکه، ســه پاالیشــگاه میعان ــون و 220 ه ــک میلی ی
ــه ارزش 7  ــف ب ــگاه های مختل ــازی در پاالیش ــرح بهس ــارد دالر و 12 ط ــرمایه گذاری 28 میلی س

ــت.« ــتور کار اس ــارد دالر در دس میلی
ــروش  ــم و ف ــرای دور زدن تحری ــت ب ــه وزارت نف ــه نقش ــتند ک ــه خواس ــدگان از زنگن نماین
ــه دور  ــرا نقش ــد چ ــت: »می گوین ــخ گف ــه در پاس ــد! زنگن ــرح ده ــیمی را ش ــوالت پتروش محص
ــح  ــان را توضی ــه نقشــه عملیاتم ــم ک ــح ده ــر توضی ــد، خــب اگ ــح نمی دهی ــم را توضی زدن تحری
داده ام. بــه هــر ترتیبــی می خواهیــد در مذاکــرات مــا حضــور داشــته باشــید. مــا بــرای شــما اتــاق 

ــم.«1 ــرای دشــمنان داری ــا ب ــم، ام ــک نداری تاری

شرکت های دانش بنیان
دربــاره تحریم هــا و تأثیــر آن بــر صنعــت نفــت در بخــش پیشــین )دوره ثــروت( ســخن گفتیــم. 
ــتفاده از  ــان و اس ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــا، حمای ــه تحریم ه ــت ب ــای دول ــی از واکنش ه یک
روش هــای مختلــف تولیــد کاال و خدمــات در داخــل بــود. در ســال 1389، بحــث دربــاره چگونگــی 
ــت  ــا، حمای ــه راهکاره ــان بیــش از گذشــته مطــرح شــد. ازجمل ــت از شــرکت های دانش بنی حمای
قانونــی از شــرکت های دانش بنیــان بــود. نخبــگان صنعتــی ـ علمــی کشــور بــه ایــن تحلیــل دســت 
ــی و اســتقال برســاند  ــه خودکفای ــد کشــور را ب یافتنــد کــه در هنگامــه تحریم هــا، آنچــه می توان
ــد  ــراع و تولی ــه اخت ــگان و دانشــمندان ب ــد، تشــویق نخب ــق یاب ــی رون ــد مل ــر تولی و ازســوی دیگ
ــاال گرفــت و در نهایــت، مجلــس  ــود. گفتگوهــای کارشناســان ب تجهیــزات، کاالهــا و نرم افزارهــا ب
ــازمان های  ــت و س ــی آن دول ــه ط ــرد ک ــب ک ــی را تصوی ــان 1389 قانون ــامی در آب ــورای اس ش
ــواردی از  ــدند. م ــان ش ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــه حمای ــف ب ــامی مکل ــوری اس ــام جمه نظ

1 . خبرگزاری شانا، 25 شهریور 1399.
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قانــون حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان کــه در جلســه علنــی 5 آبــان 1389 مجلــس شــورای 
اســامی تصویــب شــد و در 19 آبــان 1389 بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید، در پاییــن می آیــد.
ــی اســت  ــا تعاون ــا مؤسســه خصوصــی ی ــان، شــرکت ی ــف ـ شــرکت ها و مؤسســات دانش بنی ال
ــی و  ــداف علم ــق اه ــور، تحق ــاد دانش مح ــعه اقتص ــروت، توس ــم و ث ــی عل ــور هم افزای ــه به منظ ک
اقتصــادی )شــامل گســترش و کاربــرد اختــراع و نــوآوری( و تجاری ســازی نتایــج تحقیــق و توســعه 
)شــامل طراحــی و تولیــد کاال و خدمــات( در حــوزه فناوری هــای برتــر و بــا ارزش افــزوده فــراوان 

ــود. ــکیل می ش ــوط تش ــای مرب ــد نرم افزاره ــژه در تولی به وی
ــردی  ــازی و کارب ــات و شکوفاس ــا و اختراع ــازی نوآوری ه ــه تجاری س ــک ب ــور کم ب ـ به منظ
ــدون  ــهیات ب ــنه و تس ــهیات قرض الحس ــک و تس ــه کم ــق ارائ ــی از طری ــش فن ــودن دان نم
ــارکت  ــهم مش ــی از س ــا بخش ــام ی ــش تم ــار بخش ــا اختی ــارکت ب ــن و مش ــه تضمی ــذ هرگون أخ
ــکوفایی  ــوآوری و ش ــدوق ن ــوان صن ــی تحــت عن ــان، صندوق ــه شــرکت ها و مؤسســات دانش بنی ب
وابســته بــه شــورای عالی علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و زیــر نظــر رئیــس شــورا تأســیس می شــود. 
ــه  ــارات منــدرج در بودجــه ســاالنه، هرگون ــت، اعتب ــی صنــدوق شــامل کمک هــای دول ــع مال مناب
ــع،  ــته و تاب ــی وابس ــرکت های دولت ــی و ش ــی و حقوق ــخاص حقیق ــرمایه گذاری اش ــک و س کم
ــا  ــد. بانک ه ــع می باش ــته و تاب ــرکت های وابس ــهرداری ها و ش ــی و ش ــی غیردولت ــای عموم نهاده
نیــز می تواننــد بخشــی از منابــع تســهیات موضــوع صنــدوق یادشــده را تأمیــن نماینــد. به منظــور 
ــد در الیحــه بودجــه،  ــه بع ــت مؤظــف اســت از ســال ســوم ب ــدوق، دول ــی صن ــع مال ــن مناب تأمی
حداقــل نیم درصــد )0/5%( از منابــع بودجــه عمومــی خــود را جهــت کمــک بــه ایــن صنــدوق در 

نظــر بگیــرد.
ــد  ــای خری ــغ قرارداده ــی از مبل ــد بخش ــی مجازن ــرکت های دولت ــتگاه ها و ش ــه دس ج ـ کلی
ــق  ــه از طری ــان زمین ــی در هم ــه خودکفای ــل ب ــت نی ــی را جه ــدأ خارج ــا مب ــات ب ــا خدم کاال ی
ــات  ــرکت ها و مؤسس ــا ش ــرارداد ب ــد ق ــن عق ــاوری ضم ــعه فن ــق و توس ــای تحقی ــام فعالیت ه انج

ــانند.1 ــام رس ــه انج ــان ب دانش بنی
ــه ای از  ــع بینان ــر واق ــه و تصوی ــی در دو بخــش دولتــی و خصوصــی تجرب ــران اجرای اغلــب مدی
ایــن تحــول نداشــتند. در صــورت اجــرای ایــن قانــون منافــع ســوداگرانه و انحصارگــرای شــرکت ها 
ــه شــور و شــوقی  ــان نخب ــی در ســطح جوان ــه رو می شــد، ول ــد روب ــا تهدی ــای تجــاری ب و گروه ه
پدیــد آمــد. ضمــن اینکــه می بایســت جایــگاه ســازمانی در بدنــه دولــت ایجــاد می شــد. بــا آنکــه 

1 .  مذاکرات مجلس شورای اسامی، 5 آبان 1398.
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انگیزه هــای تشــویقی در قانــون لحــاظ شــد، لیکــن در عمــل ایــن رویــداد بــه یــک رونــد و رویــه 
ــت.  ــدان حرکــت علمــی جــان گرف ــد منتق ــری و تأکی ــا اصــرار رهب ــج، ب ــد. به تدری ــل نگردی تبدی
ــاوری ریاســت  ــت علمــی فن ــت معاون ــا حمای ــان ب ــد شــرکت های دانش بنی ــر و امی ــت تدبی در دول
ــیس و  ــال 1385 تأس ــز در س ــاوری نی ــی فن ــت علم ــت. معاون ــمگیری یاف ــد چش ــوری رش جمه
صــادق واعــظ زاده ازســوی رئیس جمهــور، محمــود احمدی نــژاد، بــه ریاســت آن منصــوب گردیــد. 
ــت از شــرکت ها و مؤسســات  ــون حمای ــاده 5 قان ــوآوری و شــکوفایی« براســاس م ــدوق ن »صن
دانش بنیــان و در راســتای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان و فنــاوری محــور و تکمیــل زنجیــره ایــده 
ــه تســهیات بیشــتر  ــان ارائ ــد. حمایــت رهبــری از شــرکت های دانش بنی ــازار تأســیس گردی ــا ب ت
ــن  ــه ای ــگران ب ــع پژوهش ــر در جم ــرداد 1391، رهب ــت. در م ــی داش ــرکت ها را در پ ــن ش ــه ای ب
مهــم چنیــن اشــاره کــرد: »در همیــن آمارهایــی کــه داده شــد، ماحظــه کردیــد کــه پیشــرفت 
کشــور در بخش هــای مهــم و دانش هــای نــو و مؤثــر در زندگــی، بــا فاصلــه چنــد ســال، پیشــرفت 
چشــمگیری بــوده اســت؛ ایــن نشــان   دهنده ایــن اســت کــه اســتعداد و ظرفیــت و آمادگــی هســت. 
مــا بایــد ایــن مســئله را جــدی بگیریــم؛ یعنــی بــه مســئله علــم و تکیــه بــه علــم در کشــور اهمیت 
ــن اســت.  ــاله همی ــد س ــن چن ــا در ای ــم. حــرف م ــرار بدهی ــن را اســاس کار ق ــی ای ــم؛ یعن بدهی
ــرکت های  ــن ش ــت ای ــد، آن وق ــه ش ــدی گرفت ــف ج ــای مختل ــم در بخش ه ــه عل ــر چنانچ اگ
ــد،  ــی می کنن ــد و ثروت   آفرین ــد می کنن ــد، تولی ــم کار می کنن ــای عل ــر مبن ــه ب ــان ک دانش   بنی

ــانند.«1 ــکوفایی واقعی برس ــور را به ش ــاد کش ــج اقتص ــت به تدری ــد توانس خواهن
چنانکــه گفتیــم، دولــت تدبیــر و امیــد از ســال 1392 کــه بــر ســر کار آمــد، عــزم خــود را بــرای 
ــد.  ــریع ش ــز تس ــرمایه گذاری نی ــد س ــاخت. رون ــزم س ــان ج ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای
دوره هــای آموزشــی و همایش هــای متعــددی برگــزار گردیــد. برگــزاری همایش هــا خــود موجــب 
آشــنایی پژوهشــگاه و شــرکت های دانش بنیــان را فراهــم ســاخت. ســتادهایی چنــد بــرای تســریع 
امــور بومی ســازی تشــکیل شــد. هــدف اصلــی همانــا بــه میــدان آوردن بخــش خصوصــی و حمایــت 
ــرارداد کاری و  ــد ق ــت وام، عق ــهیات، پرداخ ــبد تس ــه س ــود. ارائ ــان ب ــرکت های دانش بنی از ش
همچنیــن، قــرارداد تجاری ســازی محصــوالت و جلوگیــری از ورود تجهیــزات مشــابه خارجــی کــه 

ــود.  ــت در صنعــت نفــت ب در داخــل کشــور ســاخته می شــدند از دیگــر سیاســت های دول
ــت در حــوزه کاتالیســت اســفند 1392  ــت نف ــان پژوهشــگاه صنع نخســتین شــرکت دانش بنی
تأســیس و توافــق بــرای تأســیس دومیــن شــرکت در اردیبهشــت 1393 حاصــل شــد. ایــن اقدامات، 

1 . سایت Khamenei.ir، 8 مرداد 1391.
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ــرای تجاری ســازی و صنعتــی کــردن فعالیت هــای  نخســتین گام هــای پژوهشــگاه صنعــت نفــت ب
پژوهشــی بــود. ســهام اولیــن شــرکت دانش بنیــان پژوهشــگاه صنعــت نفــت در حــوزه کاتالیســت 
ــق  ــاوری از طری ــق فن ــه خل ــزم پژوهشــگاه در ورود ب ــر ع ــدی ب ــر تأیی ــه مه ــت ک ــروش رف ــه ف ب
شــرکت های دانش بنیــان بــود. برنامه ریــزی بــرای ایجــاد شــرکتی دانش بنیــان در زمینــه 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــگاه ب ــر پژوهش ــک گام دیگ ــگاه های کوچ ــی پاالیش ــی و مهندس طراح
بلندمــدت بــود. ســتاد توســعه فنــاوری و نــوآوری صنعــت نفــت، گاز و زغالســنگ در معاونــت علمــی 
و فنــاوری ریاســت جمهــوری در اردیبهشــت 1393 از دیگــر اقدامــات دولــت در ایــن ســال بــود. 
ــعه  ــرای توس ــا ب ــهیل کننده تصمیم ه ــل و تس ــور، آن را مکم ــتاد مزب ــس س ــی، رئی ــر توفیق جعف

صنعــت نفــت وگاز دانســت و تأکیــد کــرد کــه ایــن ســتاد تداخلــی بــا وزارت نفــت نــدارد.1
برخــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه توســط شــرکت های دانش بنیــان در ســال 1393 در حــوزه 

صنعــت نفــت انجــام شــد را می تــوان چنیــن برشــمرد:
طــرح جایگزیــن کاتالیســت بــرای تولیــد محصــوالت پلیمــر ســبک خطــی در پتروشــیمی جــم؛ 
ــورهای  ــع کش ــه جم ــران ب ــتن ای ــورو 4؛ پیوس ــن ی ــد بنزی ــت تولی ــاخت کاتالیس ــازی س بومی س
ارائه دهنــده لیســانس تولیــد HDPE؛ کســب دانــش فنــی ســاخت کاتالیســت  های گوگردزدایــی 
از برش  هــای نفتــی )نفتــا و گازوئیــل( و پایــه آلومینایــی ایــن کاتالیســت  ها در پژوهشــگاه صنعــت 

نفــت.
در ســال 1394، ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها بــرای همــکاری در حــوزه دانــش فنــی و 
فناوری هــای جدیــد صنعــت نفــت گســترده تر شــد. ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت کــه در دهــه قبــل 
ــاره گرفــت. ازســوی دیگــر،  ــی دوب ــا امضــای قراردادهــای مختلــف جان ــود، ب ــه افــول رفتــه ب رو ب
ــرد  ــق رودیک ــت از مصادی ــت نف ــوزه صنع ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــات و ش ــیس مؤسس تأس
ــود. نخســتین مؤسســه تحقیقــات ال ان جــی در همیــن ســال  ــه ســمت ایــن شــرکت ها ب دولــت ب
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. نخســتین شــرکت دانش بنیــان صنعــت نفــت نیــز پــس از بــه دســت 
آوردن شــرایط ازســوی معاونــت علمــی، فنــاوری ریاســت جمهــوری، تأییــد گردیــد. بومی ســازی 
ــع  ــا مان ــت. تحریم ه ــمار می رف ــه ش ــم ب ــت یازده ــم دول ــداف مه ــی از اه ــت یک ــد کاتالیس تولی
ــدت می توانســت بســیاری از  ــه در درازم ــود ک ــف ب ــد کاتالیســت های مختل ــر خری ــر س ــی ب بزرگ
ــداوم،  ــای م ــرمایه گذاری و تاش ه ــا س ــد. ب ــه رو کن ــکل روب ــا مش ــیمی را ب ــای پتروش مجتمع ه
ــازی شــد.  ــی بومی س ــاز توســط متخصصــان داخل ــورد نی حــدود 10 درصــد از کاتالیســت های م

1 . خبرگزاری شانا، 12 اردیبهشت 1393.
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ــات  ــدگان کاتالیســت های پتروشــیمی و دســتگاه ه ــه جمــع تولیدکنن ــران ب ــن ســال، ای در ای
ــه  ــوط لول ــات خط ــاخت قطع ــاوری س ــده فن ــن دارن ــه پنجمی ــت و ب ــپ )HOT-TAP( پیوس ت

ــده اســت: ــی در ادامــه آم ــدل شــد. ثمــره برخــی از تاش هــای متخصصــان داخل ــی ب دریای

ــد  ــط تولی ــاز دوم خ ــرداری از ف ــای گازی؛ بهره ب ــاخت توربین ه ــوژی س ــه تکنول ــتیابی ب دس
کاتالیســت های حــاوی فلــزات گرانبهــا و  خــط تولیــد کاتالیســت های ایزومریزاســیون پاالیشــگاهی 
بــرای تولیــد بنزیــن یــورو 4 و یــورو 5 در شــرکت دانش بنیــان فرآینــد آســیا؛ بومی ســازی 
کاتالیســت ریفرمینــگ ثانویــه در چرخــه تولیــد آمونیــاک و کاتالیســت اتوترمــال در چرخــه تولیــد 

ــول ازســوی شــرکت صنایــع نفــت و گاز ســرو و مشــارکت شــرکت پتروشــیمی رازی؛ تولیــد  متان

ــو کاتالیســت ریفرمینــگ نفتــا. نان
ــی و شــرکت های بخــش خصوصــی گام هــای بلنــدی  در ســال 1395 مراکــز علمــی ـ تحقیقات
برداشــتند و در برخــی زمینه هــا بــه موفقیت هــای شــگرفی دســت یافتنــد. علــت اصلــی، امضــای 
برجــام و برداشــته شــدن تحریم هــا بــود. ازجملــه، متخصصــان صنعــت پتروشــیمی موفــق شــدند 
ــه اوره  ــاک ب ــتفاده از آمونی ــا اس ــگاه ها را ب ــعل پاالیش ــی از مش ــیدکربن خروج ــه گاز دی اکس ک
ــه تولیــد جرثقیل هــای دســتگاه حفــاری  تبدیــل کننــد. در صنعــت حفــاری نیــز موفــق شــدند ب
دریایــی دســت یابنــد. بومی ســازی 10 گــروه کاالی مــورد نیــاز صنعــت نفــت، ایجــاد شــرکت های 
اکتشــاف و تولیــد )E&P( و شــرکت های پیمانــکار عمومــی )GC( بــرای انتقــال و توســعه 
ــی و پیاده ســازی سیاســت  ــوان داخل ــای ت ــا هــدف ارتق ــن شــرکت ها ب ــردن ای ــال ک ــاوری، فع فن

بــازار در مقابــل توســعه فنــاوری در اولویــت قــرار گرفــت.
 از دیگر اقدامات این سال، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــور اجــرای سیاســت های اقتصــاد  ــان، تبل ــش »صنعــت نفــت دانش بنی ــدازی ســایت همای راه ان
مقاومتــی«؛

معرفی مگاپروژه های دانش بنیان؛
امضــای 12 قــرارداد تحقیقاتــی بیــن شــرکت های اصلــی زیرمجموعــه وزارت نفــت بــا 
ــه  ــد الیســنس در بخــش پایین دســتی صنعــت نفــت ب ــرای تولی ــز پژوهشــی ب دانشــگاه ها و مراک

پیش پرداخــت؛ همــراه 
ــه گاز شــرکت  ــای تصفی ــن در واحده ــردش آمی ــای گ ــرل دور پمپه بومی ســازی دســتگاه کنت

ــمی نژاد؛ ــهید هاش ــش گاز ش پاالی
ــت  ــا ظرفی ــان ب ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــت های یک ــواع کاتالیس ــد ان ــط تولی ــاح خ افتت
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ــرز؛ ــتان الب ــن در اس ــزار و 200 ت ــاالنه دو ه س
طراحی و ساخت کامیون نمودارگیری درون چاهی )Well logging( در استان خوزستان.

اردیبهشــت مــاه 1396 بــا اعــام بومی ســازی دانــش فنــی تولیــد گریــد جدیــد لولــه پلی اتیلــن 
ســنگین )High Performance PE100( گام بلنــدی به ســوی خودکفایــی در صنعــت 
پتروشــیمی برداشــته شــد. پــس از پتروشــیمی، حــوزه اکتشــاف بیشــترین حجــم قراردادهــا را بــه 

ــن برشــمرد: ــوان چنی ــن ســال را می ت ــات ای ــن اتفاق خــود اختصــاص داد. برخــی از مهم تری
امضــای 5 قــرارداد پژوهشــی میــان مدیریــت اکتشــاف و دانشــگاه های شــهید بهشــتی، فردوســی 

مشــهد، خوارزمــی، صنعتــی شــاهرود و شــهید چمــران اهواز؛
امضــای قــرارداد توســعه میدان هــای ســپهر و جفیــر بیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت 

گســترش انــرژی پاســارگاد؛
ــان  ــا آن می ــط ب ــن و کاتالیســت مرتب ــی پروپیل ــاوری پل ــود فن ــه توســعه و بهب امضــا توافقنام

ــروژ؛ ــر ن ــرکت نورن ــیمی و ش ــاوری پتروش ــش و فن ــرکت پژوه ش
تجاری ســازی کاتالیســت SAC500 بیــن شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی و پتروشــیمی 

زند؛ شا
.)BB3( بومی سازی پمپ های فرآیندی چند مرحله ای

بیــژن زنگنــه در جلســه رأی اعتمــاد خــود در 28 مــرداد 1396 اقداماتــی کــه وزارت نفــت در 
چهــار ســال گذشــته در حمایــت از ســازندگان داخلــی انجــام داد را چنیــن برشــمرد: »طرح  هــای 
ســاخت داخــل کــه موردعاقــه نماینــدگان محتــرم اســت و درســت هــم اســت، ایــن اســت کــه مــا 
آمدیــم کارهــای بزرگــی کردیــم. آخریــن قــراردادی کــه مــا بســتیم، بــاالی 600 میلیــون دالر بــود 
کــه بــا یــک شــرکت ایرانــی، بــا یــک شــرکت خارجــی بــرای ســاخت لوله هــای بــدون درز مقــاوم 
بــه خوردگــی بســته شــد. ایــن لوله هــا بــه اســم آن شــرکت خارجــی قابــل صــادرات و عرضــه در 
بازارهــای جهانــی خواهــد بــود و خــود مــا هــم بــرای همیشــه خودکفــا خواهیــم شــد و قراردادهــای 
ــرای ســاخت متــه، ســاخت لوله هــای بــدون درز و ســاخت تجهیــزات درون چاهــی  دیگــری کــه ب

بســته شــده اســت.«1
ــه  ــه ادام ــدی وزارت زنگن ــل در دوره بع ــاخت داخ ــان و س ــرکت های دانش بنی ــت از ش حمای
یافــت. در ســال 1397 مراکــز علمــی ـ دانشــگاهی دســت بــه اقدامــات متهورانــه ای زدند. مهندســی 
ــرد در  ــزات پرکارب ــر تجهی ــه صف ــای خارجــی و طراحــی از نقط ــرداری از طرح ه ــوس و الگوب معک

1 . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه 133، 28 مرداد 1396.



1134

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

دانشــگاه های تربیــت مــدرس، پژوهشــگاه صنعــت نفــت، دانشــگاه امیرکبیــر و مراکــز علمــی بخــش 
خصوصــی و شــرکت های دانش بنیــان پــی گرفتــه شــد. برخــی از ایــن دســتارودها در ســال 1397 

ــوان در پاییــن مشــاهده کــرد: را می ت
ســاخت نخســتین کامیــون نمودارگیــری و چاه پیمایــی بــا حمایــت شــرکت بهره بــرداری نفــت 

و گاز زاگــرس جنوبــی و ازســوی شــرکت فالیــز پژوهــش پــارس؛
ــی  ــه هیدروژن ــگ و تصفی ــت های هیدروکراکین ــی کاتالیس ــد صنعت ــکاری تولی ــه هم تفاهم نام
برش هــای ســنگین نفتــی )RCD( میــان شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی و 

شــرکت اکســیر نویــن فرآینــد آســیا و پژوهشــگاه صنعــت نفــت؛
ــز  ــق نفت خی ــکاری مناط ــا هم ــی )SRP( ب ــه ای مکش ــی میل ــپ درون چاه ــازی پم بومی س

ــران؛ ــگاه چم ــوب و دانش جن
بومی سازی دانش ساخت پمپ های دنده ای در پتروشیمی جم؛

طراحــی و راه انــدازی ســامانه کنتــرل توربین هــای تایفــون SGT100 در مرکــز انتقــال نفــت 
ــی. ــا همــکاری یکــی از شــرکت های دانش بنیــان ایران شــهید چمــران ب

مشکالت شرکت های دانش بنیان
ــگان،  ــجویان، نخب ــیاری از دانش ــان، بس ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــای دولت ــس از حمایت ه پ
ــداد  ــال 1392 تع ــان س ــتند. در پای ــد گام برداش ــن رون ــی در ای ــرکت های دولت ــران و ش صنعتگ
ــا 1396  ــال های 1393 ت ــی س ــا ط ــود، ام ــرکت ب ــده 55 ش ــان تأییدش ــرکت های دانش بنی ش
ــال 1394  ــان س ــه در پای ــت، به طوری ک ــم گیری یاف ــد چش ــان رش ــرکت های دانش بنی ــداد ش تع
تعــداد آنهــا بــه 2 هــزار و 275 و در ســال 1399 بــه رقمــی حــدود 5 هــزار شــرکت رســید. مجمــوع 
ــزار  ــه 90 ه ــال 1393 ب ــان در س ــارد توم ــزار میلی ــان از 11ه ــرکت های دانش بنی ــای ش درآمده
میلیــارد تومــان در ســال 1397 رســید و ایــن شــرکت ها روی هم رفتــه بیــش از 13هــزار محصــول 
ــرکت ها و  ــن ش ــه ای ــکات اولی ــی از مش ــال، برخ ــد.1 بااین ح ــه کردن ــازار عرض ــه ب ــان ب دانش بنی
مؤسســات تاکنــون باقــی مانــده اســت کــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از: نداشــتن ســرمایه، پرورانــدن 
ایده هــای نویــن، کمبودهــای آزمایشــگاهی، عــدم اعتمــاد و نبــود پــارک فنــاوری در بخــش صنعــت 

نفــت.
ــه  ــا وجــود اینک ــان اســت. ب ــی شــرکت های دانش بنی ــای اصل ــی از چالش ه ــع مال ــود مناب کمب

1 . خبرگزاری علمی و فناوری )http://stnews.ir/(، 4 مرداد 1399.
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ــرای حــل ایــن معضــل اندیشــیده شــده اســت، امــا بســیاری از شــرکت ها همچنــان  تمهیداتــی ب
بــا ایــن معضــل دســت به گریبان هســتند. دالیــل اصلــی ایــن امــر را می تــوان کاهــش درآمدهــای 
ــاال  ــی؛ ب ــای دولت ــدن حمایت ه ــدود ش ــی و مح ــای پژوهش ــش بودجه ه ــه کاه ــت و درنتیج دول
ــم؛ فلــج  ــورم در شــرایط تحری ــا افزایــش ت ــژه ب ــرخ بهــره وام هــای بانکــی در کشــور به وی ــودن ن ب

ــی بین المللــی برشــمرد.  شــدن سیســتم بانکــی کشــور و عــدم مــراودات مال
ــژه  ــان به وی ــرکت های دانش بنی ــال های 1397-1398، ش ــا در س ــاره تحریم ه ــت دوب ــا بازگش ب
ــل آن  ــه ماحص ــد ک ــرار گرفتن ــه ق ــتر موردتوج ــیمی بیش ــت، گاز و پتروش ــت نف ــوزه صنع در ح
ــود. اردیبهشــت 1398  ــت ب ــت نف ــان در صنع ــت از شــرکت های دانش بنی تشــکیل شــورای حمای
وزیــر نفــت دســتور تشــکیل ایــن شــورا را بــه معــاون امــور مهندســی، پژوهشــی و فنــاوری ابــاغ 
ــز  ــار کاالی ری نی ــی از انب ــت و بخش های ــت نف ــابق صنع ــگاه س ــی پژوهش ــه عموم ــرد. محوط ک
ــار  ــت در اختی ــت نف ــا صنع ــط ب ــان مرتب ــرکت های دانش بنی ــتارت آپ ها و ش ــعه اس ــرای توس ب
ایــن شــورا قــرار گرفــت.1 چنــد مــاه بعــد، زنگنــه بــه خوبــی بــه پاشــنه آشــیل ایــن حرکــت اشــاره 
ــان و اســتارت آپ ها  ــرار اســت از شــرکت های دانش بنی کــرد و گفــت: »بخشــی از حمایتــی کــه ق
ــده منتقــل شــود.  ــه مصرف کنن ــد ب ــرش ریســک اســت، چراکــه ریســک نبای ــرد، پذی صــورت گی
ــی  ــن در حال ــود، ای ــراری می ش ــده ف ــود، مصرف کنن ــل ش ــده منتق ــه مصرف کنن ــک ب ــر ریس اگ
ــک ها  ــت ریس ــدد و از باب ــرارداد ببن ــد، ق ــای کار بیای ــده پ ــم مصرف کنن ــا می خواهی ــه م ــت ک اس

ــد.«2 ــوده خاطر باش آس
اعتمــاد بــه نوآوری هــا به راحتــی حاصــل نشــد. بســیاری از شــرکت ها بــه جوانــان و 
ــه  ــان ب ــوی آن ــکایت ازس ــه و ش ــتند. گل ــک می نگریس ــده ش ــه دی ــان ب ــرکت های دانش بنی ش
ــه  ــا ک ــی از آنج ــرکت های دولت ــت. ش ــکاس می یاف ــات انع ــید و در مطبوع ــر می رس ــع باالت مراج
ــد  ــد بودن ــک و تردی ــد، در ش ــی کار می کردن ــی ـ امریکای ــروف اروپای ــزات مع ــا و تجهی ــا کااله ب
کــه آیــا می تــوان چاه هــا، مخــازن و پاالیشــگاه های نفتــی را بــا تجهیــزات و نرم افزارهــای 
ســاخت داخــل تعمیــر و یــا برپــا کننــد؟ یکــی از ایــن گایه هــا در ســخنان علــی وحــدت انعــکاس 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــود، در آذر 1398 اب ــکوفایی ب ــوآوری و ش ــدوق ن ــس صن ــه رئی ــت. او ک یاف
کــه »صنعت نفــت و گاز به عنــوان مهم ترین صنعت کشــور اعتمــاد بیشــتری بــه جوان هــا و 
شــرکت های دانش بنیــان داشــته باشــد و بســیاری از نیازهــا در حــوزه گاز برطــرف شــود و میــزان 

ــرکت ها و  ــت ش ــخیص صاحی ــی و تش ــروه ارزیاب ــوری، کارگ ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــای معاون 1 . تارنم
ــت 1398. ــرا، 29 اردیبهش ــر اج ــارت ب ــان و نظ ــات دانش بنی مؤسس

2 . خبرگزاری شانا، 28 بهمن 1398.
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ــرد.«1 ــی بگی ــا پیش ــایر حوزه ه ــه س ــبت ب ــوزه نس ــن ح ــای ای قرارداده
زنگنــه بــا نگاهــی انتقــادی ـ حمایتــی در 28 بهمــن 1398 در خصــوص اعتمــاد بــه محصــوالت 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــبت ب ــاد نس ــاد اعتم ــت: »ایج ــی گف ــان داخل ــرکت های دانش بنی ش
و اســتارت آپ های صنعــت نفــت در صورتــی ارزشــمند و قابــل اتــکا اســت کــه مبتنــی بــر عقــل، 
ــل  ــت، داوری و... حاص ــد صاحی ــه، تأیی ــد ضمانت نام ــی مانن ــای قانون ــد و ابزاره ــد نظام من قواع

شــود، نــه بــر پایــه احســاس.«2
تجاری ســازی )تبدیــل دانــش بــه ثــروت(، حلقــه زنجیــره پژوهــش تــا تولیــد اســت. بدیــن معنی 
کــه یافته هــای علمــی و ایده هــای جدیــد تحقیقاتــی را بــه محصــوالت و خدمــات قابــل ارائــه بــه 
بــازار تبدیــل کــرد. دره مــرگ اصطاحــی اســت کــه بــه فاصلــه بیــن مرحلــه تحقیــق و صنعتــی ـ 
ــای  ــان و دانشــمندان نوپ ــرای شــرکت های دانش بنی ــن اصطــاح ب ــاره دارد. ای ــاری شــدن اش تج
ــاری  ــد تج ــه تولی ــا مرحل ــق ت ــه تحقی ــتند از مرحل ــان نمی توانس ــرا آن ــود، زی ــره آور ب ــی دله ایران
به راحتــی عبــور کننــد. پلــی کــه بایــد از ایــن دره مــرگ عبــور کنــد ترکیبــی از دقــت، شــکیبایی و 
پیــروز شــدن در مرحلــه آزمایش هــای اولیــه اســت. محمدعلــی عمــادی، رئیــس پژوهشــکده ازدیــاد 
ــرد،  ــتقبال می ک ــان اس ــان از آن ــرکت های دانش بنی ــن ش ــان گرفت ــا ج ــان ب ــه هم زم ــت، ک برداش
ــان  ــت دانش بنی ــه در بحــث صنع ــن چالشــی ک ــت: »مهم تری ــی گف ــد ناکام ــس از مشــاهده چن پ
ــوژی  ــه ای اســت کــه در حــوزه تکنول وجــود دارد، اصطــاح »دره مــرگ« اســت. دره مــرگ فاصل
ــا کــه از زمانی کــه  ــه ایــن معن ــا صنعتــی شــدن وجــود دارد. ب ــه تحقیــق ت و فنــاوری بیــن مرحل
ــی  ــگاه بررس ــاس آزمایش ــرد، در مقی ــرار می گی ــق ق ــورد تحقی ــود، م ــاب می ش ــرح انتخ ــک ط ی
ــود،  ــق ش ــا موف ــد ت ــدا می کن ــارت راه پی ــازار تج ــه ب ــدن، ب ــی ش ــد از نیمه صنعت ــود و بع می ش
ــا  ــات و تاش ه ــه زحم ــورت هم ــن ص ــر ای ــود، در غی ــام ش ــرای آن انج ــزی الزم ب ــد برنامه ری بای
ــز از ســقوط  ــرای پرهی ــه دره مــرگ ریختــه می شــود. ب ــد و در اصطــاح ب بی نتیجــه خواهنــد مان
ــا  ــه عمــده نقــش آنه ــف شــود ک ــد ســاختارهایی تعری ــح، بای ــزی صحی ــرگ و برنامه ری ــه دره م ب
ــات، دانشــگاه و صنعــت و عمــا  ــه در حــوزه تحقیق ــی ک ــروی کیف ــای انســانی الزم و نی را نیروه
تجــارت وجــود دارنــد، بــه عهــده بگیرنــد... در نقــاط مختلــف دنیــا ایــن موضــوع بــه شــکلی درآمــده 
ــار دانشــگاه هایی همچــون Silicon valley و اســتنفورد خــود دارای بیــش از  کــه براســاس آم
دو هــزار مجموعــه دانش بنیــان هســتند کــه درآمــد آنهــا هرکــدام بــاالی 200 میلیــارد دالر اســت 
ــع،  ــه شــمار مــی رود. در واق ــا ب ــا بودجه هــای کشــور م ــغ بســیار هنگفتــی در مقایســه ب کــه مبل

1 . روزنامه دنیای اقتصاد، 18 آذر 1398.
2 .  خبرگزاری شانا، 28 بهمن 1398.



1137

فصل نهم: تحریم و توسعه )1392-1400(

ــان، ارزش  ــای دانش بنی ــن مجموعه ه ــق ای ــوان از طری ــت می ت ــت و صنع ــای دول ــا حمایت ه ب
ــل توجــه ایجــاد کــرد.«1 ــغ قاب ــا مبال ــی ب افزوده های

پــس از گــذر از دره مــرگ و تبدیــل دانــش بــه محصــول تجــاری، چالــش دیگــری پیــش روی 
ــازار اســت. بیشــتر فعــاالن  ــا کســب ســهم مناســب از ب ــرار می گیــرد کــه همان ــن شــرکت ها ق ای
ــرکت  ــات ش ــه حی ــرای ادام ــه ب ــند، درحالی ک ــوآوری می اندیش ــق ن ــه خل ــان ب ــوزه دانش بنی ح
ناگزیــر بــه کســب ســود و تعییــن بــازار هــدف بــرای فــروش محصــوالت نوآورانــه خــود هســتند. 
ــا فنــون تخمیــن  اگرچــه بیشــتر فعالیــن ایــن حــوزه از نخبــگان هســتند، امــا بســیاری از آنهــا ب
صحیــح از میــزان کشــش بــازار، تحلیــل رقبــا، بازاریابــی و فــروش محصــول آشــنایی ندارنــد. برخــی 
نیــز بــازار مشــخص داخلــی ندارنــد و در صــورت وجــود بــازار، قــادر بــه کســب ســهم مناســبی از آن 

نیســتند. در چنیــن شــرایطی، آنهــا نیازمنــد اســتفاده از نیــروی انســانی مجــرب هســتند. 
ــه  ــد نمون ــه چن ــوان ب ــت، می ت ــت نف ــال در حــوزه صنع ــان فع ــان شــرکت های دانش بنی در می
مراجعــه و پــس از بررســی آنهــا بــه نتایجــی دســت یافــت. شــرکت خدمــات فنــی میادین آســماری 
ــوآوری زد.  ــه ن ــت ب ــر دس ــریف و امیرکبی ــگاه های ش ــای دانش ــری از دانش آموخته ه ــا بهره گی ب
آنــان کار خــود را از ســاخت متــه حفــاری PDC و گان هــای مشــبک کاری از ســال 1391 آغــاز و 
ســرمایه مــورد نیــاز را از انباشــت ســود خــود در زمینه هــای الگینــگ و مشــاوره مهندســی برداشــت 
کردنــد. متــه طراحی شــده پــس از چندبــار آزمایــش، بــه تأییــد شــرکت بهره بــردار رســید و مــورد 
اســتفاده قــرار گرفــت، امــا هنــوز بــه مرحلــه تولیــد انبــوه نرســیده اســت. گان هــای مشــبک کاری 
نیــز پــس از موفقیــت در مرحلــه اجــرا، اکنــون در عملیــات شــرکت مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــد. مدیــران شــرکت می گوینــد:  ــان بــه جرگــه شــرکت های دانش بنیــان درآمدن در ســال 1396 آن
ــم و در شــمار شــرکت های  ــوآوری و شــکوفایی اســتفاده نکردی ــدوق ن ــون از تســهیات صن »تاکن
معــاف از مالیــات درنیامدیــم. به رغــم آنکــه وزیــر نفــت در نمایشــگاه ســال 1398 از محصــوالت مــا 
بازدیــد و ابــراز خوشــحالی کــرد و روز بعــد نیــز رئیس جمهــور را بــرای بازدیــد از غرفــه مــا دعــوت 
کــرد، وزارت نفــت تســهیاتی بابــت دانش بنیــان بــودن شــرکت در اختیــار مــا قــرار نــداده اســت. 
البتــه، بایــد متذکــر شــویم کــه همکاری هــای وزارت نفــت و شــرکت های تابعــه بــه لحــاظ روحــی 

و انگیزه بخشــی بســیار خــوب بــوده، امــا از نظــر مــادی هنــوز بهــره ای حاصــل نشــده اســت.«
ــدا از روش مهندســی  ــای شــرکت ابت ــگان و نخبه ه ــد: »دانش آموخت ــران شــرکت می گوین مدی
معکــوس اســتفاده و بعــد از ســاخت چنــد نمونــه آزمایشــگاهی بــه طراحــی جدیــد اقــدام کردنــد. 

