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تحلیل وزیر اسبق 
نفت از ناکارآمدی 

نورچشمی های 
اقتصاد و قدرقدرتی 

به نام دولت

68سالگی  
مّلی شدن صنعت 

نفت  از نگاه  
دکتر سیدعماد 

حسینی

رئیس کمیتۀ آب مجلس:  
نمی گذاریم دریای 
خزر به سرنوشت 
تاالب های کشور 

دچار شود

رفع مشکالت 
نیروی انسانی

مهم ترین دغدغه 
مدیرعامل شرکت 
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اهمیت  استراتژیک 
گازرسانی به 

آذربایجان غربی
از نگاه مهندس 
علیرضا شیخی

سفره بدون نفت
آیا مصدق، عجوالنه وارد نابسامانی  شد؟



We are investing all of our energy into creating 
solutions for sustainable prosperity. That’s why we 
have changed our name from MAN Diesel & Turbo 
to MAN Energy Solutions.

Step by step, we advance marine, power, and 
industry solutions. This is future in the making. 
For customers, stakeholders, and society.

www.man-es.com

Economy or 
    ecology?  
We have  
    the energy 
for both.
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COMPARISON SHEET DRILLING STARCHES:
Product Temperature Stability Fermentation Stability Cross linked Carboxy Methyl

Drillamyl 125°C Low N.A. N.A.

Drillamyl WP 125°C High N.A. N.A.

Drillamyl HT 140°C Very High High Moderate

Fermadrill LV 140°C Very High Low High

Stabodrill HT 150°C Very High High High

DRILLING STARCH
Drilling Starches from Novidon are based on pre – gelatinized potato starch. Our products are used 
as a fluid loss reducer in water based drilling muds for drilling and mining operations.

DRILLING STARCH / DRILLING FLUID FOR DRILLING MUD FROM NOVIDON, BENEFITS:

 Performance over a width PH – range
 Excellent Fluid loss reducing properties
 Stabilizes rheology
 Performes in water types like; KCL, NaCL, MgCl2 and CaCl2
 100% Natural and bio-degradable
 All our drillings starches meet and even exceed the standards, laid down in the API 13A : ISO 13500

Tehran (Iran)
Unit 5, No. 30, Koshesh St,
North Sohrevardi Ave, 
Tehran, Iran
Tel: + 98 (21) 88 53 00 20
info@aryarahbord.com
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»ش��رکت پتروش��یمی مارون« در تاریخ 1377/11/01 
برای اجرای الفین هفتم تاسیس شد. با اجرای این طرح 
که با ظرفیت تولید سالیانه 1/1میلیون تن اتیلن در زمره 
بزرگ ترین الفین ها در جهان محس��وب می ش��ود، برای 
اولین بار در کش��ور اتان از گاز طبیعی استحصال شده، 
ط��ی فرایندهایی به مواد الفینی، فراورده های پلیمری و 

شیمیایی تبدیل می شود.

موقیت جغرافیایی
ش��رکت پتروش��یمی م��ارون در زمین��ی ب��ه مس��احت 
102/5هکت��ار و در 2 منطقه جغرافیایی زیر احداث ش��ده 

است:
1- منطقه کریت کمپ اهواز   

واحد بازیابی اتان در زمینی به مس��احت 9/5 هکتار در 
کیلومتر 15 جاده اهواز- ماهشهر احداث شده است. در 
ای��ن واحد خ��وراک واحد الفین تولید و ب��ا خط لوله به 
طول 95کیلومتر به منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی 

ارسال می شود.

2- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
واحد الفین به همراه واحدهای پلی اتیلن سنگین، پلی پروپیلن، اتیلن اکساید و اتیلن گالیکول و سرویس های 
جانبی و آفس��ایت در زمینی به مساحت 93هکتار در سایت 2منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام 

خمینی)ره( احداث شده است.
کارخانه بازیابی اتان

کارخان��ه بازیابی اتان نخس��تین واحد تولیدی در زنجیره تولیدات ش��رکت پتروش��یمی مارون به عنوان 
تامین کننده خوراک اصلی واحد الفین محسوب می شود. در این کارخانه با به کارگیری آخرین تکنولوژی 
روز دنیا، پس از دریافت گاز طبیعی از واحدهای NGL، با جدا کردن اتان و گازهای سنگین تر، محصولی 
به حجم 1908720تن در سال با ارزش افزوده بسیار باالبرای تولید مواد ارزشمند پتروشیمیایی به واحد 

الفین ارسال می شود.
واحد الفین

واحد الفین ش��رکت پتروش��یمی مارون با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 100هزار تن اتیلن یکی از 
معدود مگا الفین های به بهره برداری رس��یده جهان اس��ت. این واحد عظیم با تولید س��الیانه یک میلیارد 
و100میلیون تن اتیلن و 200هزارتن پروپیلن به عنوان محصوالت اصلی در تبدیل هیدروکربن ها به مواد 
پلیمری و پتروشیمیایی نقش اساسی دارد. محصوالت ارزشمند دیگری نظیر پیرولیز +heavy c3 متان و 

هیدروژن نیز به عنوان محصوالت جانبی در واحد الفین تولید می شود.
واحد اکسید اتیلن / اتیلن گالیکول

اکسید اتیلن یکی از مهم ترین فراورده های واسطه ای است که به طور وسیعی برای تهیه ترکیبات مختلف 

پتروشیمی مارون پیشرو در تولید گریدهای پلی پروپیلن
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کارب��رد دارد. بخش عمده اکس��ید اتیلن تولی��دی در واحد E O، با مولکول های آب ترکیب ش��ده و برای 
تولی��د 443هزار ت��ن انواع گالیکول ها در واحد اتیلن گالیکول به کار می رود. ماده پرارزش اتیلن گالیکول 
تولیدش��ده در شرکت پتروش��یمی مارون در تهیه الیاف مصنوعی، فیلم و نوار، ضدیخ، رزین های پلی استر 
غیراشباع، فیبر، کاغذ، پوشش های حفاظتی و جوهر چاپ به کار می رود. همچنین اکسید اتیلن را می توان 

برای ساخت سموم دفع آفات گیاهی، ضدعفونی کننده ها و صدها مصرف دیگر به کار برد.
واحد پلی پروپیلن

واحد پلی پروپیلن ش��رکت پتروش��یمی مارون با ظرفیت تولید 300 هزار تن در س��ال توانایی تولید انواع 
گریدهای پلی پروپیلن را دارد. ارزش این حجم از تولید زمانی مش��خص خواهد ش��د که گفته شود میزان 
تولید پلی پروپیلن در شرکت پتروشیمی مارون با مجموع تولید این محصول در 4 شرکت ایرانی مشابه که 
پیش از این به بهره برداری رسیده اند، برابری می کند. گرید hI FAX INPAcT که در صنایع اتومبیل سازی 
کاربرد فراوانی دارد، برای اولین بار در کشور در واحد پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی مارون تولید می شود. 
س��ایر محصوالت این واحد در تولید لوله، الیاف نس��اجی، لوازم خانگی، اس��باب بازی، قطعات الکترونیکی، 

لوازم التحریر، پوشش کابل، تور و وسایل ماهی گیری، مبلمان و هزاران استفاده دیگر کاربرد فراوان دارند.
واحد پلی اتیلن سنگین 

شرکت پتروشیمی مارون برای تولید سالیانه 300هزار تن پلی اتیلن سنگین طراحی شده است. این واحد 
توانایی تولید 21 گرید مختلف پلی اتیلن سنگین را دارد که محصوالت پرارزش آن برای ساخت جعبه های 
مختلف، صندوق های حمل مواد، بطری، مواد آرایش��ی، ظروف روغن، فیلم های کشسان، الیاف با مقاومت 

باال، عایق کابل، لوله های فشار باال و انواع فیلم های بسته بندی کاربرد فراوان دارد.
واحد سرویس های جانبی و آفسایت

* تولید بخار فشار باال )hPS( با ظرفیت 540 تن بر ساعت.
* تولید بخار فشار متوسط )MPS( با ظرفیت 60 تن بر ساعت.

* واحد بازیابی و تصفیه پس��اب های برگشتی با ظرفیت 
80متر مکعب در ساعت.

* برج های خنک کننده با ظرفیت حداکثر 120هزار متر 
مکعب آب در گردش ساعت.

* پکی��ج تصفیه آب به روش اس��مزمعکوس با ظرفیت 
100متر مکعب.

* پکیج تولید هوای ابزار دقیق.
 تضمین کیفیت با پیشرفته ترین تجهیزاتص

در ش��رکت پتروش��یمی م��ارون با انتخاب پیش��رفته ترین 
سیس��تم های دیجیتالی کنترل عملی��ات )DcS( مراحل 
مختلف تولید با چشمان تیزبین مهندسان جوان کنترل شده 
و در کنار آن، آزمایش��گاه های پیش��رفته با کار شبانه روزی 
کیفیت محصوالت تولی��دی را تضمین می کنند. همچنین 
در این مجموعه، واحدهای ایمنی و آتش نش��انی، درمانگاه 
اورژانس، کارگاه مرکزی، سیستم ابزار دقیق، شبکه مخابرات، 
سیستم توزیع برق، خدمات رایانه، وسیع ترین و بزرگ ترین 
مجموعه انبارها در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
واحد سرویس های جانبی وآافسایت شامل واحد تولید بخار، 
واح��د تامین آب خنک کننده، مخ��ازن خوراک و محصول، 
سیس��تم مش��عل ها و خطوط اتصال بین واحده��ا در کنار 

واحدهای فرایندی به صورت شبانه روزی فعال هستند.
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حامیان »تازه های انرژی«

مهند  س سید  کاظم وزیری هامانه )وزیر اسبق نفت(، د  کترحسین امیری خامکانی )نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس(، مهند  س 
ستار محمود  ی )مشاور عالی وزیر نیرو(، دکتر سید  عماد   حسینی )عضو هیئت مد  یرۀ هلد  ینگ انرژی تاپیکو(، د  کتر منصور معظمی 
)معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل اید  رو(، د  کتر امیرحسین زمانی نیا، )معاون وزیر نفت د  ر امور بین الملل و بازرگانی(، مهند  س 
همایون حائری )معاون وزیر نیرو د  ر امور برق و انرژی(، د  کتر سید  محمد  مجابی )قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی(، دکتر محمدحسین 
مهدوی عادلی )رئیس هیئت مدیرۀ س��ازمان تأمین اجتماعی(، مهندس حس��ن منتظر تربتی )مدیرعامل ش��رکت ملّی گازایران(، 
دکتر علی مبینی دهکردی )رئیس مؤسسۀ مطالعات بین المللی انرژی(، مهندس محمد دامادی )رئیس کمیتۀ آب مجلس شورای 
اسالمی(، مهند  س رکن الد  ین جواد  ی، د  کتر د  اریوش کریمی، د  کتر مجید   شفیع پور، د  کتر محسن بهرامی )رئیس پژوهشکد  ه مطالعات 
آیند  ه د  انشگاه امیرکبیر(، د  کتر د  اوود   منظور )د  بیر کمیتۀ ملّی انرژی(، د  کتر جالل الد  ین شایگان، د  کتر مجید   عباسپور، د  کتر علی 
نوری بروجرد  ی )د  انشگاه صنعتی شریف(، د  کتر رضا امراللهی )رئیس د  انشکد  ۀ مهند  سی انرژی د  انشگاه امیرکبیر(، د  کترعلی وطنی 
)انس��تیتو نفت د  انشگاه تهران(، د  کتر حمید  رضا کاتوزیان )دانش��گاه صنعتی امیرکبیر(، د  کتر سعید   متصد  ی، د  کتر منصور قربانی، 
د  کترعلیرضا یزد  ی زاد  ه، دکتر فاطمه باکویی )د  انشگاه شهید   بهشتی(، دکتر مجید صالحی نژاد )مدیرعامل بیمۀ ملت(، د  کتر ریاض 
خراط )د  انشکد  ه نفت تهران(، د  کتر محمد   کرامتی )پژوهشگاه صنعت نفت(، د  کتر شاهین محمد  نژاد  ، د  کترعبد  الرضاکرباسی )د  انشگاه 
تهران(، د  کتر شقایق بهرامی راد   )د  انشگاه ایلینوی شیکاگو(، د  کتر ابراهیم تیموری، د  کتر سید  مهد  ی حسینی مطلق، دکتر عبدالرحمان 
حائری )د  انش��گاه علم و صنعت ایران(، د  کتر عباس اکبرزاد  ه )مؤسس��ۀ تحقيقات آب(، د  کتر عباس طلوع��ی، دکتر رضا رادفر، د  کتر 

محمدعلی افشارکاظمی )د  انشگاه علوم و تحقیقات(، د  کترحمید  رضا قضاوتی )د  انشگاه آزاد   اسالمی(

هیئت علمی

محمدجواد روح، کیوان مهرگان، مهد  ی افش��ارنیک، لی��ال مرگن، پروین فغفوری، فاطمه لطفی، مهدی 
رجب پور، ش��یدا بهرامی راد، نسیم زرین، پانیسا حس��ن زاد  ه، فاطمه ساد  ات نجفیان، ملیکا شیخان، سارا 
ملکی، س��میه متقی، نفیسه زارع کهن، س��یاوش دریابار، المیرا بابایی، سیدصالح الدین حسینی، احسان 

صابونی ها، سمیه کاظم زاد  ه د  هکرد  ی، سید فؤاد  نبوی، هادی مهاجر، فاطمه قربانی

هیئت تحریریه

مهند  س بیژن قاسمی، مه�ند  س علی�رضا میربل�وک، مهند  س منوچهر مائین، مهند  س محمد  رضا طبیب زاد  ه، مهند  س 
فریبرز گرد  انی نژاد  ، مهند  س غالمرضا معینی، مهندس بهنام س��الک، مهندس علی فرجی، مهند  س محمد  حس��ن 
موحد  ی، مهند  س علیرضا اصل عربی، مهندس امین لطیفی، مهند  س زهرا آقالو، مهند  س محبوبه سلیمانی، مهند  س 

علی تحسری، د  کتر سعید   خیراللهی حسین آباد  ی، مهند  س آزاد   سعید  ی، مهند  س بابک معروفی

 کارشناسان علمی



مهند  س سیدعماد حسینی
عضو هیئت مدیرۀ تاپیکو

د  کتر حسین امیری خامکانی
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رهایی از نفرین نفت

سال های سال است که کش��مکش بر سر »نعمت« یا »نقمت« 
بودن »نفت«، همچنان در ادبیات اقتصادی و توسعۀ ایران، ادامه 
دارد. تجربۀ زندگی یک قرن و نیم اخیر با نفت در سطح جهانی 
نشان داده است که این سیاه ذی قیمت، به خودی خود نه طالست 
و نه بال. شماری از کشورها، از ایاالت متحدۀ آمریکا گرفته تا نروژ، 

از منابع نفتی به خوبی در خدمت توسعه و رفاه مردمان...

18
قدرقدرتی به نام دولـت

ازجمل��ه چالش هایی که در ماه های پایانی هر س��ال و به هنگام 
تصویب لوایح سنواتی در فضای سیاسی و اقتصادی ایران مطرح 
می شود، »بودجۀ عمرانی« دولت است که در چند سال گذشته، 
آن را ب��ا ردیف »تملک دارایی های س��رمایه ای« می شناس��ند؛ 
ردیف مهجوری که به دلیل افزایش افسارگس��یخته اندازۀ دولت 

و هزینه های جاری، مجالی برای توجه به آن باقی نمی ماند و...

20

محمدجواد روح
دبیر ارشد تحریریۀ »تازه های انرژی«

شالق بر اسب بی مهار

سال هاست »شبح نفت« باالی سر مناسبات سیاسی جامعۀ ایران 
می چرخد و سال هاست که »شبح سیاست«، نفت و سرنوشت 
آن را می سازد. سیاست و نفت، دو همزاد را می مانند؛ دو همزاد 
دیگرآزار و شاید بهتر بتوان گفت »خودآزار«. مازوخیسمی که بر 
تن جامعه و سیاست مبتنی بر اقتصاد تک محصولی نفت افتاده، 

کم وبیش همچون مازوخیسم مداخلۀ سیاست در...

22

سنگینی تولید بنزین در کفه ترازوی صنعت پاالیش

با گذر از تونل زمان و هنگامی که نخستین سکانس از سناریوی 
پاالیشگاه س��ازی از آبادان کلید خورد و کم کم به سایر شهرها 
مانند تهران، تبریز، کرمانش��اه، اصفهان، بندرعباس و ... تسّری 
پیدا کرد تا هریک از آنها نیز تبدیل به خواس��تگاه مجموعه ای 
عظی��م از تأسیس��ات و تجهیزات ب��رای به حرک��ت درآوردن 
چرخ های صنعت پاالیش کش��ور شوند. بدین ترتیب حلقه های 
سرمایه گذاری به هم متصل شد و سرانجام با مهندسی طرح های 
پی��ش رو در دولت های مختلف، هم در تولید و هم در صادرات، 

کشور توانست فرصتی برای عرض اندام پیدا کند....

بلوغ صنعت نفت در 40سالگي انقالب

صنعت نفت ايران از آغاز ملي شدن تا به امروز، فراز و فرودهاي 
فراوان را طي كرده و به مرور به يكي از برندهاي معتبر جهاني و 
نمادي قابل اتكا در محاس��بات سياسي بين المللي تبديل شده 
اس��ت. در اين ميان ش��ركت ملي نفت ايران ب��ه عنوان دومين 
ش��ركت ب��زرگ جه��ان در ح��وزه باالدس��تي نف��ت و گاز، با 
محدوديت هاي منابع مالي و هم چنين موانع پيش روي فعاالن 
عرص��ه بين المللي انرژي در اكتش��اف، توس��عه، بهره برداري و 
بازرگاني، توانسته است با تكيه بر توان داخلي به اهداف تعيين 

شده در برنامه هاي توسعه اي كشور دست يابد؛ به گونه اي كه...
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دکتر محمدعلی موحد
حقوق دادن

  درگیر نفتیم

ملّی كردن نفت، برگي از تاريخ ايران است و اساساً »ملّي كردن« 
مفهومي جديد اس��ت؛ ما این مفهوم را از ديگران گرفتيم. آنچه 
ما داش��تیم »مصادرۀ اموال« بود، اّما ملّی کردن امری دیگر است. 
ريشۀ ملّی ش��دن در بحث »عدالت اجتماعي« است. بسياري از 
متفكران بر آن بوده اند كه الزمۀ استقرار عدالت اجتماعي، آن است 

كه همۀ وسايل توليد و مبادالت از حيطۀ تسلط افراد...

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

بدهی شرکت ملّی نفت ایران از مرز 50 میلیارد دالر گذشته است. 
این شرکت در حال خرج کردن ذخایر استهالک و اندوخته هایش 
اس��ت، یعنی دارد فرش زیرپایش را می فروشد. اقتصاد معیوب و 
حکم رانی غلط نفت، درحال ورشکسته کردن صنعت نفت ایران 
است. گاو شیرده اقتصاد ایران بیمار است. این متن را چندی پیش 

در توئیتر نوشتم که به واکنشی تند ازسوی وزیر نفت...

مهندس محمد دامادی
رئیس کمیتۀ آب مجلس شورای اسالمی

ط��رح انتق��ال آب دریای خزر به کویر مرک��زی و اتصال آن به 
خلیج فارس و دریای عمان حدود 25 سال پیش مطرح شد. این 
طرح اگرچه در برخی از سال ها به فراموشی سپرده شد، اّما در 
دولت دهم دوباره در دس��تور کار قرار گرفت و مقرر شد در فاز 
اول، آب دریای خزر از طریق ساری به سمنان برسد و از آنجا به 

مناطق مرکزی برود. در فازهای بعدی نیز قرار بر این بود که...

ترجمان اقتصاد سیاسی در صنعت نفت

رنسانس گـازی

جمهوری اسالمی ايران به دلیل برخورداری بيش از 33/2 تريليون 
مترمكعب معادل 17/2 درصد از كّل ذخاير اثبات شده گاز طبيعي 
در س��طح جهاني و همچنين ذخاير ارزشمند طبيعي ديگر، در 
کنار موقعيت اس��تراتژيک از نظر جغرافيايي و س��اير مزيت ها، 
همواره يکی از طرف های تعيين کننده در عرصه مبادالت انرژی 
جهان بوده و براس��اس ش��واهد تاريخی و واقعيت های موجود، 
ام��کان نادیده انگاش��تن آن عم��اًل برای هيچ يک از كش��ورها، 
سازمان ها و قدرت های تأثيرگذار وجود ندارد. برهمين اساس و با 

توجه به سهم باالی ايران ازنظر ذخاير اثبات شده گاز طبيعی...

با توجه به وجود ذخایر هیدروکربوری در خزر، در صورت تغییر 
مطلوب قیمت جهانی نفت و امکان پذیر ش��دن مش��ارکت با 
س��رمایه گذاران خارجی، تولید نفت در خ��زر نه تنها از حیث 
سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت است، بلکه توجیه اقتصادی 
خواهد داش��ت. با توجه به توافق روسای جمهور 5کشور حوزه 
دری��ای خزر، همچنین امضای تفاهم نامۀ ای��ران و آذربایجان، 
پیگیری تفاهم نامه همکاری های نفتی و گازی با آذربایجان در 
کنار سایر مذاکرات در دستور کار قرار دارد. اهمیت و پیچیدگی 

این موضوع در حالی دوچندان می شود که ...
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 آخرین روز از ماه پایانی 1397، بهانه ای اس��ت برای یادآوری این 
موضوع که میزبانی ایرانیان از »طالی سیاه« و به تعبیری »بالی سیاه«، به 
دومین دهه از قرن دوم خود نزدیک شده است؛ یک دهه بیش از یکصدساِل 
نخسِت نفتی بودن ایران که اگر اندکی با دقت به اقتصاد، اجتماع، سیاست 
و حتی اخالق ایرانی بنگریم، به وضوح این زماِن بزرگ را که به س��ختی و 
دش��واری از روی دقایق کش��ورمان عبور کرده است، می توان لمس کرد. 
برهمین اساس است که می توان با قاطعیت گفت: »نفتی شده ایم و نفتی 

شده است تمام تار و پود و لحظات ایرانی بودنمان.«

 اگرچه نفت از دل محروم ترين مناطق ايران فّواره  زد، اّما تاريخ نفت 
ايران، نه فقط براي ايرانيان، بلكه براي جهانیان حائز اهميت است. تاريخي 
كه ايراِن خمارِ آن روزگار، به فرياد نماينده اي در مجلس شوراي ملّي بيدار 
مي شود و با خارج کردن نفت از دست دولت بريتانيا، عنان آن را به دولت 
ایران بازمي سپارد. اینچنین بود که نفت ايران ملّي و در پی آن، جنبشي در 
خاورميانه آغاز مي ش��ود. سال ها پس از آنكه پيشواي نهضت ملّي ايران در 
دادگاه نظامي محاكمه شد و تا پايان عمر را در كنج خانه گذراند، چند دولت 
آن هم به پيشگامي ايران، سازمان كشورهاي صادركنندۀ نفت را رودرروي 
هفت خواهران قرار دادن��د. ماجراي نفت، اگرچه در مقياس جهاني بازيگر 
پنهان جبهه هاي جنگ هم بوده و خون ها برايش بر سنگ فرش خيابان ها 
ريخته ش��ده اس��ت، اّما نمونۀ كوچكي از آن را در كشوري چون ايران هم 
مي توان به تماشا نشست. درك ناقص و غيرعلمي يا هرچه شايسته است 
نام گيرد، دليل اين پرس��ش پرسش گرانی است كه اگرچه آنها نیز از نفت 
ارتزاق كرده اند، اّما همچنان مي پرس��ند: »آیا این نفت نیس��ت که مسبب 

گرفتاری های مردمان ایران زمین شده است؟«
در واک�اوی این پ�رس���ش، گروه  های دیگ��ری را درمی یابیم که به 

ساده ترین زبان ممکن، پاسخی روشن دارند و می گویند: »هرچه كشيده ايم، 
از نفت بوده و اگر نفت نداش��تیم، به راستی امروز زیستنی بهتر و امن تر را 

تجربه می کردیم« و این گفته البته در روزگار کنونی نیز سبقه  دارد.

پرسش بر سر اینکه »اگر نفت نداشتیم« از زبان برخی منتقدان که 
فرم را چس��بيده و محتوا را رها كرده اند نیز گاه و بی گاه ش��نیده می شود 
ک��ه هرچند به كنايه، اّما در پس هزار و یک آس��مان و ریس��مان بافتن 
مي گويند: »نفت، اس��اس ويراني ما بود و از آن بدتر، ملّي ش��دنش بنيانی 
برای بلواي اقتصادي و دوری از جمهوریت ايرانيان ش��د.« ملّی شدن نفت 
در شرایطی صورت گرفت که جهانیان، رخدادی اینچنین را برنمی تافتند؛ 
ایستادگی تنی چند از نخبگان ایرانی در برابر قدرقدرتی جهانی، آن هم از 
بس��تر جامعه ای که پادشاهی هراس��ان و مردمی لرزان داشت. به هرروی، 
نفت در اختیار ایرانیان و دولت ایران به نمایندگی از ملّت درآمد تا با چنین 
حرکتی فرخنده  بتوان از صدور ناخواس��تۀ بشکه بشکه طالی سیاهِ ملّتی 

کم توان جلوگیری کرد.

 بی گم��ان، ایران در دارایی ذخایز عظیم نفت بی همتا نیس��ت و 
تجربه و ک��ردار دیگر همتایان، از خرد تا بزرگ، به راحتی قابل بررس��ی 
است؛ چه می  توان این گونه پنداشت که ایراِن بدون نفت همچون ترکیه، 
سرنوشتی مشابه افغانس��تان می داشت! در این میان، چرا به سراغ آنانی 
نمی رویم که نفت داش��تند و به گواه آمارها و ش��اخص ها، در دس��تیابی 
به س��طوح بلند و باالی توس��عه هم توفیق هم داشتند؟ اگرچه می توان 
تجربۀ نروژ که دیری از اکتش��اف و استخراج تجاری نفتش نمی گذرد را 
به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک آن پیش کش منتقدان کرد،  اّما چرا نگاهی به 

یادداشت ماه

»نون« مثل نفـــــتـ
آیا  می توان تمام عقب ماندگی های تاریخی

ایران را به نفت و مّلی شدن صنعت نفت نسبت داد؟

امین فغوری آذر

مدیرمسئول
 »تازه های انرژی«
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بنابر برخی روایات برجای مانده از 29 اسفند 1329، پس از مّلی شدن نفت و اتفاقاتی که پس از آن بر دولت دکتر مصدق و نهضت مّلی شدن 
نفت رفت، آیت اهلل کاشانی در مصاحبه با یکی از نشریات غیرایرانی، نفت را عامل نگون بختی ایرانیان خواند تا عاملی برای سعادت ساکنان 
این مرز و بوم. سال ها پس از آن گفت وگو، کم نیستند افراد و گروه هایی که با همان تحلیل، همچنان آرزو می کنند ای کاش نفت هرگز در 
ایران کشف نمی شد تا فرهنگ، اقتصاد، جامعه، سیاست و تمام شئون زندگی دولت ها و مردم ایران، بدون آغشتگی به رنگ و بوی نفت، 
روزگاری بهتر از وضعیت کنونی را تجربه می کردند. این افراد، اما در گام بعدی دکتر مصدق و همراهانش در نهضت مّلی کردن نفت ایران را 
به بوتۀ نقد و نظر می کشانند که با سرسختی و لجاجت اجازه ندادند راه حّل کم هزینه تری برای نفِت مّلی شده پیدا شود. آنها بر این باورند که 
مصدق، می توانست و باید به جای مّلی کردن نفت، رویکرد دیگری می داشت که منجر به شکل گیری دولت رانتیر و اقتصادی که تار و پودش 
آغشته به نفت است، در ایران نشود. به راستی چرا این افراد، نفت را متهم اصلی تمام نابسامانی های تاریخ ایران برمی شمرند؟ مهم ترین 
دلیل و انگارۀ این گروه، بر این پایه استوار است که درآمدهای آسان و زیاد و بدون  زحمت نفت در ایران، دولت و مّلتی رانتیر به وجود آورده 
که این رابطۀ براساس رانت، نه تنها اقتصادی وابسته برجای گذاشته، بلکه فرهنگ راحت طلبی و سیاستی استبدادزده را نیز به همراه داشته 
است. براساس این رویکرد، رانت نفت و درآمدهای آسان به دست آمدۀ دولت ها از مسیر فروش ذخایر نفتی، آنها را از درآمدهای دیگری که 
بسیاری دولت ها از آنها بهره می جویند، بی نیاز کرده است. بی نیازی از درآمدی همانند مالیات، در واقع این دولت ها را از مّلت ها جدا کرده و 
تعمیق این رابطه، دولت را به تحصیل داری فربه تبدیل کرده که خود را در مقام پاسخ گویی به مّلت و نهادهای مدنی نمی بیند. چنین رابطه ای 

بین مّلت و دولت، راه را بر دموکراسی بسته و آن چیزی اتفاق می افتد که در 110 سال اخیر نفتی، شاهد آن بوده ایم.
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کشورهای حاشیۀ خلیج فارس نکنیم؟ امارات، قطر و کویت گرچه همانند 
ما نفت دارند، اّما روزگار خوش��ی را در کش��ورهایی کوچک و نوساخته، 
بدون تاریخی چندهزارساله، با شاخص های اقتصادی قدرتمند می گذرانند 
و ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت و ش��اخص های اقتصادی آنان، قابل 

قیاس با اقتصاد رنجور ایران نیست.

 تقصیر نفت نبود اگر در خیال توس��عه، بحران های سیاسی ملّی و 
فراملّ��ی را ندیدیم یا واقعیت این ث��روت ملّی و گران بها را درک نکرده ایم. 
تقصیر پیشوای نهضت ملّی ایران نبود، اگر توانست در دوران کوتاه دولت 
ملّی، در برابر تحریم خرید نفت از ایران، مملکت را بدون درآمد نفت سرپا 
نگه دارد و ثابت کند که مدیریت، آگاهی و باوری به بلندای منافع ملّی نیاز 
دارد. اّما چه باید کرد که توس��عه در باور دولت مردان دیروز و امروز، ش��عار 
است و شعار هم محتاج آمار و ارقام و برنامه نیست. شعار، فقط شعار است و 
پول نفت هم صرف باالبردن صدای گویندگان آن می شود. به راستی آیا تمام 
کشورهایی که عقب مانده اند و توسعه نیافته، صاحب نفت هستند که گرفتار 
»نفرین نفت« باشند و آیا تمام کشورهای توسعه یافته و صاحبان دموکرات، 

بدون نفت یا منابع طبیعی دیگری همچون نفت، خود را اداره کرده اند؟

 در حالی که کتاب تاريخ با ش��عارهاي درش��ت مرده باد و زنده باد، 
پي درپي و به سرعت ورق مي خورد، اّما اين نفت است كه بي هيچ وقفه ای 
پس از سقوط دولت ملّی، چنان خونی در رگ دولت ها پمپاژ می کند كه از 
مدرنيته، شمايلی وام گرفته است و از حاكميت مردم بر اقتصاد و اجتماع، 
کم به��ره! دول��ت، بي نياز از مردم و مردم، معتاد ب��ه درآمدهاي نفتي؛ این 
تصويري است از جامعه اي مصرف گرا و وابسته. در پس همۀ بی تدبیری های 
دولت ها در ایران و فقدان بستری برای پاسخ گویی مسئوالن، باید هراسان 
بود از فردا؛ فردایی که اس��اس »نفت ملّی« نیز انکار ش��ود. برای س��الیان 
س��ال و یک دهه بیش از یک قرن، نفت و عنان آن در دس��ت دولت بود، 
اّما دولت این درآمد را به حس��اب پس انداز ملّت نریخت. همچنان از ایران 
به عنوان کش��وری تک محصولی در عرصۀ صادرات یاد می شود که البته، 
این روزها نیز برای صادرات و دریافت عواید خام فروشی همین تک محصول 
ذی قیمت خود نیز با اّما و اگرهای فراوانی مواجه ش��ده اس��ت. زمانی که 
بسترهای اخالقی به نفت آغشته  شوند، پس از هر زمین گیر شدنی، فقط 
می توان زمین گیرش��دن تازه ای را تجربه کرد. تکرار شکست، فقط برازندۀ 
نوعی از الگوی توسعه اس��ت که در بستر »اخالق نفتی« شکل می گیرد. 
در ای��ن بس��تر، چرخیدن در دایرۀ باطل تبلیغات و ش��عارهای اقتصادی، 
عادتی تاریخی می ش��ود که کرختی اخالق نفت��ی را در کام تلخ می کند. 
اینجاس��ت که ناتوانی در درک ماهیت سیاسی و اقتصادی نفت به عنوان 
یکی از ثروت های ملّی ایران زمین و جا ماندن از قافلۀ زمانه، برخی اذهان 
ایرانی را به »مقصریابی« و »مقصرسازی« به جای »مشکل یابی« رهنمون 
می س��ازد. نفت اگرچه فقط یکی از انبوه ثروت های ملّی ماس��ت، کیست 
که نداند ایران، سرش��ار از موهبت های طبیعی بسیار است. سرزمینی که 
فرصت های بی شمار برای ترّقی داشته و دارد، اّما بی گمان و کماکان، گرفتار 

بی تدبیری هایی است که جز به فرصت سوزی مجدد،  نمی انجامد.

 
 شاید به اندازۀ عمر تولید نفت در ایران، هم دولتی ها و هم منتفدان 
غیرنفتی بر این طبل کوبیده اند که برای خروج از الک ناخوشایند توسعۀ 
ایرانی و گذار به دموکراسی، باید انبان دولت و اقتصاد ایران را از نفت تهی 
کرد. اّما هر س��ال بیشتر از سال قبل از آن، دولتی ها برنامه های اقتصادی 
نفت محور را در ویترین توسعه قرار می دهند. بینش نفتی در کنار نهادهای 
رس��می و غیررس��می ایران، خود به یک نهاد تبدیل شده و اخالق نفتی، 
ای��ن روزها جایی به بزرگی یک نهاد اجتماعی را از آن خود کرده اس��ت. 
گریز تاریخی اقتصاد ایران در دورۀ معاصر از تولید، بهترین مثال برای این 
ماجراست. فوکویاما روزگاری بر این باور بود که توسعۀ اقتصادی در نهایت، 

به دموکراسی منجر می شود. شّکی نیست که این انگارۀ او را گروه زیادی 
از اندیش��مندان جّدی نگرفتند، اّما دیرزمانی نه چنان بلند، اهالی تعقل و 
عقالنیت به این باور رس��یدند که توس��عه به دموکراسی می رسد، به این 
شرط که بر پایۀ »تولید« و خلق و آفرینش اقتصادی بنا شود؛ واقعیتی که 
»اخالق نفتی« یا آن را برنمی تابد یا در بهترین حالت، در فراگرد نهادی خود، 
ارزش��ی برای آن به رسمیت نمی شناسد. مرز میان اخالق نفتی با الگویی 
غیر از آن را در محیط های غیرنفتی، باید در وابس��تگی به تولید جستجو 
ک��رد. اخالق نفتی به تولید نیاز ندارد، چون بادهای مملو از بار درآمدهای 
نفتی، نیاز به تولید و آفرینش اقتصادی را با خود به همراه نمی آورند. پیش 
و بیش از همۀ اینها، اّما نبود تولید یا بینش تولیدگرا در جوامعی با اخالق 
نفتی، مانع از آن می ش��ود که اعتماد در گس��ترۀ اجتماعی جای مناسب 
خود را باز کند. فقدان اعتماد، فرایند تولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی را 
زمین گیر می کند و نیروهای اجتماعی در چنین فضایی، در مس��یر تولید 
قرار نمی گیرند. تجارب جهانی اکنون ثابت کرده که رابطه ای مستقیم میان 
تولید و سرمایۀ اجتماعی به عنوان روغن اقتصاد و چسب اجتماع و محّرکی 
که افراد جامعه را درکنار یکدیگر نگه می دارد و آنها را به همکاری با یکدیگر 
تشویق می کند، وجود دارد و بدون این نوع از سرمایه، تولید و البته توسعه  

و انباشت دیگر شقوق سرمایه را باید فراموش کرد. 
اگرچ��ه جامعۀ بدون تولید و فاقد بینش تولیدگ��را، جامعه ای مرده 
نیست، نمی توان و نباید آن را جامعه ای زنده نیز پنداشت. داشتن تولید و 
نهادینه شدن پدیدۀ تولید در ذهن، به بستر اخالقی خاّص خود نیاز دارد که 
بدون شک، اخالق نفتی با چنین انگاره ای فاصله ای عمیق دارد. از دور که به 
این ماجرا بنگری، واقعیتی جز یک حلقۀ بسته با فراگرد باطل نمی توان دید. 
اگر نفتی شدن بتواند تار و پود اقتصاد، سیاست و اجتماع هر کشوری را به 
بوی ناخوشایند نفت آغشته کند، مشکل را باید اخالق نفتی جستجو کرد؛ 
همان چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری بر چهرۀ ایران و دولت مردان 
آن نقش بس��ته اس��ت. باید باور کرد که عموم گرفتاری های اجتماعی و 
گره های اقتصادی ناش��ی از بزرگ ش��دن اخالق نفتی و نفوذ آن در تمام 
طبقات اجتماعی است و برون رفت از اوضاع کنونی را باید از اصالح اخالق 
نفتی آغاز کرد. کژروی های دولت ها در تاریخ معاصر ایران در قبال مسئلۀ 
نفت، این قاعده را تقویت کرده که هرچه را دولت قرار است نمایندگی کند، 

باید به دیگری سپرد، بلکه از آن خالصی یابیم.

هرچند می توان س��اعت ها، روزها و سال ها حسرت آن را خورد که 
اگر چنین و چنان می شد، روزگار بهتری در انتظار ایران بود، اّما بهتر است 
به جای طرح کلّی اینکه اگر ایران نفت داش��ت یا نمی داشت، امروز به این 
بیندیش��یم حاال که نف��ت داریم، چه باید کرد و نبای��د چه کرد؟ می توان 
همچنان تمام عقب ماندگی های تاریخی ایران را به نفت و نحوس��ت آن و 
ملّی شدن نفت نس��بت داد، اما این دشنام دادن ها و اتهام زنی ها، ذّره ای از 
گناه نابخشودنی و عملکرد نامناسب حاکمان در نحوۀ هزینه کرد درآمدهای 
نفتی را کم نمی کند. نحوۀ اس��تفاده و بهره مندی از درآمدهای نفتی است 
ک��ه تکلیف نفت را در اقتصاد و اجتماع کش��ورهای نفتی تعیین می کند. 
110سال پس از تولد و در آستانۀ ورود به نیمۀ دوم قرن نخست ملّی شدن 
صنعت نفت،  ش��اید بهتر آن باشد به جای دشنام دادن به نفت و رخدادها 
و روند ملّی شدن صنعت نفت، راهی دیگر برای فرار از دام توسعه نیافتگی 
بیابی��م. اّدع��ای ادارۀ بدون نفت اگرچه در دورۀ مبارزات ملّی ش��دن نفت 
و از س��ر اجبار به برنامۀ دولت تبدیل ش��د، اما نمی تواند راهگشای امروز 
اقتصاد ایران باشد. شاید اگر گوشه چشمی به اتفاقات و تحوالت اقتصادی 
ش��کل گرفته در تاریخ تالش برای توسعه یافتگی در ایران، دوره های رونق 
اقتصادی یا دوره های پرشتاب شکل گیری روندهایی همانند صنعتی شدن 
داشته باشیم، باید انصاف داشت که نفت، عامل اصلی این تحوالت بوده و 
از این بابت، باید به آنان که نفت را ملّی کردند و درآمد نفت را به حساب 

دولتی با شناسنامۀ ایرانی واریز کردند، آفرین گفت.
این یک واقعیت انکارناپذیر است که اخالق ما، نفتی شده است و مسئله 

این است که چگونه باید از شّر این اخالق بودار، رهایی یافت؟

تاریخ نفــت

پرسش بر سر اینکه
»اگر نفت نداشتیم« از زبان 

برخی منتقدان که فرم را 
چسبيده و محتوا را رها كرده اند 
نیز گاه و بی گاه شنیده می شود 
که هرچند به كنايه، اّما در پس 

هزار و یک آسمان و ریسمان 
بافتن مي گويند: 

»نفت، اساس ويراني ما بود و 
از آن بدتر، مّلي شدنش بنيانی 

برای بلواي اقتصادي و دوری از 
جمهوریت ايرانيان شد.«

اگر نفتی شدن بتواند تار و پود 
اقتصاد، سیاست و اجتماع هر 
کشوری را به بوی ناخوشایند 

نفت آغشته کند، مشکل را 
باید اخالق نفتی جستجو کرد؛ 
همان چیزی که امروز بیش از 

هر زمان دیگری بر چهرۀ ایران و 
دولت مردان آن نقش بسته است. 

باید باور کرد که عموم 
گرفتاری های اجتماعی و گره های 

اقتصادی ناشی از بزرگ شدن 
اخالق نفتی و نفوذ آن در 

تمام طبقات اجتماعی است و 
برون رفت از اوضاع کنونی را باید 

از اصالح اخالق نفتی آغاز کرد. 

کژروی های دولت ها در تاریخ 
معاصر ایران در قبال مسئلۀ 

نفت، این قاعده را تقویت کرده 
که هرچه را دولت قرار است 

نمایندگی کند، باید به دیگری 
سپرد، بلکه از آن خالصی یابیم.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا
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س��ال های سال است که کش��مکش بر سر »نعمت« یا »نقمت« 
بودن »نفت«، همچنان در ادبیات اقتصادی و توسعۀ ایران، ادامه 
دارد. تجربۀ زندگی یک قرن و نیم اخیر با نفت در سطح جهانی 
نشان داده است که این سیاه ذی قیمت، به خودی خود نه طالست 
و نه بال. ش��ماری از کش��ورها، از ایاالت متح��دۀ آمریکا گرفته تا 
ن��روژ، از منابع نفتی به خوبی در خدمت توس��عه و رفاه مردمان 
خود اس��تفاده کرده اند و در عوض، ش��مار بیش��تری از کشورها، 
به خص��وص در خاورمیانه و آفریقا، ناتوان از بهره مندی از مواهب 
آن، گرفت��ار انبوهی از معضالت اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی 
هستند. آنچه در ادبیات اقتصادی دهه های اخیر باعث »نفرین« 
نامیدن نفت شده، استفادۀ ناصحیح  شماری از دولت های جهان 
س��وم از این حامل ب��ا ارزش انرژی در روند توس��عه و توانمندی 

کشورها بوده است.
رن��ج بیش از یک ق��رن و یک دهه »نفتی ب��ودن« و زندگی 
آمیخته با نفت، اگرچه دشواری  ها و مصائب بسیاری را در مسیر 
ناهموار توس��عۀ ای��ران و رفاه ایرانیان پدیدار س��اخته، اّما بعد از 
گذشت 109 سال از فوران نفت و گرامیداشت شصت و هشتمین 
س��الروز ملّی ش��دن صنعت نفت، ضروری اس��ت با اس��تفاده از 
دیدگاه های اندیشمندان، صاحب نظران و کارشناسان عرصه ها و 
گرایش های مختلف سیاسی، ضمن آسیب شناسی نفت و بررسی 
ابعاد مختلف سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آثار آن بر 

تجرب��ۀ یک قرن زندگی ایرانیان با نفت، برای س��ال های آینده و 
آیندۀ ایرانیان، راهی تازه و رویکردی نو گشود. 

اگرچه برگ های تاریخ معاصر ایران، 109 س��ال اس��ت که با 
نفت و صنعت نفت عجین شده، براساس برآورد کارشناسان، بیش 
از یکصد س��ال دیگر نیز باید ش��اهد زندگی ایرانیان با نفت باشیم 
و خ��ود را برای گذران یک ق��رن دیگر زندگی با نفت، آماده کنیم 
و راهی جز این در پیش رو نیس��ت. هرچند ایران نیز می توانس��ت 
همانند برخی کش��ورهای موف��ق دیگر از انب��وه درآمدهای ارزی 
خود در راه گذار به »اقتصاد پس��انفتی« به خوبی استفاده کند، اما 
پیش و پس از پیروزی انقالب اس��المی،  ش��وربختانه کشور بیش 
از بیش در گرداب اقتصاد نفتی فرو رفته اس��ت. هزینه کرد حدود 
1400 میلیارد دالر عواید ناشی از محل صادرات نفت خام، به جای 
چرخاندن س��ریع تر چرخ های توسعه و پیشروی به سوی اقتصادی 
متنوع و پیوستن به باشگاه قدرت های نوظهور، ایران را بیشتر از هر 
زمانی به رانت نفتی معتاد کرد و ردیف های بودجه و رفت وآمدهای 
بازرگانی خارجی  را زیر س��لطۀ طالی سیاه قرار داد و بدین ترتیب، 
فرصت های بس��یار گران بها برای رهایی از »نفرین نفت« از دست 

رفت تا اقتصاد ایران همچنان »نفت محور« باقی بماند.
اگرچه در ش��رایط کنونی سایۀ ش��وم تحریم ها همچنان نیز 
بر بس��یاری از بخش ه��ای اقتصادی ازجمله صنع��ت نفت ایران 
سنگینی می کند،  اما این نکته را باید پذیرفت که دالرهای نفتی، 

دکتر  
 سیدعماد حسینی

معاون پیشین امور 
مهندسی وزارت نفت
و عضو هیئت مدیرۀ 
هلدینگ تاپیکو 

سردبیر 
»تازه های انرژی«

ت
س

نخ
اه 

نگ

رهایی از نفرین نفـــــــــــــــــــــــــــــتــدرس هایی از مّلی شدن صنعت نفت ایران

یادداشت ماه
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هن��وز هم مهم تری��ن منبع برای تأمین درآمدهای ارزی کش��ور 
است که اگر اینچنین نبود، بحث بر سر میزان قیمت جهانی هر 
بشکه و سهم برخورداری بودجه های سنواتی از سفرۀ نفت، تا این 
اندازه مناقشه برانگیز و طوالنی نمی شد و شئون مختلف زندگی و 

معیشت ایرانیان را تحت تأثیر قرار نمی داد.. 
هرچن��د در روزگاری ک��ه تولیدکنن��دگان نف��ت، روزه��ای 
س��خت و نفس گیری را  پش��ت س��ر می گذارند، اما عواید نفتی، 
همچنان تأمین کنندۀ اصلی درآمدهای ارزی ایران است. چاه ویل 
»امور جاری« در ردیف های هزینه ای و عملکرد تمام دولت های بعد 
از پیروزی انقالب، به قدری عمیق ش��ده که جایی برای چالة نفت 
و توسعۀ آن باقی نمی ماند و ادارۀ بهینۀ صنعت نفت در چندسال 
گذش��ته با اّما و اگرهای فراوانی مواجه ش��ده اس��ت. میدان های 
مش��ترک ایران مدت های طوالنی معطل سرمایه و فّناوری بوده و 
همچنان نیز هستند، نسل جدید قراردادهای نفتی که با نقدهای 
فراوانی نیز مواجه بود، راهگشا نشد و همچنان معطل تأمین مالی 
انبوهی از طرح های برزمین مانده د سراس��ر صنعت نفت هستیم؛ 
غافل از آنکه درآمدهای نفتی سرش��ار که برای سالیان متمادی، 
سایه روشن هایی از اقتصاد رنجور کشورمان را گشاده دستانه تغذیه 

می کرد، اّما چرخ نفت این روزها لنگ می زند. 
رهای��ي از اوضاع کنونی و بازآفرين��ي کارکردی عقالنی تر از 
»مزيت نسبي« بهره مندی از ذخاير فسیلی و تجدیدناپذیر انرژی 

و تبدی��ل آن به »مزیت  رقابتی« و ثروت پای��دار برای آیندگان، 
اگرچ��ه گذر از مس��یری صعب و پرپیچ و خ��م را طلب می کند، 
ام��ا به هيچ روي دس��ت نیافتنی و غيرممكن نيس��ت. براي نيل 
ب��ه این مقصود و رهای��ی تار  وپود اقتصاد بیمار ای��ران از چنبرۀ 
»طالی س��یاه« عزم و اراده ای همگاني نیاز اس��ت. هرچند میان 
تصمیم گیران و تصمیم س��ازان، کم ش��مارند افرادی که میل به 
اظهارنظر مستقیم و واقعی در این باره داشته باشند، اما باید بر این 
موضوع تأکید داشت که نفت و درآمدهای حاصل از آن، »امانت« 
نسل امروز و نسل های بعدی در دستان دولت مردان است و آنان 

باید بدانند که صاحب نفت، »ملّت« است و نه »دولت«! 
ملّی ش��دن صنعت نفت اگرچه تصمیمی ب��ود که تکانه های 
ش��دید آن ت��ا مدت ها ت��داوم یافت و به کودت��ای 28 مرداد نیز 
ختم ش��د، اما آنچه باید این اتف��اق را تاریخی می کرد، هنوز رخ 
نداده است؛ چه هنوز جامعه و سیاست ایران درگیر نفت مانده و 
اقتصادش نیز از نفرین نفت، رهایی نیافته اس��ت. هنوز پول های 
حاصل از فروش نفت، خرج امور جاری می شود و یک سر بحث ها 

همچنان به اتفاقات تاریخی بازمی گردد.
درحالی که 68 س��ال از 29 اسفند 1329 تاکنون می گذرد، 
اّما گذار از 6 دهه زندگی با خاطرات و واقعه ای به نام »ملّی شدن 
صنع��ت نفت ایران«، این پرس��ش را همچن��ان در اذهان تداعی 

می کند که آیا صنعت نفت ایران، در واقعیت نیز ملّی است؟

هزینه کرد حدود 1۴00 
میلیارد دالر عواید ناشی 

از صادرات نفت خام، 
به جای چرخاندن سریع تر 

چرخ های توسعه، پیشروی 
به سوی اقتصادی متنوع 

و پیوستن به باشگاه 
قدرت های نوظهور، ایران 

را بیشتر از هر زمانی به 
رانت نفتی معتاد کرد 
و ردیف های بودجه و 

رفت وآمدهای بازرگانی 
خارجی  را زیر سلطۀ طالی 

سیاه قرار داد.

 نفت و درآمدهای حاصل 
از آن، »امانت« نسل امروز 

و نسل های بعدی در 
دستان دولت مردان است و 

آنان باید بدانند که
صاحب نفت، »مّلت« است 

و نه »دولت«! 

رهایی از نفرین نفـــــــــــــــــــــــــــــتــ

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا
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مهند  س 
سید  کاظم 
وزیری هامانه

وزیر اسبق نفت 
 رئیس شورای 
سیاست گذاری 
»تازه های انرژی«

ول
سئ

ه م
گا

ن

قدرقدرتی به نام دولــــت
رنج بخش خصوصی و تداوم ناکارآمدی نورچشمی های اقتصاد، همچنان ادامه دارد

ازجمله چالش هایی که در ماه های پایانی هر سـال و به هنگام تصویب لوایح سـنواتی در فضای سیاسـی و اقتصادی ایران مطرح می شـود، 
»بودجۀ عمرانی« دولت است که در چند سال گذشته، آن را با ردیف »تملک دارایی های سرمایه ای« می شناسند؛ ردیف مهجوری که به دلیل 
افزایش افسارگسیخته اندازۀ دولت و هزینه های جاری، مجالی برای توجه به آن باقی نمی ماند و سهم آن از کیک بزرگ بودجه، سال به سال 
کوچک تر از قبل می شود! در پاسخ به این پرسش که »چرا میزان بودجۀ عمرانی از اهمیت به سزایی برخوردار است؟« می توان به هدف گذاری 
دولت برای »حجم سرمایه گذاری«، »روند احداث زیرساخت ها«، »اولویت بندی بخش ها« و البته »ارجحیت مناطق جغرافیایی« اشاره کرد که 
متناسب با این شاخص ها، شرکت های فعال در بخش خصوصی، اعم از مشاوران، پیمانکاران و تولیدکنندگان می توانند با برنامه ریزی و کسب 
آمادگی های الزم، روند فعالیت ها و آیندۀ خود را در فضای عمومی کسب و کار جامعه، سامان بخشند. ناگفته پیداست که توسعۀ زیرساخت ها 
در بخش های نفت و گاز، راه و مسکن، احداث سد و نیروگاه ها و مواردی از این دست، نه تنها برای مناطق منتخب که قرار است این تحوالت در 
آنجا صورت گیرد همراه با جذابیت ها و امیدواری های بسیاری در زمان اجرا و پس از بهره برداری از این پروژه هاست، بلکه فرصت های بسیاری 
نیز برای شـرکت های خصوصی فعال در بخش سـاخت و احداث به همراه خواهد داشـت. از آنجا که نهاد دولت در اقتصاد ایران بزرگ ترین 
کارفرما قلمداد می شود، توجه به پروژه های عمرانی و تخصیص بودجۀ مناسب برای این بخش همراه با تحریک تقاضای کل، ایجاد اشتغال و 
رونق بیش ازپیش شرکت های کوچک و بزرگ فعال در فضای کسب و کار جامعه است که پویایی آنها، رونق اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. 
با توجه به این موارد و مروری بر اعداد و ارقام مندرج در الیحۀ بودجۀ 1398، همچنین واقعیت های امروز اقتصاد ایران از روند فزایندۀ تورم و 
تحریم ها گرفته تا نابسامانی های بازارهای پولی و مالی و بهای ارز و بی توجهی کارفرمایان دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی، به راستی آیا 

می توان نسبت به رونق بخش هایی از اقتصاد و فضای کسب و کار در سال آینده، اندکی امیدوار بود؟

نمی توان و نباید معطل  ماند، باید با  سرعت مطمئن حركت  كرد، با 
شتابی قابل درك سّكوهاى از پيش تعيين شده و اهداف اقتصادى را 
يك به يك فتح  كرد. اين روند را می توان مهم ترین خصوصيت فعاالن 
اقتصادى در جهان توسعه يافته برشمرد که فاصلۀ زمانی میان نقطۀ 
آغ��از تا خّط پايان در فرايندهای پای��دار اقتصادى، فقط به اندازه اى 
است که ش��كوفايى فعل و انفعاالت اقتصادى را در پی داشته باشد. 
مسيرهای اقتصادی در جهان توسعه يافته، گشوده و البته مطمئن و 
ایمن هس��تند و امروزه، ديگر بايد اين موضوع را پذيرفت كه ميدان 
پرش و جهش با موانع اقتصادى، به كش��ورهايى اختصاص دارد که 
هنوز از نداش��تن فضا و محیط مناسب و امن در فضای کسب و کار 

خود و رونق فعاليت هاى اقتصادى و صنعتى، رنج مى برند.

قدرقدرتی به نام دولت!
م��روری بر تجارب دور و نزدیک و البت��ه گران بهای فعاالن بزرگ و 
کوچک کسب و کار در جهان توسعه یافته، دنیای اقتصادی آنان را به 
زمینی تشبیه می کند که در آن، محيط در اختيار همۀ حاضران در 
عرصۀ اقتصاد است و آنان نيز با مؤلفه اى به نام »رقابت واقعى«، انواع 
و اقسام منحنى هاى اقتصادى را شكل مى دهند. امروزه این موضوع 
را می توان به عنوان واقعیتی انکارناپذیر برشمرد که ديگر در بسيارى 
از كش��ورهاى ايستاده بر موج توس��عه، نمى توان موانع مصنوعى یا 
حصارهاى بلند و کوتاه سياسى را سر راه فعاليت های اقتصادى يافت؛ 
چه آنان با شتابی بسیار، مسیرهای هموار و ایمن را برای دستیابی به 

»اقتصاد شفاف« می پیمایند.
بس��یاری از ش��رکت ها و متخصصان اقتصادی در كش��ورهاى 

پيشرفته، هنگامى كه مى شنوند هنوز هم در برخی مناطق این کرۀ 
خاکی ازجمله ایران، کلیددار اقتصاد کش��ور همچنان بخش بزرگی 
از حاکمی��ت و دولت به ش��مار می رود، متعج��ب و از رقابت فعاالن 
بخ��ش خصوصى با قدرقدرتى به نام »دول��ت« در چارچوب اقتصاد، 
ش��گفت زده  مى ش��وند و این، بخش كوچكى از ماجراست؛ چه اگر 
به اين جريان، س��ایۀ س��نگین بنگاه ها و نيمه كارتل هاى اقتصادى 
كه حضورى پرش��ور در اقتصاد دارند نیز افزوده شوند، تازه مى توان 
نقش��ۀ پيچ درپيچ و راه های ناهموار اين محيط اقتصادى را ترس��یم 
ک��رد؛ محيطى كه در آن گروه��ى از كاروانیان اقتصاد هرچه تالش 
می کنن��د، نمى توانند بخش خصوصى واقع��ی را با ابعادی بزرگ تر، 
روانۀ حوزه های تجارى، صنعتى و اقتصادى كشور كنند. اگرچه این 
واقعیتی تلخ و گریزناپذیر اس��ت، اما باید اذعان داش��ت که اقتصاد 
ايران در سالیان پرشمار حیات خود، همواره از مداخلۀ شديد دولت 
و بازيگ��رى اين بازيگ��ر رقابت ناپذیر، رنج برده اس��ت؛ رنجى كه در 
س��ال هاى اخير و با وجود ابالغ سیاس��ت های صدر و ذیل اصل 44 
قانون اساسی و درک واقعیت های موجود ازسوى مقامات عالی رتبۀ 
نظام، مس��ئوالن بلندپايۀ اقتصادى و تصميم گيران دولتى و حتى با 
درج آن در مواردى از قوانین پنج س��الۀ توسعه، نه تنها التیام نیافته، 

بلکه در مواردى نیز بيش از سال هاى پيش، رخ مى نماياند.