1 . تارنمای شرکت ملی نفت ایران، شماره خبر: 20536/7.
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ــود.  ــام می ش ــی انج ــگان ایران ــط نخب ــد توس ــا ص ــر ت ــول از صف ــن دو محص ــی ای ــون، طراح اکن
ــاد  ــی، اعتق ــای متوال ــس از هشــت ســال آزمایش ه ــن آســماری پ ــی میادی ــات فن ــه خدم مجموع
دارد نخبــگان جــوان ایرانــی توانایــی طراحــی، ســاخت آزمایشــگاهی و ســاخت انبــوه را بــه شــرط 
ــا در  ــد، کارفرم ــه می  دانی ــه ک ــد. همان گون ــار گذاشــتن نقدینگــی دارن ــا و در اختی اعتمــاد کارفرم
ــان  ــه کارفرمای ــکا ک ــا و امری ــاف اروپ ــتند و برخ ــی هس ــرکت های دولت ــاً ش ــت عموم ــت نف صنع
ــرگردان  ــرمایه های س ــتفاده از س ــا اس ــان ب ــرکت های دانش بنی ــتند و ش ــی هس ــش خصوص بخ
در بخش هــای دیگــر می تواننــد ریســک کننــد، در ایــران ســرمایه گذاران ریســک پذیر کــه 
ــدام  ــان اق ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــه حمای ــرده و ب ــا ک ــارت را ره ــکن و تج ــاز مس ساخت وس

کننــد، بســیار کــم اســت.«1

فرجام برجام؛ بازگشت تحریم ها
ســال 1397، از نظــر اقتصــادی ســالی ســخت، از نظــر اجتماعــی پرحادثــه و پرالتهــاب، از نظــر 
ــود.  سیاســی ســال پررنگ تــر شــدن اختــاف دیدگاه هــا و از منظــر بین المللــی ســالی پرتهدیــد ب
ــادی  ــد اقتص ــه رش ــت ک ــی از آن اس ــادی حاک ــف اقتص ــای مختل ــزوده فعالیت ه ــرآورد ارزش اف ب
ــل آن  ــن دلی ــه مهم تری ــت ک ــوده اس ــی ب ــل کاهش ــال قب ــه س ــبت ب ــال 1397 نس ــران در س ای
خــروج امریــکا از برجــام و بازگشــت تحریم هــا بشــمار مــی آیــد. تحت تأثیــر ایــن واقعــه، صــادرات 
نفــت و میعانــات گازی به شــدت کاهــش یافــت و مبــادالت بانکــی تعلیــق شــد کــه اثــرات آن بــر 
ــکا  ــر خــروج امری ــاوه ب ــش رو خــود را نشــان داد. ع ــف اقتصــادی در ســال پی ــای مختل بخش ه
ــدام  ــروه اق ــاد کارگ ــدات نه ــرای انجــام تعه ــت ب ــه دول ــح چهارگان ــل لوای ــرش کام از برجــام، پذی
مالــی )FATF( از دیگــر رویدادهــای سیاســی مهــم ســال بــود. ایــن مســئله در نهادهــای مختلــف 
کشــوری همچــون مجلــس شــواری اســامی و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بارهــا مــورد بحــث 
و بررســی قــرار گرفــت و مســئوالن رده هــای مختلــف درمــورد آن اظهــار نظــر موافــق و مخالــف 
ــه ســال  ــه نتیجــه نرســید و ب ــورد ب ــن م ــری در ای ــال، تصمیم گی ــد. بااین  ح ــام کردن خــود را اع

آینــده موکــول گردیــد.
ــران همچــون روال هــر  اردیبهشــت 1397، درحالی کــه نمایشــگاه بین المللــی صنعــت نفــت ای
ــود، از برجــام خــارج شــد.  ــده داده ب ــپ، چنانکــه وع ــد ترام ــود، دونال ــزاری ب ســاله در حــال برگ
ــر ایــن موضــوع تأکیــد داشــتند کــه خــروج امریــکا  مســئوالن ایرانــی، ازجملــه مدیــران نفتــی، ب

1 . مصاحبه با شرکت خدمات فنی میادین آسماری، 25 آبان 1399.
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ــد شــده اســت آســیبی  ــا منعق ــا خارجی ه ــه ب ــی ک ــت وگاز و قراردادهای ــت نف ــه صنع از برجــام ب
ــه  ــش از هم ــا بی ــت تحریم ه ــرد. بازگش ــت ک ــاف آن را ثاب ــا خ ــد رویداده ــا رون ــد زد، ام نخواه
ــا  ــدا کــرد، ام ــران به شــدت کاهــش پی در صنعــت نفــت نمــود یافــت. تولیــد و صــادرات نفــت ای
ــا وضــع  ــر بازگردانــدن تحریم هــای تعلیق شــده، ب ــه ایــن راضــی نشــد و عــاوه ب دولــت ترامــپ ب
تحریم هــای جدیــد تــاش کــرد تــا مانــع صــادرات نفــت ایــران شــود. طبــق آمــار ســازمان اوپــک، 
در ســال 2018 تولیــد نفت خــام ایــران 3 میلیــون و 553 هــزار بشــکه در روز و صــادرات نفت خــام 
1 میلیــون و 850 هــزار بشــکه در روز بــود. عرضــه گاز طبیعــی بــه بازارهــای جهانــی بیــش از 248 
ــدات  ــود. کل تولی ــزار بشــکه در روز ب ــی 272 ه ــارد مترمکعــب و صــادرات فرآورده هــای نفت میلی

شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی نیــز بــه 53350 هــزار تــن رســید.1 
ــر و  ــاس 174در 1 تی ــد؛ اج ــزار ش ــن برگ ــک در وی ــای اوپ ــاس اعض ــال، دو اج ــن س در ای
ــرای  ــد ب ــم گرفتن ــک تصمی ــای اوپ ــاس دوم، اعض ــارس / 16 آذر. در اج ــاس 175 در 6 م اج
جلوگیــری از کاهــش قیمــت نفــت، از مــاه ژانویــه )دی مــاه( تولیــد نفت خــام خــود را 800 هــزار 
بشــکه در روز کاهــش دهنــد، امــا ایــران از ایــن کاهــش معــاف شــد.2 در پــی ایــن اقــدام، قیمــت 

ــت.3 ــش یاف ــد افزای ــش از 2 درص ــام بی ــکه نفت خ ــر بش ه
ــرژی  ــیونر ان ــه، کمیس ــاس کانیت ــگل آری ــام، می ــکا از برج ــروج امری ــس از خ ــی پ ــاه زمان کوت
ــت،  ــر نف ــه وزی ــران از جمل ــرژی ای ــئوالن ان ــی از مس ــا برخ ــد و ب ــران ش ــا، وارد ته ــه اروپ اتحادی
نیــرو و رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی دیــدار کــرد. هــدف از ایــن ســفر، برطــرف کــردن مشــکات 
ــا وزیــر نفــت  پیــش روی برجــام پــس از خــروج امریــکا از ایــن معاهــده بــود. او پــس از دیــدار ب
بــه خبرنــگاران گفــت: »تاش مــان را مي کنیــم تــا ایــران بتوانــد جریــان صــادرات نفتــش را مثــل 
ــی  ــرکت های اروپای ــه ش ــید ک ــی نکش ــا طول ــد«4، ام ــه ده ــام ادام ــکا از برج ــروج امری ــل از خ قب
ــز شــرکت های  ــی، مرســک و نی ــاس، آلیانتــس، ســاگا، دنیل ــس، ایرب ــی، زیمن ــال، ان همچــون توت

ــد. ــرک کردن ــران را ت ــس از دیگــری ای ــر شــرکت های خارجــی یکــی پ ــره ای و دیگ ــی و ک چین
تنهــا چنــد روز پــس از اعــام ترامــپ بــرای خــروج امریــکا از برجــام، شــرکت توتــال بیانیــه ای 
ــکا  ــکا از برجــام و بازگشــت تحریم هــای امری ــه خــروج امری ــا توجــه ب صــادر و اعــام کــرد کــه ب
ــران، در صورتــی کــه ایــن شــرکت مــورد معافیــت قــرار نگیــرد، چــاره ای جــز خــروج از  علیــه ای

1 . سالنامه آماری کشور 1397، مرکز آمار ایران.
2 . خبرگزاری شانا، 16 آذر 1397.
3 . خبرگزاری شانا، 17 آذر 1397.

4 .  روزنامه اعتماد، 30 اردیبهشت 1397.
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ــدون اعمــال  ــت: »ب ــان گف ــک پوی ــد داشــت. پاتری ــی نخواه ــارس جنوب ــاز 11 پ ــروژه توســعه ف پ
ــال  ــت و توت ــده اس ــخت ش ــران س ــرمایه گذاری در ای ــکا س ــوی امری ــی ازس ــای تحریم معافیت ه
ــرد.« شــرکت  ــکا را بپذی ــه سیســتم های بانکــی امری ــد خطــر از دســت دادن دسترســی ب نمی توان
ایتالیایــی انــی نیــز تصمیــم گرفــت توافــق دربــاره مطالعــه میدان هــای نفتــی و گازی ایــران را لغــو 
کنــد. در طــول ســال، بســیاری از قراردادهــای پیشــین عمــًا لغــو گردیــد و اقــدام جــدی ازســوی 
شــرکت های خارجــی بــرای توســعه میادیــن نفتــی و گازی بــه عمــل نیامــد. و تنهــا چنــد طــرح 
ــاخت  ــان در زمینــه س ــرکت های دانش بنی ــته افتتــاح شــد و ش به جامانــده از ســال های گذش

ــل شــدند. ــی نائ ــه موفقیت های ــی، گازی و پتروشــیمیایی ب ــزات نفت تجهی
در مــرداد 1397 چــاپ کاغــذی نشــریه مشــعل متوقــف و انتشــار الکترونیکــی آن آغــاز 
ــی  ــعل الکترونیک ــوان »مش ــا عن ــاه ب ــدان کوت ــه نه چن ــک اعامی ــعل در ی ــماره 883 مش ــد. ش ش
می شــود« بــه دالیــل ایــن ضــرورت پرداخــت و از همــکاران تقاضــا کــرد کــه همــکاری خــود را بــا 
نشــریه اســتمرار بخشــند: »ایــن روزهــا کــه کشــور شــرایط ویــژه را تجربــه می کنــد و توجــه بــه 
ــاد  ــت اقتص ــرای سیاس ــردی در اج ــت راهب ــک اولوی ــوان ی ــا به عن ــش هزینه ه ــی و کاه صرفه جوی
ــتور کار  ــک را در دس ــار الکترونی ــز انتش ــعل« نی ــود، »مش ــی می ش ــی تلق ــی مل ــی ضرورت مقاومت

ــرار داده اســت.«1 ق
در همیــن ســال، دو حملــه تروریســتی در اهــواز و زاهــدان فضــای سیاســی کشــور را ملتهــب 
کــرد. نخســتین حملــه، در 31 شــهریور بــه رژه نیروهــای مســلح در اهــواز صــورت گرفــت. در ایــن 
حملــه تروریســتی، 25 نفــر از شــهروندان کشــته و بیــش از 70 نفــر زخمــی شــدند کــه همگــی 
افــرادی غیرنظامــی بودنــد. گــروه تروریســتی االحوازیــه مســئولیت ایــن حملــه را برعهــده گرفــت. 
ــاده  ــپاه در ج ــی س ــروی زمین ــدس نی ــرارگاه ق ــای ق ــی از یگان ه ــل یک ــوس حام ــن، اتوب 25 بهم
ــر از محافظــان مرزهــای میهــن  ــرار گرفــت. 27 نف ــه ای انتحــاری ق خــاش ـ زاهــدان هــدف حمل
ــه را  ــن حمل ــئولیت ای ــتی جیش العدل مس ــک تروریس ــدند. گروه ــی ش ــدادی زخم ــهید و تع ش

پذیرفــت.

1 . مشعل، شامره 883، 6 مرداد 1397، ص 1.
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تولید و توسعه
در ســال های اخیر، مبحثــی به عنــوان مســائل تولیــد نفــت  و گاز در دو بخــش نظــری ـ 
راهبــردی و عملیاتــی ـ فنــی بیــن کارشناســان ارشــد دولــت، مجلــس و مراکــز پژوهشــی مطــرح 
ــوده اســت. مســائل تولیــد بــه جنبه هــای پیچیــده اقتصــادی، فنــی و تکنولــوژی، زمین شناســی  ب
ــه  ــه مثاب ــائل را ب ــن مس ــدام از ای ــوان هرک ــود و نمی ت ــوط می ش ــی مرب ــائل سیاس ــزن و مس مخ
یــک مبحــث مجــزا مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داد. مســائل تولیــد را بــه چنــد دســته می تــوان 
ــر  ــد؛ 3. عم ــه تولی ــه؛ 2. هزین ــت ـ بودج ــد و سیاس ــیکال تولی ــه پارداوکس ــرد: 1. جنب ــیم ک تقس
مخــازن؛ 4. کاهــش تکلیفــی تولیــد و عواقــب آن؛ 5. ازدیــاد برداشــت و اســتفاده از تکنولوژی هــای 

جدیــد؛ 6. تولیــد صیانتــی.
ــت.  ــه اس ــت ـ بودج ــا سیاس ــد ب ــیکال تولی ــه پارادوکس ــه تولید، جنب ــم در زمین ــئله مه مس
ــوی  ــرح و ازس ــی را مط ــز از خام فروش ــدف پرهی ــه ه ــتیابی ب ــعار و دس ــو، ش ــت از یک س حاکمی
دیگــر، دولــت در مرحلــه اجــرا بــه تولیــد 4 تــا 5 میلیــون بشــکه در روز چشــم دوختــه اســت. رونــد 
تاریخــی حاکــی از آن اســت کــه از دهــه 1300 دولت هــا بــرای ســرعت بخشــیدن بــه پروژه هــای 
ــه فــروش هرچــه بیشــتر نفت خــام داشــته اند.  ــه دیوانســاالری، عاقــه ب عمرانــی و ســامان دادن ب
فــروش بیشــتر نفت خــام به معنــای درآمــد بیشــتر و تأمیــن ارز موردنیــاز بــرای اجــرای برنامه هــای 
دولــت بــود. پــس از انقــاب نیــز ایــن رونــد ادامــه یافــت و دولت هایــی کــه بــر ســر کار آمدنــد، 
بــه رغــم شــعارهای مربــوط بــه چشــم انداز کاهــش وابســتگی بودجــه بــه نفــت، افزایــش فــروش 
ــود بودجــه جنــگ و  ــت ناچــار ب ــد. در دوران جنــگ و ســازندگی دول ــال می کردن نفت خــام را دنب
هزینــه بازســازی های پــس از جنــگ را تأمیــن کنــد. بایــد توجــه داشــت کــه مســئله تولیــد نفــت 
ــی  ــد تمام ــران نمی توان ــر، ای ــوی دیگ ــتقیم دارد. ازس ــه مس ــت رابط ــتراتژی دول ــه و اس ــا بودج ب
نفت خــام و البتــه گاز خــود را در صنایــع تبدیلــی بــه فــراورده بــا کیفیــت تبدیــل کنــد، چــرا کــه 
ایــن فراینــد بــه ســرمایه هنگفــت و دانــش فنــی نیــاز دارد. بنابرایــن، بودجه بنــدی دولــت و برنامــه 
ــل از  ــد حاص ــه درآم ــخص می کند. چنانچ ــد را مش ــطح تولی ــم انداز س ــه چش ــت ک ــاله اس پنج س
ــدار می گــردد کــه در دو  ــورم پدی ــی و ت ــم، بحــران مال ــروش نفت خــام را از بودجــه حــذف کنی ف

ســال اخیــر ایــن اتفــاق رخ داد.
حــذف درآمــد حاصــل از فــروش نفت خــام زمانــی میســر اســت کــه حجــم صــادرات 
ــه  ــد ک ــش یاب ــدری افزای ــوب به ق ــوره مرغ ــل و نفت ک ــن و گازوئی ــد بنزی ــی مانن ــای نفت فراورده ه
کســری ناشــی از فــروش نفت خــام را جبــران کنــد. ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظــر بگیریــم کــه 
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ــز  ــت واری ــه دول ــه خزان ــد حاصــل از آن ب نفــت جــزء انفــال محســوب می شــود و صددرصــد عوای
ــه بخــش  ــب ب ــی اغل ــای نفت ــا فراورده ه ــای پتروشــیمیایی و ی ــه فراورده ه ــردد. در صورتی ک می گ
ــع  ــه صنای ــد ب ــم، بای ــا خصولتــی تعلــق دارد. اگــر بخواهیــم از خام فروشــی بپرهیزی خصوصــی و ی
ــا  ــم ت ــترش دهی ــگاه ها را گس ــگاه ها و پتروپاالیش ــه پاالیش ــی ک ــن معن ــم. بدی ــی روی آوری تبدیل
ــر  ــر، حداکث ــال حاض ــد. در ح ــل کنن ــف تبدی ــای مختل ــه فراورده ه ــران را ب ــام ای ــواع نفت خ ان
ــزار بشــکه در روز اســت1 و پتروپاالیشــگاه  ها  ــون و 150 ه ــت پاالیشــگاه های کشــور 2 میلی ظرفی
ــران را در  ــا صــادرات نفت خــام موقعیــت ای ــد. کاهــش تولیــد و ی ــران توســعه نیافته ان هنــوز در ای
ــت  ــن دوره، دول ــدید در ای ــای ش ــم تحریم ه ــل به رغ ــن دلی ــه همی ــد. ب ــف می کن ــک تضعی اوپ
ــد توجــه  ــن، بای ــر شــود. همچنی ــی کمت ــدازه معین ــد از ان ــد ســطح تولی ــود اجــازه نده ــف ب مکل
داشــت کــه انــواع تحریم هــا و منازعــات بین المللــی از عوامــل مؤثــر در کاهــش فــروش نفت خــام 

ــتند. ــا هس و فراورده ه
ــت  ــن قیم ــی، تخمی ــن نفت ــعه ای میادی ــافی و توس ــای اکتش ــرمایه گذاری در طرح ه ــرای س ب
ــکه  ــر بش ــد ه ــده تولی ــه تمام ش ــت. هزین ــروری اس ــام ض ــکه نفت خ ــر بش ــد ه ــده تولی تمام ش
ــارات  ــا 6 دالر؛ ام ــراق 4 ت ــتان و ع ــود: عربس ــرار ب ــن ق ــال 1390 / 2011 از ای ــام در س نفت خ
متحــده عربــی 7 دالر؛ ایــران و عمــان و قطــر و لیبــی و الجزایــر 10 تــا 15 دالر؛ قزاقســتان 10 تــا 
18 دالر؛ ونزوئــا 20 دالر؛ اکــوادور 20 دالر؛ نیجریــه 15 تــا 30 دالر.2 همچنیــن، هزینــه تمام شــده 

تولید نفت خام ایران در سال 2016 حدود 9/08 دالر تخمین زده شد.3
عمــر مخــازن نفــت و گاز در هــر کشــوری متفــاوت اســت. در ایــران در ســال های نخســت پــس 
از انقــاب بارهــا کارشناســان اعــام کردنــد کــه بســیاری از مخــازن زاگرســی در نیمــه دوم عمــر 
ــا هــدف حــل  ــد ب ــد. در دوران اصاحــات )1376-1384( طــرح اکتشــاف و تولی ــرار دارن خــود ق
ــه در  ــا ک ــورد. از آنج ــد خ ــد، کلی ــود بودن ــر خ ــی عم ــال های پایان ــه در س ــی ک ــکات مخازن مش
ــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم، در ایــن بخــش  بخــش اکتشــاف در فصل هــای گوناگــون کتــاب ب

ــم.  ــه آن بســنده می کنی ــاره ب ــد اش در ح
کاهــش تکلیفــی تولیــد از دیگــر مســائلی اســت کــه در ســال های اخیــر بــه دلیــل وضــع تحریــم  
ــی،  بارهــا ازســوی وزارت نفــت اعمــال شــده اســت. پــس از شــدت گرفتــن تحریم  هــای بین الملل

1 . خبرگزاری جمهوری اسامی ایران، 16 بهمن 1399.
2 . ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 84، آبان 1390، ص 20.

3 . خبرگزاری مشرق نیوز، 18 آذر 1399.
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صــادرات نفــت ایــران کاهــش چشــمگیری یافــت و دولــت ناچــار بــه سیاســت کاهــش تولیــد روی 
ــر در  ــن ام ــت. ای ــش یاف ــز کاه ــا نی ــی چاه ه ــد برخ ــدند و تولی ــته ش ــا بس ــی از چاه ه آورد. برخ
ــد.  ــیب وارد می کن ــده اند آس ــد ش ــش تولی ــت کاه ــمول سیاس ــه مش ــی ک ــه چاه های ــدت ب درازم
ممکــن اســت برخــی از چاه هــا بــه علــت افــت فشــار مخــزن پــس از مدتــی تــوان تولیــد خــود را 
از دســت بدهنــد و تولیــد از برخــی دیگــر نیــز بــه اســتفاده از تجهیــزات جدیــد نیــاز پیــدا کنــد. 
ــش  ــد کاه ــد نبای ــت تولی ــام، ظرفی ــادرات نفت خ ــش ص ــم کاه ــه به رغ ــت ک ــاد داش ــه اعتق زنگن
یابــد. در گذشــته نیــز غرضــی و آقــازاده چنیــن اعتقــادی داشــتند. اســتدالل آن بــود کــه درصــورت 
ــی را  ــای جهان ــود در بازاره ــت رفته خ ــگاه ازدس ــه جای ــد بافاصل ــران بای ــا، ای ــتن تحریم  ه برداش
ــن  ــژه در میادی ــا به وی ــی چاه ه ــار برخ ــش فش ــد، کاه ــی تولی ــش تکلیف ــر کاه ــاوه ب ــد. ع بازیاب
خلیج فــارس، فرســودگی تجهیــزات درون چاهــی و رســیدن بــه نیمــه دوم عمــر برخــی از چاه هــای 
میادیــن خوزســتان از دیگــر موانــع تولیــد در ایــن دوره بــود. بــر اســاس همیــن دیــدگاه، ازدیــاد 

ــا اهــداف متفاوتــی عملیاتــی گشــت. برداشــت و توســعه میادیــن به ویــژه میادیــن مشــترک ب
طرح هــای ازدیــاد برداشــت بــا به کارگیــری روش هــای گوناگــون و متعــدد فنــی از راهکارهــای 
وزارت نفــت بــرای افزایــش تولیــد بــود. اســتخراج نفــت فراینــد نســبتاً پیچیــده ای دارد کــه اگــر 
وضعیــت ســنگ مخــزن و کیفیــت شــیمیایی نفــت به درســتی مطالعــه نشــود و راهــکار مناســبی 
بــرای نحــوه اســتخراج نفــت از آن اتخــاذ نگــردد، حجــم زیــادی از نفــت در مخــزن باقــی خواهــد 
ــتند  ــزاری هس ــش و اب ــال دان ــه دنب ــی ب ــرکت های نفت ــد. ش ــد دی ــیب خواه ــزن آس ــد و مخ مان
ــاد برداشــت از مخــازن از دوران  ــرای ازدی ــا میــزان برداشــت نفــت را افزایــش دهنــد. مطالعــه ب ت
ــز اســتفاده از  ــد نی ــر و امی ــت تدبی ــی شــد. در دول ــاز و در دوران اصاحــات عملیات ــازندگی آغ س
ــاد برداشــت از میادیــن نفتــی بیشــتر از قبــل  ــرای ازدی ــن ب ــد و فناوری هــای نوی روش هــای جدی
ــت و گاز  ــازن نف ــاد برداشــت از مخ ــیوم دانشــگاهی ازدی ــدا، کنسرس ــت. ابت ــرار گرف ــه ق موردتوج
ــت  ــاد برداشــت، عل ــیوم ازدی ــس کنسرس ــادی، رئی ــی عم ــد. عل ــدل ش ــه پژوهشــکده ب کشــور1 ب
تشــکیل ایــن پژوهشــکده را تشــریح کــرد و گفــت: »بــر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده، پژوهشــکده 
ازدیــاد برداشــت نفــت به عنــوان هــاب ازدیــاد برداشــت نفــت و گاز ایــران و دانشــگاه های صنعتــی 
ــی و  ــای اجرای ــوان بازوه ــر به عن ــت، شــیراز و امیرکبی ــت نف ــز، صنع ــران، ســهند تبری شــریف، ته
اقمــاری ایــن پژوهشــکده فعالیــت می کننــد.«2 مــرداد 1398 نیــز فــاز نخســت انتقــال و توســعه 
فنــاوری بخــش باالدســت )بهبــود تولیــد و ازدیــاد برداشــت در 20 میــدان نفتــی و گازی شــامل 52 

1 . کنسرسیوم ازدیاد برداشت در خرداد 1391 کار خود را آغاز کرده بود.
2 . خبرگزاری شانا، 17 دی 1392.
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مخــزن( بــا همــکاری 9 دانشــگاه و مرکــز تحقیقاتــی آغــاز شــد.1 
ــه امضــا رســید.  ــن دوره ب ــز در ای ــاد برداشــت نی ــوان طــرح ازدی ــا عن قراردادهــای متعــددی ب
ازجملــه، شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب در آذر 1396 پنــج قــرارداد پژوهشــی در حــوزه 
ازدیــاد برداشــت و بهبــود تولیــد از 6 میــدان نفتــی اهــواز، گچســاران، کوپــال، منصــوری، کرنــج و 
بی بی حکیمــه را امضــا کــرد.2 شــهریور 1399 نیــز شــرکت ملــی نفــت 13 قــرارداد کان پژوهشــی 
در حــوزه ازدیــاد برداشــت را بــا دانشــگاه های تهــران، صنعتــی شــریف، صنعتــی امیرکبیــر، ســهند 
ــران  ــت، شــهید چم ــم و صنع ــت، آزاد اســامی، فردوســی مشــهد، عل ــت نف ــز، شــیراز، صنع تبری
ــا  ــن، ب ــرد.3 همچنی ــا ک ــت امض ــت نف ــگاه صنع ــارس و پژوهش ــان، خلیج ف ــی اصفه ــواز، صنعت اه
حفــر چاه  هــای جدیــد در برخــی از میدان هــا و نصــب تجهیــزات و به روزرســانی تأسیســات 

ــت. ــش یاف ــی افزای ــای نفت ــی از میدان ه ــد در برخ ــطح تولی ــرداری س بهره ب
بهره بــرداری از میادیــن مشــترک گازی و نفتــی یکــی از راهبردهــای نظــام در دهه هــای گذشــته 
بــوده اســت. حاکمیــت، کارشناســان و پیشکســوتان در ایــن عقیــده هــم رأی بودنــد کــه برداشــت از 
میادیــن مشــترک بایــد در اولویــت اســتراتژی های وزارت نفــت قــرار گیــرد. اســتدالل آن بــود کــه 
رقبــا صبــر نمی کننــد تــا صنعــت نفــت ایــران بــه کارهــای خــود سروســامان دهــد و ســپس تولیــد 
را آغــاز کننــد. بــه همیــن دلیــل اســتراتژی اکتشــاف و تولیــد و توســعه مخــازن مشــترک حتــی در 
ســال های جنــگ یکــی از اولویت هــای وزارت نفــت بــود و در ســال های پــس از جنــگ بــا جدیــت 
بیشــتری دنبــال شــد. بیــژن زنگنــه  در دوران ســوم وزارتــش، چنان کــه در مجلــس قــول داده بــود، 
بــرای تعییــن تکلیــف میدان هــای مشــترک اقداماتــی را بــه عمــل آورد. آمــار و ارقــام نیــز حاکــی از 
آن اســت کــه وزارت نفــت در تمامــی میادیــن مشــترک فعالیت هــای خــود را در ســطوح مختلــف 
تشــدید کــرد و زنگنــه یکــی از افتخــارات خــود را بــه ســرانجام رســاندن میادیــن مشــترک عنــوان 
کــرد کــه بــا آمــار موجــود تأییــد می شــود و در ســال 1399 ایــران بــه رکــوردی مهــم و بی ســابقه 

در برداشــت از میدان هــای مشــترک نفــت و گاز دســت یافــت.4
در ایــن دوره، برخــی از میدان هــای مشــترک مــورد برآوردهــای فنــی جدیــد، حفــاری و نصــب 
ــارس  ــدان پ ــای می ــه فازه ــیدند. ب ــرداری رس ــه بهره ب ــم ب ــی ه ــد و برخ ــرار گرفتن ــزات ق تجهی
ــی و بلــوک اکتشــافی ســردار جنــگل در جــای خــود پرداخته ایــم. میادیــن نفتــی مرزهــای  جنوب

1 . خبرگزاری شانا، 26 مرداد 1398.
2 . خبرگزاری شانا، 11 آذر 1396.

3 . خبرگزاری شانا، 31 شهریور 1399.
4 . خبرگزاری شانا، 27 اسفند 1399.
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غربــی کشــور مشــترک بــا عــراق در ایــن دوره بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفــت. ازجملــه، طــرح 
توســعه میــدان مشــترک آزادگان جنوبــی در ســال 1398 بــه پایــان رســید و ظرفیــت تولیــد ایــن 
ــه 140 هــزار بشــکه افزایــش یافــت. 11 اســفند 1399 نیــز  میــدان از 40 هــزار بشــکه در روز، ب
تولیــد از میــدان مشــترک آذر بــا ظرفیــت 65 هــزار بشــکه در روز آغــاز شــد. میــدان نفتــی یــاران 
ــرداری رســید و یــک  ــه بهره ب ــا ظرفیــت 30 هــزار بشــکه در روز در ســال 1395 ب شــمالی نیــز ب
ــرای  ــی آغــاز شــد. 21 تیرمــاه 1399 نیــز قــراردادی ب ــاران جنوب ســال بعــد، برداشــت نفــت از ی

طــرح توســعه میــدان نفتــی یــاران بــا شــرکت توســعه صنعــت نفــت و گاز پرشــیا امضــا شــد. 

روند تولید )1399-1392(
ــرکت  ــت ش ــال های مدیری ــن س ــیان در ای ــعود کرباس ــی کاردر و مس ــوادی، عل ــن ج رکن الدی
ــود را  ــاش خ ــت، ت ــت های وزارت نف ــا سیاس ــو ب ــا، هم س ــتند. آنه ــده داش ــر عه ــت را ب ــی نف مل
ــن  ــران هفتمی ــال 1392 ای ــد. در س ــه کار گرفتن ــال ها ب ــن س ــت در ای ــد نف ــش تولی ــرای افزای ب
ــه علــت ادامــه تحریم هــا و اعمــال سیاســت کاهــش  ــود. ب کشــور تولیدکننــده نفت خــام جهــان ب
تکلیفــی، متوســط تولیــد نفت خــام 3 میلیــون و 600 هــزار بشــکه در روز بــود کــه 85 درصــد آن 
در مناطــق خشــکی و 15 درصــد در مناطــق دریایــی تولیــد شــد. در ایــن ســال، 11 پــروژه تزریــق 
ــت و گاز  ــرداری نف ــرکت بهره ب ــق گاز در ش ــروژه تزری ــک پ ــوب، ی ــز جن ــق نفت خی گاز در مناط
ارونــدان و پنــج پــروژه تزریــق آب در شــرکت نفــت فــات قــاره در حــال اجــرا بــود. به کارگیــری 
ــی و  ــای افق ــن حفاری ه ــی و همچنی ــرازآوری مصنوع ــوان روش ف ــی به عن ــای درون چاه تلمبه ه
ــه روش صیانتــی نیــز در برخــی از میادیــن نفتــی  ــه حداکثــر رســاندن تولیــد ب ــرای ب انحرافــی ب
اجــرا شــد. در برخــی میادیــن بــا مخــازن پیچیــده و نیــز میادینــی کــه در نیمــه دوم عمــر خــود 

ــد.1  ــه کار گرفتن ــی را ب ــای درون چاه ــد پمپ ه ــرار دارن ق
در ســال 1396، تولیــد نفت خــام کشــور 3 میلیــون و 800 هــزار بشــکه در روز بــود کــه حــدود 
90 درصــد آن در مناطــق خشــکی و مابقــی در مناطــق دریایــی تولیــد شــد. در ایــن ســال بــرای 
افزایــش تولیــد و بازیافــت از مخــازن، عــاوه بــر تزریــق گاز و آب، از فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز، 

نیتــروژن و پمپ هــای درون چاهــی هــم اســتفاده شــد.2 
ــت و  ــترس نیس ــمی در دس ــع رس ــا 1399 مناب ــال های 1397 ت ــران در س ــد ای ــزان تولی از می

1 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.

2 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1396.
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ــران در  ــر اســاس گــزارش اوپــک، تولیــد نفــت ای ــم. ب ــه آمــار ســایت های معتبــر رجــوع کرده ای ب
مــاه اکتبــر / آبــان 1399 یــک میلیــون و 947 هــزار بشــکه در روز بــود کــه در مــاه نوامبــر / آذر 
ــد  ــم تولی ــدی، بازه ــای بع ــزار بشــکه در روز رســید.1 در ماه ه ــون و 986 ه ــک میلی ــه حــدود ی ب
نفــت ایــران افزایــش یافــت. اوپــک در جدیدتریــن گزارش هــای خــود بــه نقــل از منابــع دســت دوم، 

تولیــد نفــت ایــران در مــاه بهمــن را 2 میلیــون و 84 هــزار بشــکه در روز اعــام کــرد.2

حفاری
ــب  ــزی مناس ــافی، برنامه ری ــدی ـ اکتش ــداف تولی ــه اه ــتیابی ب ــل در دس ــن عوام از مهم تری
بــرای حفــاری چاه هــا اســت. حیــدر بهمنــی، ســپهر ســپهری و عبــداهلل موســوی در دولــت تدبیــر 
ــرکت  ــال 1392، ش ــتند. در س ــده داش ــر عه ــاری را ب ــی حف ــرکت مل ــت ش ــکان هدای ــد س و امی
ــاری  ــی و 20 دکل حف ــق دریای ــکی، 6 دکل در مناط ــق خش ــا 68 دکل در مناط ــاری ب ــی حف مل
ــال،  ــن س ــود. در ای ــت ب ــال فعالی ــا در ح ــکی و دری ــی در خش ــای بین الملل ــوب پروژه ه در چارچ
ــر  ــدود 340 کیلومت ــراژ ح ــا مت ــاه ب ــه چ ــوع 186 حلق ــاری درمجم ــی حف ــرکت مل ــای ش دکل ه
ــد. از ایــن تعــداد، 2 حلقــه چــاه اکتشــافی، 87 حلقــه چــاه توســعه ای و 97 حلقــه  حفــاری کردن
ــود. همچنیــن، 8670 عملیــات خدمــات جانبــی نیــز روی چاه هــای  ــی ب ــی ـ تکمیل چــاه تعمیرات

نفــت و گاز انجــام شــد.3
تعــداد چاه هــای حفاری شــده در ســال 1396 کاهــش یافــت. در ایــن ســال، 159 حلقــه چــاه 
ــا متــراژ 254 کیلومتــر حفــاری شــد. مجمــوع چاه هــای حفاری شــده در ایــن ســال 159 حلقــه  ب
ــود کــه 2 حلقــه اکتشــافی، 70 حلقــه توســعه ای ـ توصیفــی و 87 حلقــه تعمیراتــی ـ تکمیلــی  ب
ــد.4 از  ــام ش ــت و گاز انج ــای نف ــی روی چاه ه ــات جانب ــات خدم ــن، 8188 عملی ــد. همچنی بودن
فعالیت هــای حفــاری در ســال 1399 منابــع رســمی همچــون ترازنامــه در دســترس قــرار نــدارد. 
طبــق گفتــه احمــد تمــدن، سرپرســت معاونــت عملیــات حفــاری شــرکت ملــی حفــاری، تــا بهمــن 
ســال 1399 درمجمــوع 106 حلقــه چــاه در مناطــق دریایــی و خشــکی حفــاری و تکمیــل شــد کــه 

25 حلقــه آن توســعه ای ـ توصیفــی، 77 حلقــه تعمیــری و 4 حلقــه اکتشــافی بــود.5

1 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 25 آذر 1399.
2 . خبرگزاری خبرآناین، 26 بهمن 1399.

3 . ترازنامه انرژی، سال 1392.

4 . ترازنامه انرژی، سال 1396.
5 . خبرگزاری شانا، 2 اسفند 1399.
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اکتشاف
در فصل هــای پیشــین، دربــاره برنامــه توســعه شــرکت ملــی نفــت ایــران در افــق 1404-1384 
توضیــح مبســوطی داده شــد. بخشــی از ایــن برنامــه بــه عملیــات اکتشــافی مربــوط می شــد کــه 
می بایســت در طــول بیســت ســال میادیــن نفــت و گاز در مــرز مشــترک و حــوزه درون ســرزمینی 
ــز در  ــین نی ــود. دوره پس ــار ب ــا 1384 پرب ــافی دوره 1376 ت ــای اکتش ــت. طرح ه ــامان می گرف س
ــات  ــر عملی ــزه ـ جفی ــی و هوی ــارس جنوب ــزی، آذر، پ ــق مرک ــروزان، مناط ــون ف ــی همچ میادین
اکتشــافی صــورت گرفــت. در دوره 1392 تــا 1399 شــرکت های دانش بنیــان و دانشــگاه ها 
ــاف  ــات اکتش ــی و عملی ــای پژوهش ــی از پروژه ه ــد و برخ ــاف آمدن ــت اکتش ــک مدیری ــه کم ب
ــران در نیمــه دوم و نزدیــک  ــوری ای ــد. از آنجــا کــه بیشــتر مخــازن هیدروکرب برون ســپاری گردی
ــد و اکتشــاف در  ــن جدی ــد، کشــف میادی ــرار دارن ــر شناســایی خــود ق ــی عم ــه ســال های پایان ب
ــا روش هــای نویــن و توســعه فعالیت هــای اکتشــافی در تمامــی  اعمــاق مخــازن در حــال تولیــد ب
حوضه هــای رســوبی در دســتور کار مدیریــت اکتشــاف قــرار گرفــت. همچنیــن، مطالعــه و بررســی 
ــد به عنــوان  ــوری جدی ــع هیدروکرب ــا هــدف کشــف و اســتخراج مناب مخــازن پاالزوئیــک زیریــن ب
ــد توجــه کــرد کــه ضریــب  ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ــن مدیریــت در نظــر گرفتــه شــد. ب ــت ای اولوی
ــه  ــه ب ــی ک ــای اکتشــافی اســت و نســبت چاه های ــم فعالیت ه ــی از شــاخص های مه ــت یک موفقی
مرحلــه تولیــد اقتصــادی می رســند بــه کل تعــداد چاه هــای حفرشــده اســت. در ســال های اخیــر، 
ــز  ــت نی ــب موفقی ــه ضری ــت، درنتیج ــده اس ــر ش ــور کوچک  ت ــافی کش ــای اکتش ــه فعالیت ه دامن
ــران وجــود دارد،  ــه در ای ــادی ک ــل وجــود پتانســیل های زی ــه دلی ــال، ب ــد. بااین ح کاهــش می یاب
ضریــب موفقیــت همــواره بــاال و در ســال 1393 حــدود 70 درصــد بــود.1 در ســال 1398 / 2019 
ــا کشــف 4/973 میلیــارد بشــکه معــادل هیدروکربــن مایــع ذخیــره قابــل برداشــت،  نیــز ایــران ب

ــی از نظــر مجمــوع حجــم اکتشــافات نفــت وگاز را کســب کــرد.2 ــگاه نخســت بین الملل جای
در دوره تحریــم و برجــام، هرمــز قاونــد از شــهریور 1391 تــا اســفند 1394 و ســیدصالح هنــدی 
از اســفند 1394 مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت را راهبــری کردنــد. ســیدصالح هنــدی در 
مراســم معارفــه، برنامه هــای خــود را چنیــن تشــریح کــرد: »مهم تریــن اولویــت اکتشــافی، کشــف 
نیروهــای زبــده اســت و بــی شــک همان طــور کــه ســرمایه های انســانی، بزرگ تریــن ســرمایه هــر 
ســازمانی بــه شــمار مــی رود، در مدیریــت اکتشــاف نیــز ایــن نــوع نــگاه بــه منابــع انســانی حاکــم 

1 . ترازنامــه هیدروکربــوری، ســال 1393؛ هرمــز قاونــد، مدیــر وقــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت، در اســفند 1393، 
ضریــب موفقیــت اکتشــاف در ایــران را بیشــتر از امریــکا دانســت. )خبرگــزاری شــانا، 24 اســفند 1393(

2 . خبرگزاری شانا، 27 اسفند 1399.
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خواهــد بــود. مــن بــه سیاســتگذاری متمرکــز همــراه بــا تفویــض اختیــار معتقــدم و بهبــود مســتمر 
بایــد به عنــوان یــک اصــل اجتناب ناپذیــر همــواره مدنظــر باشــد.«1

ــکیل  ــد، تش ــام ش ــاف انج ــه اکتش ــن دوره در زمین ــه در ای ــردی ک ــات راهب ــه اقدام ازجمل
شــورای عالی اکتشــاف بــود. شــهریور 1394، بیــژن زنگنــه تشــکیل شــورای عالی اکتشــاف را اعــام 
کــرد و آن را همســو بــا سیاســت های کلــی اباغــی مقــام معظــم رهبــری مبنی بــر اتخــاذ تدابیــر 
و راهکارهــای مناســب بــرای اکتشــاف نفــت وگاز و شناســایی کامــل منابــع کشــور2 دانســت. وزیــر 
ــر عهــده داشــتند. معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت  ــا نماینــده او( ریاســت ایــن شــورا را ب نفــت )ی
ــاون  ــه(، مع ــر جلس ــوان دبی ــت )به عن ــط در آن معاون ــرکل ذیرب ــوری، مدی ــع هیدروکرب ــر مناب ب
پژوهــش و فنــاوری وزیــر، مدیرعامــل، مدیــر اکتشــاف و مدیــر برنامه ریــزی تلفیقــی شــرکت ملــی 
نفــت ایــران و 6 تــن از کارشناســان برجســته در امــر اکتشــاف نفــت )بــه انتخــاب وزیــر( از اعضــای 
شــورا بودنــد. بــا حکــم وزیــر و بــا اســتناد بــه بنــد ب، جــزء 4 سیاســت های اکتشــاف منابــع نفــت 
وگاز، دکتــر حســین رحیم پــور بنــاب، دکتــر رضــا موســوی حرمــی، دکتــر عبدالکریــم جواهریــان، 
ســیدمحمود محــدث، علــی مشــتاقیان و حســین روشــندل توســط وزیــر به عنــوان اعضــای شــورا 

منصــوب شــدند.
بررســی و تصویــب برنامــه پیشــنهادی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــرای اکتشــاف منابــع نفتــی 
ــی و  ــده، بررس ــافی انجام ش ــای اکتش ــی اقدام ه ــال 1404، ارزیاب ــم انداز س ــق چش ــا اف ــور ت کش
تصویــب برنامه هــای مربــوط بــه ســاماندهی توســعه دانــش فنــی و نیــز انتقــال فنــاوری در امــور 
ــه اکتشــاف نفــت و بررســی راهکارهــای تقویــت و مشــارکت بخــش خصوصــی داخلــی  ــوط ب مرب
ــای  ــود. حضــور بخــش خصوصــی در فعالیت ه ــن شــورا ب ــف ای ــای اکتشــافی از وظای در فعالیت ه
باالدســتی ازجملــه عملیــات اکتشــاف پــس از چنــد ســال بحــث و بررســی در ســطح وزارت نفــت و 
حاکمیــت، ســرانجام بــه نتیجــه رســید. در ســال 1395 تصمیــم بــر آن شــد کــه بخشــی از عملیــات 

ــه شــرکت های صاحــب صاحیــت ایرانــی ســپرده شــود. باالدســتی اکتشــاف و تولیــد ب

)E&P( شرکت های اکتشاف ـ تولید
ــت  ــی و فعالی ــرکت های E&P ایران ــکل گیری ش ــی، ش ــورد بررس ــای دوره م ــی از ویژگی ه یک

1 . خبرگزاری شانا، 19 اسفند 1394.
2 . در بنــد 14 سیاســت های اباغــی آمــده اســت: »افزایــش ذخایــر راهبــردی نفــت وگاز کشــور به منظــور اثرگــذاری 
در بــازار جهانــی نفــت وگاز و تأکیــد بــر حفــظ و توســعه ظرفیت هــای تولیــد نفــت وگاز به ویــژه در میادیــن مشــترک.«
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در حــوزه باالدســت صنعــت نفــت ایــران اســت. بــه لحــاظ تاریخــی، ایــن رویــداد در رونــد دســتیابی 
ــت.  ــیر اس ــل تفس ــم، قاب ــخن گفته ای ــاره اش س ــاب درب ــن کت ــر ای ــه در سراس ــی ک ــه خودکفای ب
ــد و  ــت می کنن ــد فعالی ــاف و تولی ــوزه اکتش ــه در ح ــتند ک ــرکت هایی هس ــرکت های E&P ش ش

ــزرگ خارجــی در صنایــع نفــت و گاز شــوند. قــرار اســت جایگزیــن شــرکت های ب
ــه  ــا کارشناســان، ب ــا بیــژن زنگنــه از ابتــدای دوره ســوم وزارت خــود، پــس از مشــورت ب  گوی
ضــرورت تشــکیل شــرکت های E&P )اکتشــاف و تولیــد( بــرای توســعه میادیــن اعتقــاد یافــت و 
ایــن طــرح در گفتگوهــای کارشناســان در مجامــع حاکمیتــی ـ دولتــی مــورد نقــد و بررســی قــرار 
ــدی  ــای ج ــی نقده ــد ایران ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــور ش ــه حض ــدان ب ــی از منتق ــت. برخ گرف
داشــتند و معتقــد بودنــد کــه حضــور آنهــا در عملیــات باالدســتی موجــب تضعیــف شــرکت ملــی 
ــن  ــکل گیری ای ــه: »ش ــرد ک ــد ک ــر 1395 تأکی ــخنانی در مه ــه در س ــا زنگن ــود، ام ــت می ش نف
ــت  ــان حمای ــت و ایش ــوده اس ــز ب ــری نی ــم رهب ــام معظ ــی مق ــت های اباغ ــرکت ها از سیاس ش
ــت در  ــدون مالکی ــه ب ــند؛ البت ــته باش ــور داش ــرداری حض ــرکت ها در بهره ب ــن ش ــه ای ــد ک کردن

مخــزن.«1 
ــتند  ــت دانس ــگاه حاکمی ــی در ن ــه نقطه عطف ــه مثاب ــرکت ها را ب ــن ش ــکیل ای ــز تش ــی نی برخ
کــه گویــا قــرار اســت حکومــت ایــران در آینــده نزدیــک مالکیــت برخــی از مخــازن کوچــک را بــه 
ــد در آینــده  ــد جدی ــن شــرکت ها نقطــه شــروع رون بخــش خصوصــی واگــذار کنــد و تأســیس ای

ــد. ــه حســاب می آی ــت ب ــت نف صنع
ایــن طــرح کــه قبــل از امضــای برجــام مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه بــود، بــه مثابــه الگویــی بــرای 
آینــده صنعــت نفــت ارزشــمند تلقــی شــد و درنهایــت بــه شــکل قانــون در برنامــه توســعه ششــم 
درج گردیــد. در ایــن برنامــه اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی در عملیــات باالدســتی صنعــت 

نفــت موردتأکیــد قــرار گرفــت:
ــا و توانمندی هــای  ــرای اســتفاده از ظرفیت ه ــدات الزم را ب  »وزارت نفــت مؤظــف اســت تمهی
شــرکت های بخــش خصوصــی و تعاونــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی بــرای ســرمایه گذاری در 
ــن  ــژه میادی ــن نفــت و گاز به وی ــه مالکیــت( میادی ــرداری )ن فعالیت هــای اکتشــاف، تولیــد و بهره ب

مشــترک در چارچــوب ســیاس های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی بــه عمــل آورد.«2
ــخت افزاری و  ــای س ــه از توانایی ه ــه آن درج ــی ب ــرکت های خصوص ــی از ش ــد برخ ــر چن ه

1 . خبرگزاری شانا، 13 مهر 1395.
ــران )1396- ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــی و فرهنگ ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــم توس ــاله شش ــه پنج س ــون برنام 2 . قان

ــفند 1396. ــوب اس 1400(، مص



1150

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

نرم افــزاری نرســیده بودنــد کــه در تــرازی بین المللــی یــک شــرکت اکتشــاف ـ تولیــد بــه حســاب 
ــی  ــی عمل ــه توانای ــت ب ــه می توانس ــان ک ــوه  آن ــای بالق ــه توانایی ه ــد ب ــران ارش ــا مدی ــد، ام آین
ــارج از  ــد در خ ــاف ـ تولی ــرکت های اکتش ــیس ش ــع، تأس ــد. در واق ــه بودن ــم دوخت ــد چش درآی
دایــره شــرکت ملــی نفــت ایــران کاری جســورانه بــود و تاکنــون کــه ایــن کتــاب در حــال نــگارش 
اســت، کارشناســان ارشــد به رغــم ارائــه نقدهــای جــدی بــر آن، موفقیــت شــرکت های اکتشــاف ـ 
تولیــد را آرزو می کننــد. اصــوالً شــرکت های اکتشــاف ـ تولیــد بایــد بــه ســه توانایــی مهــم مجهــز 
باشــند. نخســت، دانــش فنــی در مراحــل مختلــف عملیــات اکتشــاف، هــم بــه لحــاظ تجهیــزات هــم 
ــرداری؛ ســوم  ــه لحــاظ نیــروی انســانی مجــرب؛ دوم، دانــش فنــی در طراحــی تأسیســات بهره ب ب
برخــورداری از ســرمایه الزم. از آنجــا کــه صنعــت حفــاری در ایــران در تــرازی قابل قبــول هــم بــه 
لحــاظ کیفــی و هــم کّمــی قــرار دارد، شــرکت های E&P می تواننــد از خدمــات آنهــا بهــره برنــد.
وزارت نفــت بــا تدویــن راهکارهایــی بــه ارزیابــی صاحیــت شــرکت های متقاضــی بــرای فعالیــت 
ــی در  ــرکت های بین الملل ــا ش ــکاری ب ــد )E&P( و هم ــاف و تولی ــرکت های اکتش ــب ش در قال
قراردادهــای نفتــی پرداخــت. 13 تیــر 1395 معاونــت امــور مهندســی وزارت نفــت صاحیــت 37 
شــرکت متقاضــی را بررســی کــرد کــه در نهایــت صاحیــت اولیــه هشــت شــرکت مــورد تأییــد 
قــرار گرفــت: پتروپــارس، مهندســی و ســاختمان صنایــع نفــت )اویــک(، انــرژی دانــا، توســعه پتــرو 
ایــران، گــروه مپنــا )شــرکت نفــت و گاز مپنــا(، قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا، ســازمان گســترش 
ــران( و ســتاد اجرایــی فرمــان  ــران )شــرکت مدیریــت طرح هــای صنعتــی ای و نوســازی صنایــع ای
امــام )شــرکت توســعه نفــت و گاز پرشــیا(.1 در ســال های بعــدی تعــداد ایــن شــرکت ها افزایــش 

یافــت و تــا ســال 1397 بــه 17 شــرکت رســید.
ــل  ــی بیشــتر از قب ــا، شــرکت های ایران ــا اعمــال مجــدد تحریم ه ــژه ب ــر به وی در ســال های اخی
ــه  ــت ب ــر نف ــه امضــا رســید. وزی ــا ب ــا آنه ــرارداد اکتشــافی ب ــد ق ــد و چن ــرار گرفتن موردتوجــه ق
هنــگام امضــای قــرارداد میدان هــای پارســی و پرنــج گفــت: »خوشــبختانه ایــده ای کــه مــا دربــاره 
ــراردادی  ــن ق ــن پنجمی ــت. ای ــاده اس ــا افت ــتیم ج ــد )E&P( داش ــاف و تولی ــرکت های اکتش ش
اســت کــه از نــوع الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی در ایــن ســال ها امضــا شــده اســت؛ نخســتین 
قــرارداد فــاز 11 پــارس جنوبــی؛ دومیــن آبــان و پایــدار غــرب؛ ســومین ســپهر و جفیــر؛ چهارمیــن 

ــوده اســت.«2 ــدار شــرق، چشــمه خوش و دالپــری ب پای
ازجملــه منتقــدان شــرکت های اکتشــاف و تولیــد، ناجــی ســعدونی اســت. او کــه مدیــر پیشــین 

1 . خبرگزاری شانا، 13 مهر 1395.
2 . خبرگزاری شانا، 19 بهمن 1398
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شــرکت مهندســی و توســعه نفــت بــود در مصاحبــه  ای اظهــار کــرد: »تعریــف شــرکت های اکتشــاف 
و تولیــد بیشــتر یــک وقت کشــی، اعطــا درجــه و رتبــه بنــدی بــدون محتــوا و معنــی واقعــی و غیــر 
مطابــق بــا اســتاندارد جهانــی و تفاخــر بی مایــه بــود. نکتــه جالبــی بــرای شــما بگویــم. در فرانســه 
ــتات اویل،  ــروژ اس ــش اوام وی، در ن ــت، در اتری ــروم و روس نف ــل و گازپ ــیه لوک اوی ــال، در روس توت
در ایتالیــا شــرکت انــی، در برزیــل پتروبــراس، در مالــزی پترونــاس، در انگلســتان BP، در اســپانیا 
شــرکت رپســول و در چیــن یکــی دو شــرکت مثــل CNPC و SINOPEC کار E&P را 
انجــام می دهنــد و در امریــکا هــم حداکثــر چنــد شــرکت مهــم هســتند ولــی مــا در ایــران ظــرف 
ــد و در  ــکار بوده ان ــا مدت هــا بی ــا ت ــب آنه ــق می کنیــم کــه اغل ــاه 17 شــرکت E&P خل ــد م چن

ــد.«1 پرداخــت حقــوق نیروهــای خــود در مانده ان
اســفند 1398 نیــز دو قــرارداد اکتشــافی بــا پیمانــکاران ایرانــی امضــا شــد: عملیــات غیرلــرزه ای 
ــگاری دوبعــدی زرینه کــوه در اســتان  ــان در اســتان هرمــزگان و عملیــات لرزه ن مکــران ـ جازموری

خراســان رضــوی بــا پیمانــکاران ایرانــی.2

مهم ترین اقدامات
ــه  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــاف در دول ــت اکتش ــات مدیری ــن اقدام ــش، مهم تری ــن بخ ــال در ای ح
ــی، تحــول در  ــر تمرکزگرای ــی ب ــن دوره مبتن ــا در ای ــد رویداده اختصــار شــرح داده می شــود. رون

نیــروی انســانی و بهره جویــی از شــرکت های دانش بنیــان بــود.
در ســال 1392، تــاش کاوشــگران مدیریــت اکتشــاف نتیجــه داد. 196 میلیــون بشــکه مایعات و 
میعانــات گازي و 354/6 میلیــارد مترمکعــب گاز خشــک )همــراه، کاهــک و مســتقل( کشــف شــد.3 
در ســال 1393 ایــن رقــم بــه 2287/8 میلیــون بشــکه نفت خــام، 224/8 میلیــون بشــکه مایعــات و 
میعانــات گازي و 6914/3 میلیــارد فــوت مکعــب گاز خشــک )همــراه، کاهک و مســتقل( رســید.4 

در ســال 1393 مدیریــت اکتشــاف بــرای نخســتین بار توانســت از رســوبات مربــوط بــه 
ــز در حــال انجــام  ــوب نی ــز جن ــد. شــرکت مناطــق نفت خی ــه گاز دســت یاب ــن ب پاالزوئیــک زیری
18 طــرح مطالعــات زمین شناســی مخــازن و مدل ســازی آنهــا ازجملــه، مطالعــات جامــع مخــازن 
آســماری میــدان پازنــان، مطالعــه جامــع و مدلســازی مخــزن آســماری میــدان زیایــی بــود. انجــام 

1 . خبرگزاری مهر، 29 آذر 1399.
2 . خبرگزاری شانا، 7 اسفند 1398.

3 . ترازنامه انرژی سال 1392.
4 . ترازنامه انرژی، سال 1393.
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ــد  ــری و چن ــال های 1392 و 1393 پیگی ــز در س ــه بعدی نی ــدی و س ــگاری دوبع ــات لرزه ن عملی
قــرارداد منعقــد شــد؛ ازجملــه، قــراردادی بــرای 16 خــط لرزه نــگاری دوبعــدی در میــدان ذهــاب 
ــا  ــاز بنگســتان ت ــای مخزن س ــدف تصویرســازی افق ه ــا ه ــر ب ــه طــول 1100 کیلومت کرمانشــاه ب
ــگاری  ــد. پروژه هــای ســال های قبــل نیــز در ایــن ســال ادامــه یافــت :1. لرزه ن دهــرم امضــا گردی
ــا هــدف تعییــن مشــخصات ســاختمانی و شــناخت دقیــق در مخــازن آســماری  میــدان رامیــن ب
ــیاه مکان در  ــم، س ــور کری ــه، کیل ــی حکیم ــن بی ب ــه بعدی میادی ــگاری س ــتان؛ 2. لرزه ن و بنگس
ــای  ــن پروژه ه ــی از بزرگ تری ــوان یک ــوب به عن ــز جن ــق نفت خی ــرکت مناط ــی ش ــوزه عملیات ح

ــی و کارون.1 ــای الل ــگاری میدان ه ــرکت؛ 3. لرزه ن ــن ش ــن ای ــات میادی مطالع
عملیــات زمین شناســی نیــز در ســال های 1392 و 1393 پیگیــری شــد و بــرش چینه شناســی 
و بــرش ســاختمانی در نواحــی مکــران، مغــان، زاگــرس، ایــران مرکــزی و کپــه داغ در حــال انجــام 

2 بود.
حفــاری اکتشــافی در دریــای خــزر نیــز دنبــال شــد. نخســتین چــاه اکتشــافی در بلــوک ســردار 
جنــگل در ســال 1391 بــه پایــان رســید. نتایــج عملیــات اکتشــافی حاکــی از آن بــود کــه ذخایــر 
نفــت درجــای ایــن میــدان حــدود 2 میلیــارد بشــکه و ضریــب بازیافــت آن 25 درصــد اســت. پــس 
ــات  ــان، مطالع ــت. هم زم ــه یاف ــر ادام ــن چــاه اکتشــافی توســط شــناور امیرکبی ــر دومی از آن، حف
ــگاری  ــود. عملیــات لرزه ن جامــع اکتشــافی، توســعه ای و تولیــد زودهنــگام نیــز در دســت اقــدام ب
دوبعــدی و پیشــرفته در دشــت گــرگان )اســتان گلســتان( نیــز در دو فــاز غربــی و شــرقی ادامــه 
ــتان  ــرقی در اس ــی و ش ــاز غرب ــدی در دو ف ــگاری دو بع ــرزه ن ــای ل ــن عملیات ه یافت. همچنی

گلســتان در ســال 1393 آغــاز شــد. 3
ــران، کارشناســان  ــوری ای ــان عمــر مخــازن هیدروکرب ــه پای ــک شــدن ب ــم، نزدی چنانکــه گفتی
ــد. در  ــی و گازی را بررســی کنن ــارف نفت ــع غیرمتع ــت اکتشــافی مناب ــه فعالی ــر آن داشــت ک را ب
ســال 1395، کارشناســان بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــات ســال های قبــل، پیش بینــی کردنــد کــه 
ــر گســترده ای از شــیل نفتــی و شــیل گازی در شــمال و جنــوب کشــور وجــود دارد. وزارت  ذخای
نفــت بــا تکیــه بــر ایــن نتایــج، فعالیت هــای اکتشــافی بــرای کشــف منابــع غیرمتعــارف را در ســه 
ــارف  ــع غیرمتع ــرد. مناب ــال ک ــای گازی دنب ــیل گازی و هیدرات ه ــی، ش ــیل نفت ــه ش زیرمجموع
ــتان و  ــتان لرس ــوه اس ــوه و زردک ــزی، قالی ک ــرز مرک ــاً در مناطــق الب ــران عمدت ــوری ای هیدروکرب

1 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1393.

2 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1393.

3 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1393.
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ــال  ــتان دنب ــوه لرس ــی در قالی ک ــیل نفت ــروژه ش ــن پ ــد. اولی ــرار دارن ــان ق ــان آذربایج ــت مغ دش
شــد.1 

نتیجــه عملیــات اکتشــافی در ســال 1395 شناســایی 910 میلیــون بشــکه نفت خــام، 17750 
میلیــارد فــوت مکعــب گاز خشــک و 188 میلیــون بشــکه مایعــات و میعانــات گازی و کشــف 7 افــق 

و الیــه مخزنــی در ســه میــدان چــارک، شــهیدان و ســراب بــود.2 
ــه منــازل مســکونی و واحدهــای صنعتــی  ــا گســترش گازرســانی ب در دهــه 1390، هم زمــان ب
مصــرف گاز هــم رشــد پیــدا کــرد. بــا افزایــش مصــرف گاز و نیــز قــوت گرفتــن اندیشــه صــادرات 
ــی  ــف و جایگزین ــق کش ــد از طری ــوازن تولی ــظ ت ــرق، حف ــد ب ــرای تولی ــتفاده از گاز ب گاز و اس
مخــازن جدیــد، عملیــات اکتشــاف گاز را بــه یکــی از اولویت هــای وزارت نفــت بــدل کــرد. عملیــات 
ــه  ــارک در منطق ــرزی چ ــدان غیرم ــه می ــود و در س ــال 1395 نتیجه بخــش ب ــاف گاز در س اکتش
فــارس ســاحلی، میــدان شــهیدان در منطقــه دزفــول شــمالی و میــدان ســراب در منطقــه دزفــول 
جنوبــی گاز کشــف شــد. حجــم گاز خشــک قابــل اســتحصال معــادل 343/1میلیــارد متــر مکعــب 
بــرآورد شــد.3 ســیدصالح هنــدی، مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت، در 25 بهمــن همــان ســال 
از میــزان ذخایــر گازی کشف شــده طــی برنامــه پنجــم توســعه داد و گفــت کــه در ایــن مــدت 11 
میــدان گازی و 2 مخــزن گازی جدیــد، 10 میــدان نفتــی و 2 مخــزن نفتــی جدیــد کشــف شــده 

اســت.4
ــه و ســال 1398  اردیبهشــت 1399 ســیدصالح هنــدی گزارشــی از فعالیت هــای اکتشــافی ارائ
ــرای اکتشــاف توصیــف کــرد. طبــق ایــن گــزارش، در ســال 1398 درمجمــوع  ــاری ب را ســال پرب
ــز در  ــت نی ــر نف ــت. وزی ــود نداش ــق وج ــاه ناموف ــد و چ ــر ش ــافی حف ــاه اکتش ــر چ ــزار مت 18 ه
ــه، فعالیت هــای اکتشــافی  ــن وزارتخان ــه رئیس جمهــور، ضمــن تشــریح فعالیت هــای ای گزارشــی ب
ســال 1398 را چنیــن شــرح داد: »همان گونــه کــه مســتحضرید، اســتمرار فعالیت هــای اکتشــافی 
ــد  ــوده، پشــتوانه اساســی تولی ــه ب ــن وزارتخان ــژه ای ــورد اهتمــام وی ــه همــواره م صنعــت نفــت ک
نفــت و گاز و زمینه ســاز اســتمرار پویایــی ایــن صنعــت اســت. ایــن توجــه ســبب شــده بــا وجــود 
گذشــت بیــش از 41 ســال از پیــروزی انقــاب اســامی و تولیــد، مصــرف و صــادرات مســتمر نفــت 
و گاز در ایــن مــدت، ذخایــر قابــل اســتحصال نفــت بــدون تغییــر باقــی بمانــد و در بخــش گاز نیــز 

1 . ترازنامه انرژی، سال 1395.

2 . ترازنامه انرژی، سال 1395.

3 . ترازنامه انرژی، سال 1395.
4 .خبرگزاری شانا، 25 بهمن 1395.
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ایــن ذخایــر هفــت برابــر شــود. بــا مجموعــه اقدام هــای انجام شــده در ایــن دولــت، از ســال 1392 
تاکنــون تعــداد 24 مــورد اکتشــاف بــا مجمــوع 14.3 میلیــارد بشــکه معــادل نفــت قابــل اســتحصال 

کشــف شــده اســت کــه میــدان گازی ارم و الیــه مخزنــی نفتــی نــام آوران از آن جملــه اســت.«1

اکتشافات جدید
میدان نام آوران

چنانکــه گفتیــم، از ســال 1395 کشــف منابــع غیرمتعــارف نفتــی و گازی در دســتور کار مدیریت 
اکتشــاف قــرار گرفــت. بــر همیــن اســاس، مدیریــت اکتشــاف تغییراتــی را در رویکــرد، نــگاه و حتــی 
ســاختار خــود ایجــاد کــرد. کشــف میــدان نــام آوران و میــدان گازی ارم حاصــل ایــن تغییــر رویکــرد 
بــود. در ایــن ســال، تأکیــد مدیریــت اکتشــاف بــر مطالعــه یکپارچــه به جــای نگاه هــای بخشــی و 
جزئــی بــه یــک منطقــه بــود. بــر همیــن اســاس، عملیــات اکتشــافی در ســال 1395 بــا روش هــای 
روز و پیشــرفته در جنــوب غربــي شــهر اهــواز و در دو ســوي رودخانــه کارون آغــاز شــد. احتمــال 
وجــود نفــت در حــد فاصــل میدان هــاي نفتــي منصــوري، آب تیمــور، سوســنگرد، جفیــر و ســپهر 
ــدان  ــان )در شــرق می ــه کشــاند. چاه هــاي اکتشــافي آرم ــن منطق ــه ای کارشناســان اکتشــاف را ب
دارخویــن(، منصــوري غربــي )حــد فاصــل میادیــن منصــوري و آب تیمور(، ســپهر شــرقي )در شــرق 
میــدان ســپهر( حفــاری شــد. بــا اســتفاده از اطاعــات جدیــد و نیــز اطاعــات چــاه تحدیــدي آب 

تیمــور-53، وجــود نفــت در گســتره وســیع و یکپارچــه بیــن ایــن میادیــن را محــرز کــرد.2 
19 آبــان 1398 رئیس جمهــور از کشــف میــدان نفتــی جدیــدی خبــر داد. 20 آبــان، وزیــر نفــت 
ــه پــاس خدمــات همــه افــراد شــریف به ویــژه  ــگاران داخلــی و خارجــی گفــت: »ب در جمــع خبرن
ــرزمین،  ــن س ــار ای ــه و کن ــه در گوش ــران ک ــت ای ــی نف ــرکت مل ــاف ش ــت اکتش ــان مدیری کارکن
بــدون هیــچ توقــع و چشم داشــتی بــه خدمــت بــه کشــور می پردازنــد، نــام ایــن مخــزن نــام آوران 
ــام آوران در فاصلــه بیــن میدان هــای منصــوری و سوســنگرد قــرار دارد. وســعت  گذاشــته شــد.« ن
ــن  ــری ای ــق 3100 مت ــر در عم ــدازه 80 مت ــت دار به ان ــه نف ــت. الی ــع اس آن 2400 کیلومترمرب
میــدان کشــف شــده اســت کــه تخمیــن زده می شــود 53 میلیــارد بشــکه حجــم ذخیــره درجــای 

آن اســت.3 

1 . خبرگزاری شانا، 6 آبان 1399.
2 . نشریه مشعل، شماره 946.

3 . خبرگزاری شانا، 20 آبان 1398.
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میدان گازی ارم
ــن  ــر داد. ای ــدی خب ــدان گازی جدی ــف می ــران از کش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــر 1398 ش 21 مه
ــمال  ــری ش ــیراز و 60 کیلومت ــوب ش ــری جن ــد، در 200 کیلومت ــده ش ــه »ارم« نامی ــدان ک می
ــارد  ــوت مکعــب )540 میلی ــون ف ــدان 19 تریلی ــن می ــره گاز درجــای ای ــرار دارد. ذخی عســلویه ق

ــت.  ــت اس ــل برداش ــب آن قاب ــوت مکع ــون ف ــه 13 تریلی ــد ک ــن زده ش ــب( تخمی مترمکع
پــس از آنکــه کارشناســان مدیریــت اکتشــاف احتمــال وجــود ذخایــر غنــی هیدروکربــوری در 
ناحیــه ارم را تأییــد کردنــد، شــناخت دقیق تــر و ارزیابی هــای فنــی در دســتور کار ایــن مدیریــت 
ــه،  ــن ناحی ــگاری، ثقل ســنجی و مغناطیس ســنجی در ای ــای لرزه ن ــا انجــام پروژه ه ــت. ب ــرار گرف ق
محــل چــاه اکتشــافی مشــخص شــد. پــس از 9 مــاه حفــاری و عبــور از الیه هــای رســوبی در عمــق 
4632 متــری و تفســیر نمودارهــای پتروفیزیکــی و الیه آزمایــی، وجــود گاز طبیعــی در ســازندهای 
ــای گازی  ــا میدان ه ــدان ارم ب ــات شــد. همجــواری می ــدان ارم اثب ــگان و داالن در می ــی کن مخزن
ــد  ــب می توان ــاخت های مناس ــود زیرس ــیان و وج ــگاه گاز پارس ــی پاالیش ــا در نزدیک ــانول و هم ش
ــوراک  ــن خ ــوار و تامی ــای همج ــد میدان ه ــت تولی ــران اف ــرای جب ــدان گازی ب ــن می ــعه ای توس

پایــدار پاالیشــگاه گازی پارســیان را موردتوجــه قــرار دهــد.1

طرح های اکتشافی
در ســال 1398 مدیریــت اکتشــاف بــرای انجــام فعالیت هــای اکتشــافی ده طــرح تعریــف کــرد: 
خلیج فــارس، دشــت آبــادان، دزفــول شــمالی و جنوبــی، کپــه داغ، فــارس، ایــران مرکــزی، مغــان و 

طــرح شــرق ایــران، مکــران و دریــای عمــان.2
ــی  ــدان نفت ــتاتیک می ــازی اس ــان مدل س ــروزان، پای ــه ف ــافی در ناحی ــاری اکتش ــات حف عملی
مشــترک آریــا، آغــاز عملیــات حفــاری دو حلقــه چــاه اکتشــافی جدیــد و اجــرای پــروژه برداشــت 
ــافی  ــدف اکتش ــد ه ــن چن ــز تعیی ــرت و نی ــا و نص ــا، صب ــه بعدی آپادان ــگاری س ــردازش لرزه ن و پ
جدیــد ازجملــه فعالیت هایــی بــود کــه در طــرح اکتشــافی خلیج فــارس برنامه ریــزی و اجــرا شــد. 
ــه مهم تریــن آنهــا  ــادان فعالیت هــای عمــده ای انجــام شــد کــه ب در طــرح اکتشــافی دشــت آب
ــرزی مشــترک  ــی م ــدان نفت ــو و کشــف می ــرزی مین ــاری چــاه اکتشــافی م اشــاره می شــود: حف
مینــو، پایــان مطالعــات اکتشــافی الیــه نفتــی گــدوان در قســمتی از ناحیــه دشــت آبــادان، انجــام 

1 . خبرگزاری شانا، 21 آبان 1398
2 . تارنمای شرکت ملی نفت ایران ،
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عملیــات حفــاری اکتشــافی در منطقــه شــرق دارخویــن )چــاه اکتشــافی آرمــان(، انجــام عملیــات 
ــات  ــروع عملی ــرقی( و ش ــپهر ش ــافی س ــاه اکتش ــپهر )چ ــرق س ــه ش ــافی در منطق ــاری اکتش حف
ــنجی در  ــنجی و مغناطیس س ــات گرانی س ــان، عملی ــنگرد. هم زم ــافی سوس ــاه اکتش ــاری چ حف
ــردازش  ــذ، پ ــه بعدی پانی ــگاری س ــردازش لرزه ن ــت و پ ــروژه برداش ــادان و پ ــت آب ــوب دش جن
یکپارچــه اطاعــات لرزه نــگاری ســه بعدی دشــت آبــادان، مطالعــه و ارزیابــی پتانســیل های 

ــود. ــد در حــال انجــام ب ــادان و مشــخص شــدن اهــداف اکتشــافی جدی اکتشــافی دشــت آب
عملیــات اکتشــافی در منطقــه غــرب میــدان منصــوری و میــدان چشــمه خوش، اعــام کشــف 
نفــت در افق هــای گورپــی و ایــام، آغــاز عملیــات اکتشــافی در جنــوب میــدان مــارون )حفــاری 
چــاه اکتشــافی رام(، غــرب میــدان مــارون )چــاه اکتشــافی مــارون غربــی( و شــرق سوســنگرد )چــاه 
ــود کــه در طــرح دزفــول شــمالی صــورت  اکتشــافی سوســنگرد شــرقی( از مهم تریــن اقداماتــی ب

گرفــت.
گســتردگی عملیــات اکتشــافی، انباشــت تجربــه و دانــش در بیــن کارشناســان ایــن حــوزه و از 
ــات  ــراز عملی ــن دوره ت ــه شــرکت های خصوصــی موجــب گشــته اســت در ای ــر، عاق ــه مهم ت هم
اکتشــافی در تمامــی ســطوح نســبت بــه دوره پیشــین ارتقــا یابــد و مدیریــت اکتشــاف کارنامــه ای 

در خــور تحســین در آغــاز ســال 1400 بــه جامعــه نفتــی ایــران تقدیــم کنــد. 
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پتروشیمی
دولــت یازدهــم در حالــی بــر ســر کار آمــد کــه 46 مجتمــع پتروشــیمی بــا ظرفیــت 56 میلیــون 
تــن در حــال تولیــد بودنــد. 67 طــرح پتروشــیمی در حــال اجــرا را بــه ارث بــرد کــه تنهــا 12 طــرح 
پیشــرفتی بــاالی 60 درصــد داشــتند. گویــی دولــت یازدهــم وارث طرح هایــی بــود کــه هنــوز در 
حــد زمین هــای خاکــی باقــی مانــده و صرفــاً کلنــگ افتتــاح خــورده بودنــد. برخــی از کارشناســان، 
ــن  ــت ای ــا در مدیری ــن بخش ه ــی ای ــه بخــش خصوصــی و ناتوان ــای کارشناسی نشــده ب واگذاری ه

ــا دانســته اند. ــدم پیشــرفت طرح ه ــی ع ــل اصل ــا را از دالی پروژه ه
ــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و تغییــر فضــای سیاســی کشــور، دوران جدیــدی در  ب
صنعــت پتروشــیمی آغــاز شــد. در ایــن دوره، عبــاس شــعری مقدم، مرضیــه شــاهدایی، ســیدرضا 
نــوروززاده و بهــزاد محمــدی مدیریــت شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی را بــر عهــده داشــتند. در 
ــد،  ــت کســب می ش ــن صنع ــق ای ــه از طری ــزوده ای ک ــود، ارزش اف ــم ب ــت تحری ــه نف ــرایطی ک ش
ــران از  ــت ای ــهم برداش ــه س ــد ک ــف ش ــت مکل ــال 1393 دول ــت. س ــت یاف ــش اهمی ــش از پی بی
ــه میــزان برداشــت کشــورهای دارای مخــازن  ــات گازی از میادیــن مشــترک را ب نفت خــام و میعان
مشــترک برســاند و تولیــد محصــوالت پتروشــیمی را بــه حداقــل یکصــد تــن در ســال و ظرفیــت 
ــه حداقــل پنــج میلیــون بشــکه در روز  ــات گازی در داخــل کشــور را ب پاالیــش نفت خــام و میعان

افزایــش دهــد.1 
در ســال های 1392 تــا 1398، 15 طــرح پتروشــیمی )14 طــرح تولیــدی و یــک طــرح 
ســرویس جانبــی( بــا ســرمایه گذاری 5/6 میلیــارد دالر و ارزش تولیــدات 5/2 میلیــارد دالر )قیمــت 
ــام، لرســتان، کردســتان، واحــد  ــرداری رســید.2 پتروشــیمی های ای ــه بهره ب ــه ســال 1390( ب پای
اسیدســولفوریک ارومیــه، مهابــاد، فــاز ســوم پتروشــیمی شــیراز، تخــت جمشــید پــارس عســلویه، 
فــاز 2 پتروشــیمی کارون، پتروشــیمی تخــت جمشــید منطقــه ویــژه اقتصــادی، فــاز دوم کاویــان، 
ــول مرجــان و  ــس، متان ــاک و اوره پردی ــاز ســوم آمونی ــد، پلی اســتایرن انتخــاب، ف MEG مرواری
فــاز نخســت نیــروگاه دماونــد ازجملــه طرح هایــی بودنــد کــه در دوران دولــت تدبیــر و امیــد بــه 
ــوروززاده و  ــه شــاهدایی، رضــا ن ــاس شــعری مقدم، مرضی ــن دوره، عب ــرداری رســیدند. در ای بهره ب

بهــزاد محمــدی مدیریــت عاملــی شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی را بــر عهــده داشــتند.

1 . خبرگزاری شانا، 26 آبان 1393.
2 . خبرگزاری شانا، 12 آذر 1398.
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تولید و صادرات
ــود  ــه خ ــی را ب ــر نفت ــادرات غی ــد ص ــش از 45 درص ــیمی بی ــت پتروش ــال 1393، صنع در س
اختصــاص داده و باالتریــن ارزش افــزوده را داشــت. در مقابــل، ســهم آن از نفــت و گاز تولیدشــده 
در کشــور، تنهــا پنــج درصــد بــود. طبــق آمارهــای جهانــی، ایــران 24 درصــد ظرفیــت پتروشــیمی 
خاورمیانــه و 2/4 درصــد ظرفیــت جهانــی پتروشــیمی را در اختیــار داشــت. کارشناســان پیش بینــی 
کــرده بودنــد کــه تــا ســال 1395، ظرفیــت تولیــد پتروشــیمی در ایــران بــه 100 میلیــون تــن و 
ارزش صــادرات بــه 20 میلیــارد دالر برســد1 کــه ایــن درآمــد، معــادل درآمــد ســاالنه نفتــی کشــور 

در دهه هفتاد بود.
بــا اوج گرفتــن تحریم هــا، اگرچــه صــادرات محصــوالت پتروشــیمی ایــران بــه اروپــا کامــًا قطــع 
نشــده بــود، امــا بــه دلیــل محدودیت هــای بیمــه ای و مشــکات نقل وانتقــال ارز و تأمیــن کشــتی، 
ــه اروپــا کاهــش قابل توجهــی یافــت و در عــوض، ســایر بازارهــای صادراتــی در چیــن،  صــادرات ب
خاورمیانــه و شــرق دور، جنــوب شــرق آســیا و افریقــا توســط شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی تقویــت 
ــری  ــای پلیم ــیمی و فرآورده ه ــوالت پتروش ــادرات محص ــام، ص ــای برج ــا امض ــان ب ــد. هم زم ش
ــا از  ــه اروپ ــادرات ب ــب، ص ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــا آزاد ش ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــران ب ای

ســرگرفته شــد.2
اســاس  بــر  پتروشــیمی  محصــوالت  صــادرات  رونــد   1397 تــا   1393 ســال های  در 
ــدات  ــدار کل تولی ــرد. در ســال 1393، مق ــی را طــی ک ــای انجام شــده مســیر مطلوب برنامه ریزی ه
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بالــغ بــر 44 میلیــون تــن، فــروش داخلــی 206 هــزار میلیــارد 
ریــال و صــادرات 10285 میلیــون دالر بــود. در ایــن ســال ها، تعــداد زیــادی از طرح هــای 
نیمه تمــام بــه ســامان رســیده و تولیــدات و بــه تبــع آن صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و صنایــع 
ــروش  ــن، ف ــون ت ــه 53 میلی ــد ب ــال 1397 تولی ــت. در س ــی یاف ــش قابل توجه ــتی افزای پایین دس

ــید.3  ــون دالر رس ــه 11431 میلی ــادرات ب ــال و ص ــارد ری ــزار میلی ــه 368 ه ــی ب داخل
بــا اوج گرفتــن دوبــاره ی تحریم هــا در ســال 1397، ایــن صنعــت پتروشــیمی بــود کــه توانســت 
ــهریور  ــت در 31 ش ــر نف ــه وزی ــد. به طوری ک ــه کن ــاز کشــور را تهی ــده ای از ارز موردنی بخــش عم
1398، صنعــت پتروشــیمی را خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی عنــوان کــرد و گفــت: »ارزش کنونــی 
ــش را در  ــن نق ــت باالتری ــن صنع ــت. ای ــارد دالر اس ــش از 16 میلی ــیمی بی ــوالت پتروش محص

1 . خبرگزاری شانا، 25 مهر 1393.
2 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1393.

3 . مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 1397.
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بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات محصــوالت بــه چرخــه اقتصــادی کشــور نســبت بــه واحدهــای 
ــت  ــان صنع ــیمی، کارکن ــع پتروش ــی صنای ــخنانی در روز مل ــور در س ــر دارد.«1 رئیس جمه دیگ
پتروشــیمی را ســرداران و ســربازان جبهــه اقتصــادی دانســت و بــا اشــاره بــه گزارشــی از بانــک 
مرکــزی گفــت: »20 درصــد نیازهــای ارزی کشــور و بیــش از 50 درصــد ارز ســامانه نیمــا ازســوی 
ــط  ــیمی در خ ــروز پتروش ــه ام ــد ک ــان می ده ــن نش ــود و ای ــن می ش ــیمی تأمی ــت پتروش صنع

مقــدم قــرار دارد.«2
ــع پتروشــیمی وضعیــت تولیــد و صــادرات  ــی صنای در خــرداد 1398، مدیرعامــل شــرکت مل
ــوده اســت. از حــدود 31  ــاً مشــابه ســال 1397 ب ــد تقریب ــدار تولی را چنیــن تشــریح کــرد: »مق
ــن  ــون ت ــن صــادر و 8 میلی ــون ت ــن ســال، 23 میلی ــی در ای ــد محصــول نهای ــن تولی ــون ت میلی
در بــازار داخلــی عرضــه شــد. مجمــوع درآمــد صنعــت پتروشــیمی 14.5 میلیــارد دالر بــود کــه 
ــی به دســت  ــازار داخل ــارد دالر از ب ــارد دالر از بخــش صــادرات و 5 میلی ــزان 9.5 میلی ــن می از ای
ــد محصــوالت  ــاه نخســت ســال 1399 تولی ــت م ــا، در هف ــزاری ایرن ــزارش خبرگ ــه گ ــد.«3 ب آم

ــه 35 میلیــون تــن رســید کــه بخشــی از آن صــادر شــد.4 پتروشــیمی ب

خوراک
خــوراک مجتمع هــای پتروشــیمی، همچــون ســال های گذشــته، از دو طریــق تأمیــن 
ــع  ــا مناب ــادان و ی ــز و آب ــان، اراک، تبری ــگاه های اصفه ــی پاالیش ــای میان ــد؛ فراورده ه می گردی
گاز و میعانــات گازی. در ســال 1392، در مجمــوع 38/8 درصــد از تولیــدات مایعــات و میعانــات 
گازي بــه مجتمع هــاي پتروشــیمی اختصــاص یافــت. 12/8 درصــد از گاز طبیعــی نیــز بــه بخــش 
ــن تولیــدي کشــور و  ــان بنزی ــه دلیــل افزایــش اکت پتروشــیمی ارســال شــد.5 در ســال 1393 ب
متوقــف شــدن تولیــد ایــن فــرآورده در مجتمــع هــاي پتروشــیمی، واردات بنزیــن 24/5 درصــد 

افزایــش داشــت.6 
ــه  ــت و ب ــده داش ــیمی را برعه ــای پتروش ــت مجتمع ه ــت مالکی ــین، دول ــای پیش در دهه ه

1 . خبرگزاری شانا، 31 شهریور 1399.
2 . پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری اسامی ایران، 9 دی 1398.