ناکارآمدی نورچشمی ها
انبوه شركت هاى ناكارآمد و زيان ده دولتى، آنچنان حجمى از اقتصاد 
بیمار ای��ران را به خود اختصاص داده اند كه توان تنفس را از بخش 
خصوصى واقعی و سایر بازیگران عرصۀ کسب و کار، سلب كرده اند. 



21
سال یازد هم، شمارۀ 72

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر کسب و کار انرژی

اين نورچشمی ها كه بيش از 80 درصد بازارهای متنوع و بودجه های 
ساالنه را در اختيار دارند، براى حضور بالمنازع خود در تمامی تار و 
پود اقتصاد به ترفندهایی فراتر از رقابت پذیری و راهكارهاى موجود 
در مكانيزم منطقى بازار متوسل مى شوند و اینچنین است که سلطه 
بر انبوهی از منابع، اعتبارات، مجوزها، قراردادهاى رنگارنگ دولتى و 

حتی شرایط اجرای آنها را در اختیار می گیرند!
فارغ از س��ایۀ سنگین ش��به دولتی ها در فضای غیرشفاف و بستۀ 
اقتصاد ايران که این روزها محل نقد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و 
اقتصاددانانی از طیف های  مختلف سیاسی نیز قرار گرفته است، كالف 
سردرگم و اوضاع نابه سامان اقتصادی نیز به عنوان مانعی جّدی به همراه 
كارايى اندک دستگاه هاى مربوطه، تفسيرپذيری و البته بی ثباتی قوانين 
و مقررات اقتصادی، روند حركت اقتصاد با محور رشد و توسعه را بسیار 
دشوارتر از گذشته کرده و اين دشوارى براى بخش خصوصِى ضعيف نگاه 
داشته شدۀ فعال در اقتصاد ايران، به مراتب دردناک تر است؛ تا آنجا كه 
عماًل حیات آنها و حركت اقتصاد ايران به سوى توسعه را قفل كرده است.

به دلیل ش��رایط ویژۀ ناش��ی از تش��دید تحریم ها و تصمیم های 
خلق الساعه در سالیان اخیر، امروزه س��رمايه داران بسيارى در كشور 
به فرایند هاى غيراقتصادى و فاقد اصالت اقتصادى مشغول هستند که 
فعاليت پنهان را به حضور در ويترين اقتصادی كشور ترجيح مى دهند. 
افزون بر این واقعیت تلخ، بسیاری از کارآفرینان واقعی و شرکت های 
کوچک، متوسط و بزرگ واقعاً خصوصی فعال در عرصه های مختلف 
تولیدی، مش��اوره ای و س��اخت و احداث، یا دچ��ار تعطیلی و انحالل 
ش��ده اند یا زیر شالق های بی رحم ش��رایط کنونی اقتصاد و بی مهری 
همان کارفرمایان دولتی، به سختی آخرین نفس های خود را می کشند.

رنجوری بخش خصوصی
بی اعتم��ادی به تصميم هاى کالن و خرد اقتص��ادى دولت در کنار 
فقدان یا بی توجهی به قوانين و مقررات ش��فاف و نامهربانی با بخش 
خصوص��ی واقعی، به طور حتم نقش بس��يار پررنگى در ايجاد چنين 
فضايى دارد و دلهرۀ سياس��ى ناشی از تشدید تحریم ها را دوچندان 
خواه��د ک��رد. اين در حالى اس��ت كه اقتص��اد اي��ران به نوبۀ خود، 
پتانسيل هاى بسیاری را برای جهش و حرکت بر مدار توسعه دارد، اما 
هنوز در پيچ همان كوچه اى درجا می زند كه روزگارى نه چندان دور، 
قصد عبوری پرش��تاب از آن را داشته است. اينكه چنين اقتصادى با 
اين همه ظرفيت هاى انسانی، فيزيكى و طبيعى، همچنان در انتهاى 
جداول جهانى کس��ب و کار و اقتصاد مى ايستد، خود بهترين نشانه 
براى لنگ زدن چرخ های اقتص��اد رنجور و دولت محور ایران بر مدار 

توسعه است.
آيا فضای کس��ب و کار و تار و پود آغشته به عواید نفتی اقتصاد 
ای��ران که حاکمان کنونی کاخ س��فید به دنب��ال کاهش تدریجی و 
صفرکردن آن هس��تند، مى تواند در چنين محيطى، رشد و صعود را 
با شیبی مناسب و آنگونه که در سند چشم انداز 1404 بر آن تأکید 

شده، تجربه کند؟
با مروری دوباره بر احکام، ارقام و جداول بودجۀ س��ال آینده که 
آخری��ن مراحل تصویب آن نیز در مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
و ش��ورای نگهبان در حال گذران اس��ت، پروژه های عمرانی متعدد 
که همچنان در بالتکلیفی هس��تند و وضعیت فضای کس��ب و کار 
و ش��رکت های واقعاً خصوصی، می توان پاسخی بسیار روشن و البته 

معنادار برای این پرسش کلیدی، دریافت کرد.

انبوه شركت هاى ناكارآمد 
و زيان ده دولتى، آنچنان 

حجمى از اقتصاد بیمار ایران 
را به خود اختصاص داده اند 

كه توان تنفس را از بخش 
خصوصى واقعی و سایر 

بازیگران عرصۀ کسب و کار، 
سلب كرده اند.

به دلیل شرایط ویژۀ ناشی از 
تشدید تحریم ها و تصمیم های 

خلق الساعه در سالیان اخیر، 
امروزه سرمايه داران بسيارى 

در كشور به فرایند هاى 
غيراقتصادى و فاقد اصالت 

اقتصادى مشغول هستند که 
فعاليت پنهان را به حضور در 

ويترين اقتصادی كشور ترجيح 
مى دهند. 
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یادداشت ماه

این فرض که رقابت های سیاس��ی در جامعۀ ایران، فقط بر س��ر »خدمِت 
بیشتر« شکل گیرد و متعهدترین، ناب ترین، بااخالق ترین و صالح ترین افراد 
و نیروها بر س��ریر قدرت نش��ینند و عبادتی جز خدمت خلق برای خود 

نبینند، هرچند زیبا و خواستنی است؛ اّما فقط »زیبا و خواستنی است!«
درحالی که 40س��ال از انقالب ای��ران می گذرد، از هم��ان ابتدا این 
خواست زیبا بر زبان رهبران و ذهن مردمان حاکم بوده که »بهترین« افراد 
را باید بر »صدر« نش��اند و اسب قدرت را به چنین تک سوارانی رکاب داد. 
از همان نخستین دولت، با حضور مهندس بازرگان که رهبر فقید انقالب 
بر مراتب تدین، اخالق و س��المت نفس او گواهی می داد، تا رئیس جمهور 
کنونی که بیش از ربع قرن است براساس شناخت و اعتماد مقام رهبری، 
در مناصب مختلف ملّی، نمایندگی ایش��ان را برعهده داشته، همواره این 
دقت نظر در عالی ترین سطوح حاکمیت دیده می شود. سران دولت در این 
سال ها، همگی با اوصاف اخالقی حمیده ای چون مدیریت انقالبی، اخالق 
اسالمی، سابقۀ مبارزاتی، روشن بینی، خاندان روحانی، پرکار بودن، شجاعت، 
بر سر دست گرفتن آرمان های انقالب، تدبیر و هوشمندی سیاسی توصیف 
ش��ده اند و جمالت بی نظیری در وصف س��کنات، روحیات، توانمندی ها و 
سوابق شخصی هریک در احکام تنفیذ یا سخنرانی های سراسر تکریم گفته 
شده است. با این حال، هیچ یک از رؤسای دولت در ایران بعدها نتوانسته اند 
آن تأیید و حمایت عالی نظام سیاس��ی را با خود داشته باشند؛ مخصوصاً 

آنگاه که مجموعۀ ش��رایط سیاسی و اجتماعی کشور را چنان دیده اند که 
خواس��ته اند دوباره بر س��ر قدرت بازگردند و مسئولیت دولت را در اختیار 
بگیرند و به زعم خود و حامیانش��ان، کشور را از میانۀ بحران، تنش، چالش 
یا انحراف و التقاط به مسیر سالمت و صواب بازگردانند. طرفه اینکه هیچ 
رئیس دولتی، هنگامی که چنین احس��اس مس��ئولیت اخالقی، تاریخی و 

انقالبی پیدا کرده، راهی برای بازگشت نیافته است!

عروس پرخواستگار
به راس��تی نسبت مناسبات سیاسی بر اقتصاد  کشور و به ویژه حوزۀ نفت و 
انرژی به عنوان متّکای اصلی د رآمد ی و صنعتی کشور چیست و چرا ساختار 
سیاسی اجازۀ بازگش��ت چهره های مؤثر به قد رت را نمی د هد ؟ شاید  یک 
د لیل آن باشد  که تد اوم روند ها، مناسبات و تثبیت مد یریت ها هرچند  چرخ 
توسعۀ کشور را پیش می برد  و تهد ید ها را به فرصت و بحران ها را به قد رت 
تبد یل می کند، ام��ا د رعین حال منجر به قد رت گرفتن طبقات اجتماعی 
مّتکی به د انش، ثروت و رویکرد های مس��تقل از بخش های ثابت و حاضر 
د ر ساختار سیاسی می شود  و امکان بهره مند ی حد اکثری از منابع قد رت، 
ثروت و منزلت با پاسخ گویی حد اقلی را از میان می برد . نفت د ر این میان، 
اّما یکی از اصلی ترین مید ان های منازعه اس��ت؛ حوزه ای که محل تجمع 
مجموعه ای بزرگ از منابع، مگاپروژه ها، نیروها و ارتباطات با اعد اد  و ابعاد  و 

چرا وزارت نفت، همواره گرفتار منازعات و مناسبات سیاسی است؟

شالق بر اسـب بی مهـار
سال هاست »شبح نفت« باالی سر مناسبات سیاسی جامعۀ ایران می چرخد و سال هاست که »شبح سیاست«، نفت و سرنوشت 
آن را می سـازد. سیاسـت و نفت، دو همزاد را می مانند؛ دو همزاد دیگرآزار و شاید بهتر بتوان گفت »خودآزار«. مازوخیسمی که 
بر تن جامعه و سیاسـت مبتنی بر اقتصاد تک محصولی نفت افتاده، کم وبیش همچون مازوخیسـم مداخلۀ سیاست در مناسبات 
فنی، کارشناسی و حقوقی نفت خودنمایی می کند. این دو، به شکلی ساختاری به هم متصل  اند و انفصال آنان از یکدیگر، بیشتر 
به آرزویی محال و رویایی بی ارتباط با واقعیت می ماند تا آرمانی سیاسی- اجتماعی یا انتظاری فنی-کارشناسی. کسی که تصور 
کند در جامعۀ ایران می توان مناسـبات سیاسـی را بی توجه به مسئلۀ نفت و رانت حاصل از آن تحلیل و تبیین کرد، همان قدر از 
جامعه شناسی سیاسی بی اطالع است که کس دیگری انتظار داشته باشد قراردادها، پروژه ها یا تغییر مدیریت ها در صنعت نفت، 

برکنار از تحوالت و کشاکش های سیاسی باشد و همۀ امور بر پایه های فنی و کارشناسی قرار گیرد.

محمدجواد روح

دبیر ارشد تحریریۀ 
»تازه های انرژی«
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نفــت

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

ارقام بسیار بزرگ است. نفت از بُعد  اقتصاد ی و استراتژیک، یکی از مهم ترین 
منابع اقتد ار د ولت مد رن د ر ایران محسوب می شود  و بخش بزرگی از روابط 

سیاست د اخلی و خارجی نیز تحت تأثیر و متأثر از آن، تعریف می شود . 
د رون مجموعۀ نفت، اعتبارات، اطالعات، د اد ه ها و ظرفیت هایی وجود  
د ارد  که نیروهای سیاس��ی، چه د ر موقعیت د ولت مس��تقر و چه منتقد  و 
اپوزیسیون، نمی توانند  نسبت به آن بی توجه و بی طرف باشند . از این رو، هر 
نیرو و جریان سیاسی که د ولت را د ر اختیار می گیرد ، تمایل د ارد  نیروهای 
معتمد  خود  را به نوعی د ر این حوزه »بکارد « تا د ر صورت از د س��ت رفتن 
د ولت، همچنان د ر موقعیت اپوزیسیون هم ارتباطات، اطالعات و مناسبات 

حد اقلی خود  را با این بخش کلید ی و استراتژیک حفظ کند . 
چنین است که امروز د ر بد نۀ صنعت نفت، از هر طیف و جریان سیاسی 
قبل و پس از انقالب، جای پا و چهره هایی د ید ه می ش��ود  و بسیار موارد  را 
می توان س��راغ گرفت که د ر جلسات، س��پاهی و سکوالر و اصالح طلب و 
محافظه کار و کراواتی و حزب اللهی، همگی د ور یک میز نشسته اند  و د ربارۀ 
پروژه ، قرارد اد  یا سیاست و تصمیم برای نفت و آیندۀ صنعت نفت، مذاکره 
کرد ه اند . این اتفاق، البته هم مبارک است و هم ضروری. مگر غیر این است 
که نفت برای همۀ ایرانیان است و کارشناسانی از همه سنخ، طیف، گرایش، 
سابقه، قومیت و مذاهب ایرانی باید  د ر تصمیم سازی و تصمیم گیری برای 

توسعه و صیانت از منابع و ذخایر ملّی، مشارکت د اشته باشند ؟
شعار »نفت برای همۀ ایرانیان« همان شعار نهضت ملّی شد ن صنعت 
نفت است و وزارت نفت هم، باید  برای همۀ ایرانیان باشد ؛ اما به یک شرط: 
»د اش��تن تجربه، تخصص و تّبح��ر الزم د ر حوزه ای به پیچید گی صنعت 
نفت.« اّما آیا د ر همۀ د وره ها، د ر همۀ د ولت ها و د ر همۀ پروژه ها این نگاه 
و رویه حاکم بود ه است و آیا سیاست، با چشمانی پاک به عروس سیاه، اّما 
د لفریب نفت نگریسته است یا آنکه هر جریانی سعی کرد ه آن را برباید  و 

به کابین خود  د رآورد ؟

رویا یا کابوس؟
نوع مواجهه و برخورد  سیاست با نفت، گرچه د ر همۀ اد وار و همۀ د ولت ها 
بیش و کم، چنان بود ه که روایت ش��د ، اما حد یث 8  س��ال قبل از 1392، 
حد یثی د یگرگونه است. د ر د ولت احمد ی نژاد ، شکاف سیاسی د ر کشور که 
پیش از این د ر حدّ  رقابت بین جناحین بود ، به نحو جدّ ی تشد ید  شد  و به 
مرحلۀ تالش برای حذف طیف گسترد ه ای از نیروها و جریان های سیاسی 
ارتقا یافت که د ر د ولت های موسوی، خاتمی و هاشمی به تد ریج کسب تجربه 
کرد ه بود ند  و حال، به عنوان مد یرانی توانمند ، کاربلد  و آگاه د ر عرصۀ د اخلی 
و حتی بین المللی شناخته می شد ند . د ولت احمد ی نژاد ، اّما عصر جد ید ی 
بود ؛ عصری که د ر آن، تالش ش��د  عم��وم نیروهای حاضر و مؤثر د ر د ولت 
)به طور عام( و وزارت نفت )به طور خاص( به حاشیه راند ه شوند  و با عناوینی 
همچون »توجه به جوانان«، »به مید ان آمد ن مرد م«، »شکستن د ایرۀ بستۀ 
قد رت«، نیروهایی تازه به د رون آنچه »کاس��ت نفتی ها« تلقی می شد ، وارد  
ش��وند . طبعاً نیروهایی که با عناوین »جوان«، »مرد می« و »خارج از د ایرۀ 
قد رت« )د ر اینجا وزارت نفت( برکشید ه می شد ند ، افراد ی فاقد  تجربه، تبّحر 
و حتی تخصص الزم د ر این حوزه و د ر بهترین حالت، افراد ی عملیاتی و د ر 
حدّ  مد یران اجرایی پروژه ها بود ند  که توان، شناخت و د رایت الزم را د ر قبال 

مناسبات پیچید ه، د رهم تنید ه و چند بُعد ی حوزۀ نفت ند اشتند .
آنچه با عنوان »نفتی نبود ن« مد یران یک شبۀ آن د وره مطرح می شد ، 
نه صرفاً یک توصیف، که روایت یک فاجعۀ د رحال وقوع بود ؛ فاجعه ای که 
کمترین اثر خود  را د ر طوالنی شد ن و بالتکلیف ماند ن پروژه های چند ین 
میلیارد  د الری بروز می د اد  و د ر سطوح باالتر، زمینۀ از د ست رفتن منابع 
مشترک، وضعیت مبهم فروش نفت و اقد ام های شتاب زد ه د ر قبال تعهد ات 
بین المللی ایران از قبیل سوآپ، کرسنت یا قرارد اد  خرید  گاز از ترکمنستان 

را فراهم می ساخت. 
بحران ه��ای مد یریتی د رون وزارت نفت که نتیجۀ بی اعتماد ی و نگاه 

حذفی د ولت به متخصصان، کارشناس��ان و حت��ی کارکنان صنعت نفت 
بود ، با بحران های بیرونی تکمیل تر می ش��د ؛ بحران هایی د ر سطح د رونی 
د ولت که رئیس د ولت وقت و حلقۀ اصلی اش، به د نبال مد اخلۀ مس��تقیم 
د ر مناس��بات د رونی وزارتخانه بود ند  و د ر نهایت، این مد اخالت به حذف 
2 وزیر باتجربه و شناخته ش��د ه د ر د ولت نهم انجامید . بحران بیرونی د وم، 
اّما ناشی از تحریم های بین المللی بود  و شرایطی را شکل د اد  که حتی د ر 
صورت استفاد ه از تمامی متخصصان، مد یران و شایستگان حوزۀ نفت نیز 
مقابل��ه با آن د رحدّ  محال می نمود . حال، وزارتخانه ای فروریخته با بد نه ای 
ازهم گسیخته و مد یرانی فاقد  مشروعیت و نفوذ د ر بد نۀ مجموعه، باید  با د یو 
هفت سر تحریم هم د رمی افتاد . طبیعی و بد یهی بود  که د ر چنین شرایطی، 
راهی نمی ماند  جز د س��ت به د امان غول های چراغ جاد و شد ن؛ غول هایی 
ک��ه د ر هیئت »باب��ک زنجانی« رخ نمود ند  و با اد عای بس��یجی اقتصاد و 
انقالبی بود ن و »د ور زد ن تحریم ها«، کشور، د ولت و وزارت نفت را )د رحالت 
خوش بینانه و فرض  مشارکت ند اشتن مسئوالن وقت د ر این اتفاق( د ور زد ند  

و پول های هنگفتی از نفت و اموال ملّت را ربودند و برد ند . 

نشیب و فرازهای نفت در دولت های یازدهم و دوازدهم 
با تد اوم چنین ش��رایط بهت انگیزی، تشکیل د ولت یازد هم، زمینه ای بود  
ب��رای آنکه این رون��د  د ر وزارت نفت تغییر کند . حضور بیژن نامد ار زنگنه 
به همراه جمعی از نامد ارترین مد یران و به اصطالح »ژنرال های نفتی«، این 
امید  را به وجود  آورد  که راه و روند  قبلی اصالح ش��ود  و بهبود  یابد . با این 
حال، د ر این س��ال ها و به ویژه س��ال گذشته، روند  انتصاب ها و تغییرهای 
مد یریتی د ر وزارت نفت، پرس��ش  هایی نزد  بد نۀ کارشناس��ی و مد یریتی 
وزارت نفت مطرح س��اخت و احساس شد  شخص وزیر به د لیل فشارهای 
بیرونی یا مصلحت سنجی های سیاسی، برخی مناصب مشورتی یا اجرایی 
را د ر اختیار کس��انی قرار می د هد  که ن��ه وزن و موقعیتی د رون وزارتخانه 
د ارند  و نه حتی از نظر سیاس��ی، با د ولت و جریان های سیاسی حامی آن 

همراه هستند .
ای��ن نقد ها د ر کنار برخی گالیه ها د ر حوزۀ منابع انس��انی، مس��ائل 
اجتماعی و رفاهی کارکنان نفت، نباید  بهانه ای باش��د  تا رویکرد  و راهبرد  
اصلی این وزارتخانۀ استراتژیک برای تعیین اولویت های اکتشاف، استخراج 
و تولید ، پیشبرد  مگاپروژه های ملّی د ر سطح پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس، 
واحد های پتروش��یمی، فازه��ای پارس جنوبی، حجم باالی گازرس��انی و 
اقد امات مقد ماتی برای عقد قرارد اد های جد ید  نفتی زیر سؤال برد ه شود  یا 
بد تر از آن، ازسوی همان مد عیان و مد یران د وران سقوط و انحطاط وزارت 

نفت، تخفیف د اد ه شود . 
حمالت رسانه ای اخیر  همان گروه بازمانده به د ستاورد های ملّی وزارت 
نفت و نحوۀ مواجهه با ش��رایط ناخواس��ته و تحمیلی ناشی از تحریم های 
ایاالت متحده برای خروج س��رمایه گذاران و عزم کاخ سفیدنش��ینان برای 
به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران، ، بیش از هرچیز نشان از آن د ارد  که 
جریانی با کارنامه ای ضعیف و حتی زیر صفر د ر وزارت نفت، د ست اند رکار 
بهانه جویی و توطئه چینی سیاسی- تبلیغاتی برای بازپس گرفتن مناصب و 
موقعیت های پیشین خود  برآمد ه اند ؛ اقد امی که نشان می د هد  نفت و حضور 
د ر مناصب نفتی برای آنان چه اند ازه خاطره انگیز و البته وسوس��ه کنند ه و 

شیرین است: »مقصود  تویی، کعبه و بتخانه بهانه!« 
این افراد به یاد روزگار نه چند ان د وری هس��تند که همچون س��واری 
مس��ت بر اسبی بی مهار، ش��الق می زد ند  و بی هراس از پرسش و نظارت و 
برخورد ، به پیش می راند ند . اتفاق ه��ای ناگوار آن د وره، برای بد نۀ صنعت 
نفت، د لسوزان کشور و کارشناس��ان، به کابوسی می ماند  که برای هر روز 
نجات از آن، ُش��کری واجب است. برای آن سواران، اما روزگارِ رفته، چونان 

رویایی است که هر شب، به شوق د ید ن آن، به بستر می روند .
بازگشت به آن رویا، هد ف و خواست اصیل آنان است؛ بی آنکه اهمیتی 

د هند  چه کابوسی برای د یگران به همراه خواهد  د اشت! 

به راستی نسبت مناسبات 
سیاسی بر اقتصاد  کشور و 
به ویژه حوزۀ نفت و انرژی 

به عنوان متّکای اصلی 
د رآمد ی و صنعتی کشور 

چیست و چرا ساختار 
سیاسی اجازۀ بازگشت 

چهره های مؤثر به قد رت را 
نمی د هد ؟

د رون مجموعۀ نفت، 
اعتبارات، اطالعات، د اد ه ها 
و ظرفیت هایی وجود  د ارد  
که نیروهای سیاسی، چه 
د ر موقعیت د ولت مستقر 

و چه منتقد  و اپوزیسیون، 
نمی توانند  نسبت به آن 

بی توجه و بی طرف باشند . 

هر جریان سیاسی که د ولت 
را د ر اختیار می گیرد ، تمایل 
د ارد  نیروهای معتمد  خود  را 

به نوعی د ر این حوزه »بکارد « 
تا د ر صورت از د ست رفتن 
د ولت، همچنان د ر موقعیت 

اپوزیسیون هم ارتباطات، 
اطالعات و مناسبات حد اقلی 
خود  را با این بخش کلید ی و 

استراتژیک حفظ کند . 

کسب و کار انرژی
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از زمان تش��دید تنش های آبی، بس��یاری از مناطق مختلف کش��ور 
ازجمله فالت مرکزی نیاز به تأمین و انتقال آب پیدا کرده اند. پروژۀ 
انتقال آب دریای خزر به سمنان نیز در زمان دولت آقای احمدی نژاد 
مطرح ش��د که از همان ابتدا، فعاالن زیس��ت محیطی و بس��یاری از 
کارشناس��ان مس��ائل آب، این مس��ئله را نهی کردن��د. درحالی که 
متخصصان امر با ذکر دالیل مختلف ازجمله بس��ته بودن اکوسیستم 
و تهدید گونه های مختلف گیاهی و حیات وحش منطقه، هشدارهای 
بس��یاری درخصوص این موضوع داده اند، متأس��فانه دولت قبل این 
هشدارها را جّدی نگرفت و پیشنهادهایی را در دوره های  مختلف در 
میان ردیف های بودجه ای پیشنهاد کرد که به همراه دیگر نمایندگان 
حاضر در کمیسیون تلفیق، ضمن مخالفت با این طرح موفق شدیم 

ردیف های بودجه ای آن را صفر کنیم.
حفظ منافع مّلی با پرهیز از تعلقات منطقه ای

برخالف برخی گمانه زنی ها، دلیل مخالفت با این مسئله صرفاً مسائل 
منطقه ای نیست و هنگام ارائۀ اولیۀ موضوع نیز این مسئله مطرح شد 
که با توجه به ضرورت اس��تفاده از حجم باالی آب شیرین کن ها برای 
قابل استفاده ش��دن آب های انتقالی، به جای خزر باید از آب از دریای 
عمان و س��ایر آب های آزاد منتقل ش��ود. مسئلۀ مهم دیگر، مدیریت 
یکپارچ��ه و رویکرد تعادل بخش��ی به منابع اس��ت. نباید برای تأمین 
آب یک استان، سرنوش��ت چندین استان دیگر و در واقع، کّل کشور 
را نادی��ده بگیریم. می توان و باید با تدوی��ن و اجرای طرحی جامع و 
یکپارچه و درنظر گرفتن شرایط عمومی کشور، به طور هم زمان تنش 
آبی را در استان هایی که با این معضل مواجه هستند، ازجمله خراسان، 
سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، کرمان و سایر استان ها مدیریت 
و تا حدودی مرتفع کرد. این رویکرد که تمام امکانات و منابع موجود، 
معطوف به یک استان، آن هم استانی که زادگاه رؤسای جمهور دولت 

قبل و فعلی است، بشود، تبعات ناخوشایندی درپی خواهد داشت.
اخذ دستوری مجوزهای زیست  محیطی

بعد از کش و قوس های فراوان در زمان دولت دهم، آقای روحانی نیز 

اخیراً و بعد از آنکه ردیف بودجه ای مرتبط با انتقال آب از دریای خزر 
به سمنان صفر شد، به این موضوع دامن زدند و حتی در سفر استانی 
اخیر خود، قول اجرایی شدن این طرح را به مردم سمنان داد. بالفاصله 
پس از عمومی ش��دن این موضوع، اعتراض های متعددی ش��روع شد 
و بس��یاری از کارشناس��ان به دلیل فقدان مجوزهای زیست محیطی، 
مج��دداً با طرح این مس��ئله مخالفت کردند. متأس��فانه اخیراً مطلع 
ش��دیم که رئیس جمهور به صورت دستوری و کاماًل غیرعلمی، صدور 
مجوزهای زیست محیطی را هم درخواست کرده اند که برکناری معاون 
محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و بی اطالعی ایشان 
از طرح و تصویب مس��ائل کارشناس��ی در این خصوص را می توان در 
همین راستا ارزیابی کرد. در کنار این مسائل، بی احتیاطی دیگری نیز 
در صحن علنی مجلس اتفاق افتاد و آن هم، اختصاص 5میلیاردتومان 
ردیف بودجه ای برای مطالعۀ این طرح بود که متأسفانه با تصویب آن، 

شرایط سخت تر از قبل شد.
معتقدم طرح های اینچنینی، آثار ملّی ناگوار برای نس��ل کنونی و 
نس��ل های آینده دارد. نباید دست روی دس��ت گذاشت و شاهد مرگ 
تدریجی دریای خزر و تبدیل سرنوشت آن به وضعیت کنونی تاالب های 
خش��کیدۀ کش��ور بود. باید ب��ه افرادی ک��ه اصرار بر انج��ام این طرح 
غیرکارشناس��ی دارند، تأکید کرد به جای صرف 14هزار میلیارد تومان 
از مناب��ع محدود کش��ور، آن هم در وضعیت نابه س��امان فعلی اقتصاد، 
بهتر است رویکردی سیستمی، کالن نگر و به دور از تعلقات منطقه ای و 
گروهی به بحران های کشور داشت که معیشت و آیندۀ هم وطنان را در 

سراسر کشور با اّما و اگرهای بسیاری مواجه کرده است.
متأس��فانه در دور دوم فعالیت رؤس��ای جمهور ک��ه دیگر نیازی به 
آرای عمومی مردم در سراس��ر کشور احس��اس نمی شود، عموماً شاهد 
غلبۀ تعلقات قومی و حزبی بر منافع ملّی، بروز نابسامانی های اینچنینی 
و مخالفت با دیدگاه های کارشناس��ی درخص��وص طرح های اجرایی و 
پروژه های عمرانی و سیاست های کالن اقتصادی هستیم که آثار و تبعات 

آن برای سالیان سال، متوجه تمام مردم ایران خواهد شد.

بخشی نگری و تصمیم های غیرعلمی، چالش ها و تنش  آبی کشور را تشدید می کند

سرنوشت شوم تاالب ها در انتظار خــزر
طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و اتصال آن به خلیج فارس و دریای عمان حدود 25 سال پیش مطرح شد. این طرح 
اگرچه در برخی از سال ها به فراموشی سپرده شد، اّما در دولت دهم دوباره در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در فاز اول، آب 
دریای خزر از طریق ساری به سمنان برسد و از آنجا به مناطق مرکزی برود. در فازهای بعدی نیز قرار بود این طرح به خلیج گرگان 
گسـترش یابد و آب خزر را به استان های خراسـان منتقل کند. درحالی که نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسالمی پیش 
از این نیز مخالفت خود را به طور رسـمی اعالم کرده بودند و کمیسـیون تلفیق بودجۀ مجلس این طرح را از ردیف های بودجۀ 
سال های گذشه کرده بود، اّما لحاظ دوبارۀ ردیف بودجه برای اجرایی شدن انتقال آب خزر به فالت مرکزی ایران در الیحۀ دولت 

برای بودجۀ 1398، دغدغه های جدید و جّدی تری را دامن زده است. مهندس محمد دامادی

رئیس کمیتۀ آب
مجلس شورای اسالمی

نگاه مجلس

متأسفانه در دور دوم فعالیت 
رؤسای جمهور که دیگر نیازی 
به آرای عمومی مردم در سراسر 
کشور احساس نمی شود، 
عموماً شاهد غلبۀ تعلقات 
قومی و حزبی بر منافع مّلی، 
بروز نابسامانی های اینچنینی 
و مخالفت با دیدگاه های 
کارشناسی درخصوص

 طرح های اجرایی و پروژه های 
عمرانی و سیاست های کالن 
اقتصادی هستیم که آثار و 
تبعات آن برای سالیان سال، 
متوجه تمام مردم ایران
خواهد شد.
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گم شده ای به نام حکم رانی نفت
»بدهی شرکت مّلی نفت ایران از مرز 50 میلیارد دالر گذشته است. این شرکت در حال خرج کردن ذخایر استهالک و اندوخته هایش است، 
یعنی دارد فرش زیرپایش را می فروشد. اقتصاد معیوب و حکم رانی غلط نفت، درحال ورشکسته کردن صنعت نفت ایران است. گاو شیرده 
اقتصاد ایران بیمار است.« این متن را چندی پیش در توئیتر نوشتم که به واکنشی تند ازسوی وزیر محترم نفت در نشست خبری  ایشان 
به مناسـبت دهۀ فجر منجر شـد. مهندس زنگنه را بهترین وزیر نفت ۴0 سال پس از انقالب می دانم و می دانم که او در این روزها تحت چه 
فشـارهایی قراردارد.تردیدی نیسـت که دقت الزم را در پیام توئیت بنده نداشته اند. برداشت ایشان و مجموعۀ نفت از این توئیت، ادعای 
ورشکستگی شرکت مّلی نفت ایران بوده است، در حالی که پیام اصلی، اقتصاد معیوب و حکم رانی غلط نفتی بود که الجرم صنعت نفت و نه 

شرکت مّلی نفت ایران را به سوی ورشکستگی سوق می دهد، نه اینکه هم اکنون ورشکسته است.
پدرام سلطانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی 
صنایع و معادن ایران

حکم رانی عمومی ما دارای کاس��تی های فراوانی اس��ت و چون آب از 
سرچش��مه گل آلود اس��ت، نفت هم از حکم رانی بد، رنج می برد. این 
کارنام��ه از آن همۀ دولت ها، مجالس و وزرای نفت اس��ت. هنوز این 
کش��ور وزیر نفتی با نگاه راهبردی به خود ندیده است و هرچه بوده، 
 )Oil Governance( نگاه عملیاتی بوده و بس. از این رو حکم رانی نفت
در کشور پایه گذاری نشده است، جز پاره عباراتی که از البه الی قوانین 

می توان بیرون کشید و از آنها، تصویری ناقص ساخت.
ب��ا توجه به اینکه حکم رانی نفت در ایران جایگاهی ندارد، س��هم 
س��رزمین، حکومت، شهروند و نسل های آینده از نفت، درهم و برهم 
است. این گونه است که وزیر نفت برداشت از صندوق توسعۀ ملّی را از 
این جیب به آن جیب می داند. نفت هی چگاه به این کار مبادرت نکرده 
که گزارش حسابرس��ی از ثروت بین نس��لی نفت و گاز به مردم بدهد. 
بنا بر اظهار آقای زنگنه، در 40سال پس از انقالب، 50 میلیارد بشکه 
از ذخایر نفتی کشور برداشت شده است. اگر حکم رانی نفت در ایران 
وجود داش��ت و درست بود، حاصل این برداشت حداقل 500 میلیارد 
دالر دارایی در صندوق توسعۀ ملّی می شد. شوربختانه صندوق توسعۀ 
ملّی هم شفاف نیست و رقم قابل استنادی از دارایی های این صندوق 

وجود ندارد.
نبود حکم رانی نفت باعث ش��ده اس��ت که وزارت نفت و شرکت 
ملّی نفت ایران در یک س��وی میز باش��ند، در حالی که وزارت نفت و 
به باور من وزارت انرژی، باید در جایگاه سیاس��ت گذاری بنش��یند و 
شرکت ملّی نفت، در جایگاه پیمانکار استخراج و بهره برداری از میادین 
نفتی، در آن سوی میز و روبه روی وزارت نفت. این تعریف نادرست از 
حکم رانی نفت باعث شده است که مدافعانش، ادعا کنند دارایی شرکت 
ملّی نفت ایران چندین برابر بدهی هایش است، چرا؟ زیرا آنان میادین 
نفتی را جزو دارایی های ش��رکت ملّی نفت ای��ران می دانند. این نگاه 
است که باعث می شود شرکت ملّی نفت، ذخایر و اندوختۀ احتیاطی 
خود را به جای سرمایه گذاری، خرج بدهی هایش کند. اگر این تعاریف 

را درس��ت کنیم و مرز بین حقوق س��رزمین، دولت، ملّت، نسل ها و 
پیمان��کار را معلوم کنیم، آنگاه داوری درخصوص س��المت مالی این 

شرکت، معنا و مفهوم می یابد.
فروش بیش از 1200 میلیارد دالرنفت به قیمت های اس��می در 
40سال گذشته، در تراز یک اقتصاد غیرنفتی به مفهوم حداقل 12هزار 
میلیارد دالر )متوسط سالی 300 میلیارد دالر( تولید ناخالص داخلی 
است؛ زیرا جنس درآمد نفتی عمدتاً فروش ثروت است و نباید ناگفته 

بماند که این رقم، فقط عواید صادراتی است.
اگر حکم رانی نفت در کش��ور درس��ت بود، امروز اندازۀ اقتصاد ما 
می توانس��ت و باید حداقل 2برابر اندازۀ  کنونی باشد و ما را به یکی از 
اقتصادهای بزرگ دنیا بدل کند که آن را نتوان به سادگی تحریم کرد.
در یک حکم رانی خوب نفت، وزارت نفت نباید اجازه می داشت که در 
تمام این 40س��ال به س��وزاندن گازهای سرچاهی ادامه دهد و دولت 
حق نداش��ت یارانۀ نفت را به نحوی توزیع کند که س��هم اغنیا چند 
برابر ضعفا باشد. درصورتی که حکم رانی نفت درست بود، وزارت نفت 
نقش تنظیم گری را برعهده می گرفت،  تضاد منافع درون این صنعت 
را مدیریت می کرد،  توسعۀ  صنعت برق، پاالیش، پتروشیمی و صنایع 
وابسته و پایین دستی نفت، همه و همه بدل به طفیلی های نفت و گاز 
کشور نمی شدند و همه چیز در سرمایه گذاری برای استخراج و فروش 
نفت خالصه نمی ش��د. در این صورت، نگاه به اقتصاد کشور به سمت 
هزینه-فایدۀ صرف در فروش نفت خام و گاز طبیعی منحرف نمی شد، 
نفت در تضاد با توس��عۀ صنعتی کش��ور قرار نمی گرفت و بالش��تک 

زیاده خرجی های دولت ها نمی شد.
 چنین اس��ت که صنعت نفت کش��ور در نب��ود حکم رانی نفت، 
شوربختانه در مسیر ورشکستگی است. این صنعت هر روز به سرزمین، 
مردم و نس��ل های آینده بدهکارتر از گذش��ته می ش��ود و حتی توان 
بازس��ازی خود و بازپردخت بدهی هایش را هم ندارد. ارائۀ حسابرسی 

40 ساله از نفت و گاز، نکات بسیاری را آشکار خواهد کرد.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

چرا صنعت نفت ایران در مسیر ورشکستگی قرار دارد؟

در یک حکم رانی خوب 
نفت، وزارت نفت نباید 

اجازه می داشت که 
در تمام این ۴0سال 
به سوزاندن گازهای 

سرچاهی ادامه دهد و همه 
چیز در سرمایه گذاری 

برای استخراج و فروش 
نفت خالصه نمی شد.

 نفت در تضاد با توسعۀ 
صنعتی کشور قرار 

نمی گرفت و بالشتک 
زیاده خرجی های دولت ها 

نمی شد.



پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت
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  درگیـر نفتیـــــم
روایت دکتر محمدعلی موحد از چگونگی مّلی شدن صنعت نفت



یاد

مّلی كردن نفت، برگي از تاريخ ايران است و اساساً »مّلي كردن« 
مفهومي جديد اسـت؛ ما این مفهوم را از ديگران گرفتيم. آنچه 
ما داشتیم »مصادرۀ اموال« بود، اّما مّلی کردن امری دیگر است. 
ريشۀ مّلی شـدن در بحث »عدالت اجتماعي« است. بسياري از 
متفكران بر آن بوده اند كه الزمۀ اسـتقرار عدالت اجتماعي، آن 
اسـت كه همۀ وسـايل توليد و مبادالت از حيطۀ تسـلط افراد 
خارج باشـد و دولت كه متصدي منافع عمومي است، آنها را در 

دسـت بگيرد. سال  هاي پس از جنگ جهاني دوم كه بسياري از كشورها در آن دوران يا به 
اردوگاه كمونيسم پيوستند يا كشورهايي بودند كه هرچند در اردوگاه كمونيسم نبودند، اما 
مي خواستند اصالحاتي در ساحت اجتماعي و اقتصادي صورت دهند كه از آن جمله مي توان 
به انگلسـتان و فرانسـه اشـاره كرد. اينان پس از جنگ بين الملل دوم، در مملكت خود به 
مّلي كردن رشته  ای از صنايع از قبيل زغال سنگ، حمل ونقل هوایی، آب، راه آهن، برق، گاز و 

فوالد اقدام كردند. در آن زمان ملي كردن الزمۀ عدالت اجتماعي تلقي مي شد. 
در ايران آنها كه نفت را مّلي كردند، تغيير رژيم اقتصادي كشور را نمي خواستند؛ مّلي 
كردن در ايران وسيله اي بود براي نجات از يك بن بست حقوقي. شركتی خارجي در اوضاع 
و احوال خاصي، قرارداد و امتيازي را بر كشـور ايران تحميل كرده  بود. شرايط قراردادهاي 
نفتي در كشورهاي ديگر دنيا تحول يافته بود و فرمول معروف 50–50 در نيم  كرۀ غربي اجرا 
مي شـد که صداي آن به شـرق نیز رسيد. در اينجا آن شركت خارجي كه 100 درصد امتياز 
نفت ايران را در دست داشت، حاضر نبود از چنين روشي تمكين كند. اين شركت خارجي، 
با نفوذ و قدرتي كه به استناد قرارداد خود به دست آورده بود، در تمام شئون كشور مداخله 
مي كرد. فرصتی پیش آمد که مجلس، دولت را مكّلف به استيفاي حقوق از آن شرکت کرد. 
در آن زمان چون از طريق مذاكره، اصالح و تعديل وضع ميّسـر نشد، به فكر افتاديم كه به 
كدامين وسيله  مي توانيم در شرايطي چنين، خود را از قيد آن قرارداد خالص كنيم. يكي از 
راه حل  هايي كه پيشنهاد مي شد، راه الغا و ابطال و فسخ قرارداد بود، اما قرارداد 2 طرف دارد 
و فسخ يك طرفۀ قرارداد خيلي زننده است. آن قرارداد دارسي كه در دورۀ رضاشاه الغا شد، 
به تصويب مجلس نرسيد و امضای آن پيش از مجلس و پیش از قانون اساسی بود. حاال اين 
قرارداد در رژيم مشروطه امضا شده بود. البته هرچند در واقع استبداد گسترده تر هم شده  
بود، ولي درهرحال رژيم حقوقي كشور عوض شده بود. مشروطه شده بود و اين قرارداد را 
مجلس، به موجب قانون اساسی تصويب كرده بود. قرارداد به صورت قانون درآمده و توشیح 
شده بود. باري، مصدق زير بار اينكه قرارداد را يك طرفه ملغی اعالم كنيم، نرفت و سرانجام 
گفتند مّلي كنيم. البته ما بايد در نظر بگيريم كه همچنان درگير مسئلۀ نفت هستيم. مثل 
دموكراسي مي ماند که كار ما در مسیر دموکراسی به انقالب مشروطه ختم نمي شود. هنوز 
راه زيادي در پيش داريم. من فكر مي كنم كه در درجۀ اول بايد توجه داشته باشيم كه راجع 

به چه صحبت مي كنيم.
زماني در متن قضايا بودم و جز اين، اين روزها دلمشغولي  هاي ديگري هم دارم كه سبب 
مي شود كمتر بتوانم به اين مسئله بپردازم. اما تا حّدي كه يادداشت  هاي من نشان مي دهند، 
پولـی که از فروش نفت حاصل می شـود، سـاليانه حدود 2 هزار ميليـارد يورو تخمين زده 
شده است. از اين 2 هزار ميليارد يورو، 500 ميليارد آن بابت هزينۀ توليد، حمل ونقل، پاالیش، 
ذخيره سـازي و پخش صرف مي شود. 1500 ميليارد باقي مانده بين 3 طرف ذي نفع تقسيم 
مي شود. اما این 3 طرف ذي نفع چه كساني هستند؟ كشور توليدكنندۀ نفت، كمپاني  هاي 
عامل كه از فّناوری و تكنيسين ها برخوردارند و در نهايت،  كشور مصرف كننده. جالب است 
توجه كنيم كه سـهم بيشتر را کشـورهای مصرف كننده مي برند. گفته مي شود در فرانسه 
80درصد پولي كه از مصرف كنندۀ بنزين سوپر بدون سرب دريافت مي شود، مالياتي است كه 
به جيب دولت مي رود. حاال اينكه چرا كشور مصرف كننده اينقدر ماليات سنگين مي گيرد، 
2 توجیه عمده دارد؛ يكي اينكه با ماليات سنگين جلو اسراف در مصرف گرفته مي شود و 
دوم، مصرف نفت به همين صورت كه شـما مي بينيد، آفـات اجتماعي دارد، بدبختي دارد، 
گرفتاري دارد، آلودگي ايجاد مي كند و خالصه هزينه هاي اجتماعي دارد و اين هزينه ها پاي 
دولت اسـت و بايد از محل اين درآمدهاي نفتي، هزينه هاي يادشده را جبران كند. حاصل 
این توجیه، آن است که بگوییم مالیات نفت در این کشورهای صنعتی به مثابه ابزاری برای 

سیاست اقتصادی دولت عمل می  کند.
مي گويند كه خاورميانه هميشه آبستن حوادث بوده است. وقتي ابرقدرت  هاي نظامي و 
اقتصادي زمان، موجوديت و امنّيت خود را با خاورميانه گره خورده مي يابند، معلوم است كه 
خاورميانه بايد آبسـتن حوادث باشد. بايد آگاه و هشيار بود، اّما به این نکته نیز باید توجه 

داشت که  اين حوادث هميشه از خارج سرچشمه نمي گيرند. نصیر مقدری/ موسسه مطبوعاتی آینده
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دوشنبه، ۴ ژوئن 1951
اتاق طبقه دوم ساختمان مجلس تهران به همان اندازه ساده و خالی 
ب��ود که اتاقک یک زاهد گوشه نش��ین. تنها مبلمان اتاق، یک تخت  
تاش��وی آجری رنگ بود به همراه چند صندلی دوداندود، یک قفسه 
چوبی با میزی کوچک و جعبه نیمه خالی دستمال کاغذی روی آن، 
یک شیشه جوهر و دسته کلیدی با 3 کلید، اما تنها قسمت متفاوت 
آن اتاق کسل کننده، گلدان آبی میناکاری شده ای بود که کنار تخت  
قرار داش��ت. در این ات��اق تنگ و تاریک تا هفته گذش��ته، پیرمرد 
ریاضت کشی زندگی می کرد که از بیماری و حرارت اعتقاداتش از پا 
درآمده بود. بدنش به قدری نحیف و شکننده  بود که به نظر می رسید 
وزش بادی ناگهانی می تواند او را از جا بکند؛ صورتش زرد و سست، 
چش��م هایش خیس و دس��تانش ل��رزان بود. ام��ا در همین هیبت 
ش��کننده، اراده ای اس��توارتر از کوه های البرز و آتشین تر از چاه های 

نفت آبادان وجود داشت.
یک ماه قبل، به ندرت کسی در غرب درباره محمد مصدق چیزی 
شنیده بود؛ اما هفته گذشته، چیزی که گفت و کاری که کرد، امنیت 
جهان آزاد را به شدت تحت تأثیر قرار داد. با این حال، در آمریکا تحت 
تأثیر این واقعیات که دولت وی تنها منابع نفتِی در اختیار انگلیس را 
ملّی اعالم کرده و او هنگام ایراد س��خنرانی از شدت هیجان، از حال 
رفته و اکنون باید بیش��تر به فکر سالمت خود باشد، فرصتی فراهم 

شد تا افراد اندکی او را بشناسند.
شانس��ی بزرگ بود که چنین فرد ناش��ناخته و غیرمقبولی ابتدا 
تزلزل ها را به ثبات بدل کند و آنگاه، کشورش و شاید بخش بزرگی از 
دنیا را به دنبال خود بکشاند. ایران منبع حیاتی نفت و شاهرگ تمدن 
صنعتی اس��ت. ایران همچنین مسیر طبیعی غلبه بر اتحاد جماهیر 
ش��وروی است. اگر مصدق در حفظ پهنه های عظیم نفتی کشورش 
شکست بخورد، آنچه اتفاق خواهد افتاد این است که حداقل اروپای 
غرب��ی از نفتی که برای تداوم پیش��رفت صنعتی خود به آن نیازمند 

است، محروم خواهد شد. 
در بدتری��ن حالت، اگر درنتیجه ملّی کردن، آش��فتگی هایی در 
ایران ظاهر ش��وند، ممکن اس��ت روس ها پادرمیانی کرده و نفت را 
حتی به قیمت بروز جنگ جهانی س��وم در تص��رف خود گیرند. چه 

روس ها، اجباری به استفاده از ارتش سرخ برای ورود به ایران ندارند؛ 
حاشیه های ش��مالی مرزهای آذربایجان که روسیه تالش داشت در 
س��ال 1946 آنها را به خاک خود ضمیمه کند، ممکن است توسط 
مس��کو برای س��اختن یک رژیم کمونیس��تی »بومی ایرانی« به کار 
گرفته ش��ود. زمانی که نیروه��ای امریکایی در ت��الش برای تصرف 
اروپای غربی و آس��یا بودند، این احتمال وجود داشت که کمونیسم، 
جبهه خود را از ایران تغییر دهد. یک مهندس امریکایی، دست نوشته 
ی��ک ایرانی قدیم��ی را ارائه کرد که حاوی این جمله بود: »س��ی و 
هشتمین انشعاب به سرعت درحال ورود به ایران است، نیازی نیست 

ما اسم جدیدی را یاد بگیریم.«

چهره سرزمین
 به ظاهر هفته گذش��ته ایران آرام بود. در ته��ران، در یک بعدازظهر 
آفتابی، شاه و همس��ر جوانش با یک رولزرویس جدید آبی به پیست 
اس��ب دوانی  خود رفتند و این در حالی بود که در شهر، موتور فعالیت 
احزاب به شدت درحال حرکت بود. برخالف شمار اندک هیئت همراه 
شاه، ارتش پرشمار شاهنشاهی در سربازخانه ها، آماده برای مواجهه با 
هر مشکلی بود. در آن زمان اما، ظاهراً هیچ مسئله  نگران کننده ای وجود 
نداشت. پشت چهره پایتخت، ظاهر سرخ و لم یزرع ایران صلح آمیز بود. 
بناهای پرسپولیس، پاسارگاد و شهرهای پادشاهان بزرگ فقید در زیر 
آفتاب می درخش��یدند. نوار شرقی صحرای آرام، به آسیا می رسید. در 
نوار غربی، گنجینه های سیاه ایران همچنان جاری از زیر سکوی سیاه 
شرقی رود دجله به سمت پاالیشگاه آبادان بودند. دسته های مردم برای 
قرن ها از س��احل دریای خزر تا دشت های وسیع، در حالی که در فقر 
زندگی می کردند، اما تا آنجا آماده بودند که به دنبال محمد مصدق و به 

هر جا که وی آنها را ببرد، حرکت کنند. 
مصدق در اتاق ساده اش در تهران، جایی که از وحشت گلوله های 
افراطیون در آن پناه گرفته  بود، با لباس خوابی بر تن، غرق در تفکر 
بود. درحالی که پارلمان سعی می کرد تا از عهدۀ تصمیم گیری دربارۀ 
چگونگ��ی تصدی میادین  نفت��ی برآید، دیپلمات ه��ای امریکایی و 
انگلیس��ی تالش می کردند حدس بزنند چه چیزی پشت دیوارهای 

زرد   رنگ مجلس و در سر بی موی مصدق می گذرد.

آیا محمد مصدق، عجوالنه وارد نابسامانی  شد؟

درویش در کت و شلوار راه راه
غربی ها نگاه غریبی به ما داشـته اند، درست مثل نگاه ما به آنها. با این همه، گاه وقتی 
حکایت خویش را در حدیث دیگران می خوانی، وقتی آن سوی آینه می ایستی و خود را 
از دیدگان دیگری به نظاره می نشینی، دریافت هایی دیگرگون نصیبت می شود.  آنچه 
در ادامه می خوانید، ترجمه یادداشتی است که مجله تایم در چهارمین روز از ماه ژوئن 
1951 منتشر کرده بود؛ همان شماره که تصویر محمد مصدق را روی جلد خود گذاشت 
تا جهان را با یکی دیگر از مردان بزرگش آشـنا کند. با اینکه امروز و  حتی با گذشـت 
سـال های بسـیار از کودتای 28مرداد، هنوز هم هستند کسانی که حتی نام مصدق را 
نشنیده اند، اما مّلی کردن نفت، نام او را چنان بلند در گوش جهان فریاد کرد که وقتی 

سخن از تاریخ نفت می آید، نام او نیز در پشت آن زمزمه می شود.

پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت

 لیال فغفوری

پژوهشگر
فلسلفه حقوق در
دانشگاه آمستردام



اعتقادات دینی
 غربی ها مس��تعد این هستند تا هرکس��ی را که اعتقاداتش قوی تر و رفتارش 
عجیب تر از خودش��ان باش��د، متعصب بنامند. متعصب نامیدن مصدق ممکن 
اس��ت درس��ت باش��د، اما تقریباً هیچ  نکت��ه ای را دربارۀ او روش��ن نمی کند. 
شخصیت مصدق بسیار پیچیده تر از تمام کسانی است که غرب تاکنون با آنها 
روبه رو بوده اس��ت. مهم ترین عنصری که مصدق را متفاوت تر از بقیه می کند، 

دین اوست که غرب آشنایی بسیار کمی با آن دارد؛ »اسالم«.
در حالی که مصدق ظاهراً فردی مذهبی به نظر نمی رسید و فقط گاهی به 
مس��جد می رفت، اما در خانه اش مثل همان اتاِق در مجلس، تقریباً به سادگی 
بنیان گ��ذاران دین خود زندگ��ی می کرد؛ او کم غذا می خورد، فقط 2دس��ت 
کت و ش��لوار داشت و نمی خواس��ت که بهتر از راننده اش لباس بپوشد. ممکن 
نیس��ت پدیده ای مانند مصدق در هیچ  کجای دنیا، مگر فقط در یک کش��ور 

مسلمان دیده شود.
در طول 1300س��الی که از پایه گذاری اس��الم می گذرد، ب��اور به مبارزه 
طلبیدن دیگران در آن همانند سکوالریسم، در مقیاسی وسیع و بسیار بیشتر 
از س��ایر مذاهب، موفق بوده اس��ت، چراکه توانسته مس��ایلی مانند نبرد میان 
روح و جسم، نیروی مادی و روحانی و هدف الهی را سامان دهی کند. با ظهور 
آگاهی های جدید در بخش های عقب افتاده آس��یا، مردم دریافته اند که نه تنها 

فقر، قانون طبیعت نیست، بلکه وضعیتی است که می تواند و باید از بین برود.
ازخ��الل قرن ها، ای��ران به خانه صوفی ها، دراویش و زاهدانی تبدیل ش��د 
که با مراس��م و رقص های عرفانی و مرموزش��ان، در بازارهای تهران و اصفهان 
دلربایی می کردند و این در حالی اس��ت که محمد مصدق با جس��می نحیف، 
چشمانی پرآب و رؤیاهایی تیزبینانه، درویشی با تحصیالت دانشگاهی و تفکری 

مدرن بود.

تالشگر، آزموده و شایسته
 مصدق بیش��تر زندگی اش را چونان مبارزی در راه درک راس��تین از حق و 
حقیقت سپری کرد. او در تاریخ مالل آور ایران جدید، تاریخ فساد و انحراف، 
چشم پوشی و حرص، همواره در جبهه فرشتگان می جنگید. او در تهران و در 
بارگاه کسالت آور شاهان قاجار )سلسله ای که برای بیش از یک قرن بر ایران 
حکومت کرد و در سال 1925 از بین رفت( بزرگ شد. پدرش، میرزا هدایت 
برای 30 س��ال وزیر دارایی شاه بود و مادرش نجم السلطنه، شاهزاده قاجار 

و برادرزاده ناصرالدین شاه، حاکمی بی بندوبار و متنفر از خارجی ها، بود.
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محمد جوان، اما در س��ایۀ کاخ شاهنشاهی به تحصیالت خود 
ادامه داد. مادرش، زنی با احس��اس و مسئولیت اجتماعی باال بود و 
او را با خود به عیادت هایش از بیمارستان نجمه که خود در تهران 
س��اخته بود و مصدق همچنان مسایل مالی آن را تأمین می کند، 
می بُ��رد. محمد دریافته بود که بی��رون از دیوارهای کاخ، فقر براثر 
هجوم ماجراجویان خارجی و ناکارآمدی دربار حاکم، همه سرزمین 
را فراگرفته است. وقتی محمد 15ساله شد، به عنوان نمایندۀ مالی 
و برای کارآموزی در خدمات اجتماعی به استان خراسان فرستاده 
شد. 10   سال بعد که به تهران بازگشت، یک کارگزار دولتی جوان، 
باهوش و گوش��ه گیر بود که شاه به او لقب »مصدق« یعنی فردی 
تالش��گر، آزموده شده و الیق اعطا را کرد. اما چند ماه بعد، مصدق 
جوان به انقالب ناموفقی که علیه الغای قانون اساسی جدید ایرانیان 
توسط شاه ایجاد ش��ده بود پیوست و سخنرانی های خیابانی علیه 
تخت ش��اهی ایراد کرد که در این زمان، مردان ش��اه به او توصیه 

کردند کشور را ترک کند.
مص��دق 3 س��ال در پاریس به تحصیل اقتصاد و علوم سیاس��ی 
پرداخت و ایده ها و اندیش��ه های غربی را در قالبی ساده آموخت. او 
هنوز بحثی را که در دوران دانش��جویی اش در مورد این سؤال به راه 
انداخته ب��ود به خاطر می آورد: »چه چیز، یک فرد را سوسیالیس��ت 
می کن��د؟ فقر«. محمد در پاریس غمگین و تنها بود، چراکه مجبور 
ش��ده بود همس��ر و فرزندش را در تهران ترک کن��د. او در آن اتاق 
تاری��ک و کوچ��ک، عصبی و بدحال و زخم معده اش وخیم تر ش��ده 
بود؛ اما وقتی ش��اه از وضعیت بد بیماری او مطلع ش��د، اجازه داد تا 

به ایران بازگردد.