3 . شانا، خرداد 1399 
4 . خبرگزاری ایرنا، 3 آذر 1399.

5 . ترازنامه انرژی، سال 1392.
6 . ترازنامه انرژی، سال 1393.
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ــای باالدســتی پتروشــیمی وجــود  ــه قیمــت خــوراک واحده ــل حساســیتی نســبت ب ــن دلی همی
نداشــت، زیــرا تولیــد و منافــع حاصــل از آن نیــز در اختیــار دولــت بــود. پــس از ابــاغ سیاســت های 
ــه  ــژه آنک ــد. به وی ــاوت ش ــوع متف ــازی، موض ــاز خصوصی س ــی و آغ ــون اساس ــل 44 قان ــی اص کل
ــرخ خــوراک  ــل ن ــه دلی ــدای دهــه 1390، ب ــس از خصوصی ســازی های نادرســت، خاصــه در ابت پ
ــه ســودهای  ــن قیمــت ارز، ســهام داران شــرکت های پتروشــیمی خصوصــی ب ــاال رفت گاز ارزان و ب
ــداد. وزارت  ــری رخ ن ــای گازی تغیی ــه در قیمــت خوراک ه ــد، درحالی ک ــی دســت یافتن قابل توجه
ــان  ــرد. در آب ــال می ک ــیمی ها را دنب ــوراک پتروش ــرخ خ ــر ن ــت و تغیی ــت، دریاف ــا جدی ــت ب نف
ــد  ــه 70 درص ــا ک ــت: »از آنج ــور گاز، گف ــت در ام ــر نف ــاون وزی ــی، مع ــا عراق 1393، حمیدرض
ــول  ــت پ ــل در دریاف ــه تعل ــود، هرگون ــز می ش ــه واری ــه خزان ــیمی ها ب ــی از پتروش ــغ دریافت مبال
خوراک هــای گازی و نفتــی از پتروشــیمی ها موجــب تعلــل در تامیــن هزینه هــای یارانه هــا 
ــس  ــت و مجل ــار دول ــاکان در اختی ــز آن را کم ــوراک نی ــرخ خ ــر ن ــورد تغیی ــود.« او درم می ش
دانســت.1 درنهایــت، پــس از کــش و قوس هــای فــراوان، دولــت و مجلــس در قانــون بودجــه ســال 
1393 درمــورد نــرخ خــوراک بــه یــک تفاهــم نســبی رســیدند. طبــق قانــون بودجــه، حداقــل 13 
ــوراک  ــی خ ــذاری گاز طبیع ــرای قیمت گ ــی ب ــوان چارچوب ــال( به عن ــادل 3445 ری ــنت )مع س

پتروشــیمی تعییــن شــد.
تعییــن قیمــت خــوراک پتروشــیمی در ســال های بعــد همچنــان محــل مناقشــه بــود. عبــاس 
ــرد: »براســاس  ــور پتروشــیمی، در شــهریور 1394 اعــام ک ــاون وزیرنفــت در ام شــعری مقدم، مع
آیین نامــه ی خــوراک گاز پتروشــیمی ها کــه بــه ســه وزارتخانــه ی نفــت، صنعــت، معــدن و تجــارت 
و امــور اقتصــادی و دارایــی ابــاغ شــده نــرخ خــوراک پتروشــیمی های فعــال در کشــور 13 ســنت و 
نــرخ ســوخت بــه ازای هــر مترمکعــب 3 تــا 4 ســنت خواهــد بــود.«2 ســرانجام در دی مــاه، فرمــول 
ــرخ خــوراک گاز طبیعــی  ــرار گرفــت و جزئیــات ن ــت ق پیشــنهادی وزارت نفــت مــورد تأییــد دول
ــی  ــوراک گاز طبیع ــرخ خ ــت ن ــر نف ــد. وزی ــاغ ش ــت اب ــر نف ــوی وزی ــیمی ازس ــای پتروش واحده
واحدهــای پتروشــیمی را 8/5 تــا 9 ســنت بــرای هــر مترمکعــب عنــوان کــرد و فرمــول جدیــد را 
ــرای ســرمایه گذاران آتــی صنعــت پتروشــیمی دانســت.3 فرمــول جدیــد از ابتــدای  ــی ب پیــام خوب

ســال 1395 اعمــال و اجرایــی گردیــد.4

1 . خبرگزاری شانا، 26 آبان 1393
2 . خبرگزاری شانا، 21 شهریور 1394.

3 . خبرگزاری شانا، 26 دی 1394
4 . خبرگزاری شانا، 13 اردیبهشت 1395
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امــا از ســال 1397، بــا شــدت گرفتــن تحریم هــا و عــدم ســرمایه گذاری خارجــی، شــرکت ملــی 
ــرای ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در صنعــت پتروشــیمی مشــوق هایی  ــع پتروشــیمی ب صنای
ــه  ــی تهی ــیمی طرح ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــران ش ــاس، مدی ــن اس ــر همی ــت. ب ــر گرف در نظ
ــاد  ــتای ایج ــده را در راس ــرح ارائه ش ــدی ط ــزاد محم ــتادند. به ــت فرس ــت دول ــه هیئ ــد و ب کردن
مشــوق ها دانســت و گفــت »تخفیــف در نــرخ خــوراک بــرای جــذاب شــدن بعضــی طرح هــای مهــم 
پتروشــیمی اســت... ایــن کاهــش قیمــت بــا هــدف توســعه هوشــمند پتروشــیمی در شــاخه هایی 
ــاه بعــد،  ــدارد.«1 دو م ــه کاهــش قیمــت نفــت ن ــم، اســت و ارتباطــی ب ــاز داری ــه آن نی ــا ب کــه م
بیــژن زنگنــه خبــر از کاهــش قیمــت خــوراک پتروشــیمی داد. او گفــت کــه ایــن موضــوع موجــب 
ــورس خواهــد شــد.2 جزئیــات بیشــتری از ایــن طــرح  بهتــر شــدن وضعیــت ایــن شــرکت ها در ب

منتشر نشد.
شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی در اواخــر دهــه 90 ســعی کــرد تــا بــار دیگــر مدیریــت تأمیــن 
خــوراک را برعهــده بگیــرد. به گفتــه معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی، شــرکت ملــی صنایــع 
ــی  ــای ترکیب ــا خوراک ه ــی ب ــترس، طرح های ــای در دس ــت خوراک ه ــرای مدیری ــیمی ب پتروش
ــد  ــش تولی ــا افزای ــد صــرف ی ــدار به جــای تولی ــف کــرد کــه هــدف از آن، ایجــاد توســعه پای تعری
بــود. او گفــت: »اکنــون در شــرایط جنــگ اقتصــادی تــاش داریــم بــا تجهیــز مناســب بــه ســمت 
توســعه پایــدار صنعــت پیــش برویــم تــا کمتــر آســیب ببینیــم.« محمــدی در ادامــه ســخنانش بــه 
ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه: »بــا بهره بــرداری از 6 طــرح تأمیــن خــوراک صنعــت پتروشــیمی، 15 

میلیــون تــن بــه ظرفیــت خــوراک ایــن صنعــت افــزوده می شــود.«3
بهــزاد محمــدی در مهــر 1398 وضعیــت و میــزان خــوراک مصرفــی مجتمع هــای پتروشــیمی 
را چنیــن گــزارش کــرد: »ایــن صنعــت ســاالنه 33 میلیــون تــن خــوراک معــادل 650 هــزار بشــکه 
ــه 70 درصــد از پاالیشــگاه های  ــد ک ــت می کن ــف دریاف ــای مختل ــب خوراک ه ــت در روز در قال نف
ــود.  ــت می ش ــت دریاف ــگاه های نف ــد از پاالیش ــی ال و 10 درص ــای ان ج ــد از پروژه ه گاز، 20 درص
توســعه صنعــت پتروشــیمی بیشــتر براســاس خــوراک گاز توســعه یافتــه اســت کــه ایــن عــدد در 
ــان ســال 1404  ــا پای ــع اســت و ت ــای مای ــی 77 درصــد گاز و 23 درصــد خوراک ه شــرایط کنون
شمســی بــه 86 درصــد خــوراک گازی و 14 درصــد خوراک هــای مایــع می رســد. پتروشــیمی هایی 
ــا خــوراک گاز کار  ــی کــه ب ــدازه واحدهای ــه ان ــد اقتصادشــان ب ــع کار می کنن ــا خــوراک مای کــه ب

1 . خبرگزاری مهر، 27 خرداد 1399.
2 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 27 مرداد 1399.

3 .خبرگزاری شانا، 1 خرداد 1398 
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ــی صنعــت پتروشــیمی اســتفاده از  ــت و شــرکت مل ــرد وزارت نف ــد، جــذاب نیســت. راهب می کنن
ــا محصــوالت  ــودن بتوانیــم از زنجیــره ارزش هــم ت خوراک هــای ترکیبــی کــه ضمــن اقتصــادی ب

ــم.«1 ــروی کنی ــت پیش پایین دس

حمایت از بخش خصوصی
در ایــن دوره، یکــی از راهبردهــای دولــت بــرای جــذب ســرمایه های ســرگردان داخلــی، تشــویق 
ــادرات،  ــش ص ــا و کاه ــود. تحریم ه ــیمی ب ــت پتروش ــن دس ــع پایی ــرمایه گذاری در صنای ــه س ب
ــتی  ــای پایین دس ــعه واحده ــه توس ــی ب ــی تمایل ــرکت های خصوص ــه ش ــود ک ــده ب ــب ش موج
خــود نداشــته باشــند. ایــن موضــوع، به نوبــه خــود موجــب کاهــش محصــوالت پایین دســتی ایــن 
صنعــت گردیــد و درنهایــت، دولــت در برخــی محصــوالت بــه واردات روی آورد کــه موجــب خــروج 

منابــع ارزی شــد. 
عبــداهلل تمیمــی، عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس، بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع، گفــت: »کاهــش 
نقدینگــی در جامعــه ســبب نــزول تــورم می شــود و از طــرف دیگــر هدایــت ایــن منابــع بــه ســمت 
ــش صــادرات  ــه توســعه اقتصــادی و افزای ــد پتروشــیمی منجــر ب ــرور مانن ــزوده پ ــع ارزش اف صنای
ــی  ــی مزیت هــای فراوان ــوان داخل ــه ت ــکا ب ــا ات ــن توســعه پتروشــیمی ب غیرنفتــی می شــود؛ بنابرای
دارد. هــدف نماینــدگان کمــک بــه صنعــت پتروشــیمی بــرای افزایــش اشــتغال، ارزآوری، کاهــش 
تبعــات ناشــی از بیــکاری و درنهایــت شــتاب در رشــد اقتصــادی کشــور اســت. بــر اســاس اســناد 
ــعه  ــن رو توس ــد، ازای ــش یاب ــت کاه ــه نف ــه ب ــتگی بودج ــال از وابس ــت هرس ــتی می بایس باالدس
زنجیــره ارزش افــزوده در صنایــع پاالیشــگاهی و پتروشــیمی راهگشاســت. مزیــت صــادرات محصــول 
و فــراورده به مراتــب بــرای کشــور ارزشــمندتر از صــادرات مــواد خــام ماننــد نفــت اســت؛ بنابرایــن 
ــاری  ــی را ی ــش خصوص ــه بخ ــن زمین ــم و در ای ــک کنی ــر کم ــن ام ــق ای ــرای تحق ــد ب ــه بای هم

کنیــم.«2
امــا مدیــران ارشــد و پیشکســوت صنعــت پتروشــیمی، اعتقــاد داشــتند ایــن رونــد بایــد طــوری 
انجــام شــود کــه نقــش حاکمیتــی شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی همچنــان حفــظ گــردد. نــگاه 
ــود.  ــد آورده ب ــود کــه خصوصــی ســازی شــتابزده مشــکات بســیاری را پدی ــه دهــه 80 ب ــا ب آنه
ازجملــه، مصطفــی طاهــری نجــف آبــادی کــه در ســال های جنــگ مدیریــت شــرکت ملــی صنایــع 

1 . خبرگزاری شانا، 17 مهر 1398
2 . خبرگزاری شانا، 24 آبان 1393
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ــه بخــش  ــرای واگــذاری واحدهــای در حــال ســاخت ب پتروشــیمی را برعهــده داشــت، گفــت: »ب
خصوصــی بهتــر اســت مجتمــع هــای پتروشــیمی بــه صــورت هلدینــگ اداره شــوند.وی بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه هــم اکنــون توســعه صنعــت پتروشــیمی متولــی نــدارد، گفــت: شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی مــی توانــد بــا افزایــش نقــش حاکمیتــی خــود ایــن تصــدی گــری را برعهــده گیــرد.«

خودکفایی
ــتاوردها  ــه دس ــوان ده ــیمی را می ت ــت پتروش ــی در صنع ــش فن ــاظ دان ــه لح ــه 1390، ب ده
ــش  ــه ی دان ــانس از ارائ ــب لیس ــرکت های صاح ــودداری ش ــی و خ ــای پی درپ ــت. تحریم ه دانس
ــن  ــی در ای ــرای خودکفای ــاش ب ــه ت ــش ب ــا را بیش ازپی ــی، توجه ه ــرکت های ایران ــه ش ــی ب فن
صنعــت معطــوف کــرد. ســال های 1393 تــا 1399، صنعــت پتروشــیمی به ویــژه در حــوزه تولیــد 
ــیمی از  ــاوری پتروش ــش و فن ــرکت پژوه ــود. ش ــی ب ــم داران خودکفای ــی از پرچ ــت ها یک کاتالیس
ــت ها  ــازی کاتالیس ــی در داخلی س ــای بزرگ ــه موفقیت ه ــال ها ب ــن س ــه در ای ــود ک ــرکت هایی ب ش

دســت یافــت. 
ــه جمــع کشــورهای ارائه دهنــده لیســانس تولیــد پلی اتیلــن ســنگین  در ســال 1399، ایــران ب
پیوســت. خــط تولیــد شــرکت اکســیر نویــن فراینــد آســیا راه انــدازی شــد و تولیــد کاتالیســت های 
واحدهــای آروماتیک ســازی همچــون پتروشــیمی بوعلــی ســینا، بندرامــام و نــوری، تولیــد 
کاتالیســت های واحدهــای نفتــا ریفورمینــگ پاالیشــگاهی و واحدهــای CCR، تولیــد کاتالیســت 
دهیدروژناســیون پارافین هــا، کاتالیســت های واحدهــای ایزومریزاســیون پاالیشــگاهی بــرای تولیــد 
بنزیــن یــورو 4، کاتالیســت های اکسیداســیون اتیلــن بــرای تولیــد اتلــن اکســاید، انــواع پایه هــای 
گرانــول مــورد اســتفاده در کاتالیســت های تولیــدی، انــواع پایه هــای اکســترود مــورد اســتفاده در 
کاتالیســت ها براســاس آلومینــا و زئولیــت و تســت و ارزیابــی عملکــرد کاتالیســت ها بــرای صنایــع 

پاالیشــگاهی و پتروشــیمیایی بــرای نخســتین بــار در کشــور فراهــم گردیــد.1
در تمــام ســال های تحریــم، بــا وجــود ارتبــاط کمرنــگ بــا شــرکت های صاحــب دانــش فنــی، 
ــت  ــه فعالی ــش ب ــر از پی ــیمی مصمم ت ــت پتروش ــگران صنع ــد و پژوهش ــع نش ــش قط ــه دان چرخ
ــی از  ــد، برخ ــا ش ــان امض ــرکت های دانش بنی ــا ش ــدی ب ــای جدی ــد. قرارداده ــه دادن ــود ادام خ
ــاز را  ــت های موردنی ــتر کاتالیس ــت بیش ــران توانس ــید و ای ــه رس ــه نتیج ــین ب ــای پیش قرارداده

1 . خبرگزاری شانا، 9 خرداد 1393
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ــع پتروشــیمی در نخســتین  داخلی ســازی کنــد. بهــزاد محمــدی، مدیرعامــل شــرکت ملــی صنای
ــد و  ــا تولی ــت: »ب ــیمی، گف ــت پتروش ــت های صنع ــدگان کاتالیس ــی تولیدکنن ــت هم اندیش نشس
ــور و  ــد کش ــه درآم ــرد و ب ــری ک ــوان از واردات جلوگی ــور می ت ــت ها در کش ــازی کاتالیس بومی س
ــون، بیــش از 18 شــرکت در حــوزه کاتالیســت در  ــزود. اکن ــن صنعــت اف ــاب آوری ای ــن ت همچنی
ــد. از 40 گــروه کاتالیســتی در صنعــت پتروشــیمی، 16 گــروه در کشــور،  کشــور فعالیــت می کنن
تجاری ســازی و بومی ســازی شــده اســت و 9 گــروه کاتالیســت تــا پایــان ســال 1400 بــا مشــارکت 

ــد.«1 ــرداری می رس ــه بهره ب ــی ب ــدگان ایران تولیدکنن
نکتــه جالــب توجــه آن اســت کــه ایــران در ســال 1398، بــه لحــاظ تولیــد متانــول در رتبــه اول 
ــه ایــن موضــوع  ــال دیتــا انــرژی در تازه تریــن تحلیــل خــود ب جهــان قــرار داشــت. مؤسســه گلوب
ــول جهــان را  ــران در ســال های آینــده باالتریــن افزایــش ظرفیــت تولیــد متان اشــاره کــرد کــه ای
بــه خــود اختصــاص خواهــد داد. بااین حــال، اقــدام جــدی و مؤثــری بــرای توســعه زنجیــره ارزش 
ــق  ــت و طب ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــوع م ــن موض ــه 90 ای ــر ده ــت. در اواخ ــورت نگرف ــول ص متان
گــزارش نشــریه ایــران پترولیــوم، متخصصــان صنعــت پتروشــیمی ایــران توانســتند بــه دانــش فنــی 
تولیــد پروپیلــن از متانــول دســت یابنــد. آنهــا موفــق شــدند پایلــوت ایــن دانــش فنــی را به دســت 
آورنــد و شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی از احــداث یــک واحــد 120 هــزار تنــی تولیــد پروپیلــن 
ــیمی و  ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــترک ش ــرمایه گذاری مش ــا س ــور ب ــول )PVM( در کش از متان

یــک بانــک اروپایــی خبــر داد.2

طرح های جهش دوم و سوم صنعت پتروشیمی
ــیمی  ــت پتروش ــم انداز صنع ــیمی از چش ــع پتروش ــی صنای ــرکت مل ــل ش آذر 1398 مدیرعام
ــه  ــه گفت ــر داد. ب ــا اجــرای طرح هــای جهــش دوم و ســوم خب ــن صنعــت ب و ایجــاد تحــول در ای
ــع پتروشــیمی از 66 میلیــون  ــا اجــرای طرح هــای جهــش دوم، ظرفیــت تولیــد صنای محمــدی، ب
تــن بــه 100 میلیــون تــن در ســال 1400 خواهــد رســید. افزایــش ظرفیــت تولیــد بــه 133 میلیون 
تــن در ســال 1404 و بــا اجــرای طرح هــای جهــش ســوم قابــل دســترس خواهــد بــود. محمــدی 
گفــت کــه: »53 طــرح منتخــب در نقشــه راه صنعــت پتروشــیمی در حــال اجراســت کــه از ایــن 
تعــداد 26 طــرح در برنامــه تحقــق جهــش دوم در حــال ســاخت اســت و در مرحلــه بعــدی و بــرای 

1 . خبرگزاری شانا، 25 آذر 1398 
2 . خبرگزاری شانا، اردیبهشت 1398
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ــا تولیــدی شــدن طرح هــای  تحقــق جهــش ســوم 27 طــرح را تعریــف و برنامه ریــزی کرده ایــم. ب
یادشــده ارزش تولیــد محصــوالت پتروشــیمی بــه 37 میلیــارد دالر خواهــد رســید.«1

تخلفات و مفاسد اقتصادی
ــه  ــاال اســت کــه به تدریــج بخــش خصوصــی ب ــا ارزش افــزوده ب پتروشــیمی ازجملــه صنایــع ب
ــود. اگرچــه  ــر ب ــد مؤث ــن رون ــز در تشــدید ای ــت نی ــرد. دول ــدا ک ــل پی ســرمایه گذاری در آن تمای
ــا  ــی ب ــًا خصوص ــش کام ــج بخ ــا به تدری ــود، ام ــی ب ــون دولت ــرای رد دی ــا ب ــتین واگذاری ه نخس
خصولتــی پیونــد یافــت و توانســتند برخــی واحدهــا را بــه مرحلــه افتتــاح برســانند و بعــد از افزایــش 
قیمــت دالر درآمــد مکفــی بــه دســت آورنــد. در ایــن میــان، رویدادهــای ناخوشــایندی نیز بــه وقوع 
پیوســت. اختــاس و تبانــی ازجملــه مــوارد اتهامــی بــود کــه در برخــی از واحدهــا و شــرکت های 
ــد و چنــد دادگاه تشــکیل شــد.  ــه قضیــه ورود کردن ــی ب ــده شــد. نهادهــای نظارت پتروشــیمی دی
ازجملــه معروف تریــن پرونده هــای پتروشــیمی، ماجــرای شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی اســت کــه 
چنــد مقالــه انتقــادی درخصــوص واگــذاری اش در مطبوعــات منتشــر گردیــد و دادگاه ایــن پرونــده 

در دولــت یازدهــم برگــزار شــد.
ــه درخواســت شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی، ســازمان  ماجــرا از ســال 1391 آغــاز شــد. ب
اطاعــات ســپاه بــه تخلفــات مدیران وقــت شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی ورود و نفراتی را بازداشــت 
ــا موافقــت وزیــر نفــت وقــت، رســتم  کــرد. هیئت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی نیــز ب
ــه دلیــل عــدم انجــام تعهــدات خــود شــکایت کــرد.  ــی پتروشــیمی ب قاســمی، از شــرکت بازرگان
ــده  ــن پرون ــام متهمــان ای ــن اته ــات پتروشــیمی، اصلی تری قاضــی مســعودی، رئیــس دادگاه تخلف
را اخــال در نظــام اقتصــادی کشــور دانســت و تأکیــد کــرد کــه خبــری از اختــاس نیســت.2 15 
ــی  ــرکت بازرگان ــابق ش ــل س ــام مدیرعام ــه اته ــیدگی ب ــه دادگاه رس ــن جلس ــفند 1397، اولی اس
ــران و  ــم اخالگ ــه جرائ ــژه رســیدگی ب ــر در شــعبه ســوم دادگاه وی ــم دیگ پتروشــیمی و 13 مته
ــه ریاســت قاضــی مســعودی برگــزار شــد. روابط عمومــی وزارت نفــت طــی  مفســدان اقتصــادی ب
اطاعیــه ای، ضمــن تأکیــد بــر اینکــه تخلفــات و فســاد انجام شــده در دولــت قبــل صــورت گرفتــه، 

توضیحاتــی درمــورد تخلفــات شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی ارائــه کــرد:
ــی  ــت )شــرکت مل ــه دول ــق ب ــا پیــش از ســال 1388 عمــوم شــرکت های پتروشــیمی متعل »ت

1 . خبرگزاری شانا، 19 آذر 1398
2 . خبرگزاری تابناک، 26 اسفند 1396.
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ــز  ــن شــرکت ها به صــورت متمرک ــی ای ــدی صادرات ــد و محصــوالت تولی ــع پتروشــیمی( بودن صنای
ــه  ــت فروخت ــه دول ــق ب ــیمی )PCC( متعل ــی پتروش ــرکت بازرگان ــام ش ــه ن ــرکتی ب ــط ش توس
ــا شــرکت های پتروشــیمی دولتــی، رابطــه  می شــد. رابطــه مالــی شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی، ب
کارگــزاری بــوده و ایــن شــرکت بــه نمایندگــی از آن شــرکت ها محصــوالت را فروختــه و ارز حاصــل 
ــت.  ــرده اس ــت می ک ــزاری دریاف ــق کارگ ــی داده و ح ــرار م ــرکت ها ق ــن ش ــار ای از آن را در اختی
ــی  ــول توســط شــرکت بازرگان ــری در پرداخــت پ ــا تأخی ــر اختــاف حســاب ی ــت اگ ــن حال در ای
پتروشــیمی ایجــاد می شــده، بــا توجــه بــه اینکــه همــه ایــن شــرکت ها متعلــق بــه دولــت بودنــد، 

بامانــع بــوده اســت. 
در آبــان ســال 1388 در یــک اقــدام عجیــب، شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی بــه بخــش خصوصی 
ــروش  ــال ف ــی در ح ــرکت خصوص ــک ش ــس ی ــن پ ــه از ای ــت ک ــی اس ــود. طبیع ــذار می ش واگ
محصــوالت شــرکت های دولتــی و انتقــال ارز آنهــا بــه کشــور بــوده و اشــکال نیــز از همینجــا آغــاز 
ــروش محصــوالت پتروشــیمی دولتــی توســط بخــش خصوصــی  شــده اســت. در ذات واگــذاری ف
یــک رانــت )ویژه خــواری( بــزرگ نهفتــه بــوده اســت. تــا پیــش از خصوصی ســازی، اعطــای امتیــاز 
فــروش همــه محصــوالت شــرکت های پتروشــیمی دولتــی متعلــق بــه یــک شــرکت دولتــی خالــی 
از اشــکال بــود، امــا اعطــای ایــن امتیــاز بــزرگ بــه یــک شــرکت خصوصــی منجــر بــه ایجــاد رانــت 

و مفاســد تبعــی آن شــده اســت. 
ــادرات  ــل از ص ــوده ارز حاص ــف ب ــیمی مؤظ ــی پتروش ــرکت بازرگان ــاال، ش ــات ب ــق توضیح طب
ــی  ــه قیمت ــه فاصل ــد. در ســال 1390 ک ــا بازگردان ــه آنه محصــوالت شــرکت های پتروشــیمی را ب
بیــن ارز مرجــع بــا ارز مبادلــه ای و ارز بــازار آزاد زیــاد شــد، تخلفــات شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی 
ــورو و  ــارد ی ــزان 3/2 میلی ــه می ــال 1390 ب ــیمی در س ــی پتروش ــرکت بازرگان ــود. ش ــاز می ش آغ
ــورو ارز حاصــل از صــادرات شــرکت های پتروشــیمی  ــون ی ــزان 622 میلی ــه می در ســال 1391 ب
دولتــی را بــه ایــن شــرکت ها بازنگردانــده و به جــای آن معــادل ریالــی ایــن مقادیــر را بــر اســاس 
نــرخ ارز مرجــع )1126 تومــان( بــه آنهــا پرداخــت کــرده اســت، ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا 
نــرخ ارز مبادلــه ای در آن ســال ها، بیــن بــازه 200 تــا 1200 تومــان بــا ارز مرجــع فاصلــه داشــته 

اســت.
ــت  ــرای خیان ــن شــرکت ب ــران ای ــات مدی ــه تخلف ــی رســیدگی ب ــی دادگاه کنون  موضــوع اصل
ــات  ــی از مطالب ــن بخش ــیمی همچنی ــی پتروش ــرکت بازرگان ــت. ش ــاره اس ــن ب ــت در ای در امان
ــاب های  ــغ در حس ــن مبال ــرده و ای ــویه می ک ــر تس ــا تأخی ــی را ب ــیمی دولت ــرکت های پتروش ش
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ایــن شــرکت یــا شــرکت های طــرف معاملــه یــا متعلــق بــه ایــن شــرکت باقــی می مانــده اســت، 
زیــرا حجــم گــردش مالــی منابــع دولتــی کــه بــدون توجیــه در اختیــار ایــن شــرکت خصوصــی 
قــرار گرفتــه بــود، بالــغ بــر ســاالنه بیــش از 5 میلیــارد یــورو می شــد، تنهــا گــردش ایــن مبالــغ 
ــه همــراه  ــادی را ب ــار زی ــف و اعتب ــع مختل ــان حســاب مناف ــرای صاحب در حســاب های یادشــده ب

داشــته اســت. 
مدیــران وقــت شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی در آن زمــان بــه بهانــه تحریم هــا، مبالــغ حاصــل از 
ــد  ــه اشــخاص مختلــف در خــارج از کشــور گــردش می دادن ــق ب صــادرات را در حســاب های متعل
یــا نگــه می داشــتند. البتــه شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی افــزون بــر مــوارد یادشــده، مبلــغ 500 
میلیــون یــورو از مطالبــات شــرکت های تولیدکننــده ناشــی از صــادرات ســال 1392 ایــن شــرکت ها 
را هنــوز بــه آنهــا بازنگردانــده کــه اصــل و فــرع ایــن مبلــغ نیــز جــزء ادعاهــا و شــکایت های ایــن 

شــرکت ها اســت و در مراجــع قانونــی در حــال رســیدگی اســت.
از ســال 1392 و اســتقرار دولــت جدیــد نیــز مالــکان و مدیــران شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی 
بــه اشــکال مختلــف بــه وزارت نفــت فشــار وارد می کردنــد کــه همچنــان صادرکننــده محصــوالت 
شــرکت های تولیدکننــده پتروشــیمی باقــی بماننــد کــه در هــر دو مــورد ایــن موضــوع بــا مقاومــت 
وزارت نفــت بــه نتیجــه نرســید و صــادرات محصــوالت پتروشــیمی دولتــی کــه از ســال 1388 تــا 
ســال 1392 در اختیــار ایــن شــرکت خصوصــی بــود، از آنهــا گرفتــه شــده و بــه خــود شــرکت ها 
ــه،  ــوه قضایی ــی ق ــا همراه ــال 1392 ب ــس از س ــد و پ ــذار ش ــده واگ ــای تولیدکنن و هلدینگ ه
ــد.  ــرکت داده نش ــن ش ــه ای ــارهای وارده، ب ــود فش ــت باوج ــط وزارت نف ــز توس ــازی نی ــچ امتی هی
شــایان ذکــر اســت از مردادمــاه 1392 بــه بعــد 500 میلیــون دالر از بدهی هــای شــرکت بازرگانــی 

پتروشــیمی بــا فشــار وزارت نفــت وصــول شــده اســت.
در پایــان، شــایان یــادآوری اســت کــه گرچــه دربــاره میــزان فســاد انجام شــده در ایــن پرونــده 
ــی  ــرم قضای ــای محت ــه مقام ه ــه ک ــا آن گون ــت، ام ــد گرف ــم خواه ــرم تصمی ــرانجام دادگاه محت س
ــدازه ای کــه در بعضــی از رســانه ها اعــام شــده اســت، نیســت و ایــن  ــام به ان ــد، ارق اعــام کرده ان
ــل مقایســه نیســت و در  ــی قاب ــا زشــتی و بزرگــی فســاد مجــرم بابــک زنجان فســاد به هیچ وجــه ب
ایــن بخــش همچنــان بــا فاصلــه بســیار زیــاد، آقــای بابــک زنجانــی مقــام نخســت کاهبــرداری و 

فســاد را در اختیــار دارد.«1
پرونــده ایــن شــرکت هنــوز در جریــان اســت. قاضــی مســعودی در دادگاه 30 تیــر 1399 گفــت: 

1 . خبرگزاری شانا، 21 اسفند 1397.
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ــای مرجــان شــیخ االســامی، محمدحســین  ــه نام ه ــم آن ب ــه 5 مته ــم دارد ک ــده 15 مته »پرون
شــیرعلی، مهــدی شــریفی نیک نفــس، ســیدامین قریشــی سروســتانی و اشــرف ریاحــی متــواری 
هســتند. متهــم ریاحــی وارد ایــران شــده و در داخــل کشــور اســت، امــا متــواری شــده و در دادگاه 
حاضــر نشــده اســت. اقدامــات الزم بــرای ضبــط وثیقــه در حــال انجــام اســت، همچنیــن درمــورد 
ــرای متهــم شــریفی دســتور وثیقــه صــادر  متهــم شــیرعلی ضبــط وثیقــه انجــام شــده اســت و ب

شــده اســت، برخــی از متهمــان نیــز قبــل از رســیدگی متــواری بودنــد.«1

1 . خبرگزاری آفتاب، 30 تیر 1399.
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گاز
در ســال های 1392 تــا 1400، حمدیرضــا عراقــی و حســن منتظــر تربتــی شــرکت ملــی گاز را 
مدیریــت کردنــد. در ایــن دوره، گازرســانی داخلــی در ادامــه رونــدی کــه از ابتــدای انقــاب آغــاز 
شــده بــود، ادامــه یافــت. چنان کــه در فصــل پنجــم گفتیــم، مرشــد و ســادات از مشــوقان اصلــی 
ایــن طــرح بودنــد. بــه لحــاظ تاریخــی، حســن مرشــد و حســن ســادات رونــدی را ســامان دادنــد که 
تاکنــون ادامــه یافتــه و نتایــج گســترده ای در پــی داشــته اســت. ایــن نکتــه را هــم نبایــد فرامــوش 
ــن تصمیــم یعنــی  ــکار عمومــی از ای ــت، نماینــدگان مجلــس و اف کــرد کــه شــورای انقــاب، دول
تغییــر مســیر لوله هــای گاز از خــارج بــه خانه هــای مــردم حمایــت کردنــد. در ادامــه ایــن رونــد، 
ــه  ــارس ب ــای خلیج ف ــر دری ــژه از زی ــر گازی به وی در دو دهــه گذشــته حجــم قابل توجهــی از ذخای
درون خانه هــا و مراکــز تجــاری و صنعتــی انتقــال یافــت. مــردم، پیشــه وران و صاحبــان صنایــع از 
ــای پتروشــیمی شــد.  ــان مجتمع ه ــب صاحب ــن انباشــت ســرمایه نصی ــره جســتند، همچنی آن به
در ایــن میــان، برخــی از کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه شــعار »نفــت بــر ســر ســفره مــردم« بــه 
نــوع دیگــری بــه اجــرا درآمــد، اگرچــه به صــورت مجانــی نبــود، امــا گاز ارزان تــر از قیمــت جهانــی 
ــری  ــه دیگ ــوان از جنب ــد می ت ــن رون ــه ای ــد. ب ــی مصــرف ش ــپزخانه ها و مشــعل های خانگ در آش
ــی شــدن سیاســت صــادرات گاز  ــع از اجرای ــی مان ــات بین الملل ــا و منازع ــم نگریســت. تحریم ه ه
در ســه دهــه گذشــته شــده اســت. از ایــن نظــرگاه، ســه عامــل تحریــم، جلــب رضایــت عامــه )در 
راســتای شــعار دولــت خدمتگــزار و دولــت مســتضعفان( و رونــق اقتصــادی موجــب گســترده شــدن 

مصــرف داخلــی گاز شــد. 
ــرار  ــن دوره، موضــوع صــادرات گاز بارهــا مــورد نقــد، بررســی و مذاکــرات دیپلماتیــک ق در ای
گرفــت. جــدا از جنجــال قــرارداد گازی کرســنت کــه از دولــت پیشــین به جــا مانــده بــود، صــادرات 
گاز بــه هنــد و پاکســتان پــس از دو دهــه نافرجــام مانــد. چنــد پــروژه کــه در شــرکت صــادرات گاز 
طراحــی شــده بــود نیــز بــه نتیجــه نرســید و تنهــا صــادرات گاز بــه عــراق آغــاز شــد. تــا آغــاز ســال 
1400، ایــران بــه دو کشــور ترکیــه و عــراق گاز صــادر می کــرد. گاز در آن دو کشــور بــه مصــارف 
ــازندگی، اصاحــات و  ــای س ــت دولت ه ــه صــادرات گاز اولوی ــن موضــوع ک ــید. ای ــف می رس مختل
ــی  ــرکت مل ــره ش ــات هیئت مدی ــاس مصوب ــر اس ــرا ب ــت، زی ــتباه اس ــزاره ای اش ــوده، گ ــت نب عدال
نفــت، از ســال های منتهــی بــه پایــان جنــگ و ســپس، دوره ســازندگی بارهــا صــادرت گاز موضــوع 
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ــی  ــد و در برخ ــذ آم ــی روی کاغ ــای گوناگون ــود. طرح ه ــت ب ــد وزارت نف ــران ارش ــوی مدی گفتگ
مــوارد توافقنامه هایــی بــا طرف هــای خارجــی امضــا شــد. بــه دلیــل مقاومــت کنشــگران سیاســی 
ــتند، گاز  ــه کار بس ــی ب ــرکت های خارج ــا و ش ــی دولت ه ــه برخ ــه هایی ک ــا دسیس ــل، ی در داخ
ــای  ــی بازاره ــورت ال ان ج ــا به ص ــد و ی ــال یاب ــا انتق ــه اروپ ــه ب ــق خط لول ــت از طری ــران نتوانس ای
اروپــا و آســیای شــرقی را فتــح کنــد. از ایــن منظــر کــه گاز می توانســت بــه عامــل امنیــت پایــدار 
ــد تصــور کنــد چنانچــه  ــدل گــردد، متأســفانه توفیقــی حاصــل نشــد. خواننــده محتــرم می توان ب
ــا قیمــت  در دهه هــای گذشــته گاز ایــران در آشــپزخانه ها و مراکــز تجــاری کشــورهای اروپایــی ب

ــر می داشــت.  ــه نتایجــی در ب مناســب صــادر می شــد، چ
کارنامــه دولــت تدبیــر و امیــد در صنعــت گاز ارزشــمند اســت. مقایســه وضعیــت ســال 1392 بــا 
ســال 1399، مــا را بــه ایــن واقعیــت آگاه می ســازد کــه تولیــد گاز از ذخایــر زیرزمینــی، مصــرف 
داخلــی، ظرفیــت پاالیشــی و حجــم صــادرات رشــد چشــمگیری یافــت. در ســال 1392، نزدیــک 
بــه 97 درصــد شــهرها و 60 درصــد روســتاهای ایــران از گاز طبیعــی اســتفاده می کردنــد. خطــوط 
ــزان  ــدد، می ــار 70 ع ــت فش ــتگاه های تقوی ــداد ایس ــر و تع ــزار کیلومت ــوی 34 ه ــار ق ــال فش انتق
شــبکه های گازرســانی کشــور در شــهرها و روســتاها 104 هــزار کیلومتــر، مشــترکان انشــعابات و 
علمک هــای گازی 5 میلیــون و 200 هــزار بــود. تعــداد روســتاهای بهره منــد از گاز بــه بیــش از 14 
هــزار روســتا رســید.1 تولیــد گاز طبیعــی بالــغ بــر 166 میلیــارد مترمکعــب بــود کــه 154 میلیــارد 
مترمکعــب آن در داخــل مصــرف شــد و حــدود 9 میلیــارد مترمکعــب آن صــادر گردیــد.2 واردات 
ــر 33/8  ــغ ب ــران بال ــر اثبات شــده گاز طبیعــي ای ــارد مترمکعــب و ذخای ــاً 5/5 میلی ــز تقریب گاز نی
ــی  ــد فعل ــا رون ــد کــه ب ــود.3 در ســال 1393، کارشناســان پیش بینــی کردن تریلیــون مترمکعــب ب

تولیــد گاز، ایــران تــا 146 ســال دیگــر گاز بــرای تولیــد و صــادرات داشــته باشــد.4
ــر  ــت. افزایــش ذخای ــرار گرف ــژه ق ــد موردتوجــه وی ــر و امی ــت تدبی صنعــت گاز در دو دوره دول
ــعابات گازی  ــترش انش ــن گاز، گس ــدار و مطمئ ــن پای ــتمر، تأمی ــافات مس ــل اکتش ــه دلی گازی ب
ــه  ــک گازی ب ــای اوپ ــف، همچــون خوزســتان، کرمانشــاه و سیســتان، فعالیت ه ــه مناطــق مختل ب
ــی در  ــش مهم ــه نق ــای گازی ک ــت قرارداده ــت امنی ــرای تثبی ــیه ب ــر و روس ــران، قط ــری ای رهب

1 . خبرگزاری شانا، 15 مرداد 1392.
2 . ترازنامــه هیدروکربــوری، ســال 1392. )ســهم مصــرف بخــش خانگــی، تجــاری و صنعتــی 57/2؛ نیروگاه هــا 23/5 

و صنایــع عمــده 19/3 بــود.(
3 . ترازنامه انرژی، سال 1392.

4 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1393.
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ــدان  ــژه می ــران به وی ــای گازی ای ــعه ی میدان ه ــرد، توس ــا ک ــت ایف ــن صنع ــی ای ــوالت جهان تح
مشــترک پــارس جنوبــی، تبدیــل گاز بــه فرآورده هــای پتروشــیمی، صــادرات گاز ایــران بــه عــراق 
و تبدیــل گاز بــه بــرق و صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه از مهم تریــن سیاســت های گازی 
وزارت نفــت در ایــن دوره بــود. 13 شــهریور 1392 طــی حکمــی ازســوی وزیــر نفــت، حمیدرضــا 
ــر در امــور گاز منصــوب شــد.  ــران و معــاون وزی عراقــی به عنــوان مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ای

ــه حســن منتظــر تربتــی داد. عراقــی، در ســال 1397 جــای خــود را ب
ــه گاز  ــد روزان ــور گاز، تولی ــر نفــت در ام ــاون وزی ــی، مع در بهمــن 1399، حســن منتظــر تربت
کشــور را هــزار میلیــون مترمکعــب اعــام کــرد و گفــت: »ظرفیــت پاالیــش گاز کشــور هم اکنــون 
روزانــه یــک میلیــارد و 31 میلیــون مترمکعــب اســت و ظرفیــت روزانــه 900 میلیــون مترمکعــب 
انتقــال گاز نیــز در کشــور وجــود دارد.«1 افزایــش برداشــت از پــارس جنوبــی، میــزان صــادرات گاز 
را هــم افزایــش داد. صــادرات گاز از حــدود 9 میلیــارد مترمکعــب در ســال 1392 بــا رشــدی 93 
درصــدی بــه 17 میلیــارد و 400 میلیــون مترمکعــب در ســال 1398 رســید.2 وزیــر نفــت نیــز در 

مرداد 1399، میزان صادرات گاز را روزانه 75 میلیون مترمکعب اعام کرد.3

گازرسانی
ــی و  ــت های محرومیت زدای ــتای سیاس ــور، در راس ــر کش ــه سراس ــانی ب ــن دوره گازرس در ای
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــتری گرف ــتاب بیش ــود و ش ــت ب ــای دول ــی از اولویت ه ــت اجتماع ــترش عدال گس
گســترش خطــوط لولــه انتقــال گاز، زیرســاخت های الزم همچــون 10 مجموعــه تأسیســات 
ــی  ــا افزایش ــوذ گاز ب ــب نف ــا 1397 ضری ــال های 1392 ت ــد. در س ــاد ش ــار گاز ایج ــت فش تقوی
چشــمگیر بــه 98 درصــد از جمعیــت شــهری و 77 درصــد از جمعیــت روســتایی رســید. روســتاهای 
ــزار و 901  ــون و 591 ه ــتا )4 میلی ــزار روس ــه 28 ه ــری، ب ــش دو براب ــا افزای ــده ب گازرسانی ش
خانــوار( رســید کــه برابــر بــا تعــداد روســتاهایی بــود کــه تــا پایــان دولــت دهــم از گاز برخــوردار 
ــه 85 نیــروگاه و تعــداد واحدهــای  ــد. تعــداد نیروگاه هــای گازی شــده، از 68 نیــروگاه ب شــده بودن
ــت.  ــش یاف ــد افزای ــزار و 197 واح ــه 17 ه ــد ب ــزار و 345 واح ــده از 10 ه ــی گازرسانی ش صنعت
ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــانی در اس ــات گازرس ــل عملی ــا تکمی ــده، ب ــی ش ــه پیش بین چنانک

1 . خبرگزاری شانا، 4 بهمن 1399.
2 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 10 مرداد 1399.
3 .خبرگزاری جمهوری اسامی، 13 مرداد 1399.
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ــد. در  ــد ش ــد خواهن ــی بهره من ــتایی کشــور از نعمــت گاز طبیع ــت شــهری و روس ــی جمعی تمام
ایــن ســال ها، عــاوه بــر تکمیــل خطــوط انتقــال گاز قبلــی، خــط ششــم سراســری به طــور کامــل 
ــعاب ها  ــداث انش ــد و اح ــی گردی ــری اجرای ــم سراس ــط نه ــداث خ ــات اح ــد. عملی ــدازی ش راه ان
ــرداری از  ــرا و بهره ب ــیدند. اج ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــد و برخ ــرا درآم ــه اج ــد ب ــوط جدی و خط
خــط انتقــال گاز دامغــان ـ کیاســر ـ ســاری ـ نــکا بــه طــول 170 کیلومتــر، اجــرا و بهره بــرداری 
ــفراین ـ  ــمر، اس ــه ـ کاش ــت حیدری ــار، ترب ــاد ـ ب ــاد، همت آب ــق ـ بهاب ــال گاز باف ــوط انتق از خط
ــات  ــن اقدام ــه ای ــبند ازجمل ــار گاز فراش ــت فش ــات تقوی ــرداری از تأسیس ــای، بهره ب ــاب ـ جغت نق
ــا  ــل در اســتان سیســتان و بلوچســتان ب ــه شــهر زاب ــز گازرســانی ب ــد.1 12 اســفند 1397 نی بودن
روش گاز طبیعــی فشــرده )ســی ان جی( بــه دســتور رئیس جمهــور آغــاز گردیــد.2 بنــد )د( تبصــره 
ــی گازرســانی، وزارت نفــت را مکلــف کــرد »از  ــرای تأمیــن مال )1( الیحــه بودجــه ســال 1398 ب
محــل ســهم شــرکت ملــی نفــت ایــران نســبت بــه گازرســانی بــه روســتاها و بــه پایــان رســاندن 
ــتاهای  ــهرها و روس ــه ش ــانی ب ــت گازرس ــا اولوی ــتاها ب ــانی در روس ــام گازرس ــای نیمه تم پروژه ه

ــد.«3 ــدام کن ــی اق ــان و خراســان جنوب ــزگان، جنــوب کرم اســتان  سیســتان و بلوچســتان، هرم
مــرداد 1399، حســن منتظــر تربتــی، مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز، در مراســم بهــره بــرداری و 
ــی از پروژه هــای گازرســانی اســتان خراســان رضــوی، مجمــوع ســرمایه گذاری شــرکت  کلنــگ زن
ملــی گاز ایــران از ســال 1392 تــا 1400 را بالــغ بــر 136 هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد. وزیــر 
نفــت کــه در ایــن مراســم حضــور داشــت، بــا بیــان اینکــه در وزارت نفــت مطالعــات گســترده ای 
ــن مطالعــات حــدود  ــرای روســتاها انجــام شــده اســت، گفــت: »ای ــدار ب ــرژی پای ــرای تأمیــن ان ب
ــرق و ســایر ســوخت هــا  ــه بررســی اســتفاده از گاز، CNG، ب ــه طــول انجامیــد و ب یــک ســال ب
در مناطــق روســتایی پرداختیــم و درنهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه گازرســانی بــه روســتاها 
بیشــترین صرفــه اقتصــادی را دارد. در طــرح وزارت نفــت حــدود 26 هــزار میلیــارد تومــان خــرج 
شــد و مجلــس تنهــا بــا اعطــای یــک مجــوز بــه وزارت نفــت باعــث شــد کــه امــروز ایــن کار بــزرگ 

انجــام شــود.«4
در نیمــه ســال 1399 تعــداد مشــترکان گاز طبیعــی افزایــش قابل توجهــی یافــت. آبــان 1399، 
ــه  ــن نکت ــه ای ــدگان گاز ب ــه در حاشــیه جلســه مجــازی مجمــع کشــورهای صادرکنن ــژن زنگن بی

1 . خبرگزاری شانا، 18 آذر 1398.
2 . خبرگزاری شانا، 12 اسفند 1397.

3 . مشروح مذاکرات مجلس شورای اسامی، قانون بودجه سال 1398، 3 بهمن 1398.
4 . روزنامه کیهان، 14 مرداد 1399.
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اشــاره کــرد کــه: »برخــاف همــه رفتارهــای بین المللــی، مــا توانســتیم صنعــت گاز خــود را توســعه 
دهیــم و بــه رکــورد ظرفیــت برداشــت روزانــه یــک میلیــارد مترمکعــب گاز طبیعــی دســت یابیــم 
ــل  ــم.«1 تکمی ــرار دهی ــانی ق ــر پوشــش شــبکه گازرس ــردم را زی ــر آن 95 درصــد از م ــزون ب و اف

فازهــای پــارس جنوبــی در توســعه گازرســانی داخلــی نقــش بســزایی داشــت.

پارس جنوبی، فراتر از دولت ها
ــل  ــعه آن در فص ــر( و توس ــران و قط ــن ای ــترک بی ــی )مش ــارس جنوب ــدان گازی پ ــاره می درب
پیشــین ســخن گفتیــم. ایــن میــدان گازی تحــت راهبــری شــرکت نفــت و گاز پــارس قــرار دارد. 
ــران از  ــت ای ــد و برداش ــد بودن ــال تولی ــال و در ح ــا 10 فع ــای 1 ت ــال 1391، فازه ــان س در پای
ایــن میــدان مشــترک بالــغ بــر 240 میلیــون مترمکعــب در روز بــود.2 تکمیــل فازهــای باقیمانــده 
ــود.  ــن دوره ب ــت در ای ــای وزارت نف ــی از اولویت ه ــدان یک ــن می ــران از ای ــت ای ــش برداش و افزای
اگرچــه مشــکات ناشــی از تحریــم رونــد اجــرای فازهــا را کنــد کــرده بــود، امــا بــا آغــاز مذاکــرات 
ــدند و  ــل ش ــای 12، 15 و 16 تکمی ــال 1394، فازه ــت. در س ــرعت گرف ــد س ــن رون ــی، ای برجام
130 میلیــون مترمکعــب بــر تولیــد ایــن میــدان افــزوده شــد. فازهــای 17 تــا 21 نیــز در فروردیــن 
1396 بــه تولیــد رســیدند. بیــژن زنگنــه در روز افتتــاح ایــن فازهــا، بــه یــک نکتــه تاریخــی اشــاره 
ــت  ــرای مل ــتاوردی ب ــن دس ــد. ای ــا دی ــر از دولت ه ــد فرات ــی را بای ــارس جنوب ــت: »پ ــرد. او گف ک
ــف  ــای مختل ــه در دولت ه ــی ک ــر و متخصــص و مدیران ــزار کارگ ــا ه ــران اســت. دســتاورد ده ه ای
زحمــت کشــیدند و کار کردنــد تــا چنیــن موفقیتــی در حــوزه نفــت، گاز و پتروشــیمی بــه دســت 
آیــد.« بــا افتتــاح ایــن فازهــا، 170 میلیــون مترمکعــب دیگــر بــر تولیــد ایــران از پــارس جنوبــی 
ــا ظرفیــت 112  ــز در ســال های 1397 ـ 1398 ب ــا 24 نی ــزوده شــد. فازهــای 13 و 14 و 22 ت اف

ــیدند.3 ــرداری رس ــه بهره ب ــب ب ــون مترمکع میلی
 در پایــان اســفند 1396، تولیــد گاز ایــران از بزرگ تریــن میــدان گازی جهــان، بــه 550 
میلیــون مترمکعــب در روز و در زمســتان 1397 بــه 600 میلیــون مترمکعــب در روز رســید. 
ــارس، در فروردیــن 1399 اعــام کــرد کــه تولیــد  مشــکین فام، مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز پ
ایــران از ایــن میــدان از 700 میلیــون مترمکعــب در روز فراتــر رفــت.4 در ســال 1391 حــدود 39 

1 . خبرگزاری شانا، 22 آبان 1399.
2 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1391.

3 . خبرگزاری شانا، 15 بهمن 1399.
4 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 17 فروردین 1399.
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درصــد از گاز موردنیــاز کشــور از پــارس جنوبــی تأمیــن می شــد کــه ایــن میــزان بــه 54 درصــد 
در ســال 1395 و 63 درصــد در ســال 1397 افزایــش یافــت.1 افزایــش برداشــت از پــارس جنوبــی 
از یــک ســو، از واردات گاز بــه ایــران و وابســتگی بــه همســایگان کاســت و ازســوی دیگــر، زمینــه 

افزایــش صــادرات گاز را فراهــم کــرد.
ــوز پــس از  ــاز 11 سرنوشــت پرفرازونشــیبی داشــت و هن ــی، ف ــارس جنوب ــان فازهــای پ در می
بیســت ســال، بــه بهره بــرداری نرســیده اســت. فــاز 11 بــرای تولیــد روزانــه 56 میلیــون  مترمکعــب  
ــه  ــه اولی ــد. توافقنام ــات گازی طراحــی ش ــزار بشــکه میعان ــه 80 ه ــتحصال روزان ــرش و اس گاز ت
ــا اعــام  ــد، ب ــدی بع ــال امضــا شــد. چن ــا شــرکت توت ــاز در ســال 1379 ب ــن ف طــرح توســعه ای
آمادگــی شــرکت پترونــاس، شــرکت توتــال )40 درصــد(، شــرکت پترونــاس )10درصــد( و شــرکت 
ملــی نفــت ایــران )50 درصــد( قــرارداد ســه جانبه ای امضــا کردنــد. در دهــه 1380، بــا اوج گرفتــن 
مشــکات هســته ای ایــران و تحریــم، درنهایــت توافــق بــا شــرکت توتــال لغــو شــد. پــس از خــروج 
توتــال، قــرارداد طــرح توســعه فــاز 11 بــه ارزش چهــار میلیــارد دالر در ســال 1388 بــه شــرکت 
ملــی نفــت چیــن واگــذار شــد2، امــا ایــن شــرکت نیــز بــه تعهداتــش عمــل نکــرد و خلــع گردیــد.
ــاره شــرکت های خارجــی  ــرای صنعــت نفــت، ورود دوب ــج مهــم امضــای برجــام ب یکــی از نتای
صاحــب دانــش فنــی بــه ایــران بــود. قراردادهــای متعــددی امضــا شــد کــه مهم تریــن آن، قــرارداد 
توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی بــود. موافقت نامــه اصولــی )HOA( طــرح توســعه فــاز 11 پــارس 
جنوبــی در 18 آبــان 1395 بــا شــرکت فرانســوی توتــال امضــا شــد. شــرط امضــای ایــن قــرارداد، 
حضــور شــرکت های ایرانــی بــود و شــرکت پتروپــارس شــریک ایرانــی ایــن قــرارداد شــد. ســرانجام، 
در 12 تیــر 1396 در واپســین هفته هــای کاری دولــت یازدهــم، توســعه فــاز 11 بــه کنسرســیومي 
از شــرکت هاي توتــال فرانســه )50/1 درصــد(، شــرکت ملــی نفــت چیــن )30 درصــد( و شــرکت 
ــه معنــای موفقیــت  ــرارداد ب ــران، ایــن ق ــران )19/9 درصــد( واگــذار شــد. ازنظــر ای ــارس ای پتروپ
دیپلماســی نفتــی ایــران و ارســال ایــن پیــام بــه ســایر شــرکت های بین المللــی مبنی بــر 

ــود.  ــران ب ــرمایه گذاری در ای ــت س ــا و امنی ــوار تحریم ه ــن دی فروریخت
البتــه، ایــن قــرارداد در داخــل کشــور مخالفانــی داشــت کــه در عکس العملــی سیاســی، زنگنــه 
را بــه مجلــس فراخواندنــد و خواســتار لغــو قــرارداد توســعه فــاز 11 شــدند. علیرضــا زاکانــی یکــی 
از مخالفــان بــود. زنگنــه در مجلــس حاضــر شــد و بــه همــه شــبهات و انتقــادات دربــاره قــرارداد 

1 . ایسنا، 4 شهریور 1398
2 .خبرگزاری شانا، 6 آبان 1394.
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پاســخ داد و مجلــس طــرح ســه فوریتی توقــف اجــرای قــرارداد را از دســتور کار خــارج کــرد.1 31 
تیــر مــاه نیــز زنگنــه در برنامــه خبــر صداوســیما حاضــر شــد و بــا مــردم ســخن گفــت: »توتــال، 
ــه  ــد، هم ــه می کش ــه لول ــازد، ن ــزات می س ــه تجهی ــد، ن ــاری می کن ــه حف ــازد، ن ــه می س ــه پای ن
ایــن مــوارد بــا فرآینــدی کــه بــه قــرارداد پیوســت شــده اســت، بــه مناقصــه مــی رود و ایرانی هــا 

ــد.«2 ــرکت کنن ــا ش ــن مناقصه ه ــد در ای می توانن
ــدا فرانســوی ها و  ــا خــروج ترامــپ از برجــام، ابت ــا، ب ــاز مجــدد کاره ــس از آغ ــی پ ــاه زمان کوت
ــارس  ــی پتروپ ــده شــرکت ایران ــر عه ــرارداد ب ــرارداد خــارج شــدند و کل ق ــا از ق ســپس، چینی ه
قــرار گرفــت. حمیدرضــا مســعودی، مدیرعامــل پتروپــارس، در واپســین روزهــای ســال 1398 بــا 
ــا مــا همــکاری نمی کنــد، گفــت کــه از ظرفیــت  بیــان اینکــه هیــچ ســازنده و مشــاور خارجــی ب
همــه پیمانــکاران داخلــی در توســعه ایــن فــاز اســتفاده خواهنــد کــرد.3 ســرانجام، 24 آذر 1399 
بــا اســتقرار دکل دریایــیMD -1 عملیــات حفــاری نخســتین چــاه طــرح توســعه فــاز 11 میــدان 
ــا دســتور وزیــر نفــت به طــور رســمی آغــاز شــد.4 کارشناســان پیش بینــی  گازی پــارس جنوبــی ب

ــرداری برســد. ــه بهره ب ــان ســال 1400 ب ــا پای ــاز ت ــن ف ــد ای کرده ان

صادرات گاز
ــرف  ــز مص ــم و نی ــائل تحری ــل مس ــه دلی ــد، ب ــر و امی ــت تدبی ــدن دول ــدای روی کار آم در ابت
داخلــی، صــادرات گاز بســیار محــدود بــود و همچــون ســال های قبــل، گاز بــه ترکیــه و ارمنســتان 
ــود.5 بااین حــال،  ــرق ب ــر گاز و ب ــه ارمنســتان به صــورت تهات صــادر می شــد. البتــه، صــادرات گاز ب
ــورها، در  ــر کش ــه دیگ ــد ب ــه بع ــایه و در مرحل ــورهای همس ــه کش ــادرات گاز ب ــرای ص ــاش ب ت
اولویــت برنامه هــای شــرکت ملــی گاز قــرار داشــت. بــا آغــاز مذاکــرات 1+5 و امیــد بــه برداشــته 
ــه پاکســتان، عــراق و عمــان را در دســتور کار  شــدن تحریم هــا، شــرکت ملــی گاز صــادرات گاز ب

خــود قــرار داد.
ــرای فراهــم کــردن زمینه هــای صــادرات گاز  ــاش ب ــر 1394، ت ــس از امضــای برجــام در تی پ
بیشــتر شــد. آبــان و آذر 1394 بــرای صنعــت گاز ایــران پرتکاپــو و ویــژه بــود. 30 آبــان، هفدهمیــن 

1 . خبرگزاری شانا، 28 تیر 1396.
2 . خبرگزاری ایرنا، 2 مرداد 1396.
3 . خبرگزاری شانا، 3 اسفند 1398.
4 . خبرگزاری شانا، 24 آذر 1399.

5 . ترازنامه انرژی، سال 1392.
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اجــاس وزارتــی مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز )GECF( در هتــل همــای تهــران برگــزار 
ــرای دو  ــی او ب ــان اجــاس، دبیرکل ــود و در پای ــی ب ــرکل مجمــع، محمدحســین عادل ــد. دبی گردی
ــن ریاســت بانــک مرکــزی را برعهــده  ــی پیــش از ای ــد شــد. محمدحســین عادل ســال دیگر تمدی
داشــت. 2 آذر نیــز ســومین اجــاس ســران مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز بــا حضــور رؤســای 
جمهــور هشــت کشــور روســیه، عــراق، بولیــوی، ونزوئــا، گینــه اســتوایی، نیجریــه و ترکمنســتان، 
ــد. دو  ــزار ش ــران برگ ــاس س ــالن اج ــران، در س ــور ای ــی، رئیس جمه ــن روحان ــی حس ــه میزبان ب
ــود. حضــور  ــزار شــده ب ــن 2013( برگ ــی در دوحــه )دســامبر 2011( و روســیه )ژوئ نشســت قبل
پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، در ایــن اجــاس اهمیــت آن را دو چنــدان کــرد. او در مــدت اقامــت 
در ایــران، بــا رهبــر انقــاب دیــدار و یــک نســخه قــرآن خطــی را بــه آیــت اهلل خامنــه ای اهــدا کــرد. 
در ایــن اجــاس مســائل مختلفــی مطــرح و بررســی شــد کــه امنیــت لوله هــای گاز و هزینــه 
انتقــال از طریــق خط لولــه و کشــتی، توســعه میادیــن گازی و ثبــات قیمــت از مهم تریــن آنهــا بــود. 
نظــر عــراق بــر تســاهل قیمــت بــود، نیجریــه بــه توســعه میادیــن گازی تأکید داشــت و ترکمنســتان 
بــر تأمیــن امنیــت انــرژی اصــرار کــرد. در ایــن میــان، روســیه بــر سیاســت اقتصــادی گاز اشــاره 
ــروری  ــت گاز را ض ــرمایه گذاری در صنع ــرای س ــا ب ــت تقاض ــن امنی ــا تضمی ــران ام ــت. ای داش
دانســت. موضــع الجزایــر بــه ایــران نزدیــک بــود و اصــرار می ورزیــد »توافــق میــان فعــاالن بــازار 
گاز بــرای جلوگیــری از کاهــش تقاضــا ضــروری اســت.« ونزوئــا موضعــی انفعالــی داشــت: »مجمــع 
ــوع  ــد.«1 از مجم ــذار باش ــان تأثیرگ ــاک در جه ــرژی پ ــش ان ــد در بخ ــدگان گاز می توان صادرکنن
ــوک  ــی جــدا از بل ــه بلوک ــن اســتنباط می شــد ک ــی چنی ــای ســران کشــورها و وزاری نفت گفته ه

ــد. ــرار دارن ــران، روســیه و قطــر در رأس آن ق غــرب در حــال شــکل گیری اســت و ای
ــت و  ــور یاف ــیما حض ــبکه دو س ــژه ش ــوی وی ــاس در گفتگ ــان اج ــس از پای ــه، پ ــژن زنگن بی
دســتاوردهای کنفرانــس را تشــریح کــرد. زنگنــه، بیــش از همــه بــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــت کــه 
»مهــم ایــن اســت کــه در دنیــای امــروز یــاد بگیریــم در عیــن رقابــت بــا یکدیگــر رفاقــت کنیــم. 
همــه اعضــای اوپــک بــرای کســب ســهم بــازار باهــم رقابــت دارنــد، امــا ایــن مانــع همــکاری میــان 
ــازار  ــرای ایــران مهــم و ب ــازار را ب مــا نمی شــود.« زنگنــه، در ادامــه صحبت هایــش کســب ســهم ب
ــه جغرافیایــی  ــران را کشــورهای همســایه دانســت. او تأکیــد کــرد کــه هرچــه فاصل اصلــی گاز ای
ــه  ــت ک ــردد. او گف ــر می گ ــه ال ان جــی محدودت ــه گاز نســبت ب بیشــتر می شــود، اقتصــاد خط لول
ــن  ــز را الزم نیســت کشــورها به صــورت سیاســی تعیی ــه، خــط قرم ــا خط لول ــال گاز ب ــرای انتق »ب

1 . مشعل، شماره 764، 14 آذر 1394.
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کننــد، بلکــه اقتصــاد ال ان جــی ایــن موضــوع را تعییــن می کنــد... بــه لحــاظ فنــاوری، تحولــی در 
ــش  ــال افزای ــب در ح ــت گاز مرت ــل و ترانزی ــه حمل ونق ــداده اســت و هزین ــه رخ ن ــش خط لول بخ
ــق  ــال از طری ــازی گاز و انتق ــای مایع س ــاوری، هزینه ه ــد فن ــل رش ــه دلی ــه ب ــت. درحالی ک اس
ــن  ــادی بی ــه اقتص ــود فاصل ــی ش ــبب م ــئله س ــن مس ــه ای ــت ک ــش اس ــال کاه ــی در ح ال ان ج
ــد  ــوان تأیی ــتان به عن ــه پاکس ــه گاز ب ــپس، از خط لول ــد.« او س ــش یاب ــی کاه ــه و ال ان ج خط لول
ســخنانش مثــال آورد: »بــرای نمونــه، اگــر بخواهیــم گاز را از ایــران بــه هنــد ارســال کنیــم، حتمــاً 
بایــد از خــاک پاکســتان عبــور کنیــم کــه بــه دلیــل اختافاتــی کــه ایــن کشــورها دارنــد گاهــی 
شــاهد دعــوای آنهــا خواهیــم بــود. حــال، به جــای ایــن مســئله می تــوان بــه راحتــی بــا ال ان جــی 
گاز را بــه هنــد و بــدون نگرانــی از اختــاف آنهــا بــا پاکســتان صــادر کــرد.«1 ســخنان زنگنــه حاکــی 
از آن بــود کــه در سیاســت های وزارت نفــت، اولویــت صــادرات گاز ایــران بــا کشــورهای همســایه 

اســت و بــا توســعه صنعــت ال ان جــی، ایــران بــه ســایر بازارهــای گاز ورود خواهــد کــرد. 
ــه مرزهــای شــرقی و ازجملــه کشــور پاکســتان از اواخــر دهــه شــصت  اندیشــه صــادرات گاز ب
ــح  ــه صل ــه خط لول ــه ب ــد ک ــراردادی ش ــاد ق ــه انعق ــر ب ــا منج ــن اندیشــه بعده ــت. ای شــکل گرف
معــروف شــد. قــرارداد اولیــه بــا پاکســتان در ســال 1374 منعقــد شــد و ســپس هنــد بــه قــرارداد 
پیوســت. قــرار بــود گاز از طریــق خط لولــه روزانــه 150 میلیــون مترمکعــب گاز صــادر شــود کــه 
ســهم پاکســتان از آن 60 میلیــون مترمکعــب بــود. طولــی نکشــید کــه هنــد بــه بهانــه اختــاف بــا 
پاکســتان از ایــن قــرارداد کنــار رفــت و مذاکــرات مســتقیم بــا پاکســتان آغــاز و در دولــت دهــم 
قــراردادی بیــن طرفیــن امضــا شــد. ایــران بایــد بــه مــدت 25 ســال روزانــه 14 میلیــون مترمکعــب 
گاز بــه پاکســتان صــادر می کــرد. صــادرات به صــورت پلکانــی افزایــش یافتــه و در دو فــاز بــه 21 
ــا احــداث  ــران ب ــه 30 میلیــون مترمکعــب افزایــش می یافــت. همچنیــن، قــرار شــد ای و ســپس ب
ــه پاکســتان برســاند و پاکســتان  ــی ب ــری گاز را از پارس جنوب ــک هــزار و 100 کیلومت ــه ی خط لول

ــا احــداث یــک خط لولــه گاز ایــران را بــه درون خــاک خــود منتقــل کنــد.2  نیــز ب
ــل  ــا طــرف مقاب ــاند، ام ــای پاکســتان رس ــک مرزه ــا نزدی ــه گاز را ت ــا احــداث خط لول ــران ب ای
هــر بــار بــه بهانــه ای بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرد. محمــود احمدی نــژاد، رئیــس دولــت دهــم، 
در واپســین روزهــای ریاســت جمهوری بــرای یافتــن راه حــل راهــی پاکســتان شــد. پــس از چنــد 
دور گفتگــو، ایــران بــه طــرف پاکســتانی تعهــد داد بخشــی از هزینــه احــداث خط لولــه را تأمیــن 

1 . خبرگزاری شانا، 3 آذر 1394.
2 . روزنامه شرق، 25 شهریور 1396.
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ــاال  ــی ب ــرای گاز صادرات ــن اســتدالل کــه قیمــت تعیین شــده ب ــا ای کنــد، امــا طــرف پاکســتانی ب
اســت و تــا زمانی کــه قیمــت به طــور مشــخص تعییــن نشــود،  خط لولــه را احــداث نخواهــد کــرد. 
ــن  ــکا مهم تری ــای امری ــه تحریم ه ــود ک ــن ب ــتانی ای ــئوالن پاکس ــخنان مس ــران از س ــت ای برداش
ــال های  ــا در س ــع تحریم ه ــس از رف ــال، پ ــد.1 بااین ح ــرارداد ش ــاندن ق ــرانجام رس ــه س ــع ب مان
ــر نداشــت.  ــرارداد ب ــی در راســتای اجــرای ق ــا 1396 بازهــم طــرف پاکســتانی گام مثبت 1394 ت
ــه  ــود ک ــواردی ب ــی از م ــتان یک ــا پاکس ــرارداد گازی ب ــد، ق ــر و امی ــت تدبی ــال دول ــت س در هش
ــرا  ــه مجلــس ف ــد و او را ب ــه کردن ــر نفــت حمل ــه وزی ــه آن بارهــا ب ــا اســتناد ب مخالفــان زنگنــه ب
خواندنــد. زنگنــه، در شــهریور 1396 بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرد کــه ایــران بــرای احــداث خط لولــه 
میلیاردهــا دالر هزینــه کــرده اســت. صــادرات گاز بــه پاکســتان هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت و 
در شــهریور 1399 زنگنــه گفــت: »موضــوع صــادرات گاز بــه پاکســتان بــه نوعــی خــارج از اراده مــا 

بــود و مشــکات ایجادشــده در خــارج از کشــور بــود.«2
ــی از گاز  ــش بزرگ ــه بخ ــت ک ــوری اس ــا کش ــه تنه ــم، ترکی ــین گفتی ــل پیش ــه در فص چنانک
ــکارا وارد  ــز ـ آن ــه تبری ــق خط لول ــت. گاز از طری ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــران را ب ــی ای صادرات
ــر اســاس قــراردادی 25 ســاله، از ســال 1380 آغــاز  ــه ترکیــه ب ایــن کشــور می شــود. صــادرات ب
شــد. طبــق قــرارداد، ترکیــه بایــد هــر ســال حداقــل حــدود 8.5 میلیــارد مترمکعــب گاز برداشــت 
ــود. در  ــراه ب ــادی هم ــای زی ــا چالش ه ــه ب ــه ترکی ــادرات گاز ب ــته، ص ــال های گذش ــد. در س کن
ــران شــکایت کــرد. در شــکایت نخســت در ســال  ــار از ای ســال های گذشــته، ایــن کشــور چنــد ب
1389، ترک هــا بــا شــکایت از ایــران توانســتند 12 درصــد از بهــای گاز ایــران بکاهنــد. بــار دوم در 
ســال 1394، ترکیــه شــکایت از ایــران را بــه دادگاه هــای بین المللــی بــرد. ترک هــا بــا ایــن بهانــه 
کــه ایــران منبــع مطمئنــی بــرای عرضــه گاز نیســت و در مقاطــع مختلــف گاز صادراتــی را قطــع 
کــرده اســت، خواهــان کاهــش قیمــت گاز شــدند. بــه گفتــه بیــژن زنگنــه »ترکیــه در شــکایت از 
ایــران، عــاوه بــر کاهــش 25 درصــدی قیمــت گاز3، بــه دلیــل عــدم پایــداری صــادرات گاز ایــران 
ــا  ــی کــه ب ــود. در مذاکرات ــق تجدیدنظــر4 ب ــال کاهــش 37/5 درصــدی قیمــت گاز از طری ــه دنب ب
آقــای اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیــه انجــام شــد، آنهــا ایــن اعــداد را کــف قیمــت عنــوان کردنــد 
و حاضــر نبودنــد در ایــن زمینــه مذاکــره کننــد.« شــکایت ترک هــا دربــاره پایــدار نبــودن گاز ایــران 

1 . خبرگزاری شانا، 11 مهر 1399.
2 . خبرگزاری ایلنا، 25 شهریور 1399.

3 . Price Reduction

4 . Price Revision
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بــه نفــع ایــران بــه پایــان رســید و درمــورد دوم، ایــران محکــوم بــه پرداخــت جریمــه ای بیــن 13 
تــا 15 درصــد شــد.1

ــن 1399  ــد. 12 فروردی ــاز کردن ــدی را آغ ــکات جدی ــا مش ــر ترک ه ــار دیگ ــال 1399 ب س
خط لولــه انتقــال گاز بــه ترکیــه در مــرز بــازرگان، در 900 متــری خــاک ترکیــه )نســبت بــه صفــر 
مــرزی( منفجــر و صــادرات گاز بــه ایــن کشــور قطــع شــد. کشــور ترکیــه بــرای تعمیــر خط لولــه 
ــود  ــن وانم ــاژور چنی ــرایط فورس م ــام ش ــا اع ــرد ب ــاش ک ــاورد و ت ــل نی ــه عم ــدام خاصــی ب اق
ــا  ــل ترک ه ــه دلی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت. چنی ــارج اس ــار آن خ ــرایط از اختی ــه ش ــد ک کن
ــا،  ــه جمشــیدی دان ــرارداد داشــت ک ــاد ق ــه ریشــه در یکــی از مف ــر خط لول ــل در تعمی ــرای تعل ب
سرپرســت شــرکت انتقــال گاز، چنیــن توضیــح داد: »برنامــه ترکیــه همیشــه ایــن اســت کــه در 
نیمــه نخســت ســال میــادی به ویــژه در ســه مــاه دوم و ســوم )مطابــق بــا 6 مــاه نخســت ســال 
ــه  ــال ترکی ــد. بااین ح ــم می کن ــا ک ــل گرم ــاز فص ــل آغ ــه دلی ــود را ب ــت گاز خ ــی( برداش شمس
طــوری دریافــت خــود را کــم کــرد کــه شــامل جریمــه نشــود... بــه همیــن دلیــل شــاید ترکیــه 
تمایلــی هــم بــرای تعمیــر ســریع ایــن خط لولــه نشــان نــداده اســت.«2 ایــران شــرایط فورس مــاژور 
را کــه ترک هــا بــر آن اصــرار داشــتند، نپذیرفــت و حتــی اعــام کــرد حاضــر اســت آن را در مــدت 
ــد و  ــر انداختن ــه تأخی ــرات را ب ــا تعمی ــرایط کرون ــه ش ــه بهان ــا ب ــد. ترک ه ــر کن هشــت روز تعمی
ــی،  ــه شــد و محمدرضــا جوالی ــر 1399 از ســر گرفت ــه از 11 تی ــه ترکی ــت صــادرات گاز ب درنهای
سرپرســت مدیریــت دیســپچینگ شــرکت ملــی گاز، گفــت کــه صــادرات گاز بــه ترکیــه بــا رعایــت 

همــه تعهدهــای پیشــین ازســوی طرفیــن ادامــه خواهــد داشــت.3
در ایــن دوره، صــادرات گاز بــه عــراق ســرانجام عملــی شــد. گفتگــو بــرای صــادرات گاز ایــران 
بــه عــراق از ســال 1389 آغــاز شــده بــود کــه درنهایــت، در 30 تیــر 1392 بــا حضــور وزیــران نفــت 
ایــران و عــراق بــه امضــای قــراردادی شش ســاله در بغــداد انجامیــد. طبــق قــرارداد، صــادرات گاز 
ــا  ــه ب ــداد و المنصوری ــای صــدر، بغ ــه نیروگاه ه ــام، ب ــه اول ای ــق خط لول ــراق از طری ــه ع ــران ب ای
روزانــه 5 میلیــون مترمکعــب آغــاز می شــد و بــه 25 میلیــون مترمکعــب در روز افزایــش می یافــت. 
قــرارداد دوم صــادرات گاز ایــران بــه عــراق در دولــت تدبیــر و امیــد امضــا شــد. حمیدرضــا عراقــی، 
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران، و خالــد حســن صالــح، معــاون وزیــر بــرق عــراق، در حضــور 

1 . خبرگزاری شانا، 15 بهمن 1394.
2 .خبرگزاری شانا، 18 خرداد 1399.

3 . خبرگزاری شانا، 11 تیر 1399.
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بیــژن زنگنــه، در 14 آبــان 1394 قــرارداد را در تهــران امضــا کردنــد.1 طبــق قــرارداد، گاز ایــران از 
ــه بصــره ارســال می شــد.  ــه ب ــق خط لول طری

ــادرات  ــد. ص ــاز ش ــهر آغ ــرز نفت ش ــراق از م ــه ع ــادرات گاز ب ــرداد 1396 ص ــرانجام، 31 خ س
ــر  ــغ ب ــه عــراق، حجــم صــادرات گاز ایــران را افزایــش داد. صــادرات گاز کــه در ســال 1395 بال ب
ــارد مترمکعــب رســید.2 اواخــر  ــه بیــش از 13 میلی ــود، در ســال 1396 ب ــارد مترمکعــب ب 9 میلی
ســال 1398 صــادرات گاز بــه عــراق بــا چالش هایــی روبــه رو شــد و ســرانجام، دی 1399 شــرکت 
ــش از 6  ــی بی ــت بده ــه عل ــراق را ب ــه ع ــه گاز ب ــران عرض ــه ای ــرد ک ــام ک ــران اع ــی گاز ای مل
میلیــارد دالری ایــن کشــور، کاهــش داده اســت. هیئتــی از ایــران بــه عــراق ســفر کــرد و طرفیــن 
بــه گفتگــو نشســتند. 10 دی، رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو، بــا اعــام توافــق بیــن ایــران و عــراق، 
گفــت: »خوشــبختانه وزارت بــرق عــراق و مقامــات ایــن کشــور موفــق شــدند بخــش قابل توجهــی 

از مطالبــات شــرکت توانیــر و بخشــی از مطالبــات شــرکت ملــی گاز را پرداخــت کننــد.«3
ــرق انجــام می شــود کــه  ــر گاز و ب ــب تهات ــه ارمنســتان در قال چنانکــه گفتیــم، صــادرات گاز ب
از ســال 1389 و در قالــب قــراردادی بیست ســاله آغــاز شــد. طبــق قــرارداد، گاز صادراتــی ایــران 
ــتان  ــران از ارمنس ــوض، ای ــد و در ع ــتان می رس ــرق در ارمنس ــد ب ــای تولی ــرف نیروگاه ه ــه مص ب
ــن کشــور صــادر  ــه ای ــون مترمکعــب گاز ب ــد. در ســال 1396، حــدود 375 میلی ــرق وارد می کن ب
ــرژی بیــن دو کشــور ادامــه یافــت و  ــرای گســترش روابــط ان شــد. در ســال های اخیــر، مذاکــره ب
ــرای  ــران اعــام کــرد کــه ب ــد. ای ــران دریافــت کن ارمنســتان درخواســت کــرد گاز بیشــتری از ای
افزایــش حجــم صــادرات گاز خــود مشــکلی نــدارد و خطــوط لولــه انتقــال گاز نیــز ظرفیــت کافــی 
ــرق بیشــتر  ــن ب ــول گاز و تأمی ــوان پرداخــت پ ــی ت ــر طــرف ارمن ــش را دارد. اگ ــن افزای ــرای ای ب
ــل دهــد.4 شــدت گرفتــن  ــران تحوی ــه ای ــز ب ــرق بیشــتری نی ــد ب را داشــته باشــد، در ازای آن بای
تحریم هــای ایــران و شــعله ور شــدن جنــگ بــا آذربایجــان در ســال 1399، بــر رونــد صــادرات گاز 
ــام  ــر نفــت در شــهریور 1399 اع ــود. بااین حــال، وزی ــذار ب ــا حــدی اثرگ ــه ارمنســتان ت ــران ب ای
کــرد کــه صــادرات گاز بــه ارمنســتان تــا حــدی انجــام می شــود.5 مذاکــره بیــن ایــران و ارمنســتان 
بــرای افزایــش صــادرات بــه ایــن کشــور ادامــه یافــت تــا اینکــه در دی 1399 هاکــوپ وارتانیــان، 

1 . خبرگزاری شانا، 20 آبان 1394.
2 . ترازنامه بانک مرکزی، سال های 1395 و 1396.

3 . اقتصاد آ ناین، 10 دی 1399.
4 . خبرگزاری شانا، 22 خرداد 1397.