نامه هایی در خون
 مصدق پس از آنکه از سوییس دکترای حقوق گرفت، به عنوان 
مش��اور مالی انتخاب ش��د. او با انرژی فراوان و درایت، صدها تن از 
کارگ��زاران اداری را که درواقع کاری انج��ام نمی دادند، برکنار کرد. 
تع��دادی از آنه��ا برای مص��دق نامه های تهدیدآمیز نوش��تند. پس 
او هم اخراج ش��د، اما در س��ال 1919مجدداً بازگش��ت. او با حمله 
ب��ه انگلیس ک��ه دولت ایران را مجبور کرده ب��ود تا درحقیقت، یک 
قرارداد تحت الحمایگی را امضا کند، ش��هرت و اعتبار سیاسی اش را 
به دس��ت آورد. ولی مجدداً تبعید ش��د و باز هم در سال 1920 و در 
حالی که نگران س��قوط ایران به ی��ک جنگ غیرنظامی داخلی علیه 
دولت مرکزی بود، به عنوان اداره کنندۀ یک استان، بازگردانده شد. در 
1922 به عنوان وزیر دارایی معرفی شد و در اقدامی یک باره، حقوق 
تمام صاحب منصبان اداری ش��امل اعض��ای پارلمان و خودش را به 
نصف کاهش داد. در حالی که مصدق این بار هم اخراج شد، اما مردم 

تهران او را برای نمایندگی مجلس انتخاب کردند.
در س��ال 1925 که رضاخان )یک گروهبان نظامی که با کمک 
انگلیس به دیکتاتور واقعی ایران تبدیل شده بود( خود را شاه معرفی 
ک��رد، مصدق در مجلس فریاد زد: »من مخالف او هس��تم و عمل او 
برخ��الف قانون اس��ت.« او تنها مرد صاحب ق��درت در ایران بود که 
جرئت داشت چنین حرفی بزند. شاه ایران تالش کرد تا با روش هایی 
بیهوده و ناکارآمد، ایران را مدرن کند، اما مصدق با روش های قهری 

او مخالفت می کرد.
در سال 1928، در اعتراض به اینکه انتخابات ها متقلبانه هستند 
)و بودن��د(، مص��دق به زمین کش��اورزی اش در احمدآب��اد واقع در 
غرب تهران رفت و برای 13س��ال از سیاس��ت دور ماند. س��المت او 
روبه  وخامت نهاد تا اینکه در سال1930، برای درمان به برلین رفت. 
در حالی که پزشکان درباره وضعیت عصبی او نیز به او هشدار دادند، 

اما مصدق ادامه درمان را رها کرد.

در سال 1940 رضاش��اه )پدر شاه فعلی(، از دشمن قدیمی اش 
انتق��ام گرفت. پلی��س مخفی با یک اته��ام جعل��ی، او را در باغش 
بازداشت کرد. وقتی که خدیجه، دختر 17ساله اش، این خبر را شنید، 
دچار ش��وک روانی شد و هنوز هم در آسایشگاهی در سوییس است 
)نخست وزیر هرجا که نام او –   دخترش- را می شنود، گریه می کند(.

وقت��ی مصدق بعد از 4     ماه و نیم حبس در س��لول س��رداب با 
وساطت ولیعهد تازه تاج گذاشته آزاد شد، نمی توانست راه برود. او به 
درمان جسمی پرداخت، اما دوستان نزدیکش می گویند که به لحاظ 

روحی هنوز از صدمات زندان رنج می برد.

9 مرد در اتاق مخفی
 در س��ال 1940، س��ربازان روس و انگلیس��ی وارد ای��ران ش��دند. 
بیگانه ستیزی مصدق در آن زمان بیش از هر وقت دیگر آشکار شد. 
او ب��ا تصویب الیح��ه ای، دولت را از اعطای هرگون��ه امتیاز نفتی به 
کشورهای دیگر، بدون اجازه قانونی منع کرد. باتوجه به اینکه تالش 
روسیه معطوف به انحصار امتیاز نفت شمال ایران بود، کمونیست های 
ایرانی او را نماینده انگلیس نامیدند، اما او هرگز پای خود را به ورطه 
بی احترامی و توهین نگذاشت. وقتی که روسیه، آذربایجان را تصرف 
ک��رد، محمد مص��دق در صف مقدم فراخوانده ش��دن برای تبعید و 
اخراج بود. بعد از آنکه سازمان ملل، روسیه را مجبور کرد خاک ایران 
را تخلیه کند، توجهش را معطوف به دشمن قدیمی  کرد و همچنان 

با هر حمایتی از روسیه مخالفت می کرد.
مصدق درصدد برآمد تا دستورکار سیاسی ویژه ای را برای خود 
طراحی کند؛ مصدق همراه با 8 نماینده دیگر از تهران، جبهه پیشرو 
ملّی را تأسیس کرد. هرچند این مسئله براساس استانداردهای غربی 
غیرقابل باور اس��ت، اما این 9 مرد توانس��تند در طول یک ماه، 136 
نماینده پارلمان ایران را تحت کنترل خود درآورند. آنها به این دلیل 
موفق به انجام این کار شدند که مصدق، یکی از معدود مردان ایرانی 
اس��ت که از چگونگی ادارۀ نهادهای سیاس��ی مطلع است، اما سایر 
سیاس��ت مداران فقط به دنبال آن چیزی هستند که می توانند برای 

خود به دست آورند.
3 هفته پس از کشته ش��دن علی رزم آرا به دست اعضای گروه 
فداییان اسالم، پیرمرد معترض، طرح ملّی کردن بی قیدوشرط خود 
را به اتفاق آرا در مجلس به تصویب رس��اند. در حالی که مجلس از او 
خواست تا نخست وزیر شود و او نیز به رغم کهولت سن و بیماری، از 

آنجاکه این درخواست اکثریت بود، پذیرفت.

انگلیسی ها چقدر بد هستند؟
 مصدق فقط بر یک موضع پافش��اری می ک��رد؛ »ملّی کردن نفت«. 
این موضوع به کانون احساسات و تعصبات سیاسی در کشور تبدیل 
ش��ده بود. هفتۀ گذش��ته حسین مکی، دس��تیار اصلی نخست وزیر، 
خبرن��گاران خارج��ی را در تهران به ی��ک توِر بازدی��د از حفره ها، 
محله های پُر از چاه و غار و خانه های ویران ش��ده که وی معتقد بود 
تمام آنها ناشی از استعمار منابع طبیعی ایران توسط انگلیس است، 
برد. به باور بسیاری از تحلیل گران، ملّی کردن نفت هم برای ایرانیان 

و هم برای خارجی ها یک نوشداروی رویایی بود.
در س��ال 1933، انگلی��س قرارداد جدید 60 س��اله ای را با 
ای��ران امضا کرد که به ایران امتیاز 4 ش��یلینگ در برابر هر تن 
نف��ت را می داد. مطابق با اس��تانداردهای روز، این قرارداد بدی 
نبود، اما با اس��تانداردهای س��ال 1951، این یک استثمار است. 
تحت این قرارداد که همچنان مؤثر اس��ت، دولت بریتانیا منافع 
بسیار بیشتری را از شریک ایرانی اش به دست می آورد. در سال 
1949، وقتی بریتانیا پیش��نهاد 50–50 مشابهی را به ایرانی ها 

 لندن به امریکا تضمین 
داد که معتقد است دخالت 
نظامی در ایران اشتباه 
پرخطری خواهد بود. 
بنابراین نیرویی به ایران 
فرستاده نخواهد شد، مگر 
اینکه برای حفظ حیات 
و منافع بریتانیا ضروری 
باشد، اما انگلیس همچنان 
اعالم می کرد که دعوای 
مّلی کردن را به دادگاه 
بین المللی الهه ارجاع 
خواهد داد.

پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت
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داد، دیگ��ر خیلی دیر بود، چراکه مجلس ایران این پیش��نهاد را 
رد کرد.

چشم اندازها
 ب��رای مدتی، مصدق قدرت را در دس��ت های ل��رزان و عصبی خود 
گرفت. تنها مقام سیاسی دیگر ایران، احمد قوام بود که در وضعیت 
بیماری و در س��وییس به سر می برد. ش��اه جوان ایران که به اتخاذ 
سیاس��ت حرکت آرام درب��اره ملّی کردن معروف بود، می توانس��ت 
پارلمان را تحت کنترل، مصدق را تبعید و بر کش��ور با اس��تفاده از 
ارتش شاهنش��اهی حاکمیت کند. اما تمام شواهد حاکی از آن است 
که او، ش��هامت و جرئت چنین کاری را نداشت. حتی کمونیست ها 
نیز برای مدتی به دلیل نفوذ و محبوبیت مصدق متوقف شدند. آنها 
مردم را ب��رای تظاهرات های خیابانی و دیگر فعالیت های سیاس��ی 
فرامی خواندند و حتی در نابسامانی ها، مترصد فرصتی برای اعتصاب 
بودن��د. اگر برای مث��ال عده ای از کارکنان مناطق نفتی براثر س��وء 
مدیریت بی کار می شدند، هیچ کس شّکی نمی کرد که کمونیست ها 

درصدد به دست گرفتن قدرت برآمده اند.
 بعد از اینکه مصدق به نخست وزیری رسید، سفیر امریکا، هنری 
اف گردی، روزهای بسیاری برای اینکه نشان دهد هیچ دخالتی از طرف 
امریکا در امور داخلی ایران صورت نگرفته است، ساکت شد. رسانه های 
ایران نیز به او به ش��دت برای  مداخله  نکردنش حمله کردند، چراکه 
ایرانی ها می خواستند امریکا، انگلیس را برای مواجه شدن با مطالبات 
مصدق تحت فشار قرار دهد. اما این وقایع، نکته مهمی را اثبات کرد؛ 
مسئله این نیست که سیاست مداران ایرانی سر دخالت خارجی ها فریاد 
سر می دهند، آنها خود در صورتی که دخالت امریکا را همگام با منافع 

خود بدانند، به آن خوشامد خواهند گفت.

فشار از سوی واشینگتن
 سیاس��ت امری��کا درخصوص هر چی��زی آرام اس��ت؛ »صبر کن تا 
آس��مان، آرام و صاف شود« و سپس تالش کن تا بریتانیا و ایرانی ها 
را دور ی��ک میز کنفرانس جمع کنی. واش��ینگتن و لندن همچنان 
امیدوارند تا کنترل بخش��ی از نفت ایران با حفظ پاالیش��گاه بزرگ 
آبادان در اختی��ار انگلیس باقی بماند، یعنی همان 1.781مایل لوله 
ساخته شده توسط انگلیسی ها و 147 نفت کش انگلیسی. اّما مصدق 
در موضعی بی رحمانه، خواس��تار این بود ک��ه بدون هیچ مابه ازایی، 
انگلیس همچنان در مورد این حوزه های نفتی کمک فنی ارائه کند. 
اما انگلیس قصد دارد کمک فنی را در ازای یک امتیاز مش��خص که 

تداوم مالکیت بخشی از این حوزه هاست، ارائه کند.
هفتۀ گذش��ته، زمانی که ِس��ر ویلیام فریزر نش��ان داد در صدد 
ترسیم اولتیماتوم های محکمی برای مصدق است، گرادی بالفاصله 
به واش��ینگتن تلگراف زد تا از طریق لندن به فریزر فش��ار وارد کند 
که منطقی باش��د. در همان زمان، گرادی به ایرانی ها اطالع داد که 
ایاالت متحده حّق ایران مبنی بر ملّی کردن منابع خود را به رسمیت 

نشناخته است و آن را امکان پذیر نمی داند.

خونسردی و آرامش
 لندن ب��ه امریکا تضمین داد که معتقد اس��ت دخال��ت نظامی در 
ایران اشتباه پرخطری خواهد بود. بنابراین نیرویی به ایران فرستاده 
نخواهد ش��د، مگر اینکه برای حفظ حیات و منافع بریتانیا ضروری 
باش��د، اما انگلیس همچنان اعالم می کرد که دعوای ملّی کردن را به 

دادگاه بین المللی الهه ارجاع خواهد داد.
در تهران، فریزر با ارس��ال نماینده ای برای مذاکره با کمیسیون 
نف��ت مجل��س به عنوان ابزاری ب��رای احترام به دولت پادش��اهی و 

پارلمان ایران موافقت کرد. گزارش های دریافتی از مجلس حاکی از 
این بود که اعضای کمیس��یون با آرامش، خونسردی و تعلل درحال 
مذاکره بودند. انگلیس ورق هایی در دس��ت داش��ت که اگر عاقالنه 
ب��ازی می کرد، می توانس��ت ایران را متوقف کن��د. دولت مصدق به 
بریتانی��ا درخصوص جبران حدود 25 درص��د از منافع نفت موجود 
اطمینان داد. ایران نه تنها سرمایه ای برای این پرداخت نداشت، بلکه 
حتی قادر به تأمین 60 میلیون دالر مورد نیاز ساالنه اش برای اداره 
شرکت ها نیز نبود. مصدق درخصوص هیچ یک از مواردی که آنها را 
مقدمات می دانست مصالحه نکرد. حتی رفتارش در هفته گذشته، به 

نظر تکیه زدن به حبابی توخالی می رسید.

قدم های لرزان
 با پایان یافتن هفته، مصدق لباس پوشید و برای اولین بار در طول 
ای��ن 13 روز برای ی��ک کنفرانس خبری با خبرن��گاران خارجی، از 
گوش��ه انزوا بیرون آمد. کت و شلوار آبی راه راه او، برای اندام الغرش 
به نظر بزرگ می آمد و از میان راهروی مفروش مجلس، شانه هایش 
تکیده و افتاده به نظر می رس��یدند. نخست وزیر در برابر خبرنگاران، 
نوشته ای را در دستان لرزانش گرفت و شروع به خواندن کرد. بعد از 
چند کلمه، او منقلب و چشم هایش پر از اشک شد. او تعادلش را از 
دس��ت داد. شخصی بالفاصله بازوی راست او را گرفت تا از پا نیفتد. 
مصدق نفس��ی کشید. سرش را تکان داد و با لهجۀ فارسی آهنگینی 
ش��روع به خواندن کرد و زمانی که به عق��ب و جلو تکان می خورد، 

محافظش بازوهایش را نگه داشته بود.
در می��ان نفس زدن ها، مص��دق به خبرنگاران گف��ت که ایران 
بای��د برای رهای��ی از مرگ، یعنی برای ملّی ک��ردن نفت بجنگد. او 
اضافه کرد: »اولین قدم برای اصالح و بازس��ازی کش��ور، این اس��ت 
ک��ه نمایندگان انگلیس��ی– ایرانی را که تمام کش��ور را برای ارضای 
حرص خودشان قربانی کرده اند، بیرون کنیم.« اما او نشان داد که از 
موقعیت ایران در دنیای آزاد آگاه است؛ »ملّت های آزاد دنیا که ایران 
را در این نبرد یاری می کردند، فقط به جلوگیری از س��قوط یکی از 
قدیمی ترین ملت های دنیا کمک نکرده اند، چراکه با باقی ماندن این 
ملّت، شاید سرنوشت جهان تغییر کند و خود تمدن غرب از سقوط 
نج��ات پیدا کند.« او همچنین برای اولین بار اظهار کرد که ایران از 

کمک اقتصادی امریکا استقبال می کند.

روزنه های امید
 کمک امریکا به ایران هر چند کوچک، اما براساس طرح هزینه های 
مارشال برای اروپای غربی بود. برنامۀ اصلی توسعۀ ایران توسط گروه 
مش��اوران خصوصی ش��امل متخصصان امریکایی و مذاکره کنندگان 
خارجی تهیه ش��د )مجله تایم، 24 اکتبر 1949(. این موضوع بسیار 
مهمی بود، زیرا دولت ایران پولی برای بازگرداندن به امریکا نداش��ت. 
هفتۀ گذشته رئیس جمهور ترومن از کنگره خواست تا 805 میلیارد 
دالر ب��رای نیروهای نظامی خارجی و کمک اقتصادی برای س��اخت 
سپر دفاعی در برابر حمله اختصاص دهد که از این مبلغ 415 میلیون 

دالر برای کمک به ایران، یونان و ترکیه اختصاص خواهد یافت.
همچن��ان که امریکا در ت��الش برای وارد ک��ردن خاورمیانه به 
کمپ غرب است، این امر در نگاه محمد مصدق، ماجراجوی ملّی گرا، 
موضوع جالبی نیست. البته در این وضعیت، تنها بهره برداران واقعی، 

کمونیست های ایرانی و رفیق شان شوروی خواهد بود.
هفته گذشته در تهران و در یک میهمانی باده گساری در سفارت 
شوروی، میهمانان می گفتند که سفیر روسیه، وازیلیویچ سارچیکو، 
به طور غیرمعمولی خوش��حال بود، به طوری ک��ه گویی تمام مردان 

ایران را در تیررس نگاهش داشت.

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

در سال 1928، در اعتراض 
به اینکه انتخابات ها 

متقلبانه هستند
مصدق به زمین 

کشاورزی اش در احمدآباد 
واقع در غرب تهران رفت 
و برای 13سال از سیاست 

دور ماند. سالمت او 
روبه  وخامت نهاد تا اینکه 
در سال1930، برای درمان 
به برلین رفت. در حالی که 

پزشکان درباره وضعیت 
عصبی او نیز به او هشدار 

دادند، اما مصدق ادامه 
درمان را رها کرد.
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ارزيابي كارنامۀ اقتصادي دولت مصدق، در دوران قطع صادرات نفت )1330 تا 1332(

سفـره بـدون نفــــتء
درحالی که اقتصاد ايران شديداً به درآمدهاي نفتي وابسته است و طرح به صفر رساندن صادرات نفتی ایران ازسوی دونالدترامپ با 
جّدیت باال و همچنان در حال پیگیری است، اين روند آثار سوئي بر اقتصاد و سياست ايران برجاي نهاده است. این در حالی است که 
قطع يا كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي همواره جزئي از برنامۀ اقتصادي دولت ها اعالم شده، به ويژه دولت هايي كه گرايش هاي 
دموكراسـي خواهانه داشـته اند، كوشـش بيشـتري در اين راه به خرج داده اند. با وجـود این، در تاريخ معاصر ايـران به جز دوران 
نخسـت وزيري دكتر محمد مصدق از ارديبهشـت 1330 تا مرداد 1332،  هيچ گاه درآمدهاي نفتي قطع نشـده و با وجود كاهش يا 
افزايش درآمد نفت، اقتصاد ايران در مقاطع زماني مختلف، همچنان به اين منبع، وابسته باقي مانده است. از اين رو مي توان گفت، 
دولت مصدق تنها دولت معاصر است كه توانسته اقتصاد كشور را بدون نفت اداره كند. اين توفيق اما، با تصميم قبلي و برنامه ريزي 
منسجم به دست نيامد، بلكه قطع ناگهاني درآمد نفت كه در ادامه شرح داده خواهد شد، دولت را در برابر عمل انجام شده ای قرار داد 
و ناگزير ساخت براي ادارۀ كشور، توجه خود را به منابعي غير از نفت معطوف سازد. هرچه كه بود، »اقتصاد بدون نفت« در دوره اي 
كوتاه و آميخته به بحران هاي عميق سياسي محقق شد و تجربه اي منحصربه فرد را در تاريخ معاصر ايران رقم زد؛ تجربه اي كه مرور 

آن در شرايط كنوني، خالي از فايده نيست.

حمیدرضا حسینیی

روزنامه نگار

پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت
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آنچه موجب ش��د محمد مصدق در 12 ارديبهشت 1330 زمام امور 
كش��ور را به دست گيرد و بر مسند نخس��ت وزيري بنشيند، اجراي 
»قان��ون ملّي ش��دن صنع��ت نفت اي��ران« بود كه مص��دق خود از 
طراحان و حاميانش به شمار مي رفت. اين قانون در  اسفند 1329 به 
تصويب مجلس ش��وراي ملّي رسيد و پس از توشيح شاه در واپسين 
روزهاي همان س��ال، رس��ميت پيدا كرد. ملّي شدن صنعت نفت از 
سياست هاي استعماري »شركت نفت انگليس و ايران« ناشي می شد 
كه از زمان مظفرالدين شاه قاجار )1275تا 1285 خورشيدي( امتياز 
اس��تخراج و فروش نفت ايران را در دست داشت و سهم عمده ای از 
درآمدهاي نفتي ايران را به جيب دولت و س��رمايه داران انگليس��ي 
مي ريخ��ت. نگاهي به چگونگي توزيع درآمده��اي حاصل از فروش 
نفت ايران در س��ال هاي منتهي به ملّي ش��دن نفت نشان مي دهد، 
درحالي كه ح��ّق امتياز ايران از نفت مبلغ ثابتي بود، قيمت نفت به 
ش��كلی روزافزون باال مي رفت و سود بيشتري نصيب »شركت نفت 

انگليس و ايران« مي شد. 
در س��ال هاي 1312 تا 1328، شركت نفت 895 ميليون پوند 
استرلينگ درآمد خالص داشت و  از اين ميزان، 500 ميليون پوند، 

سود سرمايه بود. 175 ميليون پوند، به عنوان ماليات به جيب دولت 
انگلستان رفته بود. 115 ميليون پوند سود سهام داران غيرايراني بود 
و 105 ميلي��ون پوند معادل 11.9 درصد درآمد خالص، عايد دولت 
ايران شده بود.  همچنين در سال 1326 و در شرايطي كه حّق امتياز 
ايران از نفت 7 ميليون پوند استرلينگ بود، شركت نفت از پرداخت 
حّق گمركي وارداتش به ايران به ارزش 6 ميليون پوند استرلينگ و 
نيز از ماليات بر صادرات از ايران به مبلغ 20 ميليون پوند معاف بود. 
با وجود آنکه در آس��تانۀ نخست وزيري محمد مصدق، ايران بيش از 
همۀ كش��ورهاي عربي نفت توليد مي ك��رد، اما حّق امتيازش از اين 
كشورها كمتر بود. در اين زمان ايران بابت هر بشكه نفت 24 گالني، 
8 سنت حّق  امتياز دريافت مي كرد. درحالي كه حّق االمتياز بحرين 
از هر بش��كه نفت 35 سنت، عربستان سعودي 56 سنت و عراق 60 
س��نت بود. اين همه وضع غيرقابل تحمل��ي را به وجود آورده بود كه 

جنبش ملي شدن صنعت نفت حاصل آن شد. 
تشکیل کمیتۀ پنج نفره

مصدق كه اصلي ترين وظيفۀ دولتش اجراي قانون ملّي شدن صنعت 
نفت بود، كميتۀ پنج نفره اي را براي اجرای اين قانون تشكيل داد و 


اعضای کارکنان شرکت 

نفت انگلیس و ایران 
در حال صرف ناهار به 

دعوت کشکولی خان در 
اردوگاه زمستانی )130۴(

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا
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در خرداد  1330 براي تحويل گرفتن تأسيس��ات نفتي از »شركت 
نفت انگليس و ايران« به خوزستان فرستاد. در مقابل، شركت نفت 
تهدي��د كرد كارمندانش را از ايران خارج مي كند و با حمايت كامل 
دولت انگلس��تان به صاحبان نفت كش ها در خليج فارس هشدار داد 
كه نفت خريداري شده از ايران، در بازارهاي جهاني پذيرفته نخواهد 
ش��د. اين تهديد در ش��هريور همان سال جامۀ عمل به خود پوشيد 
و به تعطيلي تأسيس��ات نفتي خوزستان منجر شد. دولت انگلستان 
ني��روي دريايي خ��ود را در خليج فارس تقويت ك��رد و به محاصرۀ 
نظام��ي ايران براي جلوگيري از صادرات نفت مبادرت ورزيد. ضمن 
آنكه همۀ س��رمايه هاي دولت ايران و ارز حاصل از حّق امتياز ايران 
از فروش نفت را بلوكه كرد. با ش��كايت دولت انگلس��تان به شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد، دولت مصدق به يك جنگ ديپلماتيك 
تمام عيار وارد شد و معلوم شد كه صادرات مجدد نفت ايران جز با 
كاميابي در اين كارزار ديپلماتيك، ممكن نخواهد بود. ناگفته نماند، 
مصدق عالوه بر ملّي كردن صنعت نفت، به تضعيف سلطنت طلبان 
و محافظه كاران طرف دار انگليس عالقۀ بس��ياری داشت و اين يكي 
ديگر از داليل سرس��ختي انگلس��تان در رويارويي با دولت وي بود. 
بدين ترتيب مصدق كه هنگام تصّدي پس��ت نخست وزيري، برنامۀ 
دول��ت خود را »اجراي قانون ملّي ش��دن صنعت نفت... و تخصيص 
عوايد حاصله از آن به تقويت بنيۀ اقتصادي كشور و ايجاد موجبات 
رفاه و آس��ايش عمومي« اعالم كرده بود، ب��ا وضعي كاماًل متفاوت 
روبه رو شد؛ او كوشيد تا با گرفتن وام 25 ميليون دالري با نرخ بهرۀ 
س��ه و نيم درصد از بانك صادرات و واردات امريكا، گشايش��ي را در 
اقتصاد كشور به وجود آورد، اّما امريكايي ها اعطاي هرگونه وام را به 
حّل مناقشۀ نفت موكول ساختند و عالوه بر قرار دادن دولت مصدق 
در تنگناي اقتصادي، موضع سياسي اين دولت را در برابر مخالفانش  
تضعيف كردند. در اين ميان، اتحاد جماهير شوروي نيز از پرداخت 
بدهي باقي مانده از جنگ جهاني دوم، س��ر ب��از زد و دولت مصدق 

بيش از پيش تحت فشار قرار گرفت.

اجبار و نه انتخاب!
اينج��ا بود كه »اقتصاد بدون نفت«، ن��ه به عنوان يك انتخاب، بلكه 
به عن��وان راهی گريزناپذير پي��ش پاي دولت قرار گرف��ت. اما بايد 
بررس��ی کرد، اقتصادي كه دولت ناگزير ب��ود آن را بدون نفت اداره 
كند، چه وضعي داشت و آيا ساير بخش هاي اقتصادي ايران همچون 
كش��اورزي و صنعت، آن هم در ش��رايطي كه در سال 1329 سهم 
اي��ران از فروش نفت 22184 ميليون ري��ال و از صادرات غيرنفتي 
3563 ميلي��ون ري��ال بود و نس��بت 6.2 به یک را نش��ان مي داد، 

مي توانستند بار ادارۀ كشور را بر دوش بگيرند؟  
اگر درآمدهاي نفتي را كنار بگذاريم، اقتصاد ایران در آن مقطع 
زماني به كشاورزي برپايۀ روش هاي سّنتي كشت با بهره وري پايين 
متّك��ي بود. با وج��ودي كه 56 درصد از جمعيت كش��ور در بخش 
كش��اورزي شاغل بودند، اّما بازده اين بخش در بهترين حالت، فقط 
كف��اف نياز داخلي را مي داد. ناگفته نماند كه سياس��ت اقتصادي- 
اجتماعي دولت پهلوي اول كه به يكجانش��ين كردن ايالت و عشاير 
معطوف بود، اقتصاد شبان كاره اي و بخش دام داري را كاماًل تضعيف 
ك��رده بود. صنايع اي��ران مح��دود و از حيث تكنول��وژي و نيروي 
متخصص به غرب وابس��ته بودند و فقط حدود 2درصد از جمعيت 
كشور در اين بخش حضور داشتند. صنعت نساجي بيشترين توليد 
را داش��ت و مابقي صنايع عبارت بود از قندس��ازي، كبريت سازي و 

توليد س��يمان. به بيان ديگر، ايران فاقد صنايع مادر و اس��تراتژيك 
بود. از سوي ديگر، كش��اكش سياسي داخل كشور، اقتصاد را تحت 
تأثير قرار داده ب��ود و خصوصاً اعتصاب هاي كارگري كه حزب توده 
در شكل دهي آن نقش داشت، موانعي را پيش پاي توليد داخلي قرار 
مي داد. گاه نيز رقيبان يا مؤتلفان سابق مصدق در رويارويي با دولت 
او ب��ه حوزۀ اقتصاد روي مي آوردن��د و موانعي را در برابر برنامه هاي 
اقتصادي اش ايجاد مي كردند. براي نمونه، هنگامي كه دولت كوشيد 
ب��ا ايجاد نانوايي هاي جديد، قيمت نان را پايين آورد، اصناف بازار به 
تشويق آيت اهلل ابوالقاسم كاشاني، به مخالفت جّدي پرداختند. طرح 
دولت براي ملّي كردن شركت تلفن با مخالفت كاشاني و حائري زاده 
)نمايندۀ مجلس( روبه رو ش��د كه آن را با حمايت اسالم از مالكيت 
خصوصي در تعارض يافتند و س��هام داران را به اعتراض فراخواندند. 
همچنين ممنوعيت فروش مشروبات الكلي با ابتكار حاميان آيت اهلل 

كاشاني در مجلس به كاهش درآمدهاي مالياتي انجاميد.  

کاالهای »بيشترقابل فروش«
در اين بس��تر، دولت مصدق برنامۀ اقتصاد بدون نفت را در دس��تور 
كار قرار داد و در گام نخس��ت، حذف هزينه هاي غيرضروري، اصالح 
سيستم مالياتي و بازنگري در ادارۀ دولت به منظور كاستن از هزينه ها 
و افزايش بازده در دستور كار قرار گرفت. در نتيجه، هزينه ها از 11.2 
ميليارد ريال، مندرج در بودجۀ س��ال 1329 ب��ه 9.7 ميليارد ريال 
در بودجۀ 1330 رس��يد و كاهش ش��ديدي را نشان داد. همچنين 
به منظ��ور مقابله با كمبود ارز، واردات به 2 گروه كاالهاي ضروري و 
تجّملي تقسيم شد و صادرات نيز در 2 گروه كاالهاي كمتر و بيشتر 
قابل فروش جاي گرفت. بر اين اساس كاالهاي تجّملي را بازرگاناني 
مي توانس��تند وارد كنند ك��ه به صدور كااله��اي كمتر قابل فروش 
موفق ش��ده باشند و كاالهاي ضروري را مي توانستند در ازاي صدور 
كاالهاي »بيش��ترقابل فروش« وارد كنند. همچنين تعداد زيادي از 
اقالم وارداتي از گوشت و مرغ گرفته تا سالح هاي نظامي، الستيك و 

مشتقات آن در فهرست كاالهاي ممنوع الورود قرار گرفتند. 
در راس��تاي اين سياس��ت، دولت چن��د موافقت نامۀ معامالت 
تهاتري با كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، مجارستان، لهستان 
و چكس��لواكي منعقد كرد كه هدف آن، خريد كاالهاي ضروري در 
ازاي فروش كاالهاي مرغوب و صدور كاالهاي كمتر قابل فروش براي 
ورود كاالهاي درجه دوم و احياناً لوكس بود. اين روند با خوش اقبالي 
ب��زرگ، يعني رونق در بازارهاي بين المللي كاال همراه ش��د و امكان 
بهتري براي ص��ادرات غيرنفتي فراهم آمد. به اين ترتيب، كاالهايي 
چون قالي، ماهي )به ويژه خاويار(، دام زنده، برنج، دخانيات و پنبه به 
ميزان بيش��تري صادر و بودجه متعادل شد. سياست دولت مبني بر 
كاه��ش ارزش ريال، كمك ديگري به افزايش ص��ادرات بود. بر اين 
مبن��ا، نرخ دالر از 40 ريال در س��ال 1329 به 100 ريال در 1332 
رس��يد که اين كاهش موجب افزايش بهاي كاالهاي وارداتي ش��د و 
در مقابل، بهاي كاالهاي صادراتي را افزايش داد تا موازنۀ پرداخت ها 

تعديل شود. 
راهكار ديگر دولت براي افزايش درآمد عمومي، باال بردن قيمت 
كاالهاي��ي بود كه توليدش��ان در انحصار دولت قرار داش��ت. از همه 
مهم تر س��يگار، چاي، قند و ش��كر و ترياك بودند كه مصرف بااليي 
داشتند و هرگونه افزايش در بهاي  آنها، درآمد هنگفتي را عايد دولت 
مي ك��رد. همچنين عوارض و حقوق گمرك��ي به ميزان قابل توجهي 
افزايش يافت. در ش��رايط بد اقتصادي كه قدرت خريد مردم كاهش 

پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت

منابع و پی نوشت ها در دفتر »تازه های انرژی« موجود است

هنگامی که دولت مصدق 
برنامۀ اقتصاد بدون نفت را 
در دستور كار قرار داد، 
در گام نخست، حذف 
هزينه هاي غيرضروري، 
اصالح سيستم مالياتي و 
بازنگري در ادارۀ دولت 
به منظور كاستن از هزينه ها 
و افزايش بازده در دستور 
كار قرار گرفت. در نتيجه، 
هزينه ها از 11.2 ميليارد 
ريال، مندرج در بودجۀ سال 
1329 به 9.7 ميليارد ريال در 
بودجۀ 1330 رسيد و كاهش 
شديدي را نشان داد.
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يافته بود، اين سياست مي توانست نارضايتي عمومي را گسترش دهد. 
در ش��هريور 1330 خورش��يدي، مجلس شوراي ملّي به دولت 
اجازه داد تا اوراق قرضۀ ملّي را به ارزش 2ميليارد ريال در »برگه هاي 
صد ريالي بي اس��م و قابل انتقال با جايزۀ س��اليانه صدي 6« منتشر 
كند. اين سياس��ت توفيق چنداني نداش��ت و فقط يك چهارم اوراق 
منتش��ر شد. فقر نسبي كه براثر شرايط نامساعد اقتصادي دامن گير 
بخ��ش عمده اي از مردم ش��ده بود، آنه��ا را از خري��د اوراق قرضه 
بازمي داش��ت. ثروتمندان،  جدا از آن دسته اي كه در زمرۀ مخالفان 
مصدق جاي مي گرفتن��د، به دليل خصل��ت محافظه كارانۀ خود به 
خري��د اوراق تمايلي نداش��تند و چنين به نظر مي رس��يد كه عمدۀ 

خريداران، گروهي از بازاريان پرشور طرفدار دولت بودند. 

راهکارهایی برای مقابله با کسری بودجه
هرچند دولت در بودجۀ س��ال 1330 كاهش شديد هزينه ها را 
اعم��ال كرد، اما با توجه به درآمده��اي 7.8 ميليارد ريالي دولت در 
بودجۀ همين سال، كس��ري 1.9 ميليارد ريالي وجود داشت. دولت 
كوش��يد تا با فروش 14 ميليون ليره ارز از ذخايري كه پشتوانۀ پول 
كش��ور بودند و نيز اخذ وام 8.75 ميليون دالري از بانك جهاني اين 
كس��ري را جبران كن��د، اّما در اين راه توفيقي نيافت و كس��ري در 
س��ال 1331 به 2.5 ميليارد ريال رس��يد كه براي جبرانش، منبعي 
در دس��ترس نبود. فروش اوراق قرضۀ ملّي، مي توانس��ت تا حدودي 
به اصالح اين وضع منجر ش��ود، اما با فروش نرفتن اين اوراق، اميد 

دولت به يأس بدل شد. 
تنها راه��ي كه باقي مان��د افزايش ميزان اس��كناس در گردش 
ب��ه ميزان 3.1 ميليارد ري��ال بود كه با ميزان ف��روش اوراق قرضه، 
مجموع��اً رقمي معادل 3.6 ميليارد ريال فراهم آورد و كس��ري 2.5 
ميلي��ارد ريال��ي را جبران كرد. از اين مبل��غ 1.1 ميليارد ريال باقي 
ماند كه مي توانست كسري نیم ميليارد ريالي بودجۀ سال 1332 را 
پوشش دهد. تبعات اقتصادي و سياسي اين روند، بررسي جداگانه اي 
مي طلب��د، ام��ا از آنجا كه عم��ر دولت دكتر مصدق كوت��اه بود و با 
كودتاي 28 مرداد 1332 صورت مس��ئلۀ »اقتصاد بدون نفت« پاك 
ش��د، نتايج عملي اين نوع بودجه ريزي به دقت روش��ن نشده است. 
در كل، جمع بندي بس��ياري از پژوهش��گران اقتصاد سياسي ايران 
چنين اس��ت كه وضع اقتص��ادي ايران در دورۀ زم��ام داري محمد 
مصدق نه نااميدکننده بود و نه دلگرم كننده. البته ادارۀ كشور بدون 
نفت موضوعی بود و پيش��برد برنامه هاي عمراني درازمدت در مسير 
توسعۀ پايدار نکته ای ديگر. پيش از برآمدن دولت مصدق و در كابينۀ 
حاجعلي رزم آرا )1329(، برنامۀ 7 س��الۀ پيش��رفت اقتصادي كشور 
تهيه شده بود كه هزينۀ طرح هايش به ميزان 37.1 درصد از فروش 
نفت و 31.9 درصد از طريق وام بانك جهاني تأمين مي شد. بديهي 
اس��ت كه با قطع فروش نفت در س��ال بعد و گس��ترش بحران هاي 
سياس��ي و اقتصادي، اين برنامه كنار گذارده ش��د و كشور عماًل به 

ورطۀ ادارۀ روزمّره افتاد. 

تنها تجربۀ اقتصاد بدون نفت
اما كارنامۀ مصدق كه نخستين و تا به امروز، تنها تجربۀ »اقتصاد بدون 
نفت« به شمار می رود، قابل تأمل و تا حّد زيادي تحسين برانگيز است. 
تأثير سياست هاي اقتصادي دولت در بخش هاي مختلف متفاوت بود. 
با سياس��ت هايي كه در حوزۀ صادرات و واردات اعمال شد، بازرگانان 
بزرگي كه در صادرات و واردات فعال و عضو اتاق بازرگاني بودند، تا حّد 

زيادي زيان ديدند. اما بازرگانان فرش و خشكبار و ديگر فراورده هايي 
كه دولت در افزايش صدورشان كوشا بود، وضع خوبي پيدا كردند. در 
مجم��وع، قطع صادرات نفت و روي آوردن دولت به صادرات غيرنفتي 
موجب افزايش س��ود در بخش پيشه وري شد. اين موضوع را مي توان 

از حمايت بازار از دولت مصدق فهميد. 
در مجموع تولید اندكي كاهش يافت، اما در رشد توليد ناخالص 
ملي كاهشي پديد نيامد. عده اي بر اين باورند كه روند صنعتي شدن 
و ورود كاالهاي س��رمايه اي با مانع روبه رو ش��د و عده اي ديگر، كم 
شدن واردات را دليلي بر رونق و گسترش صنعت داخلي دانسته اند. 
ش��ايد بتوان قدر مش��ترك اين دو نظر را اين گون��ه توضيح داد كه 
صنايع موجود مانند كارخانه هاي نس��اجي، قندس��ازي و س��يمان، 

دوره اي از رونق را تجربه كردند، اما صنعت جديدي پا نگرفت. 
بخش كشاورزي نيز به همين ترتيب در سطح سابق باقي ماند يا در 
مواردي پيشرفت كرد. سياست هاي دولت به شدت مشّوق خودكفايي 
بود، اما اين به معناي بهتر ش��دن وضع كشاورزان و روستایيان نبود؛ 
چراكه در نظام اصالح نش��دۀ ارباب و رعيت��ي و در غيبت اصالحات 
ارضي، سود اضافي به جيب مالكان زمين مي رفت. همچنين در بخش 
ش��بانكاره اي، ايالت و عشاير كه بعد از س��قوط رضاشاه، رشد دوبارۀ 
خود را آغاز كرده بودند، در دوران تصدي مصدق، رونق بي س��ابقه اي 
را تجربه كردند. شايد بتوان همدلي ايالت با دولت و خاّصه، حمايت 

قشقايي ها از مصدق را شاهدي بر اين مدعا گرفت. 

درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست
از نكته ای ديگر نيز نبايد غافل ش��د؛ اقتصاد و سياس��ت شديداً 
به يكديگر وابسته اند. در دوران زمام داري مصدق، هرگونه كوششي 
براي س��ر و سامان دادن به وضع نامناس��ب اقتصادي منوط به حّل 
مس��ئلۀ نفت بود. اين همان نقطۀ اختالف پژوهش��گران در ارزيابي 
كلي عملكرد دولت مصدق اس��ت؛ چراكه برخي، توافق نکردن های 
مصدق با امريكا و انگليس بر موضوع نفت را نش��انگر پايبندي او به 
اصل »ملي ش��دن صنعت نفت« دانس��ته اند و برخي ديگر، بازماندن 
از توافق��ی مرضي الطرفين را حاصل سرس��ختي آميخته به لجاجت 
مص��دق و يك��ي از عوامل مهم ایج��اد كودتاي 28 م��رداد ارزيابي 
كرده اند. در هر صورت س��هم عملكرد سياس��ي دول��ت مصدق در 

ارزيابي عملكرد اقتصادي اش به جاي خود محفوظ است. 
مص��دق ب��راي عقب كش��يدن از برخ��ي مواضع خود با فش��ار 
جناح هاي آرمانگرا و س��وء استفادۀ رقيبان فرصت طلب روبه رو بود، 
ام��ا انعطاف ناپذيري او عالوه بر خس��تگي توده هايي كه بدنۀ اصلي 
جنبش را ش��كل مي دادند به تقويت ائتالف شاه، دربار و قدرت هاي 
خارجي منجر مي ش��د. شايد اگر دولت به جاي تعقيب سياست »يا 
همه يا هيچ« در ملّي كردن صنعت نفت، گام به گام پيش مي رفت و 
با صرف نظر كردن از تحقق صددرصدي خواسته هاي خود، امتيازاتي 
را از قدرت هاي خارجي مي گرفت، مي توانس��ت ضمن از سرگيري 
ف��روش نفت ايران و خلع س��الح ك��ردن مخالفان داخل��ي، اوضاع 
اقتصادي را به شكل بنيادين به سامان آورد؛ زیرا »ملّي شدن صنعت 
نفت« هدف غايي نبود، بلكه منزلگاهي بود در راه طوالني اس��تقرار 
دولت دموكراتيك ملي و تضمين استقالل سياسي و اقتصادي ايران. 
با وج��ود اي��ن، دورۀ زمام داري بيس��ت و هفت ماه��ۀ مصدق، 
همچنان كه در تاريخ آميخته به استبداد و استعمار، ميان پردۀ آزادي 
و اس��تقالل به شمار مي رود، در حوزۀ اقتصاد نيز تنها تجربۀ اقتصاد 

بدون نفت را تا زمان حاضر به نمايش مي گذارد.

شايد اگر دولت به جاي 
تعقيب سياست »يا همه 

يا هيچ« در مّلي كردن 
صنعت نفت، گام به گام 

پيش مي رفت و با صرف نظر 
كردن از تحقق صددرصدي 

خواسته هاي خود، امتيازاتي 
را از قدرت هاي خارجي 

مي گرفت، مي توانست ضمن 
از سرگيري فروش نفت ايران 
و خلع سالح كردن مخالفان 

داخلي، اوضاع اقتصادي را 
به شكل بنيادين به سامان 

آورد.

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر
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1 مرحوم دکتر محمد مصدق در درجۀ اول، ناسیونالیست بود. ناسیونالیسم 
ایرانی البته پیش از مصدق هم وجود داشت و به نوعی رضاخان پهلوی، روایت 
اقتدارگرایانه، باستان گرایانه و عوام گرایانۀ ناسیونالیسم ایرانی را به راهنمایی 
روشنفکرانی مانند محمدعلی فروغی و علی اکبر خان داور، نمایندگی می کرد. 
اما مصدق این ناسیونالیس��م خش��ن را نرم س��اخت و تفسیری دموکراتیک 
)مردم س��االرانه به جای عوام گرایانه( از آن ارائه ک��رد و در برابر رضاخان که 
ناسیونالیسمش تحت سلطۀ بیگانه بود )و این خود، تناقضی بزرگ در اندیشۀ 
ناسیونالیسم پهلوی بود(، چه ناسیونالیسم مصدق ستیهنده، مستقل و حتی 

انقالبی بود. 
مص��دق با ملّی کردن صنعت نفت ایران پرچ مدار اس��تقالل خواهی در 
خاورمیانه و نماد ملّی گرایی نوین ایرانی شد و از این جهت، یکی از مقدمات 
بدیهی لیبرالیس��م را که میهن دوستی و استقالل میهن است فراهم ساخت. 
ذکر این نکته ضروری است که به نظر ما، لیبرالیسم یا آزادی خواهی سیاسی 
برخالف لیبرتارینیس��م، نه بر رهایی فرد از هر چیز، که بر آزادی انس��ان از 
اس��تبداد تأکید دارد و نهادهایی چون خانواده در برابر دولت، دولت ملّی در 
برابر دولت های دیگر و نهاد دولت در برابر نهادهای پیش��ادولت )مانند قبیله 
و فرق��ه و...( ضام��ن این آزادی فردی اس��ت، نه محدودکنن��دۀ آن و از این 
نظر، میهن دوستی یا ناسیونالیسم مقدمۀ ضروری آزادی خواهی یا لیبرالیسم 

اس��ت؛ ولو آنکه این لیبرالیسم را لیبرالیسم محافظه کار بنامیم. ازسوی دیگر 
مصدق برخالف پهلوی، ملّی گرایی را با نژادپرستی، آریاگرایی و راسیسم یکی 
نمی دانست. ملّی گرایی مصدق، مدنی بود و به تعبیری، ملّی گرایی به معنای 
خواس��ت حکومت ملّی یا دموکراس��ی بود. در عصر مصدق دموکراسی را به 
درستی به جای مردم ساالری به حکومت ملّی مبتنی بر نظریۀ حاکمیت ملّی 
ترجم��ه می کردند و به این معن��ا، مصدق را می توان لیب��رال خواند؛ زیرا از 

حکومت انتخابی، موقتی، پاسخ گو و غیروراثتی حمایت می کرد.

2 مرحوم دکتر محمد مصدق در عین حال مش��روطه خواه  هم بود و این، 
نزدیکی او به لیبرالیس��م را فزون تر می سازد. مصدق به عنوان یک حقوق دان 
اهمی��ت نهاد قانون را می فهمی��د و تا پایان عمر از مش��روطه خواهی، یعنی 
حاکمیت قانون در مقام نظر دست برنداشت. مشروطه خواهی مصدق به حّدی 
بود که پس از ماجرای توطئۀ نهم اس��فند 1331 علیه نخست وزیر مشروطه 
و هنگامی که از محمدرضا پهلوی ناامید ش��د با ُحزن می گفت:  »من سوگند 
وفاداری به پدرت را نخورده بودم، اما سلطنت تو را به رسمیت شناخته بودم به 
شرط آنکه در حکومت دخالت نکنی!« همین باور حقوقی مصدق گرچه مانع 
از تکامل مش��روطه خواهی او از سلطنت پارلمانی به جمهوریت پارلمانی شد، 
اما نشان داد که با درنظر گرفتن کهن سالی مصدق می توان در وجود شریف او 

چرا و چگونه مصدق به خودکشی سیاسی دست زد؟
نقد آزادی خواهانه بر دکتر محمد مصدق چه تفاوتی با نقد محافظه کارانه دارد؟*

اسلحۀ نفت، عبور مصدق از مصدق
نسـبت مرحوم دکتر محمد مصدق با لیبرالیسم نسبتی، پارادوکسیکال است: از یک سو اصول گرایان، بنیادگرایان و چپ گرایان 
سـّنتی )مذهبی و غیرمذهبی( مصدق را به دلیل محافظه کاری سیاسـی، سکوالریسـم عقیدتی، فاصله گـذاری با انقالبی گری، 
دل بسـتن به سلطنت مشروطه و امید داشـتن به ایاالت متحده، لیبرال می دانند و از دیگرسـو، مّلی گرایان و چپ گرایان مدرن 
)مذهبی و غیرمذهبی( او را به سبب مردم گرایی سیاسی، مبارزه با امپریالیسم، دل کندن از پارلمانتاریسم و قدم نهادن به خیابان 
به جای کاخ و پارلمان، رادیکال می خوانند. در سـال های اخیر گروهی از روشـنفکران لیبـرال، به خصوص در میان اقتصاددانان، 
پدیدار شـده اند که مصدق را به  دلیل پوپولیسم، به دور از لیبرالیسم می دانند و به همین سبب از مصدقیون ناسزا می شنوند؛ اما 

ما از کدام مصدق سخن می گوییم؟

محمد قوچانی
سردبیر 

روزنامه سازندگی

پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت

 بی گمان مصدق، کمونیست نبود و 
به مالکیت عمومی باور نداشت، اما 
در عمل با مّلی کردن و بهتر بگوییم 
دولتی کردن صنعت نفت ایران، 
دولت و حکومتی را که خلع سالح 
کرده بود به سالح سهمگین تری 
به نام»اسلحۀ نفت« مجهز ساخت.

هیچ کس اهمیت این کار بزرگ 
مصدق در گذار از ارتش شاهنشاهی 
به ارتش مّلی را برجسته نساخته 
است و هنوز درک اینکه »دولت بدون 
تفنگ دولت نیست« سخت است. اما 
مصدق پروژۀ مشروطیت را در این 
عرصه به پایان رساند و نشان داد که 
تنها راه تحمل یک پادشاه موروثی، 
نمایشی بودنش است و بس.
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جلوه ای از وفای به عهد مردان و زنان صدر مشروطیت را مشاهده کرد. 
مصدق به این معنا هم لیبرال بود؛ به اصالحات تدریجی و گام به گام باور 
داشت و هیجان زده نمی شد. درک مصدق از مشروطه، او را مرد قانون ساخته 
بود و بدون ش��ک محمد مصدق یکی از آخرین نش��انه های نهاد کهن س��ال 
وزارت در تاریخ سیاست ایران است که از عهد بزرگمهر حکیم تا امیرکبیر و 
از امیرکبیر تا محمد مصدق، این نهاد را در برابر خیره سری های نهاد سلطنت 
پناهگاه امن سیاست و ملّیت ایران ساخته بود. اصرار مصدق برای در اختیار 
گرفتن وزارت دفاع و خلع سالح پادشاه، نقطۀ عطف مشروطه خواهی مصدق 
بود. او وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملّی بدل کرد و ابزار س��لطۀ سلطان را 
از او گرفت و شاه را خلع سالح کرد. هیچ کس اهمیت این کار بزرگ مصدق 
در گذار از ارتش شاهنشاهی به ارتش ملّی را برجسته نساخته است و هنوز 
درک اینکه »دولت بدون تفنگ دولت نیست« سخت است. اما مصدق پروژۀ 
مشروطیت را در این عرصه به پایان رساند و نشان داد که تنها راه تحمل یک 
پادشاه موروثی، نمایش��ی بودنش است و بس. محمدرضا پهلوی البته چون 
پدرش دیکتاتوری نظامی بود، دوباره پس از کودتا وزارت دفاع ملّی را وزارت 
جنگ و ارتش ملّی را ارتش شاهنشاهی نامید و همۀ مخالفان خود را نه در 
محکمه های دادگستری که در دادگاه های نظامی محاکمه کرد. اما دیکتاتوری 
نظامی پهلوی به جنبش مسلحانۀ ضدسلطنتی بدل شد و تروریسم، رودرروی 
فاشیسم قرار گرفت. این مصدق که شاه را بی سالح می خواست را هم می توان 

لیبرال نامید.

3 مرحوم مصدق در تقویت جامعۀ مدنی ایران نقش مهمی داشت و عصر 
مصدق، عصر آزادی های سیاس��ی بود. احزاب سیاس��ی آن قدر آزاد بودند که 
آنارشیسم سیاسی پیش از لیبرالیس��م سیاسی، گویای نام و نشان آن عصر 
است. با وجود این در جامعۀ استبدادزدۀ ایران، مصدق خاطرۀ شیرینی است 
که در آن رئیس دولت نه از کس��ی شکایت و نه خیابانی را به نام خود مزیّن 
می کرد. مصدق پایه گذار ارتش ملّی، اس��تقالل کانون وکالی دادگس��تری، 
اقتصاد بدون نفت، قرضۀ ملّی و بسیاری از چیزهای دیگری بود که هویت و 
شخصیت ملّی ایرانیان را تقویت می کرد. شرکت ملّی نفت ایران خاطرۀ زیبای 
عصر اوست و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس شاهکار نمادین دوران او.

4 اما این، همۀ مصدق نیست؛ مصدق در مقام رئیس دولت ملّی، درک 
نادرستی از اقتصاد سیاسی داشت. مصدق از بقایای مالکان سّنتی ایران بود 
که ثروت و ش��فقت را با هم آمیخته بودند. فضیلت اخالقی مصدق اما سبب 
نمی شود که ضعف های فکری او را نادیده بگیریم. بی گمان مصدق، کمونیست 
نبود و به مالکیت عمومی باور نداشت، اما در عمل با ملّی کردن و بهتر بگوییم 
دولت��ی کردن صنعت نفت ایران، دولت و حکومتی را که خلع س��الح کرده 
بود به سالح سهمگین تری به نام»اسلحۀ نفت« مجهز ساخت. مرحوم مصدق 
البته در خلع ید از استعمار انگلیس چاره ای جز دولتی کردن صنعت نفت در 
کوتاه مدت نداشت، اما مصدقیونی که خود را پیرو راه ناتمام مصدق می دانند، 
س��عی دارند شرایط بحرانی و کوتاه مدت مصدق را به عصر ما تعمیم دهند و 

ملّی کردن صنعت نفت را نمادی از عمومی کردن ثروت نشان دهند.
ورود نف��ت ب��ه بودجۀ عمومی دولت و حکومت و اس��تغنای دولت ها از 
مالیات در میان مدت، دولت ایران را از اتکا به ش��هروندان، به اتکا به سربازان 
هدایت کرد و به آن ماهیتی فاشیس��تی داد. اس��تقالل حکومت از ملّت در 
تعارض آش��کار با حکومت ملّی به عنوان نمایش سیاسی مصدق بود. بدیهی 
است که نمی توان علّت وجود استبداد در ایران را محدود به صنعت نفت کرد، 
چه پیش از ملّی ش��دن نفت هم اس��تبدادی دیرپا در ایران وجود داشت، اما 
نفت استبداد را به توتالیتاریسم بدل ساخت. دولت توتالیتر دولتی توسعه گرا، 
اما اقتدارگراست که در مقام پدر، جامعه را ادب می کند. چارۀ  کار البته روشن 
است و به احتمال زیاد، کودتا به مصدق مجال اجرای این اندیشه را نداد که 

نفت را از دست استعمار به دست ملت و بهتر بگوییم بازار ایران بدهد.
در سال 1388 مهدی کروبی نامزد اصالح طلب انتخابات ریاست جمهوری 
ایران با نظریه پردازی دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان آزادی خواه، طرحی را ارائه 
کرد که براس��اس آن شرکت ملّی نفت ایران به عنوان یک شرکت سهامی عام 
همۀ ش��هروندان ایرانی شناخته می ش��د و در واقع، نفت دوباره و این بار واقعاً 
ملّی می ش��د، بودجۀ عمومی کشور را از درآمد نفت بدل می کرد، پول نفت به 
س��رمایه ملّی منتقل می ش��د و به جای حیف و میل و پول پاشی مانند دولت 

محمود احمدی نژاد، در پرداخت یارانۀ مستقیم پول نفت به صندوق سرمایه گذاری توسعه ملّی ایران مستقل می شد. ما 
نمی دانیم مصدق در نهایت با نفت چه می کرد و هرچند گمان می کنیم که مرام مصدق نسبتی با اقتصاد دولتی نداشت، 

اما فرض می کنیم تجربۀ مصدق ناتمام بود. اتمام فکر مصدق اما این نبود و نیست که نفت دولتی شود.