5 . دنیای اقتصاد، 4 شهریور 1399.
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ــران شــد و  ــه ای ارمنســتان، در رأس هیئتــی وارد ای ــت منطق ــر زیرســاخت ها و مدیری ــاون وزی مع
ــن  ــرد. طرفی ــدار ک ــر نفــت دی ــی وزی ــل و بازرگان ــور بین المل ــاون ام ــا، مع ــا امیرحســین زمانی نی ب
ــه  ــرژی ب ــط بلندمــدت ان ــاره گســترش رواب ــد و گفتنــد کــه درب مذاکــرات را ســازنده اعــام کردن

توافــق رســیدند و پــس از نهایــی شــدن، قــرارداد بلندمــدت در ایــن زمینــه امضــا خواهــد شــد.6
ــتان 1376 از  ــور از زمس ــمالی کش ــن گاز بخش هــای ش ــرای تأمی ــران ب ــر، ای ــوی دیگ ازس
ترکمنســتان گاز وارد می کــرد. در ســال 1392 نزدیــک بــه 5 میلیــارد مترمکعــب گاز از ترکمنســتان 
وارد ایــران شــد.7 واردات گاز از ترکمنســتان همــواره بــا مشــکات و چالش هایــی بــر ســر افزایــش 
قیمــت گاز و درنتیجــه، قطــع گاز در اوج ســرمای زمســتان همــراه  بــود. ترکمنســتان در ســال های 
گذشــته، ســه بــار به طــور رســمی گاز را بــه روی ایــران قطــع کــرد. شــرکت ترکمــن گاز بــا قطــع 
ــش  ــد افزای ــران را 55 درص ــه ای ــود ب ــی خ ــت گاز صادرات ــد قیم ــق ش ــال 1384 موف گاز در س
ــه افزایــش 87 درصــدی قیمــت گاز و در گام  دهــد. در ســال 1386 نیــز در گام نخســت موفــق ب
دوم موفــق بــه افزایــش 2.5 برابــری قیمــت گاز شــد. زمســتان 1395 بــار دیگــر ترکمنســتان گاز 
وارداتــی بــه ایــران را قطــع کــرد. ایــران بــه دلیــل شــرایط تحریــم و عــدم امــکان جابه جایــی پــول، 
قــادر بــه پرداخــت مســتمر گازبهــا نبــود و ترکمــن گاز بــا هــدف دریافــت بدهــی معــوق دســت بــه 
ــاال گرفــت و ایــران واردات  ایــن اقــدام زد.8 مناقشــه گازی ایــران و ترکمنســتان در ســال 1396 ب
ــدازی خــط انتقــال گاز دامغــان ـ  ــا راه ان گاز از ایــن کشــور را 33 درصــد کاهــش داد. ســرانجام، ب
نــکا در مــرداد 1396، ایــران از گاز ترکمنســتان بی نیــاز شــد. بســیاری از ایــن روز بــا عنــوان »روز 

اســتقال گازی ایــران« یــاد کردنــد. 
مــروری بــر حوادثــی کــه در ســال های اخیــر در رونــد صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه و عــراق 
ــا  ــن قرارداده ــده ای در انتظــار ای ــه چــه آین ــد ک ــادر می کن ــن متب ــه ذه ــن ســؤال را ب رخ داد، ای
اســت؟ ایــران به خوبــی بــر ایــن نکتــه واقــف اســت کــه بــرای تأمیــن امنیــت انــرژی خــود بایــد 
ــر صــادرات گاز به صــورت  از یک ســو، مشــتریان گازی خــود را گســترش دهــد و ازســوی دیگــر، ب
ــاي  ــا یکــي از بازاره ــن اســاس، اروپ ــر همی ــد. ب ــز کن ــاوگان کشــتیرانی تمرک ــق ن ــع و از طری مای
مهمــي اســت کــه همــواره موردتوجــه ایــران قــرار داشــته و دارد و کشــورهای اروپایــی نیــز همــواره 
بــه تجــارت گاز بــا ایــران عاقــه نشــان داده انــد. جمهــوري آذربایجــان، ترکیــه و ســوریه ســه مســیر 
اصلــی انتقــال گاز ایــران بــه اروپاســت. در ســال های گذشــته، ایــران بــراي دســتیابي بــه هریــک 

6 . خبرگزاری شانا، 6 دی 1399.
7 . ترازنامه انرژی سال 1392.

8 . خبرگزاری شانا، 14 تیر 1399.
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از ایــن ســه مســیر گفتگوهــای طوالنــی در پیــش گرفــت، امــا بــه نتیجــه مطلــوب دســت نیافــت. 
ــش  ــا نق ــه اروپ ــران ب ــادرات گاز ای ــدن ص ــاکام مان ــیه در ن ــات روس ــکا و اقدام ــای امری تحریم ه

مهمــی داشــت.
والدیمیرپوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، کــه در اجــاس مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز در 
تهــران حضــور داشــت، از قصــد روســیه بــرای صــادرات گاز بــه شــرق و غــرب عالــم ســخن گفــت. 
او گفــت »در نظــر داریــم فــروش گاز بــه آســیا را بــه 128 میلیــارد مترمکعــب در ســال و صــادرات 
گاز طبیعــی مایع شــده )ال ان جــی( را بــه 60 میلیــون تــن در ســال افزایــش دهیــم... بــا شــرکای 
اروپایــی کارهــای زیرســاختی را در حــال انجــام داریــم؛ بــا ترکیــه در حــال بررســی مســیر جنــوب 
ــته  ــادرات داش ــم ص ــرق ه ــمت ش ــه س ــتیم ب ــدد هس ــن در ص ــتیم و همچنی ــتریم( هس )نورداس
ــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در راهبــرد ملــی روســیه،  باشــیم.« پوتیــن در ادامــه ســخنانش، ب
تولیــد گاز روســیه تــا ســال 2035 بــه حــدود 855 میلیــارد مترمکعــب افزایــش خواهــد یافــت.1 
ــز  ــا خــط قرم ــازار اروپ ــا ب ــن پرســش کــه آی ــه ای ــه در پاســخ ب ــس، بیــژن زنگن در همــان کنفران
کشــور روســیه اســت، گفــت: »مــن نمی توانــم دربــاره خــط قرمــز کشــورها صحبــت کنــم، امــا در 
ــده  ــد و مصرف کنن ــته باش ــود نداش ــروش خ ــرای ف ــی ب ــد رقیب ــده می خواه ــب وکار تولیدکنن کس
ــه  ــاورد ک ــت بی ــه دس ــری ب ــای بهت ــا قیمت ه ــند ت ــوع باش ــدگان متن ــد عرضه کنن ــم می خواه ه
مصــرف کننــدگان توانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد و تــا حــدود زیــادی نیــز موفــق شــدند.«2 

ــدم  ــال گاز و سیاســت ع ــیوه انتق ــیر و ش ــازی مس ــا متنوع س ــیه ب ــته، روس ــال های گذش در س
اتــکا بــه یــک کشــور ترانزیتــی توانســت سیاســت های اقتصــادی و امنیــت انــرژی خــود را پیــش 
ــتان  ــه صربس ــیه ب ــادرات گاز روس ــه 2020، ص ــتریم در ژانوی ــه ترک اس ــاح خط لول ــا افتت ــرد. ب بب
ــتان  ــه و بلغارس ــد از ترکی ــن مســیر جدی ــد. ای ــر ش ــه امکان پذی ــن خط لول ــق ای ــنی از طری و بوس
می گــذرد، بدیــن صــورت کــه گاز طبیعــی بــا خط لولــه تــرک اســتریم و در امتــداد دریــای ســیاه 
ــتان وارد صربســتان  ــی بلغارس ــال گاز طبیع ــق سیســتم انتق ــد، ســپس از طری ــه می رس ــه ترکی ب
ــی گاز  ــروم، اعــام کــرد کــه درمجمــوع 6 کشــور اروپای ــر، مدیرعامــل گازپ می شــود. الکســی میل
ــه  ــتفاده از خط لول ــا اس ــیه ب ــب، روس ــد.3 به این ترتی ــت می کنن ــه دریاف ــن خط لول ــیه را از ای روس
ــق  ــی را از طری ــا دور زده و گاز طبیع ــه اروپ ــت ب ــوان مســیر ترانزی ــن را به عن ترک اســتریم، اوکرای

ــد. ــا منتقــل می کن ــوب اروپ ــه جن ــه ب ترکی

1 . خبرگزاری شانا، 2 آذر 1394.
2 . همان.

3 . خبرگزاری شانا، 13 دی 1399.
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ــای  ــیه و تحریم ه ــر روس ــاوه ب ــن، ع ــرژی وی ــات ان ــروه مطالع ــس گ ــلی، رئی ــدون برکش فری
امریــکا، ترکیــه را نیــز یکــی از عوامــل بازدارنــده بــرای صــادرات گاز ایــران بــه اروپــا می دانــد: »تــا 
دهــه 1380، ترکیــه حامــی ایفــای نقــش ترانزیــت بــرای عبــور گاز ایــران بــه اتحادیــه اروپــا بــود. 
قیمــت پیشــنهادی ترکیــه بــرای حــق ترانزیــت، چنــان جــذاب بــود کــه شــرکت صــادرات گاز را بــا 
شــگفتی روبــه رو کــرد. بــا افتتــاح و آغــاز اولیــن محوله هــای گاز صادراتــی ایــران بــه ترکیــه، آنــکارا 
تغییــر رویــه داد. ترکیــه مؤکــداً از ایفــای نقــش ترانزیــت خــودداری کــرد و درخواســت کــرد کــه 
رأســا تمــام گاز ایــران را خریــداری و بــه اروپــا صــادر کنــد. در همیــن حــال، ترکیــه بــا افزایــش 
واردات گاز خــود از ســایر منابــع، ســبد واردات گاز خــود را متنــوع کــرد. ایــن کشــور بــا جدیــت بــه 
دنبــال طــرح تبدیــل ترکیــه بــه مهم تریــن کریــدور انتقــال گاز خــاور نزدیــک و مدیترانــه اســت.«1

تبدیل گاز به برق 
ــران  ــای ای ــه راهبردهــای دولت ه ــرق و صــادرات آن ازجمل ــه ب ــل گاز ب ــم، تبدی ــاز تحری ــا آغ ب
ــاد  ــوب اقتص ــم و در چارچ ــا تحری ــه ب ــه مقابل ــه مثاب ــرد ب ــن راهب ــود. ای ــد ب ــب درآم ــرای کس ب
مقاومتــی مطــرح شــد. اندیشــه آن بــود کــه گاز بــه بــرق بــدل گــردد و بــه همســایگان فروختــه 
شــود. چــرا کــه صــادرات بــرق در فهرســت تحریم هــا قــرار نداشــت. از همــان زمــان، ایــن بحــث 
ــه  ــادرات آن ب ــرق و ص ــه ب ــل گاز ب ــا تبدی ــه آی ــد ک ــرح ش ــئوالن مط ــگران و مس ــن پژوهش بی
ــک بررســی وتحقیــق علمــی در  ــه اســت؟ در همیــن راســتا، مرکــز پژوهش هــای مجلــس ی صرف
زمینــه تبدیــل گاز بــه بــرق در داخــل کشــور و مصــرف خانگــی انجــام داد. نتیجــه تحقیــق نشــان 
می دهــد تبدیــل گاز بــه بــرق بــه دلیــل کارکردهــای اســتثنایی و بــدون جایگزیــن بــرق، اقدامــی 
ــری  ــب گاز 8000 کیلوکال ــر مترمکع ــه ه ــود ک ــده ب ــی آم ــن بررس ــت. در ای ــته اس الزم و شایس
حــرارت و گرمــا و یــک کیلــووات ســاعت بــرق، حرارتــی معــادل 859 کیلوکالــری تولیــد می کنــد. 
ــاعت  ــووات س ــوان 3 کیل ــی می ت ــای گازی معمول ــب گاز در نیروگاه ه ــر مترمکع ــا ه ــه، ب در ادام
بــرق تولیــد کــرد. بــا تبدیــل هــر مترمکعــب گاز بــه بــرق حــدود 2600 کیلوکالــری حــرارت بــه 

ــد.2 ــت مي آی دس
ــه صرفــه  ــرق از گاز مقــرون ب ــه نظــر برســد کــه تولیــد ب ــگاه اول چنیــن ب ممکــن اســت در ن

1 . خبرگزاری ایلنا، 3 آذر 1399.
2 . هزینــه تبدیــل انــرژی گاز بــه بــرق و مقایســه صرفــه اقتصــادی مصــرف خانگــی هــر یــک از آن هــا، مرکزپژوهش های 

مجلس، شــماره مسلســل: 7804 ، خــرداد 1385
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نباشــد. هــر مترمکعــب گاز 8000 کیلوکالــری حــرارت ایجــاد می کنــد و تبدیــل آن بــه بــرق تنهــا 
ــرق را  ــن ب ــتثنایی و بی جایگزی ــای اس ــد کارکرده ــان، بای ــن می ــرارت. در ای ــری ح 2600 کیلوکال
لحــاظ کــرد. بــرق بــرای روشــنایی بــه کار مــی رود، دســتگاه های صوتــی و تصویــری را راه انــدازی 
می کنــد، در تابســتان وســایل سرمایشــی را بــه حرکــت درمــی آورد و در زمســتان وســایل گرمایشــی 
ــرض  ــای گاز در مع ــاوه، لوله ه ــد. به ع ــه دســت نمی آی ــه از گاز ب ــی اســت ک ــا کارکردهای را. اینه
زلزلــه و آســیب پذیری قــرار دارنــد، درحالــی کــه ایــن مســئله بــرای خطــوط انتقــال بــرق کمتــر 
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــتثنایی، مرک ــای اس ــن مزیت ه ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــه می کن ــاد حادث ایج
بــه درســتی بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه تبدیــل گاز بــه بــرق بــرای مصــارف خانگــی در داخــل 

کشــور، امــری پســندیده و ضــروری اســت.
دولــت تدبیــر و امیــد تصمیــم گرفــت بــا اســتفاده از نیروگاه هــای موجــود و نیــز بــا بهره گیــری 
از بخــش خصوصــی و احــداث نیروگاه هــای جدیــد، همچنیــن بــا همراهــی شــرکت ملــی نفــت و 
شــرکت ملــی گاز، ایــن امــکان را فراهــم کنــد کــه بخشــی از گاز تولیــدی کشــور بــه بــرق تبدیــل 

و بــه کشــورهای همســایه صــادر شــود و درآمــد ارزی کســب کنــد.
ایــن تفکــر به تدریــج قــوت گرفــت و ســرانجام در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در قالــب 
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــد 13 سیاســت های کل ــت. در بن ــور یاف ــی تبل سیاســت های اقتصــاد مقاومت
کــه در 29 بهمــن 1392 ابــاغ گردیــد آمــده بــود کــه ایجاد تنــوع در روش هــای فروش و مشــارکت 
ــری  ــا ضربه پذی ــه ب ــرای مقابل ــرق ب ــروش و افزایــش صــادرات گاز و ب دادن بخــش خصوصــی در ف
درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت و گاز پیش بینــی شــود.1 وزارت نفــت بــرای تحقــق ایــن بنــد از 
ــهریور 1393  ــرق« در 9 ش ــه ب ــل گاز ب ــروژه »تبدی ــوان پ ــا عن ــی ب ــاد مقاومت سیاســت های اقتص
راهبــرد خــود را ارائــه داد. راهبــرد خــود در پــروژه تبدیــل گاز بــه بــرق را اعــام و مســئولیت تأمیــن 
گاز بــرای تولیــد بــرق بــا هــدف صــادرات را برعهــده گرفــت.2 در ایــن راهبــرد، شــرکت ملــی نفــت و 
ــد. ســرمایه گذار تمــام  ــل می دادن ــه ســرمایه گذار تحوی ــاز را ب ــران گاز موردنی ــی گاز ای شــرکت مل
ــات الزم  ــروگاه، تأسیس ــداث نی ــرای اح ــای الزم ب ــب مجوزه ــرمایه گذاری، کس ــئولیت های س مس
بــرای انتقــال و صــادرات بــرق و نیــز بازاریابــی بــرق تولیــدی در کشــور هــدف را بــر عهــده داشــت. 
بــرق تولیــدی نیــز بــه کنسرســیومی از شــرکت ملــی نفــت، شــرکت ملــی گاز و ســرمایه گذار بــه 
نســبت آورده هــر یــک از طرفیــن تعلــق داشــت. ســهم ســرمایه گذار از درآمــد حاصــل از صــادرات 
ــد  ــرق، ســود متعــارف به عــاوه هزینه هــای انجام شــده در نظــر گرفتــه شــد؛ آنچــه باقــی می مان ب

)khamenei.ir 1 . اباغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« )تارنمای
2 . خبرگزاری شانا، 9 شهریور 93
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هــم ســهم شــرکت ملــی نفــت و شــرکت ملــی گاز بــود.1 
ــا شــرکت های داخلــی و خارجــی بــرای تبدیــل  پــس از اعــام راهبــرد وزارت نفــت، مذاکــره ب
گاز بــه بــرق بــا هــدف صــادرات بــرق آغــاز شــد. نخســتین قــرارداد در 12 دی 1393 امضــا شــد2 
ــه  ــرق توافقــات اولیــه انجــام شــد. ب ــرای صــادرات ب ــا چنــد شــرکت ترکیــه ای ب و مدتــی بعــد، ب
گفتــه علیرضــا کاملــی، مدیرعامــل شــرکت  صــادرات گاز ایــران، ایــن شــرکت ها در ترکیــه نیــروگاه 
داشــتند و از توانمنــدی  فنــی و مالــی الزم برخــوردار بودنــد.3 اردیبهشــت 1394، کاملــی از امضــای 
ــال 1393،  ــرارداد در س ــتین ق ــای نخس ــد از امض ــت: »بع ــر داد و گف ــه خب ــای اولی توافقنامه ه
ــرق امضــا شــد. در حــال  ــه ب ــل گاز ب ــرای تبدی ــي ب ــا چهــار شــرکت ایران ــه ب توافق نامه هــای اولی
حاضــر دو موضــوع مهــم بــرای ایــن شــرکت ها وجــود دارد؛ نخســت، محــل احــداث نیــروگاه و دوم 
ــارات را  ــرق تولیدشــده.« او، کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، عــراق، ترکیــه و ام ــروش ب ــازار ف ب

ــرای شــرکت ها دانســت.4  ــدف ب ــای ه ــه بازاره ازجمل

1 . اطاعیه وزارت نفت درباره صادرات برق، تارنمای شرکت ملی گاز ایران.
2 . شانا، 12 دی 93 و شانا، 22 شهریور 93

3 . شانا، 12 بهمن 93
4 . شانا، 31 خرداد 94
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عملکرد شرکت ملی گاز ایران در یک نگاه 
)از آغاز تا تیرماه سال 1397(1

عملکردواحدنوع فعالیتردیف

38679کیلومترخطوط انتقال گاز احداث شده1

36582.3کیلومترخطوط انتقال گاز بهره برداری شده2

ایستگاه های تقویت فشار 3
بهره برداری شده

81عدد

11040میلیون مترمکعب تحویل به مخازن ذخیره سازی گاز4

82واحدتعداد نیروگاه های گازرسانی شده5

338354.4کیلومترشبکه گاز شهری و روستایی اجراشده6

انشعاب گاز شهری و روستایی 7
نصب شده

11346510عدد

22658347عددتعداد مشترکین گاز شهری و روستایی8

26218430عددواحد تحت پوشش شهری و روستایی9

1122عددتعداد شهرهای گازرسانی شده 10

26142عددتعداد روستاهای گازرسانی شده11

113میلیارد مترمکعبواردات گاز طبیعی12

194میلیارد مترمکعبصادرات گاز13

1 . برگرفته از تارنمای شرکت ملی گاز ایران
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پاالیش
نگاهــی بــه وضعیــت مراکــز پاالیشــی کشــور در طــول دهــه 80 و اوایــل دهــه 90 مــا را بــا ایــن 
ــی و همچنیــن  ــزون مصــرف داخل ــه دلیــل رشــد روزاف واقعیــت دردناکــی مواجــه می کنــد کــه ب
ــس از انقــاب،  ــرار داشــت. پ ــران در وضعیــت نامناســب ق ــم خارجــی، صنعــت پاالیشــی ای تحری
تنهــا دو پاالیشــگاه در شــهرهای اراک و بندرعبــاس احــداث شــده بــود و بخــش خصوصــی هنــوز 
ــا  ــرارزش ســال  های 1384 ت توانایــی احــداث چنیــن مراکــز پرهزینــه ای را نداشــت. از اقدامــات پ
1392، آغــاز ســاخت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس بــود. همچنان کــه در ســند چشــم انداز 
ــر ضــرورت توســعه ظرفیــت پاالیشــگاه های موجــود  ــون برنامــه چهــارم توســعه ب بیست ســاله قان
و احــداث پاالیشــگاه  های جدیــد تأکیــد داشــت، مقدمــات ســاخت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس 
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــرمایه گذاری 2 ه ــا س ــر 1386 ب ــاد در 9 تی ــورای اقتص ــد. ش ــا گردی مهی
موافقــت کــرده بــود. وزیــری هامانــه، وزیــر نفــت، نیــز از ارائــه الیحــه احــداث ســه پاالیشــگاه خبــر 
داد و رئیس جمهــور وعــده داد کــه امــکان صــادرات بنزیــن فراهــم گــردد. همچنیــن، در ســال های 
ــش از  ــی بی ــای نفت ــه واردات فراورده ه ــود ک ــه ب ــدت گرفت ــان ش ــا چن ــا 1390 تحریم ه 1388 ت
حــد انتظــار افزایــش یابــد و حتــی کار بــه جایــی کشــید کــه واحدهــای پتروشــیمیایی بــه تولیــد 

بنزیــن روی آورنــد. ایــن آخــری، از مســائل پرهیاهــوی آن روزهــا بــود.
ــن  ــم. از مهم تری ــه می پردازی ــوط لول ــش و خط ــش و پخ ــوع پاالی ــه موض ــه، ب ــن مقدم ــا ای ب
ــان  ــه زب مشــکات واحدهــای پاالیشــگاهی ضعــف در فراینــد تولیــد و بازدهــی کیفــی پاییــن و ب
ســاده، فزونــی تولیــد فراورده هــای غیراقتصــادی همچــون نفت کــوره بــود. حجــم انتقــال خطــوط 
لولــه نیــز از مســائل و مشــکات دائمــی تاریــخ صنعــت نفــت بــه حســاب می آیــد. پمپ بنزین هــا 
ــی و هــم کیفــی )و نداشــتن  ــه لحــاظ کّم ــن ایســتگاه سیســتم پاالیشــی هــم ب ــه آخری ــه مثاب ب
مؤلفــه بصــری( همــواره در وضعیــت نامناســبی قــرار دارنــد. در ســال های 1392 تــا 1399 
ــی  ــیده و اجرای ــان اندیش ــت آن ــش ظرفی ــگاه ها و افزای ــی پاالیش ــعه کیف ــرای توس ــی ب تمهیدات
شــد. پاالیشــگاه های آبــادان، تبریــز، شــیراز، تهــران و اصفهــان مــورد بازســازی قــرار گرفتنــد کــه 
ــای  ــض لوله ه ــه و تعوی ــوط لول ــت خط ــش ظرفی ــه دارد. افزای ــز ادام ــون نی ــی تاکن در بخش های
ــت.  ــول اس ــبتاً قابل قب ــن دوره نس ــت در ای ــال نف ــز انتق ــت مراک ــش ظرفی ــده و افزای فرسوده ش
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عبــاس کاظمــی و علیرضــا صادق آبــادی مدیریــت شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراورده هــای 
نفتــی را در دولــت تدبیــر و امیــد بــر عهــده داشــتند. آنچــه کــه در ایــن دوره مشــاهده می شــود، 
اقدامــات جــدی در زمینــه تولیــد فراورده  هــای ارزشــمند همچــون بنزیــن موتــور، بنزیــن هواپیمــا 
ــتاره  ــگاه س ــاح پاالیش ــا افتت ــد ب ــن رون ــت. اوج ای ــورو 4 و 5 اس ــتانداردهای ی ــا اس ــل ب و گازوئی
ــدل گشــت. واردات  ــده آن ب ــه صادرکنن ــن ب ــده بنزی ــران از واردکنن ــم خــورد و ای ــارس رق خلیج ف
بنزیــن در مهــر 1397 پایــان یافــت. در ســال 1385، ایــران روزانــه حــدود 27 میلیــون لیتــر بنزیــن 
وارد می کــرد. ســیزده ســال بعــد، صنعــت نفــت ایــران قــادر شــد بــه عــراق، افغانســتان، پاکســتان، 
ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان بنزیــن صــادر کنــد. آنچــه کــه از تاریــخ صنعــت نفــت می تــوان 
آموخــت، تــاش هرچــه بیشــتر ایــن صنعــت بــرای توســعه واحدهــای پاالیشــگاهی اســت تــا بتوانــد 
ــران مخــازن سرشــار نفت خــام و گاز  ــدل ســازد. ای ــروت ب ــه فرصــت و ث ــت را ب ضعــف و محدودی
طبیعــی دارد و ازســوی دیگــر، توانســته اســت دانــش فنــی مراکــز پاالیشــی را بــه دســت آورد و 
چنانچــه دولــت و حاکمیــت بتواننــد برخــی محدودیت  هــا را از ســر راه بردارنــد، صنعــت نفــت ایــران 
از ایــن منظــر بــه اوج شــکوفایی خواهــد رســید. بــا توجــه بــه محدودیت هــای قانونــی، دو موضــوع 

ــه باشــد.  ــران عالی رتب ــی بایســت مطمــح نظــر مدی ــش فن ســرمایه گذاری و به روزرســانی دان
ــت  ــای صنع ــده ای از نیازه ــدند و بخــش عم ــر ش ــان ظاه ــرکت های دانش بنی ــن دوره، ش در ای
پاالیــش در بخــش کاال را برطــرف کردنــد. هــر چنــد برخــی از ادعاهــا بــا گزافه گویــی همــراه اســت، 
ــی،  ــای الکتریک ــا، موتوره ــورها، توربین ه ــران در ســاخت کمپرس ــگان و صنعتگ ــات نخب ــا اقدام ام
ــل تحســین اســت. ســعید ســتاری، مدیرعامــل شــرکت  لوله هــای آلیــاژی و برخــی شــیرآالت قاب
ــت  ــت و گاز و پتروشــیمی گف ــن نمایشــگاه نف ــت، در بیســت و پنجمی مهندســی و ســاختمان نف
ــده ایم.1 ــاز ش ــگاهی بی نی ــزرگ پاالیش ــای ب ــی در پروژه ه ــکاران خارج ــی از پیمان ــورت عمل به ص

پاالیش در سال 1392
ــادان،  ــد: آب ــی بودن ــای نفت ــد فراورده ه ــال تولی ــگاه در ح ــداد 9 پاالیش ــال 1392،  تع در س
ــادان  ــز، اصفهــان، اراک، بندرعبــاس، الوان. تنهــا دو پاالیشــگاه آب کرمانشــاه، تهــران، شــیراز، تبری
و اراک در اختیــار شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش قــرار داشــت و هفــت شــرکت پاالیشــی دیگــر 
ــت.  ــارت داش ــا نظ ــت آنه ــر فعالی ــش ب ــش و پخ ــرکت پاالی ــد و ش ــی اداره می ش ــور خصوص به  ط
ظرفیــت تولیــد پاالیشــگاه ها در ایــن ســال بیــش از ظرفیــت اســمی آنهــا و مجمــوع خــوراک روزانــه 

1 . شانا، 6 بهمن 1399.



1189

فصل نهم: تحریم و توسعه )1392-1400(

ــات گازی1 و تولیــد فراورده هــای  آنهــا حــدود یــک میلیــون و 860 هــزار بشــکه نفت خــام و میعان
ــور  ــگاه های کش ــام پاالیش ــوراک نفت خ ــود. خ ــر2 در روز ب ــون لیت ــر 290 میلی ــغ ب ــف بال مختل
ــن خــوراک  ــود؛ درحالی کــه در ســال های قبــل بخشــی از ای ــی ب ــاً از حوزه هــای نفتــی داخل تمام
ــا افزایــش  ــد. دولــت تــاش کــرد ب ــا ســوآپ نفت خــام از همســایه های شــمالی تأمیــن می گردی ب
ــاز  ــای موردنی ــا 1392 فراورده ه ــال های 1382 ت ــگاه ها در س ــوی پاالیش ــر در الگ ــوراک و تغیی خ
ــت  ــدام دول ــن اق ــع، ای ــش دهــد. در واق ــور و نفــت گاز را افزای ــن موت ــه بنزی و مهــم کشــور ازجمل
ــعه در  ــای توس ــام طرح ه ــه انج ــاز ب ــر نی ــن، بیانگ ــژه بنزی ــا به وی ــد فراورده ه ــش تولی ــرای افزای ب
ــادان  ــگاه های آب ــال 1392، پاالیش ــود. در س ــد ب ــگاهی جدی ــداث پاالیش ــا اح ــگاه ها و ی پاالیش
ــتحصال  ــد اس ــن درص ــتند و باالتری ــور را داش ــن موت ــد بنزی ــد تولی ــترین درص ــاس بیش و بندرعب

ــود. ــگاه اراک ب ــزان آن در پاالیش ــن می ــاه و پایین تری ــگاه کرمانش ــوره در پاالیش نفت ک
ظرفیــت پاالیشــگاه آبــادان 402 هــزار بشــکه در روز، اصفهــان 378 هــزار بشــکه در روز، اراک 
ــکه در روز،  ــزار بش ــز 115 ه ــکه در روز، تبری ــزار بش ــاه 21 ه ــکه در روز، کرمانش ــزار بش 243 ه
تهــران 249 هــزار بشــکه در روز، شــیراز 59 هــزار بشــکه در روز، بندرعبــاس 331 هــزار بشــکه در 
ــکه در روز  ــزار بش ــی 99 ه ــای نفت ــادرات فراورده ه ــود.3 ص ــکه در روز ب ــزار بش روز و الوان 61 ه
ــن  ــوره اصلی تری ــود. نفت ک ــکه در روز ب ــزار بش ــون و 731 ه ــک میلی ــا ی ــی آن ه ــرف داخل و مص
ــد  ــل بودن ــی در داخ ــای مصرف ــترین فراورده ه ــن بیش ــت گاز و بنزی ــود و نف ــی ب ــراورده صادرات ف
ــدی  ــای بع ــع در رتبه ه ــفید و گاز مای ــوره، نفت س ــت. نفت ک ــهم را داش ــن س ــع کمتری و گازمای
بودنــد.4 پــس از هدفمنــدی یارانه هــا در ســال 1389، قیمــت فراورده هــای نفتــی ازجملــه در ایــن 
ــه خــود موجــب افزایــش مصــرف بعضــی از حامل هــا ازجملــه بنزیــن  ــود کــه به نوب ســال ثابــت ب

گردیــد.
ــش  ــرح افزای ــرای ط ــارس، اج ــتاره خلیج ف ــگاه س ــاز اول پاالیش ــدازی ف ــال 1396، راه ان در س
ظرفیــت و کیفیــت پاالیشــگاه های الوان و اصفهــان و اجــرای طــرح تولیــد بنزیــن ســبز )آلکالیــت( 
در پاالیشــگاه آبــادان موجــب افزایــش تولیــد بنزیــن یــورو 4 در کشــور شــد. بــا اجــرای طرح هــای 
ــا  ــر در روز افزایــش یافــت کــه ب ــون لیت ــه حــدود 77 میلی ــن ب ــد بنزی پاالیشــی، درمجمــوع تولی
ــدازه  ــا ان ــه بیــن تولیــد و مصــرف ت ــن، فاصل ــاً 79 میلیــون لیتــری بنزی ــه مصــرف تقریب توجــه ب

1 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
2 . ترازنامه انرژی، سال 1392.

3 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
4 . ترازنامه بانک مرکزی، سال 1392
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زیــادی برابــر شــد. 
ــگاه های  ــا در پاالیش ــازی واحده ــعه ای  و بهینه س ــای توس ــام طرح ه ــا انج ــال 1399، ب در س
کشــور، ظرفیــت پاالیشــی بــه حــدود 2 میلیــون و 300 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت.1 تولیــد 
بنزیــن نیــز بــه 115 میلیــون لیتــر رســید کــه 91 میلیــون لیتــر از بنزیــن تولیــدی دارای اســتاندارد 

یــورو 4 و 5 بــود.2

پاالیشگاه آبادان
ــد  ــر تولی ــاوه ب ــود. ع ــور ب ــگاه کش ــن پاالیش ــال 1392 بزرگ تری ــادان در س ــگاه آب پاالیش
ــازی  ــات روغن س ــادان، کارخانج ــیمی آب ــوراک پتروش ــوالت آن خ ــف، محص ــای مختل فراورده ه
ایرانــول، پتروشــیمی بندرامــام و بخشــی از خــوراک پتروشــیمی بیســتون کرمانشــاه را نیــز تأمیــن 
ــب آن  ــر ترکی ــام و تغیی ــوراک نفت خ ــزان خ ــش می ــت افزای ــه عل ــال 1392، ب ــرد. در س می ک
ــری ســبک کاهــش و درصــد  ــای تقطی ــل، درصــد اســتحصال فراورده ه ــه ســال های قب نســبت ب
اســتحصال نفت کــوره افزایــش و بازدهــی پاالیشــگاه به طــور قابــل ماحظــه ای کاهــش پیــدا کــرد 

ــرار نداشــت.3 ــی ق و در حــد مطلوب
پاالیشــگاه آبــادان در ســال های 1392 تــا 1399 موردتوجــه قــرار گرفــت. فرســودگی تأسیســات 
ــود. عملیــات  ــودن درصــد نفت کــوره و آلودگی هــای زیســت محیطی از مشــکات اصلــی ب ــاال ب و ب
اجرایــی احــداث فــاز 2 پاالیشــگاه آبــادان از بهمــن 1395 آغــاز شــد. مدیــران ارتقــاء ســطح کیفــی 
محصــوالت بــه یــورو 4 و 5، ارتقــاء ســطح زیســت محیطــی، نوســازی و ســوددهی پاالیشــگاه را از 
دســتاوردهای ایــن پــروژه دانســتند. مجــری طــرح در ســال 1398 اعــام کــرد بخــش اول پــروژه 

فــاز 2 ایــن طــرح در ســال 1402 بــه پایــان می رســد.

پاالیشگاه اصفهان
پاالیشــگاه اصفهــان در ســال 1392 دومیــن پاالیشــگاه بــزرگ کشــور بــود. روزانــه 9 میلیــون 
لیتــر بنزیــن تولیــد می کــرد و درصــد اســتحصال مــواد تقطیــری ســبک بــاال و درصــد نفت کــوره 
ــد و بهینه ســازی  ــود فراین ــن ســال، اجــرای طــرح بهب ــرار داشــت. در ای ــل ممکــن ق آن در حداق

1 . شانا، 23 شهریور 1399.
2 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 16 بهمن 1399.

3 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
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پاالیشــگاه بــرای افزایــش تولیــد بنزیــن ســوپر و قطــع واردات آن بــه کشــور در حــال انجــام بــود. 
ــت  ــیمی اراک، نف ــان، پتروش ــیمی اصفه ــتی پتروش ــع پایین دس ــوراک صنای ــگاه خ ــن پاالیش ای

ــرد.1 ــن می ک ــز تأمی ــران را نی ــع شــیمیایی ای ــت جــی و صنای ــش نف ســپاهان، پاالی
ــال  ــزل( در ح ــوخت دی ــل )س ــه گازویی ــرح تصفی ــان ط ــگاه اصفه ــال 1399، در پاالیش در س
انجــام بــود. قطعــات موردنیــاز طــرح وارد شــده و تجهیــزات در حــال نصــب بودنــد. بودجــه ایــن 
طــرح بالــغ بــر 700 میلیــون یــورو بــود. پیش بینــی شــد کــه ایــن طــرح در نیمــه ســال 1400 بــه 
ــران پاالیشــگاه اصفهــان چشــم انداز پیــش رو  ــان ســال 1399 نیــز مدی ــرداری برســد. در پای بهره ب
ــد. ســرمایه گذاری  ــزرگ ایــن بخــش اعــام کردن ــه پتروپاالیشــگاه و هولدینــگ ب را تبدیل شــدن ب
ــت و  ــرار گرف ــر موردتوجــه ق ــد ســال اخی ــه پاالیشــگاه در چن ــع پایین دســتی وابســته ب در صنای
ــی روی  ــای پتروپاالیش ــه طرح ه ــگاه ها ب ــی از پاالیش ــان برخ ــرکت های دانش بنی ــترش ش ــا گس ب
ــد. مدیرعامــل پاالیشــگاه اصفهــان در واپســین روزهــای ســال 1399 گفــت کــه پاالیشــگاه  آوردن
اصفهــان با خریــد ســهام پتروشــیمی اصفهــان نخســتین گام در راســتای ایــن رویکــرد را برداشــت: 
»با تبدیــل شــدن پاالیشــگاه بــه پتروپاالیــش و ســرمایه گذاری در صنایع پایین دســت کــه 

ــود.«2 ــن می ش ــع تامی ــایر صنای ــگاه دارند، نیاز س ــه پاالیش ــتگی ب وابس

پاالیشگاه اراک
پاالیشــگاه اراک در ســال 1392 واحــد پاالیشــی نمونــه کشــور بــود. در ایــن ســال، بــا راه انــدازی 
واحدهــای فراینــدی جدیــد3 ظرفیــت پاالیشــگاه افزایــش یافــت. تولیــد بنزیــن از 7/7 میلیــون بــه 
ــدا  ــا پی ــورو 4 و 5 ارتق ــه اســتانداردهای ی ــر در روز و کیفیــت محصــوالت آن ب ــون لیت 15/9 میلی
ــه 2/4 میلیــون لیتــر در روز کاهــش  کــرد. ازســوی دیگــر، تولیــد نفت کــوره از 6 میلیــون لیتــر ب
ــوالت  ــد محص ــورو 4 و تولی ــت گاز ی ــد نف ــورو 4 و 35 درص ــن ی ــد بنزی ــد 42 درص ــت. تولی یاف
ــن  ــتحصال پایی ــد اس ــوب و درص ــع مرغ ــا و گاز مای ــوخت هواپیم ــفید، س ــون نفت س ــی چ مرغوب
ــن پاالیشــگاه،  ــرد. ای ــل ک ــه کشــور تبدی ــد پاالیشــی نمون ــه واح ــوره، پاالیشــگاه اراک را ب نفت ک
همچنیــن بخشــی از خــوراک نفتــای ســبک و ســنگین پتروشــیمی اراک را نیــز تأمیــن می کــرد 
و مــازاد بنزیــن ســوپر تولیــدی آن بــرای افزایــش تولیــد بنزیــن موتــور پاالیشــگاه تهــران ارســال 

1 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
2 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 5 اسفند 1399.

3 . در سال 1391 راه اندازی شد.
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می شــد.1
5 تیــر 1399 واحــد تولیــد هگــزان پاالیشــگاه اراک بــا ظرفیــت بیــش از 190 هــزار لیتــر توســط 
ــا افتتــاح ایــن واحــد، 500  ــرداری رســید. ب ــه بهره ب ــو کنفرانــس ب رئیس جمهــور و از طریــق ویدئ
ــل پاالیشــگاه طــرح  ــزوده شــد. مدیرعام ــن پاالیشــگاه اف ــن ای ــه بنزی ــد روزان ــر تولی ــر ب ــزار لیت ه
ــش  ــت پاالی ــار در صنع ــرای اولین ب ــه ب ــرد ک ــف ک ــه توصی ــرح نوآوران ــک ط ــزان را ی ــال هگ نرم
ــا  ــدون صــرف هزینه هــای ســنگین ســرمایه گذاری و ب نفــت کشــور صــورت گرفــت. ایــن طــرح ب
اســتفاده از ظرفیــت هــای خالــی در واحدهــای ایزومایزومراســیون و اکتانایــزر و اعمــال تغییــرات 

فرآینــدی و بهینــه ســازی فرآینــد عملیاتــی پاالیــش انجــام شــد.2
پاالیشــگاه اراک در پنــج مــاه نخســت ســال 1399 حــدود یــک میلیــارد و 170 میلیــون لیتــر 
بنزیــن یــورو چهــار و بیــش از 17 میلیــون لیتــر بنزیــن ســوپر تولیــد کــرد کــه بــه گفتــه مدیرعامل 
ــن ســوخت را تأمیــن کــرد.3 140 هــزار  ــه ای ــاز کشــور ب ــن پاالیشــگاه، بیــش از 22 درصــد نی ای
ــز  ــران نی ــاز کشــتیرانی جمهــوری اســامی ای ــن )بیــش از نیمــی( از سوخت کم ســولفور موردنی ت

از پاالیشــگاه اراک تأمیــن شــد.4

پاالیشگاه کرمانشاه
ــی نداشــت و درصــد اســتحصال  ــی مطلوب پاالیشــگاه کرمانشــاه در ســال 1392 درصــد بازده
ــود، چــرا کــه سیســتم پاالیشــی آن ســاده  ــر ب ــه ســایر پاالیشــگاه ها باالت نفت کــوره آن نســبت ب
ــال  ــد نرم ــط تولی ــال 1391، خ ــدارد. در س ــرفته ن ــده و پیش ــدی پیچی ــای فراین ــت و واحده اس
هگــزان5 بــا تولیــد 20 تــن از ایــن محصــول بــا خلــوص 50 تــا 60 درصــد راه انــدازی شــد، امــا در 
ســال 1392 بــه علــت افزایــش تولیــد بنزیــن، پاالیشــگاه نتوانســت خــوراک ایــن واحــد را تأمیــن 

ــی داشــت.6  ــای متوال ــد آن توقف ه ــد و خــط تولی کن
ــوالت و  ــت محص ــای کیفی ــرای ارتق ــاه ب ــت کرمانش ــش نف ــرکت پاالی ــت 1398، ش اردیبهش

1 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
2 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 5 تیر 1399.

3 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 6 مرداد 1399.
4 . خبرگزاری شانا، 6 آبان 1399.

5 . محصــول نرمــال هگــزان کــه خــط تولیــد آن در ســال 1391 در پاالیشــگاه کرمانشــاه راه انــدازی شــد، در صنایــع 
ــور مصــارف گســترده ای دارد و در گذشــته، از خــارج وارد می شــد  پتروشــیمی و روغــن موت

6 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
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افزایــش تولیــد بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت موافقت نامــه ای بــرای مطالعــه افزایــش ظرفیــت واحــد 
ــه هشــت واحــد فرآینــدی پاالیشــگاه امضــا  تقطیــر اتمســفریک و انجــام مطالعــات مهندســی پای

کــرد.1

پاالیشگاه تبریز
خــوراک پاالیشــگاه تبریــز در ســال 1392 بــا توقــف کامــل ســوآپ نفت خــام، کامــًا از مخلــوط 
ــزن تولیــدی آن خــوراک  ــان و بن ــای ســبک و ســنگین، گاز ات نفت خــام داخــل تأمیــن شــد. نفت
ــا بهره بــرداری کامــل طــرح توســعه پاالیشــگاه تبریــز2 در  پتروشــیمی تبریــز را تأمیــن می کــرد. ب
ــا اکتــان بــاال و مطابــق اســتانداردهای یــورو 5، یــک میلیــون لیتــر  ســال 1392، تولیــد بنزیــن ب
در روز افزایــش یافــت و مجمــوع بنزیــن تولیــدی ایــن پاالیشــگاه بــا اســتاندارد یــورو 4 بالــغ بــر 3 

میلیــون و 600 هــزار لیتــر در روز بــود.3
در ســال های 1392 تــا 1399 بــا اجــرای چنــد طــرح توســعه ای در پاالیشــگاه تبریــز، بــر میــزان 
ــا  ــد بنزین ســازی ب و کیفیــت محصــوالت تولیــدی آن افــزوده شــد. در مــرداد 1398، واحــد جدی
ظرفیــت روزانــه 20 هــزار بشــکه، واحــد جدیــد تصفیــه نفــت گاز بــا ظرفیــت روزانــه 30 هزار بشــکه، 
اختــاط و تولیــد روغن هــای روان ســاز بــا ظرفیــت ســاالنه 40 هــزار تــن و تولیــد روغــن پایــه بــا 
ظرفیــت ســاالنه 90 هــزار تــن و نیــز تغییــر کاربــری واحــد کاتالیســتی بــه واحــد ایزومریزاســیون 
نفتــای ســبک بــا ظرفیــت 10 هزاربشــکه در روز به صــورت رســمی افتتــاح گردیــد. بنزیــن تولیــدی 
ــه  ــدی ب ــن تولی ــام بنزی ــید و تم ــر در روز رس ــزار لیت ــون و 500 ه ــه 3 میلی ــز ب ــگاه تبری پاالیش

اســتاندارد یــورو 5 تبدیــل شــد.4
خــوراک پاالیشــگاه تبریــز در ســال 1399 حــدود 111 هــزار و 500 بشــکه در روز بــود. در 30 
دی 1399 در واحــد کاهــش گرانــروی پاالیشــگاه تبریــز آتش ســوزی رخ داد کــه بــا اقــدام ســریع 

ــرداری و آتش نشــانی، مهــار و آتــش خامــوش شــد.5 نیروهــای بهره ب

پاالیشگاه تهران

1 . خبرگزاری شانا، 11 اردیبهشت 1398.
2 . طــرح توســعه پاالیشــگاه تبریــز شــامل ســه واحــد فراینــدی جداســازی بنــزن، گوگردزدایــی نفتــا و اکتان افزایــی 

بنزیــن و بــا هــدف بهینه ســازی فراینــد و بهبــود کّمــی و کیفــی بنزیــن طراحــی و اجــرا شــد. 
3 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.

4 . خبرگزاری شانا، 10 مرداد 1398.
5 . خبرگزاری شانا، 30 دی 1399.
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در پاالیشــگاه تهــران در ســال 1392 بــا بهره بــرداری از طــرح توســعه و بهینه ســازی پاالیشــگاه1 
روزانــه 2/8 میلیــون لیتــر بنزیــن بــا کیفیــت یــورو 4 و 8 میلیــون لیتــر نفــت گاز بــر فراورده هــای 
ــی،  ــزات و لوله کش ــدی و تجهی ــرات فراین ــاد تغیی ــا ایج ــن، ب ــد. همچنی ــزوده ش ــور اف ــی کش نفت
تولیــد دو حــال 402 و 410 امکان پذیــر شــد.2 بازدهــی پاالیشــگاه در ســال 1392 مطلــوب نبــود، 
چــرا کــه بــا تغییــر در ترکیــب نفت خــام، درصــد اســتحصال بنزیــن موتــور، نفت ســفید و نفــت گاز 

ــل، درصــد اســتحصال نفت کــوره افزایــش قابل ماحظــه ای یافــت. کاهــش و در مقاب
ــگاه  ــت پاالیش ــتور کار مدیری ــورو 5 در دس ــن ی ــه بنزی ــیدن ب ــرورت رس ــال 1399، ض در س
تهــران قــرار گرفــت. مدیرعامــل پاالیشــگاه تهــران در زمســتان 1399 از طراحــی و ســاخت واحــد 
ــد  ــع و واح ــی از گاز مای ــد اتان زدای ــی آر، واح ــد سی س ــداث واح ــامل اح ــی آر )ش ــد سی س جدی
ــرای  ــه ای ب ــی تفاهم نام ــرکت ژاپن ــک ش ــا ی ــام ب ــت »در دوره برج ــر داد و گف ــزن( خب ــباع بن اش
ســاخت و تأمیــن منابــع مالــی ایــن طــرح امضــا شــد و بــا اجــرای آن کیفیــت بنزیــن تولیــدی در 
پاالیشــگاه تهــران بــه یــورو 5 و عــدد آرام ســوزی بنزیــن نهایــی تولیــدی در پاالیشــگاه از 87 بــه 

می رســد.«3  91

پاالیشگاه شیراز
پاالیشــگاه شــیراز در ســال 1392 بالــغ بــر 50 هــزار بشــکه نفت خــام و 6 هــزار بشــکه میعانــات 
ــگاه گازی  ــات گازی پاالیش ــال میعان ــه انتق ــرداری از خط لول ــا بهره ب ــرد. ب ــش می ک گازی را پاالی
فراشــبند، روزانــه 10 هــزار بشــکه در روز میعانــات گازی بــه پاالیشــگاه شــیراز منتقــل می شــد کــه 

دغدغــه تأمیــن خــوراک ایــن پاالیشــگاه را برطــرف کــرد.4
اردیبهشــت 1399 اســتاندار فــارس از شــتاب گرفتــن طــرح توســعه پاالیشــگاه شــیراز خبــر داد. 
ــرار  ــا ســازمان محیط زیســت ق ــورد مناقشــه ب توســعه پاالیشــگاه شــیراز در ســال های گذشــته م
داشــت. همچنیــن، افزایــش کیفیــت محصــوالت پاالیشــگاه در ســال 1398 آغــاز شــد. هــدف از آن، 
ــز کیفی ســازی گازوئیل و محصــوالت  ــورو و نی ــن ی ــد بنزی ــرای تولی اصــاح وضعیــت پاالیشــگاه ب

ــی  ــه هیدروژن ــای ســبک، واحــد ایزومرایزاســیون، تصفی ــی نفت ــای هیدروژن ــدازی واحده ــن طــرح شــامل راه ان 1 . ای
ــود. ــد TGT ب ــت گاز و واح ــی نف ــه هیدروژن ــفید، تصفی نفت س

2 . ایــن محصــوالت در صنایــع رنگ ســازی، چــاپ و صنایعــی از ایــن دســت کاربــرد دارنــد. )ترازنامــه هیدروکربــوری، 
ســال 1392(

3 . خبرگزاری شانا، 6 بهمن 1399.
4 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
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آن بــود. چنــد پــروژه در ایــن راســتا تعریــف شــد، ازجملــه پروژه نفتــا، پــروژه تولیــد بنزیــن یــورو 
5، پــروژه تصفیــه هیــدروژن نفــت و گاز، پــروژه تولیــد هیــدروژن. انتظــار می رفــت بــا انجــام ایــن 

ــد.1 ــورو 5 ارتقــا یاب طرح هــا، محصــوالت تولیــدی پاالیشــگاه به اســتاندارد ی

پاالیشگاه الوان
پاالیشــگاه الوان در ســال 1392 علی رغــم بهره بــرداری از طــرح توســعه بــرای افزایــش ظرفیــت 
ــا  ــود. ب ــن ب ــی آن پایی ــی نداشــت و درصــد بازده ــرد مطلوب ــا، عملک ــت فراورده ه ــای کیفی و ارتق
اجــرای ایــن طــرح، تولیــد بنزیــن )یــورو 2( آن بــه 2 میلیــون و 800 هــزار لیتــر در روز و تولیــد 
ــان،  ــت. هم زم ــش یاف ــن در روز افزای ــه 200 ت ــع ب ــر در روز و گاز مای ــون لیت ــه 4 میلی ــت گاز ب نف

ــه 20 درصــد کاهــش یافــت.  تولیــد نفت کــوره نیــز از 37 درصــد ب
در ســال 1398، بــا ایجــاد تغییــرات فرآینــدی در واحدهــای تقطیــر و بنزین  ســازی و راه انــدازی 
بخشــی از واحــد ایزومریزاســیون نفتــای ســبک پاالیشــگاه الوان، بنزیــن تولیــدی آن از یــورو 2 بــه 

یــورو 5 ارتقــا یافــت.2

پاالیشگاه بندرعباس
ــن  ــود و بزرگ تری ــور ب ــزرگ کش ــگاه ب ــومین پاالیش ــال 1392 س ــاس در س ــگاه بندرعب پاالیش
ــروی  ــش گران ــد کاه ــن واح ــداوم کاتالیســت، بزرگ تری ــای م ــا روش احی ــن ب ــر بنزی ــد تقطی واح
و بزرگ تریــن واحــد هیدروکراکــر را داشــت و بیشــترین فراورده هــای میان تقطیــر را تولیــد 
ــا 1399، طرح هــای  ــرار داشــت. در ســال های 1392 ت ــی ق می کــرد و بازدهــی آن در حــد مطلوب
ــی شــد.  ــف و اجرای ــای کیفیــت محصــوالت تعری ــد و ارتق ــش ظرفیــت تولی ــرای افزای متعــددی ب
ــی  ــه هیدروژن ــد تصفی ــه واح ــگاه ازجمل ــازی پاالیش ــای بنزین س ــال 1394 واحده ــه دوم س نیم
نفتــای ســنگین بــا ظرفیــت 25 هــزار بشــکه، واحــد CCR بــا ظرفیــت 25 هــزار بشــکه، واحــد 
تصفیــه هیدروژنــی نفتــای ســبک بــا ظرفیــت 20 هــزار بشــکه و واحــد ایزومریزاســیون بــا ظرفیــت 
ــد  ــت تولی ــش ظرفی ــرح افزای ــز ط ــن 1397 نی ــت. در بهم ــد گرف ــدار تولی ــکه در م ــزار بش 20 ه

ــید.3 ــرداری رس ــه بهره ب ــت گاز ب ــن و نف ــت بنزی ــود کیفی ــن و بهب بنزی
در ســال 1398، در پاالیشــگاه بندرعبــاس گام هــای مهمــی بــرای ارتقــای کیفیــت محصــوالت 

1 . خبرگزاری جماران نیوز، 6 مرداد 1398.
2 . خبرگزاری شانا 8 فروردین 1399.

3 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 9 تیر 1399.
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ــش  ــرارداد اخــذ دان ــد نفت کــوره برداشــته شــد. بهمــن 1398 ق ــا هــدف کاهــش تولی ســنگین ب
فنــی و طراحــی واحــد تولیــد کک اســفنجی بــا پژوهشــگاه صنعــت نفــت منعقــد شــد. تــا پایــان 
ــش از 50 درصــد پیشــرفت داشــت.  ــدی بی ــای فرآین ــه واحده ســال 1399، بخــش طراحــی پای
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس در اســفند 1399 گفــت: » یکــی از محصــوالت مهــم 
و تولیــدی در ایــن طــرح پروپیلــن بــا گریــد پلیمــری اســت کــه بــه میــزان 12 هــزار تــن در ســال 
ــگاه  ــه پتروپاالیش ــی ب ــه نوع ــاس  ب ــگاه بندرعب ــرح پاالیش ــل ط ــرای کام ــا اج ــود. ب ــد می ش تولی

ــود.«1 ــل می ش تبدی

ستاره خلیج فارس؛ بی نیازی از واردات بنزین
بــه هنــگام روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و وزارت مجــدد زنگنــه، اختاف نظــر بــر ســر 
میــزان پیشــرفت پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس بــه چالشــی بیــن گروه هــای سیاســی بــدل شــد. 
ــه دولــت پیشــین پیشــرفت پــروژه را 69 درصــد اعــام  در ســال های بعــد، نوشــته های نزدیــک ب
ــه دولــت در پاســخ می گفتنــد: »پــروژه در بخــش  ــد2 و نوشــته های رســانه های نزدیــک ب می کردن
ــه 99.7 درصــد و در ســاخت حوضچــه آبگیــر 93.3  پاالیشــگاه 51.53 درصــد، در احــداث خط لول
درصــد پیشــرفت وجــود داشــته اســت... ضمــن اینکــه آمارهــای موجــود حکایــت از آن دارد کــه 
ــی، 55 درصــد در  ــی و مهندس ــامل 87 درصــد پیشــرفت در طراح ــرفت ش ــن 51 درصــد پیش ای

خریــد و 31 درصــد در اجــرا و نصــب بــوده اســت.«3
ــال 1396(  ــاح در س ــان افتت ــا زم ــال ها )1385 ت ــن س ــارس در ای ــتاره خلیج ف ــگاه س پاالیش
ــکار  ــوان پیمان ــی به عن ــنام پروجت ــی اس ــرکت  ایتالیای ــدا، ش سرنوشــت پرفرازونشــیبی داشــت. ابت
اصلــی، شــرکت گلــدن گــروپ به عنــوان متولــی خریــد کاال و شــرکت های داخلــی بینــا و تهــران 
ــات  ــا و عملی ــرارداد )EPC( را امض ــت 1386 ق ــترک، در اردیبهش ــروه مش ــک گ ــوب در ی جن
اجرایــی را آغــاز کردنــد.4 یکســال پــس از شــروع عملیــات اجرایــی، دو شــرکت خارجــی از ادامــه 
ــد.5 در  ــذار گردی ــی واگ ــرکت ایران ــه دو ش ــگاه ب ــاخت پاالیش ــه س ــد و ادام ــراف دادن ــروژه انص پ
ــرژی فــات به عنــوان  ســال 1390، قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا از طریــق شــرکت فرادســت ان

1 . خبرگزاری جمهوری اسامی، 13 اسفند 1399.
2 . وطن امروز، 5 اسفند 1399.

3 . خبرگزاری شانا، 10 اسفند 1399.
4 . خبرگزاری شانا، 5 اردیبهشت 1386.

5 .  خبرگزاری شانا، 14 بهمن 1387.
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پیمانــکار اصلــی بــه پــروژه اضافــه شــد.1 ترکیــب ســهامداران پاالیشــگاه نیــز در طــول ایــن ســال ها 
چنــد بــار تغییــر کــرد و در ســال 1394 بــه ایــن ترکیــب رســید: شــرکت نفــت و گاز و پتروشــیمی 
تأمیــن )تاپیکــو( 49 درصــد، شــرکت ســرمایه گذاری صندوق هــای بازنشســتگی صنعــت نفــت 33 

ــی 18 درصــد.2 ــای نفت ــش و پخــش فرآورده ه درصــد و شــرکت پاالی
علیرضــا ضیغمــی، مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی، در 
مصاحبــه ای در واپســین ماه هــای کاری دولــت دهــم درمــورد ســرمایه گذاری در پاالیشــگاه ســتاره 
ــه 400  ــه اضاف ــارد دالر ب ــک میلی ــود: »ســال 1391 ی ــه ب ــرداری گفت ــان بهره ب ــارس و زم خلیج ف
ــه درصــورت  ــت ک ــروژه اختصــاص یاف ــن پ ــه ای ــت ب ــورو تســهیات ازســوی وزارت نف ــون ی میلی
ــه  ــان 1392 ب ــا پای ــاز اول آن ت ــروژه، ف ــن پ ــه ای ــر ب ــارد دالر دیگ ــک میلی ــا ی اختصــاص 500 ت
بهره بــرداری کامــل رســیده و تــا پایــان ســال 1393 بخــش عمــده ای از کل طــرح تکمیــل خواهــد 

شــد.«3 امــا افتتــاح پاالیشــگاه تــا چنــد ســال بعــد بــه تأخیــر افتــاد.
ــتاره  ــات گازی س ــگاه میعان ــت پاالیش ــاز نخس ــاح ف ــا افتت ــت 1396 ب ــرانجام، 10 اردیبهش س
خلیج فــارس روزانــه 12 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 4، چهارونیــم میلیــون لیتــر گازوئیــل یــورو 4، 
یــک میلیــون لیتــر نفت ســفید یــورو 4 و یــک میلیــون و 300 هــزار لیتــر گاز مایــع )ال پی جــی( 
یــورو 4 بــر تولیــدات پاالیشــی کشــور افــزوده شــد. پرهیــز از خام فروشــی و خودکفایــی در تولیــد 
بنزیــن از مهم تریــن دالیــل ســاخت ایــن پاالیشــگاه بــود. افتتــاح ایــن پاالیشــگاه اهمیــت بســیاری 
ــای  ــش فرآورده ه ــش و پخ ــی پاالی ــرکت مل ــل ش ــت، مدیرعام ــر نف ــور، وزی ــت. رئیس جمه داش
نفتــی ایــران و فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا در آییــن افتتــاح حضــور داشــتند. ســردار 
ــا، گفــت کــه 83 درصــد تجهیــزات پاالیشــگاه  ــرارگاه ســازندگی خاتم االنبی ــده ق عبداللهــی، فرمان

در داخــل کشــور ســاخته شــد.4
ــر  ــاح و درمجمــوع 12 میلیــون لیت ــارس افتت ــاز دوم پاالیشــگاه ســتاره خلیج ف ــر 1397 ف 7 تی
ــه  ــاح ب ــن افتت ــور در آیی ــد. رئیس جمه ــزوده ش ــور اف ــن کش ــد بنزی ــه کل تولی ــورو 5 ب ــن ی بنزی
ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه »کل تولیــد بنزیــن کشــور در پنــج ســال گذشــته 45 درصــد افزایــش 
یافتــه و در همیــن بــازه زمانــی تولیــد بنزیــن بــا کیفیت هــای یــورو 4 و 5، 13 برابــر شــده اســت.« 
وزیــر نفــت نیــز افتتــاح ایــن پاالیشــگاه را موجــب ثبــات وضعیــت بنزیــن کشــور دانســت و گفــت: 

1 . خبرگزاری شانا، 12 اردیبهشت 1396.
2 . خبرگزاری شانا، 13 آبان 1394.

3 . تارنمای شرکت نفت و گاز پارس، 28 اردیبهشت 1392.
4 . خبرگزاری شانا، 10 اردیبهشت 1396.
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»بــا بهره بــرداری از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس و رســیدن بــه رقــم تولیــد روزانــه 36 میلیــون 
لیتــر، وضــع باثباتــی خواهیــم داشــت و از بابــت تحریــم نگرانــی نداریــم.«1

ــرداری از  ــا بهره ب ــارس در 29 بهمــن 1397 افتتــاح شــد. ب ــاز ســوم پاالیشــگاه ســتاه خلیج ف ف
ایــن فــاز روزانــه 45 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 5 بــر تولیــدات بنزیــن کشــور افــزده شــد و ســقف 
تولیــد بنزیــن کشــور بــه روزانــه 105 میلیــون لیتــر رســید و ایــران از را از واردات بنزیــن بی نیــاز 

 2 ساخت.
ــود.  ــارس در ســال 1399 پرچــم دار صــادرات محصــوالت پاالیشــی کشــور ب پاالیشــگاه خلیج ف
ظرفیــت پاالیشــگاه در ایــن ســال بــه 480 هــزار بشــکه در روز افزایــش یافــت.3 بــه گفتــه مدیرعامل 
ــش از  ــت و بی ــش یاف ــادرات آن 120 درصــد افزای ــال 1399 ص ــاه نخســت س پاالیشــگاه، در 6 م

800 هــزار متریک تــن نفتــای ســبک، نفتــای میانــی، بــرش ســنگین و حــال 402 صــادر شــد.4

مسئله بنزین 
ــود. در دوران  ــت ب ــه و دول ــم جامع ــای مه ــفید از دغدغه ه ــن و نفت س ــگ، بنزی در دوره جن
ــه مســئله  ــد آمــد، امــا ن ــا افزایــش قیمــت فراورده هــای نفتــی، یکــی دو بحــران پدی ســازندگی ب
تولیــد حــل شــد و نــه مصــرف. هرچنــد مصــرف نفــت ســفید از دهــه هشــتاد روزبــه روز کاهــش 
یافــت، امــا افزایــش مصــرف بنزیــن بــه یــک مســئله اســتراتژیک و حیاتــی بــدل شــد. اقتصاد کشــور 
ــی  ــا را در پ ــر کااله ــدن دیگ ــران ش ــن، گ ــت بنزی ــش قیم ــه افزای ــت ک ــامان گرف ــه ای س به  گون
ــن دســت وپنجه  ــا مســئله بنزی ــواره ب ــران هم ــت ای ــه و دول ــته، جامع ــای گذش داشــت. در دهه ه
ــال ها  ــود. س ــان 1398 ب ــوادث آب ــته از آن، ح ــوم برخاس ــده ش ــن پدی ــت و آخری ــرده اس ــرم ک ن
پیــش قــرار بــود کــه قیمــت فراورده هــا به تدریــج افزایــش یابــد تــا شــوکی بــه جامعــه وارد نشــود؛ 
ــی از خــود نشــان  ــن اتفــاق رخ داد و جامعــه واکنــش هیجان همچنان  کــه در برخــی از ســال ها ای
ــی کاالهــا و تأثیــر  ــان ســال 1398 در اوج تحریم هــا، کاهــش درآمدهــا، گران ــا واقعــه آب ــداد، ام ن

ــازی رخ داد.  ــبکه های مج ــکار ش ــل ان غیرقاب
ــا  ــت قیمت ه ــون تثبی ــق قان ــن طب ــه بنزی ــی ازجمل ــای نفت ــت فراورده ه ــال 1388، قیم در س

1 .خبرگزاری شانا، 7 تیر 1397.
2 . خبرگزاری ایسنا، 29 بهمن 1397.
3 . خبرگزاری شانا، 15 بهمن 1399.

4 . خبرگزاری شانا، 30 مهر 1399.
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ــازی  ــرح هدفمندس ــرای ط ــا اج ــال 1389 ب ــا در س ــت1، ام ــدی نداش ــده و رش ــی مان ــت باق ثاب
ــر  ــا 7 براب ــن 4 ت ــت و قیمــت بنزی ــش چشــمگیری یاف ــرژی افزای ــای ان ــا، قیمــت حامل ه یارانه ه
شــد. بــه ایــن ترتیــب، قیمــت بــرای بنزیــن یارانــه ای هــر لیتــر 400 تومــان و بنزیــن غیریارانــه ای 
ــت قیمــت  ــا و تثب ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــد.2 اجــرای قان ــن گردی ــر تعیی ــر لیت ــان در ه 700 توم
ــش  ــران افزای ــرای جب ــت. ب ــی داش ــاق آن را در پ ــز قاچ ــن و نی ــرف بنزی ــش مص ــوخت، افزای س
مصــرف، دولــت بنزیــن بیشــتری وارد کــرد و ســهمیه بندی بنزیــن هــم نتوانســت میــزان مصــرف 

را کاهــش دهــد.
واردات بنزیــن در ســال 1392 رونــد افزایشــی یافــت و نســبت بــه ســال قبــل حــدود 2/5 برابــر 
ــای  ــی از مجتمع ه ــن دریافت ــش بنزی ــر، کاه ــوی دیگ ــی و ازس ــرف داخل ــاالی مص ــد ب ــد. رش ش
پتروشــیمی در نیمــه دوم ســال بــرای کاهــش آلودگــی محیط زیســت در افزایــش واردات اثرگــذار 
بــود.3 واردات بنزیــن در ســال 1396 بــه باالتریــن میــزان در هشــت ســال اخیــر رســید و بالــغ بــر 

12 میلیــون لیتــر در روز بــود.4 
مجلــس در الیحــه بودجــه ســال 1392 افزایــش قیمــت بنزیــن را تصویــب کــرد. جعفــر قــادری، 
ــات الیحــه بودجــه5 را  ــق الیحــه بودجــه ســال 92 کل کشــور، مصوب ســخنگوی کمیســیون تلفی
ــان بررســی الیحــه بودجــه ســال جــاری کل کشــور  ــدگان در جری ــرد: »نماین ــن تشــریح ک چنی
ــر  ــه ب ــد ک ــب کردن ــان تصوی ــارد توم ــزار میلی ــا را 50 ه ــه ه ــدی یاران ــای هدفمن ــزان درآمده می
همیــن اســاس دولــت می توانــد در ســال جــاری قیمــت حامل هــای انــرژی را 38 درصــد افزایــش 
دهــد.« بــر اســاس ایــن مصوبــه، دولــت قــادر بــود قیمــت بنزیــن را در ســال 1392 حداکثــر 43 
ــده  ــت آین ــه دول ــه را ب ــن مصوب ــت می توانســت اجــرای ای ــد. بااین حــال، دول ــش ده درصــد افزای
ــی  ــه را اجرای ــن مصوب ــود ای ــر خ ــی عم ــاه پایان ــد م ــژاد در چن ــت احمدی ن ــد.6 دول ــول کن موک
نکــرد و افزایــش قیمــت در ســال 1393 توســط دولــت تدبیــر و امیــد اعمــال شــد؛ قیمــت بنزیــن 
یارانــه ای و غیریارانــه ای بــه ترتیــب بــه 700 تومــان و هــزار تومــان افزایــش یافــت. در ســال 1396 
نیــز بنزیــن موتــور بــا قیمــت هــر لیتــر 10 هــزار ریــال و بنزیــن ســوپر هــر لیتــر 120 هــزار ریــال 

1 . قیمت بنزین معمولی، 1000 ریال و قیمت بنزین سوپر 1500 ریال )ترازنامه انرژی، سال 1388(.
2 . ترازنامه انرژی، سال 1389.
3 . ترازنامه انرژی، سال 1392.
4 . ترازنامه انرژی، سال 1396.

5 . مذاکرات مجلس شورای اسامی، جلسه 93، 28 اردیبهشت 1392.
6 . خبرگزاری مشرق نیوز، 29 اردیبهشت 1392.
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ــد.1  ــه ش ــوخت عرض ــای س در جایگاه ه
ــر  ــود و منج ــین ب ــال های پیش ــام س ــاوت از تم ــال 1398 متف ــن در س ــت بنزی ــش قیم افزای
بــه بــروز سلســله حوادثــی در آبــان مــاه شــد. ابتــدا، مطالبــی در بعضــی از شــبکه های اجتماعــی 
دربــاره ســهمیه بندی و تغییــر قیمــت ســوخت انتشــار یافــت. روابط عمومــی شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی مطالــب منتشرشــده را شــایعه دانســت و اعــام کــرد اخــذ هــر تصمیمــی در 
ایــن بــاره ازســوی ایــن شــرکت اعــام خواهــد شــد.2 بامــداد جمعــه، 24 آبــان 1398، شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا انتشــار اطاعیــه ای و بــا اســتناد بــه مصوبــه شــورای عالی هماهنگــی 
اقتصــادی ســران ســه قــوه، قیمــت هــر لیتــر بنزیــن ســهمیه ای را 1500 تومــان و قیمــت هــر لیتــر 
بنزیــن غیرســهمیه ای را 3 هــزار تومــان اعــام کــرد. در اطاعیــه آمــده بــود از ســاعت صفــر روز 
ــد.3  ــاز ش ــوز آغ ــه بنزین س ــایل نقلی ــه  وس ــرای هم ــن ب ــهمیه بندی بنزی ــاه( س ــه )24 آبان م جمع
ــه، در  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــور، و نوبخــت، رئی ــر رئیس جمه ــس دفت ــود واعظــی، رئی محم
ســخنانی بــر ایــن نکتــه تأکیــد داشــتند کــه تصمیــم دربــاره اصــاح قیمــت بنزیــن مــورد توافــق 

همــه مســئوالن نظــام بــوده اســت.4
ــه ایــن تصمیــم اعتراضاتــی  در پــی افزایــش قیمــت بنزیــن، در تعــدادی از شــهرهای کشــور ب
صــورت گرفــت کــه برخــی مســالمت آمیز و برخــی دیگــر بــا درگیــری همــراه بــود. وقایــع ناگــواری 
ــی در  ــی و عموم ــاختمان های دولت ــا و س ــگاه ها، بانک ه ــا، فروش ــه پمپ بنزین ه ــه ب ــد حمل مانن
چنــد شــهر بــه وقــوع پیوســت. تعــدادی کشــته و ده هــا تــن زخمــی شــدند. ایــن حادثــه بازتــاب 
ــدگان  ــوا و نماین ــای ق ــو رؤس ــت و از یک س ــی داش ــی و خارج ــانه های داخل ــترده ای در رس گس
ــه تحلیــل و تفســیر آن پرداختنــد. انتقــاد از اجــرا و نحــوه   مجلــس و ازســوی دیگــر رســانه هــا ب
ــت، در  ــخنگوی دول ــی، س ــی ربیع ــان، عل ــود. 27 آب ــن ب ــترک منتقدی ــع مش ــانی، موض اطاع رس
ــه  ــن مصوب ــت بنزی ــش قیم ــم افزای ــه تصمی ــان اینک ــا بی ــت و ب ــور یاف ــی حض ــه ای تلویزیون برنام
ســران ســه قــوه بــوده اســت، گفــت: »بارهــا دربــاره ضــرورت اصــاح قیمــت بنزیــن صحبــت شــده 
بــود و ایــن درســت نیســت کــه بگوییــم ایــن تصمیــم یک شــبه اتخــاذ و اعــام شــد.«5 ســخنگوی 
ــش  ــرای افزای ــخص ب ــاعت مش ــدن س ــام نش ــرات ، اع ــن تغیی ــی ای ــام ناگهان ــاره اع ــت درب دول

1 . ترازنامه انرژی، سال 1396.
2 . خبرگزاری شانا، 20 آبان 1398.
3 . خبرگزاری شانا، 24 آبان 1398.
4 . خبرگزاری شانا، 24 آبان 1398.
5 . خبرگزاری شانا، 27 آبان 1398.
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ــه  ــن اســت ک ــت: »همــه شــواهد نشــان دهنده ای ــی دانســت و گف ــر امنیت ــن را تدبی قیمــت بنزی
اگــر افزایــش قیمــت بنزیــن را زودتــر اعــام می کردیــم، در واقــع بایــد قبــل از طــرح بــه اســتقبال 
درگیــری می رفتیــم. اینکــه مــا ســاعت مشــخصی را بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن اعــام نکردیــم، 
تدبیــر امنیتــی بــوده اســت.«1 یک ســال بعــد، مهنــدس باهنــر، چهــره ی اصولگــرا، گفــت: »در آبــان 

ــد.« ــی بودن ــز ناراض ــش از آن از همه چی ــن، بلکه پی ــوع بنزی ــا از موض ــردم نه تنه 1398 م

نفت کوره
ــت  ــد و کیفی ــی برس ــه خودکفای ــن ب ــد بنزی ــت در تولی ــران توانس ــال ها ای ــن س ــه در ای اگرچ
بنزیــن تولیــدی خــود را بــا اســتانداردهای جهانــی منطبــق ســازد، امــا در کاهــش تولیــد نفت کــوره 

چنــدان موفــق عمــل نکــرد. 
ــا  ــد. از آنج ــد می کردن ــوره تولی ــد نفت ک ــا 35 درص ــگاه ها ت ــی پاالیش ــاب برخ ــل از انق قب
ــا کوره هــای  کــه مصــرف نفت کــوره بیشــتر در مراکــز گوناگــون صنفــی و صنعتــی از نانوایی هــا ت
آجرپــزی و کارخانــه ســیمان بــود و یــا بــه کشــتی هایی کــه در خلیج فــارس رفت وآمــد می کردنــد 
فروختــه می شــد، از ایــن بابــت ضــرری متوجــه دولــت نمی شــد. ایــن وضعیــت تــا پایــان جنــگ 
ــر  ــی و تغیی ــل دریای ــتم های حمل ونق ــا و سیس ــاوری در نیروگاه ه ــول فن ــا تح ــت. ب ــه داش ادام
الگــوی ســوخت، در دهــه 1370 به تدریــج از ارزش اقتصــادی نفت کــوره کاســته و مصــرف آن کــم 
و کمتــر شــد. افزایــش خودروهــای بنزینــی و نیــاز بــه افزایــش تولیــد بنزیــن موجــب گردیــد نــگاه 
ــه فراینــد پاالیشــی در پاالیشــگاه های کشــور صــورت گیــرد. اوایــل دهــه 80 چندیــن  جدیــدی ب
مقالــه و پژوهــش دربــاره آینــده نفت کــوره بــه قلــم تحریــر در آمــد و زنــگ خطــر بــرای مدیــران 
بــه صــدا در آمــد، امــا مدیــران بــدان توجهــی نکردنــد. روزمّرگــی مدیــران و عــدم ســرمایه گذاری 
بــرای تأســیس مراکــز نویــن پاالیشــی و تغییــر سیســتم پاالیــش مطابــق بــا الگــوی مصــرف داخــل 

کشــور، موجــب شــد تولیــد نفت کــوره همچنــان ادامــه یابــد.
چنانکــه گفتیــم، در ســال های 1382 تــا 1392 افزایــش خــوراک و تغییــر در الگــوی پاالیشــی 
در برخــی پاالیشــگاه ها ازجملــه پاالیشــگاه آبــادان تأثیــر منفــی گذاشــت و موجــب افزایــش درصــد 
تولیــد نفت کــوره در ایــن پاالیشــگاه شــد. در ســال 1392، باالتریــن درصــد اســتحصال نفت کــوره 
ــرداری از  ــا بهره ب ــود.2 ب ــگاه اراک ب ــزان آن در پاالیش ــن می ــاه و پایین تری ــگاه کرمانش در پاالیش

1 . خبرگزاری شانا، 29 آبان 1398.
2 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
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طرح  هــای توســعه و افزایــش ظرفیــت و بهینه ســازی پاالیشــگاه های اراک، تهــران و تبریــز، 
ــزرگ،  ــع ب ــس از آن، صنای ــا و پ ــت. نیروگاه ه ــش یاف ــگاه  ها کاه ــن پاالیش ــوره در ای ــد نفت ک تولی
ــوره  ــرف نفت ک ــترین مص ــتی بیش ــوخت کش ــز س ــی و نی ــی، عموم ــاری، خدمات ــای تج بخش ه
ــگاه های  ــرات دوره ای پاالیش ــا تعمی ــراری و ی ــرایط اضط ــز در ش ــرد و نی ــل س ــتند. در فص را داش
ــی  ــن گاز طبیع ــوان جایگزی ــوره به عن ــدید گاز، نفت ک ــود ش ــت کمب ــه عل ــال ب ــول س گاز در ط
ــود و  ــی ب ــش از مصــرف داخل ــوره در ســال 1392 بی ــد نفت ک ــرد. تولی ــرار می گی مورداســتفاده ق
ــران  ــال ای ــن س ــود و در ای ــران ب ــوره ای ــدار نفت ک ــن خری ــن بزرگ تری ــد. چی ــادر ش ــازاد آن ص م

ــد.1 ــی گردی ــن معرف ــور چی ــه کش ــوره ب ــده نفت ک ــن عرضه کنن ــوان بزرگ تری به عن
ــش  ــش و در بخ ــا کاه ــل و نیروگاه ه ــای حمل ونق ــوره در بخش ه ــرف نفت ک ــال 1396، مص س
کشــاورزی افزایــش یافــت. توســعه فازهــای پــارس جنوبــی و افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز طبیعــی 
بــه گســترش شــبکه گازرســانی و درنتیجــه پایــدار شــدن وضعیــت گازرســانی بــه سراســر کشــور، 
گازرســانی بــه واحدهــای صنعتــی و کوره هــای آجرپــزی و کاهــش مصــرف نفت کــوره انجامیــد. بــا 
ــن  کاهــش مصــرف نفت کــوره در داخــل، صــادرات آن افزایــش یافــت و در ســال 1396 عمده تری
فــراورده نفتــی صادراتــی ایــران بــود.2 تولیــد نفت کــوره 63 میلیــون لیتــر در روز بــود کــه حــدود 

40 میلیــون لیتــر آن صــادر شــد.3
اســناد باالدســتی حاکــی از آگاهــی مدیــران بــه معضــات سیســتم پاالیشــی کشــور اســت. بــه 
همیــن دلیــل، قانــون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه کشــور کــه در 16 فروردیــن 1396 تصویــب 
ــت. در  ــد داش ــبک تر تأکی ــای س ــد فراورده ه ــش تولی ــوره و افزای ــد نفت ک ــش تولی ــر کاه ــد، ب ش
ــاد  ــرای ایج ــد »تســهیات الزم ب ــت بای ــه دول ــود ک ــده ب ــون آم ــن قان ــف 2 ای ــد ال ــاده 44، بن م
ــات گازی  ــام و میعان ــکه در روز نفت خ ــزار بش ــد ه ــون و هفتص ــدار دو میلی ــش مق ــت پاالی ظرفی
ــا  ــد ت ــرا کن ــزی و اج ــی را به نحــوی برنامه ری ــاال توســط بخــش غیردولت ــی ب ــب پیچیدگ ــا ضری ب
ــد و  ــاص یاب ــر اختص ــبک تر و میان تقطی ــوالت س ــه محص ــاً ب ــا اساس ــرآورده آنه ــد ف ــب تولی ترکی

ــش از ده  درصــد بیشــتر نشــود.«4 ــوی پاالی ــوره در الگ ــهم نفت ک س
یکــی از معضــات اصلــی اســتفاده از نفت کــوره، وجــود ناخالصــی و به ویــژه گوگــرد اســت. در 
ــه  ــدان ب ــد آن چن ــا و مانن ــوره در آجرپزی ه ــوختن نفت ک ــل از س ــای حاص ــته دوده ــده گذش س

1 . ترازنامه هیدروکربوری، سال 1392.
2 . ترازنامه انرژی، سال 1392.