5 مصدق در مقام رهبر نهضت ملّی هم درک نادرستی از امر سیاسی داشت. مصدق در مقام رهبری جبهه ملّی به 
دولت و قدرت رسید، اما جایگاه رهبری خود را حفظ نکرد. با سران نهضت ملّی، به خصوص مرحوم آیت اهلل کاشانی، 
به اختالف خورد و توان خود را تضعیف کرد. کاشانی البته خالی از خطا نبود، اما به عنوان سیاست مداری محافظه کار 
متحد مصدق بود و به هیچ وجه نسبتی با بنیادگرایی نداشت. کاشانی هم مشروطه خواه بود و مانند فداییان اسالم 
در پی تأسیس تئوکراسی نبود. حرمت شریعت و مشروطیت را با هم نگه می داشت. مصدق از قدرت دینی آیت اهلل 
بروجردی هم غفلت کرد و مرجعیت را از دست داد. در عرصۀ سیاست هم مصدق به تدریج از اندیشۀ حکومت قانون 

فاصله گرفت و با از دست دادن نخبگان سیاسی به سوی مردم ساالری بلکه عوام ساالری پیش رفت.
مصدق به دلیل زودرنجی و خصلت های روان شناختی خویش، از فساد سیاسی خشمگین شد و پارلمان را انکار 
و منحل کرد و به جای تالش برای کادرسازی سیاسی به فردگرایی منفی روی آورد. انحالل مجلس و حضور او در 
خیابان به منزلۀ اعالم پایان سیاست و اعالن جنگ بود و در نبود یک ارتش ملّی، کودتا علیه مصدق موفق شد. در 
چنین جنگ نابرابری مصدق فاقد یک تشکیالت سیاسی مستحکم و رجال سیاسی جایگزین بود. انحالل پارلمان 
ظاهر حقوقی کودتا را با عزل نخس��ت وزیِر مس��تقل از مجلس فراهم ساخت و عملیات آژاکس زیر این ظاهرسازی 

حقوقی نهان شد.

6 در چنین موقعیتی مرحوم مصدق که دیگر متحدان مشروطه خواه و مشروعه خواه خود را از دست داده بود با 
دوستان جمهوری خواه خویش هم متحد نشد. جمهوری مصدقی احتماالً جمهوری ضعیفی می شد، اما از مشروطۀ 
مصدقی بهتر بود، چراکه تناقض نداش��ت. مصدق خطای مدرس و سپس فروغی در مخالفت با جمهوریت را تکرار 
ک��رد و با انفعال خود، مقدمات کودتا را فراهم س��اخت. ملّت ای��ران هیچ فرصتی را بهتر از روزهای قبل از روی کار 
آمدن پهلوی اول و س��قوط رضاش��اه و سپس فرار محمدرضاشاه برای گذار به جمهوریت نداشته است که در غیاب 
سلطان احمدشاه و محمدرضاشاه می توانست دندان فاسد سلطنت را برای همیشه دور بریزد، اما مدرس ها و مصدق ها 

و فروغی ها غفلت کردند.

7 آنچه منتقدان سّنتی مرحوم دکتر محمد مصدق می گفتند را می توان در 2 محور خالصه کرد: اول سلطنت طلبی 
مص��دق و دوم س��کوالرمآبی مصدق. مصدق متجاهر به بی دینی نبود، اما به دی��ن داری هم تفوه نمی کرد و این در 
جامعۀ دینی ایران یک نقطه ضعف است و به همین دلیل، به خصوص پس از سوءاستفاده چپ گرایان از نام مصدق 
در برابر رهبر انقالب اسالمی ایران، نظام جمهوری اسالمی با مصدق فاصله گرفت. میراث دار مصدق سیاست مدار، 
قدرت طلبی به نام ابوالحس��ن بنی صدر شد که با وجود اشتهار به لیبرالیسم، هیچ نشانی از لیبرالیسم نداشت و مغز 
متفکر اقتصاد دولتی و غرب ستیزی بود. با وجود این، هم به علّت فرصت طلبی بنی صدر و هم به علّت اغراض سیاسی 
مخالفانش، بنی صدر رهرو راه مصدق خوانده شد. اما راه بنی صدرها از راه مصدق ها جداست و آنچه منتقدان مدرن 

مرحوم دکتر محمد مصدق می گویند، به معنای انکار مصدق نیست.
مصدق سیاست مداری ملّی بود که سالمت اخالقی و اداری او هنوز الگوی سیاست مداران ما باید باشد، اما در راه 
آزادی اشتباهاتی استراتژیک انجام داد که غیرقابل کتمان است و نباید تکرار شود. تکرار مصدق، تکرار میهن دوستی 
است و نه تکرار هر آنچه او در آن دوران کوتاه وزارت انجام داد. تجربۀ مصدق در برخورد با پارلمان، روابط خارجی، 
نفت، نیروهای سیاسی و مذهبی باید عمیقاً آسیب شناسی شود. مصدق می توانست با تحمل و تدبیر، مانع از کودتا 
علیه خود ش��ود و با گذار از مشروطیت سلطنتی به جمهوری در گذار ایران به سوی دموکراسی، گامی بلند بردارد. 
مصدق می توانست حتی در صورت بقای نظام سلطنت، شاه را مهار کند و با تداوم اتحاد با روحانیت میانه رو، چه در 
مجلس و چه در حوزه، مانع از تندروی در نیروهای مذهبی شود. مصدق می توانست با حمایت نهاد بازار که در برابر 
تحریم غرب، متحد دولت بود بورژوازی ایران را پشتوانۀ خویش قرار دهد؛ اما مصدق نخواست یا نتوانست به همۀ 
مختصات یک قهرمان پیروز دست یابد و کامیابی خویش را در شکست دید و همان طور که در خاطراتش یک تجربۀ 
شکست خوردۀ خودکشی داشت، با یک خودکشی سیاسی، رستگاری تاریخی را برای خویش خرید. جامعۀ ایران هم 

که همواره طرفدار قربانی است، الگوی خود را در قهرمانان ناکام می جوید و نه کامروایان!
مرحوم مصدق که از تاکتیک تمارض به عنوان تکنیکی سیاسی در مصاف با دشمنان ایران بهره می برد، در فاصلۀ 
25 تا 28 مرداد 1332 با آمیزه ای از تبختر و خشم و افسردگی سیاسی تن به تقدیر داد و نتوانست مأموریت تاریخی 
خود را در گذار جامعه ایران از دیکتاتوری به دموکراسی به انجام رساند و در نهایت، با یک خودکشی سیاسی مانند 
اسالف و اخالف خویش به جای پیروزی سیاسی به پیروزی تاریخی دست یافت. او که از نیرنگ انگلیس، ناجوانمردی 
آمریکا، خباثت روس��یه، بی وفایی ملّی گرایان، بی صبری اسالم گرایان و تندروی چپ گرایان خسته شده بود، نهضت 

ملّی را بدون رهبری رها کرد و تن به مشّیت سیاسی سپرد. 
ما از مصدق عبور نکردیم، مصدق خود از مصدق عبور کرد، آن زمان که از لیبرالیسم به سوی پوپولیسم عبور 
کرد. مرحوم خلیل ملکی به او گفته بود راهی که می رود به جهنم است، هرچند که یاران مصدق با او تا جهنم هم 
آمدند. اما وفای به عهد آنان )صدیقی ها و ملکی ها و بازرگان ها( کافی نبود. فرصت از دست رفته بود. آنچه از او بر جا 
ماند، پول هنگفت نفت زیر پای دیکتاتوری پهلوی، تضعیف تاریخی نهاد وزارت به عنوان سنگری در برابر سلطنت و 
جامعه ای سرخورده در برابر حکومت بود که تنها دلخوشی اش، دوران طالیی مصدق بود. اینها شاید برای آن پیرمرد 
شریف بس باشد، اما برای ملّت ایران کافی نیست. ما مصدق را دوست داریم، بدون آنکه مصدقی باشیم. مصدق زمانه 

بودن بر مصدقی بودن برتری دارد: »بگذار که هزاران هزار مصدق بشکفد.«

* شمارۀ 235 روزنامۀ سازندگی
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در بخش دوم مقاله، نویسنده با بیان اینکه »این اما همۀ مصدق نیست«، به 
وجوهی از مصدق و کنش سیاسی او می پردازد که ناقد آن است؛ کاستی هایی 
که قوچانی برای مصدق برمی شمارد را می توان ذیل 5 عنوان طبقه بندی 

کرد

1 درک نادرست از اقتصاد سیاسی_________________
ذیل این عنوان، قوچانی نقدی را واگویه می کند که در سال های اخیر بسیار 
شنیده شده است. او از »ملّی کردن« صنعت نفت با عنوان »دولتی کردن« 
یاد می کند و می نویس��د: »مصدق با ای��ن کار، دولت و حکومتی را که خلع 
سالح کرده بود، به سالح سهمگین تری مجهز ساخت: اسلحۀ نفت.«. وچانی 
ب��ا بهره گیری از تئوری دولت رانتی��ر، ورود درآمد نفت به بودجۀ عمومی را 
موجب اس��تغنای دولت از مالیات دانسته و اضافه می کند که تبعات چنین 
تصمیمی در میان مدت، دولت ایران را از اتکا به شهروندان به اتکا به سربازان 
هدایت کرد و به آن ماهیت فاشیس��تی داد. او البته اس��تبداد را زاییدۀ نفت 
نمی داند، اما معتقد است که نفت در ایران، استبداد را به توتالیتاریسم بدل 
ساخت. با آنکه مصدق در این مقاله، به سبب پایه ریزی »اقتصاد بدون نفت« 

ستایش شده است، معلوم نیست چرا نویسنده، مسئولیت دولت های متعاقب 
کودتا را در افزایش س��هم نفت در بودجۀ عمومی، یک جا به حساب مصدق 

واریز کرده است!
در حالی که به سبب فقدان چنین تحلیلی نزد مصدق، نخست وزیر دولت 
ملّی به »درک نادرست از اقتصاد سیاسی« متهم می شود، نویسنده در پایان 
این بند می گوید: »ما نمی دانیم مصدق در نهایت با نفت چه می کرد و هرچند 
گمان می کنیم که مرام مصدق، نس��بتی با اقتصاد دولتی نداشت، اما فرض 
می کنیم تجربۀ مصدق، ناتمام بود. اتمام فکر مصدق اما این نبود و نیس��ت 

که نفت، دولتی شود.«
ص��رف نظر از تعارضات درونی چنین نقدی، می ت��وان در این رابطه، از 

زوایای زیر وارد مناقشه شد:
1-1- قوچان��ی با بهره گیری از تئوری دولت رانتیر، »اقتصاد« را در مرکز 
منازعۀ اس��تبداد - دموکراس��ی در ایران می نشاند، »سیاست« را به حاشیه 
می راند و صراحتاً، خصوصی سازی را شاه کلید حّل چنین منازعه ای معرفی 
می کن��د؛ تو گویی ب��ا تحویل »مالکیت دولتی« ب��ه »مالکیت خصوصی« ، 
اس��تبداد به دموکراس��ی تحول پیدا می کند. چنین دیدگاهی که به نسبت 

حمیدرضا عابدیان 

نقدی بر یادداشت اخیر محمد قوچانی با عنوان »چرا و چگونه مصدق به خودکشی سیاسی دست زد؟«*

بگذار که هزاران هزار مصدق بشکفد
مقالۀ اخیر محمد قوچانی با عنوان »عبور مصدق از مصدق« قصد دارد پاسـخ گوی این سـؤال باشـد: »چرا و چگونه مصدق به 
خودکشی سیاسی دست زد؟« چنانکه مالحظه می شود، نویسندۀ محترم، پیشاپیش »خودکشی سیاسی مصدق« را امری محتوم 
دانسته و صرفاً در پی تبیین چرایی و چگونگی آن برآمده است. قوچانی در بخش نخست مقالۀ، با طرح این پرسش که »ما از کدام 
مصدق سخن می گوییم؟« تالش می کند ابتدا تصویری که از مصدق در ذهن دارد را برای خواننده ترسیم کند. او در بادی امر برای 

مصدق ۴ ویژگی »ناسیونالیسم«، »لیبرالیسم«، »مشروطه خواهی« و »تقویت جامعۀ مدنی« برمی شمارد.

پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت

حمیدرضا عابدیان 

تحلیلگر
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سطح آموزش، سالمت و بهداشت عمومی و در یک کالم »توانمندی« افراد جامعه 
با دموکراسی بی اعتناست، از نقشی که ورود درآمد نفت به بودجۀ عمومی در یک 
دولت ملّی توسعه گرا می تواند در این رابطه ایفا کند، چشم پوشی کرده، با غفلت 
از امر سیاسی، میان دولت ملّی با یک دولت غیرملّی، این همانی برقرار می کند.

2-1- حت��ی با فرض پذیرش تئوری دولت رانتیر و معایب آن نیز نقد جناب 
قوچانی در این رابطه، نقدی زمان پریش است، زیرا به تاریخچۀ ورود این تئوری 
در اقتصاد سیاسی ایران توجهی نداشته و انتظار دارد که مصدق، تقریبا 20سال 
پیش از ورود این تئوری به مباحث اقتصاد سیاسی در ایران، باید آن را نصب العین 

کنش سیاسی خود قرار می داده است!
3-1- مسئلۀ شگفت انگیز دیگر، برآورد او از بخش خصوصی در عصر مصدق 
است. اساساً اگر در آن مقطع زمانی، جامعۀ ایران واجد یک مجموعۀ سرمایه داری 
ملّی قدرتمندی بود که می توانس��ت وارد بازار بین المللی نفت ش��ود که بحران 
قابل مهار بود. تردیدی نیست که شخص مصدق هیچ ابایی نداشت تا در مقابله 
با استعمار، دس��تش را به سوی مردم خودش و به س��وی چنین سرمایه دار غیر 
وابسته ای دراز کند، اما آیا واقعاً چنین طبقه ای در ایران آن روزگار، وجود داشت؟

4-1- درحالی که مصدق به س��بب خروج از سیاس��ت ورزی کهن کیش��انه با 
خارج کردن امر سیاس��ی از دایرۀ نخبگان و انتقال آن به حوزۀ عمومی، دائماً به 
»پوپولیسم« متهم می شود، آقای قوچانی از تبدیل شرکت ملّی نفت ایران به یک 
شرکت سهامی عام همۀ شهروندان ایرانی با عنوان ملّی شدن واقعی نفت یاد کرده 
و هیچ رگه ای از پوپولیسم را در چنین پیشنهاد اغواکننده ای، مالحظه نمی کند!

5-1- باالخره اینکه معلوم نیست چرا آقای قوچانی، افتخار ملّی شدن صنعت 
نفت در ایران را انحصاراً به ش��خص دکتر محمد مصدق نسبت می دهد و نقش 
س��ایر رهبران نهضت ملّی در مجالس پانزدهم و ش��انزدهم، احزاب، مطبوعات، 
روشنفکران و قاطبۀ ملّت ایران را در این رابطه نادیده می گیرد؟ واقع این است که 
ملّی شدن صنعت نفت، محصول یک جنبش پرشور ناسیونالیستی در ایران بود 
که مصدق، یکی از رهبران آن به ش��مار می رفت؛ البته تردیدی نیست که یکی 
از شاخص ترین و تأثیرگذارترین آنها. ازسوی دیگر، قانون ملّی شدن صنعت نفت 
مصوب مجلس بود و مصدق در مقام نخس��ت وزیر، برنامۀ دولت نخست خود را 

»اجرای« این قانون قرار داده بود و نه »عبور« از آن.

2 درک نادرست از امر سیاسی____________________
قوچانی می نویس��د: »مصدق در مقام رهبری جبهۀ ملّی، جایگاه رهبری خود را 
حف��ظ نکرد.« منظور او در اینجا، ناتوان��ی مصدق در مدیریت اختالف های خود 
با کاش��انی و برخی دیگر از نخبگان سیاسی اس��ت که نویسنده از آنها با عنوان 
متحدان »مشروطه خواه« مصدق نام می برد. او همچنین معتقد است که مصدق 
از ق��درت دینی آیت اهلل بروج��ردی نیز غفلت کرد و مرجعیت را از دس��ت داد. 
ای کاش نویس��نده این امکان را می یافت تا با استناد به اسناد و شواهد تاریخی، 
روایت خود را مستند کند و افسوس که چنین نشده است. با این حال بازگویی 

نکات زیر، ضروری است:
1-2- درحالی که نویس��نده، فداییان اس��الم را جمعیت��ی می داند که در پی 
تأسیس تئوکراسی بوده اند و برهمین اساس، نمی توانستند در کنار مصدق قرار 
گیرند و باز با توجه به اینکه در مقاله، کاشانی در مقام مشروطه خواهی قلمداد شده 
که حرمت شریعت و مشروطیت را باهم نگه می داشت، معلوم نیست آنجا که از 
جدایی متحدان »مشروعه خواه« مصدق صحبت به میان می آید، دقیقاً چه نیرویی 
مطمح نظر است؟ آیا منظور نویسنده، حوزه و مرجعیت آن بوده که در این صورت 
باید گفت  به چه استنادی، آیت اهلل بروجردی »مشروعه خواه« نامیده شده است؟
2-2- تا جایی که اسناد تاریخی نشان می دهند، آیت اهلل بروجردی هیچ گاه در 
مقابل مصدق قرار نگرفت و به مخالفان او نیز نپیوست. این از تیتر خشم آلودی 
که صبح روز 28مرداد 1332، روزنامۀ ملّت ما، متعلق به ش��مس قنات آبادی )از 
نزدیکان آیت اهلل کاش��انی(، در پایین صفحۀ اول خود منتشر کرده بود، به خوبی 
هویداست: »حضرت آیت اهلل بروجردی! تهران در دست بلشویک هاست و مصدق، 

دست مردم مسلمان را بسته است. باز هم ساکت نشسته اید؟«
چنانکه مالحظه می شود، تیتر مذکور به آشکارترین شکل ممکن، سیاست 
آیت اهلل در برابر دولت مصدق را »سکوت« نامیده و به آن تاخته است؛  سیاستی 
که مصدق به درستی قدردان آن بود، زیرا اتهام های گسترده علیه دولت از منظر 

دینی و اعتقادی را بی اثر می ساخت و این برای دولت بسیار حائز اهمیت بود.
3-2- به رغم برداشت آقای قوچانی که انحالل پارلمان در مرداد 1333 را به 
منزلۀ اعالم پایان سیاس��ت و اعالن جنگ می داند، باید دانس��ت که جنگ علیه 

دولت ملّی، دس��ت کم 10ماه پیش از کودتا آغاز شده بود. »غائلۀ نهم اسفند« و 
هلهلۀ حرامیان با حمله به خانۀ نخست وزیر و اقدام برای قتل او، اگر اعالم پایان 
سیاس��ت و اعالن جنگ ازس��وی مخالفان نباشد، پس چیست؟ در میانۀ چنین 
بلوایی، درحالی که صف بندی ها آشکار شده بود و کاشانی و بهبهانی به حمایت از 
شاه، در برابر نخست وزیر صف آرایی کرده بودند، آیت اهلل بروجردی،کماکان ترجیح 
داد هیچ بهانه و گزکی به دست مخالفان مصدق ندهد. به پیام او در پی غائلۀ نهم 
اسفند توجه کنید: »با اظهار تأسف از واقعۀ اخیر، چون اطمینان کامل دارم که 
اعلی حضرت همایونی و جناب آقای نخس��ت وزیر، کمال عالقه را به استقالل و 
عظمت کشور ایران دارند، امید و انتظار دارم که کمافی السابق، وحدت نظر و اتحاد 
و اتفاق را حفظ فرموده که عناصر منحرف و اخالل گر، فرصتی به دست نیاورند تا 

موجبات اغتشاش و بی نظمی در کشور فراهم گردد.«
فقط 6 ماه به کودتا علیه دولت ملّی باقی مانده و آیت اهلل از اطمینان کامل 
خود به نخست وزیر سخن می گوید. بنابراین باید پرسید که مستند آقای قوچانی 

در مورد فاصله گرفتن مصدق از مرجعیت و از دست دادن قدرت آن چیست؟ 
4-2 آیا تصمیم نخست وزیر در قدردانی از مواضع آیت اهلل بروجروی و سیاست 
عدم مداخلۀ او با افزودن متمم بر الیحۀ قانون مطبوعات، اقدامی در راستای حفظ 

مرجعیت در جبهۀ دولت محسوب نمی شود؟ 
می دانی��م که مصدق در نهم اردیبهش��ت 1332 و 3 م��اه قبل از کودتا، از 
اختیارات خود اس��تفاده کرده و 3 ماده به عنوان متمم به الیحۀ قانون مطبوعات 
اضافه کرد: »هرگاه در روزنامه، مجله یا هرگونه نش��ریۀ دیگر، مقاالت یا مطالب 
توهین آمی��ز، افترا یا برخالف واقع و حقیقت، خواه به نحو انش��اء یا به طور نقل، 
نسبت به ش��خص اول روحانیت که مرجع تقلید عمومی است درج شود، مدیر 
روزنامه و نویسنده، هر دو مسئول و هر یک، به 3 ماه تا یک سال حبس تأدیبی 
محکوم خواهند شد. رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.«

5-2- فقط 3 ماه بعد از این تاریخ، یک بار دیگر می بینیم که آیت اهلل بروجردی 
از ایستادن در کنار سرشناس ترین مخالفان روحانی مصدق در آن مقطع امتناع 
می کند و این درست هنگامی است که به تدبیر نخست وزیر، صحنۀ سیاسی ایران 
برای اولین بار در تاریخ، شاهد حضور مستقیم مردم در پای صندوق های رأی با 
هدف گشودن بن بست سیاسی در عالی ترین سطوح مملکت است. درحالی که که 
آیت اهلل کاشانی از منظر »شرعی« شرکت در رفراندوم را حرام اعالم کرد و آیت اهلل 
بهبهانی از منظر »سیاس��ی« در مقابل آن موضع می گیرد، آیت اهلل بروجردی با 
بیان اینکه »من وارد در امور سیاسی نبوده ام و کار من بحث و اظهارنظر در مسائل 
شرعی است. اگر در این زمینه از من سؤالی بشود، حاضرم در حدود وظایف شرعی 
به آن جواب بدهم«، دست رد به سینۀ مخالفان مصدق می زند که به امید گرفتن 

فتوای تحریم رفراندوم، به او امیدها بسته بودند!
6-2- قوچانی غیر از کاشانی، نامی از دیگر متحدان مشروطه خواه مصدق که 
از او بریده بودند نمی برد تا بتوان در مورد داوری او به قضاوت نشس��ت. در مورد 
کاش��انی، اما حقیر دارای دیدگاهی ویژه اس��ت که پیش تر در 2 مقاله با عناوین 
»چرا کودتاچیان به کاشانی نزدیک شدند؟« و »چرا کاشانی به کودتاچیان نزدیک 
شد؟« توضیح داده شده است که برای پرهیز از اطالۀ کالم، از ورود به این بحث 

خودداری می شود.

3 حرکت از لیبرالیسم به سمت پوپولیسم____________
قوچانی در ادامه می نویسد: »در عرصۀ سیاست، مصدق به تدریج از اندیشۀ حکومت 
قانون فاصله گرفت و با از دست دادن نخبگان سیاسی، به سوی مردم ساالری بلکه 
عوام س��االری پیش رفت.« او اضافه می کند:  »ما از مصدق عبور نکردیم، مصدق 
خود از مصدق عبور کرد، آن زمان که از لیبرالیسم به سوی پوپولیسم عبور کرد.«

1-3- معل��وم نیس��ت که چرا در نظرگاه جناب قوچان��ی، حرکت از نخبگان 
سیاسی به سوی مردم، حرکت از لیبرالیسم به سمت پوپولیسم معنا می شود و چرا 
نباید از این س��یر با عنوان »عبور از سیاست ورزی کهن کیشانه به سیاست ورزی 
مدرن« یاد کنیم؟ آیا نه این اس��ت که سیاس��ت ورزی کهن کیشانه یا کالسیک، 
میدان بازی انحصاری نخبگان در غیاب مردم است، حال آنکه سیاست ورزی مدرن 
مبتنی بر گسترش زمین سیاست و دعوت »مردم« به بازی در آن؟  مگر این همان 

نقطه ای نیست که نطفۀ دموکراسی در آن بسته می شود؟
2-3- حتی در این گزاره نیز می توان مناقشه کرد که مصدق، نخبگان سیاسی 
را از دست داد! ابهام اینجاست که قوچانی روشن نمی کند که مراد او از »نخبگان 
سیاس��ی« دقیقاً چه کس��انی هستند؟ آیا او فقط به کاش��انی و بقایی و مکی و 
حائری زاده و یکی دو نفر دیگر اشاره دارد؟ در این صورت با چه معیاری این اقلیت 

* منتشرشده در راهبرد

تا جایی که اسناد تاریخی 
نشان می دهند، آیت اهلل 

بروجردی هیچ گاه در مقابل 
مصدق قرار نگرفت و به 
مخالفان او نیز نپیوست. 

این از تیتر خشم آلودی که 
صبح روز 28مرداد 1332، 

روزنامۀ مّلت ما، متعلق 
به شمس قنات آبادی )از 

نزدیکان آیت اهلل کاشانی(، 
در پایین صفحۀ اول خود 
منتشر کرده بود، به خوبی 

هویداست: »حضرت آیت اهلل 
بروجردی! تهران در دست 
بلشویک هاست و مصدق، 

دست مردم مسلمان را 
بسته است. باز هم ساکت 

نشسته اید؟«

مسئلۀ شگفت انگیز دیگر، 
برآورد قوچانی از بخش 

خصوصی در عصر مصدق 
است. اساساً اگر در آن مقطع 
زمانی، جامعۀ ایران واجد یک 

مجموعۀ سرمایه داری مّلی 
قدرتمندی بود که می توانست 
وارد بازار بین المللی نفت شود 

که بحران قابل مهار بود.
قانون مّلی شدن صنعت 

نفت مصوب مجلس بود و 
مصدق در مقام نخست وزیر، 

برنامۀ دولت نخست خود 
را »اجرای« این قانون قرار 
داده بود و نه »عبور« از آن.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا
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»نخبۀ سیاسی« محسوب می شوند و در همان حال، اعضا و رهبران احزابی 
نظیر »ایران«، »مردم ایران«، »پان ایرانیس��ت«، »نیروی سوم« و همچنین 
گروه های چپی که به تدریج به جبهۀ هواداران نخس��ت وزیر می پیوستند، از 

این دایره بیرون می مانند؟
3-3- نکتۀ مهم دیگر، اش��کال در روایت تاریخ است. قوچانی می نویسد: 
»انحالل مجلس و حضور او در خیابان به منزلۀ اعالم پایان سیاست و اعالن 
جنگ بود.« تو گویی مصدق می خواست الی االبد خود را از شّر پارلمان رها 
کند! مگر نه این اس��ت که مصدق، متعاقب روش��ن شدن نتیجۀ رفراندوم و 
رأی مردم به انحالل مجلس هفدهم، بدون فوت فرصت، نتیجۀ همه پرسی را 
رسماً به اطالع شاه رسانید و از او خواست که فرمان انتخابات دورۀ هیجدهم 
را صادر کند؟ در این صورت چرا روایت آقای قوچانی از تاریخ این موضوع را 
مسکوت می گذارد، به نحوی که خوانندۀ نا آشنا دچار این تصور باطل شود که 
مصدق به دنبال تعطیل مشروطیت بوده تا تناقضی که نویسندۀ محترم مدعی 

آن است، موضوعیت پیدا کند؟
4-3- این درست است که نخست وزیر، ارتباط با مردم و دیالوگ با آنها را 
صرفاً از کانال پارلمان، به نمایندگی از مردم دنبال نکرد، اما این هم صحیح 
نیست که تصور کنیم مصدق در »غیاب پارلمان« و با از دست دادن »نخبگان 
سیاسی« ناگزیر شد سیاست را »خیابانی« کند! مصدق از همان آغاز به کار 
در مقام نخس��ت وزیری، چه از طریق پارلمان، چه از طریق مطبوعات و چه 
از طریق رادیو به عنوان مهم ترین وس��یلۀ  ارتباطی آن روزگار، با مردم سخن 
می گفت. اتفاقاً یکی از مشهورترین عکس های مصدق، همان عکسی است که 
او را روی شانه های مردم نشان می دهد؛ عکسی که تاریخ 4 مهر 1330 را پای 
خود دارد؛ یعنی فقط 5 ماه پس از نخست وزیری. زمانی که هم مجلس شورا 
برقرار بود و هم به بیان جناب قوچانی، متحدان مشروطه خواه و مشروعه خواه 

او، همچنان در حلقۀ حامیانش بودند!

4 فقدان کادر سازی در غیاب یک تشکیالت سیاسی_____
قوچانی می نویس��د: »مصدق به علت زودرنجی و خصلت های روان شناختی 
خویش از فس��اد سیاسی خشمگین ش��د و پارلمان را انکار و منحل کرد و 
به جای تالش برای کادرسازی سیاس��ی، به فردگرایی منفی روی آورد... در 
چنین جنگ نابرابری، مصدق فاقد یک تشکیالت سیاسی مستحکم و رجال 

سیاسی جایگزین بود.«
1-4- می توان با آقای قوچانی هم دل بود که وجود تش��کیالت سراسری 
منس��جم و مس��تحکم تا چه اندازه می توانس��ت در فرجام کار نهضت ملّی 
مؤثر باش��د، اما هرگز نمی توان در چنین نق��دی بر مصدق، آن هم در مقام 
نخس��ت وزیر، با نویس��ندۀ محترم همراهی کرد. همۀ مسئله این است که 
قوچانی، مصدق را در عداد سلسله سیاست مداران و نخست وزیران کهن کیش 
سپهر سیاسی ایران می نشاند و توجه نمی کند که مصدق در آستانۀ فصلی نو 
از سیاست ورزی در ایران معاصر ایستاده است؛ سیاست مداری که به خوبی با 
حقوق مردم و مبانی دموکراسی، به ویژه از نوع مشروطۀ پارلمانی آن، آشناست 
و پارس��ایی سیاس��ی اش به او اجازه نمی دهد که جهت چنین دموکراس��ی 
تعریف شده ای را معکوس کند! او خوب می داند که در دموکراسی مشروطه، 

حزب، »خالق« دولت است و نه »مخلوق« آن! 
2-4 چنین برداش��تی، در نامه ای که مصدق در آستانۀ انتخابات مجلس 
پانزدهم به نخس��ت وزیر وقت، قوام الس��لطنه، می نویسد کامالً آشکار است. 
می دانیم که قوام در مقام نخس��ت وزیر مبادرت به تأسیس حزب دموکرات 
ک��رده بود و احتمال داش��ت که دولت او در مقام مج��ری، انتخابات از مدار 
بی طرفی خارج شود؛ چنانکه ش��د و تاریخ نشان داد که پیش بینی مصدق 

و کسانی مثل او تا چه اندازه دقیق و درست بوده است. مصدق می نویسد:
»آقای نخست وزیر.... وقتی که در موقع انتخابات دولت اقدام به تشکیل حزب 
کند، مردم چنین تصور می کنند که ممکن است دولت به نفع طرفداران خود 
از قدرت دولتی استفاده کند و اگر این تصور صورت عمل پیدا کند، بدعتی 
برای آینده خواهد شد که دیگران هم مبادرت به تشکیل حزب کنند و ملّت 
ایران در ادوار آینده، از حّق آزادی انتخابات محروم ش��ود. درس��ت است که 
در ممالک راقیه نظیر انگلس��تان، دولت را احزاب تشکیل می دهند، ولی در 
انگلستان، هر حزبی در انتخابات فاتح شد، خالق دولت است و در آنجا سابقه 

ندارد که حزب، مخلوق دولت باشد!«
3-4 درک این که چرا آقای قوچانی عدم تحمل »فساد سیاسی« ازسوی 

مصدق را ناشی از »زودرنجی و خصلت های روان شناختی« او می داند کمی، 
مشکل است و معلوم هم نیست که ایدۀ نویسندۀ محترم در مواجهه با فساد 
سیاسی چیست؟ در مورد تعابیری نظیر انکار پارلمان نیز در بند 3-3 نشان 
داده شد که این موضوع به لحاظ تاریخی، فاقد سندیت است. همچنین الزم 
اس��ت در مورد رویدادها با دقت بیشتری سخن بگوییم؛ اول اینکه سخن بر 
سر پارلمان نیست و موضوع، مجلس هفدهم است. دوم، این مصدق نبود که 
مجلس هفدهم را منحل کرد، بلکه مردم بودند که براساس نتیجۀ رفراندومی 
3 س��اعته، با هجوم به صندوق ه��ای رأی، ادامۀ کار این مجلس را به صالح 

کشور و نهضت ملّی ندانستند!

5 مخالفت با جمهوریت________________________
آنچه نقد جناب قوچانی از مصدق را از سایر نقدهایی که از موضع راست بر 
نخس��ت وزیر دولت ملّی نوشته شده  متمایز می کند، نقد او بر عدم همراهی 
مص��دق با جمهوری خواهان در فاصلۀ روزهای بین 25 تا 28 مرداد اس��ت.
قوچانی می نویس��د: »در چنین موقعیتی، مرحوم مصدق که دیگر متحدان 
مش��روطه خواه و مش��روعه خواه خ��ود را از دس��ت داده ب��ود، با دوس��تان 
جمهوری خواه خویش هم متحد نشد. جمهوری مصدقی احتماالً جمهوری 
ضعیفی می ش��د، اما از مش��روطۀ مصدقی بهتر بود؛ چراکه تناقض نداشت. 
مصدق خطای مدرس و سپس فروغی در مخالفت با جمهوریت را تکرار کرد 
و با انفعال خود، مقدمات کودتا را فراهم ساخت. ملّت ایران، هیچ فرصتی را 
بهتر از روزهای قبل از روی کار آمدن پهلوی اول و سقوط رضاشاه و سپس 
فرار محمدرضا شاه برای گذار به جمهوریت نداشته است که در غیاب سلطان 
احمدشاه و محمدرضاشاه می توانست دندان فاسد سلطنت را برای همیشه 

دور بریزد، اما مدرس ها و مصدق ها و فروغی ها غفلت کردند.«
1-5- این سبک از تاریخ نگاری، به عقیدۀ نگارنده، نمونۀ برجسته ای از 
تاریخ نگاری ذهنی و انتزاعی است که تاریخ را برساختۀ عاملیت انحصاری 
نخبگان دانسته و از تنازع عینی نیروهای متعارض اجتماعی در تحلیل 
رویدادها غفلت می کند. درحالی که هم امروز، با گذشت 65سال از نهضت 
ملّی و نیز 40 سال از انقالب 1357 که به برچیده شدن نظام سلطنتی 
انجامید، هنوز که هنوز است با امتناع جمهوریت و تعیین نسبت دیانت 
با آن مواجه هستیم، چنین نقدی تا چه اندازه می تواند دقیق و راهگشا 

باشد؟
2-5- روایت هر تکه از تاریخ باید بتواند در پیوند با روایت سایر تکه ها نیز 
قرار گیرد تا در نهایت؛ به خلق تصویری بینجامد که از اتحاد و انسجام کافی 
برخوردار باش��د. در حالی که روزنامۀ سازندگی، پیشتر رادیکالیسم فاطمی را 
زمینه ساز موفقیت کودتا خوانده بود، به این معنا که مواضع او در خصوص ابقا 
یا الغای سلطنت، طبقات سّنت گرای جامعه را به هراس افکنده بود، عجیب 
نیست که حاال گفته می شود چرا مصدق به فاطمی تأسی نکرد و به متحدان 
جمهوری خواه خود نپیوس��ت؟ طیفی که در یک سر آن نیروی سوم خلیل 

ملکی بود و در سر دیگرش، حزب توده؟
3-5- ش��اید آقای قوچانی با مالحظۀ دشواری هایی که امروز، ایران ذیل 
جمهوری اس��المی با آن مواجه اس��ت، قرار از کف داده و خسته و فرسوده 
از کش��مکش های زمان  برباد ده و سرمایه س��وز، می خواهد مصدق را مقصر 
تأخیر در اعالم جمهوریتی سکوالر معرفی کند که در توالی تاریخی خود به 
جمهوری اسالمی رسید! باید توجه داشت که تاریخ نگاری،  محلّی برای بیان 
رویاها و آرزوها و حسرت ها نیست؛ چه تاریخ نگاری، جستجو و تحلیل شرایط 
داخلی و خارجی و همچنین کیفیت نیروهایی اس��ت که برهم کنش شان، 

تاریخ را شکل داده است.
مقال��ۀ آقای قوچان��ی، ورود غیرالزمی هم به نس��بت نظام جمهوری 
اس��المی با مصدق دارد. او بدون اش��اره به تناقض موض��ع پاریس امام اهلل 
خمینی)ره( نسبت به دکتر محمد مصدق در 16 آبان 1357 که او را از رجلی 
دانستند که »برای مملکت می خواس��ت خدمت بکند، لکن اشتباهات هم 
داش��ت« و موضع 30 تیر 1360 ایش��ان که حتی از به زب��ان آوردن نام او 
نی��ز خودداری ک��رده و »آن کس« خطابش کردند که »مس��لم« هم نبود، 
سوء استفاده چپ گرایان از نام مصدق در برابر رهبر انقالب اسالمی را سبب 
فاصله گرفتن نظام جمهوری اسالمی از مصدق خوانده است. نقد این روایت 
که به تحلیل بنی صدر و مخالفان مغرض او نیز ورود کوتاهی دارد، شایستۀ 

یادداشتی جداگانه است.

پروندۀ ویژه:   ملّی شدن صنعت نفت

مصدق خطاب به قوام می نویسد:
»آقای نخست وزیر.... وقتی که در 
موقع انتخابات دولت اقدام به تشکیل 
حزب کند، مردم چنین تصور می کنند 
که ممکن است دولت به نفع طرفداران 
خود از قدرت دولتی استفاده کند و 
اگر این تصور صورت عمل پیدا کند، 
بدعتی برای آینده خواهد شد که 
دیگران هم مبادرت به تشکیل حزب 
کنند و مّلت ایران در ادوار آینده، از 
حّق آزادی انتخابات محروم شود.

درست است که در ممالک راقیه نظیر 
انگلستان، دولت را احزاب تشکیل 
می دهند، ولی در انگلستان، هر حزبی 
در انتخابات فاتح شد، خالق دولت 
است و در آنجا سابقه ندارد که حزب، 
مخلوق دولت باشد!«

مصدق سیاست مداری آشنا با حقوق 
مردم و مبانی دموکراسی، به ویژه 
از نوع مشروطۀ پارلمانی آن بود 
و پارسایی سیاسی اش به او اجازه 
نمی داد جهت چنین دموکراسی 
تعریف شده ای را معکوس کند!

او خوب می دانست که در دموکراسی 
مشروطه، حزب، »خالق« دولت است و 
نه »مخلوق« آن! 
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نفت برای مردم، سود برای ما
هنگامی که مصدق بانگ اعتراض به دولت سر داد، بسیاری گمان می بردند نیروهای مّلی قصد دارند فقط صف بندی تازه ای در مقابل شیوۀ دولت داری 
پهلوی دوم ایجاد کنند. نیروهای مّلی نیز چنین کردند ولی، جدال نه در خیابان های مرکزی شهر که در سوی جنوبی بازار شکل گرفته بود. بازاریان، 
گروهی مبارز بودند و عده ای مسلمان و برخی هم مّلی گرایان مذهبی. جدال نفت و مصدق برای آنان یا معنای مّلی گرایی داشت یا مفوم دین داری، 
اّما بازهم عده ای دیگر حضور داشتند که راه به میانه می بردند. گروه سوم نه در جلسات آیت اهلل کاشانی قدم می زدند و نه در میتینگ های دکتر 

مصدق کف می زدند و سوت می کشیدند؛ بازاریان مسلمان، گوشه نشینان دهۀ 30 بودند و نقش آفرینان دهۀ ۴0 و انقالبیون دهۀ 50.

بهراد مهرجو

روزنامه نگار

 آنان، آزمون سیاست ورزی را در دوران مصدق از سرگذراندند؛ بازاریانی که قیام 
ملّی شدن نفت را به نظاره نشسته بودند، چندان در کار تحلیل دنیا نیامدند و راه 
را یکسره به سوی دورانی تازه طی کردند: »هنوز انگیزه های سیاسی نداشتیم، 
تا زمانی که آیت اهلل کاش��انی و مصدق به اختالف رسیدند نیز با هر دو ارتباط 
داشتیم، ولی پس از آنکه این دو به اختالف رسیدند، بازار هم مسیرش را جدا 
کرد.« بازاریانی که یک دهه بعد، بنیان مؤتلفۀ اس��المی را گذاش��تند، چنین 
روایتی را  از  نهضت ملّی شدن نفت ارائه می دهند. آنان در دهۀ 30 هنوز وارد 

دنیای سیاست ورزی نشده بودند، اّما در قیام های خیابانی شرکت می کردند. 
ملّی گرای��ان نیز چنین بودند: »چلوکباب��ی ای در جنوب بازار تهران وجود 
داشت که متعلق به یکی از بازاریان بود و هزینه های اصلی قیام بازار را تأمین 
می کرد.« میرمحمد صادقی چنین روایتی را از قیام های بازاری روایت می کند؛ 
صاحب چلوکبابی که هیچ گاه نس��بتی با قیام گران ب��ازاری نبرد. او ملّی گرایی 

همراه مصدق بود، اّما در جلسات آیت اهلل کاشانی هم شرکت می کرد!
بازاریان نسبتی به نفت نبرده بودند، ولی شیوه ای تازه برای مبارزه یافتند. 
آنان س��ال های بسیاری از شیوۀ دولت داری پهلوی دوم در رنج بودند و یکسره 
تم��ام دلنگرانی های خود را بروز دادند. بازاری��ان ملّی گرا، اّما همچنان در خط 
مصدق پیش می رفتند. دهۀ 30 این گونه س��پری ش��د، هرچن��د روایت های 
دهه های 80 و 90 از دهۀ 30 بس��یار متفاوت اس��ت. بازاریان اکنون به تکاپو 

افتاده اند تا چهره ای دیگر از خود بروز دهند. 
دهۀ 30 و اتفاقات متوالی 

هنگامی که مصدق قیام نفت ملّی را آغاز کرد، بسیاری برای همراهی با او صف 
کشیدند. بازاریان هم مانند دیگران بودند و فقط گروه کوچکی در اندیشه های 
دوردست فرو می رفتند. بازاریان همراه مصدق، اندیشۀ اقتصاد داشتند و هنوز 
به میدان سیاست قدم نگذاشته بودند. آنان، یاوران ملّی -  مذهبی مصدق بودند، 
چراکه مصدق بانگ رهایی اقتصادی برای آنان سر داده بود. مصدق قصد داشت 
برای نفت، نسخه ای تازه بپیچد، اّما اقتصاد خرد هم در اندیشه های او جایگاهی 
تازه می یافت. ش��یوۀ مصدق اّما مبارزۀ زیرکانه ب��ود، همان گونه که بازار برای 
همراهی او تیزهوشی به خرج داد. مصدق، سیاست حمایت از بنگاه های تولیدی 
را پیش می گرفت و در شعارهای اقتصادی خود بارها به صنایع اشاره کرده بود. 
حمایت از تولید در س��ال های واردات کاالهای مصرفی برای بازار، معنای 

بس��یاری داشت. شیوۀ ادارۀ بازار در دهۀ 30 هنوز دگرگون نشده بود. بازاریان 
توزیع کننده نیز هرکدام، کارگاهی تولیدی در کنار حجره های خود سامان داده 
بودند. از همین روی، اندیش��ۀ مصدق برای آنان جاذبۀ فراوان می یافت. مصدق 
قصد داشت نفت را از انحصار خارجی، خارج کند و ُمهر ملّی بر آن بزند، ولی در 

حاشیۀ پندار او سیاست های اقتصادی تازه نیز سامان می یافت.
 بازاریان اکنون در اواخر دهۀ 90، روایت تازه از فعالیت های دهۀ 30 خود 
بیان می کنند: »ما هم مانند س��ایر مردم در قیام ها شرکت می کردیم.« چنین 
تفس��یری از قیام های دهۀ 30 بیش از آنکه برآمده از مش��ی سیاس��ی مردان 
بازاری باش��د، اشاره به شیوۀ نگاه آنان برای گذران زندگی در دهۀ کنونی دارد.  
شاید چندان تفاوتی نداشته باشد که عسگراوالدی یا علینقی خاموشی در مورد 
قیام های دهۀ 30 به بیان خاط��رات خود بپردازند، چراکه جملگی از مبارزات 
گستردۀ بازار سخن س��رایی می کنند: »در جریان ملّی شدن صنعت نفت، بازار 
نقش فعالی داش��ت.« خاموشی چنین اعتقادی دارد، هرچند شاید داستان به 
شیوۀ دیگری روایت شده باشد. بازاریان در دهۀ 30، هنگامی حمایت از مصدق 
و قی��ام او را پیش گرفتند که داس��تان هزینۀ درآمده��ای نفتی در راه صنایع 
انتش��ار یافت. همراهی آنان با آیت اهلل کاشانی شاید چندان راه در دین داری و 
مذهب باوری نداشته باشد، همان گونه که همراهی با مصدق، نشان ملّی گرایی 
نبوده است. شاید تفسیر آبراهامیان در »ایران بین دو انقالب« گویای رفتارهای 
بازاریان باش��د: »امتیازهای اقتصادی میان خانواده های نزدیک به دربار توزیع 
می شد و چنین اتفاقی، بازار را نگران می ساخت.« بازار برای بقا، وارد مبارزه شده 
بود. بازار قصدی برای نفت و آیندۀ آن نداش��ت، ولی تدبیری برای فردای خود 
می اندیشید. توده های بازار در هنگام سرنگونی دولت مصدق، سکوت پیشه کرده 
بودند، چراکه این بار همراهی با ملّی گرایان قیمتی گزاف داش��ت. آنان اگر در 
جریان ملّی شدن صنعت نفت قدم به میدان مبارزه گذاشتند و در کنار دیگران 

قرار می گرفتند، ولی دفاع انفرادی از مصدق به معنای تقابل با حاکمیت بود. 
سود؛ حرف آخر 

اگرچه امروزه و در اواخر دهۀ 90، تحلیل های بسیاری از مبارزات گذشته بیان 
می شود، اما شاید روایت علی صادقی تهرانی گویای شیوۀ بازاریان باشد: »هرکجا 
منطق سود جاری باشد، آنها قدم به میدان می گذارند«، در حالی که مصدق هم 

نفت ملّی را برای مردم می خواست و بازار، اّما عواید نفتی را..

بازاریان چگونه وارد قیام مّلی شدن صنعت نفت شدند

 بازار برای بقا، وارد مبارزه 
شده بود و قصدی برای نفت و 

آیندۀ آن نداشت، ولی تدبیری 
برای فردای خود می اندیشید. 

توده های بازار در هنگام 
سرنگونی دولت مصدق،

 سکوت پیشه کرده بودند، 
چراکه این بار همراهی با 

مّلی گرایان قیمتی گزاف داشت. 
آنان اگر در جریان مّلی شدن 

صنعت نفت قدم به میدان 
مبارزه گذاشتند و در کنار 

دیگران قرار می گرفتند، ولی 
دفاع انفرادی از مصدق به معنای 

تقابل با حاکمیت بود. 



با گذر از تونل زمان و هنگامی که نخس��تین س��کانس از س��ناریوی 
پاالیشگاه س��ازی از آبادان کلید خورد و کم کم به سایر شهرها مانند 
تهران، تبریز، کرمانش��اه، اصفهان، بندرعباس و ... تسّری پیدا کرد تا 
هریک از آنها نیز تبدیل به خواستگاه مجموعه ای عظیم از تأسیسات 
و تجهیزات برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت پاالیش کشور 
ش��وند. بدین ترتیب حلقه های س��رمایه گذاری به هم متصل ش��د و 
سرانجام با مهندس��ی طرح های پیش رو در دولت های مختلف، هم 
در تولید و هم در صادرات، کش��ور توانست فرصتی برای عرض اندام 

پیدا کند. 

صعود پاالیش به مرز 2 میلیون بشکه در روز
دراین بین آمار و ارقام موجود در صنعت پاالیش بهترین معیار برای 
ارزیابی عملکرد آن در ادوار مختلف زمانی اس��ت. اگر تاریخ پاالیش 

کش��ور را به 2 دورۀ پیش از انقالب و بعد از انقالب تقسیم کنیم؛ در 
دورۀ دوم براس��اس آمار موجود باید گفت، ظرفیت پاالیشی در سال 
1357، روزانه به یک میلیون و 175 هزار بشکه می رسید. این رقم در 
کنار جّو و شرایط سیاسی موجود در کشور پس از گذشت 12 سال، 
یعنی در س��ال 1368 ب��ه نازل ترین حّد خود می رس��د و پاالیش 
751هزار بشکه در روز را تجربه می کند. اما به تدریج و با گذر زمان 
رش��د آن صعودی می شود، تا اینکه در س��ال 1396 به یک میلیون 
و 852 هزار بش��که در روز می رس��د. هرچند باید گفت پس از افت 
و خیزه��ای فراوان با س��رعت در پیش گرفته دول��ت دوازدهم و با 
نظارت علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملّی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی ایران، ظرفیت پاالیش در 6 ماه نخس��ت امسال به 
مرز 2میلیون بش��که در روز رس��یده اس��ت. روندی که براساس آن 
می توان گفت، باتوجه به میزان افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و 

سنگینی تولید بنزین در کفه ترازوی صنعت پاالیش کشور

خط صادراتی بنزین با تولید روزانه بیش از 
105 میلیون لیتر احیا خواهد شد

میدان نفتون، نخستین میدانی محسوب می شود که در تاریخ 110 ساله صنعت نفت کشور شاهد عملیات استخراج و استحصال 
نفت از الیه های زیرین مسجد سلیمان بود. در آن مقطع از تاریخ شاید کسی پیش بینی نمی کرد که بازار ایرانی بتواند برای خود 
صاحب جایگاه بین المللی شود، آن هم نه صرفاً در صادرات نفت خام، بلکه در فازهای بعدی بهره برداری و عرضه هم بتواند حرفی 
برای گفتن داشته باشد؛ چه در آن زمان باید یک صنعت دیگر متولد می شد تا پا به پای حفارمردان به پاالیش نفت استخراجی 
می پرداخت. با گذر از تونل زمان، اما این مهم محرز شد که پس از پیدایش نفت، صنعت پاالیش به عنوان بازوان اصلی در تحرک 
و جنبش بازار نفت ایران به تکاپو افتاد تا پس از کاشتن بذرهای آن در مناطق نفت خیز کشور، این صنعت را به بلوغ برساند؛ 

بلوغی که با استناد به شواهد تاریخی می توان به جرئت گفت که پس از انقالب اسالمی، جلوۀ خاص تری به خود گرفته است. 
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صنعت پاالیش بخش



میعانات گازی در کشور، افزایش تولید بنزین و فراورده های نفتی را 
به همراه داشته است.

کمترین میزان تولید فراورده ها به ازای پاالیش نفت خام مربوط 
به سال های نخس��ت انقالب بود. درآن زمان عقربه تولید 2 فراورده 
اصلی بنزی��ن و نفت گاز روی عدد 40 میلیون لیت��ر مانور می داد و 
به صورت موازی، یک میلیون لیتر در روز فراورده وارد می ش��د. این 
روند اما در دولت های سوم تا هشتم، رشدی صعودی را طی می کند و 
تولید این 2 فراورده را از 40 میلیون لیتر به 115 میلیون لیتر در روز 
می رساند. در بازه زمانی 4 سالۀ میان 1384 تا 1387، سکته ای در 
منحنی میزان تولید رخ می دهد و عقربه روی عدد 100 میلیون لیتر 
در روز ثابت نگه می ماند. پس از این وقفه، اما تغییر رویه در تاکتیک 
صنعت پاالیش در دول��ت یازدهم، منجر به تولید 160 میلیون لیتر 
به صورت روزانه می شود و این افزایش تولید تا جایی ادامه داشت که 

امروز به مرز 210 میلیون لیتر در روز رسیده است.
اوج واردات بنزین و نف��ت گاز در دولت نهم و حدود 23 میلیون 
لیتر بود و این در حالی است که امروزه برای تأمین این فراورده های 

استراتژیک در کشور، دیگر نیازی به واردات احساس نمی شود.

سایۀ فاز 3 ستاره خلیج فارس برسر افزایش راندمان تولید
باید اذعان کرد در 40سال گذشته، طرح های متعددی در این حوزه 
به اجرا درآمده اند؛ از افزایش ظرفیت های پاالیش��ی، انتقال فراورده 
ازطریق خطوط لوله و بهره برداری از طرح های بنزین س��ازی گرفته 
ت��ا توزیع فراورده های یورو4 در کالن ش��هرها، ایجاد س��امانۀ کارت 
هوشمند سوخت، پیمایش، برندس��ازی در تنظيم بازار فراورده هاي 
نفتي مايع و cNG که اجرای پروژه های مذکور توانس��ت انقالبی در 
عرصه سوخت ایجاد کند و با صرفه جویی هایی ارزی، ایران توانست 

توان خود را در صادرات به بازارهای بین المللی به رخ رقبا بکشد. 
هرچند در یک کفه از ترازوی صنعت پاالیش، فراورده هایی نظیر 
نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع قرار گرفته اند، اما در کفۀ 
دیگر، بنزین به عنوان س��وختی استراتژیک جا خوش کرده است که 
روزبه روز به سنگینی حجم خود می افزاید تا گوی سبقت را از دیگر 

اوج واردات بنزین و 
نفت گاز در دولت نهم و 
حدود 23 میلیون لیتر 

بود و این در حالی است 
که امروزه برای تأمین این 
فراورده های استراتژیک 
در کشور، دیگر نیازی به 

واردات احساس نمی شود.

تکمیل فاز 3 پاالیشگاه 
ستاره  خلیج فارس، 
مانیفست پاالیشی 

کشور را تحت تأثیر قرار 
می دهد؛ به گونه ای که 

میزان واردات بنزین را از 
مهرماه سال جاری به صفر 

می رساند. 

محص��والت برباید؛ به ویژه آنکه در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم با 
اجرای طرح های میان مدت هم سو با مدیریت مصرف و صرفه جویی 
در مصرف و پیش گیری از اتالف و هدررفت میلیون ها لیتر سوخت، 

شّدت و حّدت کارها دوچندان شده است.
در این بین سیگنالی از کارنامۀ نفتی کشور دریافت می شود که 
آن را می توان بسان برگ برندۀ این صنعت به حساب آورد؛ درحالی 
ک��ه cNG ایران به عن��وان یکی از گران ترین س��وخت های جهان 
محسوب می شود، از سال 1381 به جایگاه های سوخت تزریق شد 
تا جایگزین مصرف بیش از 63 میلیارد لیتر بنزین ش��ود. برای جا 
افتادن این بخش نوپا، نیاز به یک بازه زمانی بود و برهمین اس��اس، 
ب��ا امضای قراردادها و س��اخت جایگاه های متع��دد cNG، مصرف 
این س��وخت از 1388 به طور رسمی روی غلتک می افتد و باتزریق 
14.8میلی��ون متر مکعب در روز، میهمان باک خودروها می ش��ود. 
این روند تا جایی پیش روی می کند که در سال جاری، 20 میلیون 
مترمکع��ب در روز جایگزین معادل مصرف تقریبی 20 میلیون لیتر 

بنزین می شود. 
س��ناریوی پیش رو در صنعت نفت با چند رویداد مثبت ازجمله 
تکمیل فاز 3 پاالیشگاه ستاره  خلیج فارس، مانیفست پاالیشی کشور 
را تحت تأثی��ر قرار می دهد؛ به گونه ای که میزان واردات بنزین را از 
مهرماه سال جاری به صفر می رساند. کاهش واردات و افزایش تولید 
بنزین به روزان��ه 105 میلیون لیتر در روز را باید مرهون پروژه هایی 

دانست که در این مدت و در ادوار مختلف به اجرا درآمده اند. 
در پایان باید گفت، برنامه ریزی های مدّون برای کاهش مخاطرات 
زیست محیطی ناشی از پس��اب های صنعتی، تخصیص بودجه های 
مکفی برای روی کارآوردن واحدهای جدید، انجام اورهال های مورد 
نیاز در بخش های فرس��وده برای بازس��ازی تجهیزات و به کارگیری 
نیروهای زبده و متخصص با روش های پیشرفتۀ فّناوری، همه و همه 
مشتی از نمونه خروار اقداماتی هستند که در سال های اخیر ازسوی 
مجریان و دس��ت اندرکاران برای افزایش راندم��ان تولید فراورده ها 
صورت گرفته اس��ت تا در تکمیل پازل صنعت نفت، نقش خود را به 

صورتی تمام عیار ایفا کنند.

43
سال یازد هم، شمارۀ 72

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

شماره مجوز : 1397.5862



سال یازد هم، شمارۀ 72

44
سال یازد هم، شمارۀ 72

44

ازجمله تنگناهای فرایندی پاالیش��گاه نفت بندرعباس در چند س��ال گذشته می توان به افزایش قابل 
مالحظه تولید مواد س��بک و امکان پذیر نبودن جذب بخش��ی از آن به صورت فراورده های با ارزش، 
به ویژه بنزین، اشاره کرد. افزون بر این چالش، افزایش خوراک ورودی پاالیشگاه و تولید نفتای سنگین 
تصفیه نش��ده و تبدیل نش��دن آن به بنزین در کنار مش��کالت مربوط به افزایش ضایعات مواد س��بک 
در واحدهای عملیاتی از یک س��و و از س��وی دیگر، حج��م قابل توجه نفت گاز تولیدی پاالیش��گاه و 
امکان پذیر نبودن تصفیه کامل آن به منظور ایجاد ارزش افزوده بیش��تر برای پاالیش��گاه، باعث آن شد 
که اجرای پروژه افزایش تولید و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز برای دستیابی به استانداردهای نوین 
زیست محیطی برای 2 فراورده اصلی و مهم پاالیشگاه، یعنی بنزین و نفت گاز، در دستور کار قرار گرفت. 
مهندس هاش��م نامور با اشاره به اهمیت به س��زای صیانت از محیط زیست در چرخه فعالیت های 
صنعت پاالیش و به خصوص پاالیش��گاه نفت بندرعباس، به »تازه های انرژی«  می گوید: »با اجرای این 
پ��روژه و بهبود کیفی��ت فراورده ها، میزان گوگرد بنزین تولیدی از حدود 400 به کمتر از 10 پی پی ام 
کاهش و عدد اکتان نیز براس��اس اس��تاندارد تعریف شده، ارتقا یافته است؛ همچنین کیفیت نفت گاز 

تولیدی پاالیش��گاه نیز با کاهش میزان گوگ��رد از حدود 10 هزار به 
کمتر از 50پی پی ام، مطابق با استانداردهای جهانی ارتقا یافته است.«

توجه ویژه به ساخت داخل
به گفته مدیرعامل پاالیش��گاه نفت بندرعباس، افزایش ظرفیت و 
بهب��ود کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی، بهینه س��ازي مصرف انرژي، 
بهبود عملکرد اقتصادي، کاهش آالینده هاي زیست محیطي، استفاده 
حداکث��ري و بهین��ه از ظرفیت ه��ا و امکانات داخلي، فراهم ش��دن 
زمینه اش��تغال مولد و مستمر، ارتقای س��طح دانش و تجربه نیروي 
انساني، ارتقای توانمندي شرکت هاي داخلي در عرصه رشد اقتصادي 
و پیش��رفت صنعتي کش��ور، حرکت به س��مت خودکفای��ي و ایجاد 
روحیه اعتماد به نفس و خودباوری نس��بت به توان و تولید داخلی از 

روایت مهند س نامور از افتتاح پروژه افزایش ظرفیت بنزین و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز پاالیشگاه نفت بند رعباس

نماد تالش، اقتدار، عزت و دانش ایرانی
پروژه افزایش ظرفیت بنزین و بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز پاالیشگاه نفت بندرعباس پس از تالش های شبانه روزی و پیگیری های مدیران، کارکنان و متخصصان 
متعهد این شـرکت با حضور رئیس جمهور دربیسـت ونهمین روز از بهمن 1397 در حالی به طور رسمی افتتاح شد که تولید سوخت پاک مطابق با استانداردهای روز 
دنیا و صیانت از محیط زیست با کاهش انتشار آالینده ها در هوا به عنوان هدف اصلی آن درنظر گرفته شده بود. مهندس هاشم نامور، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس با اشـاره به اینکه بهره برداری از این پروژه مّلی، ظرفیت بنزین تولیدی پاالیشـگاه نفت بندرعباس را به 12 میلیون لیتر در روز براساس استاندارد یورو5 
و ظرفیت تولید نفت گاز را نیز به 15 میلیون لیتر در روز براسـاس اسـتاندارد یورو۴ می رساند، به »تازه های انرژی« می گوید: »این پروژه در راستای تکمیل واحدهای 
عملیاتی این پاالیشگاه و خودکفایی کشور در تولید بنزین با افزایش تولید بنزین و همچنین بهبود کیفیت بنزین و نفت گاز تولیدی پاالیشگاه مطابق با استانداردهای 

روز دنیا با سرمایه گذاری 313میلیون یورو و همچنین 11 هزار و 350میلیارد ریال از منابع داخلی، صندوق انرژی و اوراق مشارکت اجرا شده است.«
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دستاوردهای اجرای این پروژه است. او با اشاره به اینکه کار راه اندازی 
پروژه ازسوی کارکنان و متخصصان متعهد و مسئولیت پذیر پاالیشگاه 
بندرعباس به صورت ش��بانه روزی و بدون هیچ گونه حادثه اجرا شده 
اس��ت، تصریح ک��رد: »در این پ��روژه ملّی ب��رای 650 نفر به صورت 
مس��تقیم شغل ایجاد ش��ده و 65 درصد از قطعات مورد نیاز پروژه از 
داخل کش��ور تأمین شده است. همچنین در تهیه و تامین تجهیزات 
مورد نیاز در س��اخت و تکمیل پروژه ملّ��ی افزایش ظرفیت و بهبود 
کیفیت بنزین و نفت گاز از جمله ظروف، مبدل های حرارتی، برج ها و 
متعلقات آنها، کابل های برق و ابزار دقیق، لوله ها، اتصاالت، کولرهای 
هوایی، کولرهای آبی و برخی پمپ ها از توانمندی شرکت ها و صنایع 

داخل کشور استفاده شده است.«
در کنار توجه و استفاده موثر از توان تولید شرکت های داخلی 
در راس��تای اجرای سیاس��ت های خوداتکایی و قطع وابستگی به 
کش��ورهای خارج��ی، توجه و اعتماد به دان��ش علمی متخصصان 
پاالیشگاه، حمایت و استفاده از خالقیت آنان نیز نقش به سزایی در 
سرعت بخشیدن به اجرای پروژه داشت. نامور در این راستا می گوید: 
»تولید اسیدکلریدریک مورد نیاز صنایع پاالیشگاهی با استفاده از 
ظرفیت های داخلی پاالیشگاه یکی از این موارد است که تا پیش از 
این، با صرف هزینه های سنگین ارزی و مدت زمان طوالنی به طور 
انحصاری از خارج کش��ور تامین می ش��د. همچنین ساخت قطعه 
الکتریکی کنترل کننده گرمکن واحد احیای کاتالیست نیز از دیگر 
دستاوردهای این شرکت محسوب می شود که با مهندسی معکوس 
و تحلیل عملکرد، موفق به ساخت آن شدیم که موجب جلوگیری 
از توقف تولید، خروج ارز و قطع وابستگی به خارج از کشور شد.«

۴5میلیون نفرساعت کار اجرایی بدون حادثه
مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت بندرعب��اس با بیان این مطلب 
که عملیات اجرایی این پروژه با همکاری کارشناس��ان، متخصصان، 
پیمانکاران و مش��اوران ایرانی صورت گرفته اس��ت، تصریح می کند: 
»برای ساخت، تکمیل و بهره برداری از پروژه افزایش ظرفیت و بهبود 

کیفیت بنزین و نفت گاز پاالیشگاه بندرعباس، 45 میلیون نفرساعت 
کار اجرایی صورت گرفته است. همچنین حجم کار در اجرای پروژه 
نیز بسیار چشم گیر اس��ت، به طوری که در این طرح 150 هزار متر 
مکعب عملیات بتن ریزی صورت گرفت و 4500 تن استراکچر فلزی، 
30200 تن تجهیزات و 1600 کیلومتر کابل کشی برق و ابزاردقیق و 

930 هزار اینچ قطر لوله کشی نیز اجرا شده است.«
این پروژه ملّی، در زمینی به وسعت 577 هزار متر مربع احداث 
ش��ده و واحدهای مهمی مانند تبدیل کاتالیس��تی، ایزومریزاسیون، 
تصفیه نفت گاز، تصفیه نفتای س��بک و سنگین، تصفیه گاز با آمین، 
بازیافت گوگرد و تصفیه آب ترش در آن ساخته شده است. در کنار 
این تاسیسات مهم، واحدهای جانبی مانند 17 دستگاه مخزن، یک 
دس��تگاه آب ش��یرین کن به ظرفیت 250متر مکعب بر ساعت، یک 
دس��تگاه برج خنک کننده به ظرفیت 10هزار مترمکعب بر ساعت، 
واحد تولید نیتروژن به ظرفیت 4000 نرمال متر مکعب بر س��اعت، 
3 دس��تگاه مش��عل گازهای م��ازاد، واحد جامدس��ازی گوگرد، یک 
دستگاه توربین گازی مولد برق 42 مگاواتی، دیگ های بخار کمکی 
به ظرفیت 176 تن بر س��اعت و دیگ های بخار بازیافتی به ظرفیت 

88 تن بر ساعت نیز احداث شده است.
درحالی که در فاز نخست پروژه افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت 
بنزین و نفت گاز، واحد جدید بنزین س��ازی آن شامل 3 بخش اصلی 
تصفیه نفتاي سنگین، اکتان افزا و احیای کاتالیست و همچنی��ن 
بخش تصفیه هیدروژنی نفتاي سبک واحد ایزومریزاسیون با حضور 
رئیس جمهور در اسفند 1396 به بهره برداری رسیده است، مهندس 
نامور می افزاید: »سال گذش��ته ب��ا بهره برداری از ف��از نخست این 
پ��روژه، روزانه 4میلی��ون لیتر به ظرفیت بنزین تولیدی پاالیش��گاه 
بندرعباس افزوده ش��د و ظرفیت کلّی تولید بنزین دراین پاالیشگاه 
ب��ه 12 میلیون لیت��ر در روز رسید و این در حالی است که ش��رکت 
پاالی��ش نفت بندرعباس با ظرفیت پاالیش روزانه 350 هزار بش��که 
نفت خام و میعانات گازي، 18 درصد از فراورده هاي نفتي کش��ور را 

تامین مي کند.«

با اجرای این پروژه و بهبود 
کیفیت فراورده ها، میزان 

گوگرد بنزین تولیدی از 
حدود ۴00 به کمتر از 10 

پی پی ام کاهش و عدد 
اکتان نیز براساس استاندارد 

تعریف شده، ارتقا یافته 
است؛ همچنین کیفیت 

نفت گاز تولیدی پاالیشگاه 
نیز با کاهش میزان گوگرد 

از حدود 10 هزار به کمتر 
از 50پی پی ام، مطابق با 

استانداردهای جهانی ارتقا 
یافته است.

در این پروژه مّلی برای
650 نفر به صورت مستقیم 

شغل ایجاد شده و 65 درصد 
از قطعات مورد نیاز پروژه

 از داخل کشور 
تأمین شده است.
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درحالی که ظرفیت پاالیش��ی پاالیش��گاه اصفهان از طریق 2واحد جانبی 
غلظت شکن و در زمان نیاز به تولید بنزین بیشتر، حدود 60 تا 70 هزار بشکه  
در روز افزایش می یابد، مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان می گوید: »طراحي و 
تامين بخش عمده تجهيزات اين واحد توسط سازندگان توانمند داخلي و تحت 
نظارت ش��رکت ملّی مهندسی و س��اختمان نفت ایران صورت پذيرفته است؛ 
واح��دی ک��ه هم اکنون در مرحله راه اندازي قرار دارد و با اس��تعانت از خداوند 

متعال تا پایان سال وارد مدار بهره برداری خواهد شد.«

بهبود مستمر کیفیت محصوالت
به باور مرتضی ابراهیمی، بهبود کیفیت فراورده های تولیدی در پاالیش��گاه 
اصفهان، مهم ترین هدف طرح های بهینه س��ازی در این پاالیش��گاه است: »از 
ابتدای اردیبهش��ت امس��ال، کیفیت بنزین تولیدی در پاالیش��گاه اصفهان که 

بهره برد اری از واحد تقطیر سوم وطرح های زیست محیطی د ر چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

تولید روزانه 11 میلیون لیتر بنزین یورو 5
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

هم زمان با آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با هدف افزایش ضریب اطمینان فرایندهای تولید و عملیات، واحد تقطیر سوم شركت 
پاالیش نفت اصفهان و چند طرح مهم زیسـت محیطی این شـرکت به بهره برداری  رسید. براساس اعالم مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان، 
ظرفیت کّلی پاالیشگاه اصفهان روزانه 370 تا 386 هزار بشکه است که با راه اندازی واحد تقطیر سوم، این ظرفیت در 3 واحد توزیع خواهد شد؛ 
تغییری که موجب کاهش بار ترافیکی خوراک در 2 برج  تقطیر كنوني مي شود. مهندس مرتضي ابراهيمي در گفت وگو با »تازه های انرژی« با اشاره 
به اینکه تاکنون خوراک ورودی پاالیشگاه، وارد 2واحد تقطیر 100هزار بشکه ای می شد که این امر موجب افزایش ترافیک محصوالت داخل برج های 
جداکننده واحدهاي تقطير شده بود، می گوید: »با راه اندازی واحد تقطیر سوم، عالوه بر توزیع خوراک، ضریب ایمنی باالتر رفته و با توجه به جدید 

بودن تجهیزات واحد تقطیر سوم، کیفیت محصوالت تولیدی نیز افزایش خواهد یافت.«
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روزانه 11 میلیون لیتر است به سطح کیفی یورو 5 ارتقا پیدا کرده 
است که به 12 استان کشور ارسال و توزیع می شود.«

در ادامه رویکرد پاالیش��گاه برای ارتق��ای کیفی محصوالت و 
تحقیقات برای س��اخت کاتالیس��ت واحد ایزومریزاسیون مجتمع 
بنزين سازي شركت پاالیش نفت اصفهان که تا پیش از این تحت 
لیس��انس آمریکا و فرانسه تولید می ش��د و یکی از راهبردي ترين 
کاتالیست های صنعت نفت محسوب مي شود نیز با سرمایه گذاری 

پاالیشگاه اصفهان انجام و با موفقیت بومی سازی شده است.

پاالیشگاه اصفهان، پیشرو در استفاده از آب خاکستری
مدیرعامل پاالیش��گاه نف��ت اصفهان همچنی��ن از راه اندازی 
پروژه مهم زیس��ت محیطی تصفیه آب پاالیشگاه اصفهان هم زمان 
با چهلمین س��الگرد انقالب شکوهمند اس��المی خبر داد و گفت: 
»ظرفیت این پروژه 700 مترمکعب بر س��اعت اس��ت که تا پایان 
بهمن ماه امسال، به بهره برداری خواهد رسید. با بهره برداری از این 
پ��روژه بخش عمده آب مصرفی در چرخه پاالیش نفت خام از آب 

خاکستری )فاضالب( شاهین شهر اصفهان تامین می شود.«
ب��ه گفته ابراهیمی، واحد تصفیه آب پاالیش��گاه اصفهان یکی 
از برتری��ن و بی نظیرترین واحدهای تصفی��ه آب، به ویژه به لحاظ 
حجم و گستردگی در سطح کشور محسوب می شود: »درحالی که 
یکی از مهم ترین معض��الت واحدهای صنعتی در اصفهان، تامین 
منابع آب مورد نیاز اس��ت، تحقیقات این پروژه از 8س��ال گذشته 
آغاز شده و می توان گفت پاالیشگاه نفت اصفهان به عنوان یکی از 
واحدهای پیشرو برای استفاده از آب خاکستری در بخش صنعت 

به شمار می رود.«

راه اندازی واحد تصفيه گازویيل برای تولید سوخت پاک
با توجه ب��ه اهتمام مدیران و متخصصان پاالیش��گاه اصفهان 
ب��رای رعای��ت الزام��ات زیس��ت محیطی و کاهش آلودگ��ی هوا، 
راه ان��دازی واحدهاي تصفيه گازویيل، كاه��ش )حذف( گوگرد از 
گازویيل و توليد سوخت پاك نیز در دستور کار این پاالیشگاه قرار 
گرفته است. به گفته ابراهیمی، نفت کوره تولیدی در اين پاالیشگاه 
حدود 18درصد محصوالت تولیدی را تش��کیل می دهد که طبق 
تعهدات زیس��ت محیطی بای��د به صفر کاهش و در اين راس��تا با 
تكميل اجراي طرح جامع بهبود و بهينه سازي فرايندها، اين مهم 
به س��رانجام خواهد رسید: : »هم اکنون به طور میانگین روزانه 18 
تا 20 میلیون لیتر گازوییل در این پاالیش��گاه تولید می ش��ود که 
2 ت��ا 3 میلیون لیت��ر آن یورو4 بوده و به منظور تامین س��وخت 
اتوبوسرانی در سطح شهر اصفهان و استان هاي همجوار به مصرف 
می رسد که با راه اندازی این واحد، کیفیت تمامی گازوییل تولیدی 

در پاالیشگاه به یورو5 ارتقا خواهد یافت.«

حمایت از سازندگان داخلی در اجرای پروژه های 
زیست محیطی

افزون ب��ر ارتق��ای کّم��ی و کیف��ی تولی��د بنزی��ن، توجه به 
توانمندی ه��ای بومی و خودکفای��ی در تامین تجهیزات مورد نیاز 
پاالیش��گاه نیز به عنوان یکی از مس��ائل مهم، همواره مدنظر قرار 
گرفته اس��ت. ابراهیمی با اش��اره به اینکه بخش عمده تجهيزات 
مورد نیاز در پاالیش��گاه اصفهان بومی سازی شده است، می گوید: 

تولید روزانه 11 میلیون لیتر بنزین یورو 5
در شرکت پاالیش نفت اصفهان

»تمام��ی خریدهای مربوط ب��ه احداث واحد تصفی��ه هیدروژنی 
نفت گاز در گذش��ته انجام ش��ده و امیدواریم عملیات اجرایی آن 
ب��ه زودی س��رعت یابد و ان ش��ااهلل در نيمه دوم س��ال 1398 به 

بهره برداري برسد.«
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان پروژه جداسازی روغن 
از آب )واحد روغن گیر( و تامین برق پاالیشگاه از نیروگاه به منظور 
صرفه جوی��ی در آب ب��ا 93 درصد پیش��رفت فیزیک��ی را از دیگر 
پروژه های در دس��ت اجرای پاالیش��گاه اصفهان نام برد و تصریح 
کرد: »تمام پروژه های زیس��ت محیطی، بهینه س��ازی و پاالیشگاه 
اصفهان توس��ط متخصصان توانمند داخلی و شرکت های سازنده 

داخلی اجرایی خواهد شد.«
واحد گرانول س��ازی گوگرد یک��ی دیگ��ر از واحدهای جدید 
پاالیش��گاه اصفهان اس��ت که این پروژه زیست محیطی باظرفیت 
300 تن در روز، هم زمان با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی ایران، به بهره برداری رسید.

از ابتد ای ارد یبهشت 
امسال، کیفیت بنزین 
تولیدی در پاالیشگاه 

اصفهان که روزانه 11 میلیون 
لیتر است به سطح کیفی 

یورو 5 ارتقا پیدا کرده که 
به 12 استان کشور ارسال و 

توزیع می شود.

شرکت پاالیش نفت اصفهان
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كشف 65 ميدان نفتي و گازي پس از انقالب اسالمي 
قدمت اكتشاف ذخاير نفت و گاز در فالت قاره ايران به بيش از يك 
قرن پيش باز مي گردد. در دهه دوم پس از پيروزي انقالب اس��المي و با 
پايان جنگ تحميلي، آهنگ فعاليت هاي اكتش��افي در كشور رفته رفته 
شتاب گرفت و امكانات بيشتري به آن تخصيص داده شد. كشف ميدان 
گازي پ��ارس جنوبي كه يكي از بزرگ ترين منابع گازي جهان به ش��مار 
مي رود به همراه كش��ف ميدان هاي عظيم نفت��ي آزادگان و يادآوران، از 

مهم ترين دستاوردهاي فعاليت هاي اكتشافي اين دوره است.
در مجموع 65 ميدان نفتي و گازي كش��ور پس از انقالب اس��المي 
كش��ف شده است. رويكرد اصلي وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران از 
آغاز بر مبناي اولويت اكتش��اف نفت و گاز در نواحي مرزي و مشترك با 
كشورهاي همسايه بوده است، به گونه اي كه بيشتر فعاليت هاي نامبرده 
از جمله حفاري و لرزه نگاري در س��ال هاي اخير در آن مناطق اجرا شده 
  اس��ت. هم زمان با انجام اكتش��اف هاي جديد، ميزان ذخاير درجا و قابل 
استحصال هيدروكربورهاي كشور نيز افزايش چشمگيري يافته است، به 
گون��ه اي كه هم اكنون ميزان ذخاير قابل اس��تحصال هيدروكربور مايع 
بالغ بر 160.12 ميليارد بش��كه و هم چنين ذخاير قابل اس��تحصال گاز 
طبيعي به ميزان 33.33 تريليون مترمكعب تخمين زده مي شود. از اين 
روي، ايران يكي از بزرگ ترين كشورهاي تامين كننده انرژي در جهان به 

شمار مي رود. 
توسعه همه جانبه ميدان هاي نفت و گاز پس از انقالب

همزمان با گسترش فعاليت هاي اكتشافي و افزايش ذخاير نفت و گاز 
كشور پس از انقالب اسالمي، كوشش هاي چشمگير در توسعه ميدان هاي 
نفت و گاز، با اولويت توس��عه ميادين مش��ترك با كشورهاي همسايه، از 
طريق عقد قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس و هم چنين از محل منابع 

داخلي شركت ملي نفت ايران به عمل آمد. با انجام طرح هاي نگهداشت 
توان توليد، اجراي طرح هاي توس��عه ميادين نفتي، احداث كارخانه هاي 
نمك زدايي و نيز انجام طرح هاي توليد صيانتي از مخازن شامل برنامه هاي 
تزري��ق گاز و آب ب��ه ميادين نفتي، افزون بر جب��ران افت طبيعي توليد 

مخازن، تالش مضاعفي نيز در زمينه توليد نفت خام انجام گرفت.
توس��عه ميدان هاي گازي نيز در راس��تاي افزاي��ش جايگزيني گاز 
طبيعي با س��وخت هاي مايع و هم چني��ن تزريق گاز در ميادين نفتي به 
منظ��ور افزايش بازيافت نهايي، از ديگر اولويت ها و دس��تاوردهاي عمده 

وزارت نفت پس از انقالب اسالمي بوده است.
همزمان با عملياتي كردن برنامه هاي توس��عه اي ميدان هاي نفت و 
گاز، متوس��ط توليد اين دو هيدروكربور ارزشمند نيز به طرز چشمگيري 
افزايش يافته اس��ت. به گونه اي كه متوس��ط توليد نفت خام كه پيش از 
انقالب اسالمي روزانه به ميزان 2 ميليون و 394 هزار بشكه در روز بوده 
اس��ت، در س��ال 1396 به رقم س��ه ميليون و 862 هزار بشكه افزايش 
يافته است، گفتني است توليد اين هيدروكربور ارزشمند در سال 1387 
توانس��ته بود ب��ه ركورد چهار ميليون و 16 هزار بش��كه در روز برس��د. 
مهم تري��ن علت كاه��ش توليد نفت خام طي س��ال هاي اخير را مي توان 
ناشي از شرايط خاص بين المللي و محدوديت هاي كشور در امر صادرات 

نفت خام و ساير محصوالت نفتي در بازارهاي جهاني دانست.
با توجه به اهميت بهره برداري از ميدان هاي مشترك نفتي ، شركت 
مل��ي نفت ايران بهره ب��رداري از آن ها را در اولويت قرار داده  اس��ت و با 
طراحي و اجراي طرح هاي مرتبط توانس��ته اس��ت ميانگين بهره برداري 
از ميدان ه��اي نامبرده را به حد قابل توجهي ارتق��ا دهد، به گونه اي كه 
ميانگي��ن توليد روزانه نفت خام از ميدان هاي مش��ترك در پايان س��ال 

1396  بالغ بر 4ميليون و 768 هزار بشكه بوده است.

نگاهي به مهم ترين دستاوردهاي شركت ملي نفت ايران پس از پیروزی انقالب اسالمي ایران

بلوغ صنعت نفت در 40سالگي انقالب

رويكرد اصلي 
وزارت نفت و 
شركت ملي نفت 
ايران از آغاز بر 
مبناي اولويت 
اكتشاف نفت و 
گاز در نواحي 
مرزي و مشترك با 
كشورهاي همسايه 
بوده است.

صنعـت نفت ايران از آغاز ملي شـدن تا به امروز، فراز و فرودهاي فراوان را طي كـرده و به مرور به يكي از برندهاي معتبر 
جهاني و نمادي قابل اتكا در محاسبات سياسي بين المللي تبديل شده است. در اين ميان شركت ملي نفت ايران به عنوان 
دومين شركت بزرگ جهان در حوزه باالدستي نفت و گاز، با محدوديت هاي منابع مالي و هم چنين موانع پيش روي فعاالن 
عرصه بين المللي انرژي در اكتشاف، توسعه، بهره برداري و بازرگاني، توانسته است با تكيه بر توان داخلي به اهداف تعيين 
شـده در برنامه هاي توسعه اي كشور دست يابد؛ به گونه اي كه هم  اكنون افزون بر تامين بخش اعظم تقاضاي انرژي كشور، 

بالغ بر ۴0 درصد بودجه ساليانه كشور نيز از محل فروش منابع هيدروكربوري تامين مي شود.

توسعه صنعت نفت
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در پايان س��ال 1396 ، 16 ميدان مش��ترك نفتي فعال بوده اند كه 
9 م��ورد از آن ها )ش��امل ميدان هاي آزادگان جنوبي ، آزادگان ش��مالي ، 
يادآوران ، ياران ش��مالي و ياران جنوبي در ش��ركت ملي نفت ايران و گاز 
اروندان ، ميدان هاي آبان و آذر در ش��ركت نف��ت مناطق مركزي ايران ، 
ميدان هنگام و اليه نفتي پارس جنوبي در شركت نفت فالت قاره ايران( 
طي س��ال هاي 1388 تا 1396 به بهره برداري رسيده اند و 68.14 درصد 
از كل توليد ميدان هاي مشترك در سال 1396 )معادل 324 هزار و 900 

بشكه در روز( از اين 9 ميدان استحصال شده است. 
افزايش 8برابري توليد گاز غني

ارزيابي توليد بلندمدت گاز طبيعي نشان مي دهد كه متوسط توليد 
روزانه اين حامل ارزش��مند انرژي در س��ال 1357 بالغ بر 110 ميليون 
مترمكعب در روز بوده است كه اين رقم در سال 1396 به 844.9 ميليون 
متر مكعب افزايش يافته  اس��ت و از افزاي��ش 8 برابري حكايت مي كند. 
توليد گاز طبيعي، هم چنين در مقايس��ه با س��ال 1383 به طور متوسط 
ساليانه 5.8 درصد افزايش داشته است كه مي توان داليل اين افزايش را 
در تكمي��ل و راه اندازي فازهاي مختل��ف پارس جنوبي، ميدان هاي هما،  
ش��انول و وراوي، تنگ بيجار، افزايش بهره دهي ميدان تابناك و افزايش 
توليد گاز همراه نفت خام جستجو كرد. اين حجم گاز غني توليد شده در 
راستاي توزيع براي تزريق به ميدان هاي نفتي، فرآورش در پااليشگاه هاي 
گازي، مص��ارف عملياتي و يا خانگي،  فرآورش در كارخانه هاي گاز و گاز 
مايع ارس��ال مي ش��ود كه از اين اندازه گاز غني ارسالي به پااليشگاه ها و 
كارخانه هاي گاز و گاز مايع، س��هم تحويلي به شبكه سراسري و مصرف 

نهايي رو به افزايش است.
افزايش توليد گاز غني به طور كل نش��ان دهنده توس��عه گس��ترده 
ميدان هاي گازي كش��ور پس از پيروزي انقالب اسالمي است. بي  گمان 
با اهميت رو  به رش��د گاز طبيعي در تامي��ن انرژي جهان، توليد هر چه 
بيشتر گاز طبيعي موجب ايجاد مزيت استراتژيك در ديپلماسي خارجي 

كشور خواهد شد.
جهش 20برابري توليد ميعانات گازي

كارنامه شركت ملي نفت ايران در حوزه توليد نفتا، مايعات و ميعانات 
گازي در س��ال 1357 به طور متوس��ط بالغ بر 31.3 هزار بشكه در روز 
بوده است كه متوسط توليد روزانه اين محصوالت در سال 1396 به رقم 
779.5 هزار بش��كه رسيده اس��ت. هم اكنون كل مايعات گازي و نفتا در 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و ميعانات گازي در شركت هاي پارس 
جنوبي و مناطق مركزي ايران توليد مي ش��ود. هم چنين مقايس��ه توليد 
نفتا، مايعات و ميعانات گازي از سال 1383 تا سال 1396 به طور متوسط 
7.3 درصد رش��د ساليانه داشته است، به گونه اي كه متوسط توليد طي 
اين فاصله از 312.4 به 776.7 هزار بش��كه در روز رس��يده اس��ت. علت 
اصلي اين افزايش چشمگير توليد، برنامه ريزي دقيق و آغاز بهره برداري از 
فازهاي گوناگون پارس جنوبي، ميدان هاي هما، شانول و وراوي و افزايش 

بهره برداري از ميدان تابناك است.

افزايش توليد گاز غني به 
طور كل نشان دهنده توسعه 

گسترده ميدان هاي گازي 
كشور پس از پيروزي انقالب 

اسالمي است. بي  گمان با 
اهميت رو  به رشد گاز طبيعي 

در تامين انرژي جهان، 
توليد هر چه بيشتر گاز 

طبيعي موجب ايجاد مزيت 
استراتژيك در ديپلماسي 
خارجي كشور خواهد شد.

توليد گاز طبيعي از ميدان 
گازي پارس جنوبي از سال 

1380 با توليد حدود
 2 ميليون مترمكعب در 

روز آغاز شده كه در نتيجه 
بهره برداري از فازهاي اين 

ميدان، ميزان توليد گاز غني 
كشور از اين ميدان مشترك 

اكنون با كشور قطر برابر 
شده است.

صيانت از ميدن هاي نفتي با افزايش 30 برابري تزريق گاز 
در راستاي برداشت صيانتي از مخازن نفتي كشور و افزايش ضريب 
بازيافت آ ن ها، عمليات تزريق گاز به آن ها ضرورتي اجتناب ناپذير است. بر 
اين اساس، ميزان تزريق گاز به ميدن هاي نفتي در سال 1396 نسبت به 
سال 1357 بيش از 30 برابر افزايش يافته است، به گونه اي كه هم اكنون 
در 9 ميدان از ميدان هاي نفتي مناطق خش��كي )بي بي حكيمه، پارسي، 
آغاجاري، كوپال، گچساران، مارون، كرنج، نرگسي و هفتگل( تزريق گاز 
صورت گرفته و هم چنين بازگرداني گاز در ميدان پازنان و تزريق امتزاجي 

گاز در ميدان دارخوين در حال انجام است.
تمركز بر توليد و توسعه ميدان هاي مشترك نفتي و گازي

يكي ديگر از رويكردهاي اصلي وزارت نفت در راستاي سياست هاي 
كلي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي، تمركز بر توس��عه ميدان هاي مشترك 
نفتي كشور به ويژه ميدان هاي مشترك غرب كارون بوده است، به گونه اي 
كه توليد نفت خام از اين ميدان ها پس از انقالب اس��المي آغاز شده و در 
اين راستا طرح هاي توسعه ميدان هاي يادآوران )فاز اول(، آزادگان شمالي 
)فاز اول( و نيز طرح توسعه ميدان ياران شمالي در سال هاي اخير تكميل 
شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. هم چنين توليد از ميدان ياران 

جنوبي نيز در سال 1396 آغاز شده است.
پارس جنوبي، نماد افتخار صنعت نفت

ميدان گازي پارس جنوبي، بزرگ ترين مخزن گازي جهان است كه 
بر روي خط مرزي مشترك ايران و قطر در خليج فارس و به فاصله 100 
كيلومتري از س��احل جنوبي ايران قرارگرفته اس��ت. وسعت اين ميدان 
9700 كيلومتر مربع بوده كه بخش متعلق به ايران 3700 كيلومتر مربع 
وسعت دارد. در سال 1369 با حفر نخستين چاه اكتشافي در اين ميدان 
و بر اس��اس نتايج حاصل از لرز  نگاري وجود گاز مورد تائيد قرار گرفت. 
بر اس��اس آخرين برآوردهاي انجام شده ذخيره درجاي اين بخش حدود 
14.2 تريليون مترمكعب و هم چنين داراي ذخيره اي بالغ بر 19 ميليارد 
بش��كه ميعانات گازي است. با توجه به وسعت اين ميدان، توسعه آن در 
فازهاي گوناگون مطابق با برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اس��المي ايران و با هدف تامين تقاضاي رو به رشد 
گاز طبيعي، اعم از مصارف داخلي در كش��ور و تزريق آن به ميدان هاي 
نفتي به منظور صيانت از مخازن و هم چنين صادرات گاز در دستور كار 

قرار گرفته است. 
توليد گاز طبيعي از ميدان گازي پارس جنوبي از سال 1380 با توليد 
حدود 2 ميليون مترمكعب در روز آغاز شده كه در نتيجه بهره برداري از 
فازهاي اين ميدان، ميزان توليد گاز غني كش��ور از اين ميدان مش��ترك 
اكنون با كش��ور قطر برابر ش��ده اس��ت. نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
توسعه بيشتر فازهاي ميدان گازي پارس جنوبي با استفاده از توانمندي 
شركت ها، سازندگان و پيمانكاران داخلي كشور صورت گرفته است، از آن 
جمله س��هم 70 درصدي س��اخت داخل در تكميل و افتتاح فازهاي 15 
و 16 مي��دان گازي پ��ارس جنوبي و هم چنين بهره برداري از فاز 12 كه 

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر
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از لحاظ ظرفيت پااليش گاز طبيعي، بزرگ ترين طرح توس��عه اين ميدان به ش��مار مي رود. در اجراي طرح 
نامبرده 67 درصد ارزشي كار توسط ظرفيت هاي ايراني به انجام رسيده  است. هم اكنون 27 سكوي ميدان 
گازي پارس جنوبي در فازهاي 24 گانه در حال توليد بوده و نصب 3 س��كوي ديگر نيز به زودي تكميل و 
راه اندازي خواهد ش��د. با وارد مدار ش��دن مجموع اين سكوها، ظرفيت توليد گاز غني از ميدان گازي پارس 
جنوب��ي به 642 ميليون متر مكعب در روز ني��ز افزايش خواهد يافت. در ضمن، انجام حفاري بيش از 350 
حلقه چاه ، نصب و س��پس راه اندازي 30 سكوي بهره برداري، نصب خطوط لوله زيردريايي، ايجاد تاسيسات 
عظيم پااليشگاهي به طور عمده توسط پيمانكاران داخلي در حال انجام است. در ادامه توسعه فازهاي گازي 
ميدان پارس جنوبي، توليد نفت خام از اليه نفتي اين ميدان نيز در دستور كار قرار گرفته و فاز نخست آن 
طي س��ال هاي اخير اجرايي ش��ده است. ش��ركت ملي نفت ايران در مسير توسعه همه جانبه خود در دوران 
پس از انقالب اس��المي، هم چنين موفق ش��ده است صدها طرح ديگر در حوزه توسعه ميادين نفتي و گازي 
و احداث تس��هيالت بهره برداري، احداث تاسيس��ات نمك زدايي به همراه احداث ايستگاه هاي جمع آوري 

گازهاي همراه و تقويت فشار و تزريق گاز و همچنين احداث كارخانجات گاز و گاز مايع را به انجام برساند.
نمره قبولي حفاري در شركت ملي نفت 

ش��ركت ملي نفت ايران در راس��تاي افزايش س��طح توانمندي در حوزه حفاري به عنوان حلقه نخست 
فرآيند توليد نفت و گاز در سال هاي اخير به توفيقات قابل توجهي دست يافته است؛ اين اقدامات با تشكيل 

شركت ملي حفاري ايران آغاز شد و به توانمندسازي شركت هاي خصوصي فعال در اين حوزه انجاميد.
در اين زمينه شركت ملي نفت ايران توانسته است تا پايان سال 1396 با استفاده از 139 دكل و با هدف 
نگهداشت توان توليد از طريق تعمير 198 حلقه چاه و همچنين با هدف افزايش توان توليد با حفر 209 حلقه 
چاه جديد نزديك به 513 هزار و 200 متر حفاري داشته باشد. شركت ملي نفت ايران همچنين در راستاي 
اجراي اصل 44 قانون اساس��ي و با هدف برون س��پاري و استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش خصوصي 
و شركت هاي بين المللي در انجام عمليات حفاري، به طور كلي نزديك به 42 درصد از كل دكل هاي مورد 
اس��تفاده در سال 1396 را از طريق دكل هاي استيجاري تامين كرده است كه اين مقدار در مقايسه با سال 
1383 نزديك به س��ه برابر ش��ده است؛ بطوري كه تعداد دكل هاي استيجاري در بخش دريا 3.2 برابر و در 

بخش خشكي به 2.5 برابر افزايش يافته است.
راهبرد كاهش مخاطرات در صنعت نفت

گستره عملياتي شركت ملي نفت ايران به عنوان خط مقدم اكتشاف، استخراج و توليد نفت خام هميشه 
با مخاطرات زيادي همراه بوده است. در همين راستا با موافقت وزير نفت وقت در 29 اسفندماه 1380، قرار 
بر آن ش��د تا نظام مديريت hSE در صنعت نفت حاكم ش��ود؛ نتايج بررس��ي هاي به عمل آمده به انتخاب 
مدل انجمن بين المللي توليدكنندگان نفت و گاز )OGP( و تصويب آن در س��ي و هفتمين جلس��ه شوراي 
مذكور انجاميد و در نهايت در 24 اس��فندماه 1381 براي اجرا در تمامي س��طوح صنعت نفت از سوي وزير 

نفت ابالغ شد.
اهدافي كه از سوي اداره كل بهداشت، ايمني و محيط زيست وزارت نفت به عنوان متولي اين نظام در 
صنعت نفت و در چارچوب تحقق اهداف مدل HSE-MS پيگيري مي ش��ود، در قالب تمركز س��ازمان بر 
مواردي كه كاهش ريس��ك ها و خطرات بهداش��تي، ايمني و زيست محيطي ناشي از فعاليت ها را به همراه 

داشته باشد، طرح ريزي شده است.
رهبري و تعهد، خط مش��ي و اهداف استراتژيك، سازماندهي؛ منابع و مستندسازي، ارزيابي و مديريت 
ريسك، طرح ريزي، اجرا و پايش و در نهايت مميزي و بازنگري 7 عنصر كليدي مدل hSE-MS است كه 
در الگوهاي كاري نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست شركت ملي نفت ايران مورد توجه جدي 
قرار گرفته است. رعايت همين الزامات در نهايت به كاهش قابل توجه ميزان خطا و صدمات جاني و فني در 

سطح گستره عملياتي صنعت نفت ختم شده است.
گام هاي بلند شركت نفت در پژوهش، ارتقاي فن آوري ملي و توسعه منابع انساني

بدون ش��ك ايجاد و اداره عمليات واحدهاي صنعتي خصوصاً صنايع نفت، گاز و پتروش��يمي به چهار 
عامل س��رمايه، ماشين آالت و وسايل كار، تكنولوژي و نيز نيروي انساني وابسته است. در اين حوزه شركت 
ملي نفت ايران پس از انقالب اس��المي دس��تاوردهاي قابل توجهي داشته است كه از آن جمله مي توان به 
خوداتكايي و بومي سازي طراحي، ساخت و نصب تجهيزات در صنعت نفت و گاز اشاره كرد. با احساس نياز 
به خودكفايي در ساخت داخل تجهيزات و دستيابي به دانش فني اكتشاف، استخراج و پااليش نفت و گاز، 
در دهه هفتاد، روند سازماندهی و نظم دهی و قانون گذاری در حوزه ساخت داخل به انجام رسیده و در دهه 
هش��تاد سیاستهای حمایتی وزارت نفت باعث شد تا فرآيند ساخت داخل به جهش قابل قبولي در صنعت 
نفت منتهي شود. در اين دوره نزديك به يكصد هزار قطعه از نيازمندي هاي اين صنعت عظيم به روش هاي 
مختلف از جمله مهندس��ي معكوس، مونتاژ و ... ساخت داخل شد و سازندگان شروع به گسترش تحقیق و 

توسعه و انجام فعالیت های پژوهشی كردند.
در ش��روع دهه 90، صنعت نفت از س��اخت قطعه به روش مهندس��ی معکوس عب��ور كرده و ضرورت 
محوریت پژوهش و فناوری و استفاده از روش های نوین توسعه فناوری احساس شد. بر همين مبنا وزارت 
نفت تالش كرد تا روش��ه ای نوین و مقبول نظیر به کارگیری آمادگی س��طوح فناوری )TRL( و روش اندازه 
گیری آمادگی س��اخت )MRL( را در س��طح اين صنعت معظم نهادینه كند. همچنين زمينه ايجاد شوراي 
عالي توس��عه توان س��اخت داخل در راستای ايفاي نقش سیاس��تگذار و یکپارچه ساز فراهم شد. در همين 
حال، اعمال دور نخس��ت تحريم هاي ظالمانه غرب باعث ش��د تا ساخت داخل كاالها و تجهيزات مورد نياز 
صنعت نفت در دستور كار شوراي عالي امنيت ملي قرار گيرد. در اجراي مصوبات كميته ويژه توليد داخلي 
اقالم راهبردي و تحريمي شوراي عالي امنيت ملي، كارگروه اقالم راهبردي وزارت نفت با عضويت 56 نفر از 

نمايندگان شركت هاي اصلي و فرعي وزارت نفت تشكيل و پس از تدوين 
آئين نامه نحوه تش��كيل و ش��رح وظايف كارگروه تخصصي توليد داخل 
اقالم راهبردي وزارت نفت، نس��بت به استخراج فهرست اقالم راهبردي 
و كاالهاي اولويت دار )حسب اعالم نياز شركت هاي نفت، گاز، پااليش و 
پخش و پتروش��يمي( اقدام كرد. اين فهرست توسط كارگروه فوق به 21 
دس��ته كاالهاي اولويت دار س��اخت داخل دانش بنيان وزارت نفت و در 
نهايت به 10 گروه كاالهاي راهبردي تقس��يم مي ش��د كه در اين راستا 
تاكنون بيش از 50 قرارداد براي 5 گروه از تجهيزات و کاالها منعقد شده 
اس��ت. همچنین به منظور دس��تيابي به اهداف وزارت نفت در رابطه با 
تجاري سازي فناوري و توليد محصوالت فناورانه در داخل كشور بخصوص 
در زمینه ساخت ده گروه کاالهای راهبردی مورد نظر وزارت نفت، تشويق 
و ترغيب شركت ها به مصرف تجهيزاتي كه با فناوري هاي بومي به توليد 
تجاري مي رسند، "دستورالعمل حمايت از تجاري سازي فناوري هاي مورد 
نياز صنعت نفت" که شامل ش��رایط خرید تضمینی محصول فناورانه و 

ارايه تسهیالت به شرکت های سازنده است، به اجرا درآمده است.
در ادامه سیاس��ت های راهبردی وزارت نف��ت برای انتقال و ارتقای 
فناوری ملّی در حوزه عملیات باالدستی نفت و توانمندسازی شرکت های 
ایرانی، راه اندازی شرکت های اكتشاف و توليد )E&P( برای نخستین بار 
در تاریخ صنعت نفت کشور مورد تاکید قرار گرفت که پس از بررسي هاي 
انجام ش��ده در نهایت يازده ش��ركت ايراني مستعد براي فعاليت در قالب 
اين ش��ركت ها تاييد صالحيت شدند. تاييد صالحيت این شرکت ها كه 
امكان حضور در مناقصه های توسعه میادین نفت و گاز داخلي و مشارکت 
با شرکت های معتبر بین المللی را خواهند داشت با هدف توانمند شدن 
آن ها در حوزه رقابت پذیری و حضور در توسعه میادین نفت و گاز سایر 

کشورهای منطقه و جهان صورت گرفته است. 
در ادامه اقدامات ضربتي صنعت نفت در توس��عه فن��اوري، قرارداد 
انتقال و توس��عه فناوری بخش باالدس��ت ش��امل بهبود تولید و ازدیاد 
برداشت )EOR/IOR( در 20 میدان نفتی و گازی كشور شامل13 میدان 
خشکی و 7 میدان دریایی با 9 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی منتخب کشور 
منعقد شد كه در این طرح برای نخستین بار، هر دانشگاه به صورت واقعی 
و در تعامل با صنعت، روی یک یا چند میدان با مشارکت شرکت ها و یا 

دانشگاه های برتر بین المللی متمرکز بوده و فعالیت خواهد کرد.
تمركز بر توسعه فعاليت هاي موسسه هاي پژوهشي

در ادامه اقدامات وزارت و ش��ركت ملي نفت ايران در مس��ير ارتقاي 
پژوهش و فناوري، مؤسس��ه مطالعات بين المللي انرژي وابسته به وزارت 
نف��ت، در س��ال 1370 به منظور پاس��خگويي به نيازه��اي مطالعاتي و 
پژوهش��ي در زمينه اقتصاد انرژي به ويژه نفت و گاز تأس��يس ش��د تا از 
اين رهگذر در خدمت سياست گذاران و برنامه ريزان كشور قرار گيرد. اين 

توسعه صنعت نفت
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مؤسس��ه در سال 1375 موفق به كسب مجوز از شوراي گسترش وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري براي فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي در سطح 
تحصيالت تكميلي شد و در زمره پژوهشكده هاي علمي كشور قرار گرفت. 
موسس��ه مطالعات بين المللي انرژي تنها در ده س��اله اخير بيش از 430 

پروژه مطالعاتي و تحقيقاتي را به اتمام رسانده است. 
در همين حال مركز پژوهش هاي ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و 
گاز از اوايل سال 1383 با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
به پژوهش��كده ازدياد برداش��ت از مخازن نفت و گاز ارتقا يافت. در اين 
مركز تنها در ده ساله اخير بيش از 30 پروژه  پژوهشي خاتمه يافته است. 
از ديگر دس��تاوردهاي ش��ركت ملي نفت ايران در اين حوزه مي توان به 
عملكرد پژوهش��گاه صنعت نفت اشاره كرد كه در ده ساله گذشته موفق 

به ثبت 110 اختراع بین المللی و 46 دانش فنی بین المللی شده است. 
تمركز بر تربيت نيروي متخصص در صنعت نفت

وزارت نف��ت ب��ه منظور تربيت نيروي انس��اني مورد نياز کش��ور در 
رش��ته هاي باالدستي، در اوایل دهه 1380 نسبت به ايجاد دانشكده هاي 
مهندس��ي نفت در دانشگاه هاي تراز اول داخل كشور اقدام كرد. از جمله 
دانش��كده هاي راه اندازي ش��ده با حمايت مال��ي وزارت نفت مي توان به 
انستيتو نفت در دانش��كده فني دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي نفت 
در دانشگاه صنعتي اميركبير، تبديل دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه 
صنعتي ش��ريف به دانشكده مهندسي ش��يمي و نفت، تبديل دانشكده 
مهندسي دانشگاه شيراز به دانشكده مهندسي شيمي، نفت و گاز و ايجاد 

دانشكده گاز و پتروشيمي در دانشگاه خليج فارس اشاره كرد.
تغيير الگوريتم قراردادها، راهي براي ارتقاي 

همكاري هاي بين المللي در صنعت نفت
با توجه به تاريخچه سرمايه گذاري در شركت ملي نفت ايران، حجم 
كل اعتب��ارات تخصيص يافته در طول س��ال هاي 1368 تا 1396 جهت 
اجراي طرح هاي س��رمايه اي در اين ش��ركت بالغ بر 192.5ميليارد دالر 
بوده كه متوس��ط اين مبلغ براي هر سال 6.64 ميليارد دالر تخمين زده 
مي شود. در همين حال از كل حجم سرمايه گذاري انجام شده طي اين 
س��ال ها، نزديك به 110 ميليارد دالر از محل منابع داخلي اين شركت 
تامين اعتبار شده و مابقي )به طور تقريبي معادل 82.5 ميليارد دالر( از 
س��اير منابع مالي، ش��امل منابع داخلي و خارج از كشور بوده است كه از 
اين مبلغ 24 درصد توسط شركت هاي خارجي فعال در حوزه طرح هاي 
س��رمايه اي نفت و گاز، س��رمايه گذاري مستقيم ش��ده و باقيمانده آن از 
طريق منابع داخل كشور تامين مالي شده است. با اين وجود با توجه به 
روند سرمايه گذاري در طرح هاي سرمايه اي شركت ملي نفت ايران از يك 
س��و و محدوديت هاي مالي و عدم تكافوي سهم اين شركت از نفت خام 
صادراتي و همچنين باال بودن ميزان اعتبارات سرمايه اي مورد نياز براي 

پيش��برد طرح ها و پروژه هاي مندرج در برنامه شش��م توسعه كه رقم آن نزديك به 107 ميليارد دالر است، 
ش��ركت ملي نفت ايران بر آن ش��د تا عالوه بر منابع داخلي، به طرح هاي بيع متقابل و بيع متقابل در قالب 

قراردادهاي SPV، قراردادهاي جديد باالدستي IPc و طرح هاي فاينانس EPc/EPD و... نيز روي آورد.
قراردادهاي جديد بخش باالدستي نفت

به منظور رش��د س��رمايه گذاري در صنعت نفت و به تبع آن رشد اقتصادي در كشور و با هدف تجهيز 
 )IPc( منابع مالي داخلي و خارج از كشور، توسعه ميادين نفت و گاز در قالب قراردادهاي جديد باالدستي
در دستور كار قرار گرفت. بر مبناي اين استراتژي، تفاهم نامه مطالعات جامع ميادين با هدف توسعه آن ها و 
با ش��ركت هاي صاحب صالحيت منعقد شد. بر اساس تفاهم نامه هاي مذكور، مطالعات طرح توسعه ميادين 
نفتي و گازي شامل الیه نفتی پارس جنوبی، ميدان منصوری )مخزن بنگستان(، ميدان آب تیمور )مخزن 
بنگستان(، ميدان چنگوله )مخازن سروک پائینی و بااليي(، ميدان سهراب )مخازن گدوان، کژدمی، سروک 
، ایالم(، ميدان سومار )مخازن آسماري كلهر و پابده(، ميدان چشمه خوش )مخزن آسماري(، ميدان دهلران 
)مخازن آس��ماري و سروك(، ميدان کرنج )مخازن آسماري و پابده(، ميدان آبان )مخزن آسماری(، ميدان 
پایدار غرب )مخازن آس��ماری و بنگستان(، ميدان بندکرخه )مخازن س��روک، ایالمc و آسماری(، ميادين 
جفیر و س��پهر )مخازن ایالم و فهلیان(، ميادين گلش��ن و فردوس��ی، مخازن گروه دهرم )فراقان، داالن و 
کنگان(، ميدان یاران )مخازن س��روک، گدوان و فهلیان(، ميدان دارخوین )مخازن ایالم، سروک و فهلیان(، 
ميدان شادگان )مخازن آسماری و بنگستان(، ميدان سلمان گازی )مخازن فراقان، داالن و کنگان(، ميدان 
گازی پارس شمالی )مخازن کنگان، داالن باالیی و داالن پائینی(، ميدان گازی کیش )مخازن کنگان، داالن 
باالیی، داالن پائینی و نار(، ميدان اسفندیار )مخازن برگن، رتاوی زیرین A و B(، ميدان سوسنگرد )مخازن 
آسماری، ایالم و سروک( ميادين چشمه خوش، دالپری و پايدار شرق انجام شد كه از اين تعداد تفاهم نامه ، 
قراردادهاي مربوط به توسعه مخازن آسماری و بنگستان ميدان پایدار غرب و آبان با کنسرسیومی متشکل 
از شرکت  روسي زاروبژنفت و دانا انرژی ايران )به ترتیب با سهم مشارکت 80 درصد و 20 درصد( منعقد شد. 
در ادامه قرارداد طرح توس��عه مخازن ایالم و فهلیان ميادین جفیر و س��پهر با ش��ركت گسترش انرژي 

پاسارگاد با هدف تولید اولیه 21 هزاربشکه و تولید نهایی 110 هزاربشکه نفت در روز منعقد شد.
طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت خام شركت ملي نفت ايران

اين طرح در چارچوب قراردادهاي EPc/EPD به همراه تأمين مالي آن به تصويب شوراي اقتصاد رسيده 
و در دس��تور كار ش��ركت ملي نفت ايران قرار گرفت. هدف از اين طرح، نگهداشت و افزايش متوسط توليد 
نفت خام به ميزان 281 هزار بش��كه در روز )طي 3 س��ال 1400-1398( نسبت به متوسط شش ماهه اول 
توليد س��ال 1396 اس��ت. تعداد پروژه هاي اين طرح در قالب 34 بسته سرمايه گذاري در 29 ميدان/ مخزن 
به همراه يك بس��ته مربوط به هزينه  مس��ئوليت هاي اجتماعي اس��ت كه در مجموع نياز به جذب 7246 
 Extended Reach(و ERD ميليون دالر سرمايه دارد. در بخش تحت االرضي نيز حفر 280 حلقه چاه جديد
Drilling( و تعمير، تكميل، ترميم و حفاري مجدد 1730 حلقه چاه مدنظر اس��ت. س��اير اقدامات بخش 
سطح االرضي، ايجاد واحد نمكزدايي، واحد بهره برداري و فرآورش، مجموعه جمع آوري، تقويت فشار و تزريق 
گاز، خطوط لوله جرياني و انتقال، تلمبه خانه، توربوپمپ ها، چندراهه ها، ساخت و تكميل سكوهاي دريايي و 

ساير تمهيدات فرآيندي مرتبط را شامل مي شود. 
همچنين در راستاي ادامه سياست هاي تدوين شده جهت حفظ و يا افزايش توان توليد، برنامه جذب 
سرمايه گذاران طي سه سال بر روي برخي مخازن و ميادين تحت مديريت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
)در قالب 22 بس��ته EPcF/EPDF( تعريف ش��ده كه بسته هاي مذكور فعاليت هاي حفاري افقي/ عمودي/ 
انحرافي، ERD، تعمير، حفاري پساب، فرازآوري )پمپ درون چاهي(، كاهش افت فشار ته چاهي )اسيدكاري 
گس��ترده و ...( و ترميم را ش��امل مي شود. همچنين 3 بسته EPcF/EPDF نيز در جهت نگهداشت توليد 
و توس��عه ميدان/ مخزن نفتي سعادت آباد، نفت شهر و دانان )آسماری- بنگستان( در شركت نفت مناطق 
مركزي ايران تعريف ش��ده اس��ت. تعداد چهار بسته ديگر نيز در جهت نگهداشت توليد و توسعه ميدان ها 
و مخازن نفتي رش��ادت، رسالت، فروزان و سيوند و اسفند در شركت نفت فالت قاره ايران، تعريف شده كه 
شامل فعاليت هاي تعمیر و حفاری مجدد، ساخت و نصب سکو و خطوط لوله، راه اندازي سيستم زودهنگام 
فرازآوري با گاز جهت گازرانی چاه های موجود اس��ت. هم اكنون تمامي پروژه هاي ياد ش��ده مندرج در 34 
بس��ته EPc/EPD با تامين مالي با مجموع سرمايه گذاري حدود 7246 ميليون دالر، در دست واگذاري به 

پيمانكاران صاحب صالحيت است.
عمل به تعهدات اجتماعي در شركت ملي نفت 

يكي ديگر از وظايفي كه بر عهده ش��ركت ملي نفت ايران قرار دارد، كمك به عمران و زيرساخت هاي 
اجتماعي در كشور به ويژه استان هايي است كه از موهبت نفت و گاز برخوردار هستند. بر اساس تعهدات 
ابالغي به شركت ملي نفت ايران در قالب "مصوبات دولت هاي قبلي، مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري، 
درخواست هاي نمايندگان و مقام هاي استاني و نيز تكاليف خارج از مصوبه هاي دولت )تعهدات شركت ملي 
نفت ايران در مناطق نفت خيز محروم شهري و روستايي("، اين شركت موظف به اجراي طرح هاي عام المنفعه 
در مناطق محروم شهري و روستايي شده است. بر اين اساس، تا كنون 3744 طرح به تفكيك 1270 طرح 
آموزشی، 1105 طرح ورزشی، 580 طرح بهداشتی، 46 طرح راه و 743 طرح خدماتی با اعتباري معادل 16 

هزار و 556 ميليارد ريال در شركت ملي نفت ايران انجام شده است.
بنابراين مي توان گفت، نگاهي به كارنامه عملكرد چهل ساله شركت ملي نفت ايران حكايت از آن دارد 
كه با وجود تمام فش��ارها و كاستي هاي ناشي از عدم همراهي دولت هاي غربي، قطار صنعت نفت كشور در 
مس��ير نگهداش��ت و اعتالي نام ايران در جهان، هم چنان با قدرت به پيش مي رود و در اين مس��ير از هيچ 

كوششي فروگذار نمي شود.
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مح��دوده منطقه ویژه اقتص��ادی انرژی پارس مش��تمل بر مناطق 
پ��ارس1، پارس2، پ��ارس3 که پارس1 حدود 40 ه��زار و 660 نفر 
در آن مش��غول به کار هستند که مش��تمل بر پتروشیمی ها، گاز و 
سایر صنایع است. در منطقه پارس2 نیز حدود 20 هزار و 800 نفر 
شاغل هستند که مشتمل بر فازهای 12، 13، 14، 22 و 24، شرکت 
پتروپاالیش کنگان، زیرساخت سیراف و سایر شرکت هایی که در آن 

منطقه حضور دارند. تعداد شاغالن در پارس1 و 2 حدود 61 هزار نفر نیروی کار فعال هستند.
اولویت افراد بومی  در استخدام ها

از 61 هزار نفر ش��اغل، 30 درصد افراد ش��امل 18 هزار نفر بومی هستند که در سطوح مختلف 
از پایین ترین رده تا باالترین رده، مشغول فعالیت هستند. همچنین شیوه نامه نحوه به کارگیری 
نیروی انسانی اولویت دار محلی توسط پیمانکاران صنعت نفت توسط وزارت نفت به شركت هاي 
زيرمجموعه ابالغ ش��ده است. طبق این شیوه نامه مشاغل پشتیبانی تخصصی، اصلی تخصصی و 

مروری بر د ستاورد ها و عملکرد »سازمان منطقه ويژه اقتصاد ی پارس« د ر چهل سالگی انقالب اسالمی

متعهد و پیشرو در مسئولیت های اجتماعی
درحالی که »مسـئولیت اجتماعی« یکی از وظایف مهم  شرکت هاسـت و صنایع می توانند رشد و نمو را برای کشـور به ارمغان بیاورد، بی شک در کنار آن باید از زیان های 
احتمالی به حرکت درآمدن چرخ های آن صنعت نیز بکاهند. صنعت نفت نیز به عنوان صنعتی پیش رو در رشد اقتصادی کشور، آالیندگی را در کنار خود دارد و این وظیفه 
دولت است که برای جبران این آفات، گام های متعددی بردارد. »سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس« به نیابت از وزارت نفت در منطقه عسلویه در این راستا، گام های 
متعددی برداشته است. این سازمان به عنوان نماینده وزارت نفت و شرکت مّلی نفت ایران، عالوه بر انجام بخش عمده ای ازمصوبات هیئت دولت، مصوبات سفر مقام معظم 
رهبری در سال 1390 به عسلویه شامل احداث 5 مدرسته دخترانه و پسرانه، 2۴ فقره پروژه طرح هادی روستایی، 9 مورد احداث سالن های ورزشی و 5 مورد پروژه های 

عمرانی شهرهای مناطق پیرامونی با اعتباری بالغ بر 2۴5 میلیارد ریال را نیز به صورت کامل اجرا و به بهره برداری رسانده است.
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حراس��ت حداقل 50 درصد و در مشاغل پش��تیبانی عمومی نیز 100 درصد سهمیه جذب به 
نیروهای بومی اختصاص یافته اس��ت. در این راستا مهندس پیروز موسوي، مديرعامل سازمان 
منطقه ويژه پارس، نیز براس��اس ابالغيه وزير نفت، اولويت ج��ذب نيروي بومي در پروژه هاي 
پارس جنوب��ي را براس��اس 3 هس��ته كلّي تعيين کرده اند؛ به طوري كه هس��ته اصلي ش��امل 
شهرستان عس��لويه، هسته دوم شهرهاي مجاور تاسيسات صنعت نفت كه اغلب 4 شهرستان 

جنوبي استان بوشهر را دربر مي گيرد و هسته آخر نیز استان بوشهر به طور كلی قرار دارد.
طرح های بهداشتی و درمانی

بیش از 20طرح بهداش��تی و درمانی با اعتباری بالغ بر 34میلیارد تومان به منظور ارتقای س��طح 
سالمت مردم استان بوش��هر اختصاص یافته که تمامی این طرح ها به بهره برداری رسید. احداث 
و تجهیز 6مرکز بهداش��تی و 27 واحد پانسیون برای اسکان پزشکان متخصص در شهرستان های 
کن��گان و عس��لویه و همچنین احداث و تجهیز بخ��ش IcU،MRI و توس��عه فیزیکی اورژانس 
بیمارس��تان امام خمین��ی)ره( کنگان به ترتیب ب��ا اختصاص یک میلی��ارد و 320میلیون تومان، 
یک میلیارد و 480 میلیون تومان و 2میلیارد و 200 میلیون تومان از مهم ترین اقدامات س��ازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به نمایندگی از وزارت نفت و شرکت ملّی نفت ایران در اجرای 
مصوبات س��فر رهبری به شهرستان عسلویه محسوب می شود. افزون بر مصوبات سفر مقام معظم 
رهبری به شهرس��تان عسلویه، بهسازی و نوسازی س��اختمان بیمارستان حضرت امام خمینی)ره( 
کنگان به عنوان بیمارس��تان معین صنعت نفت در منطقه در دس��تور کار ق��رار گرفت. این طرح 
با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و 600 میلیون تومان انجام ش��د. تکمیل بیمارستان دیر نیز به عنوان 
یکی از خواس��ته های دیرین مردم این شهرستان با اختصاص 7 میلیارد تومان به طور کامل انجام 
ش��ده اس��ت. افزون بر اعتبار اولیه و با پیگیری های به عمل آمده ازسوی این سازمان و با موافقت 
هیئت مدیره شرکت ملّی نفت ایران، 5 میلیارد تومان دیگر نیز برای احداث و تجهیز موتورخانه این 
بیمارستان اختصاص یافت که این بیمارستان در سال جاری به طور کامل به بهره برداری رسید. 

طرح های آب رسانی
 هزینه اجرای طرح های آب رسانی به نواحی اطراف مناطق صنعت نفت 
تاکنون 202 میلیارد تومان برآورد می ش��ود که آب رسانی به شهر جم، 
نخل تقی و بیدخون، چاه مبارک و تنبک ازجمله طرح های مهم در این 
زمینه است. از مهم ترین دستاوردهای این حوزه می توان به رفع دغدغه 
چندین ساله مردم شهر نخل تقی اش��اره کرد؛ آب رسانی به شهرهای 
نخ��ل تقی و بیدخون در آخرین روزهای ش��هریورماه 1394 با حضور 
مس��ئوالن استانی و مدیران ارش��د صنعت نفت با اعتباری بالغ بر 53 
میلیارد ریال به بهره برداری رسمی رسید. آب رسانی به شهرستان جم 
نیز که اعتبار اولیه آن 510 میلیارد ریال است با پیگیری های به عمل 
آمده ازسوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 1393 
و طرح آن در هیئت مدیره شرکت ملّی نفت ایران با افزایش اعتبار پروژه 
به میزان 1600 میلیارد ریال و اعتبار ارزی 12میلیون دالر موافقت شد 
و هم اکنون از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار است. با تکمیل این پروژه 
ح��دود 51 هزار متر مکعب آب پس از شیرین س��ازی در منطقه ویژه 
پارس از طریق 7    ایستگاه پمپاژ آب با خط لوله به شهرستان جم مشتمل 
بر شهرهای جم، ریز، الرستان و حدود 29 روستای منطقه و همچنین 
3 ش��هرک پردیس، توحید و شهید تندگویان انتقال خواهد یافت. این 
پروژه در واقع از بزرگ ترین و در عین حال س��خت ترین پروژه ها از این 
نوع اس��ت و این شبکه آب رسانی آب شرب مورد نیاز مردم شهر جم و 
روس��تاهای تابعه را به وس��یله لوله ای 32 اینچی از بندر سیراف به این 
شهرستان منتقل می کند. طرح های آب رسانی به شهرهای تنبک و چاه 
مبارک با اعتباری بالغ بر 16میلیارد ریال از دیگر پروژه های مهم سازمان 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که به بهره برداری رسیده است.
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حضور  IOEC د ر پروژه های اکتشاف و تولید و بهره برد اری و نگهد اری صنعت نفت

»شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران« به عنوان نخستين شركت پيمانكاري عمومي ساخت و نصب سازه هاي 
فراساحلي صنعت نفت و گاز ايران در سال 1372 تأسيس و با پروژه بازسازي و نوسازي تاسيسات دريايي ميدان نفتي ابوذر 
فعاليت خود را آغاز کرد. از عمده فعاليت هاي اين شركت مي توان به مهندسي، خريد، ساخت، بارگيري، حمل و نصب سازه هاي 
دريايي شامل جكت ها، سكوها و متعلقات آن، عمليات لوله گذاري دريايي و فعاليت هاي زير سطحي مربوطه، ساخت و نصب 
SPM، حفاري، پيش راه اندازي و راه اندازي سـكوهاي نصب شـده و توليد و بهره برداري اشـاره كـرد. IOEC  در حال تقويت و 
گسترش ناوگان دريايي خود است و مي تواند تمامي عمليات نصب و لوله گذاري مورد نياز را به انجام رسانده و در عين حال، بنا 

دارد در حوزه هاي تعمير و نگهداري )O&M( و اكتشاف و توليد )E&P( نيز فعاليت خود را توسعه بخشد. 

ورود IOEC  به جرگه ش��رکت هاي اکتشاف و توليد و تاسيس شرکت 
اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي )IOEC E&P Company( در راستاي 
ورود اين ش��ركت فراس��احلي به حوزه هاي جديد بوده است. شرکت 
تاسيسات دريايي ايران با توجه به تجربه 25 ساله در بخش نفت و گاز 
كش��ور كه با اجراي پروژه هاي مختلف داخلي و بين المللي با پشتوانه 
توان مديريت پروژه هاي بزرگ، توان فني مهندس��ي، زيرساخت هاي 
متنوع نظير دكل هاي مدرن حفاري و ناوگان ش��ناورهاي عملياتي و 
 EPCIC دارايي هاي متعدد و به پشتوانه تجارب خود به عنوان پيمانكار
و EPDC، همچنين Operation و توليد از برخي فازهاي پارس جنوبي 
در كنار استفاده از زيرساخت ها و امكان تامين فاينانس، چه به صورت 
Project Finance يا Corporate Finance در سال 1395 به عنوان يكي 

از بازيگران اصلی حوزه E&P كشورمان پذيرفته شد.

ش��رکت تاسيس��ات دريايي پ��س از تاييد صالحي��ت در حوزه 
اكتشاف و توليد ابتدا فعاليت تخصصي خود در اين زمينه را در قالب 
يک SBU آغاز و با انجام مطالعات الزم و استفاده از خدمات مشاوران 
داخلي و خارجي، شرکت تخصصي اکتشاف و توليد تاسيسات دريايي 
)IOEC E&P Company( را تاس��يس ک��رد. اين ش��رکت هم زمان با 
ايجاد تش��کيالت مورد نياز يک شرکت E&P، اقدام به جذب مديران 
و متخصص��ان مربوطه در حوزه مهندس��ي نفت، اقتص��اد، فاينانس 
و مديريت يکپارچه مجموعه فعاليت هاي اکتش��اف، توس��عه ميدان 
و بهره برداري کرد. برهمین اس��اس و پ��س از امضای تفاهم نامه طرح 
توسعه ميدان سهراب با شركت ملّي نفت ايران، فعاليت هاي مختلف 
تهيه MDP، طراحي مدل هاي اقتصادي و بررسي ريسک و تاب آوري 

را به صورت In House به بهترين وجه انجام مي دهد. 

ورود به عرصه هاي نوین، راهبرد جدید 
بزرگتریـن شرکت فراساحلـي ایـران
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ازجمله اصول مّدنظر ش��ركت اكتشاف و توليد تاسيسات دريايي 
مي توان ب��ه مديريت يكپارچه مخ��ازن، توليد صيانتي، اس��تفاده از 
نيروهاي زبده و فّناوری هاي نوين با ديدگاه حفاظت از محيط زيس��ت 
در راس��تاي توليد، نگهداش��ت توليد، بهبود توليد و ازدياد برداشت از 

مخازن هيدروكربني اشاره کرد.
بهره برداري و نگهداري؛  راهبرد نوين تاسيسات دريايي

اين ش��ركت همچنين در راس��تاي ورود به عرصه هاي جديد، اجراي 
پروژه ه��اي تعمير و نگهداري را به عنوان راهبرد جديد خود با جديت 
دنب��ال مي كن��د. رويك��رد بهره ب��رداري و نگهداري در اين ش��رکت 
فراس��احلي در سال 1372 به منظور توليد و نصب تاسيسات دريايي 
مورد نياز صنعت نفت و گاز کشور مورد توجه قرار گرفت. اين شرکت 
هم اکنون ورود بلندمدت و پايدار را به عرصه ارائه خدمات بهره برداري 
و نگهداري تاسيس��ات نفت و گاز در خشکي و دريا مد نظر قرار داده 
است. برهمین اساس و با بهره گيري از سرمايه هاي فيزيکي و حرفه اي، 
در راستاي فعاليت هاي عملياتي تعمير و نگهداري به صورتی پويا و قابل 

اعتماد، نيازهاي صنعت را شناخته و پاسخ گوي آن است.
تاسيسات دريايي همچنين به عنوان يک پيمانکار عمومي توانسته 
است با توسعه ارائه سرويس ها در بخش هاي خشکي و فراساحل خود، 
اجراي پروژه ها را با س��رمايه هايي شامل کارگاه هاي مجهز خشکي و 
ن��اوگان دريايي در اختيار، با موفقيت به اجرا برس��اند. در اين راس��تا 
IOEC موفقي��ت قابل توجهي را در عرصه ه��اي عمليات لوله گذاري، 

 نصب، هوکاپ و راه اندازي به خود اختصاص داده است. 
اين شركت با ديدگاهي بلندمدت، پروژه محور و مبتني بر اصول 
مهندسي، خدمات تعمير و نگهداري گسترده اي را به منظور انجام تمام 

رده ه��اي پروژه اي در اختيار دارد. IOEC از ابتدا پروژه هاي O&M را 
درنظر مي گيرد و براساس آن برنامه ريزي مي کند که شامل مطالعات 
امکان س��نجي از طريق عمليات FEED ، EPC و مالي نيز مي ش��ود. 
تاسيسات دريايي همچنين از آمادگي مناسبي برای انجام فعاليت هاي 
برنامه ريزي توسعه سيستم ها و آموزش در راستاي نياز هاي اعالم شده 
کارفرمايان برخوردار است. همچنین ارائه خدمات مشاوره اي مطمئن 
)Reliable( همچون کنترل هزينه و بهبود ايمني نيز مّدنظر قرار گرفته 
است. توانايي انجام خدمات تهيه و راه اندازي انواع نرم افزارهاي مرتبط 
با O&M از موارد قابل اهميت در اين زمينه است و يک مجموعه کامل 
از خدمات به منظوربرنامه ريزي، کارکرد و عمليات ازجمله بازرسي هاي 
فني و نگهداري در راس��تاي حفظ نگهداشت س��رمايه هاي توليد در 
شرکت هاي نفتي متفاوت را ارائه مي دهد. تعهدات اين شرکت مي تواند 
عمليات دانش بنيان ازجمله سيس��تم هاي AIMS و PIMS ،WIMS و 
SIMS بر اس��اس اصول اي��زو 55000 را دربر گیرد. در اين راس��تا و 
به منظور آنکه بهترين تعامل ميان بازيگران اصلي صنعت و دانش��گاه 
همچنين کارفرمايان احتمالي ايجاد شود، ش��رکت تاسيسات دريايي 
نخس��تين کنفرانس مديريت يکپارچگي دارايي در صنعت نفت و گاز 

ساحل و فراساحل را در سال 2018 برگزار کرد.
IOEC با توجه به سوابق پروژه اي ساخت، راه اندازي، بهره برداري 
و نگهداري تاسيس��ات در پرونده ها و تحليل کليه اطالعات عملياتي، 
احتمال اش��تباهات قابل پيش بيني را شناسايي و از طريق آنها توليد 
راه حل هایی به منظور عملياتي کردن پروژه ارائه مي دهد و اين امکان 
وج��ود دارد که بهترين اصالحات و بهبودها را در زمان بهره برداري به 

کارفرمايان ارائه کند.

پس از ورود IOEC  به 
جرگه شرکت هاي اکتشاف 

و توليد
 و از امضای تفاهم نامه 

طرح توسعه ميدان 
سهراب با شركت مّلي 

نفت ايران، فعاليت هاي 
 ،MDP مختلف تهيه

طراحي مدل هاي اقتصادي 
و بررسي ريسک

 و تاب آوري به صورت
In House و به بهترين 

وجه ممکن در این شرکت 
انجام مي شود.

IOEC  در راستاي ورود 
به عرصه هاي جديد، 

اجراي پروژه هاي تعمير و 
نگهداري را به عنوان راهبرد 
جديد خود با جديت دنبال 

مي كند. 



توسعه فعالیت های خزر د ر صورت تحقق شرایط مناسب، توجیه اقتصاد ی د ارد

ترجمان اقتصاد سیاسی در صنعت نفت

با توجه به شرایط کنونی، شرکت نفت خزر نیز همچون سایر بخش ها با 
کندی فعالیت ها روبه رو شده و توسعه میدان ها فعال در اولویت نیست. 
این تصمیم لزوماً ناش��ی از کم رنگ شدن حضور شرکت های خارجی 
یا موانع پیش روی برجام نیست، بلکه سیاست فعلی شرکت ملّی نفت 
ایران در شرایط کنونی بر این مبناست و ما نیز تابع سیاست های کالن 
صنعت نفت هستیم. صنعت نفت ایران با وجود برخورداری از ذخایر 
فراوان در جنوب کش��ور که سبقه صدساله در برداشت از آن دارد و با 
توج��ه به هزینه و ریسک حداقل��ی کار در این بخش، بدیهی است بر 

میدان های جنوبی اعم از خشکی و دریایی تمرکز کند.
توسعه ساختارهای کشف ش��دۀ نفتی در خزر ب��ا توجه به ضرورت 

د کتر علی اصولی

مد یرعامل شرکت
 نفت خزر

استفاده از فّناوری  های پیش��رفته، در صورت مشارکت و جذب سرمایه و 
فّناوری خارجی مقرون به صرفه خواهد بود، اما با این حال ما به اقدامات، 
مذاکرات و برنامه ریزی های خود ادامه می دهیم تا هر زمانی که سیاست 
توسعه در دستور کار قرار گرفت، مقدمات کار برای شروع فعالیت ها فراهم 
باش��د. البته ب��ا توجه به ویژگی های دریای خ��زر ازجمله عمیق و بسته 
بودن این دریا و همچنین نداش��تن سابقه همکاری ایران در فعالیت های 
اکتش��افی و توسع��ه ای در آب های عمیق، ضرورت حضور ش��رکت های 
بین المللی با فّناوری باال به منظ��ور کاهش ریسک عملیات در این دریا 
ضروری است و ما نیز به دنبال استفاده از این فرصت هستیم؛ اما فعالیت 
خود را محدود به حضور شرکت های خارجی نکرده ایم و موازی با مذاکره 

با توجه به وجود ذخایر هیدروکربوری در خزر، در صورت تغییر مطلوب قیمت جهانی نفت و امکان پذیر شدن مشارکت با سرمایه گذاران 
خارجی، تولید نفت در خزر نه تنها از حیث سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت است، بلکه توجیه اقتصادی خواهد داشت. برهمین اساس 
و با توجه به توافق روسای جمهور 5کشور حوزه دریای خزر، همچنین امضای تفاهم نامه روسای جمهوری ایران و آذربایجان، پیگیری 
تفاهم نامه همکاری های نفتی و گازی با آذربایجان در کنار سایر مذاکرات در دستور کار قرار دارد. اهمیت و پیچیدگی این موضوع در 
حالی دوچندان می شود که هر دو کشور قرار است در بلوکی که صددرصد متعلق به هیچ کدام نیست، فعالیت کنند؛ ضمن اینکه شرایط 
جهانـی بازار نفت هم به طور طبیعی، فعالیت های توسـعه ای در آب های عمیق را تحت تاثیر قـرار داده، به ویژه دریای خزر که حوزه ای 
خاص و محصور اسـت. در روند مذاکرات، جمهوری اسـالمی ایران از مزیت هایی برخوردار است که ازجمله مهم ترین آنها، می توان به 
نیروهای متخصص اشاره کرد که به اعتقاد کارشناسان شرکت های بین المللی، از نقاط قابل اتکای کشورمان در فعالیت های نفتی دریای 
خزر محسوب می شود. آنها گمان می کردند متخصصان ایرانی به دلیل تحریم های بین المللی، در بخش آب های عمیق از تجربه باالیی 

برخوردار نیستند، اما پس از جلساتی که با کارشناسان و متخصصان شرکت نفت خزر داشتند روی این مزیت ایران تاکید کردند.
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توسعه صنعت نفت



با این شرکت ها، با شرکت های توانمند داخلی نیز در حال مذاکره هستیم.
کار در آب های عمیق خزر، سرمایه و فّناوری می خواهد

همان طور که قبال نیز اش��اره کرده ام، همچنان نیز بر این موضع 
خود هستم که »ش��رکت نفت خزر معطل خارجی ها نمی ماند« و در 
صورتی که تصمیم برای توسعه ساختارهای کشف شدۀ نفت در دریای 
خزر قطعی شود، معطل خارجی ها نمی مانیم. اگر در زمان تحریم های 
قبلی، در مدت 2سال توانستیم به کشف نفت در آب های عمیق خزر 
برسیم، هم اکنون با توجه به تجربه قبلی و دانش به دست آمده از سوی 
متخصصان داخلی می توانیم با هزینه ه��ای پایین تر و در مدت زمان 
خیل��ی کمتر درخصوص ساختارهای نفتی خ��زر اقدام های عملیاتی 
انجام دهیم. البته باید توجه داش��ت که با اتکای صرف به شرکت های 
داخل��ی، نمی توان به هدف تکمیل زنجیره اکتش��اف، تولید، فراورش 
و انتق��ال نفت از خ��زر دست یافت، زیرا ک��ار در آب های عمیق خزر 
به سرمایه و فّناوری های پیش��رفته نی��از دارد. در هر حال همکاری با 
شرکت های خارجی هزینه فعالیت و زمان را برای ما کاهش می دهد، 
ضم��ن اینکه بهره وری را هم باال می برد، اما در دنیای امروز هیچ چیز 
منحص��ر نیست و سطح تعامالت در دنیا به قدری گسترده ش��ده که 

می توان حتی با وجود تحریم ها کار را به روش هایی دنبال کنیم.
آنچ��ه باید به آن توجه ویژه داش��ت، این اس��ت که فعالیت های 
نف��ت خزر به قراردادهای سیاسی و بین الملل��ی گره نخورده، اما هنر 
مدیریت این است که بتواند از مولفه های سیاسی، امنیتی، بین المللی و 
فرصت های دیپلماتیکی که مقامات سیاسی برای کشور ایجاد می کنند 
حداکث��ر استفاده را ببرد. ما نیز پس از برج��ام به دنبال این بودیم تا 
از همکاری با ش��رکت های بین الملل��ی در راستای تحقق اهدافمان و 
به کارگی��ری فّناوری نوین و افزایش به��ره وری استفاده کنیم، اما این 
به آن معنا نیست که فعالیت ها را به قراردادهای سیاسی و بین المللی 

محدوده کرده  باشیم.
شرکت های ایرانی توانمندتر شده اند

جمه��وری اسالم��ی ای��ران در س��ال 1391 و در اوج تحری��م و 
محدودیت ه��ای بین الملل��ی، با اتک��ای به توانمندی ه��ای داخلی و 
بهره گیری از ظرفیت های نیروی انسانی و لجستیکی، موفق شد برای 

نخستین بار بدون حضور ش��رکت های خارجی، با اکتشاف در دریای 
خزر به نفت برسد. این اتفاق دوباره در سال 1393 یعنی قبل از اجرای 
برجام نیز تکرار ش��د، به این صورت ک��ه با حفاری موفق دومین چاه 
اکتش��افی، اکتش��اف قبلی نفت در خزر تایید شد. ما فقط در یکی از 
الیه های میدان سردارجنگل حداقل 2 میلیارد بشکه نفت ذخیره درجا 

داریم که 500 میلیون بشکه آن قابل استحصال است.
خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که توانمندی شرکت های ایرانی 
در مقایسه با 5 سال قبل، بسیار بهتر شده است و آنها می توانند مستقیم 
یا غیرمستقیم با شریک شدن با شرکت های خارجی فعالیت های مدنظر 
ایران را در دریای خزر انجام دهند و حتی شرکت هایی را سراغ داریم که 
می توانند در حوزه اکتش��افی نیز فعالیت کنند. البته تعداد شرکت های 
ایران��ی در این بخش محدود اس��ت و ما هم باید ریسک هزینه و زمان 
را با توجه به کم تجربگی ش��رکت های ایرانی در این بخش بپذیریم. در 
مذاکراتی هم که با ش��رکت های خارجی داشته ایم، به آنها گفته ایم که 

باید با شرکت های ایرانی همکاری کنند.
به روزرسانی ناوگان دریایی خزر

سکوی امیرکبیر و 3شناور کاسپین، جزو سرمایه های گران بهای 
ش��رکت ملّی نفت ایران در منطقه خزر و کش��ور به ش��مار می رود و 
حتی این مزیت، یکی از ظرفیت هایی بود که در کنار ظرفیت سرمایه 
انسانی شرکت نفت خزر، در مذاکرات ایران و شرکت های بین المللی، 
مورد توجه قرار گرفت. سکو و ش��ناورهای ایرانی در دریای خزر یکی 
از سرمایه های ارزشمند کشورمان محسوب می شود و بارها درخواست 
اجاره آن مطرح ش��ده است؛ اما به دلیل اولویت فعالیت این سکو در 

ایران، تصمیمی برای اجاره آن به کشورهای همسایه نداریم.
براساس تصمیم مدیران ارشد شرکت ملّی نفت ایران، برنامه اورهال 
سک��وی امیرکبیر هم در قالب توسعه میدان دنبال می ش��ود. البته از 
آنجا که سکو در پایانه نکا ساخته ش��ده، اورهال سکو در این پایانه نیز 
امکان پذیر است، اما با توجه به استفاده از تجهیزات پیشرفته در ساخت 
این سکوی عظیم 15هزار تنی، برای تعمیرات به تامین برخی تجهیزات 
از خارج کش��ور نیاز خواهیم داش��ت. در عین حال، به فراخور امکانات 

موجود، مشغول به روزرسانی ناوگان دریایی شرکت هستیم.

رئیس جمهور: همکاری در 
حوزۀ انرژی ازجمله انتقال 

و سوآپ از موضوع های 
مهم دریای خزر است و ما 
فعالیت در این زمینه را با 
برخی کشورهای ساحلی 

آغاز کردیم و با جدیت آن 
را گسترش خواهیم داد.

دکتر دهقان:
با توجه به اکتشاف نفت 

در دریای خزر، حوزۀ 
شمال همپای جنوب، جزو 

اولویت های توسعه ای شرکت 
مّلی نفت ایران خواهد بود.
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انرژی فردا



سال یازد هم، شمارۀ 72

58

اجراي طرح بزرگ ذخيره سازي گاز در سطح خاورميانه
»شرکت نفت مناطق مرکزی ایران« به عنوان دومين توليدكننده گاز كشور به منظور تامين گاز مصرفي 
در ماه هاي سرد سال و با افزايش مصرف گاز، اولين طرح استراتژيك ذخيره سازي گاز را در خاورميانه 
و در ميان كش��ورهاي عضو اوپك با ذخيره سازي س��االنه 1.5ميليارد متر مكعب، در سال 1392 با 
موفقيت در ميدان سراجه قم آغاز کرد. همچنین طرح ذخيره سازي در مخزن شوريجه D در شمال 

شرق كشور نیز از دیگر فعالیت های این شرکت است.

پیشرو در بومی سازی قطعات و تجهیزات نفت و گاز
»شرکت نفت مناطق مرکزی ایران« افتخار دارد براي اولين بار در كشور به فّناوري طراحي، ساخت 
و بهره برداري از رشته هاي تكميلي درون چاهي )Down hole compelition( دست يافته و انحصار 
ش��ركت هاي آمريكايي را درهم بشكند. با توجه به گستره وسيع مناطق عملياتي تحت سرپرستي 
اين شركت ، به خصوص در غرب و شمال شرق كشور، توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي و گازي 
مش��ترك با كش��ورهاي همس��ايه در رأس وظايف مهم قرار دارد. در راستاي حمايت و پشتيباني از 
تولي��د داخل و جلوگيري از هرگونه وقفه در روند تامين كاال، بومي س��ازي و توليد داخل تجهيزات 
اس��تراتژيك صنعت نفت، از سال 1386 با ايجاد »كميته راهبردي حمايت از ساخت داخل، تامين 
كاال و استانداردها« در مديريت تداركات و عمليات كاال، اين مهم با پيگيري های ویژه برای ساخت 
داخل گروهي از تجهيزات و كاالهاي اس��تراتژيك و پرمصرف با اولويت بندي در دس��تور كار شركت 
قرار گرفته است. همچنین دبيرخانه اقتصاد مقاومتي با دسته بندي شركت هاي دانش بنيان و تمركز 
بر حمايت از ساخت اقالم حفاري و در حوزه اقالم مصرفي در صنعت نفت و گاز، تشكيل و نيازهاي 
آینده را دسته بندي و مورد شناسايي قرار داد. در همین راستا و در سال جاری، 187 تقاضا مربوط به 

ش��رکت های تابعه بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرق و غرب در 
زمینه حمایت از ساخت داخل به 96 شرکت ایرانی ارائه شده است که اقالم 

مورد نیاز پس از تامین از سازندگان ایرانی، تحویل شرکت ها شده است. 

پروژه جمع آوری گازهای همراه
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به منظور جلوگیری از سوزاندن گازهای 
همراه، با هدف کاهش آثار س��وء زیس��ت محیطی و ایجاد ارزش افزوده از 
این منابع و همچنین ایجاد فرصت س��رمایه گذاری و کس��ب و کار پروژه 
جمع آوری گازهای همراه را در دستور کار خود دارد. در این رابطه پیرو ابالغ 
شیوه نامه وزیر نفت درخصوص گازهای مشعل، برنامه ریزی برای برگزاری 
مزايده گازهاي مش��عل در واحدهای بهره برداری و ميادين چشمه خوش، 
آبان، پايدار غرب، دالپري، نفت ش��هر، سومار، سركان، ماله كوه، سروستان، 
سعادت آباد، دهلران و دانان انجام شده است که انتظار می رود با انجام این 
مهم، روزانه در مجموع از س��وزاندن 6میلیون و 690 هزار متر مکعب گاز 

جلوگیری شود.

وضعيت توليد فعلی نفت و گاز از زمان تاسیس شرکت
متوسط توليد گاز این شركت در سال 1378، روزانه حدود 146 ميليون 
مترمكعب بوده است که این رقم تولید تا پایان سال گذشته به متوسط 
توان توليد روزانه حدود 217 ميليون مترمكعب رسیده است. در این دوره 

توسعه صنعت نفت

امضای 3 قرارداد در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به ارزش 16 هزار میلیارد ریال در دولت دوازدهم

پیشرو در بومي سازي تأسیسات نفت و گاز
»شرکت نفت مناطق مرکزی ایران« یکی از 5شرکت اصلی در ساختار جدید شرکت مّلی نفت ایران است که در سال 1377 تاسیس شد. این شرکت با دارابودن 
3 شرکت زیرمجموعه در مجموع، مسئولیت تولید و توسعه از 81 میدان گازی و نفتی را برعهده دارد. »شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی« به مرکزیت 
شیراز، وظیفه تولید از میدان های جنوب کشور شامل استان های فارس، بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد را دارد. »شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب« 
با ستاد کرمانشاه، وظیفه تولید از میدان های عمدتاً نفتی غرب کشور واقع در استان های ایالم، کرمانشاه، لرستان و بخشی از خوزستان« را برعهده دارد. »شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق« نیز با مرکزیت مشهد مقدس عهده دار تولید از میدان های گازی شمال شرقی کشور واقع در استان های خراسان رضوی و شمالی است. 
میدان های مركز گاز سراجه و نفتی البرز نیز جزو ستاد تهران محسوب می شود. اين شركت با توان توليد حداکثری حدود 300 ميليون متر مكعب گاز به عنوان 
دومين توليد كننده گاز، نقش به سزايي در تأمين گاز برای مصارف خانگي و صنعتي در كشور ايفا مي كند. هم اكنون فعاليت های »شرکت نفت مناطق مرکزی ایران« 

در 11 استان متمركز است و تا پايان برنامه چشم انداز توسعه كشور به 19 استان گسترش خواهد يافت.
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زمانی حداکثر تولید گاز در ابتدای تاسیس شرکت معادل 181 میلیون متر 
مکعب و حداکثر تولید نیز سال گذشته برابر 299 میلیون متر مکعب در 
روز بود. همچنین توليد نفت شركت در سال 1378، حدود 52 هزار بشكه 
بود که این رقم تا پایان سال گذشته 201 هزار بشكه در روز رسیده است.

عملکرد تولید در سال 1396
میزان تولید نفت در شرکت نفت مناطق مرکزی، 216 هزار بشکه در روز، 
روزانه 221 میلیون متر مکعب گاز، میعانات 57 هزار بشکه در روز و میزان 
گاز همراه نیز 5میلیون و 900 هزار متر مکعب در روز بوده اس��ت. میزان 
تزریق روزانه به مخزن ش��وریجه 4میلی��ون و 580 هزار متر مکعب و در 
مخزن س��راجه مع��ادل 2میلیون و 450 هزار متر مکع��ب در روز بود. در 
مجموع در س��ال 1396 به می��زان 894 میلیون مترمکعب گاز به مخزن 
س��راجه تزریق و 768 میلیون متر مکعب برداش��ت شده است. در همین 
مدت نیز یک میلیارد و 673 میلیون متر مکعب به میدان شوریجه تزریق 

شده و یک میلیارد و 260 میلیون متر مکعب گاز برداشت شده است. 
عملکرد تولید نفت و گاز در 6 ماهه اول سال 1397

متوس��ط تولید واقعی گاز در این مدت، 189 میلی��ون مترمکعب در روز 
بوده که معادل تحقق 102 درصدی است. همچنین تولید تکلیفی 216 هزار 

بشکه در روز نیز برابر 103 درصد تولید محقق شده است. 

طرح های بزرگ گازی توسعه ای در حال اجرا
ذخیره س��ازی گاز در میدان شوریجه D با هدف تزریق روزانه 10 میلیون 
متر مکعب در این مخزن در 8 ماه گرم سال و برداشت و انتقال 20 میلیون 
متر مکعب گاز شیرین در 4ماه سرد سال، توسعه پاالیشگاه داالن با هدف 
فراورش گاز میدان آغار فاز دوم و توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار 
ب��ا هدف افزایش تولید تا س��قف 11 میلیون متر مکع��ب در روز، ازجمله 

طرح های بزرگ گازی و توسعه ای در حال اجرا محسوب می شوند. 

رونمایی از کامیون چاه پیمایی و نمودارگیری
دستگاه چاه پیمایی برای انجام انواع عملیات درون چاهی به کار برده می شود. 
این کاربردها ش��امل استفاده در عملیات تکمیل چاه، نصب و خارج سازی 
تجهیزات قابل بازیافت در رش��ته تکمیلی و نیز استفاده در انواع عملیات 
چاه آزمایی و نمودارگیری می ش��ود. این دس��تگاه به سفارش شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران و توس��ط یک شرکت ایرانی برای اولین بار در کشور 
بومی سازی و آماده استفاده در شرکت های بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی و شرق شده است. این دستگاه مطابق با استانداردهای صنعت نفت 
و برای کار در شرایط سخت عملیاتی طراحی و تجهیز شده است. هوشمند 
بودن، توان باال و سهولت در راهبری آن از ویژگی های بارز این دستگاه است. 
تاکنون فقط یک شرکت آمریکایی دستگاهی با خصوصیات فنی مشابه این 
دستگاه را ساخته که با بومی سازی آن در داخل کشور میزان قابل توجهی 
صرفه جویی ارزی حاصل ش��ده است. این پروژه نتیجه  موفقی از اعتماد و 

ارتباط بین صنعت نفت و شرکت های دانش بنیان بوده است.

توجه ویژه به جایگاه سیستم HSE و مدیریت کیفیت
تمام شاخص های مربوط به سیستم های مدیریت کیفیت در سطح شرکت 
م��ورد پایش قرار گرفته و براس��اس آنها، هدف گ��ذاری الزم برای بهبود، 
اقدام��ات اصالح��ی و پروژه های الزم تعریف و اجرا می ش��ود. این اقدام ها 
در قالب نظام مدیریت بهداش��ت، ایمنی و محیط زیس��ت موجب کاهش 
65 درصدی ضریب ش��دت حوادث در سطح شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران و ش��رکت های تابعه از ابتدای 1396تاکنون شده است که موفقیت 
بسیار خوبی در این حوزه قلمداد می شود. اندازه گیری عوامل زیان آور محیط 
کار و پایش ش��اخص های سالمت پرس��نل از طریق معاینات ساالنه طب 
صنعت��ی ازجمله اقدام های دیگری اس��ت که توجه خاصی به آن معطوف 
می ش��ود. توجه به پیمانکاران به عنوان یکی از ارکان فعالیت های شرکت 
همواره به عنوان بخشی از نظام مدیریت hSE مورد توجه بوده و به عنوان 

یکی از فاکتورهای ارزیابی و شناسایی پیمانکاران ذیصالح مورد بررسی قرار 
می گیرد. تهیه و به روزرسانی تجهیزات و ماشین آالت ایمنی و آتش نشانی و 
مجهز کردن واحدهای hSE شرکت های بهره بردار به تجهیزات روزآمد، از 

دیگر اقدام هایی است که در دستور کار این شرکت قرار دارد.

تفاهم نامه توسعه میدان گازی توس با هدف تامین سوخت پایدار 
اولین جلس��ه اجرای تفاهم نامه توس��عه می��دان گازی ت��وس، با حضور 
مدیرعامل و مدیران ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران و مدیران شرکت 
پتروپارس در تاریخ سوم دی ماه برگزار شد. توسعه و بهره برداری از میدان 
گازی ت��وس باعث رونق اقتصادی منطقه و تامین انرژی پایدار ش��مال و 
شرق کشور خواهد شد. موقعیت استراتژیک منطقه عملیاتی خانگیران و 
ش��رکت بهره برداری نفت و گاز شرق به عنوان تامین کننده گاز استان های 
شمال شرق کشور ایجاب می کند توجه و اهتمام ویژه ای در راستای انجام 
پروژه های آن ص��ورت گیرد. هدف از برنامه ریزی اجرایی تفاهم نامه، تهیه 
شرح کار توسعه میدان گازی توس از مخزن مزدوران و ارزیابی سازند کشف 
رود و سازندهای شوریجه است. مدت زمان تفاهم نامه 3ماه در نظر گرفته 
شده است و با توجه به توانمندی و سوابق شرکت پترو پارس، انتظار می رود 
طرح مطالعاتی این پروژه در موعد مقرر به انجام برسد. میدان گازی توس 
در 100 کیلومتری ش��مال شرق شهر مشهد مقدس و جنوب میدان های 
خانگیران و گنبدلی واقع ش��ده اس��ت. این میدان در سال 1388 کشف و 

حفاری یک حلقه چاه اکتشافی در آن به اتمام رسیده است.

امضای 3 قرارداد در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
ب��ا حضور وزیرنفت، مدیران صنعت نفت و نماین��دگان پیمانکاران ایرانی، 
3فقره قرارداد بین شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و 3 شرکت ایرانی در 
سوم بهمن به ارزش 16 هزار میلیارد ریال و به منظور افزایش روزانه 17 هزار 
بشکه نفت، به امضا رسید. این قراردادها به منظور افزایش و نگهداشت تولید 
نفت در اس��تان های ایالم، کرمانشاه و فارس صورت گرفته است که باعث 
فعالیت پیمانکاران، ایجاد اشتغال، افزایش تولید نفت و رونق کار سازندگان و 
تامین کنندگان ایرانی خواهد شد که مدت اجرای این پروژه ها 2 سال است. 
این پروژه ها شامل طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت میدان های دانان، 

سعادت آباد و نفت شهر می شود. 
طرح نگهداش��ت و افزايش توليد ميدان دانان در استان ایالم و با مبلغ 
قرارداد 11 هزار و 890 میلیارد ریال امضا ش��ده است. هدف از اجرای این 
پروژه افزایش ظرفیت تولید میدان از 8هزار بشکه به 19 هزار بشکه در روز 
اس��ت. در این میدان حفاري 11حلقه چ��اه جديد عمودي توليدي نفت، 
طراحی و اجراي عملیات شکافت اسیدي در گروه بنگستان براي دو حلقه 
از 11حلق��ه چاه جدی��د دانان، خدمات فني ژئوفيزيكي ش��امل طراحي، 
جمع آوري، پردازش و تفس��ير لرزه نگاري 3بعدي ميدان در مساحت 230 
كيلومتر، یک دستگاه پکیج نمك زدایي Skid Mounted با ظرفيت 10 هزار 
بشكه در روز، توسعه چندراهه دانان و اجرای خط لوله 6   اینچ به طول 55 

کیلومتر صورت می گیرد. 
طرح نگهداش��ت و افزايش توليد ميدان سعادت آباد در استان فارس با 
مبلغ 2هزار و 245 میلیارد ریال و مدت زمان اجرای قرارداد 18 ماه اجرایی 
می ش��ود. هدف این پروژه افزایش ظرفیت تولید میدان از 4هزار بشکه به 
7هزار بش��که در روز است. در این پروژه حفاري 2حلقه چاه جديد، تعمير 
يك حلقه چاه، احداث خط لوله 6 اینچ به طول 7کیلومتر و برای موقعیت 

چاه دیگر به طول 8کیلومتر و توسعه چندراهه جریانی است.
طرح نگهداشت و افزايش توليد ميدان نفت شهر واقع در استان کرمانشاه 
با مبلغ قرارداد یک هزار و 891 میلیارد ریال اجرایی می شود. مدت انجام این 
ق��رارداد 14 ماه و هدف اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید میدان از 3هزار 
بشکه به 5هزار و 700 بشکه در روز است. در این طرح حفاری یک حلقه 
چاه جدید، تعمیر 4حلقه چ��اه، انجام عملیات اجرایی خط لوله روزمینی 
4  اینچ به طول تقریبی 5  کیلومتر برای چاه جدید و توسعه چندراهه جرياني 

نفت شهر در دستورکار قرار دارد.

شماره مجوز : 1397.6077

اجرا ي پروژه هاي عام المنفعه
شركت نفت مناطق مركزي ايران با 
هدف تسهيل در تردد، ايمن سازي 

راه هاي عبوري و دسترسي به مناطق 
عملياتي، همچنين بهره مندي مردم 
ساكن در شهر و روستاهاي هم جوار 
مناطق حوزه بهره برداري نفت و گاز 

مبادرت به احداث پل، راه و جاده 
مواصالتي در استان هاي خراسان 

رضوي، فارس، ايالم، بوشهر، هرمزگان، 
ايالم، كرمانشاه و لرستان کرده است. 
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توسعه صنعت نفت

منشور اجرایی شرکت ملّی حفاری ایران ازسوی مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیرۀ این شرکت که با هدف بهبود جایگاه سازمانی در فضای 

کسب و کار صنعت نفت تدوین شده است، ابالغ شد. 
براساس اعالم مهندس سید عبداهلل موسوی، این منشور در قالب 
15 کارگروه تخصصی شکل گرفته که پس از تدوین و بررسی نهایی آن 
با همکاری نخبگان، کارشناسان، رؤسا و مدیران توانمند برنامه ریزی، 
برای اجرا ابالغ ش��ده است: »مدیران و رؤسای ادارات ستادی باید در 
چارچوب این منش��ور و مصوبات اعالم ش��ده از س��وی کارگروه ها در 
مجموعۀ تحت سرپرستی اقدام کنند و بدین ترتیب، ارزیابی عملکردها 

براساس میزان دستیابی به این اهداف سنجش می شود.«
از نگاه موس��وی، صنعت حفاری را یک��ی از ارکان مهم زنجیرۀ 
تولید نفت و گاز اس��ت و تحقق اهداف تولید بدون برنامه ریزی برای 
سازمان دهی و توس��عه این صنعت کلیدی، امکان پذیر نخواهد بود: 
»ش��رکت ملّی حفاری ایران به عنوان بازیگ��ر اصلی و بازوی اجرایی 
وزارت نف��ت در صنعت حفاری، نقش��ی تعیین کننده برعهده دارد و 
توسعه و ارتقای جایگاه آن در فضای کسب و کار، ارتباط تنگاتنگی 

با مدیریت هزینه ها دارد.«
مدیرعامل ش��رکت ملّی حفاری ایران با اشاره به اینکه براساس 
تحقیقات، مطالعات میدانی و بازدیدهای به عمل آمده از بخش های 
مختلف شرکت و پس از حذف ساختارهای مجازی و موازی به منظور 
به کارگیری ظرفیت های موجود و بهبود ش��رایط س��ازمان، منشور 
اجرایی تهیه و جامۀ عمل به خود گرفته است، به »تازه های انرژی« 
می گوید: »افزایش درآمدهای عملیاتی و بهینه سازی هزینه ها، اصول 
اساسی در این منشور هستند که در این زمینه با تدوین 17 سرفصل، 
راهکارهای تخصصی و کارشناشی مشخص شده و پیگیری آنها مورد 

تأکید قرار گرفته است.«

این منشور در حالی ابالغ شده است که کارگروه های »مطالعات 
و تحقیقات بازار و تعیین نرخ رقابتی«، » ارتقای بازسازی و تعمیرات 
اساس��ی«، »بهبود راندمان و کارایی عملیاتی«، »سازمان دهی اموال 
و دارایی ه��ا« و »بهینه س��ازی زنجیرۀ تأمی��ن کاال و مواد« وظایف 
مختلفی را برای توسعۀ فضای کسب و کار و اجرایی شدن آن برعهده 

گرفته اند.
برای عملیاتی شدن این منش��ور، کارگروه های دیگری ازجمله 
»انضب��اط مال��ی«، »تحقق درآمده��ا«، »بهینه س��ازی هزینه های 
تش��کیالتی«، »سیاس��ت گذاری برون س��پاری«، »س��امان دهی و 
سیاس��ت گذاری تامین و مصرف س��وخت« و »سامان دهی شعب و 

دفاتر شرکت« نیز پیش بینی شده است.
به گفتۀ موس��وی در حوزۀ س��اختاری نیز قرار است از ظرفیت 
کارگروه های »س��امان دهی ش��عبه کیش«، »توانمندس��ازی حوزه 
حقوقی و قراردادی«، » چابک س��ازی س��ازمانی«، »توانمندس��ازی 
مدیریت پروژه های حفاری«، »یکپارچه س��ازی س��امانه های IT« و 
»بهینه س��ازی و س��امان دهی خودروها« همراه با س��ایر بخش های 

یادشده، استفاده شود.
 مدیرعامل ش��رکت ملّی حفاری ایران با اشاره به اینکه ترکیب 
اعض��ا و حوزه فعالی��ت این 15 کارگ��روه با مش��ارکت 132 نفر از 
مدیران، معاونان، رؤس��ا، سرپرستان و نمایندگان بخش های مرتبط 
تعیین شده است، خاطرنشان کرد: »با توجه به مدت زمان تعیین شده 
برای هر کارگروه در قالب 3 و 6 ماهه، یک س��اله و مستمر، گزارش  
اقدام ه��ای ب��رای پایش و بررس��ی های الزم، به ص��ورت ماهیانه به 
مدیریت برنامه ریزی تلفیقی اعالم خواهد شد و این مدیریت نیز در 
بازه های زمانی 3ماهه، اثربخش��ی و روند اجرایی اقدام ها را بررسی و 

برای تصمیم گیری های الزم، ارائه خواهد کرد.«

تاکید بر ارتقای شاخص های بهره وری با ابالغ منشور اجرایی شرکت مّلی حفاری ایران 

گام های حفارمردان برای چابک سازی



61
سال یازد هم، شمارۀ 72

در شبکه های اجتماعی 
با ما همراه باشید

مجله مدیریت سبزمجله تازه های انرژی

@ EnergyTodayFa

@ EnergyTodayFarsi

@ IranEnergyNews

@ EnergyTodayFarsi

www.IranEnergy.newsآدرس سایت:

ISSN:2008-4137
نشریۀ بخش خصوصی   سال دهم، شمارۀ 66   140 صفحه   35هزارتومان   مرد اد 1396

نگاهی گذرا به 
استد الل موافقان و 

مخالفان ابقای
 بیژن نامد ار زنگنه
د ر دولت دوازدهم

چرایی و چگونگی  
ساماند  هی وضعیت  
متخصصان صنعت 
نفت از نگاه مهندس  

وزیری هامانه

راهکارهای عملی 
برای احیای 

صنایع آب و برق 
در گفتگو با مهندس

 حبیب اله بیطرف

بازتولید سرمایۀ 
اجتماعی در صنعت 

نفت از نگاه رئیس 
هیئت مدیرۀ  هلدینگ  

انرژی تاپیکو 

ضرورت تدوین 
طرح جامع انرژی 
در دولت دوازدهم  

از نگاه  دکتر 
امیری خامکانی

رند
ی آو

 نم
ان

ر زب
ه ب

گن
ن زن

لفا
خا

ه م
ی ک

ایق
حق

 و 
نت

رس
   ک

ّلی
ت م

منی
در ا

آن 
ش 

 نق
ب و

ي آ
ران

کم
 ح

  

یع
وز

ی ت
ها

که 
شب

 و 
ال

تق
ط ان

طو
رخ

ق د
 بر

بح
  ذ

عی
ما

جت
ی ا

ها
ت 

ولی
سئ

و م
ت 

 نف
ت

نع
 ص

 

ت
س

 نی
د ار

بر
ی 

اس
لم

د یپ
ه، 

یان
رم

او
 خ

د ر
ت 

 نف
ی:

هان
فرا

ی 
فای

 ص
  

ت
اس

د ه 
 ش

ذف
 ح

ت،
 نف

ت
نع

 ص
 از

صی
صو

 خ
ش

بخ
   

ت
اس

ی 
فت

ۀ ن
بر

 خ
ی

ها
رو

 نی
ذف

 ح
دار

رم
 س

نه
زنگ

ی: 
دم

خا
ه 

ت ال
دای

  ه
 

ند
ست

ت ه
 نف

ر از
ی ت

مت
 قی

ن،  
صا

ص
تخ

: م
فر

ین 
مع

بر 
ی اک

 عل
  

تعقل علیه توهم

66

یر
پذ

ید
جد

ی ت
ها

ژی 
نر

و ا

ران
ی ای

رژ
ۀ ان

عت
سا

24
ی

سان
ع ر

طال
ۀ ا

بک
  ش

E
N

E
R

G
Y

     T
   

 D
A

Y
Ir

an
 E

ne
rg

y 
N

ew
s 

A
ga

nc
y

E
T

رکن الدین جوادی:
صنعت نفت نیازمند  
جوان گرایی هوشمند انه است

ابتکار روحانی

 ماهنامۀ
بین المللی

 و اختصاصی
توسعۀ پاید ار

 قانون مد یریت سبز و
  مصرف انرژی از نگاه  د کتر
 امیری خامکانی، نایب رئیس

کمیسیون انرژی مجلس

 کنفرانس پاریس و بازنگری
د ر روند توسعۀ صنعتی

 از نگاه رئیس هیئت  مد یرۀ
هلد ینگ انرژی تاپیکو

د کتر متصد ی: رفع 
چالش ریزگرد ها نیازمند 

برنامه ریزی بلند مد ت 
و رویکرد کارشناسی است

 روایت د کتر د اریوش کریمی
 از چالش های حقوقی و
 قانونی سازمان حفاظت
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هفته نامه های انرژی فردا و صنعت آب وبرق

ش دیده شوید
ش از پی

بی
موسسه مطبوعاتی آینده

سایت خبری تحلیلی 
انرژی فردا

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
صنعت آب وبرق امروز

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

هفته نامه تخصصی ، خبری - تحلیلی
انرژی فردا
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رفع مشکالت نیروی انسانی
مهم ترین دغدغه مدیرعامل 
شرکت مّلی گاز ایران
 در سال 1398

من ، تربتـی ، فرزند گـاز

گفت وگو: ملیکا شیخان

»اگرچه سابقۀ همکاری با مهندس زنگنه را در گذشته نیز داشتم، اما این ارتباط پیش از انتخاب به عنوان معاون ایشان به صورت 
مستقیم نبوده است. مطمئناً نسبت به من شناخت کافی داشتند و شاید همین هم امر باعث شد بدون حتی یک کلمه صحبت با 
من، حکم مدیرعاملی شرکت مّلی گاز را به نام من صادر و امضا کنند. جالب این است که یک هفته بعد از صدور این حکم، برای 

اولین بار با ایشان به طور مستقیم مالقات داشتم!«
هفدهمین مدیرعامل شرکت مّلی گاز ایران در 53سالگی تأسیس این شرکت که اوج فعالیت های توسعه ای و آخرین گام های 
گازرسـانی را پشت سـر می گذارد، 5۴ساله است و 10ماه زودتر از تاسیس شـرکتی که هم اکنون سکان هدایتش را در دست 
دارد، به دنیا آمده است. »حسن منتظرتربتی« متولد 2۴  آذر 13۴3و از اهالی تربت حيدريه  است که از شانزدهم خرداد 1367و 
پس از فارغ التحصیلی از دانشكده نفت آبادان در رشته مهندسی شيمی، فعالیت های ابتدایی خود را در پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد آغاز کرد. او نیز همچون حمیدرضا عراقی که کلید برج گاز را از او تحویل گرفت، سابقه ای طوالنی در صنعت گاز 
دارد و به همین دلیل، خود را »فرزند گاز« و »پرورش یافته در مکتب بزرگ صنعت عظیم نفت و گاز« برمی شمرد. مدیرعامل 
شرکت مّلی گاز ایران در گفت وگو با »تازه های انرژی«، اظهار امیدواری می کند که در سال آینده بتواند مشکالت موجود در 
حوزۀ منابع انسانی و معیشت کارکنان را برطرف کند: »تمام تالش خود را خواهم کرد تا در به موضوع نیروی انسانی، زمان و 
اهمیت بیشتری تخصیص دهیم و مشکالتی که به دلیل نوع قراردادها و استخدام های متفاوت با آن دست و پنجه نرم می کنیم 

را رفع کرده و بهبودی در این روند حاصل شود.«
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 بعد از کش�مکش های طوالنی و حواشی مربوط به بازنشستگی 
معاون�ان وزیر نف�ت ازجمله مهن�دس عراقی، ابت�دا به  عنوان 
قائم مق�ام و بعد از چند روز به طور رس�می س�کان دار برج گاز 
ش�دید. اصل و حواش�ی ماجرا از چه قرار ب�ود و آیا در جریان 

تصمیم وزیر نفت برای این انتخاب بودید؟
اگرچه موضوع کناره گیری مهندس عراقی از ش��رکت ملّی گاز ایران 
چندین بار مطرح ش��ده ب��ود، اما این اواخر به دلی��ل ضرورت اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان، حتماً باید جایگزین برایش��ان 
معرفی می ش��د که یکی از گزینه ها نیز من بودم. درحالی که خودم 
واقعاً دنبال این جایگاه نبودم، اما از اینکه در میان افراد مطرح برای 
هدایت صنعت گاز مطرح ش��ده بودم، حّس بس��یار خوبی داش��تم. 
هم��کاران و مدیرانی که ب��ا آنها در ارتباط بودم نیز همه تش��ویقم 

می کردند که این ِسمت را قبول کنم و نه نگویم.
 آن روزها و قبل از تصمیم نهایی مهندس زنگنه، نگاه خود شما 

به این موضوع چه بود؟
نه تنها آن زمان، بلکه همچنان معتقدم روند رش��د و تعالی انسان در 
ابعاد مختلف معنوی و مادی و به خصوص ِسمت های اینچنینی، باید 
روند طبیعی داشته باشد و روزِی آدم ها باشد. دستاوردها و روزِی هر 
انسان از سوی خداوند برای او مقّدر می شود و اگر به زور بخواهیم به 
برخی موارد برس��یم، همواره با دغدغه های متعدد و خون دل همراه 
اس��ت و هیچ شادی و برکتی نخواهد داشت. در تمام دوران خدمتم 
که هم اکنون حدود 33سال از آن می گذرد، به لطف خداوند همیشه 
در جاهای��ی قرار گرفته ام که با رضایت بوده و واقعاً هم در تمام این 

سال ها، روزهای همراه با رضایت مندی و شادی را سپری کرده ام.
 چند روزی نیز در کس�وت قائم مقام مدیرعامل شرکت مّلی گاز 

ایران ظاهرشدید. دلیل این انتصاب و انتخاب چه بود؟
زمانی که موضوع کناررفتن قطعی 3نفر از مدیران عامل شرکت های 
اصل��ی وزارت نفت و همچنی��ن آقای عراقی به طور ج��ّدی پس از 
مصوبۀ مجلس مطرح ش��د، وزیر نفت هنوز برای جایگزینی معاونان 
خود تصمیمی نگرفته بود. بنابراین قرار ش��د ش��رکت ها با پیشنهاد 
مدیرعام��ل وقت،  یک نفر را به عنوان قائم مق��ام انتخاب کنند تا در 
بازۀ زمانی میان رفتن مدیران عامل وقت بازنشسته شده  که به لحاظ 
قانونی حّق امضا نداش��تند تا انتصاب مدیران عامل جدید، قائم مقام 
قادر به ادارۀ قانونی امور اجرایی شرکت باشد. این کار نیز در جلسه 
هیئت مدیره و با حضور تمامی اعضا برگزار و این وظیفه به من سپرده 

شد که من هم پذیرفتم.
 آی�ا این موضوع نیز مش�خص ش�ده ب�ود که قبول مس�ئولیت 

قائم مقامی، الزاماً باید منتهی به مدیرعاملی هم بشود؟
واقعاً برایم مهم نبود که درنهایت امر، جانش��ین قطعی آقای عراقی 
بش��وم یا نه؛ زیرا مطابق روال 3 دهۀ گذشته، انجام وظایف اداری و 
قانونی در هر جایگاهی که باعث پیش��برد اهداف صنعت گاز بشود، 
برایم بیش��ترین اهمیت را داش��ت و بدین ترتیب آمادگی داشتم که 
حتی فرد دیگری به عنوان مدیرعامل ش��رکت ملّی گاز ایران انتخاب 

و معرفی شود. 
 اولین حضور رس�می ش�ما نیز مصادف با حض�ور رئیس جمهور 
عراق در ایران شد و شاهد حضور شما به همراه اعضای منتخب 

هیئت دولت و رئیس جمهور در این نشست  بودیم.
بله؛ همان در همان نخستین روزی که به عنوان قائم مقام مدیرعامل 
ش��رکت ملّ��ی گاز ایران معرفی ش��ده ب��ودم، دولت ای��ران میزبان 
رئیس جمهور عراق بود و برای نشس��ت رؤسای جمهور دو کشور به 

کاخ سعدآباد رفته بودم.

 درحالی که انتخاب و انتصاب معاونان وزیر نفت دارای تشریفات 
خ�اص و روند اداری معینی اس�ت، اما ش�اهد گمانه زنی هایی 
نی�ز در این خصوص بودیم و اس�امی بارب�ط و بی ربطی نیز چه 
از داخل و چه خارج از بدنۀ صنعت گاز، مطرح می شد. برخورد 

شما با این فضا چگونه بود؟
درکنار وظایف س��نگینی ک��ه برعهده گرفته بودم، فضاس��ازی های 
رس��می و غیررسمی بسیاری نیز در عرصه عمومی و رسانه ها ایجاد 
ش��ده بود و بازار اعالم اسامی جانشینان احتمالی مدیرعامل شرکت 
ملّی گاز ایران و س��ایر معاونان وزیر نفت در رسانه ها بسیار داغ شده 
بود! با توجه به تسلط کامل بر ابعاد مختلف صنعت گاز و امور جاری 
آن و بدون توجه به تحرکات و جهت دهی هایی که در فضای رسانه ای 
انجام می شد، سرگرم انجام کارهای جاری و عقب مانده شرکت بودم 
ت��ا اینکه بعد از چند روز از دفتر وزیر نف��ت با من تماس گرفتند و 
گفتند جلسۀ هیئت مدیره را برای انتخاب مدیرعامل، تشکیل دهید 
و خودتان مدیرعامل را انتخاب کنید. براس��اس این دس��تور اداری، 
جلس��ه ای با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار کردیم که براس��اس 
آن، من را به عنوان مدیرعامل ش��رکت ملّی گاز ایران انتخاب کردند. 
این انتخاب، وظیفۀ بسیار سنگینی را بر دوش من گذاشته است که 
امیدوارم بتوانم به معنای واقعی از عهدۀ انجام آن به بهترین ش��کل 

ممکن برآیم.
 ازجمل�ه ویژگی های معاونان مهندس زنگنه می توان به مواردی 
همچ�ون س�ابقۀ هم�کاری با ایش�ان و ض�رورت ش�ناخت از 
توانمندی ه�ای اجرایی آنه�ا در کنار صبوری باال اش�اره کرد. 
هم اکن�ون که چندماهی از همکاری مس�تقیم ش�ما به عنوان 
مدیرعامل شرکت مّلی گاز ایران و ایشان و حضور در جلسات 
شورای معاونان می گذرد، چه دیدگاهی در این خصوص دارید؟

اگرچه سابقۀ همکاری با مهندس زنگنه را در گذشته نیز داشتم، اما 
این ارتباط پیش از انتخاب به عنوان معاون ایشان به صورت مستقیم 
نبوده اس��ت. یکی از مزیت های ایش��ان این است با بدنۀ شرکت هم 
غریبه نیست و خیلی خوب آنها را می شناسد. مطمئناً نسبت به من 
هم ش��ناخت کافی داشتند و ش��اید همین هم امر باعث شد بدون 
اینکه حتی یک کلمه با من صحبتی داشته باشند، حکم مدیرعاملی 
ش��رکت ملّی گاز را به نام من صادر و امضا کنند. جالب این اس��ت 
که یک هفته بعد از صدور این حکم، برای اولین بار با ایشان به طور 

مستقیم مالقات داشتم!
 »م�ن، تربت�ی، فرزن�د گاز...«؛ این عب�ارت احساس�ی، آغازگر 
نخس�تین نوشتار و پیام رسمی شما به کارکنان صنعت گاز در 
مقام معاون وزیر نفت و سکان دار برج گاز بود. هدف اصلی شما 

از نگارش این متن چه بود؟
واقعیت این اس��ت که هنگام قطعی ش��دن انتخابم به عنوان معاون 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملّی گاز ایران، یاد نخستین روزهایی 
افتادم که وارد صنعت گاز ش��ده بودم. اواسط 1366 که از دانشکده 
نفت اهواز در رش��ته مهندس��ی ش��یمی فارغ التحصیل شده بودم، 
تصمیم گرفتم برای ش��روع کار به زادگاهم بازگردم و در پاالیشگاه 
ش��هید هاش��می نژاد مشغول ش��وم. آن زمان رس��م بر این بود که 
فارغ التحصیالن دانشکدۀ نفت باید کارشان را از جنوب شروع کنند، 
اما من به دلیل آش��نایی اتفاقی ام با آقای شمش��یری و نامه  ایشان از 
خرداد تا اسفند همان سال در پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد مشغول 
به کار شدم تا اینکه به دلیل فشار اداره استخدام برای کار در جنوب، 
مجبور ش��دم بعد از تعطیالت عید به ته��ران بیایم. نامه ای به آقای 
آق��ازاده، وزیر نفت وقت، نوش��تم و توضیح دادم که به دلیل نزدیکی 

اینکه به عنوان یکی از 
کارکنان صنعت گاز که در 
3 دهه گذشته، فعالیت های 
کاری خود را از پایین ترین 
رده های کارشناسی، آن هم 
در پاالیشگاهی واقع در نقطۀ 
صفر مرزی آغاز کرده و بدون 
هیچ گونه تعلقات سیاسی و 
جناحی، به باالترین درجۀ 
مدیریتی در صنعت گاز و 
معاونت وزیر نفت رسیده ام، 
برایم بسیار لذت بخش و 
درس آموز است.

گفت وگوی ماه: نهضت گازرسانیگفت وگوی ماه: نهضت گازرسانی
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به خانواده ام در آنجا مش��غول به کار شده ام و مصمم هستم که این 
وضعی��ت را ادامه بدهم. به دلیل مصادف ش��دن ای��ن موضوع با ایام 
ارتحال امام خمینی ره و تعطیلی ادارات دولتی، نامه من تا ش��هریور 
همان سال بی جواب ماند و معطل شدم. حدود 6 ماه بیکار بودم، اما 
در نهایت و با پیگیری هایی که انجام ش��د، به لطف خداوند دوباره به 
پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد برگشتم. مرور سریع این خاطرات و باور 
اینک��ه به عنوان یکی از کارکنان صنعت گاز که در 3 دهه گذش��ته، 
فعالیت های کاری خود را از پایین ترین رده های کارشناسی، آن هم 
در پاالیشگاهی واقع در نقطۀ صفر مرزی آغاز کرده و بدون هیچ گونه 
تعلقات سیاسی و جناحی، به باالترین درجۀ مدیریتی در صنعت گاز 
و معاونت وزیر نفت رسیده است، بسیار لذت بخش و برایم درس آموز 
بود. همین موضوع باعث شد خود را »فرزند گاز« بنامم. اتفاقاً در آن 
نامه، ابتدا از حسن نظر و توجه وزیر نفت که مجدداً به یکی دیگر از 
مدیران و فرزندان شرکت ملّی گاز ایران اعتماد کردند، تقدیر و تشکر 
کردم و سپس خطاب به کارکنان صنعت گاز، اظهار امیدواری کردم 
که با حمایت تک تک همکاران عزیز و شایس��ته، بتوانیم دس��ت در 
دست یکدیگر، ضمن توسعه و پیشرفت روزافزون این صنعت عظیم، 

پاسخ مناسب و شایسته ای نیز به اعتماد مهندس زنگنه بدهیم.
درواق��ع معتقد بودم ای��ن انتخاب، بیانگر اعتم��اد و اعتقاد به 
شایس��تگی ها ، تخصص و توانمندی بدنۀ شرکت ملّی گاز ایران بود 
همان طور که اشاره کرده، این نوید را به نسل جوان شاغل در شرکت 
ملّی گاز ایران داد هر یک از آنها نیز با تالش و کوشش، می توانند به 

باالترین جایگاه مدیریتی در شرکت برسند.
  اگرچه تالش بس�یاری برای بازگش�ت ب�ه زادگاه خود و فعالیت 
در پاالیش�گاه شهید هاشمی نژاد داش�تید، اما چرا بسیاری از 

سوابق و فعالیت های شما در تهران رقم خورده است؟
همان ط��ور که اش��اره کردم، بع��د از حدود 6 ماه پیگی��ری و اتمام 
مراس��م ارتحال حضرت امام)ره(، دوباره به پاالیشگاه برگشتم و حدود 
5 س��ال آنجا بودم. در دی ماه 1368 ازدواج کردم و مصمم به ادامه 
تحصیل بودم که موفق به پذیرش در رشته مهندسی صنایع دانشگاه 
امیرکبیر شدم که البته سختی های زیادی برای رفت وآمد با خانواده 
داشتم. بعد از مدتی مدیر وقت پاالیشگاه تصمیم گرفت برای آسایش 
بیشتر خانواده ام در قالب مأموریت، من را به تهران بفرستد. 2 سال 
در تهران مش��غول ش��دم و قصد داش��تم بعد از تمام شدن درسم به 
خراسان برگردم، اما آنچنان عالقه مند و مشغول کار جدید شده بودم 
که بعد از اتمام درس، در تهران ماندم. یادم اس��ت آن زمان اختالف 
نظری اساس��ی میان مدیران بخش های عملیات و مهندسی درباره 
احداث ایس��تگاه های فراشبند و نورآباد به وجود آمده بود. برای رفع 
این اختالف، مسئولیتی به من سپرده شد و به همین دلیل، مجبور 
بودم در تمامی جلس��ات مربوط به این ایس��تگاه ها شرکت کنم، تا 

جایی که در تعیین مکان آنها هم نقش داشتم.
 ام�ا ظاه�راً حضور ش�ما در تهران به این مس�ئله ختم نش�د و 
همچنان، س�اکن ته�ران ماندید و دیس�پچینگ را برای ادامه 

فعالیت های خود انتخاب کردید!
بع��د از اتم��ام فعالیتم در خدم��ات فنی، در اواس��ط 1379 به طور 
غیرسمی و از 1381 به صورت رسمی به سازمان دیسپچینگ منتقل 
ش��د که البته آن زمان به اداره ارس��ال گاز معروف ب��ود. در ابتدای 
حضورم در این واحد که در ش��هرری مستقر بود، به موضوع جالبی 
برخورد کردم؛ آن زمان هیچ گونه دیتای آنالینی وجود نداش��ت و از 
طریق برقراری ارتباط تلفنی، داده ها را از ایستگاه ها می گرفتند و در 
برگه های کاغذی یادداش��ت می کردند. بدین ترتیب آخر هر شب با 

انجام عملیات ریاضی به صورت دستی، متوجه می شدیم که شبکه ها 
در چه وضعیتی قرار دارند. البته آن زمان، وس��عت شبکه هم خیلی 
کوچک بود. فقط یک خط لوله سراس��ری اول و بخشی از خط لوله 
دوم را داش��تیم. بعد از یک دهه که دیسپچینگ را در 1392 تحویل 
دادم، تغییرات بس��یار زیادی در آن از هر نظر به وجود آمده بود.این 
واح��د هم اکنون نیز یکی از مدرن ترین بخش هاس��ت و افتخارم این 
بود که این بخش را به رئیس خودم تحویل دادم. به دلیل حساسیت 
باالی دیسپچینگ، آقای عراقی نگران بود که من اگر به برنامه ریزی 
منتقل ش��وم، وضعیت آن چه خواهد ش��د ک��ه در نهایت، مهندس 

طاهری برای مدیریت آن انتخاب شدند.
 در ابت�دای دول�ت یازدهم ک�ه هدایت صنع�ت گاز به مهندس 

عراقی سپرده شد، وضعیت برنامه ریزی چگونه بود؟
اواس��ط 1392 بود مسئولیت برنامه ریزی شرکت ملّی گاز را برعهده 
گرفت��م و برای ایجاد تحوالت اساس��ی در آن، ایده های بس��یاری را 
درنظر داش��تم. حدود 2 س��ال از حضورم در این بخش نگذشته بود 
و کارهای نیمه تمام بس��یاری داش��تم که در س��ال 1394 ازسوی 
مدیرعامل وقت، تصمیم گرفته ش��ده به شرکت مهندسی و توسعه 
گاز بروم. البته همیشه از افرادی که این تصمیم را برای من گرفتند 

تشکر می کنم.
 آیا می توان حضور شما در شرکت مهندسی و توسعه را سّکوی 

پرتاب به برج گاز درنظر گرفت!
به این موضوع اصاًل فکر نکرده ام. البته تا آن زمان تجربه کار اجرایی 
نداشتم و تمام دوران خدمت خود را در بهره برداری و عملیات بودم 
و به همین دلیل نگرانی و هیجان بسیاری داشتم. در مدت 3 سالی که 
مسئولیت شرکت مهندس��ی و توسعه را برعهده داشتم، با همراهی 
س��ایر همکاران، موفق به اتم��ام و بهره برداری از پروژه های بس��یار 
مهمی ش��دیم که آثار زیادی در روند توس��عه فعالیت های ش��رکت 
ملّی گاز ایران داش��ت؛ پروژه هایی مثل خط لوله زاهدان که توس��ط 
رئیس جمهور افتتاح ش��د و همچنین خط لوله دامغان-کیاس��ر که 
وابس��تگی ما به ترکمنس��تان را برطرف کرد و ش��مال کشور را در 

حاشیه امن قرار دارد.
 ویژگ�ی اصلی و تفاوت این مس�ئولیت با تجارب قبلی ش�ما در 

چه بود؟
مهم ترین اتفاقی که در مدت حضورم در ش��رکت مهندسی و توسعه 
گاز رخ داد، عهده دار شدن مسئولیت نیروهای انسانی بود. تا آن زمان 
با نیروهای انسانی فقط از نظر انجام وظایف تخصصی ارتباط داشتم و 
هیچ وقت مسئولیت استخدام، حقوق، آینده و آموزش آنها را نداشتم. 
درواقع در مدت 3 س��ال حضورم در این شرکت به عنوان مدیرعامل، 
عالوه بر مس��ائل اجرایی و تخصصی، عهده دار تمام مس��ئولیت های 

مرتبط با نیروهای انسانی نیز بودم.
 وضعیت شرکت از لحاظ شاخص های منابع انسانی چگونه بود؟

خاطرم می آید روزهای اول که به آنجا رفته بودم، نیروهای انسانی و 
به ویژه بخش افراد دارای قرارداد پیمانکاری، نگاه منفی بسیار زیادی 
به شرکت داش��تند. آنها می گفتند در شرکت، 2 نوع نیروی سیاه و 
سفید داریم و ما جزو نیروهای سیاه هستیم! به خوبی یادم است که 
جّو بسیار سنگینی در اولین جلسۀ من با همکاران حاکم بود. آنها به 
مس��ائلی اشاره می کردند که هرچند بسیار ابتدایی به نظر می رسید، 
اما تا آن زمان به آنها توجه نش��ده بود. به همین دلیل و با توجه به 
پیش��ینۀ کاری خودم که کار را از نخستین رده های کارشناسی آغاز 
کرده بودم، س��عی کردم بیش��تر توجه و تمرکز را روی این مس��ائل 
بگذارم. جالب است بگویم که در جلسۀ مشابهی که درست یک سال 

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

یکی از مزیت های وزیر نفت 
این است با بدنۀ شرکت هم 
غریبه نیست و خیلی خوب 

آنها را می شناسد. مطمئنًا 
نسبت به من هم شناخت 

کافی داشتند و شاید همین 
هم امر باعث شد بدون 

اینکه حتی یک کلمه با من 
صحبتی داشته باشند، حکم 
مدیرعاملی شرکت مّلی گاز 

را به نام من صادر و امضا 
کنند. جالب این است که یک 
هفته بعد از صدور این حکم، 

برای اولین بار با مهندس 
زنگنه به طور مستقیم مالقات 

داشتم!

فضاسازی های رسمی و 
غیررسمی بسیاری در 

عرصه عمومی و رسانه ها ایجاد 
شده بود و بازار اعالم اسامی 

جانشینان احتمالی مدیرعامل 
شرکت مّلی گاز ایران و سایر 
معاونان وزیر نفت در رسانه ها 

بسیار داغ شده بود! 
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بعد از حضورم در آنجا با همکاران برگزار کردیم، شاهد نتایج بسیار 
خوبی و ایجاد فضایی شاد و صمیمی بین کارکنان بودم که تداوم این 

روند، موجب بیشترشدن انگیزۀ آنها برای کار شده بود.
 با توجه به این تجربه و پروژه های متعدد گازرس�انی به سراس�ر 
کش�ور از یکسو و ازس�وی دیگر، ثبات نسبی حاکم در شرکت مّلی 
گاز ایران در س�الیان گذش�ته، آیا با تداوم حضور شما شاهد ایجاد 

تغییرات عمده در روندها و رویکردهای مدیریتی خواهیم بود؟
معموالً وقتی مدیری خارج از بدنۀ یک س��ازمان انتخاب می ش��ود، 
عم��وم کارکنان س��ازمان منتظر ارائ��ه دیدگاه ها و اجرایی ش��دن 
برنامه های مدیر جدید می مانن��د و مدت زمانی برای ایجاد تعامل و 
ش��ناخت دوجانبه، زمان صرف می ش��ود؛ اما این موضوع دربارۀ من 
بس��یار متفاوت بود. با تمام همکاران صنعت گاز براس��اس شناختی 
که از یکدیگر داشتیم، به راحتی ارتباط صمیمانه برقرار کردیم؛ زیرا 
سابقۀ 30 سال کار کارشناسی و مدیریتی و خصوصیات اخالقی من 

را می شناختند.
ب��ا توجه ب��ه حضور نس��بتاً طوالنی مهندس عراق��ی در رأس 
ش��رکت ملّ��ی گاز ایران و همراه��ی من با ایش��ان در هیئت مدیرۀ 
ش��رکت و مس��ئولیت های مختلف، می توانم بگوی��م بخش زیادی 
از برنامه ها و اهداف ترسیم ش��ده برای صنع��ت گاز، نتیجۀ تصمیم 
گروه��ی هیئت مدیره بوده ک��ه خود من هم عض��وی از آن بودم و 
برهمین اس��اس، می توان گفت که اه��داف اصلی و برنامه های کلّی، 
به دلی��ل برخ��ورداری از س��بقۀ کارشناس��ی و تصمیم های گروهی 
خبرگان صنع��ت گاز، همچنان ادامه خواهند یافت. البته باید قبول 
داش��ت که هیچ دو مدیری به طور کامل ش��بیه به یکدیگر نیستند 
و رفتار و عملکرد یکس��انی نخواهند داشت. وجود اختالف نظر بین 
مدی��ران در بعضی موارد، به دلیل نوع نگ��رش و آموزه  های علمی و 

عملی آنها، بسیار طبیعی است. 
 دامنۀ این تغییرات تا چه حد و تأکید بیشتر شما بر چه مواردی 

خواهد بود؟
این تفاوت  در دیدگاه ها و سالیق فردی، حداکثر 5 درصد خواهد بود 
و باید بگویم 95درص��د از اهداف و برنامه های صنعت گاز با دقت و 
کیفیت باالیی که تدوین شده  اند، ادامه خواهد یافت. آنچه باید به آن 
اش��اره کنم، رویکرد نتیجه گرایی است که معموالً بر آن تأکید دارم. 
در برنامه های کاری و حتی ش��خصی، بسیار به نتیجه فکر می کنم. 
در امور اجرایی و مدیریتی، به نتیجه رس��یدن کارها برایم خیلی مهم 
اس��ت و چون وقت و بودجه محدودی داریم، تالش��م بر این اس��ت 
که عموم برنامه ها متمرکز بر نتیجه باش��د و برهمین اس��اس، انجام  
پروژه های��ی که بهره وری مش��هود و باالیی دارن��د، برایم در اولویت 
هستند. ازسوی دیگر، همواره بر اقتصاد مهندسی و مهندسی ارزش 
در اج��رای پروژه ها، تأکید دارم؛ یعنی هزینه ها و منافع یک پروژه را 
همواره درنظر می گیرم. البته ناگفته نماند مهندس عراقی هم رویکرد 

فرایندگرا داشتند که با هم در این خصوص، اتفاق نظر داشتیم. 
 ب�ا توجه ب�ه اینکه تصویب بودجۀ س�ال آین�ده، مراحل نهایی 
خود را می گذراند و در چند س�ال اخیر نگرانی های بس�یاری 
درخصوص پروژه های عمرانی و توس�عه ای مطرح ش�ده است، 
براس�اس همان تأکید ش�ما بر اقتصاد مهندس�ی پروژه ها، آیا 
نگرانی خاصی برای تأمین منابع مالی پروژه های جاری و روند 

توسعه گازرسانی وجود دارد؟
معتقدم شرکت ملّی گاز ایران از نظر مالی در مقایسه با شرکت های 
دولتی، وضعیت مناس��ب تری دارد و تالش می کنیم این روند را در 
آین��ده، بهبهود بخش��یم. تالش خواهیم کرد درآمدهای ش��رکت را 

گس��ترش دهیم تا بتوانیم با بهره برداری از پروژه های در دست اجرا 
و توس��عه ای، نقش مؤثرتری در روند توسعه صنعتی کشور و تحقق 

برنامه های دولت و وزارت نفت داشته باشیم. 
 چالش  ه�ای ف�راروی منابع انس�انی در سراس�ر صنع�ت نفت و 
به خصوص شرکت مّلی گاز ایران، ازجمله دغدغه هایی است که 
اتفاقاً در ابتدای دولت یازدهم نیز ازسوی وزیر نفت بر آن تأکید 
و قول های بسیاری نیز داده شده بود. نگاه شما در این خصوص 
چیست و آیا سامان دهی منابع انسانی را نیز می توان جزو همان 

5درصد تغییرات مدیریتی شما درنظر گرفت؟
بعد از برگزاری مراس��م پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت ملّی گاز 
ایران که با حضور رئیس جمهور و وزیر نفت برگزار ش��د، همواره بر 
این موضوع تأکید کرده ایم که ارتقای کیفیت خدمات رسانی به عنوان 
یکی از راهبردهای نوین صنعت گاز، درنظر گرفته خواهد شد که بار 
اصلی آن، بدون تردید بر دوش کارکنان و منابع انس��انی متخصص 
خواه��د بود. به طور حتم برای ش��رکت ملّی گاز ایران به عنوان یکی 
از بازیگران اصلی تأمین انرژی در س��طح ملّی و منطقه ای، وضعیت 
کنونی و آیندۀ سرمایه های انسانی آن ، مسئله بسیار مهمی محسوب 
می شود. بعد از 3 دهه فعالیت مستمر در بخش های مختلف صنعت 
گاز، معتقدم هر یک از نیروهای جوان و متخصص که مشغول فعالیت 
می ش��ود، باید آیندۀ کاری خود را در جایگاه مدیرعامل شرکت ملّی 
گاز ایران ترس��یم کند و برای دس��تیابی به این هدف بزرگ، به طور 
جّدی کار کند که تحقق این مهم، مستلزم ایجاد آرامش و توجه ویژه 
به منابع انسانی است. درخصوص تغییر رویکرد و برنامه ها نیز باید به 

یک موضوع مهم توجه داشت.
در ای��ن چند س��ال به دلیل قواع��د متع��دد و قوانین مختلف 

تفاوت  دیدگاه ها و سالیق فردی 
من با مهندس عراقی، حداکثر 
5 درصد است. 95درصد از اهداف 
و برنامه های صنعت گاز با دقت و 
کیفیت باالیی که تدوین شده  اند، 
ادامه خواهد یافت. 

معموالً به رویکرد نتیجه گرایی 
تأکید دارم و در برنامه های 
کاری و حتی شخصی، بسیار
 به نتیجه فکر می کنم.

در امور اجرایی و مدیریتی 
به نتیجه رسیدن کارها برایم خیلی 
مهم است و چون وقت و بودجه 
محدودی داریم، تالشم بر این 
است که عموم برنامه ها متمرکز بر 
نتیجه باشد و برهمین اساس

انجام  پروژه هایی که بهره وری 
مشهود و باالیی دارند، برایم در 
اولویت هستند.

گفت وگوی ماه: نهضت گازرسانی
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استخدامی، وضعیت کارکنان صنعت نفت و به تبع آن، شرکت ملّی 
گاز ایران نیز بسیار پیچیده شده است. معتقدم بسیاری از این موارد 
قابل انجام اس��ت و مرتفع خواهند شد. نیروی انسانی فقط »توجه« 
الزم دارد و ای��ن توج��ه آنچنان بار مثبتی دارد که آثار ش��گرفی بر 
وضعیت هر س��ازمان خواهد داشت. برهمین اساس تمام تالش خود 
را به کار خواهم بس��ت و امیدوارم بتوانم مش��کالتی که به دلیل نوع 
قراردادها و اس��تخدام های متفاوت دامنگیر نیروی انس��انی شده را 

مرتفع و این رویکرد را اصالح کنم. 
 دغدغه های کنونی منابع انس�انی در صنع�ت گاز در حالی ابعاد 
بسیاری یافته است که اخیراً، صحبت هایی نیز مبنی بر تصمیم 
وزارت نفت برای واگذاری شرکت های گاز استانی نیز به گوش 
می رس�د. با توجه به تجربۀ ناموفق چنی�ن رویکردی در روند 
خصوصی سازی ش�رکت های پتروشیمی، آیا می توان به آیندۀ 
کارکن�ان صنعت گاز در صورت اج�رای واگذاری ها، خوش بین 

بود؟
متاس��فانه در کش��ور ما به بخ��ش خصوصی اهمی��ت چندانی داده 
نمی ش��ود، به همین دلیل و ب��ا توجه به تداوم رویک��رد خانواده ها 
به اس��تخدام فرزندان خود در بخش های دولتی، فش��ار بسیاری نیز 
بر مدیران برای اس��تخدام های بیش��تر وجود دارد. اگر این فرهنگ 
ب��رای ما جا بیفت��د که بخش خصوصی هم می توان��د بزرگ و قابل 
اعتماد ش��ود، مشکالت نیروی انسانی که االن با آن مواجه هستیم، 
کمتر خواهد ش��د. بنابراین باید راهکارهایی را اندیشید که اگر قرار 
است بخش هایی از صنعت را واگذار کنیم، نوعی از بخش خصوصی 
مطمئن ایجاد و بر آن نظارت کنیم که نیروهای انسانی در آن، ضربه 
نخورند. معتقدم نیروهای انسانی چه در بخش خصوصی فعال باشند 

و چه در بخش دولتی، باید سرنوشت یکسانی داشته باشند و با یک 
دید به آنها نگریسته شود؛ زیرا آنها باید در آینده هدایت صنعت را به 
دست بگیرند. نباید شرایطی را فراهم کرد که آنها آسیب پذیر باشند، 
بلک��ه نتیجه باید برای��ش آنها زمینه هایی را فراه��م کرد که امنیت 
شغلی، درآمد مناسب، امکانات و رفاه مناسبی برای آنها ایجاد شود.

 در ادام�ه فعالیت های صنع�ت گاز با مدیری�ت جناب عالی، آیا 
شاهد هدف گذاری های جدیدی خواهیم بود؟

خوش��بختانه دغدغه های��ی مانن��د قطعی گاز در زمس��تان و برخی 
نقاط ضعف ش��بکه های گازرس��انی که از سال های گذشته داشتیم، 
امس��ال تقریبا برطرف ش��ده؛ اما چند پروژه انتقال گاز در عس��لویه 
باقی مانده اس��ت که امیدواریم در آینده بتوانیم به انجام برس��انیم. 
پیگیری مجدانۀ پروژه های گازرس��انی به ش��هرها و روستاها را نیز 
به طور جدی تری دنبال خواهیم کرد تا نقاطی که هنوز گاز ندارند یا 
با قطعی و کاهش فش��ار مواجه هستند، به طور کامل و بدون مشکل 

از این نعمت بهره مند شوند.
ازجمل��ه اهداف جدیدی که در برنامه س��ال جدی��د قرار دارد، 
بح��ث فروش »ال.پی.جی« اس��ت. درحال حاضر رق��م فروش ما در 
این بخش قابل توجه اس��ت و در س��طح بین الملل، صادرکننده این 
محصول هس��تیم و قصد داریم با هدف گذاری ه��ای جدید، جایگاه 
مناسب تری در بازارهای بین المللی در این بخش کسب کنیم. هدف 
بعدی، مانیتورینگ و کنتورهای هوش��مند به عنوان یکی از مباحث 
قابل توجه در س��ال های آینده است. قصد داریم در سال جدید این 
موضوع را به عنوان یک مگاپروژه بررس��ی و اج��رای آن را به 3 یا 4 
س��ال آینده موکول کنیم، اما قطعا در سال آینده، طراحی و بررسی 
آن انجام خواهد ش��د. برنامه بعدی، بازنگ��ری در هزینه های جاری 
است که باید این موضوع بررسی شود که چطور می توان شرکت را با 

هزینه های متعادل تری مدیریت کرد. 
 روند گازرس�انی به روس�تاها و ش�هرهای باقی مان�ده نیز دچار 

تغییراتی خواهند شد؟
درحالی ک��ه ت��الش کرده ایم عملیات گازرس��انی به همۀ ش��هرها 
تقریباً کامل ش��ود، گازرس��انی به روس��تاها را نیز با اولویت ویژه ای 
دنبال می کنیم. بعضی اس��تان ها برخورداری بیش��تری داش��تند و 
بعضی ها در این چندس��ال در بخش روستایی کمتر برخوردار بودند 
ک��ه تالش خواهیم ک��رد آنها را نی��ز به میانگین کش��وری نزدیک 
کنیم. خوش��بختانه تاکنون به 98درصد جمعیت شهری در کشور 
گازرس��انی شده است. در روند توسعه گازرس��انی به سراسر کشور، 
فقط استان سیستان و بلوچس��تان از پوشش کمتری برخوردار بود 
که با تدوین برنامه های گس��ترده و پیگیری پروژه های در حال اجرا، 
در آینده نزدیک فرایند گازرس��انی در این اس��تان نیز کامل خواهد 
ش��د. همچنین 77درصد از جمعیت روستایی کشور نیز بهره مند از 
گاز هستند و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال به 
3هزار روستا و در سال 1398 نیز به 3 هزار روستای دیگر گازرسانی 

خواهد شد.
 روند افزایش تولید و توس�عه پاالیشگاه های گاز طبیعی به کجا 

خواهد رسید؟ 
در ش��رایط کنونی روزانه بی��ش از800 میلیون مترمکعب گاز تولید 
می شود و مطابق برنامه ریزی ها، قرار است این میزان تا سال 1400 
به یک میلیارد مترمکعب می رس��د. البته یکی از دغدغه های اصلی 
شرکت ملّی گازایران، ضرورت اصالح الگوی مصرف در بخش خانگی 
و تالش برای افزایش بهره وری به ویژه در نیروگاه هاس��ت؛ زیرا طبق 
بررس��ی های صورت گرفته مصرف گاز در ای��ن مراکز تا 30 درصد 

قابلیت صرفه جویی دارند.

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر

در چند سال اخیر به دلیل 
قواعد متعدد و قوانین 

مختلف استخدامی، وضعیت 
کارکنان صنعت نفت و به تبع 
آن، شرکت مّلی گاز ایران نیز 

بسیار پیچیده شده است. 
معتقدم بسیاری از این موارد 

قابل انجام است و مرتفع 
خواهند شد.

 نیروی انسانی فقط »توجه« 
الزم دارد و این توجه 

آنچنان بار مثبتی دارد که 
آثار شگرفی بر وضعیت 

هر سازمان خواهد داشت. 
برهمین اساس تمام تالش 
خود را به کار خواهم بست 

و امیدوارم بتوانم مشکالتی 
که به دلیل نوع قراردادها 

و استخدام های متفاوت 
دامنگیر نیروی انسانی شده 

را مرتفع و این رویکرد را 
اصالح کنم. 

باید راهکارهایی را اندیشید 
که اگر قرار است بخش هایی 
از صنعت گاز را واگذار کنیم، 

نوعی از بخش خصوصی 
مطمئن ایجاد و بر آن نظارت 
کنیم که نیروهای انسانی در 

آن، ضربه نخورند. 
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از نهضت گازرسانی تا خودکفایی؛ مروری بر دستاوردهای ۴0سال توسعه صنعت گاز بعد از پیروزی انقالب اسالمی

رنسانــس گــــازی
انـرژی و انبوهی از مناسـبات، مبـادالت و معادالت پیرامونی مربوط به آن در عرصه های مّلی و بين المللی، همواره يکی از اساسـی ترين ارکان 
برنامه های توسـعه و آینده پژوهی برای کشـورها در طول تاريخ محسـوب  شـده و همچنان نیز با حساسـیت های باالیی بر آن تأکید می شود. 
وجود سـازمان های بين المللی گوناگون، ايجاد شـرکت های چندمّلیتی با گردش های مالی بسـیار باال، حساسـيت کشورهای صاحب قدرت و 
مصرف کننده انرژی و همچنين اثرگذاری کشـورهای دارای ذخاير ارزشـمند انرژی در تصميم گیری های جهانی نیز نشـانگر اهميت روزافزون 
انرژی است. جمهوری اسالمی ايران به دلیل برخورداری بيش از 33/2 تريليون مترمكعب معادل 17/2 درصد از كّل ذخاير اثبات شده گاز طبيعي 
در سـطح جهاني و همچنين ذخاير ارزشـمند طبيعي ديگر، در کنار موقعيت اسـتراتژيک از نظر جغرافيايي و سـاير مزيت ها، همواره يکی از 
طرف های تعيين کننده در عرصه مبادالت انرژی جهان بوده و براسـاس شـواهد تاريخی و واقعيت های موجود، امکان نادیده انگاشتن آن عماًل 
برای هيچ يک از كشـورها، سـازمان ها و قدرت های تأثيرگذار وجود ندارد. برهمين اساس و با توجه به سهم باالی ايران ازنظر ذخاير اثبات شده 
گاز طبيعی در جهان و منطقه، همچنين نقش بی بديل آن در سبد انرژی کشورکه همراه با روندی فزاینده و رشد روزافزون به ويژه در سال های 
پس از انقالب شـکوهمند اسالمی همراه بوده اسـت، جایگاه ویژه ای برای شرکت مّلی گاز ايران به عنوان متولی اصلی پااليش، انتقال، توزيع و 
مديريت مصرف گاز ترسیم کرده است؛ اين جایگاه زماني ارزشمندتر می شود که شرايط و بسترهای ناآماده اين رشد در دهه اول پس از پیروزی 

انقالب اسالمی و به خصوص آغاز جنگ تحميلی، تحريم ها و کمبود منابع درنظر گرفته شود.

مجید بوجارزاده
سخنگوی

شرکت مّلی گاز ایران

پروندۀ ویژه: نهضت گازرسانی
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ش��رکت ملّ��ی گاز ايران از معدود ش��رکت های موفق در اجرای 
تمامی برنامه های توس��عه ای محسوب می ش��ود که به رغم انبوهی از 
موانع، چالش ها و محدوديت ها، از کارنامه بس��يار موفقی به اس��تناد 
آماره��ای مقايس��ه ای و عملکردی موجود برخوردار اس��ت. بررس��ی 
عملکرد اين شرکت در تمامی سال های پس از تأسيس در سال 1344 
و بیش از نیم قرن فعالیت مستمر در امر گازرسانی، ايجاد شبکه های 
سراسری انتقال گاز و ايجاد هماهنگی در مديريت و توزيع مصرف در 

تمامی بخش ها اعم از خانگی، تجاری، صنايع، نيروگاه ها، پتروشيمی 
و مصارف ديگر، نشانگر موفقيت های بزرگ آن است. 

گ��ذر از تمام��ی موانع موج��ود پيش رو ب��ا کمتري��ن تأثير در 
عرص��ه فعاليت های اين ش��رکت، نش��انه ای از اجرايی ش��دن تمامی 
برنامه ه��ای توس��عه ای اس��ت. ايج��اد س��اختار مناس��ب، آموزش و 
تربي��ت س��رمايه های انس��انی، برنامه ري��زی و اجرای آن متناس��ب 
ب��ا موقعيت های موج��ود، کمک به آماده س��ازی بس��ترهای مربوط 

۵ 
 

  

 توليد كننده گاز طبيعي در جهان  سومين 

متر مكعب گاز ردميليا 9/223بيش  ، ايران با پااليش و توليد2017سال پايان بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا      
   صاص داده است.گاز طبيعي به خود اختبزرگ را در ميان توليدكنندگان  سومدرصد، جايگاه  1/6طبيعي و سهمي معادل 

  

  

  

  

  

  
  

 

  كننده گاز طبيعي جهان توليد عمدهپنج كشور 
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در جهان  توليدكنندگان گاز طبيعي 

 درصد از كل توليد (ميليارد متر مكعب) نام كشور رديف

  20  5/734  آمريكا  1

  3/17  6/635  روسيه  2

  1/6  9/223  ايران  3

  8/4  3/176  كانادا  4

  8/4  7/175  قطر  5

نمودار 2- کشورهای بزرگ تولیدکننده گاز طبیعی )تریلیون متر مکعب(

کاناداقطر

۴ 
 

  

 ه ذخاير گازي جهان ين دارنددوم 

متر مكعب از ذخاير  تريليون 2/33 ، ايران با برخورداري از حدود2017سال پايان بر اساس آخرين آمارهاي رسمي تا      
هان به خود جعمده گاز را در ميان دارندگان ذخاير  دومدرصد، جايگاه  2/17و سهمي معادل  اثبات شده گاز جهان

   اختصاص داده است.

  

  

  

  

  
  

  

 

 

  دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان  عمدهپنج كشور 
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ميزان ذخاير گاز طبيعي

 سهم از كل(درصد)  ميزان ذخاير ( تريليون متر مكعب )  كشورنام   رديف

  1/18  35  روسيه  1

  2/17  2/33  راناي  2

  9/12  9/24  قطر  3

تركمنستا  4
  1/15  5/19  ن

  5/4  7/8  آمريكا  5

نمودار 1- ذخایر کشورهای بزرگ دارنده ذخایر گاز طبیعی )تریلیون متر مکعب(

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا
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 ب��ه افزاي��ش توانمندی ه��ای داخل��ی در زمينه ه��ای نرم اف��زاری و 
س��خت افزاری، اس��تفاده از دانش روز و ش��رکت های دانش بنيان و 
مراکز علمی و دانش��گاهی برای پياده س��ازی طرح های توس��عه ای و 
ساير سياست های کالن، کارنامه ای موفق و تأثيرگذار را در عرصه های 
ملّی و بين المللی از اين ش��رکت پيش روی مردم شريف ايران و ساير 

شرکت های فعال در اين عرصه قرار داده است.
توجه به پیامدهای دس��تيابی به اهداف تعريف شده شرکت ملّی 
گاز ایران در جريان فعاليت های مربوط به بخش هاي مختلف، به ويژه 
توسعه گازرساني از نظر صیانت از محيط زيست، درآمدهای اقتصادی 
در بخ��ش داخلی و بين الملل��ی، فراهم آوردن آس��ايش و رفاه ملّی، 
صرفه جويی ه��ای حاصل از جايگزينی گاز در مصارف انرژی با س��اير 
س��وخت های ميان تقطير به خصوص در صنايع س��نگين و نيروگاه ها 
ارزش و جاي��گاه اي��ن ش��رکت در تمامی ابعاد سياس��ی، اقتصادی و 

اجتماعی را به مراتب روشن تر ازگذشته خواهد کرد.

گاز طبیعی، ایستاده بر جایگاه نخست انرژی ایران
در حال حاضر ش��ركت ملّي گاز اي��ران با بيش از نيم قرن فعاليت  در 
عرصه انرژی، جايگاه اولين و مهم  ترين عرضه كننده انرژي در كش��ور 
را به خود اختصاص داده است؛ جايگاهي كه در زمان تاسيس شركت 
در بيش از50س��ال پيش براي آن به س��ختي قابل تصور بود. اما نگاه 
راهبردي و برنامه ريزي كالن وزارت نفت و مديران ارشد شركت ملّي 
گاز ايران از یک س��و و ازسوی دیگر، نياز روزافزون به گاز براي تأمين 
انرژي و سوخت اقتصاد رو به توسعه كشور و همچنين كسب درآمدهاي 
حاصل از فروش و صادرات گاز براي سرمايه گذاري و راه اندازي صنايع 
مادر و زيربنايي، زمينه مناسب براي توسعه سريع و ساختاري صنعت 

گاز را فراهم كرد. 
 اين ش��رکت از بدو تش��کيل تاکنون و به ويژه بع��د از پیروزی 
انقالب اس��المي به رهبري امام خميني)ره( با شعار »استقالل، آزادي، 
جمهوري اسالمی« و لزوم قطع وابستگي به خارج از كشور، متناسب 
با روند توس��عه اقتصادي و اجتماعي کش��ور و لزوم بهره گيري از گاز 
به عنوان يکي از منابع مهم در تأمين سوخت و توليد انرژي و همچنين 
تحصيل درآمدهاي ارزي، به تدريج با توس��عه قابليت ها و توانمندي ها 
به منابع و امکانات الزم برای رش��د ازجمله نيروي انس��اني متخصص 
و کارآم��د، ابزارآالت، تجهيزات و ماش��ين آالت و کارگاه هاي متعدد و 
متنوع پيش��رفته و مدرن براي اجراي عمليات دست يافته است. این 
شرکت امروزه قادر است تمامی امور محوله را مطابق با استانداردهاي 

معتبر بين المللي به انجام برساند. 
شركت ملّي گاز ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گازي جهان، 
س��ومين توليدكننده بزرگ گاز بعد از اياالت متحده آمريكا و روسيه و 
همچنين به عنوان يكي از بزرگ ترين ش��ركت هاي فعال در عرصه گاز 
خاورميانه كه تأمين بيش از 70 درصد از س��وخت مورد نياز كشور در 
دستور کار آن قرار گرفته است، نقشي استراتژيك در حوزه های داخلي 

و خارجي انرژي كشور برعهده دارد.

دومین دارنده ذخایر و سومین تولیدکننده گاز طبیعی در جهان 
براساس آخرين آمارهاي رسمي تا پايان 2017، ايران با برخورداری از 
حدود 33/2 تريليون مترمکعب از ذخاير اثبات ش��ده و سهمی معادل 
17/2 درصد، جايگاه دوم را در ميان دارندگان ذخاير عمده گاز جهان 
به خود اختصاص داده است. همچنین تا پايان 2017، ايران با پااليش 
و توليد بيش 223/9 ميلياردمتر مکعب گاز طبيعي و س��همی معادل 
6/1 درصد، جايگاه سوم را در ميان توليدكنندگان بزرگ گاز طبيعي 

به خود اختصاص داده است. 

رشد خیره کننده در ظرفیت پاالیش گاز طبیعي
هم راستا با سیاس��ت های کالن وزارت نفت برای توسعه گازرسانی به 
سراسر کشور، ظرفيت های پااليشی در صنعت گاز نیز بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی، با جهش مواجه شده و آخرین وضعیت پاالیشگاه های 

گاز کشور عبارتند از:
 پااليشگاه گاز بيدبلند1 و مسجد سليمان با ظرفيت 28/2 ميليون 

مترمكعب اسمي در روز.
 پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد با ظرفيت 49 ميليون متر مكعب در 

روز.
 پااليش��گاه سرخون و قشم با ظرفيت 16/6 ميليون متر مكعب در 

روز.
 پااليشگاه پارسيان با ظرفيت 82/5 ميليون متر مكعب در روز.

 پااليشگاه ايالم با ظرفيت 6/8 ميليون متر مكعب در روز.
 پااليشگاه فجر جم با ظرفيت 110 ميليون متر مكعب در روز.

 مجتمع گاز پارس جنوبي با ظرفيت بيش از 674 ميليون مترمكعب 
گاز در روز.

افزایش ظرفیت  پاالیشگاه های گاز طبیعی ایران به 
یک میلیارد و 002میلیون مترمکعب

با توجه به گسترش روزافزون سهم گاز طبيعي در سبد انرژي و کسب 
تجارب ارزشمند بیش از 50 ساله در عرصه های مختلف، شركت ملّي 
گاز ايران از منظر س��خت افزاري و نرم اف��زاري داراي توان بااليي بوده 
و در زمره ش��ركت هاي بزرگ خاورميانه به ش��مار مي رود. به تناسب 
افزايش مصرف داخل كش��ور و نيز متناس��ب با افق هاي ترسيمي در 
سند چشم انداز توسعه، همواره ظرفيت توليد، پااليش و نم زدايي گاز 
طبيعي در ايران از روند رو به رشد و مناسبي برخوردار بوده است كه با 
تأكيدهای صورت گرفته و متناسب با طرح هاي توسعه اي، تداوم روند 

رو به رشد اين صنعت ادامه خواهد يافت.
ش��ركت ملّی گاز ايران در حال حاضر توان پااليش روزانه حدود 
967ميليون مترمکعب گاز طبيعي را داراست و براساس برآوردها، قرار 
است با اجراي طرح هاي توس��عه اي تا افق 1404، شمار پااليشگاه ها 
افزاي��ش يابد. پيش بيني ها حاكي از اين موضوع اس��ت كه در صورت 
تحقق تمامي طرح هاي توس��عه اي پااليش��ي در پايان برنامه شش��م 
توس��عه، مجموع ظرفيت پااليشي ش��ركت ملّي گاز ايران به بيش از 

1200 ميليون مترمكعب در روز بالغ  شود.

هدف گذاری برای 07هزارکیلومتر خطوط انتقال
انتق��ال گاز طبيع��ي از مبادي توليد و پااليش��گاه ها تا مراكز مصرفي 
در بخش هاي مختلف از حساس��يت و اهميت بااليي برخوردار است. 
مجموع خطوط فش��ار قوي انتقال گاز احداث شده در كشور هم اينك 
بيش از 38 هزار كيلومتر اس��ت كه در قالب 10 منطقه عملياتي و با 
برخورداري از 81 ايس��تگاه تقويت فشار گاز فعال، توان انتقال روزانه 
بيش از 750 ميليون مترمكعب گاز را دارد. براساس تاكيدهای صورت 
گرفته در قالب س��ند چشم انداز 20 ساله، طول خطوط انتقالي از 38 
هزار كيلومتر فعلي بايد به حدود 70 هزار كيلومتر و بهره مندی از 140 
ايس��تگاه تقويت فش��ار گاز افزايش يابد. همچنین طول خطوط لوله 
فش��ار قوي انتقال گاز از 2900 كيلومتر در سال 1357 به 38 هزار و 
747 كيلومتر رسیده است. دليل اصلي رشد ناهمگون احداث خطوط 
لوله در حّدفاصل سال هاي 1357 تا 1368 در مقايسه با 3دهه بعدي، 

وقوع جنگ تحميلي بوده است.
شمار ايستگاه هاي تقويت فشار گاز از 14 مورد در سال 1357 به 
81 ايستگاه رسیده است. از آنجا كه احداث ايستگاه منوط به توسعه 
خطوط لوله انتقال گاز است و به دليل وقوع جنگ و اولويت هاي ديگر، 

پروندۀ ویژه: نهضت گازرسانی
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اين امر ميّس��ر نشده و تعداد ايستگاه ها نيز در 2دهه بعد از انقالب از 
رشد كمتري نسبت به 2دهه بعدي خود برخوردار شده است.

توسعه گازرسانی و افزایش توزیع و مصرف گاز طبیعي
در كنار سيس��تم به هم پيوسته و گس��ترده شبكه گازرساني ايران در 
بخش خانگي و تجاري كه سهم عمده اي از مجموع گاز طبيعي توليد 
و پااليش شده را مصرف مي كند، بخش هاي ديگري شامل نيروگاه ها، 
صنايع عمده و صنايع پتروشيمي نيز بخش اعظمي از گاز پااليش شده 
را به خود اختصاص مي دهند. در حال حاضر سهم گاز طبيعي در سبد 
مصرف انرژي فس��يلي كشور به بيش از 70 درصد رسيده و پيش بيني 

مي شود رشد سهم مزبور در آينده  نیز ادامه يابد.
تاکن��ون بي��ش از 345 هزار و یکصد كيلومتر ش��بكه توزيع گاز 
ش��هري و روستايی در کشور احداث شده است كه وظيفه تامين گاز 
مورد نياز 1135 شهر و 27 هزار و 198روستا با ظرفيت مجموع حدود 
26/5 ميليون واحد مس��کونی را برعهده دارند. نگاهی به آمارهاي اين 
بخش و مقايس��ه آن در س��اليان مختلف، گوي��اي پويايي و عملكرد 

شايسته شركت ملّي گاز ايران است.
براس��اس آمارهای رس��می و نمودارهای 7 و 8، شمار شهرهاي 
گازرساني شده از 8 شهر در سال 1357 به 1135 شهر رسیده است. 
همچنین ش��مار روستاهاي گازرساني شده از فقط یک  روستا در سال 
1357 به 27 هزار و 198روس��تا رسیده اس��ت. در جريان گازرساني 
به ش��هرها و روستاهاي كش��ور كه با هدف توزيع عادالنه بهره مندي 
از منابع ملّي انجام ش��ده اس��ت، با احداث بیش از 345 هزار و یکصد 
كيلومتر شبكه داخلي شهري و روستایي و نصب بيش از 11 ميليون و 
460 هزار انشعاب تاكنون حدود 26 ميليون و 550 هزار واحد مسكوني 
ش��هري و روس��تايي که بیش از 95 درصد جمعيت شهري و بيش از 
70 درصد جمعيت روستايي كش��ور را تشکیل می دهد، از نعمت گاز 
طبيعي برخوردار ش��ده اند. اميد مي رود با تكميل عمليات گازرساني 
در اس��تان سيستان و بلوچستان و تا پايان افق زمانی سند چشم انداز 
1404، تمامي جمعيت شهري و روستايي كشور از نعمت گاز طبيعي 

بهره مند شوند.

گازرساني به 38 نیروگاه تولید برق
مطابق آمارهای ثبت شده، شمار نيروگاه هاي گازرساني شده از 14 مورد 
در سال 1357 به 83 نيروگاه افزایش یافته است؛ روندی که افزون بر 
صیانت از محیط زیست و جلوگیری از سوزانده شدن سوخت های مایع 
که همراه با آلودگی های زیست محیطی بسیار است، درآمدهای قابل 
توجهی نیز برای کش��ور به دلیل افزایش صادرات س��وخت های مایع، 

به دنبال داشته است.

صادرات گاز طبیعي 
ب��ا وجود افزايش مصرف گاز طبیع��ی در بخش هاي مختلف مصرفي 
کشور، صادرات گاز در سالیان اخیر نیز افزايش يافته و مطابق تکالیف 
سند چش��م انداز، قرار است کشورمان سهمي حدود 8 تا 10 درصد از 

تجارت جهاني گاز را در اختيار بگيرد.

حرکت پرشتاب در مسیر اقتصاد مقاومتی
درحالی که جایگزینی س��وخت پاک گاز طبیعی با س��ایر حامل های 
ان��رژی را می  توان مص��داق ب��ارزی از راهبردهای اقتص��اد مقاومتی 
برش��مرد، در عین حال شرکت ملّی گاز ایران اهتمام ویژه ای به ترویج 
و توس��عه اقتصاد مقاومتی در تمامی فعالیت های ستادی و عملیاتی 
خود داشته اس��ت. برخي از عناوين مهم ترين پروژه هاي توسعه اي و 

٧ 
 

 ميليون متر مكعب در روز. 49 نژاد با ظرفيتپااليشگاه شهيد هاشمي 
 ميليون متر مكعب در روز. 6/16سرخون و قشم، با ظرفيت  گاهپااليش 
 ميليون متر مكعب در روز 5/82پارسيان، با ظرفيت  گاهپااليش 
 روز. در مكعب متر ميليون 8/6ظرفيت  پااليشگاه ايالم با 
  ميليون متر مكعب در روز. 110پااليشگاه فجر جم با ظرفيت 
 ميليون متر مكعب گاز در روز 674بيش از  يتشركت مجتمع گاز پارس جنوبي با ظرف. 

 

  
  

 اي پااليش طرحهاي توسعه 

ساله در  50رزشمند اهاي ميان تقطير و تجارب طبيعي در سبد انرژي حامل شركت ملي گاز ايران با توجه به سهم گاز     
خاورميانه  هاي بزرگشركت در زمره افزاري داراي توان بااليي بوده وافزاري و نرمصنعت گاز از منظر سخت عرصه فعاليتي
 انداز توسعه،هاي ترسيمي در سند چشمافزايش مصرف در داخل كشور و نيز متناسب با افق به تناسب. رودبه شمار مي

بوده است كه با تأكيدات  مناسبي برخوردار زدايي گاز طبيعي در ايران از روند رو به رشدهمواره ظرفيت توليد، پااليش و نم
  خواهد يافت. تداوم روند رو به رشد اين صنعت ادامه  ايهاي توسعهگرفته و متناسب با طرح صورت

  ا داراست و رگاز طبيعي ون متر مكعب ميلي 967 حدودتوان پااليش روزانه  در حال حاضر رانملي گاز اي شركت     
ها حاكي بينيپيش. بدافزايش يا ها پااليشگاهتعداد  1404اي تا سال هاي توسعهبرآوردها قرار است با اجراي طرح بر اساس

موع ظرفيت مج برنامه ششم توسعهاي پااليشي در پايان هاي توسعهطرح از اين موضوع است كه در صورت تحقق تمامي
 د.شومترمكعب در روز بالغ ميليون  1200ايران به بيش از  پااليشي شركت ملي گاز

 انتقال گاز طبيعي 
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)ميليارد متر مكعب(نمودار رشد ظرفيت پااليش به صورت تجمعي نمودار 3- رشد ظرفيت پااليش به صورت تجمعي )ميليارد مترمكعب(

٨ 
 

يت و اهميت بااليي هاي مختلف از حساسدر بخش مصرفي ها تا مراكزانتقال گاز طبيعي از مبادي توليد و پااليشگاه     
كه در متر است هزار كيلو 38 بيش ازدر كشور هم اينك احداث شده قوي انتقال گاز  برخوردار است. مجموع خطوط فشار

 750بيش از  روزانه توان انتقال ل، فشار گاز فعا ايستگاه تقويت 81برخورداري از تعداد و با  منطقه عملياتي 10قالب 
طوط انتقالي از خطول ساله  20از م اندچش سند . بر اساس تاكيدات صورت گرفته در قالبگاز را داردميليون مترمكعب 

  د.افزايش ياب زتقويت فشار گاايستگاه  140از  يمندبهرهو هزار كيلومتر  70هزار كيلومتر فعلي بايد به حدود  38

 

 خطوط لوله 
  

  
  

ر بالغ گرديده است كيلومت  38747به  1357كيلومتر در سال  2900بر اساس نمودار فوق طول خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز از  
 . 

وع جنگ تحميلي در مقايسه با سه دهه بعدي وق 68تا  57الهاي ساصل ف دليل اصلي عدم رشد ناهمگون احداث خطوط لوله در حد 
  بوده است.
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)كيلومتر(رشد احداث خطوط لوله به صورت تجمعي  نمودار 4- رشد احداث خطوط لوله به صورت تجمعي )کیلومتر(

٩ 
 

 ايستگاه تقويت فشار 
  

  
  
 .يده استبالغ گرد يستگاها 81به  1357در سال  وردم 14از از گيستگاه هاي تقويت فشار ا عدادتبر اساس نمودار فوق  
 يگر اين امردتهاي يجود الوواز آنجا كه احداث ايستگاه منوط به توسعه خطوط لوله انتقال گاز مي باشد و به دليل وقوع جنگ و  

 رديد.گرخوردار ها نيز در دودهه بعد از انقالب از رشد كمتري نسبت به دو دهه بعدي خود بتعداد ايستگاهميسر نگرديد و 

 
 

  (گازرساني)توزيع و مصرف گاز طبيعي 

اي از عمده گسترده شبكه گاز رساني ايران در بخش خانگي و تجاري كه بخش در كنار سيستم به هم پيوسته و     
صنايع  عمده، ، صنايعههاهاي ديگري شامل نيروگاكند، بخشطبيعي توليد و پااليش شده را مصرف مي مجموع گاز

طبيعي هم گاز در حال حاضر س .دهندمي ش شده را به خود اختصاصش اعظمي از گاز پااليخپتروشيمي، نيز هستند كه ب
  .ادامه يابد دهسهم مزبور در آينرشد شود بيني ميده و پيشيرس درصد 70 بيش از به در سبد مصرف انرژي فسيلي كشور

تامين گاز ظيفه است كه و احداث شده ي در كشورو روستاي كيلومتر شبكه توزيع گاز شهري 345100 ش ازتا كنون بي     
  . دنررا برعهده دا ون واحد مسكونيميلي 5/26ت مجموع حدود ستا با ظرفيرو 27198شهر و  1135از مورد ني

د شايسته عملكر ونگاه به آمارهاي اين بخش و مقايسه آن در طول ساليان مختلف، خود به تنهايي گوياي پويايي      
  باشد.  شركت ملي گاز ايران مي

  

  

 زرساني به شهرهاگا  
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معيرشد تعداد ايستگاه هاي تقويت فشار احداث شده به صورت تج نمودار 5- تعداد ایستگاه های تقویت فشار احداث شده به صورت تجمعي 

١٠ 
 

  
  

 هاگازرساني به روستا  
  

  
  
  
  
  
  

  شبكه گذاري  
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نمودار رشد شهرهاي گازرساني شده به صورت تجمعي
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نمودار رشد روستاهاي گازرساني شده به صورت تجمعي

نمودار 6- رشد شهرهاي گازرساني شده به صورت تجمعي

١٠ 
 

  
  

 هاگازرساني به روستا  
  

  
  
  
  
  
  

  شبكه گذاري  
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نمودار رشد شهرهاي گازرساني شده به صورت تجمعي
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نمودار 7- رشد روستاهاي گازرساني شده به صورت تجمعينمودار رشد روستاهاي گازرساني شده به صورت تجمعي

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامه تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر
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دانش بنيان ش��ركت ملّي گاز ايران در س��ال هاي اخير که در راستای 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتي مّدنظر قرار دارند، عبارتند از:

  بهره ب��رداري از پااليش��گاه هاي گاز مربوط به فازه��اي 12 تا 24 
ميدان پارس جنوبي.

  توسعه زيرساخت هاي الزم برای انتقال گازهاي توليدي فازهاي جديد 
پارس جنوبي ازجمله خط ششم، هفتم، هشتم، نهم و يازدهم سراسري.

  افزايش س��هم گاز طبيعي در مصرف انرژي م��ورد نياز نيروگاه ها و 
صنايع عمده با اختصاص 487 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به بخش 
نيروگاه��ي و همچنين اختصاص 298 ميلي��ارد مترمكعب گاز طبيعي 
به بخش صنايع در 7 س��ال اخي��ر كه آثار قابل توجه��ي در صیانت از 
محيط زيس��ت و صرفه جوي��ي ارزي ناش��ي از جايگزيني گاز با س��اير 

فراورده  هاي ميان تقطير به همراه داشته است.
  گازرسانی به شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان.

  افزايش گازرساني به جايگاه هاي cNG )بيش از 2450 جايگاه(.
  افزايش چشم گير گازرساني به روستاها در قالب »بند ق«.

  کس��ب ميزبانی کنفرانس علمی-پژوهشی IGRc در سال 2020 
.)1399(

  دس��ت يابي به جاي��گاه معاونت كارگروه كاربري هاي گاز ازس��وي 
شوراي اتحاديه بين المللي گاز.

  طرح توربين ملي / بومي س��ازي سيس��تم هاي كنت��رل توربين / 
سيس��تم كنترل پااليشگاه DcS/ سيس��تم كنترل توربو اكسپندرها/ 
بومي س��ازي بريرها / طراحي و ساخت توربو اكسپندر/ كمپرسورهاي 
رفت و برگش��تي/ گيربكس هاي خاص كمپرس��ورها / سنس��ورهاي 
ش��عله ياب و گازياب/ نانوسيال پوششي/ ش��يرهاي حساس به زلزله/ 

الكترواليزر/ آنااليزرهاي اكسيژن/ دمنده هاي لوپ و سانتريفيوژي.
  صادرات گاز به عراق در 2فاز جداگانه نفت شهر- بغداد و شلمچه- بصره.

  توسعه طرح هاي ذخيره سازي گاز طبيعي.
  افزايش ظرفيت انتقال گاز به رقمي معادل 750 ميليون مترمكعب 

در روز.

فعالیت هاي کم نظیر در زمینه مسئولیت های اجتماعي
 تالش مضاعف برای صیانت از محيط زيست و كاهش آلودگي هاي 

زيست محيطي، به ويژه فلرها.
 ايجاد و توس��عه فضاهاي آموزش��ي، درماني و ورزش��ي در مناطق 

محروم.
 مشاركت در طرح مطالعاتي توس��عه و بهره برداري بهينه از منابع 

آب در مناطق محروم.
 توسعه راه ها و بازسازي جاده ها.

 نظارت بر آموزش فارغ التحصيالن و نيروهاي مشتاق كار در مناطق 
محروم.

 توانمند سازي 2هزار نفر از اهالي بومي استان سيستان و بلوچستان 
و 200 نفر از اهالي منطقه عس��لويه براي اشتغال در زمينه گازرساني 
و انجام فعاليت هاي مرتبط با ش��ركت ملّي گاز، از طريق عقد قرارداد 

با مراكز آموزشي.
 ارائه خدمات مشاوره و راهنمائي خانواده.

 كمك به رونق بازار اشتغال از طريق آموزش فارغ التحصيالن. 
 برون س��پاری فرايندهای کسب و کار ش��رکت در راستای توانمندسازی 

پيمانکاران.
١١ 

 

  
  

 بات شهري و روستايينصب انشعا 

  
 .  بالغ گرديده است هرش 1135به  1357در سال  شهر 8از  عداد شهرهاي گازرساني شدهتفوق  ايهبر اساس نمودار 

 يده است . بالغ گرد وستار 27198به  1357در سال  وستار 1از  عداد روستا هاي گازرساني شدهتفوق  ايهبر اساس نمودار 

داث است، با اح گرديده ندي از منابع ملي انجامم در جريان گازرساني به شهر ها و روستاهاي كشور كه با هدف توزيع عادالنه بهره 
ميليون  26دود حاب  تاكنون هزار انشع 460ميليون و  11كيلومتر شبكه داخلي شهري و روستاي و نصب بيش از  345100بالغ بر 

ي) كشور از درصد جمعيت روستاي 70درصد جمعيت شهري و بيش از  95هزار واحد مسكوني شهري و روستايي ( بالغ بر  550و 
 نعمت گاز طبيعي برخوردار گرديده اند. 
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)تركيلوم(نمودار رشد شبكه گذاري شهري و روستايي به صورت تجمعي 
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نمودار 9- رشد نصب انشعابات شهری و روستایی به صورت تجمعي معينمودار رشد نصب انشعابات شهري و روستايي به صورت تج

١١ 
 

  
  

 بات شهري و روستايينصب انشعا 

  
 .  بالغ گرديده است هرش 1135به  1357در سال  شهر 8از  عداد شهرهاي گازرساني شدهتفوق  ايهبر اساس نمودار 

 يده است . بالغ گرد وستار 27198به  1357در سال  وستار 1از  عداد روستا هاي گازرساني شدهتفوق  ايهبر اساس نمودار 

داث است، با اح گرديده ندي از منابع ملي انجامم در جريان گازرساني به شهر ها و روستاهاي كشور كه با هدف توزيع عادالنه بهره 
ميليون  26دود حاب  تاكنون هزار انشع 460ميليون و  11كيلومتر شبكه داخلي شهري و روستاي و نصب بيش از  345100بالغ بر 

ي) كشور از درصد جمعيت روستاي 70درصد جمعيت شهري و بيش از  95هزار واحد مسكوني شهري و روستايي ( بالغ بر  550و 
 نعمت گاز طبيعي برخوردار گرديده اند. 

345109.8

163593.2

49752.2

18774
2050

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

13971387137713671357

)تركيلوم(نمودار رشد شبكه گذاري شهري و روستايي به صورت تجمعي 
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معينمودار رشد نصب انشعابات شهري و روستايي به صورت تج

نمودار 8- رشد شبكه گذاري شهري و روستايي به صورت تجمعي )كيلومتر(

پروندۀ ویژه: نهضت گازرسانی

 در بخش گازرساني كه 
شامل شبكه های شهري 
و ايستگاه هاي تقليل 
فشار است، بیش از ۴00 
قلم كاال مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه بيش 
از 98 درصد آن ازجمله 
لوله، اتصاالت فوالدي 
و پلي اتيلن، شيرآالت، 
كنتور و رگوالتور كه 
متراژ و تيراژ بااليي نيز 
دارند، داخل كشور توليد 
مي  شوند.

در بخش انتقال گاز بیش 
از 500 قلم كاال مورد 
استفاده قرار مي گيرد 
كه بيشتر از90 درصد آن 
توليد داخل است.
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بخش گازرس��اني كه شامل شبكه های ش��هري و ايستگاه هاي تقليل 
فشار است، بیش از 400 قلم كاال مورد استفاده قرار مي گيرد كه بيش 
از 98 درصد آن ازجمله لوله، اتصاالت فوالدي و پلي اتيلن، ش��يرآالت، 
كنت��ور، رگوالتور و... كه متراژ و تيراژ بااليي نيز دارند، داخل كش��ور 
توليد مي  ش��وند. در بخش انتقال گاز نیز بیش از 500 قلم كاال مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد كه بيشتر از90 درصد آن توليد داخل است. در 
بخش تهيه تجهيزات پااليشگاهي نيز بیشتر تجهيزات فلزي و مخازن 
تحت فش��ار مانند اسكرابر، س��پراتور و تجهيزات برج و متعلقات آن، 
مواد ش��يميايي، جاذب هاي رطوبت و كاتاليست ها مربوط به تعدادي 

از پااليشگاه هاي كشور توسط شركت هاي داخلي ساخته مي شوند.
 

توجه ویژه به گسترش عدالت اجتماعی
براساس پيش بينی س��ازمان های بين المللی مرتبط با انرژی، گاز 
طبيعی تنها حامل انرژی موجود در عرصه مبادالت انرژی است که 
همواره از ميانگين رش��د باال در دهه های اخير برخوردار بوده و تا 
چند دهه آينده نيز عالوه بر حفظ جايگاه ويژه خود در سبد انرژی 
مصرفی جهان، از رش��دی باالتری در مقایس��ه با سایر حامل های 
انرژی برخوردار خواهد بود. در همین راس��تا و با ورود به پنجمین 
دهه از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران، كاركنان پرتالش، 
متعه��د و متخصص ش��ركت ملّ��ي گاز ايران در تمامي س��طوح 
ب��ا تالش هاي هماهن��گ و در فضایی ممل��و از اعتماد و اطمينان 
متقابل همواره به عنوان پيشگامان توسعه پايدار ميهن عزيزمان، با 
تأسي به آرمان هاي بنيان گذار كبير انقالب اسالمي، ازجمله تالش 
در راستای رسيدن به اس��تقالل و خودكفایي و تبعيت از فرامين 
داهيانه مق��ام معظم رهب��ري، ازجمله پي��روي از راهبرد اقتصاد 
مقاومتي، موفق به افزايش ظرفيت پااليش و انتقال گاز كش��ور و 
همچنين رساندن س��هم گاز طبيعي به بيش از 70 درصد از سبد 

انرژي كشور شده اند.
براس��اس این رویکرد، جهادگران ش��رکت ملّی گاز ایران ضمن 
استفاده از جديدترين روش های فنی و راهبردهای مدیریتی، گام های 
بلندی را در عرصه های مختلف تولید و خدمات  رس��انی شبانه روزی با 
هدف بي نيازي از بيگانگان و خودكفايي برداشته اند. درهمین راستا و با 
توجه به اتمام فعالیت های گازرسانی به سراسر کشور در آینده نزدیک، 
ارتقای بیش از پیش کیفیت فعالیت ها نیز از چند سال گذشته، دردستور 
کار تمامی واحدهای ستادی و عملیاتی صنعت گاز قرار گرفته است تا 
هم راس��تا با روند توس��عه در جمهوری اسالمی ایران، شرکت ملّی گاز 
ایران نیز س��هم خود را از عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی به عنوان 

آرمان های انقالب شکوهمند اسالمی، به خوبی ایفا کند.

١٢ 
 

يي هري و روستاعيت ش، تمامي جمزاميد مي رود با تكميل عمليات گازرساني دراستان سيستان و بلوچستان و تا پايان سند چشم اندا 
  كشور از نعمت گاز طبيعي بهره مند گردند.

 

 شده هاي گازرساني نيروگاه  

  
  ه استبالغ گرديد نيروگاه 83به  1357در سال  مورد 14از  رساني شدهگازهاي  نيروگاه تعدادبر اساس نمودار فوق. 
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نمودار 10- رشد نيروگاه هاي گازرساني شده به صورت تجمعينمودار رشد نيروگاه هاي گازرساني شده به صورت تجمعي

١٣ 
 

  
  

  ش يافته و ز افزايصادرات گاعلي رغم افزايش مصرف گاز در داخل و در بخشهاي مختلف مصرفي، بر اساس نمودار فوق در دهه اخير
 اني گاز را در اختيار بگيرد.درصد از تجارت جه 10الي  8حدود  قرار است سهميمطابق سند چشم انداز 

 ،ي اخير به ها السدانش بنيان شركت ملي گاز ايران در  رئوس اهم برخي از عناوين مهمترين پرژه هاي توسعه اي
 "اقتصاد مقاومتي"تبع پيروي از 

  ميدان پارس جنوبي  24تا  12بهره برداري از پااليشگاه هاي گاز مربوط به فازهاي 

  هشتمم، پارس جنوبي از جمله خط ششم، هفت جديدتوسعه زيرساخت هاي الزم جهت انتقال گازهاي توليدي فازهاي ،
 هم و يازدهم سراسرين

  ترمكعب گاز ميليارد م 487افزايش سهم گاز طبيعي در مصرف انرژي مورد نياز نيروگاه ها و صنايع عمده( اختصاص
كه  )خيراسال  7ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به بخش صنايع در  298طبيعي به بخش نيروگاهي و همچنين اختصاص 
قطير به تميان  هايرفه جويي ارزي ناشي از جايگزيني گاز با ساير فرآوردهاثرات قابل توجهي در حفظ محيط زيست و ص

 همراه داشته است.

  گازرساني به شهر زاهدان در استان سيستان و بلوچستان 

  افزايش گازرساني به جايگاههايCNG  جايگاه) 2450( بيش از 

 (ق ) افزايش چشم گير گازرساني به روستاها در فالب بند 

  كسب ميزباني كنفرانس علمي پژوهشيIGRC  1399( 2020در سال( 
 شوراي اتحاديه بين المللي گاز از سوي جايگاه معاونت كارگروه كاربري هاي گاز  دستيابي به 

 سيستم كنترل پااليشگاه /  بومي سازي سيستم هاي كنترل توربين/  طرح توربين مليDCS/  سيستم كنترل توربو
گيربكس هاي خاص  /كمپرسورهاي رفت و برگشتي /طراحي و ساخت توربو اكسپندر /زي برير هابومي سا /اكسپندرها
آنااليزرهاي  /الكترواليزر /شير هاي حساس به زلزله /نانو سيال پوششي /سنسورهاي شعله ياب و گاز ياب /كمپرسورها

 دمنده هاي لوپ و سانتريفيوژي و .... /اكسيژن

199

105.91

76.5771.2167.73

0

50

100

150

200

250

13971387137713671357

نمودار 11- رشد صادرات گاز به صورت تجمعي ) ميليارد مترمكعب()ميليارد مترمكعب( رشد صادرات گاز به صورت تجمعي 

خوداتکایي 59 درصدي با توجه ویژه به مهندسی ارزش
 ش��ركت ملّي گاز ايران با اهدافي نظير رهايي از وابس��تگي در صنايع 
زيربناي��ي، صرفه جوي��ي ارزي، خودب��اوري، توسعه بخش��ي، طراحي 
متناس��ب با نيازها و... گام هاي بس��يار مهمي را ب��راي خودكفايي در 
ساخت كاالها و قطعات مورد نياز خود برداشته است. در همین راستا و 
با هدف ارتقای سطوح كيفيت در حّد استانداردهاي ملّي و بين المللي، 
اس��تفاده حداكثري از امكانات داخل كشور، تحويل به موقع و قيمت 
مناس��ب، س��رلوحه تمام فعاليت ها در صنعت گاز قرار گرفته اس��ت. 
بر همين اس��اس امروزه بس��ياري از اقالم مورد نياز صنعت گاز كشور 
توسط توليدكنندگان داخلي طراحي و توليد مي شوند. براي مثال در 

شركت مّلي گاز ايران به عنوان 
دومين دارنده ذخاير گازي 
جهان، سومين توليدكننده 

بزرگ گاز بعد از اياالت متحده 
آمريكا و روسيه و همچنين 
به عنوان يكي از بزرگ ترين 

شركت هاي فعال در عرصه گاز 
خاورميانه كه تأمين بيش از 

70 درصد از سوخت مورد نياز 
كشور در دستور کار آن قرار 

گرفته است، نقشي استراتژيك 
در حوزه های داخلي و خارجي 

انرژي كشور برعهده دارد.

با تكميل عمليات گازرساني 
در استان سيستان و 

بلوچستان و تا پايان افق زمانی 
سند چشم انداز 1۴0۴، تمامي 

جمعيت شهري و روستايي 
كشور از نعمت گاز طبيعي 

بهره مند خواهند شد.

پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا
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اگرچه در س��ال 1388، ح��دود 7ميليارد متر مكعب گاز از طريق 
1549كيلومتر خط لوله انتقال داده مي ش��د، اما امروزه با توسعه 
همه جانبه و س��رمایه گذاری های عمرانی و اقتصادی و به خصوص 
ایجاد مناطق وی��ژه اقتصادی، صنایع، نیروگاه ها و پاالیش��گاه ها، 
اسكله ها و پايانه هاي صادرات و واردات كاال، سیمای مناطق جنوب 

و جنوب ش��رق کش��ور کاماًل دگرگون ش��ده و به یکی از مناطق 
مهم و تأثیرگذار کش��ور تبدیل شده اس��ت. همچنین استحصال و 
بهره برداري از معادن زغال س��نگ، آهن، مس، روي و ديگر فلزات 
و به ويژه منابع هيدروكربوري نفت و گاز در اين مناطق، توس��عه و 

رونق اقتصادي كشور را نیز درپی داشته است. 

روایت مهند س كرم گود رزي از د ستاورد های وسیع ترین منطقه عمليات انتقال گاز ایران

افزایش بیش از 2 هزار کیلومتر خط لوله 
فشار قوي گاز در منطقه 6 عملیات انتقال گاز

 منطقه6 عمليات انتقال گاز، از سـال 1382 و با تاسـيس شـركت انتقال گاز ايران در جایگاه يكي از مناطق 10گانه این شركت در 
بخش جنوب و جنوب شـرق كشـور و به عنوان بخش ميان دستي در چرخه انرژي ایران، رسـالت بهره برداري، تعمير، نگهداري و 
حراسـت بيش از 3500 كيلومتر خط لوله فشـار قوي گاز در قطرهاي مختلف از ۴ تا 56 اينچ را در محدوده استان هاي هرمزگان، 
كرمان، سيسـتان و بلوچسـتان و بخش هايي از يزد برعهده دارد. مهندس كرم گودرزي، مدیرعامل منطقه6 عمليات انتقال گاز با 
اشـاره به افزايش بيش از 2هزار كيلومتر خط لوله فشـار قوي گاز از 1388 تاكنون، به »تازه های انرژی« می گوید: »هم اكنون اين 
منطقه با بيش از 3 هزار و 500 كيلومتر خط لوله گاز، وظيفه انتقال بيش از 13 ميليارد و 600ميليون متر مكعب گاز به مبادي مصارف 
خانگـي و صنعتـي را بر عهده دارد. منطقه 6 انتقال گاز با مسـاحتی حدود ۴33هزار و 500 کیلومتـر مربع که معادل 26درصد از 
پهنه سـرزمين كشـور عزيزمان است، به عنوان وسیع ترین منطقه عملیاتی انتقال گاز کشور محسوب می شود. نگهداری و تعمیر 
خطوط لوله با توجه به وسـعت و پراکندگی بیش از 3هزار و 500کیلومتر خط لوله فشـار قوی در ۴ اسـتان پهناور کشـور، نیاز به 
برنامه ریزی و تالش شبانه روزی دارد که کارکنان سخت کوش مستقر در مراکز بهره برداری خطوط لوله با بهره مندی از فّناوری های 
نوين و تجهیزات مورد نیاز براسـاس آخرين اسـتانداردهاي موجود، به خوبی توانسـته اند در انتقال پایدار و مستمر گاز طبیعی به 

مصرف کنندگان بخش صنعتی و خانگی نقش آفرینی کنند.

پروندۀ ویژه: نهضت گازرسانی
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گودرزی با اش��اره به اینکه انتقال گاز استخراج شده از جنوب 
کشور، س��واحل و جزاير خلیج فارس به مبادي مصرف، مقوله اي 
بس��يار حائز اهمیت و اس��تراتژیک محسوب می ش��ود، می گوید: 
»بخش��ی از ای��ن مأموریت خطی��ر را منطقه 6 عملی��ات انتقال 
گاز برعه��ده دارد و با توجه به رش��د اقتص��ادی و وجود صنایع و 
نیروگاه ه��ای متع��دد در مناطق جنوب و جنوب ش��رق کش��ور، 
87درص��د از گاز انتقال داده ش��ده و در حدود 11 ميليارد و 743 
ميلي��ون مترمكعب گاز به مصارف صنعتي و 13درصد و در حدود 
ي��ك ميليارد و 800ميليون مت��ر مكعب میز بخ مصارف خانگي و 
شهري اختصاص داده مي ش��ود كه نشان از موقعيت استراتژيك 

اين منطقه دارد.«
اين منطقه در س��ال 1382 با 2 مركز بهره برداري خطوط لوله 
در بندرعباس و س��يرجان آغ��از به فعاليت ک��رده و هم اكنون در 
س��ال 1397 داراي 7 مركز بهره برداري در شهرستان هاي كهنوج، 
س��يرجان، كرمان، ايرانش��هر، زاهدان و گورزين اس��ت. با توجه به 
چشم انداز شركت ملي گاز ايران در راستاي توسعه پايدار در استان 
سيستان و بلوچستان و گازرساني به شهرهاي زابل، سراوان، خاش، 
چابهار، منطقه صنعتي مكران و چش��م انداز صادرات گاز در آينده، 
مراك��ز بهره برداري چابه��ار و زاهدان و همچنين توس��عه خطوط 
انتقال گاز در جنوب استان كرمان و مركز بهره برداري خطوط لوله 

كهنوج و خط يازدهم سراسري نیز در دستور كار قرار دارد.

توجه ویژه به صیانت از محیط زیست و انتقال ایمن گاز
مدیرعامل منطقه6 عمليات انتقال گاز با بیان اینکه بهره برداري 
بيش از 1850 متر خط لوله در بس��تر دريا از موارد مهمي اس��ت 
كه تعمي��رات و نگهداري آن احتياج به آم��وزش و برنامه ريزي و 
تجهي��زات خاص دارد، ادامه می ده��د: »انتقال پاك، ايمن، پايدار 
و به��ره ور گاز طبيعي با رعايت اس��تانداردهاي زيس��ت محيطي، 
رضايت مش��تريان، افزايش بهره وري انتقال گاز و حفظ و صيانت 
از دارایي هاي فيزيكي ش��ركت، جزو اهداف اين منطقه محس��وب 
می ش��ود.« به گفته گودرزی، گاز تولیدش��ده در پاالیش��گاه گاز 
س��رخون و قش��م، تاسيس��ات نم زدایي گورزين، پااليش��گاه گاز 
هنگام، بخش��ي از گاز توليد ش��ده پااليشگاه هاي پارس جنوبي از 
طريق خط لوله هفتم سراس��ری و خط لوله 42 اينچ ارس��نجان-

رفس��نجان منش��عب از خط چهارم سراسري از طریق این منطقه 
ب��ه مصرف كنن��دگان خانگي، تج��اري، صنعت��ي و نيروگاهي در 

استان هاي تحت پوشش انتقال مي یابد.
به گفته گودرزی، از حدود 3500 كيلومتر خطوط لوله تحت 
پوش��ش این منطق��ه، 1004 كيلومتر از خطوط لوله در اس��تان 

هرمزگان، 1784كيلومتر در استان كرمان، 509كيلومتر در استان 
سيستان و بلوچستان و 108كيلومتر نیز در استان يزد قرار دارند.

او با اش��اره به اهمیت تاسيس��ات تقويت فشار گاز آب شيرين 
در س��ال 1388، تصری��ح می کند: »این منطق��ه هم اكنون داراي 
3      ايس��تگاه كنترل فش��ار گاز در كيلومتر 370 خط لوله 24 اينچ 
س��رخون-كرمان و كيلومتره��اي 369 و 428 خ��ط لول��ه هفتم 
سراس��ري اس��ت كه به عنوان قلب تپنده صنعت گاز بر روی خط 
لوله 24 اینچ سرخون-رفسنجان به منظور جبران افت فشار گاز و 
افزايش توان انتقال آن، طراحي و احداث ش��ده است و 7 ايستگاه 
تقويت فشار گاز نيز روي خط لوله هفتم سراسري طراحي شده كه 

در آينده اي نزديك اجرا و به بهره برداري خواهد رسيد.«

نقش ویژه منطقه 6 د ر توسعه صنعتی
هم اكنون با افزايش خطوط لوله، تاسيس��ات تقویت فشار گاز، 
مراكز بهره برداري خطوط لوله و افزایش حجم انتقال گاز به صنايع 
عم��ده ازقبيل نيرگاه بخار هرمزگان، نيروگاه خليج فارس، نيروگاه 
گنو، نيروگاه كهنوج، نيروگاه ايرانشهر، نيروگاه كرمان، نيروگاه مپنا 
قش��م، صنايع معدني و فلزي هرمزگان شامل مجتمع هاي فوالد و 
آلومنيوم المهدي، پااليشگاه نفت بندرعباس، پااليشگاه نفت ستاره 
خليج فارس، سيمان خمير در استان هرمزگان و همچنين نيروگاه 
كرمان، مس سرچشمه، مس خاتون آباد، سيمان ممتازان، سيمان 
زرين، الس��تيك بارز، فوالد كرمان و سيمان كرمان، بیش از پیش 
موقعیت اس��تراتژیک و حائز اهمیت منطقه 6 عملیات انتقال گاز 

را نمایان می کند.«
گودرزی با اشاره به اینکه كاركنان صدوق اين منطقه مرکب از 
از نیروهای جوان، باتجربه، متعهد و متخصص هس��تند، با استقرار 
و بهره برداری از سیس��تم های نوین مدیریت��ی، وظیفه خود را در 
راس��تای انتقال پاک، ایمن، پایدار و به��ره ور گاز طبیعی به نحو 
شایسته انجام می دهند، ادامه می دهد: »این منطقه موفق به كسب 
نخس��تين جايزه مديريت انرژي در بين 52 ش��ركت تابعه صنعت 
نفت در س��ال 1397 شده اس��ت. با تالش كاركنان منطقه و ارائه 
مس��تندات الزم در بخش هاي صنعت و ساختمان و مميزي انجام 
شده توس��ط يونيدو، موفق ش��دیم در میان 52 شركت متقاضي 
حضور در جايزه، نخس��تين جاي��زه مديريت ان��رژي را در بخش 
عملياتي كس��ب کنیم كه اميدوارم با برنامه ريزي هاي انجام شده و 
بهب��ود عملكرد در بخش مديريت انرژي و كربن، بتوانيم در حفظ 
و مديريت منابع خدادادي، اصالح الگوي مصرف، كاهش انتش��ار 
گازه��اي گلخانه اي و همچنين كاهش هزينه ها گام هاي موثرتری 

برداريم.«

منطقه 6 انتقال گاز 
با مساحتی حدود 

۴33هزار و 500 کیلومتر 
مربع که معادل 26درصد 

از پهنه سرزمين كشور 
عزيزمان است، به عنوان 

وسیع ترین منطقه 
عملیاتی انتقال گاز 

کشور محسوب می شود.

با توسعه همه جانبه 
و سرمایه گذاری های 
عمرانی و اقتصادی و 

به خصوص ایجاد مناطق 
ویژه اقتصادی، صنایع، 

نیروگاه ها و پاالیشگاه ها، 
اسكله ها و پايانه هاي 

صادرات و واردات كاال، 
سیمای مناطق جنوب و 

جنوب شرق کشور کاماًل 
دگرگون شده و به یکی از 

مناطق مهم و تأثیرگذار 
کشور تبدیل شده است. 

منطقه 6 انتقال گاز 
موفق به كسب نخستين 

جايزه مد يريت انرژي 
د ر بين 52 شركت تابعه 

صنعت نفت د ر سال 
1397 شد ه است. 

و انرژی های تجدیدپذیر

ماهنامۀ تخصصی 
محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر
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فاصلۀ بسیار زیاد از محل استخراج گاز و شرایط خاص جغرافیایی، 
اقلیمی و زمین شناختی استان آذربایجان غربی، تأمین پایدار گاز 
طبیع��ی و همچنین عملیات گازرس��انی در این منطقه را همراه 
با س��ختی زیاد و مستلزم کار و تالش��ی طاقت فرسا کرده است؛ 
ش��رایطی که از نگاه شیخی، باعث آن ش��ده است در مقایسه با 
س��ایر مناطق کشور، پروژه های گازرس��انی در این استان بسیار 
پُرهزینه و زمان بر شود: »مرزی بودن منطقه، تنوع نژادی، قومی و 

مذهبی ازجمله مسائلی است که باعث شده توسعه گازرسانی در 
آذربایج��ان غربی، نه تنها یک کار عمرانی و خدماتی ارزنده، بلکه 

یک طرح استراتژیک نیز قلمداد شود.«
از ن��گاه مدیرعامل ش��رکت گاز آذربایجان غربی، از یک س��و 
توس��عه روند گازرس��انی در بخش خانگ��ی، رضایت مندی مردم 
منطق��ه را فراهم می آورد و از دیگرس��و، با گازرس��انی به صنایع 
و مصارف عمده، ارزش افزوده بیش��تری ایجاد می شود؛ همچنین 

روند توسعه و اهمیت استراتژیک گازرسانی به آذربایجان غربی از نگاه مهندس علیرضا شیخی

گرمـا     در دل کوهستان
آذربایجان غربی اسـتانی خاص در شـمال غرب ایران است که از شـمالی ترین نقطه آن در ماکو و بازرگان تا جنوبی ترین شهر آن 
در سردشت و تکاب نزدیک به یک هزار کیلومتر فاصله است و با 3 کشور عراق، ترکیه و آذربایجان مرز مشترک دارد. منطقه ای 
کوهسـتانی با آب و هوای سـرد، جاده های صعب العبور، گردنه ها و ارتفاعات برف گیر و رودخانه های پُر آب که ازجمله مهم ترین 
ویژگی های جغرافیایی آذربایجان غربی محسوب می شود. تنوع جمعیتی، قومی، نژادی و مذهبی نیز از مولفه های مردم شناسانه 
این منطقه اسـت؛  وجود اقوام ترک آذری، کرد و مردمی باورمند به ادیان اسـالم، ارمنی، آشـوری و... باعث آن شده است که این 
استان زیبا را »استان رنگین کمان ادیان و اقوام« بنامند. در کنار این زیبایی ها ، اما طبیعت خشن و بکر منطقه در این استان که 9 
ماه آن با سرما همراه است، کارهای عمرانی و خدماتی را با سختی و چالش های بسیاری مواجه می کند. به رغم این شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی، در چندسـال گذشته شـاهد جهشی عظیم در عرصۀ گازرسانی بوده ایم؛ مسـئله ای که باعث شد پای صحبت های 
علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی، بنشینیم تا آخرین وضعیت و روند توسعه گازرسانی در این استان 

را از زبان او بشنویم. 

پروندۀ ویژه: نهضت گازرسانی



77
سال یازد هم، شمارۀ 72

بس��ترهای مناس��بی برای ایجاد اشتغال و رش��د صنایع به طور 
خاص و مناس��بات اقتصادی منطقه به طور عام فراهم می ش��ود: 
»رضایت مندی عمومی به همراه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، 
تأثیر مس��تقیمی ب��ر ارتقای ش��اخص های امنیتی نی��ز دارد و 
برهمین اساس طرح های گازرسانی را باید پروژه هایی استراتژیک 
هم راستا با منافع ملّی کشور قلمداد کرد که بر لزوم توجه بیشتر و 
حمایت از این دست اقدامات در این استان، همواره تأکید دارم.«

تداوم رشد فزاینده گازرسانی 
روند توسعه و رشد فعالیت های گازرسانی آذربایجان غربی در 
چند س��ال اخیر، به گواهی آمار و ارقام بس��یار چشمگیر و کاماًل 
ملموس اس��ت. در مقایسه با 6 سال اخیر، میزان خانوار بهره مند 
از گاز طبیعی اس��تان بیش از 2برابر رش��د داشته و از 28 درصد 
به 65 درصد رسیده است: »هم اکنون یک هزار روستای استان از 
نعمت گاز طبیعی بهره مندند که از این تعداد، 197 روس��تا فقط 
در 11 ماه گذش��ته به شبکه گاز طبیعی کشور متصل شده اند و 
عملیات گازرسانی به بیش از 500 روستا نیز در حال اجراست که 
با بهره برداری از این طرح ها، میزان بهره مندی خانوار روس��تایی 

آذربایجان غربی به باالی 85 درصد خواهد رسید.«
ب��ه گفت��ۀ ش��یخی، این آم��ار نش��ان دهنده حج��م عظیم 
فعالیت های شرکت گاز استان و مؤید تالش شبانه روزی کارکنان 
این مجموعه برای ارتق��ا و بهبود در روند کّمی و کیفی خدمات 

گازرسانی است.
نایب رئیس هیئت مدیرۀ ش��رکت گاز استان آذربایجان غربی 
با اش��اره به اینکه هم اکنون بیش 13 ه��زار و 300 کیلومتر خط 
انتقال و ش��بکه تغذیه در استان اجرا شده، به »تازه های انرژی«  
می گوید: »فقط در س��ال جاری بیش از یک هزار و 350 کیلومتر 
شبکه دراستان اجرا شده که از این حیث نیز آذربایجان غربی یکی 

از استان های پیشرو در کشور است.«
ش��یخی با اش��اره به تازه تأسیس بودن این ش��رکت، ادامه 
می  ده��د: »در مدت زمان بیش از 2دهه ک��ه از آغاز فعالیت های 
شرکت گاز آذربایجان غربی می گذرد، سهم گاز طبیعی در سبد 
انرژی استان به 70 درصد رسیده است که این امر، گواهی است 
بر این مدعا که بدون همت و تالش در ش��رایط بس��یار س��خت 
منطقه، امکان رس��یدن به چنین س��همی از س��بد انرژی استان 
امکان پذیر نبوده و در پش��ت این دس��تاورد ارزنده، همتی واال و 

توانی بزرگ نهفته است.«

هدف گذاری برای سبزشدن آذربایجان غربی
او ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در چند س��ال اخیر درص��دد جبران 
عقب ماندگی های آذربایجان غربی در مقایس��ه با دیگر اس��تان ها 
بوده ایم، تصریح می کند: »خوشبختانه امروز همه شاخص ها نشان 
می دهند که نه تنها در صنعت گاز به میانگین کش��وری نزدیک 
شده ایم، بلکه در بسیاری از بخش ها از میانگین کشوری نیز فراتر 

رفته ایم.
به گفته شیخی، ضریب نفوذ گاز طبیعی در بین خانوار شهری 
استان 99/3 درصد است و از 44 شهر استان، 40 شهر به شبکه 
گاز کش��ور متصل شده و عملیات اجرایی به دیگر شهرها نیز در 
مراحل مختلفی از اجرا و مطالعه قرار دارند، زیرا مجموعه شرکت 
گاز برای رس��یدن به برنامه هایی که آذربایجان غربی را به استان 
س��بز کشور تبدیل کند، عزم خود را جزم کرده اند: »گازرسانی به 

سهم گاز طبیعی در 
سبد انرژی استان به 
70 درصد رسیده که 
این امر، گواهی است 
بر این مدعا که بدون 

همت و تالش در شرایط 
بسیار سخت منطقه، 

امکان رسیدن به چنین 
سهمی از سبد انرژی 

استان امکان پذیر نبوده 
و در پشت این دستاورد 

ارزنده، همتی واال و 
توانی بزرگ نهفته است.

ربی شرکت گاز استان آرذبایجان غ
روابط عمومی

873 واح��د صنعتی و مصارف عمده، تأمین س��وخت 50 درصد 
خودروهایی که در اس��تان تردد می کنند از طریق 122 ایستگاه 
cNG، گازرسانی به 20 شهرک صنعتی، تأمین گاز طبیعی قریب 
به یک میلیون مش��ترک و نصب بیش از 430هزار انشعاب، همه 
و همه بیانگر گوش��ه ای از جایگاه مهم صنعت گاز در مناس��بات 
اقصادی، توس��عه ای و رفاه��ی آذربایجان غرب��ی در 2دهۀ اخیر 

است.«
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان آذربایجان غربی با اش��اره به 
اینکه توس��عه و گس��ترش فعالیت های عمران��ی نیازمند جذب 
مش��ارکت های مردم��ی و نهاده��ای دیگر اس��ت، تصریح کرد: 
»با افتخار می توانیم بر این مس��ئله تأکی��د کنیم که برای جلب 
مشارکت های مردمی و حمایت و هماهنگی نهادهای دیگر، تالش 
گسترده ای صورت گرفته که این امر نقش مهمی در دستاوردهای 

چندساله اخیر استان داشته است. «
به باور علیرضا ش��یخی، تعامل ش��رکت گاز آذربایجان غربی 
ب��ا رس��انه ها، نهادها، جوامع محلّ��ی و بوم��ی، گروه های مرجع 
اجتماعی، س��ازمان ها و نهادها در س��طح باالیی قرار دارد و این 
امیدواری وجود دارد که در سایه این تعامالت و همچنین تالش 
مستمر کارکنان، ش��رکت گاز استان در توسعه پایدار آذربایجان 

غربی، همچنان ایفاگر نقشی مؤثر و سازنده  باشد.



روند توسعه گازرسانی به استان آذربایجان شرقی از نگاه دکتر سیدرضا رهنمای توحیدی

یک گام تا اتمام گازرسانی و سبـزشدن آذربایجان شرقی
در 30 سـالی که از عمر فعالیت های شرکت گاز اسـتان آذربایجان شرقی می گذرد، توانسته ایم به 
تمامی 62 شـهر استان گازرسـانی انجام دهیم. در حوزۀ گازرسانی روسـتایی نیز همواره پیشرو 
بوده ایم و درحال حاضر، 1965 روستای استان از گاز طبیعی بهره مند هستند که 95درصد خانوارهای 
روسـتایی را شـامل می شود. دراین باره از متوسط کشـوری حدود 20 درصد باالتر قرار داریم و در 
مرحله ای هستیم که تقریباً توسعه گازرسانی در استان رو به پایان است. برهمین اساس بیشتر بر 
کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می شـود متمرکز شـده ایم و همـواره از فّناوری ها و نوآوری های 
روز استفاده می کنیم تا خدمات بهتر و باکیفیت تر در اختیار مردم شریف و شهیدپرور این استان 
قرار گیرد. با توجه به اینکه با 3 کشور ترکیه، آذربایجان و ارمنستان هم جوار هستیم، از موقعیت 
استراتژیکی برخورداریم؛ زیرا تأسیسات گازرسانی ما در مسیر خطوط لوله صادراتی قرار گرفته که 
فرصتی مغتنم برای استان محسوب می شود و تالش می کنیم از خطوط هدایت کننده گاز، نهایت 

استفاده را برای صنایع بزرگ، نیروگاه ها و تامین گاز مشترکان ساکن استان داشته باشیم.
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درحال حاضر ح��دود یک میلیون و 570هزار مش��ترک 
گاز داری��م. حدود 9میلیارد و 500 میلیون مترمکعب در 
سال گاز طبیعی در استان مصرف می شود و در روزهای 
زمس��تانی که مصرف گاز به اوج خودش می رسد، حدود 
40 میلیون مترمکع��ب در روز مصرف داریم و در برخی 
مواقع با توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی و برودت هوا، این 

میزان مصرف افزایش نیز می یابد. 
توجه ویژه به حمل ونقل سبز و نیروگاه ها

به طور کلی، حدود 7900 صنعت جزء و عمده در اس��تان 
از گاز طبیعی استفاده می کنند. این تعداد، 1800 صنعت 
عمده و بقیه صنایع جزء هستند. همچنین به 46 شهرک 
صنعتی گازرس��انی انجام داده ایم و 166 جایگاه cNG نیز 
فعال هستند که ظرفیت آنها روزانه به 2میلیون مترمکعب 
می رسد. با توجه به اینکه تبریز یکی از کالن شهرهایی است 
که هوای آلوده دارد، اس��تفاده از س��وخت گاز طبیعی در 
بخش های خانگی، حمل  ونقل، صنعتی و نیروگاهی اهمیت 
بیش��تری می کند. برنامه های توسعه گازرسانی در استان، 
آخری��ن مراحل خ��ود را می گذراند و برای تبدیل ش��دن 

آذربایجان شرقی به استان سبز، فاصله چندانی نداریم.

مکانیزه شدن خدمات امور مشترکان
با توجه به تحت پوش��ش قرارداشتن حداکثری مناطق 
استان از شبکه گازرسانی، ارتقای کیفیت خدمات رسانی 
را با جدیت پیگیر هستیم. هم اکنون بخشی از خدمات 
مورد نیاز مش��ترکان را به دفاتر پیشخوان که تعداد آنها 
بس��یار زیاد و در س��طح استان پراکنده اس��ت، واگذار 
کرده ایم و تصمیم داریم در آینده، همه خدمات را به این 
دفاتر بسپاریم. با هدف ارتقای بیش از پیش نظام مندی 
فراینده��ای اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات رس��انی، 
درحال حاضر 9 استاندارد ایزو استقرار یافته است. برای 
دومین سال پیاپی در ارزیابی جایزه تعالی شرکت ملّی 
گاز ایران حضور داریم که س��ال گذش��ته موفق شدیم 
تقدیرنامه 3ستاره کسب کنیم و امسال هم برای کسب 
4 س��تاره اقدام کردیم که نتایج آن هنوز اعالم نش��ده 

است.
مکانیزه س��ازی رون��د ارائ��ه خدمات به م��ردم در 
راس��تای کاه��ش زمان رس��یدگی به درخواس��ت های 
مردمی، اعم س��امانه های مختلف تلفنی اعم از سیستم 
امداد متمرکز 194، سامانه پرداخت قبوض آنالین تبریز 

2194، س��امانه ارتباطی 3194، سیس��تم نگهداری و 
تعمیرات IPcMMS و. از سیس��تم های نرم افزاری این 

شرکت است.
پیشرو در امور پژوهشی

 افزون بر این مس��ئله بسیار مهم، در بخش پژوهش هم 
فعالیت های بس��یاری انجام داده ایم، تا جایی که به عنوان 
قطب پژوهشی ش��رکت ملّی گاز ایران در بخش ساخت 
قطع��ات و تجهیزات گازرس��انی محس��وب می ش��ویم. 
هم اکنون نیز چندین پروژه س��اخت دستگاه و قطعات را 
اجرا و از نظر پژوهش��ی، موفق به ثبت اختراع و مالکیت 
معنوی آنها ش��ده ایم. یکی از این موارد، ساخت دستگاه 
تس��ت غیرمخرب جوش ه��ای پلی اتیلن��ی الکتروفیوژن 
اس��ت که در برنامه کاری مان قرار دارد. همچنین موفق 
به ساخت و ثبت اختراع دستگاه انشعاب گیری هم سایز 
و انس��داد لوله های 4/3 اینچ ش��ده ایم. س��اخت دستگاه 
هات تپ برای لوله های پلی اتیلنی نیز اخیراً به اتمام رسید 

و از آن رونمایی شد. 
ح��دود 80 درص��د گاز ورودی اس��تان از طری��ق 
کنتورهای آلتراس��ونیک اندازه گیری و پایش می ش��ود 
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به 100درصد شهرها 
95درصد خانوارهای 

روستایی استان 
آذربایجان شرقی، 

گازرسانی انجام شده که 
در این خصوص از متوسط 
کشوری حدود 20 درصد 

باالتر قرار داریم.

 برنامه های توسعه 
گازرسانی در استان، 

آخرین مراحل خود را 
می گذراند و برای تبدیل 
شدن آذربایجان شرقی 

به استان سبز، فاصله 
چندانی نداریم.

با توجه به اینکه با 
3   کشور ترکیه، آذربایجان و 
ارمنستان هم جوار هستیم، 

از موقعیت استراتژیکی 
برخورداریم؛ زیرا تأسیسات 

گازرسانی ما در مسیر 
خطوط لوله صادراتی قرار 
گرفته که فرصتی مغتنم 

برای استان محسوب 
می شود و تالش می کنیم 

از خطوط هدایت کننده 
گاز، نهایت استفاده را برای 
صنایع بزرگ، نیروگاه ها و 

تامین گاز مشترکان ساکن 
استان داشته باشیم.
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پایگاه اطالع رسانی خبری - تحلیلی 
انرژی فردا

عملکرد شرکت گاز آذربایجان شرقی تا دی ماه 1397
تاکنونواحدنام فعالیتردیف

7895کیلومترشبکه گذاري شهری1
12726کیلومترشبکه گذاري روستایی2
20621کیلومترشبکه گذاري شهری و روستایی3
802کیلومترخطوط انتقال گاز4
367955انشعابگازرسانی به شهرها )انشعاب شهری(5
282585انشعابگازرسانی به روستاها)انشعاب روستایی(6
650540انشعابعملکرد گاز رسانی )نصب انشعابات(7
1177436مشترکمشترک شهری8
382593مشترکمشترک روستایی9
1560029مشترکمشترک شهری و روستایی10

مصرف کنندگان جزء )شهری-روستایی(11
1379721خانگی
168498عمومی
6181صنعتی

مصرف کنندگان عمده )شهری-روستایی(12
169خانگی
407عمومی
1800صنعتی

1556776موردتعداد کل مصرف کنندگان13

2630278متر مکعب بر ساعتقرارداد با صنایع14
2379604متر مکعب بر ساعت

2589389متر مکعب بر ساعتراه اندازی صنایع15
2120462متر مکعب بر ساعت

8726میلیون مترمکعبحجم گاز توزیع شده در سال 1696
62شهرهای بهره برداری شده )معادل 100 درصد خانوار شهری استان(17
1965روستاهای بهره برداری شده )معادل 94/5 درصد خانوار روستایی استان(18
98/7درصد خانوار شهری و روستایی تحت پوشش گاز طبیعی19
242روستاهای در دست اجرا )10323 خانوار معادل 3/07 درصد خانوار روستایی(20
167انشعاب CNG گازدار21

و تمامی ایس��تگاه های cNG به مونیتورینگ ش��رکت 
ملّی گاز ایران متصل ش��ده و قصد داریم تا سال آینده، 
تمامی ایستگاه های صنعتی با اولویت مصارف مشترکان 
پرمص��رف را ب��ه مونیتورینگ ش��رکت ملّ��ی گاز ایران 
متص��ل کنیم. همچنین برای اینک��ه خدمات بهتری به 
مشتریان مان ارائه دهیم، استقرار سامانه اطالعات مکانی 

)GIS( را در برنامه  های اجرایی قرار داده ایم. 
یک��ی دیگ��ر از برنامه ه��ای خوب ش��رکت که در 
حال اجراس��ت، مدیریت کربن و انرژی اس��ت که برای 
جلوگیری از انتش��ار گازهای دی اکس��یدکربن، متان و 
اتان در ایستگاه ها و انشعاب ها اجرا می شود؛ اقدام بسیار 
ارزش��مندی که در کاهش انتشار کربن به محیط زیست 
بسیار موثر خواهد بود و در کاهش هدررفت گاز نیز تاثیر 

به سزایی دارد.
شتاب گازرسانی در دولت تدبیر و امید

پیرو سیاس��ت های دولت تدبیر و امی��د در روند نهضت 
گازرس��انی به سراس��ر کش��ور، پروژه ه��ای متعددی با 
تخصیص اعتبار و هزینه کرد 10270064 میلیون ریال 
اجرایی ش��ده که دس��تاوردهای ارزن��ده ای نیز تاکنون 

حاصل شده است که برخی از آنها عبارتند از:
 گازرسانی و بهره مندی به 939 روستا با تحت پوشش 
ق��رار دادن 63995 خان��وار از نعمت گاز طبیعی معادل 

19درصد خانوار روستایی استان؛
 اجرای 97.6 کیلومتر خطوط انتقال و 6088 کیلومتر 
ش��بکه گازرس��انی دراقطار مختلف ونص��ب 115613 
انشعاب شهری و روستایی و پذیرش402323 مشترک 

شهری و روستایی؛
 توزیع 43527 میلی��ون مترمکعب گاز طبیعی بین 

مشترکان خانگی، تجاری و صنعتی در سطح استان ؛
 رفع محدودیت، تأمی��ن و توزیع گاز به نیروگاه های 

استان به میزان حداقل 6 میلیون متر مکعب در روز؛
 افزایش ظرفیت گاز ورودی کالن ش��هر تبریز از 600 
ه��زار متر مکعب به یک میلی��ون و 200هزار مترمکعب 
و افزای��ش ظرفی��ت ایس��تگاه cGS به منظ��ور تأمین 

زیرساخت های انرژی و تأمین سوخت پاک.

شرکت گاز استان آرذبایجان شرقی



عموم مناطق تحت پوش��ش منطقۀ 8 واقع در مناطق سردسیر هستند و در برخی 
نقاط نیز دارای اهمیت سوق الجیش��ی هس��تند؛ زیرا با کش��ورهای دیگر، مرزهای 
مش��ترک دارد. با ترکیه و عراق نیز مرز خاکی داریم که دربردارنده مباحث امنیتی 
اس��ت. وظیفه صادرات گاز نیز که از مسائل مهم ملّی محسوب می شود، برعهده ما 
قرار دارد. از ایستگاه بازرگان، حدود 10 میلیارد مترمکعب در سال که معادل روزانه 
تقریبا 30 میلیون مترمکعب گاز است، صادرات به ترکیه انجام می شود. همچنین از 
ایستگاه نوردوز به ارمنستان و از جلفا نیز به نخجوان صادرات گاز انجام می شود و با 
آستارا نیز مبادالت دوطرفه صادرات و واردات گاز داریم. مجموعۀ این عوامل، باعث 
آن شده است که منطقۀ 8 انتقال گاز از ویژگی های منحصربه فردی در میان سایر 

مناطق انتقال گاز برخوردار شود.
در ایس��تگاه تقویت فش��ار واقع در س��تاد منطق��ۀ 8 عملیات انتق��ال گاز، 3 
واحد الکتروکمپرس��ور و 3 واحد توربوکمپرس��ور فعال هستند. درمجموع ظرفیت 
این ایس��تگاه 53 میلیون مترمکعب در روز اس��ت که 40 میلیون مترمکعب برای 
صادرات و 13 میلیون مترمکعب هم برای خطوط 24 اینچ تسوج-ارومیه پیش بینی 
ش��ده است. با تالش ش��بانه روزی تمامی همکاران، به خصوص کارکنان ایستگاه ها 
خوش��بختانه وضعی��ت تمامی ایس��تگاه های فع��ال در منطقه به رغم مش��کالت و 
سختی های بسیار، مطلوب و قابل قبول است و تاکنون، با مشکل خاص و الینحلی 

مواجه نبوده ایم و نداشتیم. 
با توجه به محدودیت های متعدد و شرایط سخت کار در منطقه، سعی می کنیم 

انتصاب ها را براس��اس توانایی های واقعی نیروها انجام دهیم و به همین دلیل تمام 
کارکنان، مسئولیت های خود را فراتر از شرح وظایف کاری و با جان و دل، به انجام 
می رس��انند. با توجه به شفافیت موجود در روند کارها و صمیمیت مثال زدنی میان 
کارکنان، تمامی همکاران و حتی خانواده های بس��یاری از آنها نیز با یکدیگر تعامل 
خوبی دارند. مالک اصلی برای ارزیابی عملکرد پرسنل در این منطقه، توانمندی های 
واقعی و تعهد اخالقی آنان است که موجب شده بیش از انتظارات سازمانی، به انجام 
وظایف خود در منطقه بپردازند. خوشبختانه منطقۀ 8 انتقال گاز از نیروهای بسیار 
خوب و توانمندی برخوردار است که عموم آنها جوان و تحصیل کرده هستند و کارها 

را با کیفیت بسیار باالیی انجام می دهند.
با توجه به حساسیت هایی موجود و گستردگی فعالیت های جاری در منطقۀ 8، در 
6 ماهۀ اول سال برنامه ریزی مدّونی برای ایستگاه ها و خطوط لوله انجام می دهیم تا امور 
مربوط به تعمیرات با نظم و روال خاصی به انجام برس��د و در زمس��تان، چالشی نداشته 
باشیم و خوشبختانه تاکنون، با معضالت جدی مواجه نبوده ایم. مسئلۀ مهم در این میان، 
تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز اس��ت که با توجه به نوس��انات بهای ارز، با برخی 
مش��کالت در روند انتخاب پیمانکار مواجه شده ایم که البته با همراهی تمامی کارکنان 
و اتخاذ تدابیر مدیریتی الزم، بر مشکالت موجود فائق آمده ایم. برای تأمین قطعات هم 
خوشبختانه تاکنون ش��رکت های ایرانی متعددی را ترغیب به ساخت داخل کرده ایم و 
با تداوم روند همکاری های دوجانبه، نمونه قطعات توربوکمپرس��ورها را در اختیارش��ان 

می گذاریم تا از همان ها الگوبرداری کنند و در تیراژ باال، آنها را بسازند.

چالش  های صادرات گاز و فعالیت در مناطق صعب العبور از نگاه مهندس یداله بایبوردی، مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز

هم نشینی لوله های گرماآفرین با سرمای طاقت فرسا
ازجملـه مناطـق راهبردی و کلیدی انتقال گاز، می توان و باید بـه منطقه 8 عملیات انتقال گاز با 
محدودۀ تحت پوشـش بسیار وسیع در گسترۀ 6 استان شمال و شمال غرب کشور اشاره کرد که 
دربردارندۀ بیش از 3900 کیلومتر خط لوله اسـت و عموماً در مناطق کوهسـتانی و صعب العبور با 
عمر باالی 25 سال پراکنده هستند؛ مناطقی که از لحاظ آب و هوایی، اقلیم، فرهنگ و زبان متنوع 
بوده و در سرشـاخه های پرمصرف و سردسـیر ایران قرار گرفته اند. هم مرزبودن این منطقه با 5 
کشـورعراق، ترکیه، آذربایجان، نخجوان و ارمنسـتان، اهمیت و حساسیت این منطقه عملیاتی 
را بیشـتر از تمامـی مناطق عملیات انتقال گاز کرده اسـت. در کنـار ویژگی های خاص منطقه 8 
عملیـات انتقال ازجملـه موقعیت خاص جغرافیایی و پراکندگی گسـترده، می تـوان به تعهدات 
ناظر بر قراردادهای صادرات گاز، به خصوص صادرات روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز از ایسـتگاه 

بازرگان به ترکیه انجام اشاره کرد. 
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Pre-feasibility study 
Feasibility study 
Financial assessment 
Project development and design 
Site selection 
Energy yield prediction 
Financing 
Permits and Licensing 
Rooftop and ground-mounted mounting systems  
Complete design and installation of solar farms 
Engineering procurement and construction (EPC) 
Commissioning 

➢ Operations  Maintenance. 

➢  
 

o Little or no energy costs 
o Green energy goals and promises 
o  Attractive feed-in-tarriffs   
o Long-term Power Purchase Agreement (PPA) 
o Contribution to climate change mitigation 
o Increases the value of your land or property 
o High Return on Investment (ROI)   
o 30 years product guarantee 
o At least 30 years energy output guarantee 

 

Coenecoop 111, 2741PH Waddinxveen,  The Netherlands,  TEL : +31 182-638354,  EMAIL: Info@botau.nl  WEB: www.botau.nl 

 

Botau Renewable Energy 
 

BOTAU IS YOUR RELIABLE PARTNER IN THE DEVELOPMENT OF 
SOLAR FARMS AND UTILITY-SCALE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 

 OUR SERVICES 
 
 

YOUR BENEFITS 

Engineered in The Netherlands 
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