3 . آمارنامه شرکت ملی پاالیش و پخش، سال 1397.
4 . قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.
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چشــم نمی آمــد. جمعیــت جهــان نزدیــک بــه چهــار میلیــارد نفــر بــود و معضلــی بــه نــام هــوای 
ــوره بیشــتر  ــت، مصــرف نفت ک ــش جمعی ــا افزای ــت. ب ــرار نمی گرف ــد و بررســی ق ــورد نق ــوده م آل
ــد. از نیمــه دهــه هشــتاد  ــدل گردی ــک خطــر عمــده ب ــه ی شــد و آلودگی  هــای زیســت محیطی ب
ــد آنهــا حساســیت  ــه ترکیــب فراورده هــای نفتــی و مــواد زائ شمســی، ســازمان های بین المللــی ب

ــه تولیــد ســوخت پــاک کردنــد.  نشــان دادنــد و پاالیشــگاه های جهــان را ملــزم ب
ازســوی دیگــر، در ســال 2019 ســازمان بین المللــی دریانــوردی اســتانداردهای جدیــدی تعییــن 
ــه زیــر  کــرد کــه طبــق آن، درصــد گوگــرد ســوخت کشــتی ها می بایســت از 3.5 درصــد فعلــی ب
ــرای  ــاالی گوگــرد در نفت کــوره ب ــه ایــن ترتیــب، درصــد ب نیــم درصــد کاهــش پیــدا می کــرد. ب
پاالیشــگاه های ایــران دردسرســاز شــد. انتشــار ایــن خبــر واکنش هــای جــدی بــه دنبــال داشــت. 
هم زمــان، مخالفــان زنگنــه بــرای چندمیــن بــار از بی اعتنایــی وزارت نفــت در خصــوص گســترش 
و بهینه ســازی مراکــز پاالیشــی انتقــاد کردنــد. زنگنــه اردیبهشــت 1398 در جلســه علنــی مجلــس 
ــا  ــوره م ــد نفت ک ــر از دو درص ــت: »کمت ــواز گف ــردم اه ــده م ــه نماین ــخ ب ــد و در پاس ــر ش حاض
حــاوی گوگــرد اســت و تنهــا دوســوم از نفت کــوره تولیدشــده مــا به عنــوان ســوخت در کشــتی ها 
ــا  ــد ت ــه می خواهن ــت و چگون ــی اس ــل جهان ــک معض ــران 2020 ی ــه، بح ــود. البت ــتفاده می ش اس
ــه،  ــرد داشــته باشــند.« زنگن ــم درصــد گوگ ــر از نی ــوره کمت ــن نفت ک ــزار ت ســال 2020، 500 ه
ــوط  ــادرات و مخل ــدف ص ــا ه ــر ب ــد قی ــوازن تولی ــعه مت ــگاه ها و توس ــازی پاالیش ــای بهس طرح ه
نفت کــوره بــا گوگــرد بــاال بــا نفت کــوره حــاوی گوگــرد پاییــن را از راهکارهــای وزارت نفــت بــرای 

حــل ایــن بحــران دانســت.1 
شــرکت پاالیــش و پخــش بــرای ســرعت بخشــیدن بــه طرح هــای بازســازی و نوســازی دســت به 
کار شــد و نظــارت بــر اجــرای طرح هــا را تشــدید کــرد. دی مــاه 1398، صادق آبــادی، مدیرعامــل 
ــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی، گفــت »هیــچ مشــکلی در تأمیــن ســوخت  شــرکت مل
ــا  ــران تنه ــم. ای ــد می کنی ــور تولی ــز در کش ــر نی ــال حاض ــم و در ح ــتی ها نداری ــاز کش موردنی
تولیدکننــده نفت کــوره کم ســولفور در خاورمیانــه اســت. اگــر کشــتی ها تــاش کننــد تــا ســوخت 
کم ســولفور اســتفاده کننــد، امــا موفــق بــه دریافــت و خریــد آن نشــوند، IMO جریمــه ای بــرای 
ــا  ــد ب ــی، کشــتی ها می توانن ــر اســاس اســتانداردهای جهان ــن،  ب ــرد. همچنی ــا در نظــر نمی گی آنه
نصــب سیســتم های معــروف بــه اســکرابر بــرای حــذف ســولفور از گازهــای خروجــی، همچنــان از 

1 . خبرگزاری مهر، 3 اردیبهشت 1398.
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ــد.«1 ــاال بهــره ببرن نفت کــوره ســولفور ب
ــادان بیشــترین تولیــد نفت کــوره را دارد. در ســال 1398 بیــش  در حــال حاضــر، پاالیشــگاه آب
از 36 درصــد از فراورده هــای تولیــدی ایــن پاالیشــگاه را نفت کــوره تشــکیل داده اســت و تاکنــون 
کــه در پایــان ســال 1399 هســتیم هنــوز ایــن معضــل حــل نشــده اســت. بهتریــن فراینــد پاالیشــی 

را نیــز پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس دارد کــه میــزان تولیــد نفت کــوره آن صفــر اســت. 
ــی و  ــای پاالیش ــود فراینده ــا بهب ــد ب ــاش کردن ــگاه ها ت ــال های 1398 و 1399، پاالیش در س
ــت  ــا کیفی ــوره ب ــا نفت ک ــد و ی ــش دهن ــوره را کاه ــد نفت ک ــزات، تولی ــازی تجهی ــازی و بهس نوس
ــه عمــل  ــی ب ــن راســتا تاش های ــز در ای ــی نی ــان ایران ــد. شــرکت های دانش بنی ــد کنن ــر تولی باالت
آوردنــد تــا بــا دانــش فنــی کامــًا ایرانــی فرایندهایــی را بــرای حــل ایــن معضــل طراحــی کننــد. 
ــرای کاهــش  ــن پاالیشــگاه ب ــاش ای ــز از ت بهمــن 1399 مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت تبری
ــاس  ــر اس ــه ب ــم ک ــوره را داری ــش نفت ک ــی کاه ــطح مل ــت: »در س ــر داد و گف ــوره خب نفت  ک
مشــوق های قانونــی 1.2 میلیــارد دالری همــه کارهــای فنــی ماننــد خریــد دانــش فنــی، طراحــی 
ــه زیــر پنــج درصــد، کاهــش  مقدماتــی آن انجــام شــده اســت. هــدف از آن، کاهــش نفت کــوره ب
مقــدار ســولفور باقیمانــده بــه زیــر نیــم درصــد و تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال را داریــم.« 
مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس نیــز بــا اعــام پیشــرفت 40 درصــدی طراحــی پایــه 
ــای  ــرکت طرح ه ــن ش ــت: »ای ــگاه گف ــن پاالیش ــنگین ای ــوالت س ــت محص ــای کیفی ــروژه ارتق پ
ــت  ــا محوری ــگاه ب ــنگین پاالیش ــوالت س ــت محص ــای کیفی ــروژه ارتق ــه پ ــعه محوری از جمل توس
ــا ارزش  ــای ب ــد فرآورده ه ــوره و تولی ــدار نفت ک ــری و کاهــش مق ســاخت واحــد کک ســازی تأخی

ــزوده بیشــتر را در دســتور کار دارد.«2 اف

توانمندی در ساخت، تعمیر و کسب دانش فنی
ــت در  ــان وزارت نف ــی و کارشناس ــش خصوص ــران بخ ــدی صنعتگ ــر، توانمن ــال های اخی در س
ــگاه  ــداث پاالیش ــرای اح ــی ب ــش فن ــب دان ــزات و کس ــات و تجهی ــر قطع ــاخت و تعمی ــه س زمین
ــان در  ــزون ایرانی ــوان روزاف ــان از ت ــه نش ــت ک ــش رف ــه ای پی ــور به گون ــارج کش ــل و خ در داخ
زمینه هــای پیش گفتــه را دارد. تــداوم تحریم هــای بین المللــی به ویــژه در ســال های اخیــر 
تکیــه هرچــه بیشــتر بــر دانــش و تخصــص کارشناســان ایرانــی شــد. در ســال 1399 کارشناســان 
ــن پاالیشــگاه را  ــت گاز ای ــی نف ــه هیدروژن ــد تصفی ــورهای واح ــی از کمپرس ــران یک پاالیشــگاه ته

1 . خبرگزاری ایرنا، 7 دی 1398.
2 . خبرگزاری شانا، 26 بهمن 1399.
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تعمیــر کردنــد.1 کارشناســان شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان نیــز الکتروموتــور پمــپ 4004 را کــه 
از کار افتــاده بــود، تعمیــر و راه انــدازی کردنــد.2 رایزنــی بــرای مشــارکت در ســاخت پاالیشــگاه های 
ــران در ایــن ســال ها  ــزی نیــز از دیگــر اقدامــات ای ــه در کشــور ســوریه و اندون برون مــرزی ازجمل

بــود. 
وزارت نفــت در دهــه 1390 تــاش کــرد بــا وضــع قوانیــن حمایتــی از شــرکت های دانش بنیــان، 
ــی  ــش فن ــه دان ــگاهی ب ــش پاالیش ــه بخ ــت ازجمل ــت نف ــف صنع ــای مختل ــتگی بخش ه از وابس
خارجــی بکاهــد و توســعه فناورانــه و حــل مشــکات صنعــت پاالیــش را بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی 
ــوان داخلــی، دانــش فنــی کسب شــده را صــادر کنــد. تصویــب  ــه ســامان رســاند و در صــورت ت ب
قانــون حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان در ســال 1389 و تشــکیل »صنــدوق نــوآوری و 
ــود. وزارت  ــرای بومی ســازی فنــون مختلــف در ایــران ب شــکوفایی« ازجملــه گام هــای حاکمیــت ب
ــت. در  ــی برداش ــه گام های ــن زمین ــت در ای ــت نف ــگاه صنع ــق پژوهش ــژه از طری ــز به وی ــت نی نف
ــش فنــی  ــرای همــکاری در حــوزه دان ــا دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها ب ــاط ب ــر ارتب ــد ســال اخی چن
ــا  ــکاری ب ــت. هم ــی نیس ــر کاف ــه نظ ــا ب ــد، ام ــترده تر ش ــگاه ها گس ــد پاالیش ــای جدی و فناوری ه
ــود و از  ــترده تر ش ــد گس ــف بای ــای مختل ــوت فراینده ــی  پایل ــرای طراح ــژه ب ــگاه ها به وی دانش

ــد. ــل آی ــه عم ــتری ب ــتقبال بیش ــان اس ــرکت های دانش بنی ــور ش حض

1 . روزنامه دنیای اقتصاد، 28 بهمن 1399.
2 . خبرگزاری موج، 28 خرداد 1399.
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کارنامه نفتی دولت تدبیر و امید

ــران، به رغــم تمامــی چالش هــای  ــا 1400، صنعــت نفــت ای در طــول هشــت ســال، از 1392 ت
به وجودآمــده در بخــش بین الملــل )تحریــم فــروش نفــت و تحریــم انتقــال تکنولــوژی( و 
ــد،   ــن می زدن ــه آن دام ــه ب ــان زنگن ــی از مخالف ــه برخ ــور ک ــل کش ــی داخ ــای سیاس چالش ه
ــد  ــت آورد. چن ــه دس ــش ب ــیمی و پاالی ــت، گاز، پتروش ــای نف ــی در بخش ه ــای بزرگ موفقیت ه
مجتمــع پتروشــیمی افتتــاح شــد و تولیــد و صــادرات محصــوالت پتروشــیمیایی افزایــش یافــت. 
ــش و حجــم صــادرات گاز رشــد  ــت پاالی ــی، ظرفی ــی، مصــرف داخل ــر زیرزمین ــد گاز از ذخای تولی
چشــمگیری داشــت. فازهــای پــارس جنوبــی یکــی پــس از دیگــری افتتــاح شــد و تعــداد مشــترکان 
ــد  ــهری و 77 درص ــت ش ــد جمعی ــش از 98 درص ــت. بی ــی یاف ــش قابل توجه ــی افزای گاز طبیع
ــگاه  ــاح پاالیش ــا افتت ــش ب ــت پاالی ــدند. ظرفی ــد ش ــت گاز بهره من ــتایی از نعم ــت روس از جمعی
ســتاره خلیج فــارس، رونــدی افزایشــی داشــت و متخصصــان ایرانــی توانســتند دانــش فنــی مراکــز 
ــاری و  ــد، حف ــی جدی ــای فن ــورد برآورده ــای مشــترک م ــد. میدان ه ــه دســت آورن پاالیشــی را ب
نصــب تجهیــزات قــرار گرفتنــد و برخــی هــم بــه بهره بــرداری رســیدند. میــدان نفتــی نــام آوران و 
میــدان گازی ارم از کشــفیات ایــن دوره هســتند کــه بــا کشــف آنهــا میــزان ذخایــر درجــای نفتــی 

ــت.  ــش یاف و گازی کشــور افزای
از ویژگی هــای ایــن دوره، حرکــت در مســیر خودکفایــی و ســاخت کاالهــا و تجهیــزات موردنیــاز 
ــرای تســریع امــور بومی ســازی  ــود. چنــد ســتاد ب بخش هــای مختلــف صنعــت نفــت در داخــل ب
بــا هــدف بــه میــدان آوردن بخــش خصوصــی تشــکیل شــد. ارائــه ســبد تســهیات، پرداخــت وام، 
عقــد قــرارداد کاری و همچنیــن، قــرارداد تجاری ســازی محصــوالت و جلوگیــری از ورود تجهیــزات 
ــت  ــت های دول ــن سیاس ــدند از مهم تری ــاخته می ش ــور س ــل کش ــه در داخ ــی ک ــابه خارج مش
تدبیــر و امیــد در صنعــت نفــت بــود. در همیــن راســتا، شــرکت ملــی نفــت قراردادهــای متعــددی 
بــا ســازندگان داخلــی امضــا کــرد و مراکــز علمــی ـ دانشــگاهی دســت بــه اقدامــات متهورانــه ای 
زدنــد. مهندســی معکــوس و الگوبــرداری از طرح هــای خارجــی و طراحــی از نقطــه صفــر تجهیــزات 
پرکاربــرد در دانشــگاه های تربیــت مــدرس، پژوهشــگاه صنعــت نفــت، دانشــگاه امیرکبیــر و مراکــز 
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ــه  ــن دوره ب ــران در ای ــد. ای ــه ش ــی گرفت ــان پ ــرکت های دانش بنی ــی و ش ــش خصوص ــی بخ علم
ــوژی  ــه تکنول ــد و ب ــدل ش ــی ب ــه دریای ــوط لول ــات خط ــاخت قطع ــاوری س ــده فن ــن دارن پنجمی

ــت. ــای گازی دســت یاف ســاخت توربین ه
ــس از  ــل اهمیــت اســت. پ ــن دوره قاب ــان در ای ــری از شــرکت های دانش بنی  حمایت  هــای رهب
تأکیــدات مکــرر ازســوی حاکمیــت، وزارت نفــت در ایــن دوره توانســت از شــرکت های دانش بنیــان 
ــوزه  ــان در ح ــرکت های دانش بنی ــات و ش ــیس مؤسس ــل آورد. تأس ــه عم ــه ب ــت همه جانب حمای
صنعــت نفــت از مصادیــق رودیکــرد دولــت بــه ســمت ایــن شــرکت ها بــود. ایــن شــرکت ها به ویــژه 
در صنعــت پتروشــیمی تابنــاک ظاهــر شــدند. برخــی از ادوات و تجهیــزات را ســاختند و توانایــی 
ــن شــرکت ها  ــز ای ــد. در بخــش کاتالیســت نی ــه دســت آوردن ــز ب ــا را نی ــر برخــی از فراینده تغیی
ــای  ــه گام ه ــن زمین ــت در ای ــت نف ــگاه صنع ــد. پژوهش ــب کردن ــی کس ــای قابل توجه موفقیت ه
بلنــدی برداشــت و دو شــرکت دانش بنیــان بــا هــدف دســتیابی بــه تجاری ســازی و صنعتــی کــردن 
فعالیت هــای پژوهشــی در حــوزه ســاخت کاتالیســت تأســیس کــرد. تحریم هــا مانــع بزرگــی بــرای 
ــای  ــیاری از مجتمع ه ــت بس ــدت می توانس ــه در درازم ــود ک ــف ب ــت های مختل ــد کاتالیس خری
پتروشــیمی را بــا مشــکل روبــه رو کنــد. بــا ســرمایه گذاری و تاش هــای مــداوم، تعــداد زیــادی از 
کاتالیســت های وارداتــی توســط متخصصــان داخلــی بومی ســازی شــد و ایــران توانســت بــه جمــع 
 )HOT-TAP( تولیدکننــدگان کاتالیســت های پتروشــیمی و تولیدکننــدگان دســتگاه هــات تــپ
ــد  ــه کمــک مدیریــت اکتشــاف آمدن ــدد. همچنیــن، شــرکت های دانش بنیــان و دانشــگاه ها ب بپیون

ــد. ــپاری گردی ــات اکتشــاف برون س ــای پژوهشــی و عملی و برخــی از پروژه ه
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت کــه در دهــه قبــل رو بــه افــول رفتــه بــود، بــا امضــای قراردادهــای 
مختلــف جانــی دوبــاره گرفــت و در بخش هــای مختلــف صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی 
ــر کشــور  مســتحکم تر شــد و قراردادهــای متعــددی بیــن شــرکت ملــی نفــت و دانشــگاه های برت
بــه امضــا رســید. ازجملــه، قرادادهایــی بــرای توســعه زیرســاخت های علمــی و فنــاوری در کشــف 
ــی  ــی، صنعت ــهد، خوارزم ــی مش ــتی، فردوس ــهید بهش ــگاه های ش ــا دانش ــوری ب ــع هیدروکرب مناب
ــرارداد  ــی نفــت 13 ق ــز شــرکت مل شــاهرود و شــهید چمــران اهــواز امضــا شــد. ســال 1399 نی
ــا دانشــگاه های تهــران، صنعتــی شــریف، صنعتــی  ــاد برداشــت را ب کان پژوهشــی در حــوزه ازدی
امیرکبیــر، ســهند تبریــز، شــیراز، صنعــت نفــت، آزاد اســامی، فردوســی مشــهد، علــم و صنعــت، 
شــهید چمــران اهــواز، صنعتــی اصفهــان، خلیج فــارس و پژوهشــگاه صنعــت نفــت امضــا کــرد. در 
چنــد ســال اخیــر ارتبــاط بــا دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها بــرای همــکاری در حــوزه دانــش فنــی و 
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ــژه  ــگاه ها به وی ــا دانش ــکاری ب ــال، هم ــد. بااین ح ــترده تر ش ــگاه ها گس ــد پاالیش ــای جدی فناوری ه
ــرکت های  ــور ش ــود و از حض ــترده تر ش ــد گس ــف بای ــای مختل ــوت فراینده ــی  پایل ــرای طراح ب

ــد. ــه عمــل آی ــان اســتقبال بیشــتری ب دانش بنی
ــق 1404  ــتی و اف ــه باالدس ــق برنام ــرای دقی ــدی، اج ــت بع ــش روی دول ــای در پی چالش ه
ــی،  ــای نفت ــم فراورده ه ــش حج ــی و افزای ــای پاالیش ــاح فراینده ــا اص ــتی ب ــه می بایس ــت ک اس
افزایــش اکتشــافات نفــت و گاز، بهره بــرداری کامــل از میادیــن مشــترک، بهبــود زنجیــره ارزش در 
پتروشــیمی، توانمندســازی شــرکت های داخــل بــرای کشــف و توســعه میادیــن بــدان دســت یابــد. 
راه انــدازی واحدهــای پتروپاالیشــی اهمیــت درخــوری دارد و الزم اســت کــه دولــت بعــدی نســبت 
بــه ایــن موضــوع اقدامــات عملــی بــرای تهیــه ســرمایه و تأمیــن خــوراک بــه عمــل آورد. همچنیــن، 
شــرایطی فراهــم شــود کــه بخــش خصوصــی بتوانــد بــا ســازوکارهای اقتصــادی مناســب در امــور 
پاالیشــی و پتروپاالیشــی در تأســیس واحدهــای متوســط  و کان مقیــاس وارد شــود. ضمــن اینکــه 
دولــت بعــدی بایــد بــه دنبــال راهــی باشــد تــا زمینــه همــکاری شــرکت های داخلــی و خارجــی 

بــرای تــداوم چرخــه دانــش و انتقــال فنــاوری را فراهــم کنــد.



پيوست فصل نهم 



26اســفند 1398 دو پاالیشــگاه فــاز13 و فازهــای22، 23 و 24 پــارس جنوبــی بــه ارزش 11 میلیــارد دالر بــه 
بهره بــرداری رســید. هــدف از توســعه ی ایــن فازهــا، تولیــد روزانــه ی 56 میلیــون مترمکعــب گاز تــرش، 75 
هــزار بشــکه میعانــات گازی و 400 تــن گوگــرد و تولیــد ســاالنه ی یــک میلیــون و 50 هــزار تــن گاز مایــع 
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ال پی جــی )پروپــان و بوتــان( و یــک میلیــون تــن اتــان بــرای تأمیــن خــوراک واحدهــای پتروشــیمی بــود. 
ارزش اقتصــادی تولیــدات ایــن طرح هــا حــدود 5 میلیــارد دالر در ســال بــرآورد شــده اســت. بــا افتتــاح ایــن 
دو مگاپــروژه،  بــرای نخســتین بــار ایــران در برداشــت گاز از میــدان پــارس جنوبــی از قطــر پیشــی گرفــت.
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بهره برداری ازفاز دوم ستاره خلیج فارس و ثبات در تولید بنزین سال 1397
ــارس  ــتاره خلیج ف ــات گازی س ــگاه میعان ــاز دوم پاالیش ــاح ف ــن افتت ــور در آیی رئیس جمه
گفــت: » بایــد ســهام پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم.« 
ــور در  ــن کش ــد بنزی ــرد: »کل تولی ــالم ک ــود، اع ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ روحان
پنــج ســال گذشــته 45 درصــد افزایــش یافتــه و در همیــن بــازه زمانــی تولیــد بنزیــن بــا 

ــت.« ــده اس ــر ش ــورو 4 و 5، 13 براب ــای ی کیفیت ه
ــارس و  ــتاره خلیج ف ــگاه س ــرداری از پاالیش ــا بهره ب ــت: »ب ــز گف ــت نی ــر نف ــه وزی زنگن
ــت و از  ــم داش ــی خواهی ــع باثبات ــر، وض ــون لیت ــه 36 میلی ــد روزان ــم تولی ــه رق ــیدن ب رس

ــم.« ــی نداری ــم نگران ــت تحری باب
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عملیات مهار آتش سوزی 
چاه رگ سفید
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 افتتاح موزه بنزین خانه آبادان
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تمبر یادبود افتتاح موزه بنزین خانه آبادان
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پـس از امضـای برجـام در تیر 
توتـال  کنسرسـیوم   ،1394
ملـی  )50/1 درصـد(، شـرکت 
و  درصـد(   30( چیـن  نفـت 
پتروپـارس  ایرانـی  شـرکت 
اصولـی  موافقتنامـه    )19/9(
طـرح توسـعه ی فـاز 11 پارس 
آبـان 1395  در 18  را  جنوبـی 
قـرارداد  ایـن  کردنـد.  امضـا 
جدیـد  الگـوی  قالـب  در 
و   )IPC( نفتـی  قراردادهـای 
 800 و  میلیـارد   4 ارزش   بـه 
شـرکت  میـان  دالر  میلیـون 
ایـن  و  ایـران  نفـت  ملـی 

شـد. امضـا  کنسرسـیوم 

امضای نخستین توافقنامه ی بین المللی پسابرجام
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ــم  ــل قدی ــماره 11، مح ــاه ش ــراف چ ــای اط ــهریور 1399 در زمین ه ــی در ش ــور 7 تن ــن ژانرات ای
تصفیــه خانــه نفت شــهر کشــف شــد. شــرکت ملــی نفــت ایــن ژنراتــور را بــرای تأمیــن بــرق 
تصفیــه خانــه نفت شــهر خریــداری و نصــب کــرده بــود. تاریــخ پایــان کار آن مشــخص نیســت 

و احتمــاالً پــس از خــراب شــدن از رده خــارج و بــه مــرور زمــان زیــر خــاک مدفــون شــد.
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اواخــر ســال 1384، طــرح انتقــال گاز بــه مناطــق شــرقی و جنــوب شــرقی کشــور بــا عنــوان خــط انتقال 
گاز هفتــم سراســری در دســتور کار شــرکت ملــی گاز ایــران قــرار گرفــت. هــدف از احــداث خــط لولــه ی 
هفتــم،  گازرســانی بــه نیروگاه هــا، صنایــع پتروشــیمی، واحدهــای صنعتــی و ســاخت خطــوط فرعــی و 
شــبکه هــای شــهری بــرای مصــارف خانگــی، تجــاری و صنعتــی در اســتان های واقــع در طــول مســیر 
ــال  ــزرگ از س ــن طــرح ب ــت ای ــاز نخس ــود. ف ــتان ب ــتان سیســتان و بلوچس ــه اس ــژه گاز رســانی ب بوی

1385آغــاز شــد و در ســال 1389 بــا اعتبــار 17 هــزار و 300 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید.
در پــی آن عملیــات اجرایــی فــاز دوم آغــاز شــد کــه هــدف آن  گازرســانی بــه حــدود 300 هــزار خانــوار 
ــا  ــه نیروگاه ه ــانی ب ــل، گازرس ــاش و زاب ــار، خ ــدان، چابه ــتان های زاه ــتایی در شهرس ــهری و روس ش
ــاح  ــروژه افتت ــاز دوم پ ــی از ف ــفند 1395 بخش ــود.  10 اس ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــع اس و صنای

ومشــعل گاز در زاهــدان روشــن شــد.

احداث خط انتقال گاز هفتم سراسری
 وگاز رسانی به استان سیستان و بلوچستان
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تمامــی کارشناســان از توافقــی کــه بیــن ایــران و عربســتان بــرای کاهــش تولیــد در 171 نشســت اوپــک 
در 11 آذر 1395 انجــام و موجــب افزایــش قیمــت نفــت شــد، رضایــت داشــتند. بســیاری از آنهــا توافــق 
ــد  ــق می توان ــن تواف ــد ای ــد بودن ــز معتق ــی نی ــد. برخ ــداد کردن ــران قلم ــی ای ــردی تاریخ ــک را ب اوپ

ــران و عربســتان( و عادی ســازی آن باشــد. ــرای اصــالح دیگــر مناســبات دو کشــور )ای ــی ب الگوی

برد تاریخی ایران  در صد و هفتاد و یکمین نشست اوپک
10 آذر 1395 / 30 نوامبر 2016



1222

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 



1223

فصل نهم: تحریم و توسعه )1392-1400(

زنگنه، وزیر نفت  در جمع کارکنان پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

میدان نفتی آذر 
در بلوک اکتشافی 
اناران، استان ایالم



فهرست منابع و مآخذ
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اسناد
ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران

ترازنامه انرژی )وزارت نیرو(
ترازنامه هیدروکربوری )مؤسسه مطالعات انرژی(

مشروح مذاکرات مجلس سنا
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسامی
مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران

گزارش های ساالنه شرکت های عامل نفت ایران )کنسرسیوم( )1955 ـ 1970(
آرشیو اسناد و موزه دفتر ریاست جمهوری

آرشیو اسناد ملی ایران
قانون بودجه در سال های مختلف

قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال های مختلف
سند چشم انداز جمهوری اسامی ایران در افق 1404

BP Archives, University of Warwick, Coventry

BP Corporate Records Office, Islington, London

نشریات؛ روزنامه ها؛ آرشیوها
اکتشاف و تولید؛
روزنامه اطاعات

نشریه انجمن نفت ایران؛
نشریه آئینه؛

نشریه پیام پتروشیمي؛
نشریه پیک نفت؛

نشریه خواندني ها؛
نشریه کاوش؛
نشریه مشعل؛

نشریه نامه صنعت نفت؛
نشریه نفتخیز )مناطق نفتخیز جنوب(؛

نشریه یادداشت روز؛
نفت و توسعه؛
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روزنامه کیهان؛
روزنامه جمهوری اسامی؛

نشریه راه توده )وابسته به حزب توده(؛
نشریه پیکار؛

نشریه ساالنه وزارت دارایي قبل از انقاب اسامي؛
بولتن )مؤسسه مطالعات انرژی(؛

آرشیو عکس و فیلم صداوسیماي جمهوري اسامي ایران؛
آرشیو عکس و فیلم وزارت نفت )تهران(؛

آرشیو عکس و فیلم وزارت نفت )مناطق نفت خیز جنوب(؛

کتاب ها
آبراهامیان، یرواند )1377(، ایران بین دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، 

تهران: نی. 
ـــــــــــــــــ )1392(، کودتا، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی.

ـــــــــــــــــ )1397(، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، تهران: نی، چاپ 
هفدهم.

آل داود، سیدعلي )1390(، اسناد و نامه هاي امیرکبیر، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، چاپ دوم.
آموزگار، حسین )1326(، نفت و حوادث آذربایجان، تهران: شرکت چاپ مطبوعات.

آوانسیان، اردشیر )1376(، خاطرات، تهران: نگره.
آوری، پیتر و دیگران )1371(، سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت کمبریج )1371(، ترجمه 

عباس مخبر، تهران: طرح نو.
ابتهاج، ابوالحسن )1371(،  خاطرات ابوالحسن ابتهاج، تهران: علمی.

ابن  حوقل، محمد بن  علی )1345( ، صوره االرض، ترجمه جعفر شعار، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
ازغندی، علی رضا )1382(، تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی ایران )1320 ـ 1357(، تهران: سمت.
استخری، ابواسحاق ابراهیم، المسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب، 1340.
اسرار نفت شمال ایران )1323(، تهران: مرکز انتشارات ملی ایران.

اسکندري، ایرج )1368(، خاطرات سیاسی، به کوشش علی دهباشی، تهران: علمی.
افراسیابی، بهرام )1367(، ایران و تاریخ، جلد دوم، تهران: علم.

اقبال، اسماعیل )1375(، نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332، تهران: اطاعات.
امیرعائي، شمس الدین )1360(، نقدي بر کتاب سیاه، تهران: دهخدا.

بزرگمهر، جلیل )1359(، تقریرات مصدق در زندان، به کوشش ایرج افشار، تهران: سازمان کتاب.
بقایی، مظفر )1382(، خاطرات دکتر مظفر بقایی، مقدمه و ویراش محمود طلوعی، تهران: علم.

بمبرگ، جی،26  سال با صنعت نفت ایران؛ به روایت شرکت بریتیش پترولیوم )1954 ـ 1928(، 
ترجمه علیرضا حمیدی یونسی، تهران: اداره کل روابط عمومی وزارت نفت.
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بوالرد، ریدر و اسکراین، کارمونت )1369(، شترها باید بروند، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: 
البرز.

بهمنی، حیدر )1394(، مدیریت جهادی در صنعت نفت، مشهد: ترنم.
بیاباني، جهانگیر )1388(، اقتصاد ایران، تهران: دانشگاه پیام نور.

پاالیشگاه آبادان )1344(، تهران: روابط عمومی شرکت سهامي تصفیه نفت ایران.
پاالیشگاه تهران )بی تا(، تهران: روابط عمومی شرکت ملي نفت ایران.

پهلوی، محمدرضا )1347(،  مأموریت برای وطنم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـــــــــــــــــ )بی تا(، به سوی تمدن بزرگ، تهران: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی.

تاج بخش، غام رضا و نجم آبادي، فرخ )1393(، یادداشت هاي فؤاد روحاني، تهران: نشر ني، چاپ 
دوم.

تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران، گفتگو با علی اکبر معین فر )1396(، تهران: مدیریت موزه ها و مرکز 
اسناد صنعت نفت ایران.

تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران، گفتگو با سیدحسن سادات )1398(، تهران: اداره کل روابط عمومی 
وزارت نفت.

تاریخ شفاهی وزرای نفت ایران، گفتگو با سیدمحمد غرضی )1398(، تهران: اداره کل روابط عمومی 
وزارت نفت.

تاریخ شفاهی شرکت ملی گاز ایران )1387(، گفتگو با محسن شیرازی، تهران: انتشارات بن.
تاریخچه و نقش پاالیشگاه آبادان در تأمین قراردادهاي نفتي )1356(، تهران: روابط عمومی شرکت 

ملي نفت ایران. 
تاش پایدار، بیست و پنج سال با صنعت پتروشیمی ایران )1357-1382(، تهران: شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی.
توانیان فرد، حسن )1362(،  دکتر مصدق و اقتصاد، تهران: علوی.

خدادیان، فرشید و کریمیان، اسماعیل )1396(، نفت و زندگي، تهران: سامان دانش.
جمال زاده، محمدعلی )1362(، گنج شایگان، تهران: کتاب تهران.

دهباشی، حسین )1393(، اقتصاد و امنیت )گفت وگو با علی نقی عالیخانی(، تهران: سازمان اسناد 
کتابخانه ملی جمهوری اسامی ایران.

دیداري از مناطق نفت خیز جنوب )1345(، تهران: روابط عمومی شرکت ملي نفت ایران.
ذوقي، ایرج )1370(، مسائل سیاسي ـ اقتصادي نفت ایران، تهران: پاژنگ.

رازی، احمد امین )بی تا(، هفت اقلیم، تهران: بی نا.
راسخی لنگرودي، احمد )1385(، مردان نفت، تهران: کویر.

رایت، دنیس )1364(،  انگلیسی ها در میان ایرانیان، ترجمه اسکندر دلم، تهران: نهال.
رائین، اسماعیل )1358(، اسناد خانه سدان، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

رزاقی، ابراهیم )1357(، گزیده اقتصاد ایران، تهران: امیرکبیر.
رضازاده ملک، رحیم )1363(، ایران و ایرانیان )خاطرات و سفرنامه ساموئل گرین ویلر بنجامین(، 

تهران، گلبانگ.
روابط ایران و اسرائیل به روایت اسناد نخست وزیری )1377(، تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری.
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روحاني، فؤاد )1353(، تاریخ ملي شدن صنعت نفت ایران، تهران: فرانکلین.
رودگرکیا، ایرج )1393(، ایران از کودتاي اسفند تا سقوط رضاشاه، تهران: پردیس دانش.

زندگی طوفانی، خاطرات سیدحسن تقی زاده )1372(، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی.
ساعي، احمد )1383(، مسائل اقتصادي سیاسي جهان سوم، تهران: سمت، چاپ پنجم.

سایکس، کریستوفر )1348(، فعالیت های جاسوسی واسموس یا الرنس آلمانی در ایران، ترجمه 
حسین سعادت نوری، تهران: وحید.

سفرنامه خوزستان )بی تا(، با مقدمه داریوش همایون، بی جا: بی نا.
سمسون، آنتوني )1356(، هفت خواهران نفتي، تهران: امیرکبیر.

شمس، جابر؛ کرمی، بهمن )1394(، گاز طبیعی و پاالیشگاه های گاز ایران، تهران: شرکت ملی گاز 
ایران.

شمشیری، مهدی )بی تا(، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از آغاز تا اجرا، بی جا.
شوکراس، ویلیام )1370(، آخرین سفر شاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: البرز.

شیخ االسامی، جواد )1349(، افزایش نفوذ روس و انگلیس در ایران، تهران: کیهان.
ـــــــــــــــــــ )1379(، صعود و سقوط تیمورتاش به حکایت اسناد محرمانه وزارت خارجه 

انگلیس، تهران: توس.
صنعت پتروشیمی ایران از آغاز تا انقاب اسامی، مصاحبه با باقر مستوفی، ویراستار: غامرضا 

افخمی، بنیاد مطاعات ایران.
طرفی، عباس )1380(، جنگ و نفت )مدیران صنعت نفت ایران(، بخش اول )7 جلد(، تهران: 

مردمک.
طلوعي، محمود )1376( بازیگران عصر پهلوي از فروغي تا فردوست، تهران: علم، چاپ چهارم.

ـــــــــــــــ )1370(، جنگ خلیج فارس و آینده خاورمیانه، تهران: انتشارات تهران.
عاقلی، باقر )1387(، روزشمار تاریخ ایران، تهران: نامک.

عراقی، حمیدرضا )1390(، بیست سال گاز، تهران: شاپیکان.
عظیمي، حسین )1391(، اقتصاد ایران، توسعه، برنامه ریزي، تهران: نشر ني.

علم، اسداهلل )1380(، خاطرات علم، به کوشش علی نقی عالیخانی، تهران: انتشارات مازیار.
علم، مصطفي )1377(، نفت، قدرت و اصول )پیامدهای کودتای 28 مرداد(، تهران: چاپخش.

فاتح، مصطفي )1355(، پنجاه سال نفت ایران، تهران: علم.
فردوسی، ابوالقاسم )1379(، تصحیح ژول مول، تهران: امیرکبیر.

فرمانفرمائیان، منوچهر )1333(، ماحظاتي چند درباره نفت، تهران: بی نا.
فرمانفرمائیان، منوچهر و فرمانفرمائیان، رخسان )1378(،خون و نفت، ترجمه مهدی حقیقت خواه، 

تهران: ققنوس. 
فخیمي، قباد )1387(، سي سال نفت ایران، تهران: مهراندیش.

قانعي فر، عرفان )2012(، در دامگه حادثه، گفتگو با پرویز ثابتي، لس آنجلس: شرکت کتاب. 
قدیمی، ذبیح اهلل )1332(، تاریخ انقاب نفت ایران، تهران: چاپخانه مجلس.

قربان پور دشتکي، خدابخش )1390(، انگلیسي و بختیاري )1896 – 1925م(، تهران: مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران.
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کاتوزیان، محمدعلي )1372(، مصدق و مبارزه براي قدرت در ایران، تهران: مرکز.
ـــــــــــــــــــ )1394(، اقتصاد سیاسی ایران، تهران: نشر مرکز.

کشفی، منصور )1360(،  سیر تحول صنعت نفت در ایران و خاورمیانه، تهران: چاپخانه حیدری.
کیانوری، نورالدین )1372(، خاطرات نورالدین کیانوری، تهران: دیدگاه.

گذشته چراغ راه آینده است )1393(، تهران: جامی، چاپ یازدهم.
گروه نویسندگان، هندسه نفت در مناطق نفت خیز جنوب )1392(، اهواز: روابط عمومی شرکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب.
گلشائیان، عباس قلی )1377(، گذشته ها و اندیشه های زندگی یا خاطرات من، تهران: انیشتین.

الیارد، هنری )1367(، سفرنامه الیارد، ترجمه محراب امیری، تهران: وحید.
لساني، ابوالفضل )1357(، طاي سیاه یا باي ایران، تهران: امیرکبیر.
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انتشارات علمي.
مختاري اصفهاني، رضا )1392(، پهلوي اول از کودتا تا سقوط، تهران: پارسه.

مختاری فر، سیدرضا )1392(، تاریخ پتروشیمی در ایران، تهران: انجمن نفت ایران.
مدنی، سیدجال الدین )1369(، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، تهران: دفتر انتشارات اسامی.
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ژاله بایارمرضیه شاهداییغالمرضا دشتیعلی خلیلی

جواد یارجانیرحمان چهاده چریکعلی اکبر حیدری

محمود مرتضویکیخایی

عباس شعری مقدم

علی اکبر ماهرخ زاد عباس کاظمی

خاطرات پیشکسوتان
 هــر ســازمانی، گنجینــه ای ارزشــمند از دانــش، تجربــه و تاریــخ در دل پیشکســوتان خــود دارد. در 
تدویــن تاریــخ صنعــت نفــت ایران،جمــع کثیــری از پیشکســوتان ایــن صنعــت، بــا گشــاده رویی بــه 
ــد، بی دریــغ در اختیــار  ــه کــرده و اندوختــه بودن ــد و آنچــه را کــه طــی ســال ها تجرب ــاری آمدن ی

مــا گذاشــتند. تصاویــر جمعــی از ایــن عزیــزان بــه رســم یادبــود و قدردانــی در ادامــه آمــده اســت.
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محمد مالکیمحمدتقی عراقیمحمدعلی جزایریجلیل ابراهیم پور

احمدی نفت و گاز آغاجاریحسن احمدیانکیکاوس آزادگانمحمد آگاه

حسین ایزدیعلیرضا باباییمحمدحسین بحرپیماعبدالکریم بهزاد

اسماعیل ثریاییعبدالحسین ثمریعلی محمد جوادیغالم عباس جوکار

علی محمد حکمتمحمود خاقانینصرت الله داسارمنصور دفتریان
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عبدالرسول رزاقیعزت سلیمانیمحمد زمانی نژادهوشنگ شجاع نیا

شهریار شریفیمنوچهر شمساعلی صاقی نژادخلیل عدولی

سیدعباس علویابراهیم رادافزونعندلیبناصر نوروزشاد

میرمحمدرضا موسویعلی میرمحمدیمحمدرضا میرزامحمدیسیاوش نجم آبادی

فرهاد نفیسیحسینعلی حجاری زادهپرویز کابلیعلی ماجدی
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سید مهدی حسینی

محمدصادق آیت الهی فرهاد اکرام نیا

مرحوم غالمعلی مهاجر مسعود جهدی محمدحسن توالیي

علی مشتاقیان محمد فهام

شکرآمیز

سیدرضا کسائی زاده 

امیرسعید اربابیاسفندیار عالالدینحمید جلیل زادهمحمدعلی خطیبی

مجید مدرسسید مصطفی حسینیعباس وکیل علی آبادیکیومرث بلوطی



1236

تاریخ صنعت نفت ایران )جلد دوم 1357-1400( 

پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس








