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ملی شدن نفت
تقابلهای ناتمام

مقدمه :

بر مبنای گرفتن امتیاز اکتشاف و استحراج نفت از مستعمرات ،در
خارج از انگلستان متولد شدند و البته بعدها فعالیت خود را به
درون کشورهای خود نیز گسترش دادند .در میان این دو شرکت،
بیپی ( )British Petroleumاصوالً در ایران و بر مبنای امتیازنامه
دارسی متولد شد و تاریخ این شرکت منطبق بر تاریخ صنعت
نفت ایران است .اما پنج شرکت امریکائی ،در کشور خود که برای
اولین بار در سال  1859در آن نفت کشف شده بود ،متولد شدند
و رشد کردند و بعدا ً فعالیت خود را به سطح بینالمللی گسترش
دادند.
دو دهۀ اول قرن بیستم شاهد کشمکشهای خونین میان
این شرکتها و خصوص ًا میان شرکتهای انگلیسی و امریکائی
بر سر گرفتن امتیازات نفتی بود .اما این شرکتها با پشتیبانی
دولتهای خود ،به تدریج آموختند که با کنار گذاشتن کشمکشها
و با تشکیل کنسرسیومهای نفتی ،زودتر میتوانند به نفت برسند و
بهتر میتوانند نفع ببرند .هفتخواهران نهایت ًا در سپتامبر  1928در
آکناکاری اسکاتلند اختالفات را کنار گذاشتند و با تبانی و توافق،
اولین کارتل جهانی نفت را تشکیل دادند .البته رقابت در شکلی
خفیفتر هرگز کام ً
ال کنار گذاشته نشد و خصوص ًا میان مجموعۀ

نه ملی شدن نفت در ایران حادثهای ناگهانی و خلقالساعه بود،
و نه آنچه که به ملی شدن نفت در ایران منتهی شد خاص و منحصر
به ایران بود .ملی شدن نفت در مکزیک ( )1938و در ایران (،)1951
دستیابی به قراردادهای مشارکتی در ونزوئال ( )1948و حتی تأسیس
سازمان اوپک ( )1960همگی به نوعی محصول روابط ناعادالنة
میان شرکتهای بزرگ نفتی موسوم به «هفتخواهران نفتی» و
کشورهای صاحب دخائر نفت ،و برخورد اجحافآمیز شرکتهای
مذکور با کشورهای صاحب نفت بود .به مناسبت سالگرد ملی شدن
نفت ،فرایندی را که به ملی شدن صنعتنفت ایران و سایر حوادث
فوقالذکر منتهی شد ،مروری مجدد میکنیم.

دوران قراردادهای امتیازی

شرکتهای موسوم به هفتخواهران نفتی شامل دو شرکت
اروپائی (عمدت ًا انگلیسی)« ،رویال داچ -شل» و «بیپی» و پنج
شرکت امریکائی ،در دهههای آخر قرن نوزدهم و دهههای اولیه
قرن بیستم به تدریج صنعت و تجارت جهانی نفت را قبضه
کردند .دو شرکت انگلیسی با توجه به سلطۀ استعماری انگلستان،
2
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شرکتهای امریکائی و انگلیسی ادامه یافت و دوطرف مترصد
فرصت قاپیدن امتیازات از یکدیگر بودند .نمونۀ آنرا در قرارداد
کنسرسیوم بعد از ماجرای ملی شدن نفت و سقوط دولت ملی
دکتر مصدق شاهد هستیم که شرکتهای امریکائی که هیچ سهمی
در نفت ایران نداشتند ،ناگهان  40درصد سهم پیدا کردند و پاداش
کودتا را دریافت کردند.
اخذ امتیاز توسط یکی
از شرکتهای هفتخواهران
و انعقاد قراردادهای امتیازی
در اغلب قریب به اتفاق
کشورهای توسعه نیافتۀ نفتی
اتفاق افتاده بود .بر اساس
قراردادهای امتیازی ،امتیاز
اکتشاف و استخراج نفت در
مناطقی از کشور نفتی یا در
سراسر آن کشور ،به شرکت
انگلیسی یا امریکائی اعطاء
میشد .درچارچوب این نوع
قرارداد شرکت نفتی موظف
بود که ساالنه دو نوع پرداخت
به دولت صاحب نفت داشته
باشد :بهرهمالکانه و سهمی از
سودخالص .البته ممکن بود که
در زمان عقد قرارداد رقمی بعنوان جایزۀ امضای قرارداد(Signature
 )Bonusنیز برای یکبار به دولت نفتی یا امضاکنندگان قرارداد
پرداخت شود .بهرهمالکانه عبارت بود از نوعی اجاره زمین و حقوق
کشور صاحب نفت که درهرحال میبایست ساالنه پرداخت شود،
چه نفتی کشف و استخراج بشود و عملیاتی صورت بگیرد و چه
نگیرد .اما درصورتی که عملیاتی انجام میشد ،درصدی از سود
خالص ساالنۀ شرکت صاحب امتیاز نیز میبایست به دولت واگذار
کنندۀ امتیاز پرداخت شود .در ایران این سهم از سود ،شانزده درصد
توافق شده بود.

نفت است .بنابراین اگر درآمدها پائین باشد و هزینهها باال ،سود
ناچیز خواهد بود و به تبع آن ،درصد و سهمی که باید به دولت
پرداخت شود ،ناچیزتر .شرکتهای نفتی انواع حسابسازیها را
میکردند و هزینهها را باال نشان میدادند ،و از آنطرف خصوص ًا
بعد از قرداد آکناکاری( ،)1928قیمت جهانی نفت را پائین نگه
میداشتند ولذا درآمدشان در بخش اکتشاف و استخراج ظاهرا ً کم

بود و سود چندانی باقی نمیماند.
ً
البته مسائل بسیار دیگری هم وجود داشت و مثال انواع
تبعیضهای آزار دهنده میان کارکنان خارجی و کارکنان داخلی این
شرکتها اعمال میشد .در مکزیک این مسأله تاثیر بیشتری در
انگیزۀ ملی کردن داشت .اما در اغلب جاهای دیگر موضوع اصلی
همان عایدات دولت بود.
در مورد پائین نگهداشتن قیمت جهانی نفت ،ممکن است این
سؤال پیش آید که با این کار سهم سود خود شرکت نیز کم میشد.
پاسخ را در آنجا باید یافت که آری ،این وضعیت تنها در بخش
اکتشاف و تولید ،و به اصطالح بخش باالدستی ،صنعت نفت بود که
شرکت میبایست سهم دولت را پرداخت کند .اما حضور و فعالیت
شرکتهای نفتی به این بخش محدود نمیشد .تمام زنجیرۀ ارزش
صنعتنفت در کل جهان عمدت ًا در کنترل هفتخواهران بود و
سودشان را در بخشهای دیگر میبردند.
یکی از مصادیق بیشرمانۀ هزینهسازیهائی که هفتخواهران
در همهجا انجام میدادند ،احتساب رقم قابلتوجهی به ازاء هر
بشکه نفت ،بعنوان هزینۀ بازاریابی بود در حالیکه عم ً
ال بازاریابی
برای نفتخام انجام نمیشد و مشتری نفتخام استخراجی ،خود
شرکتها بودند که بقیۀ بخشهای صنعت نفت جهان را نیز در

اختالفات طرفین قرارداد

تقریب ًا نظیر همین وضعیت در ارتباط و تعامل میان هر یک
از شرکتهای هفتخواهران که در یکی ازکشورهای صاحبنفت
امتیازی را بهدست آورده بودند از یک سو ،با دولتهای آن کشورها
از سوی دیگر ،وجود داشت .به این ترتیب ،شرکتها نه تنها توجهی
به منافع و مصالح کشورها نداشتند ،بلکه به انحاء مختلف از پرداخت
همان حق و حقوق قراردادی دولتها نیز خودداری میکردند.
روشن است که سود خالص شرکت صاحب امتیاز مابهالتفاوت
درآمدها و هزینههای او است و درآمد او نیز تابع قیمت جهانی
3
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کنترل داشتند .از جمله خواستههای سازمان اوپک در دهۀ اول
فعالیت خود حذف همین هزینۀ بازاریابی بود.
در ایران درگیری و اختالف میان دولت و شرکت صاحب امتیاز
بر سر عایدات سهم دولت ،از همان اوایل اکتشاف و استخراج
دائمی نفت که نهایت ًا هفت سال پس از اعطای امتیاز و در سال 1908
میالدی اتفاق افتاد و در همان دوران حکومت قاجار ،شروع شد.
اسناد مالی و حسابسازیهای شرکت همه به زبان انگلیسی بود و
در ایران آن روز ،حتي حسابرسی نبود که از آنها سر در بیاورد .یکبار
هم که در زمان رضاخان پهلوی حسابرس
انگلیسی آوردند نهایت ًا با شرکت تبانی کرد
و نتیجهای حاصل نشد.
در دورههای مختلف تحت فشارهای
سیاسی و اجتماعی و از فرط شوری آش،
مذاکرات برای احقاق حقوق دولت ایران
ادامه داشت ،البته متاسفانه غالب ًا بوسیله افراد
بیهویت و غیر مستقل .یکی از مهمترین
مستندات بر وجود این اختالفات ،لغو
قرارداد و ملی کردن نفت در دوره رضاخان
است .در سال  1310بدنبال اینکه شرکت،
یکی دوسال به بهانۀ ضرر کردن ،پرداختی به
دولت نداشت و حتی پرداخت بهرۀمالکانه
را نیز به تعویق انداخت ،مذاکراتی بین
ت انگليسي ،برای تجدیدنظر در
تقیزاده ،وزیر دارائی وقت و شرک 
امتیازنامۀ دارسی انجام شد و چون این مذاکرات به نتیجه نرسید با
دستور رضاخان و با نامۀ تقیزاده ،قرارداد توسط دولت لغو شد .اما
شرکت به دادگاههای بینالمللی رجوع کرد و دولت را که در مقابل
فشارهای بینالملی ارادهای نداشت ،وادار به تسلیم کرد.
قرارداد در سال  1312تجدید شد و البته از جهاتی بهتر شد و
عایدات ایران را افزایش داد ولی دورۀ این قرارداد جدید  60سال
در نظر گرفته شد و درواقع  32سال بر مدت امتیاز سابق افزوده
شد .این افزایش 32ساله در کنار بدبینی ملت ایران به رضاخان،
و فقدان پایگاه مردمی او ،موجب شده است که جنبههای مثبت
و امتیازات قرارداد جدید نسبت به قبل هیچ وقت بطور دقیق
بررسی نشود و خیلیها اقدام رضاخان را توطئه دانستهاند در
حالی که شواهدی هم بر عصبانیت او از شرکت صاحب امتیاز و
درعینحال اقدام و تصمیمگیری نپخته و شتابزدهاش وجود دارد
كه به دليل ماهيت وابستهاش در واقع عصبانيت يك مادون در
مقابل يك مافوق بود و نتوانست آن را ادامه دهد .اما در هرحال
شکی باقی نمیگذارد که اختالف و کشمکش از قبل وجود داشته
است.
ً
در ونزوئال چالشهای دولت و شرکت صاحب امتیاز نهایتا به
بهبود قرارداد و جایگزین کردن قراردادهای  50-50و مشارکت در

تولید ،بجای قرارداد امتیازی منجر شد که گام بزرگی به پیش بود.
بعضیها گفتهاند که اگر ایران هم چنین میکرد بهتر بود .اما باید
توجه داشت که در ایران وضعیت متفاوت بود و مسأله تنها به اقتصاد
و نفت مربوط نبود بلکه اصوالً قرارداد دارسی نماد نفوذ استعماری
انگلستان در ایران بود و دخالتهای شرکت در امور سیاسی ایران
میان سیاست و اقتصاد و نفت ربط وثیقی ایجاد کرده بود .ناتوانی
دولتهای گذشته در احقاق حقوق ملت ایران ،سرسختی شرکت ،و
سایر تحوالت سیاسی ،درکنار درک عمیقتر از اهمیت نفت و وزن

موضوع استقالل ملی ،موجب شده بود که در زمان تصویب قانون
ملی شدن نفت ،مطالبات مردم بسیار فراتر از آن باشد که حاکمیت با
ِ
امتیازات جزئی بتواند به این مطالبات
روشهای گذشته و با کسب
پاسخ دهد .به این ترتیب ،باید موضوع ملی شدن نفت در مکزیک
و ایران و رسیدن به قراردادهای مشارکتی در ونزوئال و سایر موارد
را هریک در ظرف زمانی و مکانی خود بررسی نمود .اما به هرحال
همۀ اینها واکنشی در مقابل اجحاف و ستم یکی از هفتخواهران و
دولتهای پشتیبان آنها بود.

مشکل سرمایه ،تکنولوژی و بازار و
وابستگی اقتصاد به نفت

بعد از اینکه ونزوئال به قراردادهای مشارکتی  50-50با
شرکتهای نفتی دست یافت و ،برخالف مکزیک و ایران ،با شرکتها
به توافق رسید و برخالف آن دو ،با تحریم و فشارهای بینالمللی
نیز روبرو نشد ،با مشکل دیگری مواجه شد و آن عدم جذابیت
ونزوئال و چارچوب جدید قراردادی آن ،برای سرمایهگذاریهای
جدید نفتی بود .چرا که هنوز امکان انعقاد قراردادهای بسیار
شیرینتر امتیازی ،در خاورمیانه و خلیجفارس برای شرکتهای
نفتی بینالمللی فراهم بود .مشکل به آنجا بر میگشت که کشور
ونزوئال نیز مانند سایر کشورهای نفتی توسعهنیافته ،نیازمند سرمایه
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و تکنولوژی هفتخواهران و فروش نفت به آنها بود .طبع ًا اگر
ونزوئال میتوانست خودش میادین نفتیاش را توسعه دهد و نفتش
را به بازار عرضه کند ،با اين تحول ،بدون کشمکش و خون و
خونریزی از شر شرکتهای نفتی که دیگر داوطلبانه طالب حضور
در آن کشور نبودند ،خالص شده بود .بهعالوه ،اگر اقتصاد این کشور
اقتصاد وابسته به نفت نبود عطای نفت را به لقایش میبخشید .اما آن
ضعف و این وابستگی موجب شد که این کشور دچار مشکل شود.
ونزوئال دو راه در مقابل خود داشت :یا میبایست به قراردادهای
قبلی برگردد و یا میبایست دیگر کشورهای
نفتی را با خود همراه کند تا بهاتفاق شرایط
یکسانی را در پیش روی شرکتهای نفتی
قرار دهند .این انگیزۀ اصلی ونزوئال در
پیگیری اقداماتی بود که عربستان نیز با آن
همراهی کرد و نهایت ًا به تأسیس سازمان
اوپک منتهی شد .البته بعضي علت تالش
كشورهاي نفتي براي تاسيس سازمان
اوپك( )1960را نتيجه دو مرحله كاهش
قيمت نفت توسط كارتل هفتخواهران در
سالهاي  1958و  1959دانستهاند ،اما اين
تقليل دادن مسئله است و اين كاهشها تنها
علت تشديد كننده اين تالش بود و علت
واقعي به همان تاريخچه مقابله دولتهاي
نفتي با كارتل هفتخواهران بر ميگشت.
اما وابستگیها و انفعالها در اساسنامۀ سازمان اوپک نیز بازتاب
دارد .صنعتنفت صنعتی سرمایهبر و از نظر فنی پیچیده است .در
واقع اوپک از ابتدا نیامد که اعضای آن با همکاری جمعی ،نیاز به
سرمایه و تکنولوژی را با کمک یکدیگر تأمین و جایگزین کنند و
بازار جهانی نفت را در کنترل خود قراردهند ،بلکه آمد که کماکان
شرکتهای خارجی باشند؛ سرمایه و تجهیزات و دانش فنی را
بیاورند؛ نفت را هم بخرند و ببرند ،دست باال برای صاحبان ذخائر و
ارزش ذاتی منابع ،حق بیشتری قائل باشند و اجحاف کمتری بکنند.
و این یعنی مقابلۀ منفعل.
شکست عملی ملی شدن نفت در مکزیک و بازگشت مجدد
شرکتهای غربی و شکست نهضت ملی نفت ایران را هم در همین
راستا میتوان ارزیابی کرد .اگر اقتصاد ایران و مکزیک و ونزوئال و
دیگران وابسته به نفت نبود ،اگر توان تأمین مالی و تأمین فنی توسعۀ
صنعتنفت خود را داشتند و در یک همکاری جمعی بازار جهانی
نفت را تحت کنترل قرار میدادند ،از موضع دیگری با شرکتهای
بینالمللی و دولتهای صنعتی مواجه میشدند و تحریمها و فشارها
نیز نه اثر داشت و نه موضوعیت .تشکیل «سازمان کشورهای عرب
صادر کنندۀ نفت» ( )OAPECدر سال  1968میالدی ،تالشی در
راستای همکاری جمعی کشورهای عرب برای تأمین سرمایه و

تجهیزات و دانشفنی توسعۀ صنعت نفت کشورهای عضو بود که
توفیقی هم نداشت.
نتیجه این که ملی شدن نفت و تالشهای مشابه آن در ایران
و سایر کشورها میبایست در چارچوب برنامهای اتفاق افتد که
فازهای بعدی آن به قطع وابستگی اقتصاد از تک محصولی نفت
و بومی شدن صنعتنفت منتهی شود ،وگرنه نیاز منفعالنه به
هفتخواهران جدید و قدیم ،ادامه مییافت و داغ و درفش تحریم
انتقال سرمایه و فناوری نفتی و تحریم خرید نفت نیز همواره باالی

سر میبود .دولت ملی دکتر مصدق گامهای شجاعانۀ و بلند و
بزرگی را برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت ،و نیز در جهت
ادارۀ مستقل صنعتنفت برداشت که اگر تداوم و توفیق مییافت،
میتوانست الگوئی بسازد که برای منافع هفتخواهران و دولتهای
پشتیبان آنها بسیار خطرناک باشد.
امروز در بازنگری تاریخی به نهضتی که  60سال پیش روی
داد ،میتوان با دید روشنتری به ضعفهای آن پی برد .یکی
از ضعفهای نهضت ملی نفت که با دانش امروز میتوان آنرا
درک کرد ،این بود که برنامههای قطع وابستگی به نفت و ادارۀ
صنعتنفت بدون حضور خارجیها و سرمایهگذاری و بازاریابی و
فروش نفت بصورت مستقل از هفتخواهران ،از قبل پیشبینی و
تدارک نشده بود ،بلکه در برخورد با واقعیتها به تدریج طراحی
میشد.
در سیر تاریخ آنها که در کاری نو پیشقدم میشوند ،بارها
پیشمرگ آیندگان شدهاند .بر آیندگان است که از میراث تلخ و
شیرین گذشتگان درسها آموخته و بهره ببرند .هرچه اين ميراث
بزرگتر مسئوليت درسآموزي از آن نيز سنگينتر .آيندهنگري،
پيشبيني همه جزئيات و احتماالت و داشتن برنامه روشن براي همه
آنها حتي در شيوه و شتاب مقابله و مبارزه هم تاثير ميگذارد .
مدير مسئول
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برآورد طرحها و ميزان سرمايهگذاري الزم براي

نگهداشت توان توليد نفتخام
در طي برنامه پنجم توسعه
محدود).
 -3براساس برآوردهاي صورت گرفته حداكثر توان توليد نفت از
مخازن توسعه نيافته كشور (با فناوري در دسترس كشور) حدود
 1ميليون بشكه در روز برآورد ميشود .لذا از آنجا كه غالب اين
مخازن در اعماق بيشتر و داراي نفت سنگين ميباشند ،هزينه
سرمايهگذاري بااليي براي توسعه آنها مورد نياز است .ضمن
اينكه براي توسعه اين مخازن كه تعداد و پراكندگي بااليي نيز
دارند ،به زمان طوالني و ايجاد تاسيسات جديد نيازمند هستيم
(دستيابي به توليد باال ،در زمان طوالني ،هزينه باال و در ميادين
متعدد).
بنابراين هم از لحاظ صيانت از منابع هيدروكربروي كشور،
هم از لحاظ قابليت افزايش توليد در كوتاهمدت و هم از لحاظ
اقتصادي ،موضوع نگهداشت توان توليد نسبت به توسعه ميادين
جديد غيرمشترك در اولويت است.
در واقع با اتخاذ اين راهبرد ميتوان در وضعيت موجود
بينالمللي و محدوديت گسترده در دسترسي به منابع مالي ،جايگاه
ايران را در بازارهاي جهاني نفت با حداقل هزينه و كمترين زمان،
حفظ نمود و ارتقاء بخشيد.
البته در مورد ميادين گازي بدليل تازه توسعه يافته بودن آنها،
موضوع نگهداشت توان توليد نسبت به ميادين نفتي از اهميت
كمتري برخوردار ميباشد هر چند در ميدان پارسجنوبي نياز به
تعمير و نگهداري مستمر تاسيسات وجود دارد.

عليخواجوي
معاونت برنامهريزي وزارت نفت

مقدمه

موضوع حفظ و نگهداشت توان توليد ميادين نفتي ،در حال
حاضر يكي از مهمترين اولويتهاي وزارتنفت ميباشد تا حدي
كه ميتوان آن را از توسعه ميادين جديد ( البته غيرمشترك) نيز با
اهميتتر تلقي نمود .برخي از مهمترين داليل اهميت نگهداشت
توان توليد ميادين نفت كشور در حال حاضر عبارتند از:
 -1ورود اغلب ميادين عمده نفت كشور به نيمه دوم عمر خود
كه در صورت عدم توجه كافي به بحث نگهداشت توان
توليد و ازدياد برداشت از آنها ،ممكن است حجم زيادي از
منابع نفت كشور در اين مخازن باقيبماند و براي هميشه
غيرقابل بازيافت شوند(توجه به اصل صيانت از منابع
هيدروكربوري).
 -2بيش از  83درصد توليد نفتخام كشور در سال  1389از
 20ميدان صورت گرفته است كه در صورتيكه برنامههاي
كوتاهمدت نگهداشت توان توليد و ازدياد برداشت در برخي
از آنها اجرا شود ،ميتوان در بازه زماني  1تا  3ساله با صرف
هزينههاي نسبتا پايين ،عالوه بر جلوگيري از اُفت توليد در
اين ميادين ،حداقل حدود  5تا  10درصد به توليد آنها افزود
(دستيابي به توليد باال ،در زمان كم ،با هزينه پايين و در ميادين
6
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 )1روشهاي مختلف نگهداشت توان توليد

جدول .1مقايسه چارچوب زماني روشهاي بهبود بازيافت توليد ()IOR

با افزايش عمر توليد از مخزن و كاهش فشار طبيعي آن و يا بروز
مشكالت عملياتي ،ميزان توليد اُفت ميكند .لذا به منظور افزايش توليد
در مخازن از روشهاي بهبود بازيافت استفاده ميكنند .اين روشهاي
را ميتوان در سه دسته "چاهمحور"" ،تاسيساتمحور" و "مخزنمحور"
دستهبندي كرد .در واقع بهبود توليد ميتواند در برطرف كردن
مشكالت مرتبط با "چاه" و يا بهينهسازي آن" ،تاسيسات سطحاالرضي"
و يا "مخزن" باشد.
بر اين اساس ،روشهاي ازدياد توليد چاه محور ،با برطرف كردن
مشكالت و مخاطرات يا بهينه كردن موضوعات مرتبط با چاه و از
جمله مسير حفر چاه ،منجر به ازدياد توليد ميشوند .در حالي كه در
روشهاي مخزن محور ،بدنبال برطرف كردن مشكالت مخزن از جمله
كاهش فشار مخزن يا بهينهسازي در مديريت مخزن هستند .همچنين
روشهاي تاسيسات محور ،بدنبال بهينهسازي تاسيسات بهرهبرداري
ميباشند .اين مفاهيم در رابطه زير نشان داده شده است:

تاسيسات محور

مخزن محور

چاه محور
تكنولوژي
روش
حفاري و تكميل
چاه ،فرازآوري
مصنوعي ،تزريق
مواد شيميايي
و غيره

بهينهسازي واحدهاي
بهرهبرداري،
تفكيكگرها،
نمكزدائي ،استفاده
از تجهيزات دريايي
و غيره

تزريق امتزاجي/
غيرامتزاجي گاز یا
آب ،سيالبزني
با مواد شيميايي،
مخزن هوشمند
و غيره

كوتاه مدت (6
ماه تا  1سال)

ميان مدت ( 3-2سال)

بلند مدت (5-3
سال)

زمان
اجرا

بهبود بازيافت توليد در بيش از  80ميدان و  400مخزن خليجمكزيك
صورت پذيرفته است ،ميزان افزايش ضريب بازيافت توليد حاصل از
بكارگيري روشهاي چاهمحور در حد قابلقبولي (بين  2تا  15درصد)
نسبت به روشهاي مخزنمحور (بين  2تا  22درصد) قرارگرفته است.
لذا روشهاي چاهمحور بدليل زمان و هزينه كمتر براي دستيبابي به
توليد بيشتر ،از جايگاه ويژهاي برخوردارند.
روشهاي افزايش توليد چاهمحور ،در چهار دسته" :تكنولوژي
حفاري"" ،تكميل چاه"" ،فرازآوري" و "تزريق مواد شيميايي"
دستهبندي ميشوند .با توجه به تعداد زياد چاهها و محدوديت منابع،
انتخاب چاهها براي بكارگيري روشهاي افزايش توليد چاهمحور ،بايد
به نحوي باشد كه حداكثر ارزش افزوده به دست آيد .براي اين منظور،
بايد سبدي از روشهاي چاهمحور به همراه مناسبترين چاههاي
مناسب كار مشخص شوند.
انتخاب روش مناسب به منظور ارائه يك نقشه راه كاربردي و
نيز انتخاب بهترين روش افزايش توليد چاهمحور متناسب با شرايط و
محدوديتهاي چاه ،تأسيسات و مخزن و همچنين توجه به ارزيابيهاي
ِ
شرايط افزايش
فني ،اقتصادي و مطالعات ريسك ،مكان توسعه و بهبود
توليد را در قالب برنامههاي مدون فراهم ميسازد.

IOR= WPE ROE+ IFS +

(بهبود بازيافت توليد) IOR: Improve oil recovery

(افزايش توليد چاه) WPE: well production Enhancement

(بهينهسازي تاسيسات سطحاالرضي)SFI: Surface facilities improvement
(افزايش توليد نفت) EOR: Enhance oil Recovery

در نگهداشت توان توليد از مخازن هيدروكربنی ،بدنبال افزايش
توليد با استفاده از روشهاي چاهمحور و تاسيساتمحور ميباشيم.
همچنين روشهاي مخزن محور نيز در موضوع ازدياد برداشت
محوريت دارند .در جدول ( ،)1اين روشها با يكديگر مقايسه شدهاند.
همانطور كه مالحظه ميشود ميتوان از طريق روشهاي
چاهمحور در مقايسه با روشهاي مخزنمحور در مدت زمان كمتر و با
هزينه بسيار پايينتر به اهداف مورد نظر دست پيدا نمود.
در يكي از مطالعاتي كه بر اساس نقطه نظرات خبرگان شركتهاي
بزرگ بينالمللي نفتي در خصوص بررسي روشهاي مختلف عملياتي

 )2وضعيت ميادين نفتخام كشور

مخازن هيدروكربوري ايران عموما" از
نوع كربناته آهكي و شكافدار بوده و در
پارهاي از موارد نظير مخزن اهواز (آسماري)
اليههائي از نوع ماسهسنگي نيز وجود دارد.
تخلخل و تراوائي اين مخازن نسبت به
مخازن ماسهسنگي كمتر است و لذا عمدتا"
از ضريب بازيافت پائينتري برخوردار
ميباشند.
در مخازن كربناته آهكي و شكافدار نظير
مخازن ايران ،بدليل تخلخل و تراوايي پائين
ماتريس مخزن ،شكافهاي مخزن مسير
عبور سيال را مهيا ميسازند .بنابراين با توجه
به پيچيدگيهاي حاكم بر ساختار اين مخازن،
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جدول  .2ميادين عمده نفتخام كشور در سال 1389

بازيافت بهينه و صيانتي از اين مخازن نيازمند مطالعه و شناخت دقيق
مكانيزمهاي حاكم بر روابط سنگ و سيال و اعمال مديريت صحيح
مخزن در فازهاي توسعه و بهرهبرداري از آنها ميباشد ،چراكه به
عنوان مثال اگر مديريت صحيح در توليد و بهرهبرداري رعايت نگردد،
افزايش شديد توليد آب يا گاز از طريق شبكههاي شكاف كه به آبده
مخزن و يا كالهك گازي مخزن متصل هستند ،اتفاق ميافتد و نتيجتا"
ضريب بازيافت كاهش خواهد يافت.
متاسفانه طي سالهاي گذشته در برخي ميادين ،بهرهبرداري
و توليد براساس اصول مديريت مخزن انجام نشده است .بازيافت
از مخازن هيدروكربوري كشور بخصوص در مورد ميادين بزرگ،
بدليل فشار اوليه زياد و بهرهدهي باالي چاهها ،بطور صحيح صورت
نگرفته و در بسياري از موارد توليد بيش از حد و عدم در نظر گرفتن
برنامههاي فشارافزائي باعث افت فشار مخزن و هرزروي نفتخام
گرديده است.

1

اهواز

12

سروش

2

مارون

13

پارسي

3

گچساران

14

شادگان

4

رگ سفيد

15

چشمه خوش

5

كرنج

16

كوپال

6

دارخوين
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سيري E

براي اجراي برنامههاي نگهداشت توان توليد

 )3برآورد ميزان اُفت توليد ميادين نفت كشور

متوسط توليد نفتخام كشور در سال  1389معادل  3936/4هزار
بشكه در روز بوده است .از اين ميزان  3304هزاربشكه در روز در
خشكي(معادل  84درصد) و  633هزاربشكه در روز در دريا (معادل
 16درصد) توليد شده است.
همچنين توليد نفت خام كشور در سال  1389از  66ميدان
صورت گرفته است كه بيش از  30ميدان در مرحله افت توليد قرار
دارند .از آنجا كه ممكن است امكان سرمايهگذاري و اجراي طرحهاي
نگهداشت توان توليد در كليه ميادين داراي افت توليد مهيا نباشد،
اولويتبندي ميادين بسيار مهم است.
در اين رابطه پس از بررسي توليد ميادين مختلف ،مشخص
ميشود كه حدود  86درصد از توليد سال  1389متعلق به  22ميدان
نفتي بوده است .ليست اين ميادين عمده كه در سال  1389حدود
 3385هزاربشكه در روز توليد كردهاند ،در جدول ( )2آمده است.
از ميان ميادين فوق چندين ميدان مانند دارخوين ،آزادگان،

بطور كلي دوره توليد هر ميدان به سه بخش "توليد اوليه"" ،دوره
توليد حداكثر" و "دوره اُفت توليد" تقسيم ميشود .اغلب مخازن نفتي
بزرگ كشور در انتهاي توليد حداكثر و يا ابتداي دوره سوم افت توليد
قرار دارند و اين در حالي است كه اكثر مخازن گازي ايران هنوز به
طور كامل توسعه نيافتهاند .مقدار افت توليد در مخازن با توجه به
خواص فيزيكي سنگ و سيال ،آبده و فشار مخزن و غيره متفاوت
است.
ُ
همچنين مخازن كوچك و بزرگ ،رفتار متفاوتي از نظر نرخ افت
توليد نشان ميدهند .در يكي از بررسيهاي انجام شده توليد مخازن
نفتي در حال افت ايران طي پنج سال از سال  1383تا  1388در
سه دسته كوچك (شامل  23مخزن با توليد كمتر از  50هزاربشكه
در روز) ،متوسط (شامل 10مخزن با توليد  50تا  100هزاربشكه
در روز) و بزرگ (شامل  8مخزن با توليد بيشتر از  100هزاربشكه
در روز) مورد بررسي قرار گرفته است .بر
اساس نتايج حاصل از اين بررسي ،متوسط
افت توليد ساالنه در ميادين بزرگ برابر با
 3/5درصد ،در ميادين نفتي متوسط برابر با 5
درصد و در ميادين نفتي كوچك برابر با 12
درصد بوده است.
بر اساس نتايج مطالعه مجمع تحقيقات
انرژي كمبريج ( )CERAنيز مقدار متوسط
افت ساالنه توليد مخازن نفتي بزرگ در
كشورهاي عضو اوپك 5/4 ،درصد و براي
كشورهاي غيراوپك  6/4درصد محاسبه
گرديده است.

 )4ميادين و سرمايه مناسب

رديف

نام ميدان

رديف

نام ميدان
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چشمهخوش و منصوري (آسماري) در
مرحله توسعه قراردارند و وارد مرحله افت
توليد نشدهاند .لذا براساس مطالعات صورت
گرفته در خصوص افت توليد ميادين نفتي
كشور كه به آن اشاره شد ،توليد ميادين داراي
افت جدول فوق از حدود  3020هزاربشكه
در روز در سال  1389به  2487هزاربشكه
در روز در سال  1394خواهد رسيد كه بيانگر
كاهش  533هزاربشكهاي طي  5سال برنامه
پنجم ميباشد .از اين ميزان  432هزار بشكه
در روز متعلق به مناطق خشكي و  101هزار
بشكه در روز متعلق به مناطق دريائي است.
همچنين در صورتي كه در ميادين
خشكي و دريايي مورد نظر به ترتيب  9و  14هزار دالر براي هر
بشكه جهت نگهداشت توان توليد سرمايهگذاري نماييم ،در مجموع
 5/3ميليارد دالر مورد نياز خواهد بود .البته به اين ميزان ميبايست
حدود  700ميليون دالر نيز براي ساير ميادين نفتي در حال افت توليد
افزود(.براي نگهداشت  74هزار بشكه در روز) لذا در مجموع برنامه
پنجم توسعه براي نگهداشت توان توليد ميادين نفت كشور ،تخصيص
سرمايهاي معادل  6ميليارد دالر برآورد ميگردد .البته اين هزينه ،تنها
مربوط به موضوع نگهداشت توان توليد به معني فني آن است و در
برگيرنده هزينههاي عملياتي ،پشتيباني و جاري نميباشد و براي اين
موارد ميبايست هزينه جدايي را در نظر گرفت.
همچنين الزم به ذكر است که در صورت عدم سرمايهگذاري
الزم براي نگهداشت توان توليد ميادين نفتي ،ممكن است در مواردي
مشكالت موجود منجر به تصاعدي شدن افت توليد در آنها شود كه
آنگاه تنها با صرف هزينههايي چند برابر برآورد كنوني ،میتوان آن را
متوقف كرد.
در واقع با انجام  6ميليارد دالر سرمايهگذاري براي نگهداشت
توان توليد در برنامه پنجم ميتوان از اُفت  607هزار بشكه در روز
تولید نفتخام كشور جلوگيري نمود كه اين ميزان با فرض قيمت نفت
معادل  100دالر در بشكه ،حدود  100ميليارد دالر درآمد نصيب كشور
ميكند .ضمن اينكه با اجراي طرحهاي نگهداشت توان توليد ،عالوه بر
جلوگيري از اُفت توليد ،قطعا در مواردي بر ميزان توليدكنوني نيز افزوده
ميشود كه اين امر صرفه اقتصادي اين موضوع را دو چندان ميكند.

 -1-1-5فرازآوري مصنوعي
افت فشار جرياني سرچاهي يكي از مهمترين مشكالت در توليد
از چاههاي ميادين نفتي دنيا و از جمله ايران است كه باعث عدم جريان
مناسب چاه و در اغلب موارد قطع كامل جريان به واحدهاي فرآورشي
ميشود و عدم توجه به علت اصلي اين پديده باعث خروج بسياري از
چاهها (در اليههاي كمفشار مخزن) از مدار توليد ميشود.
نيرويي كه باعث راندن نفت از مخازن نفت به سطح زمين ميشود،
بوسيله انبساط گاز و فشار آبي كه معموالً همراه نفت در مخازن
ميباشد ،تامين ميگردد .وقتي انرژي طبيعي همراه نفت در مخازن،
براي باال آوردن آن به سطح زمين كافي نباشد و يا نتواند حجم كافي
نفت را به سطح زمين بياورد ،بايد اين انرژي توسط يكي از روشهاي
مصنوعي ،تقويت شود .در حقيقت فرازآوري مصنوعي روشي براي
افزايش طول عمر توليدي چاه است.
فرازآوري مصنوعي فشار حداقل الزم در ته چاه جهت توليد را
كاهش ميدهد و بدينوسيله موجب افزايش ميزان برداشت از مخزن
ميگردد .انتخاب صحيح روش فرازآوري مصنوعي براي سوددهي
بلندمدت اغلب چاههاي توليدي خيلي مهم است .در واقع انتخاب
ضعيف ميتواند باعث كاهش توليد و افزايش هزينههاي عملياتي شود.
بر اساس گزارشات منتشر شده 96 ،درصد از چاههاي توليدي
نفت آمريكا از فناوري فرازآوري مصنوعي استفاده ميكنند .همچنين
براساس برآورد ( SPEانجمن بينالمللي مهندسين نفت) در سرتاسر
جهان حدود  80درصد از چاههاي توليدي از روشهاي مختلف
فرازآوري مصنوعي استفاده مينمايند .برخي عوامل مؤثر بر انتخاب
روشهاي مختلف فرازآوري مصنوعي ،عبارتند از :خصوصيات
توليدي ،خصوصيات سيال ،خصوصيات حفرهچاه ،خصوصيات
مخزن ،برنامه توسعه مخزن در دراز مدت ،تاسیسات سطحاالرضي،
محل احداث سيستم ،منابع قابل دسترس انرژي ،مشكالت عملياتي،
نيرويانساني عملياتي و خدمات فني قابل دسترس .به طور كلي 2
روش عمده فرازآوري مصنوعي عبارتند از:

 )5برنامههاي مناسب براي نگهداشت توان
توليد در برنامه پنجم توسعه

اهم اقداماتي كه ميتوان براي اجراي طرحهاي نگهداشت توان
توليد در دو رويكرد "چاهمحور" و "تاسيساتمحور" در نظر گرفت،
شامل موارد ذيل ميباشند:
 -1-5رويكرد چاه محور
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•براي قرار دادن تلمبه نياز به خارج سازي لوله مغزي وجود دارد.
•در هنگام تكميل چاه ،مستعد آسيبديدگي هستند.
•به دليل افزايش دما و حساس بودن موتورالكتريكي به حرارت،
اين پمپها در عمقهاي زياد داراي محدوديت نصب ميباشند.
•بدليل اشكاالتي از قبيل دماي باال ،خوردگي ،آسيب ديدن هنگام
نصب و غيره ،كه در كابل انتقال نيرو ممكن است پيش آيد ،چاه
بايد تحت تعمير با دكل قرار گيرد كه هزينه بااليي را به سيستم
تحميل مینماید و توليد از چاه را نيز مختل میکند.
•حداكثر هر  5سال يكبار ميبايست اين پمپها تعويض شوند.
•اگر قرار است براي كل ميدان مورد استفاده قرارگيرد ،ميبايست
پارامترهاي نظير شعاع تخليه چاهها و تاثير آنها بر يكديگر،
ظرفيت و توانايي تاسيسات سطحاالرضي و غيره نيز مورد بررسي
قرار گيرند.
هزينه تامين هر دستگاه پمپ الکتريکي حدود  700هزار تا 1
ميليون دالر برآورد ميشود که البته با در نظر گرفتن هزينههاي تامين
دکل حفاري و نصب و راهاندازي ،تا  2ميليون دالر براي هر حلقهچاه
در خشکي خواهد شد .بديهي است اين هزينهها در مناطق دريايي به
مراتب باالتر خواهد بود.
در مجموع استفاده از روشهاي مختلف فرازآوري مصنوعي
ميتواند عالوه بر نگهداشت توان توليد،به میزان قابلتوجهي نيز به
ظرفيت توليد ميادين موجود كشور بيفزايد .البته استفاده از روشهاي
مختلف فرازآوري ميبايست براساس مطالعات فني و اقتصادي دقيق و
با استفاده از روشهاي غربالگري چاهها صورت گيرد.

الف) فرازآوري مصنوعي با گاز

در فرازآوري با گاز ،افزايش مصنوعي گاز در رشته توليد نفت
براي سبك نمودن ستون مايع و كاهش فشار هيدروستاتيك ستون
سيال صورت ميگيرد .اين امر باعث كاهش فشارجرياني ته چاه و
افزايش توليد ميشود.
مزاياي استفاده از فرازآوري با گاز عبارتند از:
•فرازآوري با گاز را براي محدوده گستردهاي از عمق و نرخ
جريان ميتوان به كار برد.
•اين روش در چاههايي كه گاز با فشار باال در دسترس باشد و
احتياجي به نصب دستگاه تقويت فشار نداشته باشد از اهميت
بسزايي برخوردار است.
•هزينه اوليه تجهيزات به كار برده شده كمتر از ساير روشهاي
فرازآوري مصنوعي است .اين هزينه فقط شامل ادوات خاص
درون چاهي بوده و شامل تأسيسات فشارافزايي ،جمعآوري گاز
و خطوطلوله نميشود.
•اين روش براي چاههايي كه توليد ماسه ميكنند خيلي مفيد است
و چون داراي تجهيزات متحرك كمتري است ،ماسه توليدي
آسيب كمتري به تجهيزات فرازآوري با گاز ميرساند.
•تجربه عملي اين روش در داخل كشور وجود دارد.
•محدوديتهاي استفاده از فرازآوري با گاز :
•در دسترس بودن گاز مناسب براي تزريق
•اگر گاز تزريقي خورنده باشد ،باعث ايجاد اختالل در عمليات
فرازآوري ميشود ،مگر اين كه قبل از استفاده تصفيه شود.
•استفاده از اين روش در فرازآوري نفتهاي سنگين نسبت به
نفتهاي سبك از راندمان كمتري برخوردار است.

 -2-1-5تعمير چاههاي موجود

در حال حاضر حدود  25درصد از چاههاي حفاري شده
شركتهاي مناطق نقتخيز جنوب ،فالت قاره و اروندان ،غيرفعال
ميباشند .لذا پتانسيل بااليي براي تعمير و راه اندازي مجدد اين چاهها
در ميادين نفت و گاز كشور وجود دارد .همچنين بهينه نمودن مسير
حفر چاه و بكارگيري روشهاي نوين تكميل چاه از ديگر روشهاي
استفاده حداكثري از چاههاي موجود است .هزينه تعميرات هر حلقه
چاه در خشکي حدود  3تا  4ميليون دالر برآورد ميگردد.

ب) فرازآوري مصنوعي با استفاده از پمپالكتريكي درون چاهي

عوامل مؤثر در طراحي پمپ درون چاهي شامل اندازه لوله جداري
چاه ،پتانسيل توليد چاه ،وجود يا عدم وجود گاز در شرايط ورودي
تلمبه ،ويسكوزيته(چسبندگي)سيال ،دما ،نسبت گاز به نفت ،فشار
مخزن و نرخ تغييرات آن ،ميزان آب توليدي و تغييرات آن ميباشد.
مزاياي استفاده از پمپ الكتريكي درون چاهي عبارتنداز :ظرفيت
و عمق استخراج باال ،قابليت نصب در چاههاي انحرافي زاويه انحراف
بيش از  80درجه ،مناسب بودن براي چاههاي با توليد آب باال ،راندمان
باال در ظرفيتهاي زياد و تجهيزات سطحي كم
•محدوديتهاي استفاده از پمپ الكتريكي درون چاهي
•براي چاههاي با حجم كم ( كمتر از  200بشكه در روز) مناسب
نميباشند .
•مشكل كنترل گاز در نسبتهاي زياد گاز به نفت كه باعث بروز
مشكل در عملكرد پمپ ميشود.
•نفتهاي ويسكوز بازدهي تلمبه را كاهش ميدهند.

 -3-1-5حفاري چاههاي جديد

طي سالهاي  1384-9حدود  180حلقه چاه به چاههاي توليدي
ميادين خشكي شركت ملي نفت ايران افزوده شده است .بخشي از
اين چاهها براي توسعه ميادين جديد بوده است اما بخش قابلتوجهي
نيز براي نگهداشت توان توليد ميباشد .در واقع حفاري چاه جديد
ميتواند منجر به كاهش توليد از هر حلقه چاه و در نتيجه كاهش افت
فشار مخزن گردد .در عين حال اين حفاريها ميتواند منجر به افزايش
توليد كلي از مخزن گردد .نكته حائز اهميت اينكه ميبايست در حفاري
چاههاي جديد از روشهاي نوين حفاري و تكميل چاه ،بهره مناسب
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را برد .همچنين بعضا مشاهده ميشود كه در طراحي حفاري چاههاي
جديد ،اصول صيانت از مخزن رعایت نشده و صدمات وارد شده به
مخزن مورد توجه جدي واقع نميشود .هزينه حفاري هر حلقه چاه در
خشکي حدود  7ميليون دالر برآورد ميگردد.

كه بيانگر افتي  533هزاربشكهاي طي  5سال برنامه پنجم ميباشد.
همچنين در صورتي كه در ميادين خشكي و دريايي مورد نظر به
ترتيب  9و  14هزار دالر نیز براي نگهداشت توان توليد در هر بشكه
سرمايهگذاري نماييم ،در مجموع  5/3ميليارد دالر مورد نياز است که
به اين ميزان ميبايست حدود  700ميليون دالر براي ساير ميادين نفتي
در حال اُفت توليد را افزود .لذا در طول برنامه براي نگهداشت توان
توليد نفت كشور ،تخصيص سرمايهاي معادل  6ميليارد دالر برآورد
ميگردد که با انجام آن مي توان از اُفت  607هزار بشكه در روز تولید
نفت كشور جلوگيري نمود .ضمن اينكه عالوه بر جلوگيري از اُفت
توليد ،قطع ًا در مواردي به ميزان توليدكنوني نيز افزوده ميشود كه
صرفه اقتصادي را دو چندان ميكند.
اهم اقداماتي كه ميتوان براي اجراي طرحهاي نگهداشت توان
توليد در اين ميادين در نظر گرفت در دو رويكرد "چاهمحور" و
"تاسيساتمحور" عبارتند از :استفاده از روشهاي فرازآوري مصنوعي
(با استفاده از گاز و پمپهايالكتريكي درون چاهي) ،تعمير چاههاي
توليدي ،حفاري چاههاي جديد ،توسعه و تجهيز واحدهاي نمكزدايي،
ترميم تجهيزات و تاسيسات آسيب ديده و تعويض و نوسازي
كمپرسورها .لذا با در نظر گرفتن سرمايه مورد نظر براي نگهداشت
توان توليد و همچنين هزينه هر يك از اقدامات فوق كه در گزارش
بدانها اشاره شده است ،در مجموع در برنامه پنجم توسعه ميتوان با
 4/2ميليارد دالر سرمايهگذاري در ميادين خشكي شامل حفاری 100
حلقه چاه جديد ( 700ميليون دالر) ،تعمیر  100حلقه چاه موجود
( 300ميليون دالر) ،نصب  100پمپ درون چاهي( 200ميليون دالر)
و احداث تاسيسات نمكزدائي براي  500هزار بشكه ( 3000ميليون
دالر) ونیز با  1/8ميليارد دالر سرمایهگذاري در ميادين دريايي شامل
حفاری  20حلقه چاه جديد ( 280ميليون دالر) ،تعمیر  20حلقه چاه
موجود ( 120ميليون دالر) ،نصب 20پمپ درون چاهي ( 100ميليون
دالر) و احداث تاسيسات نمكزدائي براي  110هزار بشكه (1320
ميليون دالر) این افزایش را محقق نمود(هزينه دريا دو برابر خشكي در
نظر گرفته شده است) .در صورت تحقق طرحهاي فوق تحولي بزرگ
در نگهداشت توان توليد ميادين نفت كشور محقق خواهد شد .

 -2-5رويكرد تاسيسات محور

 -1-2-5احداث ،توسعه و تجهيز واحدهاي نمكزدايي

در حال حاضر مسئله وجود نمک به همراه نفت توليدي در
بسياري از ميادين مشکل زاست .وجود آب و در نتيجه نمک همراه آن
باعث بروز خسارت به تجهیزات کليه ابزار و همچنين اُفت کيفيت و
حتي کميت نفت ميگردد.
اما اگر هدف حداكثر بازيافت نفت از مخزن باشد ،ميبايست
پذيرفت که به همراه آن مقاديري آب و نمك نيز توليد گردد و لذا
ايجاد واحدهاي نمكزدايي با ظرفيت واترهندلينگ باال ضروري بنظر
ميرسد.
در اغلب ميادين بزرگ كشور حداكثر ظرفيت توليد آب از چاه 20
درصد است( )WOR: Water Oil Ratioو توليد آب بيش از اين ميزان،
نرخ توليد از چاه را كم و يا متوقف ميكنند اما در كشورهاي ديگر
مانند آمريكا و روسيه تا مواردي اين نرخ به  90درصد هم ميرسد.
لذا توسعه و تجهيز تاسيسات بهرهبرداري و نمكزدايي موجود ميادين
نفتي كشور و افزايش ميزان واترهندلينگ آنها ميتواند يكي از اقدامات
مناسب براي نگهداشت و حتي افزايش ظرفيت توليد نفتخام كشور
محسوب گردد .خوشبختانه در سالهاي اخير دستگاههاي نمکزدايي
که بطور کامل ساخت داخل کشور ميباشد در نقاط مختلف با
ظرفيتهاي حدود  50هزار بشکه در روز نصب و راهاندازي شده
است كه اين مهم نياز به حمايت و توسعه بيش از پيش دارد .همچنين
تعويض و نوسازي کمپرسورها و ترميم تجهيزات و تاسيسات آسيب
ديده ميتواند از ساير اقدامات مهم در اين رويكرد باشد.

جمعبندي و نتيجهگيري

طرحهاي نگهداشت توان توليد نسبت به طرحهاي توسعه ميادين
جديد غيرمشترك ،در اولويت ميباشند .در نگهداشت توان توليد از
مخازن هيدروكربوري ،بدنبال افزايش توليد با استفاده از روشهاي
چاهمحور و تاسيساتمحور ميباشيم و طرحهاي افزايش توليد
نفت( )EORدر بحث ازديادبرداشت قابل بررسي هستند.
از  66ميدان نفتی توليدی فعلی كشور ،بيش از  30ميدان در مرحله
اُفت توليد قرار دارند .از آنجا كه امكان سرمايهگذاري و اجراي طرحهاي
نگهداشت توان توليد در همه اين ميادين وجود ندارد ،اولويتبندي
آنها بسيارحائز اهميت است .براساس بررسيهاي صورت گرفته حدود
 86درصد از توليد سال  1389متعلق به  22ميدان نفتي بوده است كه
براساس نرخ اُفت توليد از آنها ،توليد ميادين داراي اُفت از  3020هزار
بشكه در سال  1389به  2487در سال  1394كاهش پيدا خواهد كرد
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"1افزايش توليد در كوتاه مدت با بكارگيري روشهاي چاه محور" ،سيدمهديا
مطهري ،سيدصالح هندي ،اميرجهانبخش ،حسين يادگاري ،نشريه اكتشاف و
توليد ،شماره  ،84آبان 1390
"2بررسي ضريب افت توليد در ميادين نفتي و گازي در حال افت ايران" ،يداهلل
بهراميان و مهدي عليپور ،نشريه اكتشاف و توليد ،شماره  ،84آبان 1390
3مقاله"شبيه سازي فرازآوري مصنوعي در يكي از ميادين  PIPESIMبه وسيله نرم
افزار جنوب غربي كشور" ،مسعود بهپور و دكتر محمدرضا عادل زاده ،نشريه
اكتشاف و توليد ،شماره  ،74آذر 1389
4مقاله "ارزيابي اقتصادي رو شهاي مختلف فرازآوري مصنوعي در يكى از
ميادين نفتي جنوب ايران " ،مسعود بهپور ،دكتر محمدرضا عادل زاده و مجتبي
مصلح تهراني ،نشريه اكتشاف و توليد ،شماره  ،80تير 1390
5نگاهی به کارنامه  ۳۲ساله شركت ملي حفاري ايرانpedec.ir ،

شماره  147-148بهمن و اسفند ماه 1390

مطالبات معوق پیمانكاران
چالش جدی فعالیت بخشخصوصی

محمدعلی دیانتیزاده

اخیرا ً دو تشکل پیمانکاری بخش
خصوصی اعالم کردهاند که مجموع مطالبات
شركتهای پیمانكاری از دولت ظرف دو
سال اخیر نزدیك به  12هزار میلیارد تومان
شده است .منوچهر اقبالي ،دبير یکی از این
تشکلها یعنی انجمن شركتهاي پيمانكار
تأسيسات و تجهيزات صنعتي ،در این باره
میگوید« :شركتهاي عضو این انجمن
تاكنون نتوانستهاند بابت اجراي پروژهها از
كارفرمايان دولتي طلب خود را وصول كنند».
وی میافزاید« :مطالبات معوق پیمانکاران،
 200شركت از مجريان پيشين پروژههای
کشور را در معرض انحالل قرار داده است».
جواد خوانساری ،عضو هیأت مدیره
تشکل دیگر یعنی انجمن شركتهای
ساختمانی نیز هشدار داده است که این
معوقهها بهشدت بخشخصوصی را از نظر
تداوم فعالیت تهدید میكند .به گفته وی،
سهم مطالبات شركتهای پیمانكار در حوزه
نیرو بالغ بر چهارهزار میلیارد تومان در حوزه

راه و شهرسازی سههزار میلیارد تومان ،در
حوزه نفت و گاز و دیگر حوزههای توسعه و
عمران نیز پنجهزار میلیارد تومان برآورد شده
است که گفته میشود سههزار میلیارد تومان
آن مربوط به طرحهای پارس جنوبی است.
این فعال تشکلی مطالبات معوق را به
زیان كشور و بخشخصوصی میداند و
میگوید« :نبود منابع مالی موجب تعویق
زمان اجرای پروژهها شده است و پیمانكاران
هم امكان به نتیجه رساندن برنامهریزیهای
صورتگرفته را ندارند ».وی میافزاید:
«دولت برای پرداخت مطالبات ،شیوههای
مختلفی را پیشنهاد كرده كه ازجمله آنها
عرضه اوراق مشاركت و یا سهام واحدهای
تولیدی است ،اما تاكنون هیچیك از این
شیوهها محقق و منتج به پرداخت مطالبات
پیمانكاران نشده است».

بدهی شرکت نفت به
پیمانکاران پارسجنوبی

اما احمد قلعهبانی ،معاون وزیر نفت
و مدیرعامل شرکتملی نفت ایران با رد
12

بدهی  3هزار میلیارد تومانی شرکت نفت
به پیمانکاران و سازندگان پارسجنوبی،
میگوید« :هماکنون حجم بدهیهای شرکت
ملی نفت ایران به پیمانکاران و سازندگان
داخلی در طرحهای توسعه پارسجنوبی به
حدود  2میلیارد دالر رسیده است که با توجه
به سرمایهگذاری  36میلیارد دالری ساالنه
در کل بخشهای باالدستی صنایع نفت و
گاز کشور رقم قابل توجهی نیست ».وی
پیشبینی میکند با انتشار اوراق مشارکت
بخشی از مشکالت مالی مرتفع و پرداخت
بدهیها به پیمانکاران داخلی بهطور کامل
انجام شود.
قلعهبانی با بیان اینكه مجوزهای الزم
برای انتشار اوراق صكوك ریالی از بانك
مركزی اخذ شده است ،میافزاید« :با نهایی
شدن اختصاص منابع مالی در هیأت مدیره
شركت ملی نفت ایران با اولویت پروژههای
در دست ساخت این حوزه ،تا پایان سال
جاری  5میلیارد دالر اعتبارات جدید
بهمنظور سرعت در بهرهگیری از فازهای این
میدان مشترك ،تزریق خواهد شد و بهطور
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قطع شركت ملی نفت ایران در راستای
دستور وزیر با تمركز بر چالشهای اجرایی
طرحها ،عمدهترین مشكالت پیمانكاران در
مسیر توسعه پروژهها را بهزودی رفع خواهد
كرد».
گفتنی است براساس اهداف بودجه سال
 1390باید در سال جاری بیش از  16میلیارد
دالر در طرح توسعه فازهای پارسجنوبی
سرمایهگذاری میشد که تا پایان دیماه سال
جاری حدود  11میلیارد دالر از این منابع
جذب شده است .از سوی دیگر گزارش
رسمی شرکت ملی نفت ایران نشان میدهد
که تا پایان اسفندماه  1390حداکثر نیمی
از بودجه  36میلیارد دالری توسعه بخش
باالدستی صنایع نفت و گاز کشور جذب
شود .بهعبارت دیگر برای سال جاری
بهعنوان سال نخست اجرای برنامه پنجم
توسعه جذب  36میلیارد دالر سرمایهگذاری
در دستور کار قرار گرفته بود که تا پایان
اسفند ماه امسال حداکثر  20میلیارد دالر
از این اعتبارات به طرحهای صنعت نفت
اختصاص مییابد.

ابراز تأسف مجلس از بدهی
سنگین دولت به بخش
خصوصی

عالوه بر مطالبات پیمانکاران ،دولت
رقم سنگینی نیز به کارخانهها بدهکار است؛
آرمان خالقی ،قائممقام دبیركل خانه صنعت
و معدن ،میزان بدهی دولت به کارخانهها
را بدون احتساب بدهیهای مربوط به
پیمانکاران بخشخصوصی ،بیش از دوبرابر
بدهی معوق واحدهای تولیدی  18استان
کشور به بانکهای دولتی اعالم كرده است.
به گفته وی ،بدهی دولت به بخش خصوصی
 3500میلیارد تومان و بدهی بخش خصوصی
به دولت  1600میلیارد تومان برآورد شده
است.
چندی پیش علی الریجانی ،رییس
مجلس شورای اسالمی با اشاره به موضوع
مطالبات معوق پیمانکاران و سازندگان
بخشخصوصی از دولت ،بدهکاری سنگین
بخشهای دولتی به بخش خصوصی را مایه
تاسف خواند و گفت« :این بدهیها بار
سنگینی را بر دوش بخش خصوصی تحمیل
13

میکند و موجب ایجاد یک نوع بیانضباطی
در کارها میشود ».به گفته وی ،این موضوع
که مطالبات بخش خصوصی از دولت تا این
مدت به تعویق افتد مشکل بزرگی است که
باید برای آن تدبیری اندیشید.
الریجانی میافزاید« :اگر پیمانکاری
از بخشخصوصی کاری انجام میدهد،
باید جایزه بگیرد ،نه اینکه پرداخت
پولش به تأخیر بیفتد ».رییس مجلس به
تشکلهای پیمانکاری بخشخصوصی
پیشنهاد داده است که موارد مطالبات معوق
خود را تهیه کرده و در اختیار مجلس قرار
دهند تا درصورت امکان کمیسیونهای
تخصصی مجلس راه حلی برای وصول
این معوقات پیدا کنند .وی خطاب به این
تشکلها میگوید« :اگر پیشنهاد ضابطهای
برای آینده دارید که موجب فرموله شدن
این موضوع و تبدیل شدن آن به قانون
میشود ،ارائه دهید .زیرا این موضوع
میتواند به منضبطتر شدن همکاریهای
بخشخصوصی و پیمانکاران آن با
بخشهای اجرایی کشور بیانجامد ».
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جهش کرایة حمل «الانجی»

چارچوب قراردادهای بلندمدت ،در اختیار فروشندگان یا خریداران
محدودی قرار دارد .از این رو ،با افزایش تقاضای منطقهای ،فشار
فزايندهاي بر بازار کشتیهای حمل «الانجی» وارد میشود.
در سال  ،2011صادرات گاز به شکل «الانجی» بیش از ده
درصد رشد داشت در حالی که افزایش صادرات از طریق خطلوله،
نزدیک به  5درصد بود .رشد شدید تقاضا در آسیا ،خاورمیانه و
ی جنوبی و مرکزی ،از جمله مهمترین عوامل افزایش تقاضای
آمریکا 
«الانجی» بوده است .دراین دوره ،خرید «الانجی» توسط ژاپن و
کرهجنوبی هر کدام با  12درصد رشد به ترتیب به  78و  37میلیون تن
افزایش یافت .زمین لرزه ژاپن در ماه مارس و تعطیلی بخش بزرگی
از نیروگاههای هستهای ،اصلیترین عامل افزایش تقاضای این کشور
بود .در سال گذشته ژاپن ،همه دنیا را برای خرید گاز زیرپا گذاشت و
حتی برای اولین بار نسبت به خرید «الانجی» از نروژ مبادرت كرد.
همچنين نبایدواردات  12/2میلیون تن «الانجی» از سوی چین ،را از
نظر دور دشت .اگر چه واردات «الانجی» این کشور چشمگیر نبوده
است اما در قیاس با سال قبل  31درصد رشد داشته که به ملتهب
کردن بازار کمک میکند.
افزایش شدید تولید گاز آمریکا ،ناشی از افزایش چشمگیر
توليد از «شیلگاز» و کاهش نیاز وارداتی این کشور ،از جمله دیگر
عوامل مهم و موثر در رونق یافتن بازار حمل «الانجی» است .با

سعید خوشرو

سال  2012در حالی شروع شد که خریداران «الانجی» برای
پرداخت  150هزار دالر بابت هر روز کرایه کشتی ،آمادگی چندانی
نداشتند .در حالی که یک ماه قبل از آن ،یافتن یک کشتی حمل
«الان-جی» با اندازه متداول (ظرفیت  125تا  150هزار مترمکعب) ،با
قیمت  125هزار دالر در روز ،کار دشواری نبود .در حالي كه میانگین
کرایه حمل کشتی «الانجی» در سال  ،2010کمتر از  40هزار دالر
بوده است.
افزایش شدید و ناگهانی کرایه حمل «الانجی» ريشه در عوامل
گوناگونی دارد .افزایش تعداد خریداران ،افزایش میزان تجارت گاز به
شکل «الانجی» ،کاهش ساخت کشتی و کم رنگ شدن نقش آمریکا
در جایگاه واردکننده گاز ،از اصلیترین عوامل افزایش شدید کرایهها
به شمار میآیند.
در ده سال گذشته ،تعداد کشورهای واردکننده «الانجی» از  12به
 23كشور افزایش یافته است .در این دوره ،ساخت پايانههاي دریافت
«الانجی» با سرعت چشمگیری رشد کرده ،به گونهای که هم اکنون،
ظرفیت پايانههای «تبدیل ال ان جی به گاز( »)Re-gasificationنزدیک
به دو برابر ظرفیت واحدهای مایعسازی گاز ( )Liquefactionگزارش
میشود .این در حالی است که بیشتر کشتیهای حمل «الانجی» در
14
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افزایش چشمگیر تولید «شیلگاز» ،تولید گاز آمریکا از  442ميليارد
متر مكعب در سال  2007به  650میلیارد مترمکعب در سال 2011
افزایش بافت و واردات آن به کمتر از نصف کاهش یافت .از این
رو مقداری از گازهای صادراتی به این کشور به ناچار به بازارهای
اروپا و آسیا سرازیر شد .به عنوان نمونه :تا سال  2008بیش از 75
درصد از «الانجی» صادراتی «ترينیداد و توباگو» به آمریکا فرستاده
میشد .اما این مقدار به تدریج کاهش یافت .هم اکنون کمتر از 25
درصد «الانجی» صادراتی این کشور به آمریکا میرود و بقیه در
بازارهای اروپا و آسیا به فروش میرسد .فاصله این کشور تا اروپا
و آسیا تا چهار برابر بیش از فاصله آن تا آمریکا است ولذا کشتی
اختصاص یافته برای همان مقدار صادرات ،روزهای بیشتری معطل
میماند .این وضعیت در مورد صادرکنندگان آفریقایی از جمله
الجزایر و نیجریه نیز کم و بیش یکسان است .افزون بر این ،کاهش
شدید قیمت گاز در آمریکا سبب شده است که آمریکا از سال
 2010تاکنون ،به شرکتهای واردکننده اجازه دهد تا  24محموله
«الانجی» وارداتی را مجددا صادر کنند .از این میان 19 ،محموله
در سال  2011به بازارهای دیگر صادر شد که نیمی از آن به بازار
آسیا و بقیه به اروپا و آمریکای مرکزی و جنوبی انتقال یافته است.
همچنين صاحبان پايانهها در امريكا اجازه يافتهاند كه از ظرفيت
ذخيرهسازي خود براي خريد و فروش فصلي و استفاده از تفاوت
قيمتها در نقاط مختلف جهان استفاده كنند كه اين هم تقاضاي
حمل را افزايش داده است.
هم اکنون ،ناوگان حمل «الانجی» جهان از  375کشتی تشکیل
شده که ساالنه نزدیک به  380میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به
بازارهای جهانی انتقال میدهند .کاهش شدید تقاضای انرژی به طور
عام و کاهش تقاضای گاز به طور خاص ،پس از بحران اقتصادی
 ،2008سبب شد کرایه حمل «الانجی» آن قدر کاهش یابد که
سازندگان کشتی برای ساخت کشتیهای بیشتر ،عالقه و انگیزه نداشته
باشند .به این ترتیب ،مقدار ساخت کشتیهای «الانجی» به شدت
کاهش یافت .امسال تنها دو کشتی به ناوگان حمل «الانجی» اضافه
میشود که مجموع ظرفیت آنها  9/5میلیون تن در سال است .از سال
 2001که تنها یک کشتی حمل «الانجی» به بهره برداری رسید،
تاکنون چنین مقدار اندکی سابقه نداشته است.
هیچ کدام از دو کشتیایی که امسال به بهرهبرداری میرسد را
نمیتوان در بازار تکمحموله به خدمت گرفت .یکی از آنها كشتی
«کوبال» با ظرفیت  164هزار مترمكعب ،متعلق به پروژه «آنگوال
الانجی» است که ساخت آن در سه ماهه دوم به پایان میرسد.
دیگری کشتی «هدونگ» با ظرفیت  147هزار مترمكعب متعلق
به «چاینا الانجی» است که اواخر سال به بهرهبرداری میرسد
و در چارچوب قرارداد بلندمدت به اجاره در آمده است .این
در حالی است که بازار حمل به شدت ملتهب است .هم اکنون
شرکتهای زیادی در بازار به دنبال کرایه کشتی هستند اما حتی

با قیمتهای  150هزار دالر در روز نیز ،به دشواری میتوان یک
کشتی «الانجی» را به اجاره درآورد .وخامت اوضاع به حدی است
که شرکت «گوالر» ،بزرگترین مالک کشتی «الانجی» ،کشتی 37
ساله «هیلی» را به کار گرفته است.
در این میان ،قطر میتواند نقش تعدیل کنندهای داشته باشد .این
کشور میتواند مقداری از «الان-جی» خود را که در قبال آن تعهدات
بلندمدت ندارد ،به صورت شناور به بازارهای مختلف انتقال دهد.
اگر قطر به فروش «الانجی» به بازارهای آسیا مبادرت كند ،آنگاه
از شدت تقاضای این بازار کاسته میشود و خریداران این منطقه
از خرید «الانجی» از نروژ و نیجریه خوداری خواهند کرد .در این
صورت ،از ظرفیتهای حمل موجود بهرهبرداری بهتری میشود و
از فشار فزاینده بر کرایههای حمل کاسته میشود .اما اگر همچنان به
داشتن سهم در بازار اروپا عالقه داشته باشد و بخواهد محموالت خود
را حتی با قیمت ارزانتر به اروپا صادر کند آنگاه ،بر وخامت اوضاع
خواهد افزود.
امسال دو پروژه «استرالیا پلوتو» با ظرفیت سالیانه 3/4میلیون تن و
«آنگوال الانجی» با ظرفیت  5/2میلیون تن ،به بهره برداری میرسد.
استرالیا میتواند با تامین مقداری از نیاز رو به رشد آسیا ،از فشار این
منطقه بر بازار اروپا بکاهد اما ،اندازهگیری تاثیر «الانجی» آنگوال
چندان آسان نیست ،این پروژه برای صدور گاز به آمریکا طراحی شده
است .اما هم اکنون که آمریکا خود به صدور گاز بصورت «الانجی»
میاندیشد ،محموالت آن میبایست به دیگر بازارها انتقال یابد .اگر
بیشتر محموالت این پروژه به سمت آسیا روانه شود ،آنگاه هفت
کشتی ساخته شده برای این پروژه کفاف نیازش را نمیدهد .لذا بر
بازار حمل فشار بیشتری وارد خواهد آمد ،اما اگر این محموالت به
بازار اروپا که تقاضایش رو به کاهش بوده و هست ارسال شود ،آنگاه
ظرفیت حمل مازاد خواهد داشت که میتواند در بازار حمل اجاره
دهد و از افزایش کرایه حمل جلوگیری کند.
با توجه به مجموع عوامل یادشده ،نمیتوان انتظار داشت که
امسال کرایه حمل کشتیهای «الان-جی» کاهش یابد .پیشبینی
میشود که تا پایان امسال کرایهها به مرز  200هزار دالر در روز
نیز افزایش یاد .اما سال آینده ساخت دست کم  22کشتی حمل
«الانجی» به پایان میرسد و بیگمان هم اکنون سفارش ساخت
کشتی رو به افزایش گذارده است.
عوامل مؤثر بر افزایش کرایه حمل «الانجی» از میانگین 37/5
هزار دالر در سال  2010به  150هزار دالر در ژانویه  ،2012در
مسائلي ریشه دارد که ماهیت بلندمدت دارند و طی یک یا دوسال،
امکان برطرف ساختن آن وجود ندارد .افزایش تعداد خریداران
«الانجی» ،تغییر مسیرهای صادراتی ،کاهش ساخت کشتی و تغییر
تدریجی جایگاه آمریکاه از واردکننده به صادرکننده ،از جمله عواملی
است که سبب میشود بازار حمل تا پایان  2013همچنان داغ باقی
بماند .
15
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نفت عربستان در مسير سياست يا اقتصاد
بهروز بيك عليزاده
تحليلگر ارشد بازار نفت -وزارت نفت

عليالنعيمي وزير نفت عربستانسعودي
در ژانويه  2002درمصاحبه با شبكه خبري
 CNNاعالم كرد که کشورش ميتواند به
سرعت طي چند روز توليد خود را به 11/4
الي  11/8ميليون بشكه در روز برساند و
برای اينکار تنها به چرخاندن شيرهاي نفت
نياز دارد و براي افزايش  700هزار بشكه در
روز ديگر و رساندن توليد خود به حد نهائی
 12/5ميليون بشكه در روز نيز به  90روز
مهلت نياز دارد .او در اين مصاحبه تاكيد
كرده بودكه شخص ًا باور ندارد که اگر تنگه
هرمز بسته شود اين بسته شدن براي زمان
طوالني ادامه داشته باشد .او گفت من فكر
نميكنم چنين اظهاراتي به بازار بينالمللي
نفت و يا به قيمتهاي نفت كمك كند و
ادامه داده بود که كشورش به راحتي ميتواند
فروش نفت خود را به چين افزايش دهد،
در حال حاضر عربستان 400الي  500هزار
بشكه در روز نفتخام به چين صادر ميكند
و اگر از عربستان خواسته شود كه  200الي
 300هزار بشكه در روز به آن اضافه كند كار
سختي نخواهد بود.
گرچه در اين مصاحبه نامي از ايران برده
نشده است اما ُكدهاي داده شده نشان ميدهد
كه اين كشور در صورت تحريم صادران نفت
ايران در صدد جايگزين كردن نفتخام خود
به جاي آن ميباشد.
اين اقدام عربستان را در دو سطح ميتوان
مورد بررسی قرار داد:
الف :آيا عربستان داراي چنان ظرفيت
مازادي ميباشد كه بتواند نفتخود را
جايگزين ايران سازد؟
در پاسخ اسن سوأل در بررسی ظرفيت
پايدار توليدنفت عربستان بايد به نكات زير
توجه كرد:
 -1ترديدهاي بسياري درباره توان توليد قابل
تداوم نفت عربستان وجود دارد و هنوز
بازار به اين قطعيت نرسيده است كه
عربستانسعودي بتواند توليد خود را به
 12/5ميليون بشكه در روز برساند.
 -2آژانس بينالمللي انرژي معتقد است كه

ظرفيت پايدار عربستان كه ميتواند در
مدت يك ماه به آن دست يابد و آن را
تا 90روز ادامه دهد ،در سطح 11/88
ميليون بشكه در روز است كه در حدود
 2/27ميليون بشكه در روز باالتر از توليد
اين كشور در ماه ژانويه  2012قرار دارد
(براساس گزارش منابع ثانويه) .اين
برآورد به اظهارات وزير نفت عربستان
بسيار نزديك است و نشان مي دهد كه
نوعي تشريك مساعي در اعالم اين رقم
صورت گرفته است.
 -3بايد توجه داشت كه اين ظرفيت اضافه
در صورت وجود بدون ترديد از
نفتخامهاي سنگين تشكيل شده كه
نميتواند به راحتي جايگزين نفتخام
ايران شود.
 -4اگر ظرفيت توليد عربستان به طور كامل
صرف پاسخگويي به تحريم نفت ايران
شود ،آسيبپذيري بازار بيشتر خواهد
شد .زيرا ديگر ظرفيت مازادي وجود
نخواهد داشت كه در هنگام وقفه در
عرضه نفت (به هر دليل) برای بازار
اطمينان خاطر ايجاد کند.
ب:اقدام عربستان در جايگزين کردن نفت
ايران اقدامی سياسي خواهد بود يا اقتصادي؟
در اين مورد ،باید توجه داشت كه وزير
نفت عربستان ادعا نموده که عربستان براين
نكته تمركز ندارد كه چه كشوری توليدش
متوقف شده ،بلكه تمركزش بر اين است
كه چه كشوري نفت بيشتري از عربستان
درخواست ميكند .گويا وی با بيان اين
16

عبارت خواسته است قضاوت در باره اين
اقدام را دشوار سازد تا به راحتي نتوان افزايش
توليد عربستان را در چارچوب اقدام سياسي و
يا اقتصادي تحليل كرد .اما به هر حال ُكدهايي
كه در اين مصاحبه وجود دارد به اندازه كافي
گوياي آن است كه عربستان وارد يك بازي
سياسي شده است.
اهميت بحث درباره ماهيت اقدام عربستان
در اين نكته نهفته است كه در حال حاضر منافع
عربستان با رژيم اشغالگرقدس و كشورهاي
غربي مخالف برنامههاي هستهاي ايران ،در
ماجراي تحريم نفتي ايران همسو شده است.
از آنجايي كه عربستان در سطح جهاني خود
را حامي شعائر مسلمانان قلمداد كرده است
چارهاي ندارد جز اين كه تالش خود را براي
جبران كمبود نفت ايران در بازار ,اقدامي
اقتصادي قلمداد كند ،درحاليكه افزايش توليد
عربستان تالش براي حل كردن مسئلهاي است
كه اقدامات سياسي غرب براي بازار نفت و
مصرفكنندگان به وجود آورده است .در
واقع عربستان به غرب و رژيم اشغالگر قدس
عالمت داده است كه در صورت تحريم
خريد نفت ايران ،عربستان اجازه نخواهد داد
حركت چرخهاي اقتصادي مصرفكنندگان
دچار اختالل گردد .بههرحال اكنون كه
شواهد نشان ميدهد که رفتار نفتي عربستان
به سمت گرايشهاي سياسي تغيير جهت داده
است .به نظر ميرسد واكنش به اين رفتار در
معرض تصميمگيري سياستمداران كشورمان
قرار خواهد گرفت و ديگر در چارچوب
تحليلهاي اقتصادي قابل تبيين نيست.
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محمدعلی دیانتیزاده

زیرساختهای قانونی و
تجربیات جهانی فعالیت
شرکتهای خدمات انرژی

در میزگرد بررسی راهکارهای توسعه فعالیت شرکتهای
خدمات انرژی مطرح شد:

خالءهای قانونی؛
مشکل اصلی شرکتهای
خدمات انرژی

چکيده:

سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) ،در بهمنماه گذشته برای بررسی
موانع و مشکالت و شیوهها و راهکارهای گسترش فعالیت شرکتهای خدمات
انرژی ،اقدام به برگزاری میزگرد بررسی راهکارهای توسعه فعالیت شرکتهای
خدمات انرژی ( )ESCOبا حضور  100نفر از مسئوالن و کارشناسان وزارت
نیرو ،شرکتهای توانیرو خدمات مشاور انرژی ،معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری و دانشگاههای فنی و مهندسی کشور نمود.
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در ابتدای این گردهمایی مهندس
سیدحسین سجادی ،قائممقام و معاون
آموزش و بهینهسازی مصرف انرژی سابا،
در زمینه زیرساختهای قانونی و تجربیات
جهانی فعالیت شرکتهای خدمات انرژی
سخن گفت و در تعریف شرکتهای خدمات
انرژی به این نکته اشاره کرد که منظور از این
شرکتها شرکتی از نوع خدماتی /مهندسی
است که در کلیه بخشهای مصرفکننده
انرژی ،طرحهای مرتبط با بهبود کارآیی
انرژی را طراحی ،اجرا و تائید مالی میکند و
با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی
انرژی و بر عهده گرفتن مخاطرات پروژهها،
سهم خود را از محل صرفهجویی انرژی
برداشت میکند.
وی افزود« :برای اولین بار فعالیت این
شرکتها در جهان از سال  1978در کشور
سوئد شروع شد و در کشور ما در سالهای
گذشته قوانین و مقرراتی در این خصوص
تدوین شده است ،اما از آنجایی که نیاز بوده
تا این شرکتها بهطور رسمی هویت خود را
در جامعه اعالم کنند ،باید گفت که این مسأله
تا امسال بهصورت رسمی صورت نپذیرفته
است».
سجادی در ادامه سخنانش به ذکر و
بررسی و تشریح قوانین ایجاد شده در کشور
در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی از جمله
ماده  12قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ،ماده  20قانون برنامه
چهارم و مواد  133و  134قانون برنامه پنجم
توسعه ،بند «ز» ماده  133قانون برنامه پنجم
و مواد  17و  9قانون اصالح الگویمصرف
پرداخت و موانع و محدودیتهای قانونی
در زمینه توسعه فعالیت شرکتهای خدمات
مشاور انرژی را وجود مراجع متعدد
تصمیمگیری ،عدم استقرار نظام تشخیص
صالحیت ،شناسایی و معرفی شرکتها و
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جدول  - 1پيشينه فعاليت شرکتهاي خدمات انرژي در کشورهاي مختلف
سال شروع

سوئد

1978

ايتاليا  -بريتانياي کبير

1980

کانادا

1982

استوئي

1986

فيليپين  -مراکش  -مجارستان  -بلژيک  -استراليا  -آرژانتين

1990

کره  -برزيل

1992

اردن  -هند

1993

سوئيس  -اسلواکي  -هلند  -آلمان  -چين  -بلغارستان  -اتريش  -لهستان

1994

اوکراين  -غنا  -مصر  -شيلي

1996

کنيا  -ژاپن  -کلمبيا

1998

آفريقاي جنوبي  -مکزيک  -ليتواني

2000

تونس  -تايلند  -فنالند

2002

نپال

شرکتهای خدمات انرژی ،این اقدام را
بسیار مفید و مؤثر خواند.

ايران فرصتي براي فعاليت گسترده شرکتهاي
خدمات انرژي وجود نداشته است ،اما در
طرح جامع انرژي هرچه به جلو میرويم،
خالء وجود چنين شرکتهايي بيشتر احساس
خواهد شد ».وی با تشریح محدوده فعالیت و
چارچوب خدمات انرژی گفت« :شرکتهای
خدمات انرژی کارایی انرژی را در دنیا توسعه
میدهند ،بهخصوص در کشورهایی که تجارت
تأسیسات برقی ،مسأله خصوصیسازی و

محدوده فعالیت و چارچوب
خدمات انرژی

در ادامه این بحث ،دکتر حامد حوری
جعفری ،عضو هیأت علمی موسسه مطالعات
بینالمللی انرژی ،با یادآوری اینکه طرح جامع
انرژي پس از مراحل سياستگذاري و تعيين

نمودار  - 1وضعيت شرکتهاي خدمات انرژي در جهان
500

نپال

کانادا

ايتاليا

ژاپن

ايران

آمريکا

سوئیس

برزيل

کره

چين

2

5

20

21

26

46

50

58

158

212

آلمان

نبود سازوکارهای قانونی الزم برای فعالیت
این شرکتها در چارچوب قراردادهای مبتنی
بر عملکرد برشمرد.
قائممقام سابا اضافه کرد« :با توجه به
خالء قانونی درخصوص فعالیت شرکتهای
خدمات انرژی ،آییننامه اجرایی فعالیت این
شرکتها با همکاری این سازمان و سایر
دستگاههای ذیربط از قبیل معاونت نظارت
و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی
حوزه معاون اول ریاست جمهور ،معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهور
 ،وزارت صنایع و معادن ،وزارت مسکن
و شهرسازی و سازمان بهینهسازی مصرف
سوخت در حال تدوین است».
وی کارهای انجامشده و امکانات موجود
در این حوزه را وضع قوانین و مقررات پایه
همچون بازنگری یارانههای انرژی ،قوانین
بهینهسازی انرژی و کدهای ساختمانی،
وجود سازمانهای الزم برای ارتقای کارایی
انرژی مانند وزارتخانههای نیرو ،نفت و راه
و شهرسازی ،شهرداریها ،سازمان بهرهوری
انرژی ،شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
و سازمان نظام مهندسی ،ایجاد تعداد زیادی
از شرکتهای خدمات انرژی با سطح
باالی تکنولوژی و تأمین مواد ساختمانی و
تجهیزات صرفهجویی انرژی ذکر کرد.
سجادی در عین حال گفت« :بسترها و
ساختارهایی هم الزم است که ایجاد شوند،
مانند سیستم مالی صرفهجویی انرژی ،مکانیزم
طرح شکایت برای بازرسان شخص ثالث
ذینفع ،روابط قوی بین تصمیمگیرندگان یعنی
شرکتهای ساختمانی ،شرکتهای طراح و
مالکان ،مدیریت و کنترل و نظارت بر سطح
حفاظت از ساختمانها ،مکانیزم اصولی برای
سرمایهگذاری بر روشهای صرفهجویی
انرژی و تصمیمگیری برای نحوه پیادهسازی
این روشها ،ترغیب در راستای آموزش
کارکنان در استفاده بهینه از تسهیالت موجود
و نگهداری از آن و معرفی سیستمهای کنترل
هوشمند ،بهبود عملکرد عایقها با استفاده از
مبحث  19بهمنظور صرفهجویی در درازمدت
برای هدف آتی ساختمانهایی با انرژی صفر

( ،)ZEBمکانیزمهای تشویقی برای مجریان
صرفهجویی انرژی از طریق اندازهگیری
انفرادی و در آینده بهصورت نصب اندازهگیر
هوشمند و سیستمی با کارایی انرژی باال و
باثبات در برنامههای شهری».
قائممقام سابا در پایان سخنانش با
حمایت از تأسیس انجمن صنفی کارفرمایی

اهداف ،با همت بخشخصوصي به پيش
خواهد رفت ،گفت« :این طرح براي نهايي
شدن به فعاليت شرکتهاي خدماتي فعال در
اين حوزه بستگي دارد .فعاليت شرکتهاي
خدماتي حوزه انرژي ميتواند در بحث ارزيابي،
مميزي انرژي ،آموزش ،اطالعرساني و ساير
فعاليتهاي پاييندستي ديده شود .تاکنون در

sources: world resource institute, ECEEE 2007, MPRA edition 2009
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جدول  - 2ساختارها و نهادهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف انرژي در کشور
مجمع تشخيص
مصلحت نظام

مرکز تحقيقات
استراتژيک

رياست جمهوري

ستاد مديريت
مصرف سوخت
و حمل و نقل

وزارت مسکن و
شهرسازي

شرکت ملي گاز
 پتروشيمي وپااليش و پخش

مجلس شوراي
اسالمي

شرکت ملي نفت
ايران

شوراي عالي
انرژي

وزارت نفت

سازمان انرژي
اتمي

وزارت صنايع و
معادن

موسسه مطالعات
بينالمللي انرژي

جایگاه بیمه انرژی

مهندس علی کناری ،عضو هیأت مدیره
شرکت آریان بهسا در ادامه مباحث مطروحه

وزارت نيرو

شرکت توانير

شرکت
بهينهسازي
مصرف سوخت

بازار رقابت را تجربه میکنند و بهویژه در
زیربخشهایی که خصوصیسازی و آزادسازی
مرسوم است ،مانند تولید حرارت در کشورهای
اروپای مرکزی و اروپای شرقی».
به گفته جعفری ،مراحل اصلی در
فرایند اجرای پروژههای شرکتهای
خدمات انرژی عبارتند از ممیزی انرژی
با هدف سرمایهگذاری ،تعیین روشهای
امکانپذیر برای بهینهسازی مصرف انرژی،
تعریف پروژه ،تضمین نتایج اجرای اقدامات
بهینهسازی ،بررسی و تضمین رعایت مقررات
و استانداردها ،تهیه تجهیزات و نصب آنها،
مدیریت پروژه ،تعمیر و نگهداری تجهیزات
در طول مدت قرارداد ،اندازهگیری میزان
صرفهجویی بطور پیوسته و تأمین منابع مالی.

معاونت
برنامهريزي و
نظارفت راهبردي

سازمان حفاظت
محيط زيست

مرکز پژوهشهاي
مجلس

معاون وزير
در امور برق و
انرژي

سانا

سابا

با بیان اینکه 40درصد انرژی مصرفی کشور
مربوط به بخش ساختمان است ،گفت:
«مصرف انرژی در این بخش غیرمولد
است ،بنابراین بهینهسازی مصرف در بخش
ساختمان از اولویتها است».
وی افزود« :با انجام راهکارهای
بهینهسازی در بخش ساختمان عالوه برانرژی،
فرهنگ بهینهسازی نیز بین شهروندان و اقشار
مختلف جامعه ترویج مییابد ».کناری ایجاد
نظامی برای تضمین آسایش حرارتی ساکنان
ساختمان و ساماندهی عملکرد انرژی آن را
موجب کاهش مصرف سوخت با حفظ رفاه
و آسایش مصرفکننده ،افزایش سطح آگاهی
افراد نسبت به میزان مصرف انرژی ساختمان،
اطمینان مصرفکننده از عملکرد ساختمان و
نیز از بهای مصرف ساالنه انرژی ساختمان و
ایجاد بازار رقابتی واقعی در بخش ساختمان
کشور دانست.
کناری سه نوع بیمه انرژی در ساختمان
19

را بیمهنامه کارایی انرژی ،بیمهنامه کیفیت
اجرا و بیمهنامه انرژی «استار» ذکر کرد و
گفت« :افزایش صرفهجویی انرژی ،بهبود
فعالیتهای تعمیر و نگهداری ،توسعه
روشهای بهرهبرداری از ساختمان بهمنظور
افزایش کارایی انرژی ،تشویق برای مهندسی
بهتر پروژههای ساختمانی ،سازماندهی
درخصوص کاهش انتشار گاز  co2در
پروژهای جدید ،مستندسازی عملکرد
ساختمانهای جدید و اطمینان بهرهبردار
اعم از مالک یا مستأجر از کارایی و میزان
صرفهجویی در مصرف انرژی ساختمان
ازجمله نتایج تهیه و اجرای بیمه انرژی برای
ساختمانهای کشور است».

تعامالت شرکت های خدمات
انرژی با مؤسسات مالی

پس از طرح این موضوعات ،مهندس
خسرو شاهلی ،مدیرعامل شرکت رادها به
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هزينههاي انرژي
هزينههاي انرژي

هزينههاي انرژي

پس از اتمام قرارداد

پس از انجام پروژه

اشاره به جایگاه قانونی بازرسی و مهندسی
ارزیابی ( )M&Vگفت« :قانون اصالح الگوی
مصرف و پیشنویس آییننامه اجرایی قانون
خاستگاه اصلی بحث بازرسی و مهندسی
ارزیابی در کشور ما است».
وی افزود« :در حال حاضر براي صنايع

قبل از انجام پروژه

برق است و هم سوخت ،يعني اينها را
جمع ميبندند و بر حسب واحد گيگاژول
بيان ميكنند كه هم الكتريسيته است و هم
سوخت است كه به هم تبديل ميکنند و
معادلش را ميگويند»
صفری یادآور شد« :این بازرسیها در

نمودار  - 3حجم مالي پروژههاي خدمات انرژي در برخي از کشورهاي جهان (ميليارد دالر)
3.6
2
0.9

هند

چين

برزيل

0.017

0.121

0.28
بريتانيا

مهندس مصطفی صفری ،مدیرعامل
شرکت بهینهسازان صنعت تأسیسات نیز با

سود مشتري

درآمد ESCO

آلمان

نقش و اهمیت بازرسی و
مهندسی ارزیابی

سود مشتري

آمريکا

بررسی تعامالت شرکتهای خدمات انرژی
با مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت .وی با
بیان اینکه پروژههای شرکتهای خدمات
انرژی به دو شکل انجام میگیرد ،گفت« :در
حالت نخست ،ضمانت دارایی مشتری برای
قرارداد صرفهجویی است که این سیستم
قرارداد در ژاپن رایج است و در حالت دوم
شرکت خدمات انرژی دارای ریسک عملکرد
و مشتری دارای ریسک بازپرداخت وام است».
شاهلی انتظارات بانکها و تأمینکنندگان
مالی این پروژها را شفافیت دادهها ،کارشناسی
و روزآمد کردن تکنولوژی در طرحها،
رتبهبندی کارشناسان برای پاسخگویی فنی و
مالی و تضامین و استقالل حرفهای برشمرد
و افزود« :در حال حاضر نبود آگاهی و نیز
قوانین منسجم مالیاتی ،جزایی و بازرگانی از
یکسو و ساختار اقتصادی نامناسب بانکی و
بیمهای از مهمترین موانع رشد شرکتهای
خدمات انرژی در ایران است».
مدیرعامل رادها عدم توجه کافی
به موضوع صرفهجویی انرژی و اعمال
مدیریت انرژی از سوی مدیران صنایع
و دستاندرکاران ،باالبودن هزینههای
سرمایهگذاری در روشهای بهینهسازی ،عدم
اعتبار مالی و نقدینگی شرکتهای  ESCOو
عدم حمایت مالی و آموزشی از این شرکتها
توسط سازمانهای برنامهریز بخش انرژی را
از مهمترین مشکالت اسکوها (شرکتهای
خدمات انرژی) برشمرد و گفت« :عدم انسجام
سیاستگذاری دولت نسبت به حمایت از
شرکتهای مرتبط با خدمات انرژی ،ضعف
سیستمها و تجهیزات اندازهگیری پارامترهای
انرژی در کارخانهها و صنایع کشور ،نبود
ارتباط صحیح بین شرکتهای خدمات
انرژی و مشتری در قالب قرارداد استاندارد و
نامناسب بودن بازار برای رشد این شرکتها
را نیز باید به مشکالت مذکور اضافه کرد».

نمودار  - 2اساس کار شرکتهاي خدمات انرژي

Sources: World resource institute, ECEEE 2007

ابتدا چندان الزامی نبود .مث ً
ال شركت پخش
فراوردههاي نفتي که سوخت کارخانهها را
ميدهد ،شركت گاز و شركت برق هركدام
براي خودشان يك سازوكاري داشتند .البته
اين قانون هم بود كه صنايع يا ساختمانهايي
كه ديماندشان از حد معیني در سال باالتر
باشد ،بايد مميزي انرژي شوند يا واحد

مختلف استانداردهایی نوشتهاند که به آن
استاندارد معيار مصرف انرژي ميگويند.
بهعنوان مثال در صنعت فوالد معیار به ما
میگوید که به ازاي هر تن فوالد توليدي چه
مقدار انرژي بايد مصرف بشود و در صنايع
لبني و يا قند و شكر چقدر؟ اين معيار
مصرف انرژي هم بر حسب ميزان مصرف

جدول  - 3وضعيت کشورهاي اروپايي در زمينه خدمات انرژي
آلمان

گردش مالي در سال بر حسب يورو
آلمان

ظرفيت بازار

22.2 bln €

20

اتريش

انگلستان

2 bln €

500 M €

860940 M €
ايرلند

11050 M €

پرتقال

سوئد

M € 50
جمهوري چک

150100 M € 200150 M €
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جدول  - 4مقايسه خدمات  ESCOها با ساير ارائهکنندگان خدمات
نوع خدمات

ESCOها

فروشندگان

پيمانکاران

شرکتهاي
شرکتهاي
فني مهندسي خدمات مشاوره

مميزي انرژي
طراحي
نصب تجهيزات
مديريت پروژه
نظارت بر عملکرد
ضمانت کارايي
تعميرات و راهاندازي
تامين مالي
هماهنگي

مديريت انرژي داشته باشند .اما اين وضعيت
چون چند روش مختلف داشت و به اين
صورت هم بود كه فقط گزارش مميزي را
ميخواستند ،اثربخشی کمی داشت».
مدیرعامل بهینهسازان ادامه داد« :بعدها
گفته شد كه اوالً روش اينكار بايد استاندارد
باشد و آن چيزي هم كه مالك قرار
میگیرد ،گزارش بازرسي است .اما بازرس
تنها موظف به تشخیص استاندارد بودن يا
نبودن است و نه مسئول ارائه راهكار که
در صالحیت متخصص است .از طرفی
يك شركت نميتواند در تمامی صنایع
اعم از لبنيات ،پوشاك ،فوالد و آلومينيوم
و ...متخصص باشد و براي همه اینها هم
راهكارهاي درست ارائه بدهد .مضاف بر
اينكه معموال خود كارخانهها مشكالتشان
را ميدانند و فقط بايد به حل مشكالتشان
ترغيب بشوند».
وی اضافه کرد« :اگر بازرسی از سوی
مؤسسه استاندارد با معيار مشخص صورت
بگیرد و مصرفکنندگان انرژی درصورت
استاندارد نبودن مصرفشان ملزم به حل
مشكل شوند ،هر مصرفکنندهای با وسواس
مشاور خود را برای ارزیابی برمیگزیند و
نتیجه برایش مهمتر قیمت خواهد بود».
صفری چالشهای اصلی پیش روی
شرکتهای  M&Vرا چگونگی انتخاب،
ارزیابی و معرفی این شرکتها ،تداخل
وظایف با سایر نهاد ،محدودیتهای قانونی

و عدم جذابیت بازار برشمرد.

اهمیت آگاهسازی و توسعه
فرهنگی در گسترش فعالیت
اسکوها

محور بعدی بحث ،اهمیت آگاهسازی
و توسعه فرهنگی در گسترش فعالیت
شرکتهای خدمات انرژی بود .مهندس
تورج بطحائی رئیس هیأت مدیره شرکت
پیشران انرژی با بیان اینکه ارایه آموزشهای
الزم و اطالعرسانی توسط نهادهای ذیربط
دولتی و دستاندرکاران تأمین تجهیزات و
تکنولوژی در بخش خصوصی کماهمیتتر
از استفاده از تکنولوژی نیست ،گفت:
«افزایش سطح دانش فنی و آموزش کیفی
دستاندرکاران و بهرهبرداران تأسیسات
سرمایشی ـ گرمایشی ساختمان باید مورد
توجه بیشتری قرار گیرد».
وی با بررسی علل فسخ قراردادهای
خدمات انرژی ساختمان ،بیان داشت:
«معموال ناآشنایی مالکان با ماهیت اینگونه
قراردادها و ارائه مشاوره نادرست به آنان
توسط مهندسان تأسیسات باعث بر هم
خوردن قراردادهای  ESCOمیشود .عالوه
بر اینها گاه تغییر مدیریت ساختمان یا پایبند
نبودن مالکان به مفاد قرارداد نیز موجب فسخ
آن شده است».
بطحائی افزایش هشت برابری قدرالسهم
شرکتهای  ESCOپس از اجرای قانون
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هدفمندی یارانهها را از دیگر دالیل فسخ
قراردادهای خدمات انرژی ذکر کرد و
گفت« :برای صرفهجویی مصرف گاز در
ساختمانهای مسکونی پیشنهاد میشود
محاسبات مربوط به قرارداد خدمات انرژی
بر روی قبوض گاز و توسط شرکت ملی
گاز بهعنوان دستگاه تأمین ،توزیع و نظارت
فروش گاز به این ساختمانها درج شود تا
با ایجاد رابطهای سهوجهی بین بهرهبردار،
شرکت  ESCOو شرکت گاز ،ضمن نظارت
و پایش بر روند بهینهسازی و انجام ممیزی
انرژی ،مشکالت حقوقی و مالی قراردادهای
 ESCOنیز مرتفع گردد».

افزایش شرکتهای خدمات
انرژی از  25به  40شرکت

در ادامه این گردهمایی مهندس سعید
مهذبترابی ،مدیرعامل سازمان بهرهوری
انرژی ایران (سابا) هم به جمع سخنرانان
پیوست و گفت« :با توجه به اجرای قانون
هدفمندی یارانهها ،اصالح ساختار فرآیندهای
تولیدی و انرژیبر در کشور ضروری است و
سازمان بهرهوری انرژی با جدیت این امر را
دنبال می کند ».وی افزود« :سازمان بهرهوری
انرژی ایران هماکنون بهدنبال فرهنگسازی و
آگاهسازی مردم در زمینه بهرهوری انرژی در
کشور است و در این راستا آموزش عمومی
در زمینه صرفهجویی انرژی برای پرداخت
هزینه کمتر بابت مصرف انرژی در دستور
کار این سازمان قرار دارد».
مهذبترابی تأکید کرد« :سابا برای
کاهش مصرف انرژی در صنایع و مصارف
خانگی حمایتهای قانونی و مالی الزم را
انجام میدهد ،ضمن آنکه حمایت فنی
و مهندسی از واحدهایی که در راستای
بهینهسازی مصرف انرژی فعالیت کنند از
برنامههای این سازمان است ».مدیرعامل
سابا ادامه داد« :حمایت از ایدههای جدید
در زمینه بهرهوری انرژی در کشور از دیگر
مواردی است که در سابا پیگیری میشود».
وی ادامه داد« :یکی از مأموریتها و
وظایف ذاتی و حاکمیتی صنعت برق در
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بخش بهینهسازی و ارتقای بهرهوری انرژی
که توسط سابا هدایت و مدیریت میشود،
حمایت از گسترش حضور و مشارکت
بخش خصوصی ،تعاونی و غیردولتی
ازجمله شرکتهای خدمات انرژی و
همچنین تقویت توان کارشناسی نهادهای
مذکور بهمنظور توسعه فعالیتهای مرتبط با
ارتقای بهرهوری انرژی در بخشهای عرضه
و تقاضا است».
مهذبترابی با اشاره به حضور مهندس
نصیری ،نماینده معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی ریاست جمهوری در
گردهمایی گفت« :اسکوها از نظر ساختاری
تأییدیه فعالیت خود را از معاونت راهبردی
ریاست جمهوری میگیرند ،اما سابا در نظر
دارد تا نیروهای این شرکتها را آموزش
دهد ».مهذبترابی ادامه داد« :ما در نظر
داریم برای کارکنان شرکتهای خدمات
انرژی دورههای بازآموزی سالیانه برگزار
کنیم تا مقوله بهینهسازی انرژی بهدست
متخصصان این امر صورت گیرد و کسانی
این کار را انجام دهند که تخصص آنها
بهینهسازی انرژی است».
مهذبترابی در بخش دیگری از
سخنانش گفت« :صنعت فوالد كه 10
درصد از مصرف انرژی كشور را به خود

نمودار  - 4روند شدت انرژي نهايي و سرانه توليد ناخالص داخلي ()1980 – 2007

سرانه توليد ناخالص داخلي به ارزش دالر در سال  2005با برابريهاي قدرت خريد )(US$ 05ppp / cap

اختصاص داده است به همراه صنایع سیمان
ریختهگری ،كاشی و سرامیك ،شیشه و گاز
تحت حمایت سابا قرار دارد ».مدیرعامل سابا
افزود« :با وجود اقدامهای مهمی كه در این
زمینه انجام شده ،ولی بازهم نیاز به اقدامات
بیشتری است و باید به سمت تخصصیتر
كردن بهینهسازی انرژی گام برداشت».
وی با بیان اینكه یکی از تكالیف
مهم سازمان بهرهوری انرژی كاهش 10
درصدی مصرف انرژی است ،اضافه كرد:
«در این راستا سابا جامعه هدف خود را

بهصورت تخصصی در بخشهای مختلف
صنعت ،تجارت ،و اداری انتخاب میكند».
مهذبترابی با اشاره به بند  18سیاستها
و اهداف کمی بخش برق در دولت دهم
مبنی بر ایجاد سازوکارهای توسعه فعالیت
شرکتهای خدمات انرژی  ESCOو ایجاد
حداقل یک شرکت در هر استان ،افزایش
شرکتهای خدمات انرژی از  25به 40
شرکت تا پایان سال جاری را از دیگر
تکالیف محوله از سوی وزارت نیرو به سابا
ذکر کرد .

جدول  - 5موانع و مشکالت عمده قراردادهاي خدمات انرژي ساختمان در ايران
رديف
مشکالت فني
24درصد

مشکالت
حقوقي -
فرهنگي ٪76

تعداد

درصد

توضيحات

1

ابطال قرارداد

خرابي کنتور و عدم امکان انجام مميزي انرژي

7

٪12

2

جمعآوري تجهيزات

مشکالت اساسي موتورخانه و سيستم گرمايش ساختمان

7

٪12

3

ابطال قرارداد

خارج کردن دستگاه از مدار توسط نگهباني و يا سرويس کار موتورخانه به دليل
عدم آشنايي و دانش فني الزم

6

٪10

4

ابطال قرارداد

برخالف مفاد قرارداد درخواست خريد تجهيزات به دليل اينکه در سال اول قرارداد
سهم پرداختي به شرکت  ESCOبيش از قيمت دستگاه بوده است.

2

٪3

5

جمعآوري تجهيزات

عدم همکاري براي اجازه بازديد کارشناس از موتورخانه

6

٪10

6

عدم تسويه حساب مالي

عدم پرداخت مطالبات عليرغم پيگيريهاي مکرر

19

٪31

7

عدم تصويه حساب مالي

عدم اعتماد به گزارش ارسالي توسط شرکت مجري

5

٪8

8

عدم تصويه حساب مالي

تغيير مديريت ساختمان و استنکاف مديريت جديد از ادامه اجراي مفاد قرارداد
منعقد شده

4

٪6

9

عدم تصويه حساب مالي

3

٪5

10

عدم تصويه حساب مالي

2

٪3

عدم آشنايي با قرارداد

ESCO

عدم پايبندي به مفاد قرارداد و ذکر اينکه طي سال اول قدرالسهم پرداخت شده و
ديگر نيازي به پرداخت مجدد در سالهاي بعد نميباشد.
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عزم جدی ترکمنستان بر

توسعة بلوکهای نفت و گاز دریای خزر

کشور ترکمنستان در مقایسه با کشورهای آذربایجان و قزاقستان
مجال محدودتری به حضور شرکتهای خارجی داده است که این از
ساختارهای انعطافناپذیر قانونی و حاکمیتی و همچنین تسلط دولت
بر اقتصاد و ذخایر هیدروکربنی این کشور ناشی شده است .با این
وجود ،با اکتشاف ذخایر قابلتوجه گازطبیعی در سالهای اخیر که
این کشور را به چهارمین دارنده ذخایر گاز جهان مبدل نموده است،
فراهم نمودن زمینه حضور گسترده شرکتهای بینالمللی مورد توجه
دولتمردان آن قرار گرفته است.
در حال حاضر تولید نفت ترکمنستان بر استخراج از میادین واقع
در سواحل دریای خزر اتکا دارد .تولید گاز نیز بطور عمده از میادین

قادر شادی وند
کارشناس معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

مقدمه:

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعالم استقالل جمهوریهای
آسیای میانه و قفقاز شامل قزاقستان ،آذربایجان و ترکمنستان ،با توجه
به ذخایر هیدروکربنی قابلتوجه آنها ،حضور در حوزههای نفت و
گاز این کشورهای تازه تأسیس مورد توجه شرکتهای بین المللی
قرار گرفت و بسته به شرایط سیاسی حاکم ،صنعت نفت و گاز آنها به
میدان تاخت و تاز این شرکتها بدل گردید.
23

شماره  147-148بهمن و اسفند ماه 1390

شرق و جنوبشرقی و در حاشیه رود آمودریا صورت میگیرد .بطور
توگاز در حال تولید کشورهای حاشیه خزر اکثرا ً در
کل ،میادین نف 
زمان شوروی کشف شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .بنابراین
توگاز و بهبود شرایط
این کشورها که خواهان افزایش درآمدهای نف 
اقتصادی خود هستند ،نیازمند انجام اکتشافات جدید میباشند .یکی از
ی که مورد توجه کشورهای مزبور قرار گرفته ،آبهای دریایخزر
مناطق 
است .کشورهای قزاقستان ،روسیه و آذربایجان فعالیتهای اکتشاف و
تولید از میادین دریایی را آغاز نمودهاند اما ترکمنستان تاکنون فعالیت
جدی در این دریا نداشته است .در سالهای اخیر دولت ترکمنستان با
توگاز
توجه به حضور گسترده کشورهای حاشیه خزر در میادین نف 
این دریا ،حضور پرقدرت در بخش متعلق به خود در این دریا را در
دستور کار قرار داده است و با جدیت به دنبال توسعه این بخش است.

متر مکعب گاز تولید کرده است ،در حالی که این میزان در سال
 2008به  66میلیارد مترمکعب نیز رسیده بود .بطور کل عمدهترین
میادین گازی ترکمنستان از جمله میدانهای دولتآباد ،یولتان ،ماالی،
شاتلیک ،یاشالر ،سمنتپ و ...در شرق و در مجاورت رودخانه
آمودریا واقع گردیدهاند.
تولید نفت ترکمنستان در سال  2010معادل  216هزار بشکه
در روز بوده است .بطور کل بیش از  80درصد نفت این کشور از
منطقه  Garashsyzlykو شبه جزیره  Chelekenدر ایالت بالکان و
در سواحل خزر انجام میگیرد .مهمترین میدانهای نفتی این منطقه
 Kotur Tepe،Nebit Dag ، Kyzyl Kum، Burun، Barsa-gelmesو
 Kara Tepeمیباشند.
مصرف داخلی اندک گاز در مقایسه با مقادیر تولید موجب
گردیده است تا ساالنه سهم عمدهای از تولید گازطبیعی ترکمنستان
به صادرات اختصاص یابد که این میزان در سال  2010معادل 20
میلیارد مترمکعب بوده است و این میزان در سالهای اخیر تا 47
میلیارد مترمکعب نیز افزایش یافته است .گازطبیعی ترکمنستان از
طریق خطوط لوله  ACAو «آسیایمیانه -چین» به روسیه و چین
صادر میگردد .همچنین ساالنه مقادیری گاز طبیعی نیز به ایران صادر
میشود که در سال  2010این میزان معادل  6/5میلیارد مترمکعب
بوده است .عالوه بر خطوطلوله موجود ،طرحهای پیشنهادی مبنی بر
احداث خطوطلوله ترانسکاسپین و  TAPIبه منظور صادرات گاز به
آذربایجان و اروپا و افغانستان ،پاکستان و هند نیز مطرح میباشند که
مورد حمایت آمریکا و اروپا قرار دارند .مشکالت فیمابین ترکمنستان
و آذربایجان بر سر میادین دریایی و مخالفت ایران و روسیه و روشن
نبودن رژیم حقوقی دریای خزر موجب شده است که علیرغم
حمایت جدی اروپا ،تاکنون از اجرایی شدن خطلوله ترانس کاسپین
از بستر دریای خزر جلوگیری شود .اجرای خطلوله  TAPIنیز با
موانعی همچون امنیت افغانستان و مناقشات بین هند و پاکستان روبرو
میباشد .در این شرایط مطرح نمودن گزینههای مختلف ترانزیت
و انتقال گازطبیعی ترکمنستان از طریق ایران و پیگیری جدی آن
از سوی دولت و نهادهای ذیربط ،منافع بلندمدتی را نصیب کشور
خواهد کرد.

 .1ذخایر هیدروکربنی دریای خزر

دریای خزر عالوه بر موقعیت ژئوپلتیک و استراتژیک ،به لطف
ذخایر نفتخام و گازطبیعی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
توگاز این دریا ارائه شده
تاکنون اطالعات متفاوتی از میزان ذخایر نف 
است و کشورهای حاشیه آن برآوردهای متنوعی را از ذخایر خود در
این دریا ارائه میدهند .آنچه مسلم است ،باتوجه به اطالعات به دست
آمده از میادین و بلوکهای شناسایی شده و اظهار نظر مقامات رسمی
پنج کشور حاشیه خزر ،ذخایر احتمالی نفتوگاز این دریا به ترتیب
معادل  108میلیارد بشکه و  12/7تریلیون متر مکعب برآورد میشود.
کشورهای حاشیه دریای خزر سالها پیش فعالیت اکتشاف و
تولید را در این دریا آغاز نمودهاند .آذربایجان تقریب ًا تمامی نفتوگاز
خود را از دریای خزر تولید میکند .روسیه فعالیتهای اکتشاف و
توسعه خود را از اوایل دهه  1990آغاز و در همکنون تولید از این
میادین را آغاز نموده است .قزاقستان که چندین میدان عظیم از جمله
کاشاگان و نورسلطان را در بخش دریایی خود دارد ،برنامههای توسعه
را با جدیت دنبال میکند و انتظار میرود در چند سال آتی تولید از
این بخش را آغاز نماید .ترکمنستان نیز که تاکنون فعالیتهای آن در
این دریای به شبه جزیره  Chelekenو در قالب دو بلوک توسعهای
 1و  2محدود شده بود ،با تقسیم بخش آبهای خود به بلوکهای
مختلف ،در حال واگذاری آنها به شرکتهای معتبر بینالملی است.
در این میان ایران نیز فعالیتهای خود در این دریا را دنبال میکند
توگاز قابلتوجه شده
و تاکنون موفق به شناسایی چندین ساختار نف 
است ولی با توجه به عمق زیاد آب در سمت ایران ،پیشرفت کار با
سختیهای بسیاری همراه است.

جدول  :1ذخایر نفتخام و گازطبیعی دریای خزر
نفت

 .2بخش نفتو گاز ترکمنستان

کشور ترکمنستان هرچند از ذخایر نفتخام قابلتوجهی برخوردار
نیست ،اما با دارا بودن  8تریلیون مترمکعب ذخایر گازطبیعی در رتبه
چهارم جهان قرار دارد .این کشور در سال  2010بالغ بر  42میلیارد

خام(میلیارد بشکه)

گاز

طبیعی(تریلیون متر مکعب)

روسیه

21/2

3

قزاقستان

45

-

آذربایجان

12/5

2/5

ترکمنستان

11

5/5

ایران

18

1/7

جمع کل

107/7

12/7

مآخذ :براساس اعالم رسمی شرکتهای دولتی کشورهای مزبور
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نقشه :1بلوکهای نفت و گاز ترکمنستان در دریایخزر

بلوک شماره  2با وسعت  950کیلومترمربع در سال  2000طی
یک قرارداد مشارکت در تولید  25ساله به شرکت Dragon Oilامارات
واگذار گردید .ذخایر نفتخام و گازطبیعی این بلوک  640میلیون
بشکه و  45میلیارد مترمکعب برآورد میشود .در این منطقه دو میدان
نفتی و گازی  Dzheituneو  Dzhygalybegفعال میباشند که شرکت
 Dragon Oilروزانه در حدود  52هزار بشکه نفتخام از آنها برداشت
میکند .براساس برنامه موجود ،تولید از میادین این منطقه به  75هزار
بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
عالوه بر  2بلوک موجود ،ترکمنستان  32بلوک اکتشافی دیگر
در دریای خزر معرفی نموده است که برخی از آنها واگذار گردیده و
در آینده به مرور نسبت به واگذاری دیگر بلوکها اقدام خواهد شد.
بلوکهای واگذار شده عبارتند از:
•	 شرکت شورون آمریکا در بلوکهای  9و  20فعالیتهای حفاری
را آغاز نموده است..
•	 بلوک  11و  12واقع در آبهای بندر ترکمنباشی در اختیار
کنسرسیومی متشکل از  Maersk OilدانمارکWintershall ،
آلمان و ) ONGC Mittal Energy (OMELهند قرار دارد .در
سال  2010عملیات اکتشاف به دلیل نتیجه بخش نبودن متوقف
گردیده است.
Itera
روسی
•	 شرکت
در بلوک  21دریایی ترکمنستان فعالیت
میکند .ذخایر نفتخام و گازطبیعی این بلوک به ترتیب 1/17
میلیاردبشکه و  60میلیارد مترمکعب برآورد میشود .براساس
پیشبینیها ،تولید نفتخام و گازطبیعی از این بلوک  385هزار
بشکه و  10میلیارد مترمکعب خواهد بود.
•	 فعالیت اکتشاف و توسعه بلوک  23دریایی واقع در آبهای
ساحلی جنوبشرقی ترکمنستان از سال  2009در اختیار شرکت
آلمانی  RWEقرار دارد .تاکنون مراحل لرزهنگاری سه بعدی
انجام شده است.
•	 ترکمنستان فعالیت اکتشاف و توسعه  4بلوک  30 ،29 ،28و 31
که در منطقه مرزی مشترک با آبهای ایران واقع گردیدهاند را
به شرکت  Zaritواگذار کرده است .این شرکت مختلط توسط
شرکتهای روسی  Zarubezhneftو  Itera, Rosneftدر سال
 2003و در مسکو به ثبت رسیده است .روابط نزدیک مدیران
شرکتهای روسی مزبور با رییسجمهور پیشین ترکمنستان منجر
به امضای این قرارداد شد .از آنجا که این بلوکها در آبهای مورد
مناقشه ایران و ترکمنستان واقع گردیدهاند ،فعالیتهای اکتشاف و
تولید مستلزم موافقت کشورهای مذکور میباشد .لذا کنسرسیوم
در نظر دارد با ارائه پیشنهاداتی به ایران و ترکمنستان مبنی بر در
اختیار گرفتن سهم مشخصی از پروژه ،نسبت به اجرایی نمودن آن
اقدام نماید که تاکنون این امر محقق نگردیده است .

 .3فعالیتهای اکتشاف ،توسعه و تولید نفت و
گاز ترکمنستان در دریای خزر

توگاز ترکمنستان به سبب تسلط شرکتهای
حضور در بخش نف 
دولتی بر ذخایر هیدروکربنی و همچنین موانعی از جمله عدم شفافیت
فضای کسبوکار و محدودیتهای قانونی و مقرراتی کمتر مورد توجه
شرکتهای بزرگ بینالمللی بوده است .بعد از سال  2008دولت به
منظور جذاب نمودن صنعت نفت برای حضور شرکتهای خارجی،
قانون جدید نفتوگاز را مطرح نمود که در آن دست شرکتهای
توگاز در قالب
خارجی در فعالیتهای اکتشاف و توسعه میادین نف 
قراردادهای مختلف بازتر شده است .دولت امیدوار است با فراهم
آوردن شرایط جدید ،سطح تولید نفتوگاز خود را در دهه آتی
افزایش دهد.
براساس اعالم منابع رسمی دولت ترکمنستان ،بخش دریای
خزر ترکمنستان در بردارنده  11میلیارد بشکه ذخایر نفتخام و
 5/5تریلیون مترمکعب ذخایر گازطبیعی میباشد .ترکمنستان بخش
دریایخزر خود را به  32بلوک اکتشافی تقسیم کرده و نسبت به
زمینهسازی واگذاری این بلوکها به کنسرسیومهای مختلف از جمله
شرکتهای اروپایی ،آمریکایی و روسی اقدام نموده است.
توگاز
برخی شرکتهای خارجی از سالها پیش در بخش نف 
ترکمنستان فعالیت دارند .همانگونه که ذکر شد ،شبه جزیره
 Chelekenو مناطق همجوار آن که تولید کننده بخش عمده نفت
ترکمنستان به شمار میروند ،شامل  2بلوک اکتشافی است که به
شرکتهای متقاضی واگذار گردیده است .شرکت پتروناس مالزی
طی یک قرارداد مشارکت در تولید  25ساله ،امتیاز اکتشاف و توسعه
در بلوک  1دریایی ترکمنستان و در مجاورت منطقه  Chelekenرا
در سال  1996بدست آورد .در این بلوک میدانهای Magtymguly،
 Ovezو  Diyarbekirقراردارند که شرکت مزبور درحال حاضر روزانه
 10هزار بشکه نفتخام از میدان  Diyarbekirتولید میکند و با اتمام
فرآیند توسعه ،ساالنه  5میلیارد مترمکعب گاز نیز از این بلوک تولید
خواهد شد.

(فهرست منابع و ماخذ در دفتر نشریه موجود است)
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فراز و نشيب مذاكرات تغيير آب و هوا و

نتايج اجالس دوربان ()COP/MOP7( -)COP17

اعظم محمدباقري هديه عليشيري

از زمان به تصويب رسيدن كنوانسيون
تغيير آب و هواي سازمان ملل ()UNFCCC
در سال  ،1992هر سال كنفرانسي با
حضور تمامي اعضاي كنوانسيون به منظور
تصميمگيريهاي جدي در مورد مسائل و
مشكالت ناشي از بروز پديده تغيير آب و هوا
برگزار گرديده است .اين كنفرانسها كه در
عرصه بينالمللي با نام كنفرانس اعضا ()COPs
شناخته شدهاند در سومين نشست خود در سال
 1997پروتكل كيوتو را تصويب نمود كه بر
مبناي آن تعهدات الزامآوري براي كشورهاي
توسعهيافته كه نامشان در پيوست  1كنوانسيون
ذكر شده است ،جهت كاهش انتشار آاليندهها
در در نظر گرفته شد .كنفرانسهاي بعدي نيز
با توجه به سطح تصميمگيريها ،محورهاي
مورد بحث و ميزان تأثيرگذاري بر فعاليتهاي
كاهش انتشار ،از اهميت برخوردار شدند.
اگر چه محورهاي كلي پروتكل كيوتو
و تعهدات آن در سومين نشست ()COP3
مورد توافق قرار گرفت اما زمان اجرايي شدن
تعهدات ،سه ماه بعد از امضاي هر کشور
در نظر گرفته شده بود و هدف اين بود كه
ميزان انتشار کشورهاي متعهد را به كمتر از

55درصد سطح انتشار سال  1990اين کشورها
برساند .لذا با الحاق روسيه به پروتکل کيوتو
توافق در مورد ميزان انتشار كشورهاي متعهد
(مذكور در پيوست  )1به 61/6درصد سطح
سال 1990رسيد و پروتکل در تاريخ  16فوريه
 2005اجرايي شد .بنابراين اجالس يازدهم
( )COP11اولين كنفرانس اعضا بعد از اجرايي
شدن پروتکل ( )COP/MOP1بوده است.
اجالس مذكور نقطه آغاز فعاليتهاي رسمي
تجارت انتشار بود و با فراهم نمودن قوانين
تجارت ،مقررات اجرايي مکانيسم توسعة پاك
( )1()CDMو اقدامات مشترک ( )2()JIتحت
پروتكل كيوتو را تعيين نمود.
سيزدهمين كنفرانس اعضا ،برابر با
ِ
كنفرانس بعد از اجرايي شدن پروتكل
سومين
كيوتو ،در بالي اندونزي برگزار شد .گزارش
 )3(IPCCمبني بر افزايش درجه حرارت تا
 6درجه سانتيگراد تا پايان قرن و آسيب
جدي بر اقتصاد و اكوسيستم جهان كه در
اين كنفرانس ارائه شد ،موجب شد كه اعضا
بر فوريت اقدامات جدي و مناسب كاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي تأكيد ورزند .در
اين كنفرانس برخي مباحث در ارتباط با
وضعيت نظام آب و هوايي(اقليمي) بعد از
سال  2012مطرح شد و طرح تعهدات كاهش
انتشار بصورت بخشي (بجاي كشوري) براي
26

دوران بعد از  2012از سوي برخي كشورها
پيشنهاد شد .همچنين اعضا تصميم گرفتند كه
در كنفرانس بعدي كه قرار بود در سال 2009
و در كپنهاگ دانمارك برگزار شود ،به بررسي
وضعيت اجراي تعهدات پروتكل كيوتو تا آن
سال (از سوي كشورهاي متعهد) پرداخته و در
مورد توافقات جديد براي بعد از پايان اولين
دوره تعهدات ،تصميمگيري نمايند .اهميت
اين كنفرانس به دليل تنظيم برنامه مرسوم
به"نقشة راه" بالي است كه بر چهار محور
کاهش انتشار ،سازگاري ،فناوريهاي كاهش
انتشار و نحوه تأمين مالي پروژههاي كاهش
انتشار تمركز دارد.
كنفرانس چهاردهم اعضا كه در سال
 2008در شهر «پوزنان» در كشور لهستان
برگزار شد ،نقطه عطفي بر فعاليتهاي كاهش
انتشار كه در كنفرانس «بالي» مورد توافق قرار
گرفت ،بود .اين كنفرانس به عنوان ميانراهي
بين كنفرانس بالي و كنفرانس كپنهاگ
( )COP15بود و به تعهد شفاف دولتها مبني
بر پاسخي جدي ومؤثر به مشكالت تغيير آب
و هوا در روند مذاكرات سال  2009در كپنهاگ
انجاميد .در اين كنفرانس نقش مكانيسمهاي
بازار محور تحت پروتكل كيوتو در آينده و
بكارگيري روشهاي مؤثر به منظور اصالح
آنها و نيز توسعه فرايندها و متدلوژيهاي
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بهبود بخش توزيع منطقهاي پروژههاي
مكانيسم توسعه پاك ( ،)CDMمورد توجه
قرار گرفت و امكان انجام برخي پروژههاي
جمعآوري و ذخيرهسازي كربن در قالب
مكانيسم توسعه پاك بررسي شد .كنفرانس
«پوزنان» از نظرفرايند آتي تعهدات در 2009
اهميت داشت و براي اولين بار در آن ،تعهدات
جديد آب و هوايي بجاي پروتكل كيوتو براي
سالهاي بعد از  ،2012بطور جدي مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت.
بدين ترتيب با توجه به آنكه دوره اول
تعهد پروتكل كيوتو ( )2008-2012رو به اتمام
است ،جامعه بينالمللي به دنبال جايگزيني
مناسب براي نظام آب و هوايي بعد از 2012
بود و مذاكرات جدي بر آن را به كنفرانس
كپنهاگ برابر با پانزدهمين كنفرانس اعضا
( ،)COP/MOP5موكول كرد .انتظار ميرفت
اين نشست نقطه عطفي براي فعاليتهاي
كاهش انتشار باشد و بتواند راهكارهايي
را براي توافقات كاهش انتشار كشورهاي
ش كشورهاي در
توسعهيافته ،شفافيت تال 
حال توسعه ،تأمين مالي برنامههاي كوتاه و
بلندمدت و تجديد ساختارهاي قانوني و
الزامآور ،ارائه نمايد .همچنين انتظار ميرفت
كه در اين كنفرانس ،تعهدات بيشتري براي
كشورهاي توسعهيافته در امتداد تعهدات
پروتكل كيوتو در نظر گرفته شود .كشورهاي
توسعهيافته نيز اصرار زيادي بر مشاركت
اياالت متحده آمريكا و نيز كشورهاي در
حال توسعه در اقدامات الزامآور كاهش انتشار
داشتند و حتي انجام تعهدات خود را منوط به
متعهد شدن آمريكا و كشورهاي بزرگ در حال
توسعه ( يا در حال ظهور) نظير چين نمودند.
با اين حال عليرغم انتظاراتي كه ميرفت،
كنفرانس نتوانست به چارچوبي اجرايي دست
يابد و اعضا به توافقنامهاي كه بتواند جايگزين
پروتكل كيوتو شود و تعهد كشورهائي نظير
چين و همچنين اياالت متحده را به همراه
داشته باشد ،دست نيافتند .البته وجود بحران
مالي اقتصادي در جهان بر بينتيجه ماندن اين
كنفرانس چندان بيتأثير نبود .اتحاديه اروپا در
كنفرانس كپنهاگ توافقنامه سال  1990مبني بر

كاهش  20درصدي انتشار گازهاي گلخانهاي
تا سال  2020را تمديد كرد.
پس از كنفرانس ناموفق كپنهاگ و خارج
شدن روند مذاكرات از روند حقوقي خود
كه البته موجب "توافقنامه كپنهاگ" گرديد،
شانزدهمين كنفرانس اعضا ()COP/MOP6
در "كانكن" در كشور مكزيك برگزار شد.
اين كنفرانس مجموعهاي متوازن از تصميمات
كليه دولتها در مسير آيندهاي با انتشار كم
آاليندهها را در پي داشت و اقدامات بيشتري را
براي حمايت از كشورهاي در حال توسعه در
خصوص مبارزه با تغيير آب و هوا درخواست
نمود .بسته توافق شده در اين كنفرانس به
"توافقات كانكن" موسوم گرديد .كنفرانس
كانكن اعتماد دولتها در فرآيند مذاكرات
چند جانبه تغيير آب و هوا ،براي دستيابي
به نتايج تازه را برانگيخت .اقدامات اساسي
جهت حفاظت از جنگلهاي كشورهاي در
حال توسعه نيز مدنظر قرار گرفت .اعضا
همچنين،محدودكردن ميزان افزايش دماي كره
زمين به زير  Co2و ايجاد زمان بندي واضحي
جهت بازنگري و حصول اطمينان از كفايت
اقدامات جهاني تغيير آب و هوا را مورد توجه
قرار دادند.
عالوه بر اين ،ايجاد سيستمي به منظور
ثبت اقدامات كشورهاي در حال توسعه جهت
كاهش انتشار ،اختصاص مبلغ  30ميليارد دالر
به عنوان منبع مالي" آغاز سريع" از سوي
كشورهاي صنعتي براي حمايت از اقدامات
كشورهاي در حال توسعه (تا سال ) 2012
و تأمين  100ميليارد دالر منابع مالي بلندمدت
تا سال  ،2020طراحي "صندوق سبز آب و
هوا" تحت نظر كنفرانس اعضاء ،تأسيس
"چارچوب انطباق كانكن" ،افزايش اقدامات
براي كاهش انتشارات ناشي از جنگلزدايي و
كاهش جنگلها در كشورهاي در حال توسعه
و ايجاد يك مكانيسم فني شامل " كميته
اجرايي فناوري" و "مركز شبكه فناوريهاي
تغيير آب و هوا" جهت همكاري فني براي
حمايت از اقدامات انطباق و كاهش انتشار از
جمله اقدامات كنفرانس شانزدهم اعضا بود.
هفدهمين كنفرانس اعضا كه برابر
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با هفتمين كنفرانس بعد از اجرايي شدن
پروتكل كيوتو ( )COP/MOP7ميباشد از 28
نوامبر تا  9دسامبر  2011در شهر "دوربان"
آفريقايجنوبي برگزار شد .اين كنفرانس كه
هيئتهايي از  194كشور جهان در آن شركت
داشتند ،در شرايطي برگزار گرديد كه تا پايان
سال  2012به عنوان سال پاياني اولين دوره
تعهد پروتكل كيوتو ،زمان زيادي باقي نمانده
است .نمايندگان كشورها در اين كنفرانس به
توافقاتي در مورد آينده نظام آب و هوايي با
توجه به نياز مبرم به افزايش اقدامات به منظور
تثبيت ميانگين افزايش دما زير دو درجه
سلسيوس ،دست يافتند .در كنفرانس دوربان
طرح جديدي به بحث گذاشته شد که بر
اساس آن بايد گروههاي تخصصي براي تعيين
نحوه دقيق کاهش توليد گازهاي گلخانه اي
تا قبل از سال  ۲۰۱۵کار خود را آغاز کنند و
از اينرو تمامي کشورها موظف خواهند شد
که کاهش توليد اين گازها را از هم اکنون در
دستور کار خود قرار دهند.
در اين كنفرانس  35كشور صنعتي
به جز روسيه ،ژاپن و كانادا بر دوره دوم
تعهدات پروتكل كيوتو از اول ژانويه 2013
تا سال  2017توافق و مقرر نمودند كه اهداف
اقتصادي خود را در چارچوب محدوديتهاي
مقداري انتشار يا اهداف كاهش ،تعيين و آن
را براي بررسي مجدد در اول ماه مي 2012
ارائه نمايند .از آنجا كه قوانين پروتكل كيوتو
و مكانيسمهاي بازاري آن ابزار مؤثري در
فعاليتهاي جهاني مبارزه با تغيير آب و هوا
بوده است ،تمديد  5ساله آن مناسب تشخيص
داده شد و به عنوان الگويي براي توافقات آتي
باقي ماند.
اين كنفرانس امكان تعهدات جديد براي
چين ،هند ،برزيل ،آفريقايجنوبي و برخي
ديگر از انتشاردهندگان بزرگ آاليندهها را در
مباحث خود دنبال كرد ولي به توافقي در اين
باره دست پيدا نكرد و بحث در اين زمينه و
در زمينة تعيين جايگزين براي پروتكل كيوتو
را به سال  2012موكول نمود و مقرر شد نظام
جايگزين پروتكل كيوتو تا سال  2015تدوين
شود و از سال ( 2020يا  )2017اجرايي گردد.
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از جمله توافقات دوربان ،تدوين
چارچوب گزارشدهي كاهشهاي انتشار
در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه
بر اساس اصل "مسئوليتهاي مشترك اما
متفاوت" كشورهاي مختلف بود .عالوه بر
اين دولتهاي شركتكننده در مورد اجراي
كامل بسته حمايتي كشورهاي در حال توسعه
كه در كانكن مورد توافق گرفته بود،موافقت
نمودند كه ميتواند به معناي ضرورت حمايت
از جهان در حال توسعه و بويژه فقيرترين و
آسيبپذيرترين آنها ،در جهت سازگاري با
تغييرات آب و هوايي باشد.
اگر چه برخي مناطق و كشورها تاكنون
پيشرفتهايي را در جهت كاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي بر مبناي تعهدات خود
داشتهاند اما محدودكردن افزايش درجه
حرارت به كمتر از دو درجه سلسيوس
اقدامات بسيار بيشتري را ميطلبد .لذا تصميم
گرفته شد كه فعاليتهاي مبارزه با تغييرات
آب و هوايي سازمان ملل گسترش يابد و مقرر
شد كه اين تالشها از سوي هيئت بينالدول
تغييرات آب و هوايي سازمان ملل ( )IPCCدر
سالهاي  2013-2015مورد ارزيابي و بررسي
جهاني قرار گيرد.
از جمله تصميمات كليدي كنفرانس
دوربان ،كمك كشورهاي توسعهيافته براي
آغاز به كار صندوق سبز آب و هوا با 30
ميليارد دالر منبع مالي و ضمانت  100ميليارد
دالري بود .اين صندوق در سال  2012آماده
كمك به كشورهاي در حال توسعه جهت
تقويت تالشها براي ايجاد آينده پاك انرژي
و كمك به سازگاري با تغييرات آب وهوايي
موجود خواهد بود .كميتهاي نيز مسئول بررسي
تأمين مالي اقدامات در راستاي مبارزه با تغيير
آب و هوا در بدنه كنوانسيون شد .اين كميته
متشكل از  20عضو از نمايندگان كشورهاي
توسعهيافته و در حال توسعه ميباشد .در همين
راستا بر برنامه كاري متمركزي توافق شد كه به
پيشرفت وضعيت تأمين مالي اقدامت مبارزه با
تغيير آب و هوا و تحليل گزينههاي تأمين مالي
از منابع مختلف كمك خواهد كرد .در كنار آن
نيز دولتها در مورد ثبت سوابق فعاليتهاي

كاهش انتشار كشور در حال توسعهاي كه
حمايت مالي دريافت نمودهاند ،توافق نمودند.
تشكيل كميته انطباق متشكل از 16
عضو با هدف ارائه گزارشات بهبود هماهنگ
اقدامات سازگاري در مقياس جهاني ،از ديگر
دستاوردهاي اين كنفرانس بود كه هدف آن
تقويت ظرفيت انطباق كشورهاي فقير و
آسيبپذير در مقابل پديده تغيير آب و هوا و
زيانهاي آن و نيز اقدامات واكنشي كشورهاي
متعهد به كاهش انتشار ميباشد .كشورهايي
كه نسبت به سايرين از آسيبپذيري بيشتري
برخوردارند حمايتهاي بيشتري را دريافت
خواهند نمود .بدين منظور گروه كاري براي
بررسي پيامدهاي ناخواسته ناشي از فعاليتها
و سياستهاي تغيير آب و هوا تشكيل شد.
در كنفرانس دوربان در مورد اجرايي شدن
مركز و شبكه فناوري آب و هوايي در سال
 2012كه توافق اوليه آن در  COP16حاصل
شده بود ،موافقت شد و مقرر گرديد كه بازوي
اجرايي آن از طريق دبيرخانه كنوانسيون ايجاد
شود.
قابليت تعريف پروژههاي جذب و
ذخيرهسازي دياكسيد كربن ( )4()CCSمدتها
بود كه در كنفرانسهاي مختلف اعضا مورد
بحث قرار ميگرفت .از مهمترين دستاوردهاي
كنفرانس دوربان پذيرش اين پروژهها در قالب
مكانيسم توسعه پاك ( )CDMاست .البته مقرر
شد دستورالعملهاي مربوط به آن به لحاظ
بيضرر بودن براي محيطزيست هر  5سال
يكبار مورد بازبيني قرار گيرد.
عالوه بر اين دولتها بر توسعه
مكانيسمهاي جديد بازاري به منظور كمك به
كشورهاي توسعهيافته در دستيابي به تعهدات
كاهش خود توافق نمودند كه جزئيات آن در
سال  2012مشخص خواهد شد .بسياري از
كشورهاي حاضر معتقدند كه آنچه در دوربان
به آن دستيافتهاند نقش بسيار مهمي را در
نجات آينده جوامع ايفا خواهد كرد.

خواهد داشت كه زندگي جوامع را تهديد
ميكند .اگر چه كشورهاي صنعتي مسئول
اصلي انتشار گازهاي گلخانهاي و بروز
پديده تغيير آب و هوا هستند و اين موضوع
بارها در كنفرانسهاي مختلف اعضا بيان
شده است ليكن آنچه از گفتگوها بر ميآيد
نشان از تهديدي جدي براي كشورهاي
در حال توسعه نظير هند و چين دارد كه
اكنون با روند رو به رشد سريع اقتصادي
خود از بزرگترين انتشاردهندگان گازهاي
گلخانهاي محسوب ميشوند .در واقع گفته
ميشود اگر چه كشورهاي توسعهيافته
صنعتي مسئوليت تاريخي انتشار آاليندهها
و گرمايش جهاني را دارند ،ليكن
كشورهايي نظير چين مسئول آيندهاند .با
اين حال هر چند مخالفت زيادي در مورد
تعهد كشورهاي در حال توسعه وجود دارد
ليكن با توجه به هدف تشديد كنترل انتشار
گازهاي گلخانهاي و تدوين نظام جديد آب
و هوايي به جاي پروتكل كيوتو ،متعهدشدن
كشورهايي كه باالترين ميزان انتشار را در
جهان دارند ،دور از انتظار نيست.
ترديدي نيست كه تعهد بر كاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي كشور ايران را نيز تهديد
ميكند .اين تهديدات زماني اهميت پيدا
ميكند كه بدانيم كشور ايران جزء ده كشور
با انتشار باال در دنيا محسوب ميشود و بر
اساس آمار آژانس بينالمللي انرژي ،در رده
هشتم جدول قرار دارد.
اگر چه برخي اقدامات در زمينه كاهش
انتشار گازهاي گلخانهاي در كشور انجام
شده و يا در حال انجام است ليكن نبايد
فراموش كرد كه ساختار كشور هنوز آمادگي
پذيرش تعهدات كاهش انتشار را ندارد و
چنين وضعيتي لزوم توجه و اقدامات جدي
در جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و
برنامهريزي صحيح در اين حوزه را ميطلبد.


جمعبندي:

پینوشت:

آنچه مسلم است افزايش درجه حرارت
زمين تا پايان قرن ،پيامدهاي بسيار ناگواري
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میدان گازی فروز Bو شرکت مپنا
در روز دوم اسفندماه  1390شرکت نفت
فالت قاره و شرکت مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران (مپنا) ،در حضور رستم
قاسمی ،وزیر نفت و احمد قلعهبانی،
مدیرعامل شركتنفت ،قرارداد طرح توسعه
میدان گازی فروز Bرا به امضا رساندند .آنچه
در ادامه خواهید خواند؛ مشخصات میدان
گازی فروز Bو نیز اطالعاتی در مورد شركت
مپنا و این قرارداد است.

تثبیت و شیرینسازی میعانات گازی ،گازمایع
و گوگرد برای تولید یك میلیارد فوت مكعب
گاز در روز احداث میشود.
همچنین بهدنبال این قرارداد مخازن
ذخیره میعاناتگازی و گازهای مایع و اسكله
صادرات میعاناتگازی و گوگرد و همچنین
تأسیسات تصفیه آبهای آلوده در خشكی
براساس استانداردهای زیستمحیطی احداث
میشود .از دیگر مواد این قرارداد؛ احداث
تأسیسات پشتیبانی ،خدماتی ،اداری و راههای
ارتباطی مرتبط به تأسیسات خشكی در جزیره
قشم ،احداث ایستگاه تقویت فشار و خطلوله
انتقال مازاد گاز از جزیره قشم به ساحل و
همچنین احداث نیروگاه سیكل تركیبی توسط
بخشخصوصی در این جزیره است.
حجم ذخیره گاز درجای این میدان
حداقل  28تریلیونفوتمكعب برآورد
شده و حجم گاز قابلاستحصال آن حداقل
 18تریلیونفوتمكعب برآورد شده است.
گفتنی است میزان ذخیره مایعاتگازی این
میدان نیز حدود  180میلیون بشكه تخمین
زده شده است که در مرحله نخست یك
میلیاردفوتمكعب ( 25میلیون مترمكعب)
در روز گاز و حدود  10هزار بشكه در روز
مایعاتگازی تولید خواهد شد.

توگاز از دستاوردهایی است که در انعقاد
نف 
قرارداد این میدان پیشبینی شده است.
جزییات این قرارداد كه بهصورت بیع
متقابل ( )Buy-Backبه امضا رسیده ،شامل
طراحی ،ساخت ،حمل و نصب دو سكو،
تأسیسات جداسازی آب و تأسیسات اولیه
مورد نیاز در سكوی مركزی در دریا ،حفاری
 12حلقه چاه جدید تولیدی ،حفاری یك
حلقهچاه دفن گازهای اسیدی در خشكی،
احداث خطوطلوله جریانی ،احداث خط لوله
 32اینچ و  4/5اینچ بهمنظور انتقال گاز به
جزیره قشم و ارسال ماده شیمیایی ضد یخ
زدگی متیل اتیل گالیكول ( )MEGاز خشكی
به سكوی مركزی است.
براساس این قرارداد یك یا دو حلقه چاه
توصیفی بهمنظور ارزیابی كامل میدان و تعیین
پتانسیل مرحله دوم توسعه ،حفاری میشود.
همچنین تأسیسات فراورش گاز و جداسازی،

شرکت مدیریت پروژههای
نیروگاهی ایران (مپنا) و
قرارداد فروزB

میدان گازی فروزB

میدان گازی فروز Bدر منطقه برون
ساحلی و بین جزایر سیری و كیش قرار دارد.
توسعه میدان ،تولید گاز و میعاناتگازی،
انتقال گاز تولیدی به جزیره قشم برای تولید
برق در نیروگاه سیكلتركیبی به میزان سه
هزار مگاوات در مرحله نخست ،تبدیل جزیره
قشم به منطقه انرژی و تبدیل شركتهای ایرانی
به شركتهای معتبر در زمینه توسعه میادین

شرکت مپنا ،یك بنگاه اقتصادی ایرانی
است كه به همراه  33شركت زیرمجموعه
خود ،تحت لوای گروه مپنا در زمینه توسعه و
ساخت نیروگاههای حرارتی و همچنین اجرای
توگاز و ریلى بصورت پیمانكار
پروژههاى نف 
اجرایی كلید در دست ( )EPCو سرمایهگذاری
خصوصی ( )IPPفعالیت میكند.
گروه مپنا از آغاز تأسیس در سال ،1371
اجرای بیش از  85پروژه به ارزش بیش از
 30میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت نموده
است .عالوه بر آن  60محصول گوناگون و
 85نوع خدمات مختلف را به مشتریان خود
عرضه میکند .گروه مپنا عالوه بر فعالیت در
زمینه تولید تجهیزات اصلی این صنعت نظیر
توربوکمپرسورهای خطوطانتقال گاز ،در
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اجرای پروژههای مختلف نظیر توسعه میادین،
حفاری در خشکی و دریا ،واحدهای فرآیندی
میاندستی و پاییندستی ،تأسیسات جانبی و
یوتیلیتی و ساخت مخازن نیز فعال شده است..
ارزش قرارداد طرح توسعه میدان گازی
فروز Bکه از سوی شركت نفت فالتقاره به
مپنا واگذار شده ،سه میلیارد و  800میلیون
دالر و مدت اجرای آن  5/5سال است .احمد
قلعهبانی ،مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با
بیان اینکه «قرارداد طرح توسعه میدان گازی
فروز Bزنجیرهارزش را دراین میدان تكمیل
میكند» ،میگوید« :این قرارداد یكی از بهترین
قراردادهای شركت ملینفت ایران خواهد بود
كه در خالل آن توسعه یكی از بزرگترین
میدانهای گازی خلیج فارس آغاز میشود».
رستم قاسمی ،وزیر نفت نیز میگوید« :با
تبدیل گاز به برق ،منابع ما به ارزش افزوده
بیشتری تبدیل میشود ».وی با بیان اینکه

«تقریب ًا اكثر میادین نفتی و گازی در برنامه
توسعه ،تعیین تكلیف شده و قراردادهای منعقده
كار خود را شروع كردهاند» ،میافزاید« :تا پایان
سال قراردادهای شروع توسعه چند میدان نفتی
و گازی دیگر نیز منعقد خواهد شد».
تجربه شرکت مپنا در بخش باالدستی
یعنی توسعه میادین نفتی و گازی بسیار کم
است و شاید بهتر بود که با پروژه بسیار
کوچکتری وارد این بخش میشد .ضمن اینکه
در شرایط کنونی و با وجود محدودیتهای
بینالمللی طبع ًا مشکالت زیادی در جهت
تامین تجهیزات چنین طراحی وجود خواهد
داشت و در چنین شرایطی تمام توان کشور
باید مصروف توسعه میادین مشترک و
فازهای مختلف پارسجنوبی شود و لذا در
اولویت توسعه چنین میادین مستقلی ،تردید
جدّ ی وجود دارد .
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میدان نفتی چنگوله و شرکت دانا انرژی
در روز هفدهم بهمنماه گذشته ،شركت
مهندسی و توسعهنفت و شركت دانا انرژی
در حضور احمد قلعهبانی ،مدیرعامل شركت
ملی نفت ایران ،موافقتنامه طرح توسعه
تولید زودهنگام میدان نفتی چنگوله را به
امضاء رساندند .آنچه در ادامه خواهید
خواند؛ مشخصات میدان نفتی چنگوله و نیز
اطالعاتی در مورد شركت دانا انرژی و این
موافقتنامه است.

میدان چنگوله

میدان چنگوله یكی از میادین کوچک
هیدروكربنی غرب کشور است که در
ساختمان زمینشناسی بلوك اناران در دماغه
كوههای زاگرس ،در امتداد مرز ایران و عراق
و در قسمت جنوب غربی استان ایالم بین

دو شهر مهران و دهلران واقع شده است و
الیه بنگستان این میدان هدف تولید در این
مرحله بهشمار میرود .میزان نفت درجای
میدان نفتی چنگوله حدود  2/7میلیارد بشکه
برآورد شده است هنوز تخمین از ضریب
بازیافت آن وجود ندارد اما اگر این میزان
را مطابق متوسط میادین ایران یعنی حدود
20درصد در نظر بگیریم نفت قابل بازیافت
آن حدود 520میلیون بشکه خواهد بود.
میدان چنگوله ظاهرا ً جزء اکتشافات جدید
و مربوط دوران بعد از انقالب است درجۀ
 APIنفت این میدان نیز  22اعالم شده که
نفتخام سنگین است.
قرارداد میدان نفتی چنگوله در سه مرحله
تنظیم شده است؛ مرحله اول مطالعاتی بوده و
مرحله دوم تولید زودهنگام  15هزار بشكه در

روز است که برای انتقال آن از یك خطلوله
 8اینچ به طول  127كیلومتر به مقصد دهلران
استفاده خواهد شد .در مرحله سوم نیز تولید
نهایی  65هزار بشكه محقق خواهد شد.
در میدان نفتی چنگوله دو حلقه چاه
حفاری شده و در مرحله تولید زودهنگام این
میدان ،تعمیر و تكمیل دو حلقه چاه موجود و
حفر دو حلقه چاه جدید برای بهدست آوردن
اطالعات جدید و حصول تولید زودهنگام
و ارزیابی توانایی تولید میدان ،به استناد
مصوبه سال  1387هیأت مدیره شركت ملی
نفت ایران برنامهریزی شده است .در بخش
سطحاالرضی نیز احداث حداقل تأسیسات
تولید زودهنگام شامل تفكیكگر مرحله اول،
پمپهای انتقال ،تأمین برق از طریق دیزل
ژنراتور ،حوضچه تبخیر ،مشعل ،خطوط
لوله جریانی و تأسیسات سرچاهی در برنامه
است.
پس از انصراف شركت هیدرو زاگرس
از عقد قرارداد توسعه میدان آذر و حفر
یك حلقه چاه در میدان چنگوله  ،شركت
مهندسی و توسعه نفت اعالم کرد که در
راستای تعجیل در تولید از این میدان،
منتظر حضور پیمانكاران و سرمایهگذاران
خارجی نمیشود و فعالیتهای زیربنایی
شامل ارزیابی دقیق پتانسیل هیدروكربنی
میدان ،تحصیل ارضی ،پاكسازی منطقه،
انجام مطالعات آمایش و زیستمحیطی
و نیز طراحی و ساخت جادههای اصلی،
جادههای دسترسی و احداث سلر را بهمنظور
زمینهسازی اجرای عملیات حفاری و ساخت
تأسیسات سطحاالرضی و خطوطلوله انتقال
نفتوگاز در مردادماه  1387و از محل منابع
داخلی شركتملینفت ایران آغاز كرد.
براساس موافقتنامه اخیر که ارزش آن
بین  200تا  250میلیون دالر برآورد میشود،
تاریخ تولید زودهنگام طرح توسعه این میدان
اواخر سال  1393تعیین شده است.

شرکت دانا انرژی و
موافقتنامه چنگوله

شرکت انرژي دانا که در سال 1378
تأسيس شده ،يک هلدینگ سرمايهگذار
خصوصي در بخش باالدستي نفت و گاز
است که پنج شرکت زیرمجموعه آن (شرکت
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حفاري دانا ،شرکت ژئوفيزيک دانا ،شرکت
دانا اويل سرويسز ،شرکت دانا پتروريگ و
شرکت خدمات انرژی دانا) در زمينه توسعه
ميادين ،جمعآوري و تحليل دادهها ،اجراي
پروژههاي حفاري ،تأمين دکل و خدمات
وابسته به حفاري فعالیت میکنند.
این شرکت در حال حاضر پروژههای
لرزهنگاری اهواز ،مطالعه هیدراتهای گازی
در دریای عمان ،تأمین دو دکل حفاری
خشکی و خدمات منطقه نفتی آزادگان
شمالی و ...را در دست دارد.
ناجی سعدونی ،مدیرعامل شركت
مهندسی و توسعه نفت (متن) ،درباره امضای
قرارداد با شرکت انرژی دانا میگوید« :توسعه
میدانهای آذر و چنگوله تحت عنوان بلوك
اناران با یك شركت نروژی به امضا رسیده
بود كه بعد از خروج آنها از طرح توسعه،
میدان به دست پیمانكاران داخلی سپرده شد».

مدیرعامل شركت ملی نفت ایران
میگوید« :امضای قرارداد طرح تولید
زودهنگام میدان نفتی چنگوله ،هشتمین
قرارداد از سلسله قراردادهای میادینی است
كه وزارت نفت پیش از این وعده توسعه
آنها را داده بود ».به گفته وی ،شركت ملی
نفت ایران بررسی  22قرارداد را در این
بخش شروع کرده است كه پس از میدان
چنگوله ،قراردادهای بعدی نیز با تأكید بر
همكاری با پیمانكاران داخلی منعقد خواهد
شد.
بنظر میرسد که شرکت دانا انرژی توان
توسعه میدان چنگوله را داشته باشد اما اینکه
توسعه میدان چنگوله براساس چه طرحی
جامعی از توسعه میادین هیدروکربنی در
اولویت قرار گرفته است ،چندان روشن
نیست .
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نهضت ملی نفت موتور محرکة
قرارداد کنسرسیوم و تجدیدنظر در آن
در مصاحبه با دکتر «پرویز مینا

چکيده:

دکتر پرویز مینا که در جریان مصاحبه سرگذشت خود را نیز شرح کرده است ،از مدیران برجسته و پر سابقه صنعتنفت
در دوران قبل از پیروزی انقالب است که با تحصیالت مرتبط ،تمام عمر خود را در صنعت نفت ایران و جهان گذرانده
است .دکتر مینا که یکسال قبل از پیروزی انقالب اسالمی بازنشسته شده است ،هم از دوران ملی شدن نفت خاطراتی
دارد و هم در تحوالت پس از آن خود مستقیما درگیر بوده است .وی خصوصا از دوران کنسرسیوم یعنی سالهای 1333تا
 1352و خصوصا نحوه تنظیم روابط میان کنسرسیوم و شرکت ملی نفت ایران و نیز از تجدیدنظر در قرارداد کنسرسیوم در
 1352خاطرات و اطالعات شنیدنی و دست اولی دارد و البته طبعا تحلیلهای خود را ارائه میدهد .دکتر مینا شرح میدهد
که نهضت عظیم ملی شدن نفت گرچه با توفیق کامل همراه نبود اما چگونه سوخت حرکات بعدی بسمت برگرداندن سکان
صنعت نفت بدست ایرانیان را تمهید کرد .در آستانه سالگرد ملی شدن صنعتنفت ،متن این مصاحبه را که مدتی پیش انجام
شده است ،برای اولین بار انتشار داده و به خوانندگان عزیز اقتصادانرژی تقدیم میکنیم.
31

شماره  147-148بهمن و اسفند ماه 1390

با تشکر از وقتی که به ما داديد لطفاً ابتدا خودتان را معرفي كنيد

هستم .دليل اصلي تقاضای بازنشستگی اين بود كه هم از كار زياد و
مسئوليت زياد خسته شده بودم و هم در پي تغييراتي كه در شركت
ملي نفت داده شد ،بنده با نحوة كار و برنامهها موافق نبودم .به اين
دليل كنارهگيري كردم.

و بفرماييد كجا و در چه سالي به دنيا آمدهايد و چطور شد كه وارد

صنعت نفت شديد؟

بنده درسال  1306درتهران متولد شدم .دوران دبستان و
دبيرستان را در دبستان جمشيدجم و دبيرستان فيروزبهرام گذراندم
و سپس در امتحانات كنكور براي ورود به آموزشگاه فني نفت
آبادان شركت كردم .آن زمان در بين فارغالتحصيالن مدارس ايران
 40نفر را انتخاب ميكردند كه بنده جزو آنها بودم .بعد از كنكور
به آبادان رفتم و يكسال در آموزشگاه فني نفت آبادان تحصيل
كردم .در آخر سال اول ،براي اعزام  4نفر از بين  40نفري كه
در آموزشگاه بودند براي تحصيل در دانشگاه بيرمنگام انگلستان
كنكوري در آبادان برگزار میشد و بنده جزء آن  4نفر براي تحصيل
در رشتة مهندسي نفت انتخاب شدم .بنابراين به انگلستان اعزام
شدم و  4سال دورة ليسانس را گذراندم .سالي كه فارغالتحصيل
شدم مصادف با مليشدن صنعتنفت بود و دانشگاه به بنده براي
ادامة تحصيل و اخذ درجة دكترا بورس داده
بود .ولي چون نفت ملي شده بود و در ايران
احتياج به كارشناسان ايراني بود ،بنده به
ايران مراجعت كردم .سه سال در پااليشگاه
آبادان بودم ،يعني در دوران ملي شدن در
سالهاي  1951تا  1954ميالدي در آبادان
كار ميكردم .بعد از سقوط دولت دكتر
مصدق و عقد قرارداد كنسرسيوم ،دوباره
به انگلستان مراجعت كردم .سه سال دورة
دكترا در رشت ة مهندسي نفت را گذراندم و
بعد از سه سال به ايران بازگشتم .در حقيقت
آغاز خدمت طوالني بنده در صنعت نفت
از اينجا شروع شد .شروع كارم در رشتة
اكتشاف و توليد بود .بعد از چند سال به عنوان رئيس ادارة مهندسي
نفت و توليد گماشته شدم و چندسالي در آن اداره خدمت كردم.
بعد از آن سمت رئيس ادارة امور شركتهاي وابسته كه مسئول
مذاكرات و عقد قرارداد با شركتهاي خارجي و نظارت بر عمليات
آنها بود را پذیرفتم .بعد از چند سال به عنوان معاون امور بينالملل
و عضو عليالبدل هيأت مديره شركت ملي نفت انتخاب شدم و
در چهار سال آخر دوران خدمتم سمت عضو اصلي هيأت مديره
و مدير امور بينالملل را عهده دار بودم .ضمن ًا مدتي سمت رئيس
هيأت مديره شركت نفت ايران ـ ايتاليا را بعهده داشتم و عضو هيأت
مديره شركت ملي نفتكش ايران بودم .همچنين مدتي رئيس هيأت
مديره شركت نفت ايران در انگلستان بودم كه در درياي شمال
مشغول اكتشاف و توليد بود .يكسال قبل از انقالب استعفا دادم و
خودم را بازنشسته كردم و بعداز انقالب هم به فرانسه آمدم و اينجا
مستقر شدم و به عنوان مشاور در امور بينالملل نفت مشغول كار

اجازه دهيد وارد اصل موضوع كه قرارداد كنسرسيوم است شويم.
اگر امكان دارد در ابتدا توضيح دهيد كه در مقطع عقد قرارداد،

شرايط و تحوالت بينالمللي به چه شكل بود و اين قرارداد چه

ارتباطي با آن شرايط داشت؟

عرضكنم كه قبلاز هرچيز بايد توجهفرماييد كه ج ّو بينالمللي
نفت در آن موقع به اين شكل بود كه هشت شركت عمده بينالمللي
نفت يعني پنج شركت آمريكايي ،شركت بريتيش پتروليوم ،شركت
هلندي شل و يك شركت فرانسوي در حدود  90درصد ظرفيت
توليد ،پااليش و توزيع نفت در جهان آزاد و حدود  85درصد ظرفيت
ناوگان نفتكشهاي دنيا را در بطور انحصاری در اختيار داشتند.
عالوهبر قدرت فني و اقتصادي ،اين هشت شركت از حمايت كامل

سياسي ،نظامي و اقتصادي دولتهاي خود برخوردار بودند .بنابراين
بايد در نظر داشت كه ايران با يك قدرت عظيم بينالمللي مواجه بود
كه اختيار عمليات توليد ،تصفيه و حمل و نقل نفت دنيا را در اختيار
داشت .پساز شكست دولت دكتر مصدق ،بحث قرارداد كنسرسيوم
در يك چنين جوي آغاز شد .از همه مهمتر اينكه در دوران ملي
شدن يعني از سال  1951تا  ،53برخالف تصور ايران ،كه فكر
ميكرد با قطع صادرات نفتش ،دنيا با كمبود نفت روبرو خواهد شد،
اين شركتها با هم همكاري كردند و با افزايش توليد از كشورهاي
عربستان ،عراق ،كويت و آمريكا ،نه تنها توانستند كمبود نفت ايران
را تأمين كنند بلكه در حدود سه برابر آنچه از ايران توليد و صادر
ميشد به بازار عرضه كردند .در شروع سال  1951كه نفت ملي
شد ،كل توليد دنياي آزاد در حدود  10ميليون و  900هزار بشكه
در روز بود ،در صورتيكه توليد نفت ايران در آن موقع حدود660
هزار بشكه در روز بود .اما همانطور كه عرض كردم يك سال و نيم
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بود ،شركت بريتيش پتروليوم نميتوانست مجددا ً در ايران قرارداد
امضاءكند .بنابراين الزم بود كه شركتهاي بينالمللي آمريكايي
و حتي هلندي و فرانسوي وارد عمل بشوند .عالوهبراين ،مسئله
سياسي در آن موقع فوقالعاده مهم بود .چون با اتفاقاتي كه در آن
سه سال در ايران افتاد وضع اقتصادي ايران به جايي كشيده بود كه
ايران تقريب ًا ورشكسته بود .براي اينكه سه سال درآمد نفت ايران
به كلي قطع شد و ايران مجبور بود تمام تأسيسات نفتي آبادان و
مناطق نفتخيز را در يك وضع سالم و خوبي حفظ كند ،كه اين
مسئله خرج داشت .همچنين حقوق تمام كاركنان و كارمندان ايراني
صنعتنفت بايد پرداخت ميشد واال اينها همه به جاهاي مختلف
ميرفتند .صنعت نفت ايران ديگر درآمدي نداشت بنابراين ايران
به مرحلهاي رسيده بود كه در وضع بسيار سخت اقتصادي بود.
عالوه بر آن مسئله فعاليت حزب توده در ايران بود كه آمريكا را به
ترس انداخته بود كه مبادا دولت اتحاد جماهير شوروي از طريق
حزب توده بتواند در ايران كنترل سياسي را به عهده بگيرد .در اين

بعد ،اين هشت شركت توانستند توليد جهان را به  13ميليون بشكه
در روز برسانند .يعني بيش از  2ميليون بشكه به توليد اضافه كردند
كه تقريب ًا  3برابر آنچه كه در ايران در آغاز ملي شدن توليد ميكرد،
بود .بنابراين در مقطع آغاز مذاكرات قرارداد كنسرسيوم ،ايران در
وضعي بود كه ديگر دنيا احتياجي به نفت ايران نداشت و وقتي كه
مذاكرات با كنسرسيوم آغاز شد شركتهاي آمريكايي كه حاضر
شده بودند در كنسرسيوم نفت همكاري كنند ،اكراه داشتند كه توليد
نفت ايران مجددا ً آغاز شود .چرا؟ براي اينكه شركتهاي آمريكايي
در كشورهاي ديگري مثل عربستان ،ونزوئال ،عراق و كويت سهيم
بودند و فكر ميكردند كه اگر نفت ايران دوباره به بازار وارد شود،
آنها مجبور هستند از توليد نفت در آن كشورها بكاهند .بنابراين در
چنين ج ّوي مذاكرات كنسرسيوم آغاز شد .عالوه بر اين از جنبة مالي،
اين شركتهاي آمريكايي كه در نهايت  40درصد سهم كنسرسيوم
را به عهده گرفتند ،در كشورهاي ونزوئال و عربستان اساس تسهيم
منافع  50-50را پياده كرده بودند و بنابراين به هيچ عنوان حاضر
نبودند شرايط مالي قرارداد در ايران بهتر
از چيزي باشد كه در عربستان و كويت و
ونزوئال حاكم بود .چون ميدانستند كه اگر
مزاياي بيشتري به ايران بدهند ،بالفاصله
آن كشورها هم تقاضاي تجديد نظر در
قرارداد را خواهند كرد .پس در يك چنين
شرايطي ايران چارهاي نداشت كه بپذيرد
قرارداد كنسرسيوم براساس تقسيم منافع
 50-50تنظيم شود و در درجة دوم اينكه
شركتهاي عضو كنسرسيوم جمع ًا حاضر
شوند صادرات نفت ايران را به عهده
بگيرند و به بازار عرضه كنند .چون تمام
بازار در اختيار خود آنها بود .بطور مثال
در دوران ملي شدن ،ايران سعي كرد چند محموله نفت به بازار
عرضه كند ،اما مجبور شد حدود  50درصد تخفيف بدهد .در نهايت
شركتهاي بينالمللي صادرات نفت ايران را به كلي قطع كردند و
احتياج خود را از جاي ديگر تأمين كردند .بنابراين در يك چنين
شرايطي بود كه مذاكرات براي عقد يك قرارداد كنسرسيوم آغاز
شد و همانطور كه عرض كردم شرايطي را در ايران پياده كردند كه
برابر بود با آنچه در كشورهاي عمدة توليدكننده نفت مورد عمل
قرار گرفت.

شرايط آمريكاييها عالقهمند بودند كه نفت ايران دوباره شروع به
فعاليت كرده و دوباره صادرات آن آغاز شود تا ايران از آن وضع
وخيم اقتصادي خارج شده و بتواند به يك ثبات سياسي دست
يابد .بنابراين دولت آمريكا داوطلب شد شركتهاي آمريكايي را
تشويق بكند تا در كنسرسيوم نفت ايران شركت كنند .با وجود اينكه
اكراهداشتند ،چون مجبور بودند از توليد در ساير كشورها بكاهند.
بنابراين با فشار شديد دولت آمريكا ،شركتهاي آمريكايي و البته
شركت شل و  BPهم كه عالقهمند بودند در ايران سهمي داشته
باشند ،وارد عمل شدند و كنسرسيوم نفت ايران را تشكيل دادند و
اين كنسرسيوم بود كه وارد مذاكره با ايران شد كه تركيبش را هم
استحضار داريد 40 .درصد ،پنج شركت آمريكايي بودند كه هر كدام
 8درصد سهم داشتند 40 ،درصد شرك سابق نفت انگليس ـ ايران
بود و  14درصد شركت شل بود و  6درصد هم شركت فرانسوي.

بطور مشخص انگيزة شركتهاي عضو كنسرسيوم براي ورود به
ايران چه بود؟ آيا فقط تخفيفي بود كه ايران در آن شرايط داد يا مث ً
ال

تحوالت بينالمللي و شرايطي مثل مسائل بلوك شرق و موارد مشابه
باعث شد كه اين شركتها براي ورود به ايران رغبت پيدا كنند؟

ببينيد آن موقع با ملي شدن صنعت نفت و با جنبش سياسي
كه در ايران عليه شركت سابق نفت انگليس ـ ايران شكل گرفته

در كتاب نفت ،پول ،قدرت و يا همان كتاب پرايس آمده كه يك
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محقق آمريكايي مطالعهاي ميكند و گزارش تنظيم ميكند و به

به اين ترتيب به تدريج توليد نفت ايران را باال بردند .البته يكي از
مسائلي كه ما در آن موقع هرساله در مذاكراتي كه بين شركتملي
نفت و اعضاء كنسرسيوم انجام ميشد مطرح ميكرديم ،همين مسئله
سهم توليد ايران در بازار دنيا بود .ما هرساله به اينها فشار ميآورديم
كه سرمايهگذاري و عمليات اكتشاف و توسعه نفت ايران را افزايش
داده و سهم ايران را به تدريج به آنچه كه قبل از مليشدن بود،
برسانند .بنابراين اعضاء كنسرسيوم دقيق ًا در اين زمينه همكاري
كردند و توانستند ظرفيت توليد و صادرات نفت ايران را به تدريج
افزايش داده و ايران سهم واقعي خود در بازار دنيا را بدست آورد.

صراحت اعالم ميكند كه تمركز نفت در سالهاي آينده (البته در
آن تاريخ) ،منطقة خليج فارس خواهد بود ،نه درياي شمال .آيا عقد
قرارداد كنسرسيوم در ايران و فشار دولت آمريكا به شركتها كه

شما هم در صحبتهاي اخيرتان به آن اشاره كرديد ارتباطي با اين
پيشبيني يا گزارش كارشناسي داشت يا نه؟

بايد گفت كه در آن موقع بزرگترين توليدكنندگان نفت به
استثناء ونزوئال كه در آمريكايجنوبي بود همه در اطراف خليج
فارس بودند .يعني در درجة اول شروع توليد نفت در منطقه در
ايران بود ،بعد كويت و عربستان و عراق .بنابراين اين چهار كشور
بودند كه قسمت عمدة نفت دنيا را توليد و صادر ميكردند .براين
اساس تمام شركتهاي نفتي بينالمللي و آن هشت شركتي كه
قب ً
ال عرض كردم عالقهمند بودند كه در كشورهاي اطراف خليج
فارس سهمي از توليد و صادرات داشته باشند .بنابراين شكي نيست
كه همه نظرها متوجه ذخاير نفتي خليجفارس بود و اين حقيقتي
است كه همه در آن موقع به آن واقف
بودند .ولي همانطوركه عرضكردم چون
درآن موقع توليد نفت در اين شركتها
بيشاز احتياجات بازاربود ،شركتهاي
نفتي آمريكايي عالقهمند بودند در عربستان
و كويت فعاليت كنند و زياد عالقهمند به
افزايش توليد ايران نبودند .آنچه گفتم جنبة
سياسي ماجرا بود كه دولت آمريكا را وادار
كرد كه به شركتها فشار بياورد كه وارد
فعاليت در ايران شوند.

ديدگاه ايران نسبت به شرايط بينالمللي چگونه بود؟ چون همانطور
كه اشاره كرديد از يك طرف ما با يك نوع جبر شرايط روبرو بوديم و
از طرف ديگر به هر حال منافع سياسي دنيا هم اين بود كه وارد نفت

ايران شود .در اين شرايط ديد و شناخت طرف ايراني نسبت به اين
مسائل چگونه بود؟ آيا شناخت دقيقي نسبت به تحوالت بينالمللي

در طرف ايراني وجود داشت؟

وضعيت بازار بينالمللي آن موقع چطور

بود؟ آيا ميشد با حفظ سطح توليد ساير
كشورها ،نفت ايران هم وارد بازار شود؟ آيا

در آن مقطع بازار توان جذب آن مقدار توليد

را داشت ؟

بله ،رئيس هيأت نمايندگي ايران آقاي دكتر اميني بود كه وزير
دارايي آن زمان بود .ولي اعضاء هيأت نمايندگي ايران همه از كساني
بودند كه در صنعت نفت ايران خدمت كرده بودند و تجربه داشتند.
در كنار دكتر اميني ،آقاي دكتر فؤادروحاني حضور داشت كه واقع ًا
يكي از برجستهترين حقوقدانان امور بينالملل نفت بود و در آن
زمان در دنيا شناخته شده بود ،همچنين آقاي مهندس فتحاهلل نفيسي
بود كه در صنعتنفت خدمت كرده و سابقه داشت .آقاي دكتر
رضافالح و آقاي مهندس عطاءاهلل اتحاديه هم بودند .همه اين افراد
كساني بودند كه هم در عمليات فني صنعت نفت تجربه داشتند
و هم از اوضاع كلي بينالمللي نفت در جهان با اطالع بودند و
ميدانستند كه وضع عرضه و تقاضا در بازار چيست و چه سهمي
ايران ميتواند داشته باشد و ايران براي عرضة نفتش در بازار چه
مشكالتي خواهد داشت.

همانطور كه عرض كردم ،يكي دو سال بعد از ملي شدن ديگر
نه .چون توليد را از عربستان ،عراق ،كويت و آمريكا باال برده
بودند بازار ديگر قابليت جذب نفت ايران را نداشت .مگر اينكه
اين هشت شركت آمادگي پيدا ميكردند كه در عمليات پاييندستی
يعني در تصفيه و توزيع نفت در بازار دنيا سهمي هم براي ايران
قائل شوند .اينجا بود كه آنها دست باال را داشتند ،چون اكثر آنها
حاضر نميشدند نفت ايران را صادر و در بازار دنيا توزيع كنند.
ايران به تنهايي قادر نبود نفت به بازار عرضه كند و اين شركتها
نفت را از جاي ديگر تأمين ميكردند.

پس عم ً
ال شركتها بعد از قرارداد چنين جايي را براي ايران باز

كردند .آيا اين برداشت درست است ؟

بله ،چون تعهد كردند كه نفت ايران را دوباره وارد بازار كنند و
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بعضي از پيش كسوتان داخلي صنعتنفت ادعا ميكنند كه تيم

نفت نميدادند .پيش از اين عرض كردم حتي ايران خواست چند
محموله نفت به بازار عرضه كند اما مجبور شد در هر دو محموله
 50درصد تخفيف بدهد .يعني تسهيم منافع  50-50آن موقع اصل
مورد قبول شركتهاي نفتي بود .شركتها اين دو شرط را در
قرارداد با ايران نيز گنجاندند .توجه داشته باشيد كه غيراز اين حاضر
نبودند با ايران همكاري بكنند و چون ايران در وضعي بود كه خزانه
خالي شده بود ،وضع اقتصادي بسيار بسيار وخيم بود و ايران احتياج
به درآمد نفت داشت .كساني كه وارد مذاكره شدند چارهاي نداشتند
جز اينكه اين شرايط را بپذيرند.

مذاكره كننده آنچنان صنعت نفت را نميشناختند ولي گويا شما
نظري غيراز اين داريد؟ لطفاً كمي دربارة سابقة اين آقايان بيشتر
توضيح دهيد.

ببينيد ،در دوران مليشدن ،عمدهترين و مهمترين مشاور مرحوم
دكتر مصدق در حقيقت آقاي مهندسحسيبي بود و تا آنجايي كه
يادم هست ،آقاي دكتر شايگان از نظر حقوقي ،آن آقايان هيچكدام
در صنعتنفت نه تجربه داشتند و نه سابقه .ولي بعد از سقوط
دولت دكتر مصدق و شروع مذاكرات كنسرسيوم تمام اعضاي هيأت
مذاكره كننده ايراني كساني بودند كه در شركت سابق نفت ايران
خدمت كرده بودند و در صنعت نفت تجربه آموخته بودند و آشنايي
كامل به وضع صنعت نفت داشتند.

اين جبر شرايط رنگ و بوي اقتصاديش بيشتر بود يا بخش

سياسيش ؟ به عبارتي اين شرايط ناگوار اقتصادي براي ايران از

زاوية اقتصادي بيشتر مطرح بود يا سياسي؟

زاهدي نخست وزير بعد از كودتاي  28مرداد موقعي كه اليحة

بيشتر زاوية اقتصادي و فني بود ،يعني مسئله اصلي عرضه كردن
نفت ايران در بازار دنيا بود.

در اين شرايط بهتر از اين قرارداد نميشد تنظيم كرد .جداي از

بود يا بدنه شركت نفت و متخصصين آن و اقشار مختلفي كه به هر

قرارداد را به مجلس شوراي ملي ميبرد ،در مقابل اعتراضات
نمايندگان اذعان ميكند كه اين قرارداد كام ً
ال مطلوب ما نيست ولي

آيا اين تحليل از شرايط ،تنها در جمع مذاكرهكننده و مقامات باالتر

اين شخص شاه در مرداد ماه سال  38ميگويد براي ادامة حيات

حال از صنعتنفت اطالع داشتند هم در جريان اين تحليل شرايط

اقتصادي ناگزير شديم قراردادي با كنسرسيوم ببنديم كه در آن روز

بودند؟

صددرصد ،تمام كساني كه در اين مذاكرات شركت كردند كام ً
ال
به اين مسائل واقف بودند و با علم به اين مسائل بود كه اين قرارداد
را پذيرفتند .بسته به اينكه شخص در چه سطحي از عمليات نفتي
باشد ،اگر به مسائل بينالمللي نفت هم آشنايي ميداشت ميتوانست
آن موقع حدس بزند كه اوضاع و جو اقتصادي و فني دنيا چگونه
است و از اين آگاهي داشت .افكار عمومي متخصصان در آن
موقع اين بود كه ايران در يك بنبستي قرارگرفته كه جز اينكه با
كنسرسيوم وارد مذاكره شده و قرارداد را امضاء بكند تا صنعتنفت
ايران مجددا ً احياء شود ،چارة ديگري نداشت.

قراردادي بهتر از آن ميتوانست منعقد شود .استنباط ما اين است
كه طرف ايراني خودش را مجبور ميديد و به عبارتي جو و شرايط

را بگونهاي ميديد كه خود را ناگزير به پذيرفتن قرارداد ميدانست.
آيا اين جبر اص ً
ال واقعيت داشته است؟ آيا يك واقعيت بيروني اين

جبر را بوجود آورده بود يا فقط يك تصور فردي و يا يك تصور ذهني

بوده است؟

تصور نبود ،همانطوركه عرض كردم ،جو بينالمللي نفت در
آن زمان طوري بود كه شرايطي بهتر از آنچه در قرارداد كنسرسيوم
بود ،قابل قبول براي شركتهاي نفتي نبود ،شركتهاي نفتي به هيچ
عنوان زير بار قراردادي كه شرايطش بهتر از آن ميبود نميرفتند.
براي اينكه همانطور كه عرض كردم منافعشان در ساير كشورهاي
توليدكننده به خطر ميافتاد .چون اينها  90درصد ظرفيت توليد و
تصفيه و توزيع نفت در اختيارشان بود .اگر اينها حاضر نميشدند با
ايران همكاري كنند و دوباره نفت ايران را به بازار عرضه كنند ،ايران
به هيچ وجه قادر نبود به تنهايي اين عمل را انجام دهد .بنابراين يك
اصل مهم كه در مليشدن صنعت نفت موردنظر بود ،كه عبارت بود
از كنترل و ادارة مطلق صنعت نفت به دست ايران ،عملي نشد .براي
اينكه بعد از كنسرسيوم دو شركت عامل ايجاد شد ،يكي شركت
سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران و ديگري شركت سهامي تصفيه
نفت ايران كه اين دو شركت را اعضاي كنسرسيوم بوجود آوردند
تا در ايران عمليات را بعهده بگيرند .مسئله ديگر مسئله تسهيم
منافع بود .براي اينكه قانون نفت ميگفت كه كلية درآمد نفت بايد
به ايران تعلق بگيرد ،اما آن هم عملي نبود .چون اين شركتها
در جاهاي ديگر بيشاز  50درصد منافع را به كشورهاي صاحب

آقاي دكتر اين جبر چه تأثيري در برخورد طرف ايراني در جريان
مذاكره داشت؟ يعني آيا تيم ايراني در مذاكرات فعاالنه شركت

ميكرد؟ يا اين جبر نوعي برخورد منفعالنه را در جريان مذاكرات

پيش آورده بود؟

چون در مذاكرات نبودم نميدانم .ولي تا آنجايي كه بعدا ً با
خواندن تمام پروندهها و صورتجلسات و همكاري كه با آقايان
داشتم پیبردم ،ميتوانم بگويم مسلم ًا اين آقايان در آن موقع كام ً
ال
واقف بودند كه اوضاع و جو سياسي و اقتصادي و فني نفت چيست
و تا چه حد ميتوانند امتيازاتي از شركتهاي نفتي بگيرند.
اگر بخواهيد ارزيابي خيلي مختصري از تيم ايراني مذاكره كننده

داشته باشيد چه نمرهاي به آنها ميدهيد؟

واال اينكار خيلي مشكلاست .ببينيد ،اگر من خودم در اين
مذاكرات بودم ميتوانستم خدمتتان بگويم .آن موقع بنده به عنوان
يك مهندس تازهكار مشغول كار بودم و در اين مذاكرات نبودم .ولي
بعدها چون خودم به عنوان مدير ،مسئوليت اين نوع مذاكرات و عقد
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علياالصول بزرگترين علت شكست دكتر مصدق در مذاكرات،
همين مسئله غرامت بود .دكتر مصدق وحشت داشت كه غرامتي كه
شركت سابق نفت از ايران خواهد گرفت آنقدر زياد باشد كه براي
سالهاي متمادي ايران مجبور شود درآمد نفتش را بابت غرامت
بپردازد .البته نميخواهم وارد اين بحث شوم چون خود اين ماجرا
داستان طوالني دارد .اين را بگويم كه بنده مقالة خيلي مفصلي
در مجلة تالش راجع به اين مسئله نوشتهام .به نظر بنده اصوالً
ترس از غرامت آنقدر هم بجا نبود .چون ايران ميتوانست در
مقابل آن ادعاهايي داشته باشد كه غرامتهايي كه به شركت سابق
ميپرداخت ،حداقل شود .ولي در هر حال در قرارداد كنسرسيوم از
نظر غرامت چنين پيشبيني شد كه ايران  25ميليون پوند كه براساس
نرخ تسعير در آن موقع ميشد  70ميليون دالر ،به شركت سابق نفت
غرامت بپردازد .ولي بقية شركتهاي كنسرسيوم هم قبول كردند كه
مجموع ًا  600ميليون دالر ،نه بصورت نقد ،بلكه از هر تن نفتي كه
از ايران برميداشتند  10سنت ،به شركت سابق نفت ايران بپردازند

قراردادها را به عهده گرفتم ميتوانستم حدس بزنم كه اينها در چه
وضعي بودند و چگونه فكر ميكردند .به هر حال چون اشخاصي
بودند كه تجربه داشتند و ميدانستند كه وضع چيست ،بنده مطمئنم
كه با چشم باز اين كار را كردند و واقع ًا چارهاي نداشتند.

قبل از قرار كنسرسيوم ما با يك كشور خارجي يا با يك شركت

خارجي طرف بوديم .اما حاال با شركتهايي از چهار كشور طرف

شديم .شركتهايي كه توان بااليي در صنعت نفت و در مذاكرات
نفتي داشتند .اين تغيير شرايط چه تأثيري روي مراحل مختلف

مذاكره و اجراي قرارداد گذاشت؟

اتفاق ًا آمدن آمريكاييها ،هلنديها و فرانسويها به عقيدة بنده
جنبة مثبت داشت نه جنبة منفي .براي اينكه تا موقعي كه ما فقط با
شركت سابق نفت ايران روبرو بوديم ،دولت انگلستان پشت سر آن
شركت بود و تمام قدرت و قوايش را به كار ميبرد كه از منافع آن
شركت دفاع كند .ولي با آمدن شركتهاي ديگر وضع عوض شد .به
خصوص همانطور كه عرض كردم تمايالت سياسي آمريكا در اين
مذاكرات مؤثر بود ،كه در آن موقع عالقهمند
بود كه ايران از آن وضع نابسامان اقتصادي
خارج شود تا مبادا در دامن شوروي بيفتد.
اين امر جنبة مثبتي براي ايران داشت كه
آمريكاييها سعي داشتند به هر نحوي كه
شده دوباره صنعتنفت ايران را احياء كنند
تا ايران بتواند با درآمد نفت مجددا ً وضع
اقتصادي مطلوبي پيدا كند و حتي آماده شده
بودند كه وام كالني هم به ايران بدهند كه
آن گرفتاريهاي اقتصادي تا حدي برطرف
شود .بنابراين به نظر بنده كنسرسيوم از نظر
سياسي براي ايران مثبت بود نه منفي.
خيليها معتقدند كه شركت نفت ايران و
انگليس قبل از كنسرسيوم وسيلة اعمال

سياست استعماري بريتانيا در ايران بود .آيا كنسرسيوم هم چنين

تا  60ميليون دالر مستهلك شود .اين غرامتي بود كه از طرف ايران
و از طرف اعضاء كنسرسيوم به شركت سابق نفت انگليس ـ ايران
پرداخت شد.

نقشي داشت؟

بله ،البته شركت نفت ايران ـ انگليس فقط به صورت يك واحد
فني و اقتصادي نبود ،بلكه داراي نفوذ كامل سياسي در ايران بود.
ولي بعد از قرارداد كنسرسيوم ديگر اين مسئله به كلي برطرف شد.
يعني شركتهاي نفتي عضو كنسرسيوم فقط در ايران فعاليتهاي
فني ،تخصصي و اقتصادي داشتند و آن جنبة سياسي وجود شركت
سابق نفت ،كه متكي به دولت انگلستان بود ،به كلي برطرف شد و
كام ً
ال جنبه اقتصادي و فني پيدا كرده بود .در حقيقت تمام فعاليت
كنسرسيوم براي احياي صنعت نفت ايران و آماده كردن نفت ايران
براي عرضه به بازار متمركز بود.

در جريان مليشدن و تحوالتي كه اتفاق افتاد ،ايرانيها زمام امور را

در بسياري از مسائل صنعت نفت دردست گرفتند كه شايد در بعضي
موارد تخصص الزم را هم نداشتند .آيا اين روحيه و يا فرصت ايفاي
نقش كه بوجود آمده بود تأثيري در فضاي مذاكرات كنسرسيوم

گذاشت؟

همانطور كه عرض كردم كساني كه در مذاكرات كنسرسيوم
بودند همه كساني بودند كه به نحوي در رشتههاي مختلف تجربه
داشتند و اينها كساني بودند كه به عنوان اعضاي هيأت مديرة
شركت جديدالتأسيس ملي نفت ايران منتصب شده بودند .بنابراين
ميدانستند كه از آن به بعد مسئوليت نظارت بر قرارداد كنسرسيوم و

آيا از قرارداد دارسي بابت خسارتي كه به  BPوارد شده بود ،بحثي

به قرارداد كنسرسيوم منتقل شد؟

36

شماره  147-148بهمن و اسفند ماه 1390

شركتهاي عامل را بر عهده دارند .براي اينكه در آن دو شركت دو
نفر مدير ايراني بود كه بر عمليات اين دو شركت نظارت داشتند.
يعني در قرارداد اين مسئله پيشبيني شده بود.

مهندسي و تعميرات ايراني بودند .فقط مديران عامل آن دو شركت
را كنسرسيوم تأمين ميكرد .ولي بيشتر سمتهاي مهم به تدريج به
ايرانيها واگذار شد .چند سال اول كه كنسرسيوم شروع به كار كرد
بايد گفت كه يك مقداري بر حس غرور ملي خدشه وارد شد كه
ما صنعتنفت را كام ً
ال در اختيار گرفته بوديم ولي مجبور شديم
دوباره تحويل كنسرسيوم بدهيم .اين امر براي ايرانيها مشكل بود.
ولي به تدريج اين مسئله برطرف شد و كنسرسيوم به وعدة خود
يعني گماشتن ايرانيها به سمتهاي مهم عمل كرد و همانطور كه
عرض كردم ديگر در كنسرسيوم شما افراد خارجي كمي ميديديد
كه در سمتهاي مهم مشغول كار باشند .البته عالوه بر اين فراموش
نفرماييد كه به موازات قرارداد كنسرسيوم شركت ملينفت ايران در
بقية ايران و در خارج از حوزة قرارداد كنسرسيوم آغاز به فعاليت
كرد .يعني در خليجفارس اكتشافاتي انجام شد و توليداتي كه در
ساير نقاط كشور آغاز شد در حقيقت پايه و اساس صنعتنفت
ايراني را پيريزي كرد .جالب توجه آنكه شركت ملي نفت بعد
از مدتي توانست به سطحي ارتقاء پيدا كند كه برابر بزرگترين
شركتهاي نفتي دنيا شده و اين هم نتيجه فعاليت كنسرسيوم و هم
فعاليت شركتملينفت ايران در خارج از حوزة قرارداد كنسرسيوم
بود.

بيشتر منظورم افراد خارج از تيم مذاكره كننده بود ،مث ً
ال ايرانيهايي
كه زمام همة امور را در صنعت نفت به دست گرفته بودند كه در

زمان قبل از ملي شدن صنعت نفت اجازه ورود پيدا نميكردند .آيا

اين عده مقاومتي در مقابل بستن قراردادي مثل كنسرسيوم نشان
دادند يا خير؟

قبل از ملي شدن تمام سمتهاي مهم شركت نفت انگليس
ـ ايران در اختيار انگليسيها بود و سمتهاي درجه دوم را به
ايرانيها ميدادند .البته كارشناساني در كار تصفيه و حفاري در
مناطق نفتخيز بودند ،ولي در آن دورة مديريت و تعداد ايرانيها
بسيار كم بود.

دقيقاً اشاره من به همين نكته است .در دورهاي كه حضور ايرانيها

در ردههاي مختلف كم بود ولي در مقطع دو ،سه سالهاي كه قضية

مليشدن پيش آمد ،ايرانيها وارد حوزههاي ممنوعه شدند درست
است؟

بله ،بله.

بنظر ميرسد اين امر در واقع يك نوع غرور ملي در متخصصين و

آيا اين سخت بودن سالهای اول که اشاره کردید واكنش اجتماعي

نفتگران ايراني بوجود آورده باشد؟

كام ً
ال صحيح است.

و بيروني هم پيدا كرد؟ به عبارتي ديگر آيا اصطكاك خاصي هم پيش

آمد ،يا خير؟

خوب ،اين امر در قرارداد كنسرسيوم آيا تأثيري گذاشت؟ آيا اين
عده مقاومتي ميكردند؟ خصوصاً در قراردادي كه براساس مادة 6

نه ،نه چندان .بنده چيز خاصي نديدم .بنده خودم بعد از
قرارداد كنسرسيوم سه سال غايب بودم و براي گذراندن درجة دكترا
به انگلستان رفته بودم .وقتي كه برگشتم در شركت ملي نفت در
قسمت اكتشاف و استخراج شروع به كار كردم .در واقع بنده چيزي
نديدم .بعدا هم نه ،چيزي نشنيدم.

بايد كلية تجهيزات ،انبارها و ماشينآالت در اختيار كنسرسيوم قرار

ميگرفت .اگر اجازه بدهيد اينطور اضافه كنم كه خود بنده وقتي به
مسجد سليمان رفته بودم با پيرمردهاي صنعت نفت كه صحبت

ميكرديم ،حتي پيرمردهايي كه زمان قرارداد دارسي يا شركت نفت

در مقايسه با قرارداد معروف دارسي ،استخدام ايراني در كنسرسيوم

ايران ـ انگليس هم در صنعت شاغل بودند ،از نوع برخورد شركت

چطور بود؟ به عبارتی اگر استخدام نيروهاي ايراني را در اين دو

حتي با مهندسان ايراني ،قصههاي خيلي جالب و از نظر ما ايرانيها

قرارداد بخواهيم مقايسه كنيم شما چه ميگوئيد؟

قصههاي خيلي دردآوري تعريف ميكردند .حال شما تصور كنيد در

اص ً
ال قابل مقايسه نيست .يعني در كنسرسيوم همانطور كه
عرض كردم بيشتر سمتهاي مهم مديريت در مناطق نفتخيز و در
پااليشگاه آبادان به ايرانيها سپرده شد .در صورتي كه در قرارداد
دارسي چنين چيزي نبود .تمام سمتهاي مهم در اختيار كارشناسان
انگليسي بود .شما در كنسرسيوم ميديديد در بيشتر مناطق نفتخيز،
رؤساي مناطق همه ايراني بودند .حتي مدير پااليشگاه آبادان ايراني
بود .در صورتي كه در زمان قرارداد سابق اص ً
ال چنين چيزي وجود
نداشت.

اين شرايط نفت ملي ميشود و مهندسان وارد حوزههاي ممنوعه

ميشوند و مديريت صنعت نفت را به عهده ميگيرند .سه سال

تجربه كسب ميكنند و بعد از سه سال بايد تمام آن تأسيسات را به
كنسرسيوم واگذار كنند .خواهش ما اين است كه يك مقدار بيشتر

از اين زاويه ،ديدهها و شنيدههاي خود را براي ما بفرماييد.

البته براي ما ايرانيها قدري دردآور بود كه دوباره تمام
تأسيسات مناطق نفتخيز و پااليشگاه آبادان به دست دو شركت
عامل كنسرسيوم سپرده شود .ولي همانطور كه عرض كردم در
قرارداد پيشبيني شده بود كه به سرعت كارشناسان ايراني بتوانند
جايگزين كارشناسان خارجي شوند و اين عملي شد .بطوريكه بعد
از چندين سال كه فعاليت قرارداد كنسرسيوم آغاز شد ،رؤساي
بيشتر مناطق نفتخيز ،رئيس پااليشگاه آبادان ،رؤساي قسمتهاي

آقاي دكتر واكنش نهادهايي مثل مجلس ،در مقابل كنسرسيوم و در

مورد اين قرارداد چطور بود؟

البته در مجلس مسلم ًا فعاليتهاييبود .به خصوص براي كساني
كه وابسته به جبهة ملي بودند ،اين مسئله به هيچ عنوان خوشايند
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نبود .ولي خوب ،تا آنجا كه بنده اطالع دارم وقتي كه آقاي اميني
قرارداد را به مجلس برد ،با اكثريت آراء مورد توافق قرار گرفت.
ولي مسلم ًا مخالفتهايي در مجلس در رابطه با آن قرارداد شد و
بحثهاي خيلي مفصلي بود كه آقاي دكتر اميني توضيح داده بودند
كه بهتر از اين و بيشتر از اين در آن موقع و در جو سياسي و
اقتصادي آن موقع امكانپذير نبود.

دو شركت ديگر ،يكي شل هلندي كه شركت عمدهاي بود و در
قسمتهاي مختلف دنيا مثل ونزوئال مشغول به كار بود و ديگري
شركت نفت فرانسوي كه در عراق شريك بود ،وارد كنسرسيوم
شدند .بنابراين اين كنسرسيوم با توافق بين خود شركتها و فشار
دولت آمريكا بوجود آمد .به غير از اينها فقط يك شركت بود كه
فوقالعاده عالقهمند بود كه در كنسرسيوم سهمي داشته باشد ولي
سهمي به او ندادند و آن شركت دولتي نفتي ايتاليا بود به نام اني.
شركتهاي عضوكنسرسيوم آن شركت را نپذيرفتند .براياينكه آن
موقع ،شركت دولتي ايتاليا تازه وارد فعاليتهاي بينالمللي شده
بود و شديدا ً عالقهمند بود كه در بازار بينالمللي بتواند سهمي
داشته باشد و شركتهاي عضو كنسرسيوم ،اني را يك رقيب جديد
ميديدند و مايل نبودند كه اني در كنسرسيوم سهمي داشته باشد.
به همين دليل بود كه اني دو سال بعد از قرارداد كنسرسيوم به ايران
آمد و پيشنهاد قراردادي براساس تسهيم منافع  75-25را به ايران
ارائه داد ،كه اولين قرارداد از اين دسته از قراردادها بود كه بنده

مخالفين از چه موضعي وارد ميشدند؟ بيشتر كدام يك از نكات

قرارداد مورد انتقاد قرار گرفت؟ پرسش ديگر آنكه بحث مخالفان

سياسي بود يا اقتصادي؟

بحثها مربوط به اين بود كه آيا اصول مليشدن صنعت نفت
مراعات شده يا نه؟ وارد جزئيات فني و اقتصادي نميشدند .بحثها
هميشه راجع به اين بود كه آن اصولي كه در قانون مليشدن نفت
درنظر گرفته شده بود ،آيا در اين قرارداد درنظر گرفته شده يا نه؟
و اگر نشده ،چرا و داليلش چيست؟ تا آنجايي كه بنده به خاطر
دارم بحثهايي كه در مجلس شد روي اين مسائل بود .يكي از
مسائل هم اين بود كه چرا درآمد نفت ايران
آنطوري كه در اصل مليشدن گفته شده،
كه كلية درآمد بايد به ايران تعلق بگيرد،
درنظر گرفته نشده است .خوب ،جواب اين
بود كه هيچ كشور توليدكنندهاي در حال
حاضر در دنيا تمام درآمد نفت را نميتواند
به خود اختصاص دهد و اگر ما بيشتر از
اين بخواهيم ،اين شركتها حاضر نيستند
نفت ايران را به بازار ببرند.
بعد از عقد قرارداد ،واكنش افكار عمومي

چطور بود؟ آيا افكار عمومي هم درگير اين
مسئله شد و از قرارداد مطلع شدند؟ يا آنكه
فقط در سطح نخبگان اين مسئله مطرح

شد؟

بنده تا آنجا كه خاطرم هست وقتي مسئله قرارداد كنسرسيوم
را در مجلس بحث ميكردند ،مباحث منتشر ميشد و عموم از آن
اطالع داشتند و مردم ميدانستند در چه شرايطي اين قرارداد امضاء
شده و اصول اين قرارداد چيست.

خودم در آن مذاكرات شركت داشتم .بنظر بنده اني ميخواست از
اعضاءكنسرسيوم انتقام بگيرد.

در ميان مقامات ايراني يا كارشناساني كه در قرارداد دخيل بودند ،آيا

به تركيب كنسرسيوم نقدي وارد بود؟

خيلي متشكر آقاي دكتر ،اگر اجازه دهيد سئوال ديگري مطرح كنم،

همانطور كه عرض كردم تركيب كنسرسيوم بين دولتين آمريكا
و انگليس توافق شد كه اين تركيب چه نوع تركيبي باشد و تا آنجا
كه بنده اطالع دارم حساسيتي روی این ترکیب نبود .براي اينكه
ايران عالقهمند بود كه مجددا ً بتواند وارد صحنة بينالمللي نفت شده
و سهمش را از بازار نفت بدست بياورد و طبيعت ًا هر چه كه تعداد
شركتهاي عمدة نفتي در اين كنسرسيوم بيشتر بود ،قابليت افزايش
توليد و صادرات نفت ايران را بيشتر امكان پذير ميكرد .بنابراين
ايران مخالفتي با تركيب اعضاء كنسرسيوم نداشت.

شركتهايي كه در قرارداد مشاركت داشتند به چه نحوي انتخاب
شدند؟ آيا شركتهاي ديگري هم بودند كه بخواهند ورود كنند؟
آيا انتخاب اين شركتها با طرف ايراني بود؟ بطور كلي شركتها

چگونه انتخاب شدند؟

همانطور كه عرض كردم ،دولت آمريكا در تشكيل اين كنسرسيوم
پيشقدم بود .بنابراين در درجة اول دولت آمريكا پنج شركت عمدة
آمريكايي كه درآن موقع فعاليت اكتشاف و توليد بينالمللي داشتند
را تشويق كرد كه در اين كنسرسيوم شركت بكنند .عالوه بر آن

به عبارت ديگر  ،اگر يك شركت ديگر ميخواست وارد شود بايد با
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شركتهاي كنسرسيوم صحبت ميكردند نه طرف ايراني؟

براي انجام عمليات را هم شركت مادر به عهده داشت .بنابراين
اين شركتها جايگزين شركت سابق شدند و شركت سابق نفت
ايران ديگر اص ً
ال وجود نداشت و به هيچ عنواني مزيتي بر ديگران
نداشت .شركت مادر و شركتهاي عامل بودند كه تمام اختيارات
را در دست داشتند و كارها را با نظارت شركت ملي نفت ايران
انجام ميدادند .بنابراين بين اين شركتها هيچ تفاوتي از نظر مزيت
مطرح نبود.

بله ،بله .آنها بايد خودشان با هم توافق ميكردند .عالق ة ايران
اين بود كه هرچه ممكن است سهم شركت سابق نفت ايران در
كنسرسيوم كمتر شود.

آقاي دكتر بعد از عقد قرارداد و در سالهاي بعد ،آيا شركتهاي

ديگري وارد شدند؟

همانطور كه عرض كردم در آغاز ،پنج شركت عمدة نفت
آمريكايي هر كدام  8درصد در كنسرسيوم سهم داشتند .ولي از آنجا
كه براساس قانون ،شركتهاي نفتي نبايد با هم در مسئله صادرات
و توزيع و فروش نفت به جنگ دست زنند و بايد با هم توافقكلي
داشته باشند ،شركتهايآمريكايي مجبورشدند هركدام يك درصد
سهمخود را به شركتهايمستقل نفتي آمريكايي بدهند و به اين
ترتيب يك گروهي درست شد به اسم ايريكان كه در آن شش،
هفت شركت مستقلآمريكايي كه جزو  8شركت عمده نبودند5 ،
درصد از كنسرسيوم را در اختيار داشتند.

آیا مديريت دو شركت عامل هيچ وقت تحت اختيار انگليسيها قرار

نگرفت تا از اين موقعيت استفاده خاصي بكنند؟

نه ،خير .اتفاق ًا اولين مديرعاملي كه تعيينشد هلندي بود .آقايي
به اسم اسخولتن بود كه در شركت شل سالهاي سال در كارهاي
نفتي تجربه داشت .او اولين مديرعاملي بود كه تعيين شد ولي
ت عمدة مديريت بينشركتها به نسبت سهام تقسيم شده بود.
قسم 

رهبري كنسرسيوم مخصوصاً در مقطع مذاكرات ،مقطع سالهاي

اول و سالهاي بعد بيشتر با كدام كشور بود؟

طرف انگليسي به ورود شركتهاي جديد معترض نبود؟

رهبري كنسرسيوم بطور دستهجمعي بود .آن شركت مادر كه
تمام اعضاء كنسرسيوم در آن سهيم بودند تصميمات اصلي در
مورد ميزان سرمايهگذاري ،نوع عمليات ،ايجاد ظرفيت توليد ،ايجاد
ظرفيت تصفيه ،ميزان صادرات و غيره را ميگرفت و تمام اعضاء
كنسرسيوم در آن نماينده داشتند و وقتي تصميمات اخذ ميشد
شركتهاي عامل مجري اين تصميمات بودند .شركت مادر كه
تشكيل شده بود هيچ شركتي مزيتي نسبت به ديگري نداشت و
هر يك از اعضاء به نسبت سهمش در تصميمگيري نقش داشت.
بنابراين تصميمات بايد به اتفاق آراء گرفته ميشد.

شركت انگليسي خيلي معترض بود كه شركتهاي ديگر اضافه
شود ولي ميدانست كه در آن وضع و با مليشدن و با جو سياسي
كه در ايران بوجود آمده بود ،برگشت شركت سابق نفت ايران ـ
انگليس به هيچ وجه قابل قبول نبود و بنابراين مجبور بودند كه
بپذيرند و همينقدر كه  40درصد سهم به آنها داده شده بود خيلي
خوشحال بودند.
با توجه به سابقة شركتهاي انگليسيها در صنعت نفت ايران آمار
و اطالعات ذخاير و حوزههاي نفتي ايران كجا نگهداري ميشد؟ آيا

اگر سهم اعضاي كنسرسيوم را يك بار ديگر مرور كنيم 40 ،درصد

اين اطالعات به كنسرسيوم منتقل شد؟ آيا اطالعاتي كه انگليسيها

انگلستان و  14درصد شل سهم داشتند .باتوجه به سهمي كه خود

داشتند مزيّت خاصي براي طرف انگليسي در مقايسه با ساير
شركتهاي كنسرسيوم ايجاد ميكرد ،يا نه؟

انگلستان در شل داشته بنظر ميرسد اگر بر حسب سهام رأيگيري

ميكردند سهم انگلستان بيشتر از بقيه بود ،آيا اين برداشت صحيح

قبل از مليشدن ،اداره مركزي شركت نفت ايران ـ انگليس
در لندن بود و بنابراين تمام اطالعات مربوط به مخازن نفتي ايران،
ميدانهاي نفتي ،پااليشگاه آبادان و غيره ،همه در ادارة مركزي
شركت ،واقع در لندن بود و در آنجا نگهداري ميشد .بعد از اينكه
قرارداد كنسرسيوم امضاء شد ،يك شركت مادر از شركتهاي
آمريكايي ،هلندي ،فرانسوي و انگليسي در لندن بوجود آمد به
اسم  . Iranian Oil Participantsاين شركت مادر ،در لندن
جايگزين شركت سابق نفت ايران ـ انگليس شد و كلية اطالعات
و آمار و غيره همه از شركت سابق به اين شركت منتقل شد .بعد
اين شركت مادر ،دو شركت عامل در ايران بوجود آورد كه همان
شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت و شركت سهامي توليد و
تصفيه بود ،كه اين دو شركت فعاليتها را در ايران به عهده داشتند.
شركت مادر ،مسئول تأمين سرمايه براي فعاليتهاي نفتي در ايران
بود ،كه اعضاء كنسرسيوم به نسبت سهامشان اين سرمايه را تأمين
ميكردند و همچنين تأمين فنون و تخصص و تكنولوژيهاي جديد

است؟

نه ،شل كام ً
ال مستقل بود .شل به هيچ عنوان تابع انگلستان نبود.
شركت شل يك شركت كام ً
ال مستقل و بيطرف بود و اتفاق ًا شل
براي سرمايهگذاري در ايران خيلي راغب بود .در تمام دوراني كه
هر ساله بين شركت ملي نفت و شركت مادر براي مسائل مربوط
به سرمايهگذاري و ايجاد ظرفيت تصفيه و توليد در ايران مذاكرات
طوالني انجام ميشد ما هميشه ميديديم كه شركت شل يكي از
شركتهايي بود كه فوقالعاده راغب بود كه صنعت نفت ايران
گسترش پيدا كند .چون شركت شل نه در عربستان ،نه در كويت
و نه در عراق سهيم نبود ،بنابراين عالقهمند بود كه صنعت نفت
ايران گسترش پيدا كند تا بتواند نفت بيشتري از ايران به بازار خود
عرضه كند.
آيا تصميمات ،براساس سهام شركتها گرفته ميشد؟ مديريت

چطور تقسيم شده بود؟ به هر حال اين مجموعه در آن زمان عريض
39

شماره  147-148بهمن و اسفند ماه 1390

و طويل بود و سطوح مختلف مديريتي داشت .آيا اين مديريت هم

آيا اين افراد به شكل واحد عمل ميكردند يا طرف ايراني بطور

بله ،مديريت هم براساس سهم بود و هم براساس درج ة
تخصصي كه شركتها داشتند .مث ً
ال فرض بفرماييد وقتي كه راجع به
يك مسئله خاص فني اتخاذ تصميم ميشد ،مديريت آن كار به فردي
داده ميشد كه در آن شركت در اين رشته بيشتر از ديگران فعاليت
و تخصص داشت .بنابراين ،كارها تقسيم ميشد بين متخصصيني
كه از شركتهاي عضو كنسرسيوم به ايران فرستاده ميشدند و شما
ميديديد كه در رشتههاي مختلف متخصصين آمريكايي ،هلندي،
انگليسي فراوان بودند و مسئله خاصي نداشت .همانطور كه عرض
كردم بيشتر بستگي داشت به اينكه كدام شركت در كدام رشته
تخصص و تجربهاش بيشتر باشد.

نه ،مذاكرات ما با اعضاء كنسرسيوم به اين شكل بود كه
ميرفتيم و با تعدادي از نمايندگان عضو كنسرسيوم مينشستيم و
راجع به برنامهها و بودجهها و غيره مذاكره ميكرديم .اين مذاكرات
تنها دربارة اصول كلي بود .وقتي روي اصول توافق حاصل ميشد
برنامهها به شركتهاي عامل منتقل ميشد .بدين ترتيب ما شركت
به شركت طرف نبوديم.

جداگانه با هر يك مذاكره ميكرد؟

براساس سهمها توزيع شده بود؟

بعد آيا شما اختالفي بين شركتها در جلسات شاهد ميشديد؟

بله ،اختالف موقعي بود كه مسئله ميزان توليد و صادرات ايران
مطرح ميشد .اين مسئله هم خيلي طبيعي است .بسته به اينكه هر
شركتي در آن موقع به خصوص در كدام مملكت چه ميزان توليد
داشت و چه قدر براي عمليات تصفيه و توزيع احتياج به نفت
داشت ،دربارة ميزان توليد بحث ميشد .آنجا بود كه بين اعضاء
كنسرسيوم بعضي مواقع اختالفي بروز ميكرد .مث ً
ال فرض بفرماييد

در مورد نحوة تقسيم كار براساس تخصص ،آيا حضور ذهن داريد

كه در چه حوزهاي كدام شركت تخصص بيشتري داشت؟

حضور ذهن كامل ندارم ولي مث ً
ض بفرماييد در رشتة
ال فر 
مهندسي مخازن شركتهاي آمريكايي،
تكنولوژي پيشرفتهتر و بهتري داشتند و
بنابراين آنها در اين رشته به خصوص بيشتر
فعال بودند.
آيا مديريت شركت مادر را هم در همين

بحث تخصص ميديدند؟ به عبارت ديگر
انتخاب مديران شركت مادر را هم براساس

تخصص بيشتر تعيين ميكردند؟

نه ،توجه كنيد كه كار آن شركت
مادر فقط اين بود كه سالي چندبار جلسه
ميكردند ،مينشستند و روي برنامههاي
كلي كه ميخواستند در ايران اجرا بكنند،
البته با مذاكره با شركت ملي ،به يك توافق
اصولي ميرسيدند .مسئله تخصص در دو
شركت عاملي بود كه در ايران كار ميكردند .در شركت مادر كه در
لندن بود متخصصي نشسته بود .آنها سالي دو يا سه بار و بسته به
فعاليتهاي ايران جلساتي تشكيل دادند .مث ً
ال فرض كنيد از شركت
اِكسان يك مدير مسئول اين كار ميآمد و در جلسات مينشست.
همچنين مدير شركت شل و مدير شركت فرانسوي هم ميآمدند.
وقتي كه برنامهها و بودجهها و ميزان سرمايهگذاري را با هم توافق
ميكردند ،آنها ديگر نقشي نداشتند و كار به دو شركتي كه در ايران
بودند ارجاع ميشد و آنجا بود كه متخصصين و مسئولين كارها را
انجام ميدادند و همانطور كه عرضكردم در سالهاي بعد بيشتر
اينها ايرانيها بودند.

فالن شركتي كه احتياج به نفت بيشتري داشت عالقهمند بود كه
توليد نفت ايران بيشتر شود ولي شركتي كه كمتر احتياج داشت زياد
راغب به اين افزايش نبود .بنابراين در اينجا بود كه با هم بحثهايي
ميكردند تا باالخره به توافق ميرسيدند كه ميزان توليد صادرات
نفت ايران چقدر باشد .اما عليرغم اين مسائل بگونهاي عمل ميشد
كه اصوالً نفت ايران طوري به بازار عرضه ميشد كه صدمهاي به
وضع كلي بازار بينالملل وارد نشود.

آيا اين قبيل بحثها و اختالف بين شركتها در حضور شما بود

يا جاي ديگر بين خود صحبت ميكردند و بعد با شما صحبت

ميكردند؟

به عبارتي در مذاكرات ساالنه با شركت مادر هر شركت عضو

نه ،آنها خودشان با هم مينشستند ،بحثهاشان را ميكردند و
بعد جلساتي با ما ميداشتند تا دربارة تصميماتيكه گرفته بودند با
ما بحث كنند.

كنسرسيوم يك نماينده داشت درست است؟

بله.
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بنابراين شما در جلساتي كه با آنها داشتيد شاهد اختالف آنها

فشار ميآورد كه شما بايد ظرفيت توليد ما را باال ببريد .براي اينكه
دولت احتياج به اين درآمدها دارد.

موقعي كه با شما جلسه ميگذاشتند يك نفر نماينده صحبت ميكرد

پيشنهاد را طرف ايراني ميداد اما اعضاء كنسرسيوم بين خود
بررسي ميكردند و باالخره باهم به يك توافقي ميرسيدند كه
ظرفيت توليد ايران را در چه سطحي باال ببرند .ولي اين ايران بود
كه براي تعيين ميزان توليد و صادرات نفت پيشقدم ميشد.

نميشديد؟

نه ،مسلم ًا نه.

يعني پيشنهاد را طرف ايراني ميداد؟

يا نه ،همة نمايندگان صحبت ميكردند؟

نه ،اتفاق ًا در جلسات كنسرسيوم هميشه نمايندگان تمام اعضاء
كنسرسيوم بودند و هركدام از آنها در يك رشتة به خصوص وارد
بحث ميشد .مث ً
ال فرض كنيد نمايندة فالن شركت بيشتر در امر
تصفيه تجربه داشتند و در اين باره صحبت ميكردند ،يا اين يكي
در امرحفاري يا توسعة ميادين يا در امر بازاريابي صحبت ميكرد.
بسته بهاينبود كه آن نمايندة كنسرسيوم تخصصش در كدام رشته
بود .بنابراين وقتي وارد بحث ميشديم هركدام از آنها در رشتة به
خصوص خود وارد بحث ميشدند.

آيا شركتها رغبتي به افزايش توليد نشان ميدادند يا خير؟

بعضياز شركتها رغبت داشتند ،گفتمكه ،بسته به اينبود كه
هر شركت در كشورهاي ديگر چه ميزان توليد داشت و احتياجات
تصفيه و توزيعش چقدر بود.

پيشنهاد افزايش توليد كه از طرف ايران مطرح ميشد آيا صرفاً به

دليل نيازهاي اقتصادي كشور بود يا مطالعاتي روي مخازن ميشد و

يا اكتشاف جديدي انجام ميشد؟ تأثير كدام يك بيشتر بود؟

ما درايران يك چيزي داريم به اسم شيخوخيت .آيا هيچگاه احساس

نكرديد كه يك شركت نسبتبه سايرين شيخوخيت داشتهباشد؟

هر دو .در شركتملي نفت ايران تمام مسائل مربوط به ذخاير
و توان توليد بررسي ميشد .بنابراين شركتملي نفت فقط جنبة
درآمد را در نظر نميگرفت .مث ً
ال نميگفتيم كه آقا شما حاال يك
مرتبه توليد نفت ايران را به  10ميليون بشكه در روز برسانيد .خود
ما واقف بوديم كه از نظر اعمال روش صحيح ،صنعتنفت نبايد از
يك ميزان بيشتر توليد كرد .بنابراين وقتي نياز درآمدي دولت را به
ما ابالغ ميكردند كه دولت به چه ميزان درآمد احتياج دارد ،ما اين
مسئله را بررسي ميكرديم كه براساس قيمت روز صادرات نفت ،اين
ميزان درآمد به چه ميزان صادرات در روز منجر خواهد شد و آيا اين
ميزان صادرات در روز با وضع ميادين نفتي و توان توليد ميدانها و
تأسيسات و غيره سازگاري داشت يا نه .اگر ميديديم كه ميدانهاي
نفتي ما قابليت توليد چنين مقداري را داشتند ،به كنسرسيوم ميگفتيم
كه پس شما بايد سرمايه بگذاريد ،تأسيسات ايجاد كنيد ،چاههاي
جديد بزنيد تا بتوانيد اين مقدار توليد داشته باشيد .ولي اگر خود ما
به اين نتيجه ميرسيديم كه ميدانهاي ما قابليت توليد بيشتر ندارند
به هيچ عنوان نميتوانستيم توليد را افزايش دهيم.

نه ،بين آنها ما شيخوخيتي نديديم .در مذاكرات مسائل واقع ًا
براساس تجربه و تخصص بحث ميشد و بنده چنين چيزي نديدم.
حداقل در آن دوراني كه بنده در مذاكرات كنسرسيوم شركت
ميكردم شيخوخيتي بين آنها نديدم.

آيا اعضاء كنسرسيوم در حوزة فروش و بازاريابي هم مستقل عمل

ميكردند يا نه؟ البته بين صحبتهاي قبلي اشارة مختصريشد ،اما
ميخواستيم مشخصتر به اين نكته اشاره كنيد.

بله ،در قسمت بازاريابي شركتها كام ً
ال مستقل عمل ميكردند.
براي اينكه به خصوص شركتهاي آمريكايي اگر در بازاريابي
ميخواستند با هم همكاري كنند ،گرفتار قانون ضدتراست ميشدند.
در مسئله صادرات و فروش نفت اينها مسلم ًا بطور مستقل كار
ميكردند و همانطور كه عرض كردم ،فقط روي اين مسئله كه
از ايران چقدر نفت توليد و صادر شود به توافق ميرسيدند .ولي
هركدام سهم خود را كه از ايران برداشت ميكرد و كام ً
ال مستقل
حمل ،تصفيه و توزيع ميكرد.

يعني در اين دوره ما افزايش غير صيانتي نداشتيم؟

به بحث ميزان توليد اشاره كرديد .وقتي به آمار و ارقام نگاه ميكنيم
با افزايش خيلي شديد توليد در آن دوره مواجه ميشويم .مث ً
ال از سال

نه ،خير.

اكتشافات جديدي كه در حوزه انجام ميشد چقدر روي افزايش

 34تا  40حدود  260درصد و در سالهاي  40تا  300 ،51درصد

توليد تأثير داشت؟

توليد در حوزة كنسرسيوم افزايش پيدا كرد .باتوجه به اينكه فرموديد
مسئله توليد محل اختالف شركتها بود ،اساساً مسير تصميمگيري

اين مسئله خيلي مهم بود .ما هميشه روي مسئله اكتشاف
حساسيت داشتيم و به اعضاء كنسرسيوم فشار ميآورديم كه
سرمايهگذاري در امر اكتشاف را افزايش دهند .براي اينكه ميدانستيم
كه الزمة باال بردن ظرفيت توليد اين است كه اكتشافات جديد انجام
شده تا بتوان ميدانهاي جديدي وارد صحنة توليد كرد.

افزايش توليد چگونه بود؟ يعني پيشنهاد اوليه ،مطالعهاي كه انجام

ميشد ،تصويب و اجرا ،چه فرآيندي را طي ميكردند؟

ببينيد ،در آن دورة به خصوص كه افزايش توليد پيدا شد،
دوراني بود كه برنامههاي عمراني در كشور آغاز شده بود و طبيعت ًا
ايران احتياج بيشتري به درآمد نفت داشت .لذا در مذاكراتي كه بين
شركتملينفت و اعضاء كنسرسيوم ميشد ،مسئله احتياجات ايران
از نظر درآمد نفت عنوان ميشد و شركت ملي نفت به كنسرسيوم

ميادين جديدي كه كشف ميشدند آيا مشمول همان قرارداد

كنسرسيوم بود يا آنكه براي اين قبيل ميادين مذاكرات و قرارداد

جديدي ميبايست تنظيم ميشد؟
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اختيار كنسرسيوم بود .آيا آنها ممانعتي در همكاري با طرف ايراني

نه ،به هيچ وجه .حوزة قرارداد كنسرسيوم مشخص بود .يعني
هم مساحت حوزة قرارداد كنسرسيوم و هم مشخصات جغرافيايي
آن كام ً
ال در قرارداد ذكر شده بود و بنابراين كنسرسيوم در يك
محدودة خاصي عمل ميكرد و در آن محدودة خاص بود كه ما
براساس مطالعات زمينشناسي و ژئوفيزيكي به كنسرسيوم پيشنهاد
ميكرديم كه در چه نواحي بيشتر بايد عمليات اكتشاف انجام شود.
چون براساس مطالعات فكر ميكرديم كه در آن نواحي امكانات
زمينشناسي براي كشف نفت بيشتر است.

براي گردآوري اطالعات ،بازرسيها و نظارتهايي كه الزم داشتيد
اعمال ميكردند؟

همانطوركه عرض كردم دو مدير ايراني در هيأت مديره دو
شركت عامل منصوب ميشدند .طبيعي است كه اين شركتها تمام
برنامههايي را كه اجرا ميكردند در هيأت مديره خود بحث و بررسي
ميكردند .بنابراين اين دو مدير ايراني تمام اين اطالعات را به
شركتملينفت ايران منتقل ميكردند و در شركت ملي  ،در ادارات
تخصصي مثل مهندسي مخازن ،ادارة اكتشاف ،ادارة حفاري ،ادارة
تصفيه و غيره ،اين مسائل دائم بررسي ميشد .لذا تمام اطالعاتي
كه شركتهاي عامل در ايران داشتند ،عين ًا در اختيار شركت ملي
گذارده ميشد و شركت ملي در تمام مدت نظارت كامل بر فعاليت
اين شركتها داشت.

اين مطالعات را ما انجام ميداديم يا طرف كنسرسيوم انجام ميداد؟

هر دو مستق ً
ال انجام ميدادند .براي اينكه وقتي ما مينشستيم
با كنسرسيوم دربارة سرمايهگذاري و برنامهها مذاكره بكنيم اگر
خودمان واقف نبوديم كه وضع زمينشناسي و وضع امكانات نفتي
چگونه است ،به هيچ عنوان نميتوانستيم وارد مذاكره و صحبت
شويم .مسلم ًا آنها هم مستق ً
ال مطالعات و بررسيهاي دقيقي از نظر
زمينشناسي در حوزة قرارداد انجام ميدادند .بنابراين وقتي كه با
هم مينشستيم صحبت كنيم هر دو طرف
مطالعات مقدماتي خود را قب ً
ال انجام داده
بودند.

درست است كه ما در اين دو شركت نمايندگان عاليرتبهاي داشتيم

اما از طرف ديگر اين شركتها در حد خود متغير و پيچيده بودند.

يعني ما هم از نظر شناخت مخازن چيزي از

آنها كم نداشتيم .درست است؟

ما در ادارة مهندسي مخازن بررسيهاي
كاملي انجام ميداديم و يكي از داليل اينكه
ايران وارد مذاكره براي تجديد نظر در
قرارداد كنسرسيوم شد ،همين مسئله حفظ
و حراست ذخاير نفتي بود .براي اينكه ما در
شركت ملي نفت و ادارة مهندسي مخازن
يك بررسي و مطالعة دقيق و همهجانبهاي با
تهيه و كاربرد مدل رياضي انجام ميداديم.

در مورد افزايش توليد آيا كنسرسيوم

بنابراين انتظار آن است كه دو نمايندة ايراني افرادي قابل ،تيزبين و

تعهدي به ثابت نگهداشتن بعضي از شاخصهاي نفتي داشت يا
نه؟ مث ً
ال آيا كنسرسيوم تعهدي نسبت به گاز همراه با نفت ،يا حفظ

هوشيار باشند تا بتوانند منافع ايران را حفظ كنند .آيا اسم خاصي از

نمايندگان ،به خاطر داريد و ارزيابي شما از توان آنها چگونه است؟

يك هزينه مشخص در شبكه يا ثابت نگهداشتن نسبت توليد به
ذخاير و چهارچوبهايي ازاین قبل داشت؟ يا اساساً چنين مواردي

ببينيد ،مث ً
ال در شركت سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران ،بنده
خودم چند سال جزء يكي از آن مديران بودم .آقاي مهندس فتحاهلل
نفيسي ،آقاي دكتر رضا فالح ،آقاي مهندس منوچهر فرمانفرماييان،
آقاي مهندس باقر مستوفي در زمانهاي مختلف مديراني بودند كه
در هيأت مديره شركتهاي عامل عضويت داشتند .بنده خودم وقتي
كه در آن شركت عضويت داشتم زماني بود كه مدتي معاون مدير
امور بينالملل بودم و بعد هم مدير اموربينالملل بودم .بنابراين
وقتي كه در آن شركت در جلسة هيأت مديره مينشستم مسائل
بحث ميشد و تمام گزارشات و اطالعات بدست من ميرسيد .بنده
اينها را به شركت ملي ميآوردم و در اختيار ادارات تخصصي قرار

مدنظر قرار نميگرفت؟

در قرارداد ذكر شده بود كه كنسرسيوم متعهد است روشهاي
صحيح صنعتنفت كه شناخته شده است و ميتوانست بهترين
بهرهدهي را در وضع ميدانها داشته باشد ،را به كار ببرد .بنابراين
كنسرسيوم تعهد به اين كار داشت و ما هم مسلم ًا اين مسائل را
بررسي ميكرديم كه كنسرسيوم پايش را از محدودة روشهاي
صحيح صنعت نفت بيرون نگذارد.

اما به هر حال شما هم مستحضريد كه چنين مطالعاتي به اطالعات
به روز دقيقي از مخازن احتياج دارد ،ولي مديريت اين حوزه در
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ميگرفت تا مطالعاتي كه الزم بود انجام شود .اين بررسيها انجام
ميشد و ما با ذهن باز و آماده در جلسات هيأت مديره اين مسائل
را بررسي ميكرديم .بنابراين اطالعات در اختيار ما بود و ميدانستيم
در حوزة قرارداد كنسرسيوم چه ميگذرد.

گاز بهتر است يا تزريق آب و يا تزريق آب و گاز با هم .ولي
دليل اصلي مخالفت آنها اين بود كه نتيجه اين نوع كاربرد فني در
درازمدت حاصل ميشود .يعني شما اگر امروز گاز به ميدان تزريق
ميكنيد ،ميزان ذخاير قابل بهرهبرداري ،در طول مدت عمر ميدان
كه حدود  30سال و  40ساله است افزايش پيدا ميكند .كنسرسيوم
نميخواست در امري سرمايهگذاري كند كه نتيجهاش بعد از  20يا
 25سال و در زماني كه قرارداد به انتها رسيده بود بدست ميآمد.
بنابراين اين مسئله يك اختالف اساسي بود كه ما مرتب هم در هيأت
مديرهها و هم در مذاكرات ساليانه با كنسرسيوم عنوان ميكرديم.
مسئله دوم ،مسئلة استفاده از گازهاي توليدي همراه با نفت خام
بود .مث ً
ال در اواخر دهة  1960كه سطح توليد نفتخام در حوزة
قرارداد به حدود  3/5تا  4ميليون بشكه در روز رسيده بود ،روزانه
در حدود دو ميليارد فوت مكعب گاز همراه با نفت توليد ميشد .از
اين مقدار ،آن چيزي كه براي مصارف عملياتي بود استفاده ميشد
و بقيه آن سوزانده ميشد ،بنابراين شركتملي به كنسرسيوم اخطار
كرده بود كه بايد براي استفاده اين گازها وسايلي را فراهم كند ،يا
تبديل به گاز مايع ،يعني  LNGكرده و صادر كند تا درآمدي براي
ايران بدست آيد ،يا اين گازها را جمعآوري كرده و به ميدانها
تزريق كند تا بهرهدهي نفت باال برود .ما ميگفتيم اگر اين كارها
را نميكنيد بايد تمام گازها را در اختيار شركتملينفت بگذاريد
تا شركت كاري كه به صرفه و صالح ايران باشد را انجام دهد.
اعضاي كنسرسيوم نه ميخواستند براي اين كار سرمايه بگذارند
و نه ميخواستند حقشان را در استفاده از گاز از دست بدهند.
بنابراين ،اين دومين مسئل ة اختالفی شديدي بود كه بين ما وجود
داشت .سومين مسئله ،ارائه برنامههاي مشخص افزايش ظرفيت
توليد بود .يعني چه؟ يعني ما ميگفتيم شما براي يكسال يا دو سال
برنامهريزي ميكنيد اما براي ما كافي نيست .چراكه برنامهريزي شما
بايد براساس دورانهاي  5ساله و  10ساله باشد .براي اينكه ما بايد
بدانيم ميزان ظرفيت توليد و صادراتمان در درازمدت چيست .چون
دستگاه برنامهريزي مملكت اگر اطالع نداشته باشد كه ميزان توليد و
صادرات ما چقدر است ،نميتواند صحيح برنامهريزي كند بنابراين
اعضاي كنسرسيوم بايد به ايجاد ظرفيت توليد براساس وضع موجود
مخازن متعهد شوند و تعهد كنند كه وقتي ظرفيت توليد ايجاد شد،
هركدام سهم خود را از اين توليد برداشت و صادر خواهند كرد.
اين هم يك مسئلهاي بود كه ما مرتب با هم اختالف نظر داشتيم.
چهارمين مورد ،مسئله نامساعد بودن شرايط مالي بود .يعني چي؟
همانطور كه عرض كردم قرارداد كنسرسيوم براساس تسهيم منافع
 50-50بود .ولي بعد از عقد قرارداد كنسرسيوم از سال 1957به بعد
شركتملي موفق شد باشركتهای اني ايتاليا و پانامريكن و بعد هم
در اواسط سالهاي  1964-1965پنج قرارداد جديد براي اكتشاف
و توليد ذخاير نفتي خليج فارس منعقد كند كه همه اينها براساس
تسهيم منافع  25-75به نفع ايران بود .عالوهبراين در سايركشورهاي

هماهنگي و همكاري بين نمايندههاي مختلف هم برقرار ميشد؟ و
اگر برقرار ميشد به چه ترتيب بود؟

مديرعامل اين شركتها در ايران موظف بودند هر نوع عملياتي
كه انجام ميشد عين ًا به شركت ملي نفت ايران گزارش دهند يعني
هيچ چيزي را از ما پوشيده نگه نميداشتند.

شما و همكاران شما که نمايندگان ايراني در آن شركتها بوديد.
آيا پيش آمد كه شركتها بخواهند شما را آلوده كنند تا وقايع يا
حقايقي را به نفع آنها مالحظه كنيد؟ بطور مشخص هيچگاه به شما

رشوه پيشنهاد شد؟

اص ً
ال ،به هيچ عنوان .فراموش نفرماييد كه فقط مسئله ما دو
نفر مدير در هر شركت نبود .همانطور كه عرض كردم مسئوليني
كه در شركتهاي عامل كار ميكردند ،بيشتر ايراني بودند و كارها
توسط ايرانيها انجام ميشد و مسائل ايران براي ايرانيها مهم بود.
ي عامل ميخواستند كار خالفي بكنند،
بنابراين اگر هم شركتها 
فقط مديران حاضر در هيأتمديره نبود بلكه ايرانيهايي كه در آنجا
مشغول كار بودند زيربار نميرفتند.

اگر موافق باشيد به بحث تجديد نظر در قرارداد بپردازيم .لطفاً
بفرماييد كه اساساً چه شد كه بحث تجديد نظر مطرح شد؟ اين

بحث چه زماني مطرح شد و فرآيند آن چگونه بود؟

عرض كنم كه شيوة تجديد نظر مذاكرات اين بود كه از
اواسط دهة  1960اختالفات اساسي بين شركتملينفت و اعضاي
كنسرسيوم ،دربارة چند موضوع در مذاكرات ساليانهاي كه انجام
ميشد و همچنين در مذاكراتي كه در هيأت مديرة شركتهاي
عامل بود ،پيش آمد .بنده چهار مورد به خصوصش را كه مهمترين
مسايل بود ذكر ميكنم .مهمترين مسئله ،مسئله حفظ و حراست از
ذخاير نفتي بود .يعني اينكه ما با مطالعات و بررسيهايي كه در
ادارة مهندسي مخازن شركت ملي نفت با كاربرد مدلهاي رياضي
انجام داده بوديم ،به اين نتيجه رسيده بوديم كه مكانيزم توليد در
ميادين نفتي حوزه قرارداد به نحوي است كه اگر از اين ميدانها
در حالت عادي به طور طبيعي يعني بدون كاربرد فنون بهرهبرداري
ثانويه ( )Secondary Recovery Techniqueاستخراج شود ،از ميزان
نفتي كه در ذخاير است چيزي حدود  20الي  25درصد بيشتر قابل
بهرهبرداري نيست .در صورتي كه اگر در مراحل اوليه توليد ،گاز به
اين ميدانها تزريق شود و فشار مخزن ثابت نگهداشته شود ميتوان
ضريب بهرهدهي مخازن را از  25يا  20درصد به حدود  40الي
 45درصد افزايش داد .يعني تقريب ًا ميزان بهرهبرداري از يك ميدان
نفتي مثل آقاجاري دو برابر ميشد .اعضاي كنسرسيوم بهانههاي
مختلفي ميآوردند و ميگفتند كه ما به نتيجه نرسيديم كه آيا تزريق
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توليدكننده مثل عربستان و ونزوئال هم مسئله مشاركت پيشكشيده
شده بود و تسهيم منافع از  50-50تجاوز كرده بود .بنابراين ديگر
تقسيم منافع براساس  50-50براي ما قابل قبول نبود .در نتيجه در
اوايل دهة  70شركتملينفت به شركتهاي عضو كنسرسيوم رسم ًا
اخطار كرد و اولتيماتوم داد كه اگر حاضر به تجديد نظر اساسي در
شرايط قرارداد كنسرسيوم براي رفع اختالفات نشوند ،قرارداد در
سال  79خاتمه پيدا خواهد كرد و آن سه دورة تجديدنظر كه در
قرارداد پيشبيني شده است ،به هيچ عنوان مورد قبول ايران نخواهد
بود و قرارداد ملغي خواهد شد .اين بود كه اعضاء كنسرسيوم حاضر
شدند در سال  1973با شركت ملي نفت ايران وارد مذاكره شوند.
براساس مذاكراتي كه انجام شد قرارداد كنسرسيوم به كلي لغو و
قرارداد جديد خريد و فروش نفت منعقد شد كه در آن قرارداد تمام
اصول مليشدن صنعت نفت رعايت شد .يعني در اختيار گرفتن
كامل ادارة عمليات نفتي و فروش و صادرات نفت نیز در اختيار
شركت ملي نفت قرار گرفت.

اگر كنسرسيوم بالفاصله تمام عمليات را قطع ميكرد ،كوچكترين
اختاللي در گردش صنعت نفت ايجاد نميشد .يعني شركت ملي
نفت داراي چنان قدرت تخصصي بود كه ميتوانست تمام عمليات
صنعتنفت را از فرداي آن روز ،مستق ً
ال بدون احتياج به يك نفر
از كارشناسان كنسرسيوم اداره كند و از همه مهمتر آن كه ،در آن
موقع كه بنده مدير امور بينالملل و مسئول بازاريابي بودم روزي
يك ميليون و  700هزاربشكه نفتخام و  250هزاربشكه فرآورده
در بازارهاي دنيا عرضه ميكرديم و مستق ً
ال ميفروختيم .حدود4
كشورمختلف از ما نفت ميخريدند و مشتريان ما هم دولتها
بودند ،هم شركتهايملي و دولتي بودند و هم شركتهاي عمده
و شركتهاي مستقل نفتي .بنابراين كنسرسيوم ميدانست كه با قطع
كردن قرارداد ،شركتنفت عاجز از اينكه نفتش را به بازار عرضه
كند و عاجز از اينكه صنعتنفت را اداره كند نیست .بنابراين به
خوبي واقف بودند كه شركتملي در موقعيتي است كه ميتواند هم
بازاريابي و هم ادارة عمليات را به خوبي انجام دهد .پس شرايط دو

بنظر ميرسد اين چهار نكتة اختالفي ،بين
ايران و كنسرسيوم در قرارداد اول لحاظ

نشده بود .چراكه ما بعد از قرارداد دوم
توانستيم با طرف كنسرسيوم در مورد آنها
به توافق برسيم .ولي ميبينيم كه واكنش

طرف كنسرسيوم نسبت به اولتيماتوم ايران
مثل واكنش شركت سابق نفت ايران و

انگليس در مقابل ملي شدن نبود .به عبارت

ديگر عليرغم آنكه در بحثهاي نفتي مالك

داوري و اعتبار و اظهار نظر ،متن قرارداد
است و اين نكات مهم در مورد قرارداد

اول لحاظ نشده بود ،ولي كنسرسيوم
اين بحث را به مراجع بينالمللي نكشاند

و شايد از يك طرف ديگر بتوان گفت كه

ايران توانست حاكميت خودش را به كنسرسيوم بقبوالند و آن را

مقطع مد نظر شما به كلي متفاوت بود و ما در سال  73از يك موضع
قدرت و توانايي صحبت ميكرديم ،در صورتي كه در سال  1951در
موقعيت ضعف و ناتواني با شركت سابق طرف شديم.

شده بود كه حتي ميتوانست با كنسرسيوم به مقابله برخيزد و آن را

بحثهاي ابتداي مصاحبه را به خاطر بياوريم و شرايطي كه منجر به

مجبور كند كه اولتيماتوم و اخطار ايران را بپذيرد ،كه در نهايت
موجب تجديدنظر در قرارداد شد .نظر شما در اين باره چيست؟ آيا

اين تحول چگونه رخ داد؟ شما به خوبي اشاره كرديد ،مخصوصاً اگر

با اين تحليل موافقيد كه جايگاه ايران در صنعتنفت بگونة ديگري

تحليلي شد كه طرف ايراني خود را مجبور به عقد قرارداد ميديد كه
مطلوبش هم نبود .اين تحول در عرض تقريباً  20-15سال چگونه

مجبور به تجديدنظر بكند؟

براي اينكه در موقع مليشدن صنعت نفت ،ايران از نظر عمليات
صنعتنفت در وضعي نبود كه بتواند اختيار كامل ادارة صنعتنفت
را به عهده گيرد .يعني داراي آنچنان تخصص و مهارتي كه بتواند
تمام جنبههاي صنعتنفت را مستق ً
ال انجام دهد نبود .از همه مهمتر
آنكه ايران اص ً
ال وارد بازار بينالمللي نشده بود .يعني ايران يك
قطره نفت مستق ً
ال به بازار عرضه نكرده بود .در صورتي كه در سال
 1970وقتي ما به كنسرسيوم اخطار داديم ،در چنان وضعي بوديم كه

رخ داد؟ با توجه به اينكه مشخصاً در آن شرايط زندگي كرديد لطفاً

توضيح بيشتري بدهيد.

ببينيد مسئله اينجاست كه اوالً سرآغاز بوجود آمدن صنعت
واقعي نفت ايران از زمان تأسيس شركتملينفت ايران است كه ما
در اين مورد واقع ًا مديون مليشدن صنعت نفت هستيم .چرا كه يكي
از اصول قانو ن مليشدن اين بود كه شركتملينفت بوجود بيايد تا
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انتخاب شدند؟

بتواند يك روزي صاحب امتياز عمليات شود .با وجودي كه قرارداد
كنسرسيوم منعقد شد ولي فعاليت شركتملي تنها محدود به نظارت
بر عمليات كنسرسيوم نبود .از سال  1954كه قرارداد كنسرسيوم
امضا ء شد بالفاصله شركتنفت شروع به يكسري عمليات كرد.
اول مطالعات كامل زمينشناسي مملكت را مد نظر قرار داد .در پي
اين كار ،نقشة زمينشناسي كامل ايران تهيه شد .همچنين عمليات
لرزهنگاري در خشكي و در دريا را انجام داد .بعد از آن عمليات
حفاري در حوزة قم شروع شد ،عمليات اكتشافي در خليج فارس
نيز انجام شد .همة اينها مستق ً
ال در شركتنفت انجام ميشد .در
كنار اين اقدامات ،با شركتهاي مستقلي مثل شركتهاي اني ايتاليا
و ديگر شركتهاي آمريكايي در خليج فارس شريك شديم ،كه
عمليات آنها را شركتملينفت برعهده داشت .اينها همه باعث شد
كه به تدريج شركت به وضعي رسيد كه از نظر بودجه ،تخصص و
كاربرد امور فني و همچنين آگاهي از اوضاع و احوال بينالمللي،
نفت ،بازاريابي ،فروش ،صادرات ،حمل و نقل و خالصه در همة اين
رشتهها تجربه پيدا كند .البته فراموش نكنيد كه قرارداد كنسرسيوم
هم بسيار مؤثر بود ،چون همانطور كه عرض كردم در قرارداد
كنسرسيوم به تدريج تمام ايرانيها در پستهاي حساس جايگزين
خارجيها شدند .بنابراين بعد از چند سال از قرارداد كنسرسيوم
ايرانيهايي بودند كه متخصص كار حفاري ،اكتشاف ،لرزهنگاري،
تصفيه ،پااليشگاه و  ...بودند .جالب است بدانيد بعد از پااليشگاه
آبادان تا مقطع تجديدنظر در قرارداد كنسرسيوم 7 ،پااليشگاه در
ايران ساخته شد كه طراحي همه اينها توسط متخصصين شركتنفت
شد و تمام كارهاي حفاري و زمينشناسي و لرزهنگاري و تجزيه
و تحليل و بررسي و  ...در شركت ملينفت انجام شد .اينها همه
شركت را به وضعي درآورد كه ميتوانست در تمام رشتههاي نفت،
از شروع زمينشناسي تا رساندن نفت به بازار دنيا ،مستق ً
ال عمل كند.
بنابراين ،اين  20سال يك تحوالت تدريجي پيدا شد كه شركتنفت
را از يك سازمان كوچك بخش داخلي در سال  1954به مرحلهاي
رساند كه يكي از بزرگترين شركتهاي عمده نفتي بود كه در تمام
رشتههاي نفت داراي تخصص و تجربه بود .اين تحول در عرض
 20سال ما را به آنجايي رساند كه در سال  1973توانستيم قرارداد
كنسرسيوم را به يك قرارداد که كنسرسيوم فقط خريدار نفت ما بود
تبديل كنيم .آن هم خريداري كه قيمت بازار نفت را ميپرداخت
و فقط به كنسرسيوم  22سنت تخفيف روي قيمت روز بازار داده
ميشد .آن هم براي اينكه كنسرسيوم سرمايهگذاري و تخصصهاي
خيلي باالي فني كه هنوز به آنها دسترسي پيدا نكرده بوديم را در
اختيار ما ميگذاشت .پس تمام ادارة صنعت نفت در اختيار شركت
ملي نفت ايران بود و شركت تمام اصولي كه در قانون ملي شدن
نفت پيشبيني شده بود را بدست آورد.

رياست هيأت نمايندگي مذاكرات تجديدنظر كنسرسيوم بعهدة
بنده بود .چون آن موقع من مدير امور بينالملل بودم و در نتيجه بنده
يك تيم  10نفري داشتم .در اين تيم متخصصين حقوقي ،اقتصادي
و فني حضور داشتند كه با بنده همكاري ميكردند .از طرف
كنسرسيوم هم يك هيأت  20نفري در مذاكرات حاضر ميشد.
که عبارت بودند از آقايان مهندس نقي بني رياح ،دکتر محمدعلي
موحد ،مهندس حسن ايزدي ،فخر نوري ،مهندس مسعود مدير و
دکتر منصور صدري که در رشته هاي فني ،حقوقي ،مالي و بازاريابي
تخصص و تجربه داشتند .حکم من برای سرپرستی تیم هم از طرف
رئيس هيأتمديره و مديرعامل شركت ملي نفت كه آقاي دكتر
منوچهر اقبال بود ،صادر شده بود.
مذاكرات قرارداد كنسرسيوم در سال  1973انجام شد و در
حدود  5 ،4ماه ادامه داشت تا به نتيجه رسيد .تا آنجا كه به خاطرم
هست در ماه ژوئن  1973بود .ولي تاريخ اجراي آن را به ماه مارس
آن سال برگرداندیم .دو ،سه روز بعد اين قرارداد به هيأت دولت
رفت و بعد هم به مجلس رفت و به صورت قانون درآمد.

آقاي فؤاد روحاني که عضو تيم مذاكرات اوليه كنسرسيوم هم بودند؟

و سه نفر ديگري كه در مذاكرات ا ول حضور داشتند ،يعني آقايان

نفيسي ،فالح و اتحاديه ،در اين مقطع كجا بودند؟

دکتر فواد روحانی آن موقع در شركت نفت نبودند و بازنشسته
شده بودند .روحاني مدتي دبيركل اوپك بود و بعد از اوپك هم
بازنشسته شد .بنده از ايشان دعوت كردم و فقط براي مدت كوتاهي
بصورت ناظر با ما همكاري ميكردند .سه نفر دیگر بازنشسته شده
بودند و فقط آقاي دكتر رضا فالح درشركت بودند و درآن موقع
سمت مشاور رئيس هيأت مديره را داشتند .ايشان در بعضي از
جلسات ما شركت ميكردند .توان فني و تخصصي شركت نفت
در سال  1973نسبت به آنچه در سال  1954بود ،زمين تا آسمان
تفاوت داشت.
باالخره  20سال تجربه كار روزانه و مستقل شده بود .كساني
كه قب ً
ال در صنعت نفت بودند همه در شركت سابق نفت بودند در
صورتي كه اين دوره در شركتهاي نفت كارهاي تخصصي انجام
ميشد و  20سال تجربه پشت سر آن شركت بود .مهمتر از همه فقط
مسئله تخصص در انجام عمليات نفتي نبود بلكه تخصص در امر
عمليات بينالمللي نفت يعني مسئله بازاريابي و ورود به بازارهاي
نفت دنيا هم بود .براي اينكه در آن موقع شركت ملي نفت در خارج
از ايران اقدام به فعاليت كرده بود .ما در هندوستان ،كرهجنوبي و
در آفريقايجنوبي پااليشگاه ساخته بوديم و درحال مذاكره براي
ساخت پااليشگاه در اروپا و بازاريابي و فروش فرآورده در آنجا
بوديم .بنابراين در تمام رشتههاي مربوط به بازاريابي و صادرات و
توزيع نفت در بازار دنيا وارد عمل شده بوديم و همانطور كه عرض
كردم ما بيش از  2ميليون بشكه در روز نفتخام و فرآورده در بازار

تيمي كه براي مذاكرات تجديدنظر تشكيل شده بود كه شما هم

عضو آن بوديد ،شامل چه كساني بود و اين افراد به چه صورت
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نظرش بيشتر اين بود كه شركتنفت ايران تمام اختيار
صنعتنفت را باالخره بدست گيرد و شاه هميشه دنبال اين بود
كه اصول قانون مليشدن صنعت نفت باالخره يك روزي در ايران
اجرا شود.

عرضه ميكرديم .بنابراين تجربه ما فقط محدود به مسئله حفاري و
اكتشاف و توليد و تصفيه نبود ،بلكه جنبههاي بينالمللي هم پشت
سر شركت بود.
شما گزارش كارتان را به آقاي دكتر اقبال ميداديد .درست است؟

آيا شاه اعمال نظر خاصي يا وتوي خاصي روي مذاكرات داشتند؟ يا

بله .آن موقع شركت ملي نفت هفت مدير داشت .ما مديران
مسئول بوديم به مديرعامل و رئيس هيأت مديره پاسخگو باشيم.
ولي تصميمات در هيأتمديره و به طور دستهجمعي گرفته ميشد.
يعني هر مسئله مهمي در شركت ،چه از نظر سرمايهگذاري ،چه از
نظر عمليات و چه از نظر سياست كلي پيشميآمد ،در هيأت اخذ
تصميم ميشد .ولي چون صاحب سهام شركتملينفت ايران دولت
بود ،سالي  2بار جلسهاي تشكيل ميشد كه در اين جلسه چند وزير
و كساني مثل مديرعامل بانكمركزي ،رئيس سازما ن برنامه و بودجه
نيز عضويت داشتند و نخستوزير رئيس مجمع صاحبان سهام بود.
شركتملينفت سالي دوبار در مجمععمومي صاحبان سهام گزارش
تمام فعاليتها و كارها را ارائه ميداد و بودجه و عملياتش را هم
به تصويب مجمع ميرسانيد .ولي ادارة
عمليات صنعتنفت در هيأت مديره بود.
چون آن موقع ما وزارت نفت نداشتيم ،تنها
عامل دولت ايران در ادارة صنعت نفت،
شركتملينفت ايران بود.

اينكه فقط نظارت ميكرد؟

ببينيد ،وقتي كه شركتملينفت به كنسرسيوم اخطار كرد كه
اگر شما حاضر به تجديد نظر در عقد قرارداد نشويد ،قرارداد را در
 1979لغو ميكنيم .در اوايل سال  ،73موقعي كه شاه براي تعطيالت
زمستاني به سوئيس رفته بود نمايندگان كنسرسيوم به ديدن شاه
رفتند .در آنجا به شاه گفته بودند كه ما حاضريم براي تجديدنظر
در قرارداد مذاكره كنيم .در همانجا سندي كه به سند سن موريس
معروف شد تهيه شد كه در واقع نامهاي بود كه رد و بدل شد و
اعضاي كنسرسيوم اصول مورد قبول خود براي تجديدنظر را تعيين
كرده بودند .اصول اصلي آن سند اين بود كه ادارة كامل صنعتنفت

در مورد خود تجديدنظر در قرارداد شما
گزارش كار را بايد به هيأت مديره ميداديد

يا به مجمع سهامداران؟

نه ،به هيأت مديره .وقتي كه مذاكرات
تمام شد ،اين قرارداد در هيأت مديره به
تصويب رسيد و هيأت مديره قرارداد را به
دولت ارجاع كرد كه در جلسة هيأت دولت
به تصويب رسيد و بعد از آن به مجلس
رفت.

به شركتملي واگذارشود و كنسرسيوم بصورت خريدار نفت ايران
عمل خواهد كرد .همچنين كنسرسيوم مشخصكرده بود كه چه
كمكهايي از نظر فني و يا از نظر سرمايهگذاري در پنج سال اوليه
دوره قرارداد جديد انجام خواهد داد .اين اصول روي كاغذ آمد،
بعد كه اين سند را به شركت نفت فرستادند ديگر اختيار مذاكرات
به عهده شركت ملي نفت گذاشته شد و اين مذاكرات انجام شد و
قرارداد امضاء شد .در حقيقت كسي دخالتي در مذاكرات نداشت.

در حين مذاكرات نقش خود شاه چطور بود؟ آيا شما در حين

مذاكرات تجديدنظر با شخص شاه جلسهاي داشتيد؟ آيا مكتوبي

آمد؟ سفارشي مطرح شد؟

شاه عالقهمند بود كه از جزئيات پيشرفت قرارداد و مذاكرات
مطلع باشد و بنابراين بنده به عنوان رئيس هيأت نمايندگان ايران
هر دو ،سه روز گزارشي از پيشرفت مذاكرات و نتيجة مذاكرات
تهيه ميكردم و دكتر اقبال اين گزارش را براي شاه ميبرد .ايشان
اگر سئوالي داشت ،ارجاع ميشد به بنده و بنده جوابش را تهيه
ميكردم و ميفرستادم .يكي ،دوبار بنده در جريان مذاكرات تلفني
با او مذاكره كردم و راجع به پيشرفت مذاكرات و يكي دو مسئلهاي
كه پيشآمده بود تلفني توضيح دادم كه مسئله چيست و ما در چه
مرحلهاي هستيم.

بابت همان تفاهمنامة سن موريس آيا شاه با كسي مشورت كرد؟ آيا

نظر كارشناسي خواست؟

آنجا مسائل بررسي نشد .چون قب ً
ال شركتنفت نظراتش را به
كنسرسيوم اعالم كرده بود .بطور مشخص در چندين بار بنده كه
مدير امور بينالمللي بودم نامههايي به كنسرسيوم نوشتم كه ما چه
ايراداتي داريم .لذا كنسرسيوم از مسائل كام ً
ال مطلع بود .بنابراين
وقتي كه آن سند امضاء شد ،براساس گزارشاتي بود كه قب ً
ال از طرف

موضع شاه بيشتر سياسي بود يا اقتصادي؟
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نه ،به هيچ عنوان ،در قرارداد دوم ما به هيچ عنوان خودمان را
در يك جوي كه مجبور باشيم چيزي را قبول كنيم نميديديم .كام ً
ال
آزاد بوديم و آن چيزي را پياده كرديم كه مورد نظر شركتملينفت
بود.

شركتنفت ارائه شده بود .سند سنموريس خيليكلي و اصولي بود
و وارد جزئيات نميشد.
بنده فقط يك نكته را توجه بدهم .قرارداد  1973آنقدر شرايطش
به نفع ايران بود كه سه سال بعد اعضاء كنسرسيوم براي اولين بار در
تاريخ صنعتنفت ،تقاضا كردند كه در اين قرارداد تجديدنظر شود.
براي اينكه ادعا ميكردند ادامة اين قرارداد براي آنها ديگر به هيچ
وجه از نظر اقتصادي امكانپذير نيست .چرا كه شرايط قرارداد سخت
بود .مذاكراتي هم در اين مورد شروع شده بود كه بنده آن زمان استعفا
دادم .اما مذاكرات تا زمان وقوع انقالب همينطور ادامه داشت.

آقاي دكتر ،فكر ميكنم اين سئوال ،سئوال آخرمان باشد و سئوال

خيلي مهمي هم است .آيا قرارداد كنسرسيوم اثرات پايداري روي
صنعت نفت و بطور كلي روي اقتصاد ايران داشت؟ آيا اين قرارداد

مسير مشخصي را به صنعت نفت ايران ميداد؟

به عقيدة من مهمترين اثر قرارداد كنسرسيوم اين بود كه با بكار
گماردن ايرانيان در سمتهاي باال ،تعداد زيادي كارشناس درجه
يك تربيت شدند و كساني بوجود آمدند كه بعدها همه شاغلين
عمدة صنعت نفت در ايران بودند .آقاي دكتر نابغ يا آقاي مجيد ديبا،
اينها همه در دو شركت عامل كنسرسيوم تجربه آموختند .آقاي مجيد
ديبا قبل از اينكه مدير امور تصفيه شركتملينفت شود ،رئيس
پااليشگاه آبادان و آقاي دكتر نابغ که به سمت مدير اکتشافوتوليد

آقاي دكتر ،آن طور كه ما خواندهايم شما براي تجديدنظر با اعضاء
كنسرسيوم 5 ،دوره مذاكره داشتيد .لطفاً شكل برگذاري اين جلسات

را توضيح بدهيد .آيا اين جلسات به دعوت شما و درايران بود؟

عرضكردم كه ،عالوه برآن مسائليكه در هيأت مديرة دو
شركت عامل در تهران انجام ميشد ،بسته به مسائلي كه در پيش
بود ،سالي دو بار يا سه بار جلساتي بين شركتملينفت و شركت
مادر انجام ميشد .در آن جلسات بود كه ما
مسائل را عنوان ميكرديم و در آن جلسات
ما خواستههاي خود را مطرح ميكرديم.
بنابراين موارد اختالفي چند سال در آنجا
مطرح ميشد و وقتي كه نتوانستيم به توافق
برسيم و نظرات ما تأمين نشد ،به كنسرسيوم
اخطار داده شد كه بايد قرارداد لغو شود.
البته بايد گفت كه شركتملي ايستاد و اين
خيلي مهم بود كه شخص شاه پشت اين
كار ايستاد و آنجا بود كه كنسرسيوم تسليم
شد و قبول كرد كه قرارداد تجديد شود.
همه جلسات درتهران و در ادارة
مركزي شركت ملي نفت برگزار شد ما از
صبح ساعت  9با تيم مشغول مذاكره بوديم تا ساعت  9 ،8شب.

شرکتنفت منصوب شد ،پيش از آن رئيس مناطق نفتخيز بود .اين
مهمترين اثر قرارداد كنسرسيوم براي صنعت نفت ايران بود .بعد از
آن اهميت اين قرارداد اين بود كه شركتنفت در صحنة بينالمللي
فقط يك شركت منزوي نبود .چرا كه با تمام شركتهاي عضو
كنسرسيوم طرف بود و از تخصص و فنون و كاربرد تكنولوژي
جديد اين شركتها براي آماده كردن خود استفاده ميكرد .البته
مسئله ديگر اين بود كه كنسرسيوم باعث شد كه ظرفيت توليد نفت
ايران به سطح  6ميليون بشكه در روز برسد.

آيا تيم طرف كنسرسيوم هم نسبت به مذاكرات كنسرسيوم اول

تغيير كرده بود؟

كام ً
ال تغيير كرده بود .براي اينكه واقف بودند اين شركتملينفت
ديگر آن شركت سال  1954نيست .كساني كه از طرف كنسرسيوم
ميآمدند مديران درج ه باالي اعضايكنسرسيوم بودند .مث ً
ال رئيس
هيأت نمايندگي هميشه يكي از باالترين مقامات يكي ازشركتهاي
عضوكنسرسيوم بود و يكسري حقوقدان و اشخاص فنيهم پشت
سرشان نشسته بودند ولي مذاكرهكنندگان اعضاء هيأت مديره
شركتهاي عضو كنسرسيوم بودند .مث ً
ال آقاي «هواردپيچ» كه آن
موقع رياست هيأت نمايندگي كنسرسيوم را داشت ،ديگر وجود
نداشت .تيم آنها هم مثل ايرانيها بازنشسته يا بركنار شده بودند.

آقاي دكتر خيلي ممنون از حوصله و دقت نظري كه به خرج داديد ،آيا

نكتهاي مدنظرتان هست كه ما از قلم انداخته باشيم؟

نه قربان .شما ماشاء ا ...مطالب متعددي را عنوان كرديد .اميدوارم
بنده توانسته باشم جوابتان را داده باشم .بنده خيلي خوشحالم كه توانستم
اق ً
ال بعضي از سئواالتتان را جواب بدهم .ولي خوب به علت باالرفتن
سن ،حافظهام زياد ياري نكرد كه همهچيز را بتوانم بگويم .

اشاره شد كه در قرارداد اول ،طرف ايراني خودش را با يك جبر

شرايط مواجه ميديد ،آيا شما هم با چنين مسئلهاي مواجه بوديد؟
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مطالعة هدفمندسازي يارانهها و تأثير آن بر

قيمت نهايي توليد گندم

چکيده

با توجه به هدفمند شدن يارانهها در ماههاي آخر سال  89و اهميت محصول زراعي گندم که نقش بسزايي در امنيت
غذايي مردم جهان و به خصوص درکشورهاي جهان سوم دارد و نيز يكي از توليدات مهم روستايي است ،در اين مطالعه
اثر حذف يارانههاي کود ،سم ،بذر و سوخت برقيمت تمام شده گندم مورد بررسي قرار گرفته است و به تجزيه و تحليل
و مقايسه هزينهها و درآمد توليد گندم آبي در يك مزرعه نمونه در طي سالهاي  89و  90پرداخته شده است تا با مقايسه
قيمت واقعي تمام شده گندم ،قبل و بعد از هدفمندسازي يارانهها ،امكان سياستگذاري مناسب جهت تعيين قيمت تضميني
گندم فراهم شود .همچنين با جداسازي سوخت و انرژي از ادوات و وسايل مکانيکي کاشت ،داشت و برداشت ،اثر افزايش
قيمت سوخت بر افزايش هزينههاي توليد به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج نشان ميدهد که قيمت
تضميني پيشنهادي توسط دولت براي گندم آبي ،از لحاظ اقتصادي براي کشاورز به صرفه نميباشد و کشاورز با اجاره
دادن زمين وآب خود سود بيشتري را کسب ميکند .نتايج همچنين نشان ميدهد كه هدفمندي يارانهها در مورد برخي از
نهادهها مانند سم و کودهاي ميکرو از چند سال پيش شروع شده که اين خود باعث کمتر نشان دادن اثر هدفمندي يارنهها
بر افزايش هزينههاي توليد گندم آبي ميشود وهمچنين افزايش 11برابري قيمت گازوئيل (از 165ريال به 1500ريال) و پنج
برابري قيمت قبوض برق سبب افزايش چشمگير در هزينه توليد اين محصول زراعي شده است .حذف يارانهها در بهينه
کردن مصرف برخي از نهادهها مانند سم که از کشش بااليي برخوردار است تاثيرگذار است ،اما در حذف يارانهي برخي
از نهادهها که تاثير بسزايي در افزايش توليد و کيفيت زمين دارند بايد احتياط الزم را در نظر گرفت تا از کاهش سطح زير
کشت اين محصول سهم زراعي و جايگزين کردن محصولي ديگر به جاي آن جلوگيري شود.
داده است(شريف .)15 :1383،با توجه به اهميت محصول زراعي
گندم که نقش بسزايي در امنيت غذايي مردم جهان به خصوص
کشورهاي جهان سوم از جمله ايران دارد و با توجه به آنكه اين
محصول جز محصوالت اصلي كشت شده در مناطق روستايي
ايران است ،لذا حذف يارانهها با تاثيرگذاري خود بر افزايش
هزينههاي توليد حائز اهميت است .اين افزايش هزينهها برخي از

حجت حاتمي نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی

مقدمه

گندم اصليترين ماده غذايي در سبد غذايي مردم است و
بيشترين سهم زير کشت را در جهان با 16درصد ،به خود اختصاص
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روششناسي و يافتهها

نهادههاي توليد که يارانه به آنها تعلق ميگيرد مانند کود ،سم ،بذر،
و حاملهاي انرژي را شامل ميشود .البته بايد در نظر داشت که
هدفمندي يارانهها به منزلهي حذف يارانهها نيست بلکه به منزلهي
درست مصرفکردن نهادههاي کشاورزي در مزرعه ميباشد .يارانه
خود به معني پرداخت انتقالي دولت ،به منظور حمايت از اقشار
کم درآمد و بهبود توزيع درآمد ،از محل خزانهي دولت است.
پرداخت يارانه به داليل :الف) تخصيص بهينه منابع .ب) ايجاد
ثبات اقتصادي .ج) توزيع عادالنه درآمد ،صورت ميپذيرد(سالمي
و سرايي.)54 :1389 ،نحوه قيمتگذاري گندم در ايران به صورت
تضميني تعيين ميشود .قيمت تضميني ،قيمت کف بازار است که
اندکي باالتر از هزينه هاي توليد کشاورز درنظر گرفته ميشود و
چنانچه محصول گندم با قيمتي كمتر از قيمت كف ،از كشاورز
خريداري شود ،دولت به منظور حمايت از کشاورز نسبت به
خريد گندم اقدام ميکند(فدايي و خليلي .)23 :1385 ،اما نفت
وگاز و گندم با هم چه ارتباطي دارند؟ نفت وگاز به عنوان مادهي
اوليه توليد در کارخانجات توليدکننده کود شيميايي و انواع سم
و همچنين به عنوان انرژي مصرفي در مراحل آماده سازي زمين
مانند کاشت ،داشت و برداشت تا فرآوري ،توزيع وبستهبندي به
کار ميرود(حياتي و همکاران .)21 :1388 ،به عنوان مثال ميتوان
از کاربرد سوخت و حاملهاي انرژي در ماشينآالت کشاورزي،
استخراج آب ،تاسيسات فرآوري ،انبارداري و حمل و نقل اشاره
داشت.

در اين مقاله جهت بررسي و برآورد قيمت تمام شده گندم از
روشهاي آماري و اقتصادي با استفاده از نرمافزار اکسل اقدام شده است.
در اين تحقيق هدف برآورد قيمت تمام شده گندم قبل و بعد از
اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها است ،لذا دادههاي موثر بر قيمت
تمام شده گندم قبل و بعد از هدفمندکردن يارانهها مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفته است .الزم به توضيح است که هزينه انرژي به
علت تاثيرپذيري زياد آن از اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها ،جدا
از ساير هزينهها آورد شده است.

بررسي دادههاي سال :1389

نتايج نشان ميدهد که دربين هزينههاي سال  ،1389آب بها
با سهم  %31/15و هزينه  416,500تومان بيشترين سهم را در بين
هزينهها دارد .بعد از آن ،نيرويکار با سهم  ،%12/39اجاره بها با سهم
 ، %11/35بذر باسهم  ، %10/21کود با سهم  %9/05به ترتيب بيشترين
سهم را در بين هزينههاي توليد به خود اختصاص دادهاند .اما کمترين
سهم مربوط به سوخت با  %0/23درصد و مبلغ  3000تومان ميباشد.
البته بايد در نظر داشت که در اين تحقيق فقط سوخت مربوط به
لونقل درنظر گرفته شده و سوخت و انرژِي
ماشينآالت و حم 
مورد استفاده در تهيه کودهاي شيميايي و بذر و ساير نهادههايي که
حاملهاي انرژي در توليد آنها مؤثر بوده و يارانه آن به کارخانههاي
توليدکننده آن نهاده تعلق ميگيرد مورد بررسي قرار نگرفته است .از
ميان نهادههايي که يارانه به آن تعلق ميگيرد
جدول  :1هزينههاي توليد سال  89و 90براي يک هکتار محصول زراعي گندم آبي(تومان)
بيشترين سهم در بين هزينههاي سال 1389
هزينه سال
هزينه سال
سهم
سهم
نوع هزينه
رديف
مربوط به بذر و کود و کمترين سهم مربوط
(درصد)
(درصد)
90
89
به سوخت و انرژي است.
%2/35
34,250
%2/59
34,225
شخم بدون احتساب سوخت
1
2

اجاره بهاء

150,000

%11/35

150,000

%10/28

3

آب بهاء بدون قيمت برق

416,500

%31/51

250,000

%17/14

4

کارگر

160,000

%12/11

208,000

%14/26

5

ديسک و لولر بدون احتساب سوخت

48,812

%3/69

48,200

%3/30

6

کود

119,655

%9/05

140,200

%9/61

7

حمل ونقل بدون سوخت

4,884

%0/37

4,850

%0/33

8

سم

32,000

%2/42

36,000

%2/47

9

محلول پاشي کود

20,000

%1/51

26,000

%1/78

10

بيمه

45,000

%3/40

45,000

%3/08

11

بذر

135,000

%10/21

150,000

%10/28

12

سمپاشي بدون سوخت

19,802

%1/50

21,800

%1/49

13

کمباين بدون احتساب سوخت

39,340

%2/98

41,200

%2/82

14

بارگيري حمل تا سيلو بدون سوخت

59,884

%4/53

69,750

%4/78

15

انرژي

36,553

%2/77

233,500

%16/01

16

جمع

1,321,655

%100

1,458,750

%100
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بررسي دادههاي سال :1390

نتايج به دست آمده ازسال 1390
نشاندهنده آن است که آب بها بيشترين سهم
را با  %17/14و هزينه  250,000تومان به خود
اختصاص داده است .پس از آب بها بيشترين
سهم به ترتيب مربوط به نيروي کار( %14/26
) ،برق( )%13/71و اجاره بها (  ) %10/28است
و در نهايت سموم با سهم  %1/03کمترين سهم
را در ميان هزينههاي سال  1390دارا ميباشد.

تجزيه و تحليل و مقايسه
هزينههاي سال  1389و : 1390

هزينه شخم ،سمپاشي ،ديسک ،لولر،
کمباين و حمل و نقل در سال  90نسبت
به سال  89به دليل افزايش قيمت گازوئيل
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و رشد 11درصدي آن ،که قيمت آن از
165ريال به 1500ريال تغيير يافته%18 ،
افزايش پيدا کرده است .هزينه اجاره بها
و بيمه تغييري نداشته اما سهم آنها به
اندازه ناچيزي در سال  90نسبت به سال
 89کاهش داشته است .هزينهي نيرويکار
داراي رشد  13درصدي بوده که دليل اصلي
آن هدفمندي يارانهها ميباشد .هزينههاي
سم (اعم از علفکش وحشرهکش) تغيير
چنداني نداشته و افزايش ناچيز آن هم به
دليل افزايش قيمت حمل ونقل بوده است.
البته بايد در نظر داشت كه حذف يارانهي
سم از چند سال پيش ( سال  ) 85صورت
گرفته است .کود هم از نهادههايي است که
يارانهي زيادي به آن تعلق ميگيرد ،اما با
توجه به دادهها ميتوان نتيجه گرفت كه هزينههاي کود در سال
گندم ،کشاورز توجهي به اين دو نهاده مهم توليد ندارد چرا که
ً
 90نسبت به سال  89تقريب ًا دو برابر شده است .البته هنوز يارانهي
معموال زمين و آب از خود کشاورز است و هزينهي اين نهادهها
اين نهاده به طور کامل برداشته نشده است و دولت تصميم دارد
به حساب نميآيد و به عبارتي كشاورز سود خود را به صورت
در يک بازه زماني پنج ساله يارانه کود را بردارد .به طور مثال با
حسابداري برآورد ميکنند .در حاليکه در محاسبات اقتصادي
توجه به اين که کشاورز براي هر کيسه  50کيلويي در سال 90
عالوه بر هزينههاي حسابداري هزينه فرصت از دست رفته نهاده
مبلغ  6500تومان ميپردازد دولت نزديک به  70000تومان يارانه
نيز در محاسبه سود و درآمد اقتصادي لحاظ ميشود .بنابراين
ميپردازد .همچنين نبايد فراموش کرد که
جدول  - 2انرژي مصرفي الزم براي يک هکتار گندم آبي(تومان)
يارانهي کودهاي ميکرو نيز قبل از سال
سهم آن ازکل
هزينه انرژي در
سهم آن از کل
هزينه انرژي
 89برداشته شده و تقريب ًا  %70از سهم
نوع انرژي
انرژي درسال 90
سال 90
انرژي در سال 89
درسال89
9/81درصدي کل کود ،مربوط به کودهاي
%14/35
33,500
%8/35
3,053
گازوئيل
ريز مغذي ميباشد .اما کودهاي ماکرو
%85/65
200,000
%91/65
33,500
برق
با توجه به تاثيري که در افزايش سطح
%100
233,500
%100
36,553
جمع انرژي
توليد وميزان برداشت دارند و همچنين
نقش گندم در سبد غذايي مردم ،امکان حذف کامل يارانهي آن
کشاورزي که زمين متعلق به خود اوست ،اگر چه اجارهاي بابت
فراهم نيست .قيمت نهاده بذر در حدود 50تومان نسبت به سال
زمين نميپردازد اما هزينه فرصت اجاره زمين ( يعني هزينه اجاره
گذشته افزايش يافته که اين مقدار ناچيز افزايش قيمت به دليل
زمين در صورت اجاره كردن آن ) را بايد در هزينههاي خود
تورم و افزايش هزينه حمل و نقل ناشي از افزايش هزينه سوخت
محاسبه کند .لذا کشاورز سود حسابداري خود را به جاي سود
ميباشد .اما هزينه سوخت وبرق و به عبارتي حاملهاي انرژِي
اقتصادي محاسبه کرده و اين مساله بر روي قيمت تمام شده گندم
پس از هدفمندي يارانهها و افزايش چشمگير قيمت قبوض و
از نظر كشاورز اثرگذار خواهد بود و قيمت تمام شده را کمتر از
سوخت ،تاثير خود را با رشدي تقريب ًا پنج برابري در برق و يازده
مقدار واقعي برآورد خواهد کرد.
برابري در سوخت نشان ميدهد .اين افزايش قيمت انرژِي زماني
با استفاده از جدول  2هزينه انرژي در توليد يك هكتار گندم
تاثير مثبت خود را نشان خواهد داد که کشاورزان از تراکتورها
آبي در سال هاي  89و  90به طور جداگانه بررسي ميشوند.
و کمباينهايي با مصرف سوخت کمتر استفاده کنند و درغير اين
مالحظه ميشود که هزينه گازوئيل مصرفي در سال  89با % 8/35
صورت نه تنها هدفمندي يارانهها تاثيري نخواهد داشت بلکه
درصد ،هزينه بسيار كمتر از هزينه برق است .اما در سال  90اين
ً
باعث افزايش هزينه توليد و در نتيجه كاهش سود خواهد شد.
هزينه تقريبا دو برابر شده است .هزينه برق نيز افزايش داشته و
هزينه اجاره بها و آب بها بيشترين سهم ( در مجموع ) %27/42
درسال  90از  33500تومان به  200000تومان رسيده است .انرژي
را در بين هزينههاي توليد دارند اما در برآورد قيمت تمام شده
کل مصرفي براي توليد يک هکتار محصول زراعي گندم آبي در
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اين نهاده افزايشي دو برابري داشته که
باعث افزايش در هزينههاي کل ميشود.
هنوز يارانهي کود به طور کامل برداشته
نشده است ،اما دولت تصميم دارد در طول
پنج سال اقدام به حذف يارانه اين نهاده
نمايد .يارانه سم در سال  89برداشته شد
و افزايش هزينه خود را در هزينههاي سال
 89نشان داد .مقدار افزايش ناچيز هزينه آن
در سال  90به دليل افزايش هزينه گازوئيل
و حمل ونقل ميباشد .البته هدفمندي يارانه
سم از سال  85آغاز شده است که تقريب ًا
 %25ياران ه سموم نسبت به سال  84کاهش
يافت .درسال  ،85هريک ليتر سم علفکش
وقارچکش 78000 ،ريال تمام ميشد که
 %37آن را زارعين و %63آنرا دولت بصورت
يارانه پرداخت مينمود.
از زمان هدفمندسازي يارانهي سم و افزايش قيمت اين نهاده،
مقدار مصرف آن به تناسب افزايش قيمت ،کاهش يافته است به
طوريکه در سال جاري علي رغم وجود آفت و علف در مزرعه،
کشاورزان از سم و علفکش اص ً
ال استفاده نکردهاند .هزينه بيمه
در سال  89نسبت به سال  ،88تقريبا پنج برابرشده و درسال90
نسبت به سال 89تغييرنداشته است و اين افزايش هزينه بيمه
در سال  89اعمال شده است .اما يارانه بذر هنوز به طور کامل
برداشته نشده و افزايش آن در طي اين سه سال خيلي کم و تقريب ًا
 50تومان بوده است .بذر از نهادههايي است که سهم زيادي را در
بين هزينه نهادهها در بر دارد و يکي از داليل افزايش پيدا نکردن
آن ،اين است که گندم محصولي استراتژيک است و با افزايش
هزينه بذر که سبب افزايش هزينه کل توليد ميشود ،کشاورزان
ممكن است از کشت جايگزين آن مانند جو استفاده کنند .به طور
کلي از دادههاي اين جدول ميتوان نتيجه گرفت که بخشي از
هدفمندي يارا نهها در سال  89و حتي قبلتر از آن انجام گرفته
است و به همين دليل تاثير هدفمندي يارانه در سال  90به طور
کامل محسوس نبوده و بخشي از افزايش هزينه در سالهاي قبل

سال  89برابر با  36553تومان و در سال  90با افزايشي ( %15/65
 ) 36553/233500 × 100به  233500تومان رسيده است .افزايش
هزينه گازوئيل سال  90نسبت به سال  89با رشدي دو برابري بيشتر
از افزايش هزينه برق در کل انرژي بوده است.
جدول  5براي مقايسه هزينههاي انرژي مصرفي الزم براي
استخراج آب يک هکتار زمين زراعي در دو نوع چاه موتور گازوئيلي
و برقي ،در سالهاي قبل و بعد از هدفمندي يارانهها طراحي شده
است .با توجه به نتايج جدول ميتوان دريافت که هزينه استخراج
آب مصرفي براي يک هکتار چاه موتور برقي در سال  89برابر
 28875تومان و براي يک چاه موتور گازوئيلي هزينهاي بيشتر از
چاه موتور برقي است و برابر با  33500تومان بوده است .اما همين
هزينهها در سال  90با رشدي  9برابري در چاه موتور گازوئيلي برابر
با  262500تومان و در چاه موتور برقي با رشدي تقريب ًا 6برابري،
مساوي با  200000تومان ميباشد .با توجه به اينکه رشد هزينه
گازوئيل در هزينههاي انرژي ،بيشتر از هزينه برق بوده ،هزينه چاه
موتور گازوئيلي هم به همان نسبت بيشتر افزايش داشته که اين
خود ميتواند دليلي براي تغيير چاه موتورهاي گازوئيلي به چاه
موتورهاي برقي و کاهش هزينههاي توليد باشد.
هدف از مقايسه هزينههاي نهادههايي که يارانه به آنها تعلق
ميگيرد ( اعم از کود ،سم و بذر ) در سه سال  89 ،88و 90ميزان
تاثيرگذاري هدفمندي يارانهها بر افزايش کودهاي شيميايي ميباشد.
همانطور که ميدانيم کود يکي از نهادههايي است که يارانه ي زيادي
به آن تعلق ميگيرد و اين يارانه به کارخانجات توليد کود شيميايي
داده ميشود .با توجه به اهميت کود در افزايش توليد محصول
زراعي گندم ،امکان حذف يکبارهي اين نهاده وجود ندارد و بايد
طي يک بازه زماني ،در طي چند سال برداشته شود .قيمت نهاده
کود تا سال  90افزايشي نداشته ولي با هدفمندي يارانهها قيمت

جدول  - 3انرژي مصرفي الزم براي استخراج آب يک هکتار
زمين (تومان)
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نوع سوخت چاه موتور

گازوئيلي

برقي

هزينه کل آب بها براي يک هکتار

450,000

450,000

هزينه انرژي براي هر کدام 89

28,875

33,500

هزينه انرژي براي هر کدام 90

262,500

200,000

سهم انرژي در سال  89از آب بها

%6/88

%7/98

سهم انرژي در سال  90از آب بها

%62/55

%47/62
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بوده است.

برآورد قيمت تمام شده گندم
آبي در سالهاي  89و 90

جدول  –4هزينه کود در سه سال  89 ، 88و ( 90ريال)
رديف

نوع نهاده

هزينه درسال88

هزينه در سال 89

هزينه درسال 90

1

کود فسفات ()1kg

520

640

1,100

2

کود پتاس ()1kg

535

535

1,150

در اين قسمت به تجزيه و تحليل
قيمت تمام شده گندم در سال  89و قيمت
900
500
450
کود ازت ()1kg
3
پيشنهادي در سال  90پرداخته ميشود.
210,000
190,000
75,000
سم علف کش(1ليتر)
4
همچنين سود كشاورز در اين دوسال با
190,000
160,000
70,000
سم حشره کش(1ليتر)
5
يکديگر مقايسه ميشود تا مشخص گردد که
450,000
450,000
95,000
بيمه(سهم کشاورز)
6
آيا قيمت پيشنهادي از سوي دولت افزايش
5,000
4,500
3,930
بذر
7
هزينههاي توليد در اثر هدفمندسازي يارانه
سود حسابداري (سود مالي) = درآمد – هزينه هاي صريح (آشکار)
ها را پوشش داده است يا نه .درآمد و سود حاصل از برداشت
سالهاي  89و  90محاسبه و ذي ً
سود اقتصادي = درآمد – (هزينه هاي صريح  +هزينه هاي ضمني يا پنهان)
ال مورد مقايسه قرار گرفته است.
هزينههاي صريح :هزينههايي هستند که مستقيم ًا در همان دوره بابت خريد

درآمد حاصل از فروش گندم در سال مورد نظر = قيمت × مقدار فروش (مزرعه نمونه)
درآمد حاصل از فروش گندم در سال 1650000 = 5000 × 330 = 89

نهادهها پرداخت ميشود.

قيمت پيشنهادي دولت در سال  ، 90براي هر كيلوگرم گندم،
 360تومان بوده است ،در نتيجه درآمد حاصل از برداشت گندم در
سال  90برابر است با :

هزينههاي ضمني :هزينهي فرصت استفاده از عوامل توليد است که توليدکننده
مالک آن است(نظري.)1385،
سود حسابداري سال  928345 = 721655 – 1650000 = 89تومان
سود اقتصادي سال  328345 = 1321655 – 1650000 = 89تومان

درآمد حاصل از فروش گندم در سال 1800000 = 5000 × 360 = 90

حال براي به دست آوردن نقطه سر به سر (يعني نقطهاي که
درآمد کل و هزينه کل با يکديگر برابر باشند يا به عبارتي در قيمتي
كه در بازار سود حاصله صفر ميشود) بايد درآمد کل و هزينه کل
توليد را مساوي يکديگر قرار داد(بخشوده .)74 :1371 ،از برابر قرار
دادن اين دو ميتوان قيمت سر به سر ( قيمتي که در آن هزينه کل
توليد پوشش داده ميشود) را نيز به دست آورد .قيمت سر به سر
براي سالهاي  89و 90به شرح زير است:

سود حسابداري سال  941250 = 858750 – 1800000 = 90تومان
سود اقتصادي سال  341250 = 1458750 – 1800000 = 90تومان

جدول  – 5قيمت يارانه و فروش سمها در سال (1385ريال)
شرح

قيمت تمام شده

فروش

يارانه

سموم علفکش وقارچکش

78000

28500

49500

ماخذ  :سايت وزارت جهاد کشاورزي

هزينه کل توليد در سال  1321655 = 89تومان

از فرمولهاي سود اقتصادي و سود حسابداري ميتوان نتيجه
گرفت که سود حسابداري بايد بيشتر يا مساوي سود اقتصادي باشد.
البته اين موضوع در نتايج به دست آمده از داده ها نيز نمايان است.
سود حسابداري در سالهاي  89و  600 ،90هزار تومان بيشتر از
سود اقتصادي ميباشد و همانطورکه قب ً
ال به آن اشاره شد دليل
بيشتر بودن سود اقتصادي ،اين است که هزينه فرصت ناشي از
اجاره دادن زمين و آب در هزينه کل توليد محاسبه ميشود .به
عبارتي چون کشاورز به دليل مالک بودن زمين وآب اين هزينهها
را در مجموع هزينههايش در نظر نميگيرد سود حسابداري بيشتر
محاسبه ميشود .اما در سود اقتصادي هزينه فرصت را نيز بايد در

مقدار فروش =  5000کيلو گرم گندم
 = Xقيمت سر به سر ( قيمت واقعي هر کيلوگندم در سال ) 89
درآمد ( هزينه توليد کل در سال  × x = )89مقدار فروش
 264 = x  5000 × x = 1321655تومان
هزينه کل توليد در سال  1321655 = 89تومان
مقدار فروش =  5000کيلوگرم گندم
 = Xقيمت سر به سر ( قيمت واقعي هر کيلوگندم در سال ) 89
درآمد ( هزينه توليد کل در سال  × x = )89مقدار فروش
 292 = x  5000 × x = 1458750تومان

از مطالب باال ميتوان دريافت که قيمت سر به سر در سالهاي
 89و  90به ترتيب  264و  292تومان بوده است حال هر قدر قيمت
پيشنهادي از اين قيمت باالتر باشد کشاورز سود به دست ميآورد.
در اين قسمت به سود حاصل از برداشت گندم ميپردازيم .ابتدا
سود حسابداري و سپس سود اقتصادي را به دست آورده و سپس
مقايسهاي بين اين دو انجام ميدهيم.

جدول  – 6هزينه کل در سال  89و  90براي يک هکتار گندم آبي (تومان)

هزينه
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سال89

سال90

ارزش محصول اصلي

1,650,000

1,800,000

ارزش محصول فرعي(کاه)

200,000

250,000

جمع

1,850,000

2,050,000
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ديگر نهاده ها مانند کودشيميايي و بذر از
نهادههاي موثر درافزايش بازدهي کشاورزي
و کيفيت محصوالت است.
 درمورد نهاده کود و بذر نميتوانهمانند روشهاي هدفمند نمودن نهاده سم
گام برداشت .زيرا کود شيميايي به دليل نقشي
که در افزايش کيفيت زمين و محصوالت
کشاورزي ايفا مي کند از اهميت خاصي
برخوردار است بطوري که کود شيميايي
يکي از مهمترين نيازهاي بخش کشاورزي
بشمار مي آيد و سرمايه گذاري در چنين
نهاده پربازدهي کليد تبديل کشاروزي سنتي
به يک منبع پر بازده رشد اقتصاد است.
 در مورد کاهش هزينه سوخت ميتوان از ادوات کشاورزي که داراي سوخت
مصرفي پايينتري هستند استفاده نمود .به عنوان مثال بعضي از
تراکتورها در يک هکتار مزرعه به مقدار  15الي  20ليتر بيشتر
از نمونههاي ديگر خود سوخت مصرف ميکنند .درنتيجه ميتوان
نتيجه گرفت بايد ماشينآالت با مصرف سوخت پايينتر جايگزين
شوند .همچنين ميتوان چاه موتورهاي گازوئيلي را به برقي تبديل
کرد که سبب کاهش در هزينه توليد ميشود.
 براي کاهش هزينه نيروي کار ،بايد مزرعه را به روشمکانيزه کشت کرد ،مث ً
ال ميتوان سيستم آبياري و کشت بذر را به
طورمکانيزه انجام داد.
 اما در رابطه با قيمت تضميني گندم ميتوان گفت که دولتبايد قيمت خريد پيشنهادي گندم را باال ببرد تا از کاهش توليد گندم
در سالهاي آينده جلوگيري کند .با توجه به اينکه گندم محصول
اساسي و استراتژيك است و در سبد غذايي مردم نقش بسزايي دارد
اگر افزايش قيمت گندم با افزايش هزينه آن يکسان نباشد کشاورز
ديگر گندم نميکارد و از کشت جايگزين آن مانند جو استفاده
ميکند که اين خود واردات گندم و به خطر افتادن امنيت غذايي
مردم را به دنبال دارد .قيمت پيشنهادي گندم در سال  360 ،90تومان
اعالم شده است که با توجه به درصد افت و قيمت سر به سر برابر
با  295تومان به دست آمد .تفاضل اين دو قيمت ،يعني  65تومان،
سود به دست آمده براي هر کيلوگرم گندم ميباشد .حال اگر اين
سود را در مقدار برداشت که به طور متوسط  3700کيلو گرم در
هر هكتار ميباشد ضرب کنيم عدد  240500تومان به دست ميآيد،
که اين سود براي يک هکتار بسيار پايين بوده و ميتواند سبب
کاهش توليد گندم در سالهاي آتي شود و دولت را براي تامين اين
محصول با مشکل مواجه سازد .

نظر گرفت يعني بايد هزينهاي را که در صورت اجاره دادن زمين
ميتوان به دست آورد را حساب کرد .اکثر کشاورزان سودحاصل از
برداشت را به صورت حسابداري محاسبه ميکنند وبه همين دليل
ممکن است متوجه نشوند که در کاشت بعضي از محصوالت از
جمله گندم ضرر ميکنند چرا که تقريبا  45درصد از سهم هزينهها
مربوط به مجموع هزينه اجاره بها و آب بها ميباشد .حال اگر
بخواهيم اقتصادي به موضوع بنگريم همانطور که در باال مشخص
است سود اقتصادي در سالهاي  89و  90به ترتيب برابر 328345
تومان و  341250تومان ميباشد و هزينه فرصت حاصل از اجاره
زمين و آب بها در سالهاي  89و  90برابر  600000تومان ميباشد
که در اين حالت اگر کشاورز زمين وآب خود را به اجاره دهد سود
بيشتري را در ازاي اجاره کسب ميکند تا اينکه خود او محصول
گندم را بکارد .بايد توجه داشت که اين هزينه فرصت در مورد
کشاورزاني که به صورت سنتي گندم آبي را کشت ميکنند بسيار
بيشتر از کشاورزاني است که به صورت مکانيزه اين کشت را انجام
ميدهند زيرا اکثر کارها به وسيله افراد خانواده انجام ميشود مث ً
ال
ميتوان هزينه فرصت نيروي کار (مانند آبگيري ،برداشت ،سمپاشي
و )...را به آب بها واجاره بها اضافه نمود که درنتيجه باعث کاهش
سود اقتصادي به مقدار بيشتري ميشود.

پيشنهادات

با توجه به نتايجي که از تجزيه وتحليل هزينهها و درآمد که به
دست آمد پيشنهادات زير ارائه ميشود :
 بهترين راهکار براي هدفمند نمودن يارانه نهاده سم و همچنينبکارگيري مبارزه بيولوژيک با آفات و بيماريها ،کاهش يارانه اين
نهاده و کاهش ميزان مصرف آن در بخش کشاورزي است .اما اين
امر به منزله حذف يارانه نهاده سم نيست .زيرا اين نهاده همانند

(مآخذ جداول :تحقيقات نگارنده)

(فهرست منابع و مآخذ در دفتر نشریه موجود است).
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بررسي ارزش افزوده
صنعت پااليش نفت در جهان
و پيشنهاداتي براي توسعه اين صنعت در ايران

علي خواجوي

پااليش پرداخته شده و بدنبال آن راهبردهايي براي توسعه صنايع
پااليش كشور پيشنهاد شده است.

يكي از مهمترين سئواالتيكه همواره ذهن سياستگذاران
صنعتنفت كشور را به خود مشغول داشته ،موضوع تبديل نفتخام
به فرآوردههاي نفتي و فروش فرآورده بجاي خامفروشي و ابهام در
مقرون به صرف ه بودن و ارزش اقتصادي اين اقدام است .در واقع ،اين
دغدغه جدي همواره وجود دارد كه آيا با تبديل نفتخام به فرآورده
ميتوان ارزش افزوده بيشتري ايجاد نمود؟
در اين مقاله به تشريح وضعيت اقتصادي و سوددهي صنعت
پااليش نفت در جهان و آمريكا ،طي سه دهه اخير و نيز نقش
شركتها و بازيگران عمده صنعت پااليش و عوامل تقويتكننده سود

.1بررسي صنعت پااليش نفت در آمريكا

مقدمه

توليد نفتخام آمريكا در ابتداي سال  2011معادل  7/5ميليون
بشكه در روز بوده و پس از روسيه و عربستان ،سومين توليدكننده
بزرگ جهان بوده است .اين كشور با در اختيار داشتن  17/6ميليون
بشكه در روز ظرفيت پااليشي ( 19درصد جهان) ،بزرگترين دارنده
ظرفيت پااليش نفت جهان است و ميزان مصرف فرآوردههاي نفتي
اين كشور معادل  19/15ميليون بشكه در روزاست .اين بزرگترين
مصرف كننده نفت جهان ،بطور متوسط در طول  20سال گذشته25 ،
درصد از نفت جهان را مصرف كرده است .كشور چين ك ه دومين
54
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جدول .1نرخ بازگشت سرمايه در دو شركت اگزون موبيل و والرو انرژي طي سالهاي 2001-3

مصرفكننده بزرگ ميباشد ،بطور متوسط در
 20سال گذشته  7درصد از مصرف جهان را
(4)Valero Return
on Capital from
داشته است.
Operations - %
ت امريكا،
بزرگترين پااليشگر نف 
7.5
شركت كونوكوفيليپس با بيش از 2ميليون
3.6
بشكهدر روز ظرفيت پااليشي است.
11.7
براي بررسي دقيقتر ميزان سوددهي
صنايع پااليش نفت امريكا به عملكرد دو شركت «والروانرژي» و
«اگزونموبيل» كه از موفقترين شركتها در سطح آمريكا و جهان
ميباشند،پرداختهايم .اگزونموبيل بيشترين ظرفيت پااليشي جهان را
در اختيار داشته و دومين شركت پااليشي آمريكا است .اين شركت با
 6پااليشگاه در داخل آمريكا (با ظرفيت بيش از  1/9ميليون بشكه) و
چندين پااليشگاه در خارج از آمريكا ،منبع مهمي براي تامين فرآورده
مورد نياز اين كشور تلقي ميشود .ظرفيت بزرگترين و كوچكترين
واحد پااليشي اين شركت به ترتيب  523و  58هزار بشكهدرروز
و متوسط ظرفيت پااليشگاههاي آن  301هزار بشكه در روز است.
والروانرژي سومين شركت بزرگ پااليشي آمريكا و با احتساب
پااليشگاههاي اين شركت در ساير كشورها ،نهمين دارنده ظرفيت
پااليشي در جهان است .اين شركت در  13پااليشگاه تحت نظر خود
در آمريكا ،روزانه حدود  1/8ميليون بشكه نفت را پااليش ميكند.
ظرفيت بزرگترين و كوچكترين واحد پااليشي اين شركت  340و 27
هزار بشكه در روز و متوسط ظرفيت پااليشگاههاي اين شركت 153
هزار بشكه در روز است.
در جدول  1نرخ بازده داخلي اين دو شركت طي سالهاي 2001-3
نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،نرخ سودآوري
شركت اگزونموبيل نسبت به شركت والروانرژي باالتر است (مقايسه
ستون  2و .)5از عمدهترين داليل اين امر ميتوان به اين نكته اشاره
نمود كه شركت والرو انرژي تنها در زمينه پااليش نفت فعاليت ميكند
ولي شركت اگزونموبيل در كل زنجيره ارزش صنعتنفت (شامل
باالدستي و پاييندستي) فعال ميباشد .درواقع،سودآوري فعاليتهاي

باالدستي شركت اگزون موبيل (ستون  ،)3سبب شده است كه در
مجموع نرخ سودآوري اين شركت باالتر رود .همچنين مقايسه نرخ
سودآوري فعاليتهاي باالدستي و پاييندستي در شركت اگزون موبيل
به خوبي ،جذابتر بودن فعاليتهاي باالدستي را نشان ميدهد.
شكل  2حاصل نتايج مطالعات دويچه بانك آلمان در خصوص
روند سوددهي بخش پااليش در امريكا طي سه دهه اخير است كه
بسيار پايين بوده است .اين نمودار نشان ميدهد كه پايين بودن نرخ
بازگشت سرمايه يك واقعيت ذاتي در صنعت پااليش است .البته اينكه
چرا شركتي مانند اگزونموبيل در بخش پااليش سود بيشتري نسبت
به متوسط اين صنعت در آمريكا برده است ميتواند مربوط به عوامل
مختلفي چون ظرفيت و درجه باالي پيچيدگي پااليشگاههاي اين
شركت باشد .همچنين بايد در نظر داشت كه هر كدام از پااليشگاهها
از مدلهاي تجاري متفاوتي استفاده ميكنند.
همانطور كه مشاهده ميشود طي سالهاي ،1979-2003
باالترين نرخ بازگشت سرمايه در اين صنعت حدود  10درصد بوده
است كه نسبت به ساير فرصتهاي سرمايهگذاري پايينتر است.
نوسانات مربوط به نرخ بازگشت سرمايه در اين بازار نيز تحت
تاثير عرضه و تقاضا است .با افزايش تقاضاي فرآوردههاي نفتي در
اواخر دهه  1970و ابتداي دهه  ،1980عالقه به سرمايهگذاري در اين
بخش قوت گرفت كه به تبع آن تعداد پااليشگاههاي آمريكا به 324
واحد رسيد .افزايش تعداد پااليشگاهها كه در واقع با باالرفتن ظرفيت
پااليشي آمريكا ( 18/6ميليونبشكهدرروز) همراه بود ،منجر به بروز
مازاد عرضه نسبت به تقاضا شد .در سال  1981كه تقاضاي نفت اُفت

شكل .1شركتهاي برتر پااليشگاهي آمريكا بر حسب ظرفيت پااليش

شكل .2نرخ بازگشت سرمايه در صنعت پااليش آمريكا طي
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كرد ،اين پااليشگاهها با  69درصد ظرفيت اسمي خود كار ميكردند
كه اين امر تاثير مستقيم بر كاهش سود پااليشي در اين سال داشت .در
اين ارتباط پااليشگاههاي زيادي به تعطيلي كشيده شدند كه به دنبال
آن مجددا تقاضاي فرآورده از ظرفيت توليد سبقت گرفت و اين امر
سوددهي مجدد صنعت پااليش را بدنبال داشت .اين فاصله بين عرضه
و تقاضا در طول دهه  1990ادامه داشت و باعث افزايش سوددهي
پااليشگاهها طي اين دهه شد.
اين ميزان از سوددهي به روشني عدم تمايل سرمايهگذاري در
بخش پااليش را بازتاب ميدهد .ضمن اين كه صنعت پااليش همراه
با ريسك بسيار زياد و نوسانات باال نيز ميباشد و در مقايسه با
ساير فرصتهاي سرمايهگذاري از مطلوبيت كمتري برخودار است.
سوددهي باال در يكسال خاص نميتواند وضعيت كلي اين صنعت را
تغيير دهد ،بخصوص كه دوره سرمايهگذاري و استهالك تاسيسات و
تجهيزات در اين صنعت طوالني است.
در خالل سالهاي  2004-8سوددهي
صنعت پااليش بدليل افزايش تقاضا و
افزايش بهاي نفتخام بسيار افزايش داشت
اما همچنان از بخش باالدستي بسيار پايينتر
بود.
با توجه به سوددهي پايين صنعت
پااليش نفت ،در كشورهاي مختلف براي
تشويق سرمايهگذاري براي مشاركت در
احداث پااليشگاهها ،مشوقهاي مختلفي
را در نظر ميگيرند .از جمله اين مشوقها
ميتوان به معافيتهاي هدفدار مالياتي،
كاهش زمان استهالك تجهيزات و قطعات،
فروش نفتخام به پااليشگاهها با تخفيف ،معافيتهاي گمركي و در
اختيار گذاشتن زمين رايگان و غيره اشاره نمود.
سوددهي پايين صنعت پااليش سبب شده است كه با وجود نياز
فزاينده آمريكا به واردات فرآوردههاي نفتي طي سالهاي گذشته،
آخرين پااليشگاه ساخته شده در اين كشور مربوط به سال  1976باشد
( 36سال قبل).همچنين از سال  1982تا  2010تعداد پااليشگاههاي
آمريكا با  51درصد كاهش روبرو بوده و از  301واحد به 148واحد
رسيده است (شكل .)3در همين دوره زماني،تعداد پااليشگاههاي
فعال 46،درصد كاهش داشته و از  254واحد به  137واحد رسيده است
(شكل .)4اين در حالي است كه طي اين مدت ظرفيت پااليشگاههاي
آمريكا تقريبا تغييري نداشته و تنها يك درصد اُفت داشته است .در
واقع ظرفيت پااليشي آمريكا از  17/889ميليون بشكه در سال 1982
به  17/583ميليون بشكه در روز در سال  2010رسيده است.عدم تغيير
ظرفيت پااليشي با وجود كاهش تعداد پااليشگاههاي فعال ،با اتخاذ
راهبرد ادغام و افزايش ظرفيت و بهينهسازي پااليشگاههاي موجود
حاصل شده است.

برخي صاحبنظران صنعت پااليش نفت جهان پيشبيني
ميكنند كه بدليل قديمي بودن پااليشگاههاي امريكا و دشواري
سازگارشدن آنها با استانداردها و قوانين زيستمحيطي ،تعداد زيادي
از پااليشگاههاي كوچك در سالهاي آتي از دور خارج شوند و اين
مسئله با در نظرگرفتن احتمال رشد مصرف فرآورده موجب رونق
گرفتن مجدد اين بازار در سالهاي آتي خواهد شد.
تحليلگران با بررسي وضعيت كنوني صنعت پااليش نفت آمريكا
بر اين عقيدهاند كه اين صنعت در در سه تا پنج سال آتي با چالشهاي
ذيل مواجه خواهد بود:
الف  -تاسيسات فرسوده  -اغلب پااليشگاههاي آمريكا بيش از 50
سال عمر دارند و هزينههاي نگهداري و عمليات آنها بطور
قابل مالحظهاي در حال افزايش بوده در سالهاي اخير آمار
حوادث آنها نيز باال رفته است .همچنين اغلب پااليشگران با

مخالفتهاي محلي براي گسترش ظرفيت پااليشگاههاي خود
روبرو هستند.
ب  -سختتر شدن مشخصات و استانداردهاي فرآودههاي
شكل  -5وضعيت ظرفيت پااليشي در مناطق مختلف جهان
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شكل .6ظرفيت پااليش نفتخام به تفكيك مناطق مختلف جهان
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 .2ارزيابي محيط كسب و كار صنعت پااليش
نفت در جهان

Source: Company data, Deutsche Bank estimates
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توليدي -در طي 20سال گذشته پااليشگران آمريكا با قوانين
بسيار سختگيرانه در مورد كيفيت فرآوردههاي توليدي
مواجه بودهاند .قوانيني نظير تفكيك
سرب از بنزين ،كاهش ميزان
سولفور در سوختها ،فرمولبندي
تازه بنزين ،اجبار مناقشه برانگيز
استاندارهاي تزريق اكسيژن و
افزايش استانداردهاي امتزاج اتانول.
اين درحالي است كه معافيت برخي
از پااليشگاههاي كوچك آمريكا از
سولفورزدايي ،در سال  2010منقضي
شده و پااليشگران مجبورند محتواي
بَنزِن بنزينهاي توليدي خود را طي
 5سال آتي به شدّ ت كاهش دهند.
هزينه باالي اجراي اين مقررات شايد
منجر به ادغام و حتي تعطيلي برخي از پااليشگاهها شود.
انرژيهاي تجديد پذير -اغلب توجهات به بخش انرژيهاي
تجديدپذير در آمريكا به اتانول بيولوژيكي معطوف شده
است .در سال  2008حدود  600هزار بشكه در روز اتانول
در بنزين استفاده شد بطوريكه  5درصد از مصرف بنزين

صنعت پااليش ديرزماني است كه كمترين عالقه شركتهاي نفتي
را براي سرمايهگذاري ،به خود جلب كرده است .بازده كم ،رشد كم،

سرمايه اوليه باال ،حساسيتهاي سياسي و نگرانيهاي زيستمحيطي
از جمله عواملي هستند كه باعث شدهاندكه صنايع پااليش يكي از كم
جاذبهترين صنايع جهان باشند .با اينحال بدليل اينكه اين صنعت حلقه
اتصال بخش باالدستي به مصرفكنندگان نهايي ميباشد ،شركتهاي
نفتي بينالمللي در تالشاند تا در اين صنعت نيز بطور موثري حضور
داشته باشند .ظرفيت پااليشي نفت جهان طي  45سال گذشته بطور
متوسط ساالنه  2/2درصد رشد داشته و از  34/5ميليونبشكه در روز
در سال  1965به  91/7ميليون بشكه در روز در ابتداي سال 2011
رسيده است  .در حال حاضر اروپا ،آسيا ،آمريكا و چين بزرگترين
ت در جهان ميباشند( .شكل)5
دارندگان ظرفيت پااليش نف 
حدود  40درصد از كل ظرفيت پااليشي جهان در كنترل 12
شركت است كه نام ،ظرفيت و موقعيت جغرافيايي پااليشگاههاي
آنها در شكل  6نشان داده شده است.
همانطور كه مالحظه ميشود تقاضاي فرآوردههاي نفتي از
حدود  30ميليون بشكه در روز در سال  1965به  80ميليون بشكه
در روز در سال  2013افزايش خواهد يافت .طي اين مدت همواره

شكل .7مقايسه تقاضاي فرآوردههاي نفتي و ظرفيت پااليش
نفتخام جهان
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كل آمريكا از طريق اتانول تامين شد .بر اساس پيشبينيهاي
انجام شده توليد اتانول تا سال  2020به دو برابر و در سال
 2035به  2ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
قوانين زيست محيطي -محدويتهاي وضع شده بر سياالت
خروجي ،ضايعات و آلودگيهاي پااليشگاهي ،هزينههاي
پااليشگاهها را به طور قابل مالحظهاي افزايش داده است.
همچنين قوانين بسيار سختگيرانه پيرامون انتشار كربن براي
پااليشگاهها ،دست و پاگير شده است.

Source: BP Statistical Review; DB estimates
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ظرفيت پااليشي باالتر از تقاضاي فرآوردههاي نفتي است .بطوريكه
در كمترين حالت حداقل حدود  2ميليون بشكه ظرفيت پااليشي از
تقاضاي فرآوردههاي نفتي باالتر است .بيشترين تفاوت ميان تقاضا و
ظرفيت پااليشي در جهان ،در دهه  1970بود كه به حدود  19ميليون
بشكه در روز نيز رسيد .هر چند از اوايل دهه 1980اين فاصله همواره
رو به كاهش بوده است اما بحران اقتصادي حاكم بر جهان كه از سال
 2008آغاز شده مجددا ظرفيت مازاد صنعت پااليش را بطور قابل
مالحظهاي افزايش داده و بار ديگر اين صنعت را در آستانه بحران
قرار داده است.
شكل  8نشان ميدهد كه طي  10سال گذشته كشورهاي عضو
 OECDبطور متوسط از  88درصد ظرفيت پااليشي خود استفاده
كردهاند.
در خالل سالهاي  2004-8صنعت پااليش جهان ،سوددهي
مناسبي را تجربه كرد كه به مثابه يك
دوره تجديد حيات براي اين صنعت بود.
قيمتهاي باالي نفت و تداوم افزايش تقاضا
كه متاثر از رشد اقتصادي كشورهاي جهان
بود ،همراه با بيميلي پااليشگران غربي
براي ظرفيتسازي جديد ،موجب شده بود
كه ميزان ظرفيت مازاد در بازارهاي جهاني
كاهش يابد و در نتيجه براي مدتي سوددهي
صنعت پااليش افزايش قابلمالحظهاي پيدا
كرد و برخي آن را سرآغاز دوران طاليي
صنعت پااليش قلمداد كردند.اما بحران مالي
سال  2008باعث شد كه اين دوران طاليي
به سرعت پشت سر گذاشته شود و سود
پااليشي در سال  2009با افت شديدي به سطح پيش از سال 2004
برسد .تقاضاي ضعيف ،افزايش سطح ظرفيت مازاد در بازار ،بعالوه
ريسك ظرفيتهاي جديد پااليشي كه در حال احداث بودند ،اين
وضعيت را تشديد كرد .همچنين افزايش عرضه سوختهاي زيستي
(بيولوژيك) و توليد ميعانات گازي ( )NGLهمگي سبب شدند كه
سود صنعت پااليش مجددا افت كند .اين افت سريع سود پااليشي

سبب شد تا صاحبنظران بجاي اطالق «دوران طاليي» عصر پااليش
به «لحظه طاليي» اين صنعت اشاره كنند .در واقع بحران مالي سال
 2008سبب شد كه تقاضاي جهاني فرآوردههاي نفتي در سال 2010
حدود  4ميليون بشكه در روز كمتر از پيشبينيهاي سال 2007
نهادهاي معتبر بينالمللي براي اين سال ،باشد .همچنين پيشبيني
ميشود كه تقاضاي فرآوردههاي نفتي در سال  2015نيز  8ميليون
بشكه در روز كمتر از برآوردهاي قبلي انجام شده در مورد اين سال
باشد .لذاپس از بحران سال  2008بسياري از پااليشگران يا واحدهاي
خود را تعطيل كردهاند و يا با ظرفيت كمتري مشغول به توليد هستند.
در همين رابطه تعدادي از شركتهاي بينالمللي بويژه در اروپا كه
سود پااليشي در آنجا پايينتر از نرخ متوسط اين صنعت در جهان
است ،به فروش سهام خود در اين پااليشگاهها روي آوردهاند .بين
سالهاي  2008تا 2010صاحبان سهام بيش از  2/2ميليون بشكه در

روز ظرفيت پااليشي كشورهاي اروپايي ،يا پااليشگاههاي خود را
تعطيل كردهاند( 611هزاربشكهدرروز) و يا متقاضي فروش سهام خود
بودهاند( 1625هزاربشكهدرروز) كه اين امر گوياي اقتصاد ضعيف
پااليشگاهها در طول اين سالها ميباشد.

 -3بررسي ميزان سوددهي پااليشگاهها در
مناطق مختلف جهان

شكل .8ظرفيت پااليشي مورد استفاده در كشورهاي عضو
 OECDدر خالل سالهاي 1995-2010

همانگونه كه قيمتهاي جهاني نفتخام شاخصي براي ارزيابي
سوددهي صنايع باالدستي نفت است« ،حاشيه سود پااليشي» يا
 Refining Marginهم ابزاري براي ارزيابي وضعيت سوددهي
پااليشگاهها در جهان است .در واقع حاشيه سود پااليشي ،تفاوت
قيمت خوراك پااليشگاه با ارزش سبد محصوالت آن است كه
بر اساس تفاوت قيمت نفتخام و فرآوردههاي نفتي در بازارهاي
مختلف و همچنين درجه پيچيدگي پااليشگاهها با يكديگر متفاوت
ميباشد .اين شاخص همان «سودناخالص» در هر بشكه نفت
خوراك است و بنابراين شامل هزينههاي سرمايهگذاري و عملياتي
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شكل .9حاشيه سود پااليشي ( )Marginدر جهان به تفكيك

و غيره نميشود.
در شكل  10حاشيه سود پااليشي در بازارهاي مختلف جهان
نشان داده شده است .همان طور كه مشاهده ميشود منطقه آمريكا
از باالترين حاشيه سود برخوردار است و ميزان آن در سالهاي
منتهي به  2008تا  15دالر در هر بشكه رسيده است .اما همان طور
كه اشاره شد بحران اقتصادي سال  2008موجب كاهش شديد
حاشيه سود پااليشي شد و در سال  2010اين شاخص در بازارهاي
سنگاپور و اروپا به كمتر از  4دالر در هر بشكه و در بازار آمريكا به
حدود  5دالر در هر بشكه رسيد .متوسط حاشيه سود پااليشي جهان
از سال  1990تا  2010معادل  4/57دالر در هر بشكه بوده است.
در حاليكه نقش همه پااليشگاهها تبديل نفتخام به
فرآوردههاي نفتي است و از لحاظ ظاهري همه يك فرآيند را
انجام ميدهند ،اما سوددهي آنها متفاوت است .مهمترين عوامل
تاثيرگذار بر عملكرد مالي پااليشگاهها عبارتند از :درجه پيچيدگي،
ميزان ظرفيت ،نوع نفتخام خوراك (شور ،شيرين-سبك ،سنگين)،
موقعيت جغرافيايي(نزديكي به محل توليد خوراك و يا عرضه
محصوالت) ،روش و هزينههاي انتقال خوراك(كشتي ،خطلوله)
وراندمان .درجه پيچيدگي يك پااليشگاه موثرترين عامل در افزايش
حاشيه سود ميباشد و ميتواند موجب باالرفتن سود پااليشي تا 4
دالر در هر بشكه شود .همچنين نوع نفتخام خوراك و موقعيت
مناسب پااليشگاه ميتوانند به ترتيب حدود  3/5و  2/5دالر در هر
بشكه به سود پااليشگاهها بيفزايند.
در نظرخواهي كه از مديران شركتهاي پااليشي آمريكا انجام
شده است سه فاكتور درجه پيچيدگي ،نزديكي به محل تامين
نفت و ظرفيت پااليشگاه را از مهمترين عوامل افزايش سودآوري
پااليشگاهها دانستهاند.
البته ميتوان با احداث مجتمعهاي پتروپااليشگاهي به افزايش
سود تبديل نفتخام به فرآوردههاي نفتي افزود .چرا كه با احداث
مجتمع هاي پتروشيمي در كنار پااليشگاهها ميتوان از فرآوردههاي
مياني براي خوراك مجتمعهاي پتروشيمي استفاده كرد و محصوالت
با ارزش افزوده باال توليد نمود .نرخ بازگشت سرمايه در واحدهاي
پتروپااليشگاهي حداقل  20درصد است كه بسيار جذاب است.
به همين منظور ،عربستانسعودي اعالم كرده است كه قصد دارد
 90درصد از پااليشگاههاي خود را با مجتمعهاي پتروشيمي ادغام
نمايد.
نوع فرايندهاي مورد استفاده در پااليشگاه ،در تعيين پيچيدگي
آن مؤثر است.پااليشگاهها از نظر پيچيدگي به چهار نوع زير تقسيم
ميشوند:
Topping
(
ساده
الف-
) كه نفتخام توسط تقطير اتمسفري،
تنها به اجزاي تشكيلدهندهاش تبديل ميشود.
ب Hydroskimming -كه به واحد تقطير اتمسفري و واحد
تغيير شكل نفتا ( )Reformingمجهز است .از نوع ساده پيچيدهتر

منطقه از سال  1990تا 2010

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Souce: BP Trading Lndicators

است و بنزين توليد ميكنداما مقدار زيادي سوخت كمارزش كه
تقاضا براي آن كم است ،نيز توليد ميكند.
ج Cracking .كه عالوه بر واحدهاي ذكر شده در انواع قبلي
شامل واحد تقطير در خأل و واحد شكست كاتاليستي ( )FCCنيز
ميباشد و درجه ژيچيدگي بيشتري دارد .توليد نفت كوره در آن
كاهش يافته و تبديل آن به فرآوردههاي تقطير سبك و ميانتقطير
انجام ميشود.
Delayed
Coking
فرايند
به
مجهز
كه
Coking
د.
است كه قبل
از فرايند شكست كاتاليستي انجام ميشود .درجه باالي تبديل
نفتكوره به فرآوردههاي ميانتقطير و كك نفتي باعث ميشود كه
نسبت به انواع قبلي باالترين پيچيدگي را داشته باشد.
براي نشان دادن ميزان پيچيدگي يك پااليشگاه ،از ضريب
پيچيدگي نلسون استفاد ه ميكنند .ضريب پيچيدگي نلسون در سال
 1960توسط  Wilbur L.Nelsonبراساس قيمتهاي نسبي اجزاء
تشكيلدهنده پااليشگاه تعيين شد .نلسون عدد  1را به واحد تقطير
اوليه نسبت داد و به ترتيب به واحدهاي ديگر براساس قيمتشان
نسبت به واحد تقطير اوليه (اتمسفري) اعدادي تعلق داد .در تعيين
اين ضرايب ،تنها واحدهاي فرايند پااليش يا واحدهاي داخل
محدوده عمليات ،در محاسبه ميآيند و قيمت تجهيزات خارج
از سايت و قسمتهاي فرعي مانند زمين ،مخازن ذخيره ،پايانهها
و غيره محاسبه نميشوند .ضريب پيچيدگي براي پااليشگاههاي
 Hydroskimminدر حدود  ،2براي پااليشگاههاي  Crackingتا 5
و براي نوع  Cokingباالتر از  9تعيين شدهاست.
در واقع اين ضريب ،اطالعاتي راجع به پيچيدگي پااليشگاه،
هزينههاي جايگزيني و توانايي ايجاد ارزشافزوده يك پااليشگاه
را در اختيار قرار ميدهد؛ ضمن اينكه ميتوان براساس آن
پااليشگاههاي مختلف را طبقهبندي كرد .بكارگيري فرايندهاي
تبديل ثانويه با كارآيي باال و باال بودن درجه پيچيدگي پااليشگاه،
مزيتهاي زير را درپي دارد:
 انعطافپذيري الزم در انتخاب خوراك نفتخام با كيفيتهاي59
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جدول .3مقايسه درصد توليد فرآوردههاي نفتي در يك پااليشگاه

متنوع از جمله نفتخام نامرغوب ،ترش و سنگين با قيمتهاي
پايين (خريد ارزان تر خوراك مورد نياز)
 توانايي توليد درصد بيشتري از محصوالت باارزش مثل گازمايع ( ،)LPGفراوردههاي تقطيري سبك و ميانتقطير و توليد درصد
كمي از محصوالت سنگين و نفتكوره كه در نتيجه آن ارزشافزوده
باالتري هم حاصل ميشود
 توانايي توليد محصوالت (از جمله بنزين و گازوئيل ) باكيفيت باال (ارزش باالتر محصوالت توليدي)
بعنوان نمونه در جدول  3درصد توليد محصوالت مختلف
پااليشي از يك بشكه نفتخام در پااليشگاههاي ساده و پيچيده
اروپا با يكديگر مقايسه شده است .همان طور كه مشاهده ميشود
ميزان توليد نفت كوره در پااليشگاه با درجه پيچيدگي باال بميزان
 16درصد از پااليشگاه ساده كمتر است و به همين ميزان درصد
توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر همچون بنزين و گازوئيل
بيشتر ميباشد.
ضريب پيچيدگي نلسون ،نشاندهنده سهم ظرفيت واحدهاي
تبديل ثانويه نسبت به ظرفيت واحدهاي تبديل اوليه (تقطير
اتمسفري در پااليشگاه ساده) ميباشد .بنابراين در انواع مختلف
پااليشگاه اين ضريب متفاوت است و ميتواند بيانگر ميزان
سرمايهگذاريهاي انجام شده و همچنين توان ايجاد ارزشافزوده
پااليشگاه باشد .ميزان سرمايهگذاري براي احداث يک پااليشگاه با
پيچيدگي متوسط بين  ۱۸تا  ۱۹هزار دالر به ازاي هر بشکه ظرفيت
پااليش است و با افزايش درجه پيچيدگي ،گاه تا  ۲۴تا  ۲۵هزار
دالر در هر بشکه سرمايه گذاري نياز دارد .در شرايطي كه قيمت
نفتخام افزايش مييابد ،بطور فزايندهاي سود پااليشگاههايي كه از
درجه پيچيدگي بااليي برخودار ميباشند نيزباال ميرود .دليل اين
امر قيمت پايين نفت خوارك اين پااليشگاهها(نفت سنگين ،شور و
نامرغوب) و ميزان ،قيمت و كيفيت باالي فرآوردههاي توليدي اين
پااليشگاهها ميباشد.
بنابرداليل فوق شركتهاي مختلف بدنبال افزايش درجه
پيچيدگي پااليشگاههاي خود ميباشند .بعنوان مثال در آمريكا كه
طي  36سال گذشته پااليشگاه جديدي ساخته نشده است ،از سال
 1980تاكنون بطور متوسط ساالنه  1درصد به ضريب پيچيدگي
پااليشگاههاي اين كشور افزوده شده است .در كشورهاي اروپايي
نيز درجه پيچيدگي از حدود  19درصد در سال  1980به  30درصد
در سال  2010افزايش يافته است(.شكل)10
درجه پيچيدگي پااليشگاههاي شركتهاي بي.پي،
كونوكوفيليپس ،اگزونموبيل و شورون باالي  9ميباشد .همچنين
كمترين ظرفيت پااليشي اين شركتها حدود  170هزاربشكه در
روز است .حاشيه سود پااليشي در پااليشگاههاي ساده بسيار كمتر
از پااليشگاههاي پيچيده بوده و حتي در بازار آسيا و اروپاي غربي
طي دو سال  2009و  2010در مواقعي منفي بوده است.

با درجه پيچيدگي ساده و باال در اروپا

محصول
گاز مایع

پاالیشگاه پاالیشگاه مجتمع
(درصد)
ساده(درصد)

4

6

بنزین سنگین

10

10

نفت سفید

17

16

بنزین
گازوئیل  /دیزل (عرقیات وسط مستعار)
نفت کوره

14
20
35

26
23
19
Source: Deutsche Bank

 -4راهبردهاي پيشنهادي براي توسعه
صنعت پااليش نفت در ايران

با توجه به سوددهي پايين صنعت پااليش نفت و وابستگي
باالي سودآوري اين صنعت به درجه پيچيدگي پااليشگاهها كه نياز
به فناوري بااليي دارد ،راهبردهاي زير براي توسعه صنعت پااليش
كشور پيشنهاد ميگردد:
 -1با توجه به مصرف باالي فرآوردههاي نفتي در كشور و راهبردي
بودن خودكفايي در اين زمينه ،پيشنهاد ميگردد ظرفيت توليد
فرآوردههاي نفتي كشور حداقل به اندازه نياز داخلي افزايش
يابد .اين سطح نياز راهبري كشور بوده و شاخصهاي اقتصادي
از اهميت كمتري در اين ميان برخوردار است .همچنين الزم
است قانون هدفمندسازي يارانهها با جديت به اجرا درآيد تا با
واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي و كاهش شدت مصرف
انرژي ،از تحميل هزينههاي گزاف به كشور جلوگيري شود.
 -2براي افزايش ظرفيت توليد فرآوردههاي نفتي در كشور از دو
طريق ذيل اقدام گردد:
الف) بهينهسازي و ارتقاء ظرفيتهاي نصب شده -در حال
حاضر راندمان پااليشگاههاي ايران بسيار پايين است و اين
موضوع سبب شده كه اكثر پااليشگاههاي كشور زيانده باشند.
لذا بابهينهسازي و ارتقاء ظرفيتهاي نصب شده و افزايش
درجه پيچيدگي آنها ميتوان ضمن كاهش ضايعات به افزايش
ميزان و كيفيت توليد فرآوردههاي با ارزشتر اقدام نمود كه
سودآوري اين صنعت را نيز بسيار باال خواهد برد .ضمن اينكه
هزينه سرمايهاي مربوط به اين اقدام نسبت به هزينه احداث يك
پااليشگاه جديد نفتي بسيار كمتر است.
ب) احداث پااليشگاه ميعانات گازي -احداث پااليشگاه
ميعانات گازي نسبت به پااليشگاه نفتي از اولويت اقتصادي و
فني برخوردار است .چرا كه از لحاظ اقتصادي اين پااليشگاهها
نصف پااليشگاههاي نفتي به سرمايه نياز دارند .ضمن اينكه
بدليل توليد فرآوردههاي با ارزش افزوده باالتر ،از اقتصاد
60
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مناسبتري نيز برخوردارند .از لحاظ فني نيز فناوري پااليش
ميعانات گازي بسيار سادهتر از پااليش نفتخام است و لذا
امكان دسترسي به آن راحتتر است .پتانسيل توليد ميعانات
گازي نيز به ميزان زيادي در ميدان پارسجنوبي وجود دارد و
احداث اين پااليشگاهها ميتواند به فرآيند توليد از اين ميدان
نيز كمك كند.
 -3بديهي است با توجه به نرخ پايين سودآوري صنعت پااليش
و سرمايه و فناوري باالي مورد نياز اين صنعت ،احداث
پااليشگاههاي نفتي بمنظور صادرات فرآورده به ساير كشورها
بصورت عمده از جذابيت كمي برخوداراست .ضمن اينكه
بررسي وضعيت موجود و آتي عرضه و تقاضاي فرآوردههاي
نفتي در منطقه و جهان حكايت از عرضه مازاد و لذا بازار بسيار
رقابتي اين صنعت دارد كه چشمانداز صادرات مقادير عمدهاي

صادرات نفتخام جهان از اولويتهاي راهبردي كشور است
كه ميبايست با افزايش توان توليد و كاهش مصرف داخلي
پيگيري گردد.
 - 5پيشنهاد ميشود براي ايجاد جذابيت بيشتر اقتصادي در
صنعت پااليش كشور،توسعه واحدهاي پتروشيمي در كنار
پااليشگاههاي موجود مورد مطالعه جدي قرار گيرد .در واقع
با احداث واحدهاي پتروپااليشگاهي ميتوان بر سود زنجيره
توليد و مصرف نفتخام و فرآوردههاي نفتي كشور بطور قابل
مالحظهاي افزود .همانطور كه ذكر شد عربستان در نظر دارد 90
درصد از پااليشگاههاي نفت خود را با مجتمعهاي پتروشيمي
ادغام نمايد.
 -6برخي ممكن است طرحهاي احداث واحدهاي پااليشي جديد
در كشورهاي منطقه همچون عربستانسعودي را مالك حركت به
سمت احداث پااليشگاههاي جديد بدانند .اما
بايد در نظر داشت توسعه ظرفيت واحدهاي
پااليشي جديد در عربستان غالبا براي پااليش
نفتخام فوقسنگين ميادين توسعهنيافته اين
كشور آنهم با بازار تضمين شده فروش آن
ميباشد .بعنوان نمونه عربستانسعودي و
شركت ساينوپك چين در  14ژانويه 2012
براي ساخت يك پااليشگاه با ظرفيت 400
هزاربشكه در روز قراردادي رابه ارزش 10
ميليارددالر منعقد كردند .نفتخام خوارك
اين پااليشگاه از نفت فوقسنگين ميدان
توسعهنيافته منيفه تامين ميگردد .همچنين
عربستان و ساينوپك توسعه ظرفيت پااليشگاه
فوجيان چين را در دست اجرا دارند كه آنهم خوراكاش از
نفتخام فوقسنگين عربستان تامين ميگردد .در واقع عربستان
از يكسو براي باالبردن ظرفيت توليد نفت خود در بازار حركت
ميكند و از سوي ديگر براي جذب اين نفتخام كه اكثرا ً از
نوع فوقسنگين است ،چارهاي جز احداث پااليشگاه توسط
ت عربستان به كل
خود ندارد .همچنين نسبت ظرفيت پااليش نف 
توليد نفتخام اين كشور حدود  22درصد است ،در حاليكه اين
نسبت در ايران باالي  40درصد است.
لذا در رابطه با ساخت پااليشگاه در خارج از كشور و يا
مشاركت طرفهاي خارجي پيشنهاد ميشود ،نسبت به ساخت
اين واحدها تنها در كشورهايي اقدام گردد كه بازار مصرف آن
در درازمدت مطمئن باشد .همچنين كشورهاي مانند هند و
چين بدليل مصرف باال و دارا بودن معوقات پرداخت پول نفت
ايران ميتوانند در اولويت باشند( ،سرمايه گذاري در ساخت
پااليشگاه بجاي پرداخت بخشي از پول نفتخام كشور) .

از فرآوردههاي نفتي توسط بازيگران جديدي چون ايران را
بسيار ضعيف ميكند.
 -4نفتخام و بازارهاي جهاني آن از اهميت استراتژيك و
بسزايي برخوردار ميباشند كه بازارفرآوردههاي نفتي به هيچ
عنوان قابل مقايسه با آن نيست .لذا حفظ موقعيت ايران در
شكل .10رشد درجه پيچيدگي پااليشگاههاي اروپا طي 30سال گذشته
درصد

35
30
25
20
15
10
5

2010

2009

2008

2007

2006

2003

1995

1988

1980

0
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تأثير افزايش قيمهاي باالتر
نفت
بر كشورهاي با درآمد كم و
فقير
در مهرماه سال  1390مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را از يك مطالعة
گسترده توسط برنامة همياري مديريت خدمات انرژي با عنوان تأثير تأثير افزايش
قيمهاي باالتر نفت بر كشورهاي بادرآمد كم و فقير ارائه نمود .اين گزارش
حاوي نكات جالب و رويكرد قابل توجهي در زمينه اين موضوع است كه در
اين شماره خالصهاي از آن در اختيار خوانندگان محترم نشرية اقتصاد انرژي قرار
داده ميشود.

افزايش سريع و صعودي قيمت نفت
تجربه شده طي سال  ،2004نگراني عمومي
را دربارة اثر آن بر كشورهاي كمدرآمد و
خانوارهاي فقير در بسياري از كشورها ايجاد
كرده است .جهت درك اهميت اين اثر و
طراحي سياستهايي براي بهبود اين آثار ،به
چند سؤال بايد پاسخ داد:
راهها و روشهايي كه كشورها از
طريق آنها متأثر ميشوند ،كدام است؟
كدام كشورها در برابر نوسانات و
شوكهاي نفتي آسيبپذيرترين هستند؟
چه چيزي درجة آسيبپذيري چنين
شوكهايي را تعيين ميكند؟
چه ميزان اقشار فقير در كشورهاي
مختلف از قيمتهاي باالتر نفت متأثر
ميشوند؟
چه سياستهايي ميتوانند آسيبپذيري
كشورها را بر شوكها و نوسانات نفتي ،چه
در بسيار كوتاهمدت و چه دورة بلندمدت و
ميان مدت كاهش دهند؟
سه سطح از تحليل براي بحث در
خصوص اين موضوعات ،مورد استفاده قرار
ميگيرند .اقتصاد كالن ،كه بر اثر مستقيم
تعادل ترازپرداختها و تعديل ضروري
توليد ناخالص داخلي براي بازگشت به
تعادل توجه دارد ،اقتصاد ميانه كه نگاهي
بر عواملي كه آمادگي كشوري را براي
واردكنندة خالص بودن نفتي مشخص
ميكند شامل خودكفايي نفتي ،استقالل
نفتي و شدت انرژي است و اقتصاد خرد كه
نگاهي دارد بر اثر مستقيم و آثار غيرمستقيم
ناشي از افزايش قيمتهاي نفتي بر خانوارها.

آثار قيمتهاي نفتي باالتر

گزارش نشان ميدهد كه روشهايي
وجود دارد كه از طريق آنها قيمتهاي نفتي
بر قشر فقير تأثير ميگذارند.

حساب واردات خالص نفت

براي كشورهاي فاقد ذخيره ارزي
كافي ،نسبت خالص واردات نفت به توليد
ناخالص داخلي است كه اندازة تعديل
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داخلي موردنياز در جذب را كه در جهت
برقراري مجدد ترازپرداختها موردنياز
است تعيين ميكند.
تحليل دادها براي تعداد زيادي از
كشورها نشاندهندة آن است كه يك افزايش
قيمت پايدار بشكهاي  10دالر يك شوك
و نوساني معادل با كاهش توليدناخالص
داخلي به اندازة  1/47درصد براي فقيرترين
كشورها در برخواهد داشت (آنهايي كه با
توليدناخالصداخلي سرانه كمتر از  300دالر
آمريكا هستند) .حتي باالترين گروه درآمدي
(باالي  9000دالر آمريكا) كاهش 0/44
درصدي در توليدناخالصداخلي را متحمل
خواهند شد .برخي از كمدرآمدترين كشورها
شوكي تا  4درصد توليدناخالصداخلي را
متحمل ميشوند و اگر قيمتهاي نفت با هر
بشكه  20دالر باالتر باقي بماند ،اثر آن بر روي
توليدناخالصداخلي دو برابر خواهد شد.
شواهد آماري نشاندهندة آن است ارتباط
ميان سطح درآمد سرانه و نسبت واردات
خالص نفت به توليد ناخالص داخلي ،كوچك
اما منفي و معنيدار است .بنابراين مرتب ًا
واردكنندگان نفتي با كمترين درآمد بيشترين
اثر را از افزايش باالتر قيمتهاي نفتي بر روي
توازن پرداختها متحمل ميشوند .بنابراين
رشد و توسعه تمايل به كاهش آسيبپذيري
به اين نوع شوكهاي نفتي دارند ،اما اين اثر
كوچك است.

آثار روي صادركنندگان
خالص نفتي

گروهي از كشورها كه صادركنندگان
خالص نفت هستند ،به عنوان نتيجهاي از
قيمتهاي نفتي باالتر بهبودي جدي در
ترازپرداختها تجربه خواهند كرد .كمترين
گروه درآمدي (كمتر از  900دالر درآمد
سرانه) از يك پيشرفت  5/21درصدي در
توليدناخالص داخلي برخوردار خواهد
بود .براي كشورهايي نظير آنگوال يك
افزايش قيمت  10دالر در هر بشكه معادل
با به دست آوردن  30درصد توليدناخالص
داخلي است .برخي كشورهاي درحال

توسعه ديگر نيز درآمدهاي بسيار زيادي را
تجربه كردهاند .چالشهاي پيشروي اين
كشورها همانا استفاده خوب از منابع اضافي
است .ترقي درآمدهاي مالي به وجود آمده
از قيمتهاي نفتي باالتر نيازمند خرج كردن
عاقالنه يا خنثيسازي در يك صندوق نفتي
است تا وجوه نفتي براي نسلهاي آينده حفظ
شوند .شفافيت بر روي دريافتيها و مخارج
در مواقع يك چنين رشدهاي بزرگ در
درآمد ساليانه مهمتر ميشود.

كاهش در توليد ناخالص
داخلي جهاني و تجارت

به دنبال افزايش جهاني قيمت نفت،
توليدناخالصداخلي جهاني به پايينتر
از جايي كه پيش از آن بود افت ميكند.
بنابراين در اثر شوك نفتي يك اثر اضافي
بر واردكنندگان نفتي به وجود ميآيد ،زيرا
آنها شاهد كاهش ديگر صادراتشان خواهند
بود .كاهش در توليد ناخالص داخلي جهاني
در حدود  0/5درصد برآورد ميشود كه
اين به كاهش يك  0/5درصد ديگر در
توليدناخالص داخلي كشورهاي واردكنندة
نفت منجر ميشود.

آثار مستقيم و غيرمستقيم
افزايش قيمت نفت بر
خانوارها

خانوارها كه مصرفكنندگان مشخص
محصوالت نفتي (نفت سفيد ،گازمايع و
بنزين) هستند و خريدار كاالهاي ديگري
هستند كه قيمتشان توسط قيمتهاي
محصول نفتي متأثر ميشود (گازوئيل براي
لونقل) .اثر قيمتهاي باالتر نفت را در
حم 
دخل و خرج خانوار احساس خواهند كرد.
مگر اينكه دولت قيمتهاي محصوالت نفتي
را كنترل نموده و اجازه افزايش را به آنها
ندهد در نتيجه هر جزء يارانه را افزايش دهد.
محاسبات نشان ميدهند كه دهكهاي
پايين درآمدي با شدت بيشتري متأثر
ميشوند تا گروههاي داراي درآمد باال .براي
مثال مطالعهاي از كشور يمن دربارة افزايش
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احتمالي قيمت فرآوردههاي نفتي ،معادل
 15دالر آمريكا در هر بشكه ،هزينة مورد
نياز براي خريد يك سبد كااليي مشخص
را معادل  14/4درصد افزايش داد .در حالي
كه براي دهك باالي درآمدي ،افزايش هزينة
سبد مذكور فقط  7/1درصد بود .يك مؤلفة
مهم از اين افزايش كلي در هزينة زندگي،
از آثار بر روي مخارج غيرسوختي ،به ويژه
هزينههاي حمل و نقل و خوراكي است
كه توسط قيمتهاي باالتر گازوئيل متأثر
ميشوند .ساير مطالعات تفصيلي ،براي ايران
و پاكستان اين تصور كه قشر فقير روستايي
بيشترين زيان را اصوالً به خاطر اهميت نفت
سفيد براي اين خانوارها متحمل ميشوند،
تأييد كرده است.
شركتهاي كوچك و متوسط نيز
احتماالً از هزينههاي باالتر سوخت متحمل
زيان ميشوند و اندازة افزايش قيمت همراه
با نوسانات قيمتهاي نفت به طور كلي،
مانعي احتمالي بر سر راه توسعه پايدار اين
منابع رشد (يعني شركتهاي كوچك و
متوسط) ميشوند.
در كشورهايي كه فرآوردههاي نفتي
داراي يارانهاند اثر قيمتهاي باالتر
فرآوردههاي نفتي مستقيم ًا توسط خانوارها
احساس نميشوند ،اما بدتر شدن وضعيت
مالي دولت منجر به كاهش مخارج
دولت نسبت به قبل ميشود .از آنجا كه
بيشتر مخارج دولت ميبايد قشر فقير را
كمكرساني كند ،تالش براي حمايت آنها
از طريق يارانههاي وسيع بر فرآوردههاي
نفتي ممكن است كمتر موفقيتآميز باشد و
اهميت خود را از دست بدهد.

آسيبپذيري كشورهاي
واردكننده نفت نسبت به
شوكهاي قيمت نفت

براي درك اين موضوع كه سياستهاي
كاهش اثر جاري و آينده شوكهاي نفتي به
كجا بايد جهتدهي شوند ،ميبايد توجه
را بر آسيبپذيري آنها متمركز كرد كه
از طريق نسبت واردات خالص نفت به
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توليد ناخالص داخلي محاسبه شده است.
اين نسبت از طريق سه جزء كل نفت
مورد استفاده به واردات نفت ،كل انرژي
مورد استفاده به توليد ناخالص داخلي و
كل نفت مورد استفاده به كل انرژي مورد
استفاده درك ميشود .واردات نفت به كل
نفت مورد استفاده شاخصي از خودكفايي،
كل نفت مورد استفاده به كل انرژي مورد
استفاده شاخصي از وابستگي نفتي و كل
انرژي مورد استفاده به توليد ناخالص
داخلي شاخص شدت انرژي در هر كشور

كاهشهاي قابلتوجهي در اين عوامل
شدهاند .فهم بهتر از پوياييهاي انتخاب
سوخت و كارايي انرژي ،مؤلفة اصلي براي
شناسايي رويهها و سياستهايي خواهد بود
كه از طريق آنها آسيبپذيري به شوكهاي
نفتي ميتواند كاهش يابد.

در كوتاهمدت تعداد سياستها به منظور
شناسايي آثار قيمتهاي نفتي باالتر به شدت

در برابر قيمتهاي نفتي نيست .ابزارهاي
مالي نظير هجينگ (پوشش ريسك) معامله
قيمتهاي نفتي هنوز آزمايش نشدهاند و
ممكن است براي خيلي از كشورهاي فقيرتر
گران و غيرمؤثر عمل نمايد.
در سطح محافظتي براي خانوارها ،جايي
كه افزايش قيمت نفت مستقيم ًا و به شدت
احساس خواهد شد ،دولتها مجبورند
حمايت كوتاهمدتي از طريق يارانهها به
منظور توازن به كار گيرند ،چه يارانهها
هدفمند باشند و چه نباشند و در شرايط

محسوب ميشوند .چالشهاي پيشروي
سياستگذاري آن است كه فهميده شوند چه
عواملي كفايت نفت ،استقالل نفت و شدت
انرژي را مشخص ميكنند.
تحليل دادهها آشكار ميكند كه وابستگي
به نفت به عنوان يك منبع انرژي و سطح
عمومي كارايي انرژي با توليد ناخالص
داخلي سرانه ارتباط ضعيفي و منفي دارد،
اما كشورهاي مشخصي بعض ًا قادر به ايجاد

محدود شدهاند .در سطح اقتصاد كالن ،با
تمركز بر توازن تراز پرداختها ،دولتها
راهحلهاي اندكي در دست دارند و تنها
ميتوانند ارزش پول را كاهش دهند تا توازن
پرداختها تعديل شود .استقراض كوتاهمدت
يا كاهش ذخاير صرف ًا ميتواند گزينهاي براي
برخي كشورها باشد ،اما براي اغلب كشورها
امكانپذير نيست و در هر صورت ،پاسخي
قابل قبول و پايدار به يك تفسير دايمي

بلندمدتتر نياز است كه اجازه دهد تا به
منظور انسجامبخشي به قيمتهاي باالتر بر
انتخاب سوختها و برازش انرژي ،بازار
عمل كند تعيين شدت واقعي اثر قيمتهاي
بالتر بر روي فقيرترين گروهها آشكار
مينمايد كه آيا مشكل ايجاد شده براي
عدالت آنقدر زياد است كه نياز باشد كارايي
را به نفع عدالت حداقل در كوتاهمدت
كاهش دهيم يا خير؟ 

سياستهايي براي پرداختن
به آثار قيمتهاي نفتي باالتر
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سقوط مصدق در خاطرات «ویلیام وارن»
مهمترین عنصر دکترین یا سند سیاست امنیت ملی"هری ترومن" رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در سالهای 1945
تا  1953این بود که نظام کمونیستی حاکم بر شوروی و اصو ً
ال کمونیسم ،بزرگترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا تلقی
شده بود .آمریکائیهای معتقد بودند که کشورهای فقیر در معرض خطر طعمهشدن برای نظام کمونیستی قرار دارند چراکه
کمونیسم شعار برابري میدهد که برای مردم این کشورها جذاب است .بنابراین طبق اصل  4دکترین ترومن مقرر شده بود
که آمریکا به فرایند توسعه و افزایش رفاه مردم اینگونه کشورها کمک کند" .وارن" همزمان با دولت دکتر مصدق ،نماینده
اصل  4در ایران بود؛ وی چند سال پیش خاطرات خود را در کتابی تحت عنوان " اصل  4در ایران؛ ماموریتی برای صلح"
منتشر کرد .سال گذشته در همین ایام بخشی از خاطرات وارن از دیدار با مرحوم دکتر محمد مصدق در جریان سفر مصدق
به آمریکا و در جریان سفر خود او به ایران؛ را ( شماره )136به چاپ رسانديم .نوشته زیر خالصه شده بخش دیگری از
همان کتاب است که به خاطرات و مشاهدات وارن از کودتای بیست و هشت مرداد که موجب سقوط دولت دکتر مصدق
شد ،اختصاص دارد که به مناسبت سالگرد ملی شدن نفت آنرا به خوانندگان اقتصاد انرژی تقدیم میکنیم.
مصدق حمایت کرده بود .اما از آنجاييكه تمام آراي يك صندوق
آري و صندوق ديگر نه بود ،برخی احساس میکردند که رأیگیری
ناعادالنه است.
نهایت ًا ،دکتر مصدق از روی درماندگي ،پیشنهاد کرد تا اموال شاه
را به نام دولت توقیف کرده و از درآمدهای آن برای تأمین مالی
اقتصاد بدون نفت خود استفاده کند .برای گرفتن مجوز توقیفی که
او میگفت مجلس اختیار کامل را قبل از آنکه استعفا دهد به او داد.
این اقدام باعث شد تا او در مخالفت و تضاد مستقیم با شاه قرار

تهيه كننده :مينا ناصريان

طی تابستان  1953به نظر میرسید کل جریان فعالیتها
با سرعت به سمت وقوع یک فاجعه پیش میرود .تهران تحت
حکومت نظامی بود .حکومت نظامی مانع از حضور مردم در
کوچهها در بیشتر ساعات شب میشد .تانکهایی که توپهای آنها
مسلح شده بودند اغلب در تقاطعهای کلیدی شهر پارک شده بودند.
در یک به اصطالح همهپرسی 97 ،درصد آرا از برنامة رادیکال دکتر
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گیرد .بحث و جدلها با مهارت تمام به سبک خود مصدق برای
چندین ماه ادامه یافت.
دکتر مصدق مدعی بود که خانوادة سلطنتی باید حقوق
بودجهبندی شدهای را هر سال از دولت دریافت کند .به عنوان یک
نمونه او به رفتاری که طبق آن بریتانیا از خانوادة سلطنتیاش حمایت
میکرد اشاره داشت .اما در مبارزه انتخاباتی او ،تبلیغات منظم و ماهرانة
افرادی وجود داشت که به دنبال تأسیس جمهوری خلق بودند.
رفتن ناگهانی شاه از ایران اعتراض او علیه مصدق بود .این
کار عامل نهایی و تعیینکننده در سقوط حکومت مصدق شد .در
آن روزهای گیجکننده وزیر خارجه ،دکتر فاطمی ،شاه را مورد
حملههای مستقیم و بیامانی قرار داد.
از  30تیر تا  28مرداد  21( 1332جوالی تا  19اوت )1953
آشوبگرایانهترین دورهای است
که تا به حال تجربه کردهام.
اعالم خطر طی آن هفتهها یک
امر بسیار معمولی شده بود.
دوستان خوب ایرانی من که با
حکومت دکتر مصدق ارتباط
نزدیکی داشتند ،یکی پس از
دیگری پیش من میآمدند و
مرا از برخی طراحیهای جدید
برای خشونت علیه آمریکاییها
باخبر میکردند .نيروهاي
مختلف و پراکندة من که هر
روز بر تعداد آنها اضافه میشد،
گزارشاتی را مبنی بر اینکه
ایرانیها به آنها فحاشی کردهاند
ارائه میکردند.
حتی یک روز ،ایرانیها
شعار غیرقانونی «آمريكايي
به خانهات برگرد» را روی
دیوارهاي نزدیک خانههای آمریکاییها نوشته بودند .هر وقت که
رادیوام را روشن میکردم سخنان ضدبيگانه را میشنیدم .بسیاری از
روزنامهها بیشتر ستون سردبیری خود را به سرزنش تمام خارجیها
اختصاص داده بودند .برخی از گروههای مسلمان بنیادگراتر عمیق ًا
به بینظمی عمومی دامن میزدند .دکتر مصدق مدعی شد که در
حقیقت بیشتر جمعيت موجود در کوچهها ،اسالمگراها هستند .اما
حمایت تودهایها را نیز منکر نشد.
آشوبها در روستاها و برخی از شهرهای کوچک خشونت
کمتری داشت و در بسیاری از نقاط اص ً
ال هیچ خبری نبود .کارهای
اجرائی ما بدون هیچ وقفهای ادامه داشت .اما شرایط اصفهان و
کرمانشاه تقریب ًا در حد تهران پرآشوب بود.

شاه ابتدا به رامسر در حاشیة خزر که در آنجا یک کاخ تابستانه
داشت رفت از آنجا با هواپیمای خصوصیاش از ایران فرار کرد .وقتی
که به بغداد رسید رفتن او در ایران اعالم شد .قبل از اینکه کشورش را
ی را صادر و بر اساس آن ژنرال
ترک کند فرمان یا همان حکم سلطنت 
فضلا ...زاهدی را به عنوان نخستوزیر جایگزین دکتر مصدق نمود.
شایعات دربارة این فرمان در ایران پیچید .دکتر مصدق هرگز آن را
تصدیق نکرد و ژنرال زاهدی همچنان در اختفا ماند.
شب  15اوت حامیان ژنرال زاهدی تالش نسبت ًا صلحطلبانهای را
برای اجرای دستور شاه انجام دادند .من از این اقدام تا صبح روز بعد
که یکشنبه بود اطالعی نداشتم .وقتی که شنیدم یک نفر صبح زود با
شدت به در میکوبد لباسم را بر دوشم انداختم و بیرون رفتم .یکی
از دوستان ایرانیام که خیلی برآشفته بود گفت دکتر مصدق با زور از
دفترش بیرون کشیده شده و به
زندان افتاده است .دوستم گفت
ژنرال زاهدی دستور شاه مبنی
بر نخستوزیریاش را اجرا
کرده است.
اگر چه در تهران معمول
نیست؛ در محوطة حیاط ما
یک خانة دوم نیز وجود داشت.
فرمانده اریک پوالرد كه يك
وابستة نظامی بود در آن زندگی
میکرد .با عجله از وسط باغ
دویدم و در خانة اریک را
کوبیدم.
به او گفتم «به نظر میرسد
که اتفاقاتی افتاده است؛ یکی
از دوستان من همين االن آمده
بود تا بگوید که ژنرال زاهدی
اكنون نخستوزیر است».
تصمیمگرفتیم تا بالفاصله با
ماشین اریک به سفارت برویم اما قبل از حرکت یکی دیگر از
دوستان ایرانی درب منزل ما را زد .به نظر میرسید تمام شب گذشته
اص ً
ال نخوابیده است .او به من گفت «این حقیقت ندارد».
وقتی که بعدها بخشهاي داستان را که از اطالعات منابع
مختلف بدست آمده بود کنار هم گذاشتیم فهمیدیم که ژنرال زاهدی
تالش کرده بود تا فرمان شاه را اجرا کند .یکی از سرهنگهای ارتش
از میدان تجریش در شمال تهران ،نزدیک کاخ تابستانی شاه به
سمت مقر ارتش ایران با یک تانک حركت كرد .در آنجا او به دنبال
فرمانده افسران گشته بود اما نتوانسته بود او را پیدا کند .او حتم ًا
میخواسته به افسر فرمانده اعالم کند که ژنرال زاهدی نخستوزیر
است تا در صورت بروز جنگ از سرگشتگی ارتش جلوگیری شود.
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وقتی سرهنگ میفهمد که فرمانده افسران غایب است ،با
تانکش به سمت خیابان برميگردد و مستقیم ًا به سمت خانة دکتر
مصدق که چند بلوک آن طرفتر بود ،حرکت میکند .اما قبل از
اینکه او به آنجا برسد یک نفر اعالم خطر میکند .نزديك دروازه او
با دو تانک دیگر هم که علیه او مسلح شده بودند برخورد میکند.
يك گار د نظامی باهوش آماده شد بود تا در صورت حرکت او ،وی
را دستگیر کند .هیچ شلیکی صورت نمیگیرد .تالش بیثمر در آن
نقطه به پایان میرسد .دکتر مصدق رسم ًا آن را به عنوان یک شورش
عقیم توصیف کرد.
در اين زمان از جايي در عمق کوهها ،ژنرال زاهدی شروع به
توزیع فتوکپی فرمان شاه نمود .علیرغم اینکه خیلیها آن را دريافت
كردند ،هدف اصلی واحد فرماندهان نظامی بود .حال شرایط وخيم
به نظر میرسید که به نقطة گسیختگی خود رسیده باشد.
با آنكه تمام تأسیسات ما کمکم مانند اردوگاههای نظامی شده
بود ،اما در برابر تالشهایی که ترغیبم میکرد تا برای مدتی کار را

دیدم که یکی از بزرگترین مجسمههای اسبسوار را با یک کابل
سیمی میکشید .جمعیتي با صدای بلند و درحال هو کردن پشت
سر کامیون میدویدند و تعدادی از خشنترها سوار آن شده بودند.
هواپیمای سفیر اوایل بعدازظهر در فرودگاه مهرآباد به زمین
نشست .از دفتر نخستوزیر به ما تلفن شده بود و گفته بودند
که ما اتومبیلهایمان را به چند خیابان اصلی شهر نبریم .پس از
خوشآمدگویی به آقای هندرسون و انجام هماهنگي برای اینکه او
را اواخر عصر ببینم ،عمدا ً سوار اتومبیل شده و وارد برخی از مناطق
ممنوعه بعد از دانشگاه تهران و نزدیک کاخ شاه شدم.
براي چند ماه به دیدن تانکها و تفنگچیهای آمادهباش و
توپهای مسلح تانکها در خیابانهای اصلی شهر و به دیدن
ماشينهای مسلح که اطراف مناطق حساسی مانند منزل نخستوزیر
را محاصره کرده بودند عادت کرده بودم .وجود گشتهای سواره
و پیاده در خیابانهای شلوغ مرکز شهر عادي شده بود .اینها هیچ
دخالتی در ترافیک و رفت و آمد مردم نداشتند.

تعطیل کنم مقاومت میکردم .دکتر مصدق به دليل نگرانیاش ،برای
مراقبت از ما در برابر خشونتها ،به گماردن تعداد بیشتر و بیشتری
از سربازان برای حفاظت از ما ادامه میداد.
در خالل برنامهریزی برای همایشی در دفترم ،یک خبررسان
سرآسیمه ،دکتر جیمز جی .گولدن دستیارم را صدا زد .وقتی جیم
برگشت گفت که یک کامیون سرباز درب ورودی را مسدود کرد.
جیم موفق شده بود ستوان جوان را متقاعد کند تا کامیون را طوری
حرکت دهد که افراد بتوانند وارد و خارج شوند .جیم گفت که
ستوان گزارش داده که وظیفهاش این است که از ورود اوباش به
داخل محل استقرار ما جلوگیری کند.
انتظار میرفت که سفیر هندرسن در  18اوت از بیروت برسد.
ما خبرهای زیادی شنیده بودیم که کمونیستها خیابانهای تهران
را کنترل میکنند .در  17اوت ،آنها چندین مجسمة شاه و پدرش،
رضاشاه را واژگون کرده بودند .در صبح روز هجدهم کامیونی را

چند دفعه از سربازها تقاضا کردم تا ماشینهای مجهز به مسلسل
خود را حرکت دهند تا بتوانم به قرار مالقاتم در منطقة محافطت
شده برسم .بیش از یک سال نیروهای امنیتی با مردم در تظاهرات
برخورد نکرده بودند به غیر از چند مورد که بینظمیهای جدیای
را به وجود آورده بودند.
هنگام رانندگی احساس کردم که گروههای وابسته به حزب
توده بر شهر حکمرانی میکنند و وقتی که آن شب سفیر هندرسن را
دیدم با او این موضوع را در میان گذاشتم .او نخستوزیر را مالقات
کرده بود و وی به او اطمینان داده بود که هر تالشی را انجام میدهد
تا از خارجیها در تهران حفاظت کند.
من به سفیر خبر دادم که کمیسیون مشترک جلسهاي را براي
ساعت  7صبح روز بعد(چهارشنبه  19اوت) ترتيب داده است .در
اصل  ، 4اوضاع همچنان مثل چند هفته قبل ،وقتی که او تهران را
ترک کرد پیش میرفت.
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ما حتی میتوانستیم روی تظاهراتکنندگان تهران حساب
کنیم که آنچنان جریان عادی و دایمی روزانة شهر را تغییر ندهند.
اوایل صبح خیابانها ساکت بود .هیچ مشکلی قبل از ساعت مرسوم
باز شدن مکانهای تجاری -ساعت  8در زمستان و ساعت  7در
تابستان -بروز نمیکرد .آشوبگران حتی زمان خواب نیمروزی،
ساعت  2تا  4بعدازظهر را رعایت میکردند و اختالالت شهری
تقریب ًا اوایل شب به وجود میآمد.
چون این را میدانستم ،انتظار هیچ مشکلی را موقع رفتن به
جلسه در ساعت  7صبح روز چهارشنبه نداشتم .کام ً
ال درست فکر
میکردم؛ هیچ خبری نبود .در امتداد خیابانها مغازهداران پشت
درهایشان ایستاده بودند و با هم بحث میکردند که آیا امن خواهد
بود که کرکرة هایشان را باال بکشند و کسبوکار را شروع کنند یا نه.
شش نفر از اعضای
کابینة دکتر مصدق
در کمیسیون مشترک
شرکت داشتند .همه
بجز یک نفر؛ دکتر
صادقی؛ وزیر داخله
که آن روز درگیر دوایر
انتظامی و قوانین آن بود
در جلسه حاضر شدند.
کار ما در آن جلسه
طرحریزی برنامة سال
بعد بود .اعضا آمادة
شروع بودند .کارمان را
بدون توجه به فاجعهای
که در شرف وقوع بود
پیش بردیم .اگر چه تا
 10دقیقه پس از ساعت
 11در جلسه ماندیم،
هیچ چیزی در مورد
ماهیت هیجاناتی که گهگاه از کوچهها برمیخاست نشنیدیم .تا این
موقع آنقدر مشغول بحث در مورد تظاهرات پرسروصدا بودیم که
متوجه موج صدایی که به تدریج به سمت ما میآمد نشدیم.
آداب معاشرت برای سه تن از دوستان ایرانیام کار را ساده
میکرد تا من را به گوشهای بکشند و چند کلمه را برای هشدار به
آهستگي در حین احوالپرسی به من بگویند .هر سه نفر میگفتند که
برای امنیت من و سازمان آمریکایی که زیرنظر من است به شدت
احساس نگرانی میکنند .یکی از آنها میگفت که نخستوزیر اعالم
کرده که او نقشة کمونیستها مبنی بر اینکه اصل چهار پس از
مجسمههای شاه هدف بعدی است را برمال کرده است.
این فرد صمیمانه گفت «آقای وارن ،امروز و فردا باید خیلی

مراقب باشید .نخستوزیر فکر میکند بهتر است شما ادارهتان را
برای چند روز تعطیل کنید .او میداند شما دوست ندارید این کار
را بکنید؛ اما آقای وارن میدانید که نخستوزیر اگر برای شما و یا
یکی از همکاران خوبتان اتفاقی بیافتد خودش را نخواهد بخشید».
گفتم «نمیتوانم دفاتر اصل  4را برای همیشه ببندم ،سفیر گفته
که نخستوزیر اطمینان داده هر تالشی را برای محافظت از ما
خواهد کرد».
دوستم ادامه داد «ما ازخدمات آمریکاییها و اصل  4بسیار
سپاسگزار بوده و در تالش هستيم تا از شما محافظت کنیم اما االن
اوضاع نابسامان است .خواهش میکنم در مورد مطالبی که به شما
گفتم بیشتر بررسي بفرمایید».
هر چه از صبح بیشتر میگذشت سروصدای برخاسته از
خیابانها بیشتر میشد.
ابتدا تنها آوازها و
فریادهای ضعیفی را
که به نظر میرسید
از گروههایی که در
اطراف ساختمان سوار
بر کامیونها بودند
میشنیدیم .در عرض
یک یا دو ساعت صدایی
که به تدریج بلند میشد،
از تظاهراتکنندگانی
که به طرف ساختمان
ما نزدیک میشدند
شنیدیم .سپس سروصدا
با یک فاصله قطع شد.
اما نزدیک ساعت  11به
نظر میرسید که بلوا و
بیداد به طور مدام ادامه
دارد .با تعجب با خود
میگفتیم که اگر وضعیت همه شهر این چنین باشد حتم ًا یک اتفاق
غیرعادی افتاده است.
وقتی داشتم جلسه را ترک میکردم دوستم به من گفت «آقای
وارن؛ باید مواظب باشید».
با این هشدار در ذهنم از دو پلة بتنی بلند به سمت خیابان
رفتم .اما خودم را برای اغتشاش اطراف در اصلی آماده نکرده بودم.
جمعیت عظیمی بدون هدف اما آرام آنجا جمع شده بودند .هیچ
خشونت خاصی در آنها ندیدم و هیچ خصومتی که به سمت من و
دستیارانم هدایت شده باشد احساس نکردم .چند تا از اتومبیلهای
وزرا جمعیت را کنار میزدند و پشت در برای مسافرانشان
میایستادند .دنبال اتومبیلم در اطراف به هر سو نگاه کردم و خیلی
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زود همه امیدم را برای اینکه بتواند از میان ازدحام مردم نزدیک در
بیاید از دست دادم .از آنجا که دفتر من تنها یک بلوک از سازمان
برنامه فاصله داشت ،ترجیح دادم که تا آنجا پیاده بروم.
دوستانم را در کمیسیون مشترک برای مدتی طوالنی و برخی از
آنها را هرگز نديدم .بعدها فهمیدم که چندین نفر از آنها قبل از آنکه
به دفاترشان برسند دستگیر شده بودند.
با هل دادن مردم از میان جمعيت به سمت مقر اصل  4میرفتم .
حسین تالش میکرد که با ماشین به دنبالم بيايد .در مقر چند پرسنل
ایرانی و آمریکایی را دیدم که با هیجان منتظر بودند .تمام روز
تماسهای تلفنی و یادداشتهایی را از دفتر نخستوزیری مبنی
بر اینکه ما دفاتر خود را ببندیم و افرادمان را به وطنشان بفرستیم
دریافت کرده بودند .دستیار ایرانی اصلی من اطالع داد که دکتر
مصدق گفته بوده که در صورت عدم توانایی حفظ امنیتمان ،ایشان
نمیتواند مسئولیتی را بپذیرد.
معلوم بود که دیگر هیچ کاری آن روز در حال اجرا نیست.

به ماشینهایی که چراغشان روشن نبود اجازه ادامه مسیر نمیدادند.
خیلی زود فهمیدم این عالمت این بود که راننده از شاه حمایت
میکند .این اولین آشوبی بود که میدیدم عموم مردم مشارکتکنندة
واقعی نبودند ،حداقل تماشاچیهای عالقهمندی بودند .عدهای از
زنان و کودکان در اطراف هر دروازهاي جمع شده بودند و برخي
از آنها میخندیدند و فریاد میکشیدند .متوجه شدم که بسیاری از
مسافران اتوبوسها سرباز و پلیس هستند.
همینطور که به ایستگاه رادیو که دو سوم راه تا باالی تپه بود
نزدیک میشدیم ،یک سد معبر خیلی بزرگ را مقابلمان دیدم .جاده
قدیم شمران کام ً
ال توسط گروهی پرجنبوجوش مسدود شده بود.
اتوبوسها آنجا دور میزدند و مسافران را خالی میکردند و دوباره
به شهر باز میگشتند .یک گروه سواره نظام از پاسگاه نگهبانان
آنسوی برجهای رادیو به سمت ازدحام مردم حمله میکردند .انتظار
فاجعة خشونتباري را داشتم اما هیچ اتفاقی نیفتاد .اسبسواران
کمک میکردند تا حمله تظاهرکنندگان به سمت ایستگاه رادیو

پیغامی به همه مسئولین اصلی ستادها چه ایرانی و چه آمریکایی
فرستادم تا همه را به خانهام در قلهک رأس ساعت  4عصر جهت
دستورالعملهای جدید و اقدام برای اینکه تمام دفاترمان در تهران بسته
شود و کارکنان آن به وطنشان فرستاده شوند مالقات کنیم .من به هر
یک از مسئولین گفتم که افرادشان را تا آنجا که امکان دارد از حضور
در خیابان منع کنند .بزرگترین بینظمیای که تا به حال تجربه کردهام
در حال پیشروی بود اما هیچکس آنجا ماهیت آن را نمیدانست .دولت
در وضعیت نزدیک به وحشتزدگی بود .حزب توده اوایل صبح آن
روز در تظاهراتي بر عليه شاه در بازار مغلوب شده بودند.
تالش کردم از جادة قدیم شمیران بعد از ایستگاه رادیو بروم.
دهها اتوبوس که تا سقف پر از مسافر بودند تالش میکردند که
همین مسير را طی کنند .باالی برخی از اتوبوسها در حدود بیست
نفر ایستاده بودند .جمعیت موجود در اتوبوسها فریاد میکشیدند
و اسکناسهایی را که تصویر شاه روی آنها بود تکان میدادند .آنها

هدایت شود.
به سفارت برگشتم و هر آنچه را كه دیده بودم گزارش
کردم .سپس به راه افتادم تا به قلهک بروم .در خیابان پهلوی و
تختجمشید میتوانستم صدای مسلسلها و تفنگها و حتی چند
صدای مهیبتر را بشنوم .به نظر میرسید که تانکها نزدیک منزل
نخستوزیر که دو سه بلوک آن طرفتر بود شلیک میکنند .خیابان
پهلوی ویران شده بود.
این خبر که سپهبد زاهدی در رأس جنبشی برای گرفتن کنترل
شهر بوده به سرعت در شهر پخش میشد.
چند لحظه پس از آنکه به خانه رسیدم به من تلفنی زده شد.
خدمات تلفنی در ایران در بهترین حالتش هم دارای عدم اطمینان
بود؛ اما تلفن در آن بعدازظهر  19اوت کار میکرد.
صدای آرامی گفت «سالم» سپس قبل از ادامه دادن برای گرفتن
تأیید مکثی کرد «آقای وارن ،به یاد میآورید که ما امشب در هتل
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دربند برنامه جشن شامی را با هم داشتیم».
گفتم «بله»؛ تماسگیرنده را شناختم دکتر غالم مصدق پسر
نخستوزیر و نماینده اجتماعی او بود« .بله دکتر مصدق به یاد
میآورم ».او گفت «بسیار خوب ،به دلیل یک اتفاق غیرمنتظره این
امکان وجود نخواهد داشت که من و خانم مصدق در مراسم شام
شرکت کنیم .با شما تماس گرفتم تا این مراسم را برای چند روز
به تعویق بیندازم .اگر امکان دارد زمان را بعدا ً به شما اعالم کنم»..
احساس کردم که میتوانم از طریق گوشی صدای گلولهها را در
آن طرف خط بشنوم .از دکتر برای توجهش در تلفن به من تشکر
کردم و تلفن قطع شد .دکتر غالم مصدق و همسرش یکی از بهترین
دوستان من بودند.
وقتی که به اتاق نشیمن برگشتم دیدم که یکی از دستیاران
ایرانیام رادیو تهران را گرفته ،گوینده با آرامش دربارة آهنگ
منتخبی که میخواست پخش شود شرح میداد .ناگهان صدای داد
و بیدادي صدای دلپذیر او را قطع کرد .مردي هیجانزده میکروفن
را گرفت .خودش را یکی از رهبران حمله به ایستگاه معرفی کرد و
فریاد زد «سپهبد زاهدی نخستوزیر است! جاوید شاه!».
در چند دقیقه بعدی غوغایی برپا بود .صداهای جدیدی شروع
به گفتن اخبار دیگری کردند اما بالفاصله توسط بقیه قطع شد.
حتم ًا آنها میکروفن را مرتب از دست همدیگر میگرفتند .شاید
در کمتر از نیم ساعت فردی فریاد زد که سپهبد زاهدی نزدیک
میشود .سکوت بر استودیو حکمفرما شد .یک صدای آهسته شرح
مختصری از صحنه داد .در حالی که نزدیک دستگاه رادیو در اتاق
نشیمن تجمع کرده بودیم شنیدیم که اعالم میکند نخست وزیر
سپهبد زاهدی سوار بر یک تانک از تپه به سمت درب استودیو در
حال باال آمدن است .هلهلة بلندی در پسزمینه برخاست .چند لحظه
بعد سپهبد که صدایش را میشناختم فرمانی که او را نخستوزیر
میخواند قرائت کرد .او قول داد که قانون و نظم را به حال اول
برگرداند و از مردم تقاضای همکاری کرد.
ساختمان تیم استان تهران ما توسط مردم مورد تاراج قرار گرفته
بود .آنجا را خالي کرده بودند .بعدها فکر کردم که کار این ساختمان آن
شب ماه فوریه ساخته شد که دکتر مصدق در جریان فرار از خانهاش
روی دیوار آن دیده شده بود .ظاهرا ً تظاهرکنندگان تصمیم گرفته بودند
که نگذارند شکارشان از این خیابان برای دفعة دوم فرار کند.
خانة دکتر مصدق قبل از عصر اشغال شده بود .او فرار کرده
بود اما پس از دو روز ،دو منزل آن طرفتر در خانهای پیدا شده
بود .یک جسد در سالن تحتانی خانة دکتر مصدق موقعی که
تظاهراتکنندگان در را شکسته و به زور وارد شده بودند دیده شده
بود .ابتدا عموم ًا فکر میکردند که جسد پسر دکتر مصدق است.
اما پس از چند روز دکتر مصدق جوان خودش به عزاداریش پایان
داد .از یک مکان مخفی پیغام داده بود که هنوز زنده است .مرد
کشته شده منشی سفیر هندرسون بود و او را موقعی که سفیر من

را برای اولین تماس تلفنی رسمی با نخستوزیر در تهران خوانده
بود مالقات کرده بودم .شبانگاه  19اوت سپهبد زاهدی و همیارانش
کنترل کامل پاییتخت را در اختیار داشتند .سپهبد از شاه خواست
که بازگردد .یک حکومت نظامی خیلی سفت و سخت برای ساعت
 8عصر برقرار شد .نخستوزیر جدید به دنبال برگرداندن قانون و
نظم به حالت اول بود.
من اشاره کردم که چندین نفر از اعضاء کمیسیون مشترک
دستگیر شدند .حبس این افراد هیچ اثري بر آنها نداشت .دولت
جدید احساس میکرد که الزم است تا تمام رهبران دولت گذشته
از گردونه خارج شوند .پس از چند روز ،اعضاء کابینة مصدق که
در کمیسیون مشترک خدمت میکردند یکی پس از دیگری پس از
چندین روز آزاد شدند .به بیشتر آنها اجازه داده شد تا فعالیتهای
عادی خود را خارج از دولت از سر بگیرند .احترام زیادی برای این
آقایان قائل بودم .میل و رغبت آنها در برنامههای ما هرگز از میان
نرفت.
یکی از بهترين قدردانيهايي که اصل  4در ایران دریافت کرد
در اقدام رژیم زاهدی نمايانگر شد .مطابق سنت ،تغییر مدیریت
کشور در ایران منجر به کنار گذاشتن کامل برنامهها و سیاستهای
گذشته میشد .همان طور که اشاره کردم ،دکتر مصدق از تأیید یا
مجاز شمردن هر گونه ارجاع به اولین موافقتنامة کشوری اصل 4
که با رژیم رزمآرا در اکتبر  1950مذاکره شده بود امتناع میکرد.
معموالً هر چه تغییرات با خشونت بیشتری همراه باشد؛ رد اقدامات
دولتهای قبلی نیز خشنتر خواهد بود .با توجه به این مسئله من
به شدت نگران شده بودم که در دولت زاهدی چه اتفاقی بر سر کار
ما خواهد آمد .در اين مرحله نیز ما در شرایط تغییر آن چنان حادی
بودیم که چند سال پیش مصدق را به قدرت آورد.
اما سپهبد زاهدی تقریب ًا بالفاصله اعضایی را برای کمیسیون
مشترک انتخاب کرد .تنها دو هفته پس از جلسة تاریخی  19اوت،
آن گروه با یک سری اعضای کام ً
ال جدید در سمت ایرانی  ،گرد
هم جمع شدند .بر اساس نظم همیشگی جلسه کمیسیون ابتدا
سراغ اولین مورد در دستور جلسه یعنی تصویب جزئیات جلسة
قبل رفتند .هنگام قرائت جزئیات جلسه حسابی ترسیده بودم .من
میدیدم که اعضا ایرانی از تصویب جزئیات جلسهای که در آن
شرکت نداشتند امتناع میورزند و میگویند که چون آنجا نبودهاند
بدیهی است که نمیتوانند کاری کنند .برخی از جزئیات کارهایی که
در صبح  19اوت تصمیمگیری شده بود در نتیجة ماهها کار به اوج
خود رسیده بود .اگر آنها همه چیز را با امتناع از پذیرش جزئیات
به هم بریزند ماههای بیشتری طول خواهد کشید تا دوباره زمینة از
دست رفته را بدست آوریم.
کوچکترین توقفی در تداوم کارهای ما پس از آن اتفاق نیفتاد.
این همان باالترین تکریم ممکنی بود که اشاره کردم .برنامه ما توسط
ایرانیها فراتر از هر مالحظات سیاسی ارجمند شمرده شد .
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وقایعنگار نفت ایران

از اولین اکتشافات و امتیازها تا ملی شدن
و تشکیل کنسرسیوم
( به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت)

)1855(1234 زمينشناس انگليسي بنام لوفتس ( )Loftusبراي
نخستين بار جهت كشف نفت در ايران شروع به فعاليت كرد.
 )1872(1251 هنگاميكه ميرزاحسينخان سپهساالر صدراعظم
ايران بود امتيازي براي مدت هفت سال به بارون جوليوس رويتر
( )Baron Julius de Reuterداده شده كه شامل حق مخصوص
و امتياز انحصاري در تمام ايران براي كشف و استخراج معادن
زغالسنگ و آهن و مس و سرب و نفت و كليه منابع معدني
كشور بغير از معادن طال و نقره كه ملك خالص دولت محسوب
ميگرديد بود .عالوه بر آن در اين امتياز موادي مربوط به
ساختمان راهآهن و تراموا و ايجاد بانكملي براي همين مدت
گنجانيده شده بود.

بموجب اين قرارداد و امتيازنامه ،دولت ايران پانزده درصد از
منافع خالص هريك از محصوالت معدني را پس از شروع
بهرهبرداري دريافت مينمود .اين امتياز بيسابقه و تسليم كامل
كليه منابع كشور به بيگانگان به علت مخالفت شديد دولت روسيه
از طرفي و افكار عمومي ورجال وقت از طرف ديگر در سال
 1874لغو گرديد.
 )1877(1256 به موجب فرماني كه توسط ناصرالدينشاه بامضاء
رسيد مالكيت معادن مس ،سرب ،كات كبود ،زغالسنگ و نفت
كوير خوريان در سمنان بشخصي بنام حاج علي اكبر امين معادن،
واگذار گرديد.
Hots
(
هوتز
بنام
انگليسي
شركت
يك
)1884(1263 
) كه به
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تجارت ،واردات و صادرات مشغول
و مركزش در بوشهر بود امتيازي براي
استخراج نفت دالكي واقع در نزديكي
بوشهر را از دولت ايران تحصيل كرد.
اين شركت چاهي حفر نمود كه چندان
عميق نبود و چون به نتيجه نرسيد از
اين كار صرفنظر كرد و حقوق خود را
واگذار نمود.
 )1889(1268پس از الغاي امتياز ،1872
«بارون جوليوس رويتر» از دعاوي خود
دست بر نداشت تا اينكه مذاكراتي بين
امينالسطان و «سردراموندوولف» (Sir
 ).H. Drummond Wolffوزير مختار
وقت انگليس در ايران آغاز گرديد و
بالنتيجه امتياز ديگري بنام امتياز بانك
شاهنشاهي مبني بر تاسيس بانك شاهنشاهي و استخراج معادن از
جمله نفت در اين سال به رويتر داده شد ،كه دولت ايران از منافع
خالص آن سالي  16درصد اخذ مينمود.
 )1890(1269بانك شاهنشاهي با تحصيل اجازه از دولت ايران
حقوقي را كه براي استخراج و بهرهبرداري معادن ايران داشت
بيك شركت انگليسي بنام شركت معادن ايران (The Persian
 )Mining Corporationواگذار نمود .زمين شناسان شركت در
سمنان و دالكي و همچنين در جزيرة قشم بكاوش پرداختند .در
دالكي و قشم براي اولين بار در ايران دستگاههاي حفاري جديد
بكار افتاد .در دالكي چاهي بعمق  270متر و در قشم چاه ديگري
بعمق  250متر حفر شد كه به نتيجه نرسيد .امتياز اين شركت پس
از چند سال كار در ايران بعلت كمي سرمايه و گراني حمل و
نقل در راس موعد ده ساله طبق ماده يازده قرارداد حق استخراج
معادن ،خود بخود لغو گرديد.
 )1892(1271در اوايل اين دهه يك هيئت علمي فرانسوي به
سرپرستي شخصي بنام ژاك دومورگان ()Jacqhes Des Morgan
باستانشناس فرانسوي كه سالها در شوش مشغول كاوش براي
كشف آثار باستاني بود گزارش مفصلي درباره وجود نفت در
غرب وجنوب غربي ايران نوشت كه در فوريه سال 1892
در مجلهاي بنام ()Annales Des Minesانتشار يافت و توجه
سرمايهداران بزرگ را بخود معطوف داشت.
 )1896(1275در ژانويه اين سال فرماني بامضاء ناصرالدينشاه رسيد
كه بموجب آن اجازه استخراج نفت در محال ثالثه ،تنكابن كجور و
كالرستاق مازندران به محمد وليخان خلعتبري واگذار گرديد.
 )1899(1278در دوره سلطنت مظفر الدين شاه و هنگام صدارت
ميرزاعلي اصغر امين السلطان دو نفر از سرمايهداران روسي
امتيازي براي استخراج معادن محال قراچه داغ آذربايجان تحصيل

كردند .در اين امتياز حقكاوش انحصاري در معادن قراچه داغ
براي مدت ده سال به آنها واگذار شده بود .و چون معادن نفت
استثناء نشده بودند روسها مدعي بودند كه معادن نفت هم جزو
امتياز بوده است .پس ار سپري شدن ده سال اول ،مدت كاوش
براي سه سال تمديد شد و بعد صاحبان امتياز بدولت اطالع دادند
كه هشت نوع معدن مختلف را كشف و مورد بهرهبرداري قرار
دادهاند .اين امتياز نامه هم پس از انعقاد عهدنامه ايران و شوروي
در سال  1921ميالدي لغو شد.
 )1900(1279 يكنفر ارمني ايراني بنام كتابچيخان كه در آن
زمان متصدي اداره گمرك ايران بود مقالهي مورگان را دربارة
وجود نفت در ايران خواند و چون در مسافرتهاي خود به نقاط
مختلف غرب كشور از آثار سطحي نفت مطلع گرديده بود؟ از
وجود منابع نفت ايران اطمينان حاصل كرد.
	كتابچيخان در سفر خود بپاريس با وزير مختار انگليس «سرهانري
در اموندوولف» مالقات و درباره اين مقاله و وجود نفت در ايران
مذاكراتي بعمل آورد .سرهانري وعده كرد كه با سرمايهداران
در اين باره وارد مذاكره شود ،بعدا ً سرهانري كتابچيخان را با
«دارسي» آشنا نمود و كتابچي خان دارسي را به سرمايهگذاري
جهت استخراج نفت در ايران تشويق كرد.
William
Knox
Darcy
« )1901(1280 ويليامناكسدارسي»
كه
يك ميليونر استراليائيِ انگليسياالصل بود در  28مه اين سال با
كوشش مجدانه وزير مختار انگليس ،امتياز اكتشاف و استخراج
نفت در تمام ايران باستثناي پنج ايالت شمالي (آذربايجان-
گيالن -استرآباد -خراسان شمالي -مازندران) را كه زير نفوذ
روسها بود ،براي مدت شصت سال از تاريخ امضاء قرار داد
بدست آورد (اين امتياز شامل حقانحصاري لولهكشي نيز بود).
شانزده درصد از منافع خالص حاصله از اين امتياز عايد دولت
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شركت نفت برمه و مديريت دارسي در شهر
گالسكو تشكيل گرديد كه سهام بهرهبرداري
اوليه و امتيازنامه دارسي را تصاحب و سرمايه
مناسبي هم براي ادامه عمليات در ايران تهيه
نمود .اولين اقدام اين شركت ( )1906-1907
متوقف نمودن فعاليتهاي حفاري در ناحيه
چاه سرخ بود .بموجب تصميم شركت،
وسائل حفاري به ناحيهاي بنام «مامابتين» در
نزديكي رامهرمز واقع در شمال اهواز منتقل
گرديد .در اين محل دو حلقه چاه آزمايشي
تحت نظر مهندس رينولدز و حفاران كانادائي
حفرگرديد كه اولي در عمق  661متري و
دومي در عمق  591متري بدون اخذ نتيجه
رها شدند.

 )1908(1287در  26ماه مه اولين
چاه نفت (چاه شماره يك ميدان نفتون مسجد سليمان) در عمق
 360متري( 1190پا) به نفت برخورد كرد و براي اولين بار وجود
نفت بمقدار قابلمالحظه در ايران به ثبوت رسيد .اين درست
هنگامي بود كه دارسي از پيدا كردن نفت بمقدار تجارتي مايوس
شده و دستور متوقف نمودن عمليات را صادر كرده بود ولي
ادامة عمليات حفاري بوسيله رينولدز موجب كشف نفت گرديد.
چاه دوم كه ده روز پس از چاه اول به نفت رسيد  307متر عمق
داشت و بدين جهت عمق الیه نفت مسجدسليمان بالغ بر 300
متر برآورد شد.
 )1909(1288 باكشف نفت بهمقدار معتنابه در جنوب كشور،
مشكالت مالي حل گرديد .در ماه آوريل شركت نفت ايران و
انگليس ( )Anglo Persian Oil Companyبا سرمايه دو ميليون
ليره كه نصف آن پرداخت نشده بود بجاي شركت سنديكاي
امتيازات در لندن ثبت و تشكيل گرديد 970,000 .سهم يك
ليرهاي اين شركت متعلق بهشركت نفت برمه و بقيه 30,000
سهم به بخشخصوصي فروخته شد .رياست هيئتمديره شرکت
به «لرد استراتكونا»( )Lord Strathconaو مديريتعامل آن به
«چارلزگرينوي» ( )Charles Green wayمحول گرديد و دارسی
به عضويت هيئتمديره شركت مذكور انتخاب و منصوب گرديد.
در اوايل سال مذكور شركت نفت بختياري با مسئوليت محدود
تاسيس گرديد3 .درصد از سرمايه  400,000ليرهاي اين شركت
توسط خوانين بختياري و بقيه از طرف شركت نفت ايران و
انگليس پرداخت شده بود.
شركت نفت ايران و انگليس قراردادي با «شيخ خزعل» منعقد
و يك ميل مربع از اراضي آبادان را براي ايجاد پااليشگاه آبادان
از او خريداري نمود .بموجب قرارداد ديگري حفاظت منطقة
آبادان در مقابل پرداخت حقالزحمه بعهدة شيخخزعل محول

ايران ميگرديد .جالب اين است كه خود دارسي هيچ وقت به
ايران نيامد .اين امتيازنامه را شخصي بنام ماريوت ()Marriot
بوكالت از طرف او امضاء نمود .از طرف دولت ايران مظفرالدين
شاه ،اتابك ،ميرزا نصراله خان مشيرالدوله (پدر حسن پيرنياي
مشيرالدوله و حسين پيرنياي موتمنالمللك) و نظامالدين غفاري
(مهندس الممالك) ،قرار داد را امضاء نمودند كه بعدا ً در دفاتر
ديواني به ثبت رسيد.
)1902(1281 چند ماه پس از امضاء امتيازنامه دارسي عدهاي حفار
تحت سرپرستي «رينولدز» ( )G.B.Reynoldsدر شمال ناحيه قصر
شيرين در محلي موسوم به چاه سرخ (كه در سال  1913بدولت
عثماني واگذار گرديد) اولين چاه نفت را حفر كردند.
در تابستان  1903اين چاه در عمق  507متري به گاز و قدري
هم نفت برخورد كرد .چاه دوم نيز در همين ناحيه در عمق مشابه
به نفت رسيد و ابتدا روزي  30تن نفت توليد ميكرد و بعدا ً به
روزي  25تن تقليل يافت.
در اين وقت محقق گرديد كه بعلت بعد مسافت بين چاه سرخ
و خليج فارس و قلت ميزان توليد ،ادامه عمليات مقرون بصرفه
نيست ،لذا دارس از ادامه عمليات در اين ناحيه صرفتنظر كرد و
متوجه مناطق جنوبي ايران گرديد.
 )1903(1282 در اين سال (اولين شركت بهرهبرداري ) The First
 Exploitation Co Ltdبا سرمايه  600هزار ليره توسط دارسي
تشكيل شد.
تا آنموقع دارسي در حدود  300هزار ليره از جيب خود خرج
كرده بود و حاضر به صرف سرمايه بيشتر در اين راه نبود لذا در
صدد يافتن راهي براي جلب كمك و مساعدت ديگران برآمد.
 )1905(1284 در اين سال شركت جديدي بنام سنديكاي
امتيازات ( )Concessions Syndicateبا مسئوليت محدود به كمك
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گرديد .ساختمان پااليشگاه (كه مدت سه سال بطول انجاميد)
آغاز شد .ظرفيت اوليه پااليشگاه  120,000تن در سال بود كه
بعدها بتدريج ميزان ظرفيت آن افزايش يافت و تا سال  1920به
يك ميليون تن در سال رسيد.
 )1911(1290ساختمان اولين خطلوله از مسجد سليمان به آبادان
بپايان رسيد.
 )1912(1291اولين نفتي كه از معادن جنوب ايران استخراج
شده بود بشكل خام صادر گرديد .مقدار آن  43.000تن بود كه
سال بعد به  81,000تن و در سال  1914به  274,000تن و تا
سال  1920ميزان توليد نفتخام به  1,385,000تن رسيد .پس
از مدتها كاوش در منطقه اهواز اقدام بهحفاري گرديد ولي چون
نتيجهاي بدست نيامد عمليات متوقف شد (وجود نفت بميزان
قابلمالحظه بعد از سال  1959در اين منطقه مسلم گرديد).
 )1914(1293بعلت كمي سرمايه ،شركت نفت ايران و انگليس
با دولت انگليس وارد مذاكره شد و از وزارت درياداري تقاضاي
مساعدت نمود كه بيدرنگ از طرف سر «وينستون چرچيل»
كميتهاي برياست درياساالر «اسليد»( )Admiral Sladeو عضويت
پرفسور سرجانكادمن ()Sir John Cadmanو دو نفر ديگر تعيين
گرديد كه جهت بررسي منابع نفتي به ايران عزيمت و گزارشي را
در اين باره تهيه نمايد .اين كميته پس از سه ماه تحقيق در ايران
گزارشي تنظيم و تسليم نمود .چرچيل براساس
اين گزارش نطقي در مجلس نمايندگان انگليس
ايراد و ضمن آن سياست نفتي دولت را تشريح
نمود.
در اين سال مجلس نمايندگان انگلستان بدولت
اجازه داد كه قسمتي از سهام شركت نفت ايران
و انگليس را خريداري نمايد .بعدا ً قراردادي بين
دولت انگليس و شركت مزبور منعقد گرديد.
بموجب آن شركت نفت ايران و انگليس نفت
مورد احتياج نيروي دريائي انگلستان را بقيمتي در
حدود يك چهارم بهاء تامين مينمود.
ضمن ًا حق تعيين و انتصاب دو نفر از اعضاء
هيئتمديره با دولت انگليس بود .بدين ترتيب
دولت انگليس مبلغ دو ميليون و دويست هزار ليره
در شركت نفت ايران و انگليس سرمايهگذاري
نمود و اكثريت سهام شركت (51درصد) وحق
«وتو» در هيئتمديره آنرا بدست آورد و موفق
شد كه بيك منبع ارزان و دائمي نفت براي نيروي
دريائي خود دسترسي پيدا كند.
)1916(1295به امر دولت قرارداد بين وزير
امورخارجه ازيكطرف و مسيو"مدديويج
خوشتايار" تبعة روسيه از طرف ديگر در

خصوص استخراج نفت و گازطبيعي در حوزه گيالن ،مازندران،
استرآباد بمدت هفتاد سال منعقد گرديد .اين امتياز بتصويب
مجلس نرسيده بود.
 )1917(1296 در اين سال قراردادي بين «محمدوليخانخلعتبري»
كه بموجب فرمان  1896ناصرالدينشاه اجازه استخراج نفت سه
ناحيه در مازندران باو داده شده بود از طرفي و شخصي بنام
«خوشتايار» تبعه روسيه از طرف ديگر منعقد شد .به موجب اين
قرارداد خوشتايار مامور اجراي امتيازنامه محمدوليخان خلعتبري
گرديد.
 )1920(1299 در ماه مه شركت نفت ايران و انگليس شركت تابعه
اي بنام شركت نفت شمال ايران ()The North Parsian Oil Co
با سرمايه سه ميليون ليره تشكيل داد كه در لندن به ثبت رسيد.
شركت نفت ايران و انگليس امتياز خوشتايار را به انضمام فرمان
صدراعظم در ازاي يكصد هزا ر ليره نقد و وعده پرداخت مبلغ
بيشتري در آينده خريداري كرد .مديران اين شركت عبارت بودند
از  :سرچارلز گرينوي (« ،)Sir Charles GreenWayرابرتواتسن»
( ،)Robert Watsonو «دژاكلي»  . Djakellyخوشتايار نيز يكي از
مديران شركت نفت شمال بود.
در ماه نوامبر شركت نفت ايران و انگليس نمايندهاي را به تهران
فرستاد كه با دولت مذاكره كرده و امتياز نفت را در استانهاي
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خراسان و آذربايجان كه جزو امتياز خوشتايار نبود بدست آورد و
ضمن ًا دولت را به تائيد امتياز خوشتايار تشويق نمايد.
 )1921(1300از ابتداي امتياز دارسي ( )1901تا اين سال روابط
شركت با دولت ايران توسط سفارت انگليس انجام ميشد .ولي
در اين سال شركت ادارهاي در تهران تاسيس نمودند و نمايندهاي
به تهران فرستاد كه رابط بين دولت و شركت گرديد.
خط لوله جديدي بقطر  30سانتيمتر بين مسجد سليمان و آبادان
كشيده شد.
 )1922(1301در ماه اوت نماينده شركت نفت سينكلر (Sinclair
 )Oil Companyوارد تهران شد و با تسليم شرايطي به دولت
ايران براي تحصيل امتياز نفت شمال اقداماتي را انجام داد .پس از
مذاكرات زياد امتياز پنج استان شمال باستثناي گيالن در دسامبر
 1923بشركت سينكلر واگذار گرديد.
 )1923(1302اولين چاه در نفت شاه به نفت رسيد.
 )1924(1303خطآهن كوتاهي بين «درخزينه» و مسجدسليمان
ساخته شد كه محموالت شركت نفت را پس از حمل آنها از
آبادان به درخزينه با وسايل آبي روي رود كارون با راهآهن به
مسجد سليمان ميبردند.
ً
در اين سال خوشتايار از اهالي شوروي كه قبال هم امتياز استخراج
معادن گاز و نفت حوزة گيالن -مازندران و استرآباد را بدست
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آورده بود شركتي را براي استخراج معدن نفت خوريان كه فرمان
آن قب ً
ال توسط ناصرالدينشاه امضاء و در سال  1923به ثبت رسيده
بود،تشکیل داد .سرمايه اين شركت پنجاهميليونريال بود و يك
سوم آن پرداخت شده بود .هيئتمديره اين شركت مركب از سه
نفر روسي و چهار نفر ايراني بود.
 )1926(1305نخستين چاه میدان نفتی «پازنان» واقع در
جنوبشرقي آغاجاري در سال  1305و چاههاي دوم و سوم
و چهارم طي سالهاي  1310 -1316حفر گرديد ولي جز
گازطبيعي چيزي عايد نشد.
عمليات حفاري در آغاجاري آغاز گرديد و چاه شماره  3اين
ناحيه در سال  1317به نفت رسيد.
 )1927(1306ميدان نفتي هفتگل كه در  58كيلومتري
جنوبشرقي مسجدسليمان واقع و دومين ميداننفتي شركت
نفت ايران و انگليس بود كشف گرديد.
 )1928(1307ميدان نفتی گچساران كشف شد ( در سال 1315
حفاري در اين ميدان از سرگرفته شد و از سال  1333به بعد
برنامههاي وسيعي براي توسعه اين ميدان تنظيم شد).
)1930(1309ظرفيت تصفيه ساالنه پااليشگاه آبادان به  5ميليون
تن افزايش داده شد.
خط لوله از هفتگل به كوتعبداهلل كشيده شد كه به خطلولهاي كه
از مسجدسليمان به آبادان امتداد داشت متصل گرديد.
 )1931(1310 عده كاركنان شركت نفت ايران
و انگليس در اين سال به بيست هزار نفر رسيد.
مذاكرات دولت ايران با شركت سابق براي
تجديدنظر در قرارداد دارسي به نتيجه نرسيد و با نامة
تقيزاده وزيردارائي وقت به شركت ،در تاريخ 27
نوامبر سال مزبور قرارداد دارسي توسط دولت ايران
لغو گرديد.
 )1933(1312 در تاريخ هفتم خرداد ماه قرارداد
جديدي پس از مذاكرات بين نمايندگان دولت ايران و
نمايندگان شركت در تهران به امضاء رسيد كه گرچه
در سالهاي اول اجراي آن ظاهرا ً درآمد ايران نسبت
به سابق افزايش مييافت ولي از بسياري جهات بدتر
از قرارداد دارسي بود .به موجب قرارداد جديد مدت
امتياز  60سال بود و بدين ترتيب  32سال بر مدت
امتياز سابق افزوده شد.
 )1934(1313 حفاري در منطقه نفتسفيد در
اين سال آغاز شد و به كشف گاز منجر شد.
 )1935(1314پااليشگاه كرمانشاه با ظرفيت
ساالنه يكصد هزار تن افتتاح گرديد .خطلولهاي بقطر
 7/5سانتيمتر و بطول  230كيلومتر بين نفتشاه و
كرمانشاه احداث گرديد .بهرهبرداري از ميدان نفتشاه
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آغاز شد.
	كلمه پرشيان( )Persianدر نام ()Anglo Persian Oil Company
مبدل ب ه ايرانین ( )Iranianگرديد.
 )1937(1316 در ژانويه اين سال بموجب قانوني كه بتصويب
مجلس رسيد حق انحصاري اكتشاف و استخراج نفت در قسمتي
از شرق و شمالشرقي ايران براي مدت  60سال به شركت
نفت آمريك و ايران (اميرانين)Amiranian Oil Company
واگذارگرديد .شركت مزبور وابسته ب ه شركت نفت (Seaboard
 )Oil Companyبود .اين شركت در مدت دو سال كاوشهائي
نمود و بعدا ً بدولت اطالع داد كه مايل به ادامه كار نيست.
ميدان نفتي اللي واقع در شمال مسجد سليمان كشف شد.
 )1938(1317 براي اولين بار وجود نفت با حفر چاه شماره5
نفتسفيد در اين منطقه به اثبات رسيد.
در منطقه آغاجاري نیز نفت كشف شد.
 )1937(1316 اولين خطلوله نفت تصفيه شده (فرآورده) با كمك
مهندسين ايراني بين آبادان و اهواز به قطر  4اينچ با يك تلمبهخانه
و ظرفيت تقريبي  100هزار تن در سال ايجاد شد .اين لوله 121
كيلومتري مواد نفتي را از پااليشگاه آبادان به اهواز ميرساند.
در آوريل اين سال طبق قانون مصوب مجلس ،حق انحصاري
كشف معادن براي مدت سه سال در دو ناحيه معين شمالي و
جنوبي به يك شركت هلندي بنام «الگمين اكسپلوراتي ماتشاپاي»
( )Algemeene Exploratie Maatschappijواگذار گرديد .در
ناحيه شمالي امتياز گيرنده حق جستجوي هرگونه معدني را دارا
بود اما در ناحيه جنوبي معادن نفت و خاكسرخ استثناء شده بود.
شركت مزبور به سبب شروع جنگجهاني دوم از تعقيب عمليات
خود صرفنظر كرد .در اين امتياز براي اولين بار اصل پنجاه درصد
حقاالمتياز قبول گرديد.
 )1940(1319 خطلوله بين گچساران و آبادان بطول  264كيلو متر
و قطر  30/5سانتيمتر احداث گرديد.
 )1944(1323 خطلولهاي بقطر  25الي  30سانتيمتر بين گچساران
و نقطهاي بين اهواز و شوشتر احداث شد.
اولين محموله نفت آغاجاري بوسيله خطلوله به آبادان فرستاده
شد.
دومين خطلوله مواد نفتي بقطر  6اينچ ،بطول  121كيلومتر و
ظرفيت  250هزار تن ب ه موازت لوله قبلي بين آبادان و اهواز
كشيده شد.
)1946(1325 اولين چاه در ميدان اللي حفر و به نفت رسيد.
 )1947(1326 خطلوله بهرهبرداري بقطر 25/5الي  3/5سانتيمتر
بين اللي و مسجدسليمان ايجاد و به خطلوله مسجدسليمان
متصل گرديد.
 )1949(1328 شركتسهامياكتشافنفتايران ( در بهمنماه اين
سال) تاسيس و بدنبال آن در سراسر كشور عمليات اكتشاف نفت

آغاز گرديد.
 )1950(1329 يك قرارداد الحاقي كه براساس قرارداد سال 1933
و مكمل آن بود در نتيجه مذاكراتي كه در زمان صدارت ساعد
انجام گرفت به امضاء رسيد .بموجب اين قرارداد حقاالمتياز هر
تن نفت از چهار شیلينگ به شش شیلينگ و ماليات از  9پنس
به يك شیلينگ و  9پنس افزايش يافت .همچنين مقرر گرديد كه
حق ايران از ذخاير عمومي شركت كه قرار بود در خاتمه امتياز
پرداخت گردد بطور ساالنه كارسازي شود .اين قرارداد پس از
تسليم به مجلس و مخالفت شديد نمايندگان و گزارش كميسيون
نفت مبني بر عدم تامين كامل حقوق ايران در نفت جنوب ،توسط
كابينه «سپهبد رزمآرا» پس گرفته شد.
 )1951(1330 اصل ملي شدن صنعتنفت ايران در تاريخ 29
اسفندماه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
	كميسيون نفت طرح نه مادهاي اجراي قانون ملي شدن صنعتنفت
را تقديم مجلس كرد .بموجب اين قانون دولت بايستي از شركت
نفت ايران و انگليس خلعيد نمايد و هيئتي براي رسيدگي و
تعيين مطالبات و دعاوي طرفين تشكيل گردد.
دستگاه عظيم تصفيه بنام كاتاليتيك كه ساختمان آن چهار سال
طول كشيده بود بكار افتاد.
در  18ژوئن حفر اولين چاه اكتشافي در ناحيه البرز قم شروع شد.
ي نفت
قانون اجراي ملي شدن صنعتنفت و تشكيل شركت مل 
ايران بتصويب رسيد.
 )1953(1332 چاه شماره  3البرز قم به نفت رسيد.
 )1954(1333 قرارداد فروش نفت و گاز به كنسرسيوم ،از تاريخ
 7ابانماه  1333پس از توشيح شاه به موقع اجرا درآمد .اين قرارداد
بين دولت ايران (شركتملينفت) از يكطرف و  8شركت نفتي
بزرگ (كنسرسيوم نفت ايران) منعقد گرديد .دوره اصلي قرارداد
 25سال و براي سه دوره  5ساله قابل تمديد بود .مساحت ناحيه
قرارداد بر 254/112كيلو متر مربع بالغ ميگرديد .انجام عمليات
نفتي در حوزه قرارداد توسط دو شركت عامل مرسوم به « شركت
سهامي اكتشاف و توليد نفت ايران» و «شركت سهامي تصفيه
نفت ايران»انجام ميگرفت.
)1955(1334 به موجب قانون اساسنامه شركت ملي نفت ،سهام
شركت سهامي نفت ايران به شركت ملي نفت منتقل و با تغييراتي
كه در اساسنامه آن داده شد ،مامور انجام كليه عمليات اكتشافي
شركت ملي نفت گرديد.
در 15آبان ماه سال مذكور ايجاد خطلوله سراسري آبادان -تهران
بتصويب شورايعالي نفت رسيد .در  19ارديبهشتماه اين سال
طبق موافقتي كه قب ً
ال بين دولت ايران و كنسرسيوم بعمل آمد،
یک هشتم سهم الشركه هر يك از پنج شركت اصلي آمريكائي
عضو كنسرسيوم ،ب ه چند شركت ديگر آمريكائي معروف به گروه
ايريكن منتقل و بين آنها تقسيم گرديد .
76

شماره  147-148بهمن و اسفند ماه 1390

راهكارهاي آسان در

كاهش مصرف انرژي
چکيده:

كمتر از  150سال از كشف سوختهاي فسيلي بر روي كره زمين ميگذرد و بيش از  100سال است كه مصرف اين
سوختها متداول شده است و اين درحالياست كه جهت تبديل موادآلي حاصل از بقاياي جانداران باستاني به زنجيرههاي
پيچيدهاي از موارد هيدروكربني ،ميليونها سال زمان صرف شده در حالي كه بشر امروز در كمتر از  100سال مقادير عظيمي از
آن را به مصرف رسانده است و در اثر اين مصرف در كنار نابودي گسترده جنگلها و فرسايش خاك ،پديدههاي ناخوشايندي
نظير گرمشدن غيرطبيعي كرهزمين و باليايي نظير سيل و رانش زمين را براي خود و همنوعانش به ارمغان آورده است .عالوه
بر اين ،سهم نسلهاي آينده را از منابع فسيلي به حداقل رسانده است ،به طوري كه به جرات ميتوان گفت  3نسل بعد ،از اين
سوختها بهره نخواهند برد .در اين نوشته قصد داريم كه با بررسي روشهاي ممكن در كاهش مصرف انرژي ،سهم كوچكي
لونقل و اكثرا در
در جلوگيري از استفاده روزافزون سوختهاي فسيلي داشته باشيم 70 .درصد فرآوردههاي نفتي در حم 
خودروها مصرف ميشود .بنابراين شناخت راهكارهاي كمهزينه و موثر در کاهش مصرف سوخت خودروها كه در اين قسمت
بيان ميشوند ،بسيار مفيد خواهند بود .خصوصا اينكه هر راننده به راحتي ميتواند به آنها عمل كند.
تهیه کننده :مهدی ملکی تهرانی

 -1بدون ترمز رانندگی کنید .هر چه
تعداد و شدت ترمزها را کاهش دهید ،نیاز
به شتابگیری را کاهش دادهاید و مصرف

سوخت به طور قابلمالحظهای کاهش پیدا
میکند .همچنین در هزینه سیستم ترمز
و استهالک الستیکها صرفهجویی قابل
مالحظهای کردهاید .در هنگام رانندگی تا
میتوانید با پیشبینی ترافیک و تنظيم سرعت
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مناسب و در نظر گرفتن ایمنی از توقف
کامل اجتناب کنید .انرژی بسیار کمتری
برای سرعت دادن به یک خودرو در حال
حرکت هر چند با سرعت خیلی کم ،نسبت
به سکون کامل الزم است.
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 -2با باالترین دنده ممکن برانید.
خودرویی که سرعت  65کیلومتر بر ساعت
را با دنده  3میپیماید 25درصد مصرف
بیشتری با همان سرعت در دنده  5دارد.
رانندگی در دور ثابت حدود  2000دور در
دقیقه ( )RPMکافی است ،شما میتوانید
تا  30درصد صرفهجویی کنید .حتی یک
اتومبيل پورشه میتواند در دنده  4با سرعت
 33کیلومتر در ساعت و با دنده  6با سرعت
 81کیلومتر در ساعت با مصرف  2برابر
کمتر حرکت کند (برای خودروهای با دنده
دستی) .براي بيان مفصلتر اين موضوع
توجه داشته باشيد كه در دنده باالتر دور
موتور شما پايينتر است و ميزان مصرف
بنزين متناسب با دور موتور شماست ،زيرا
در هر بار كه موتور يك دور ميزند ،يك بار
سوخترساني انجام ميشود .البته موضوع
پيچيدهتر است و ميزان مصرف بنزين با
ميزان فشار دادن پدال گاز نيز تناسب دارد.
به هر حال در يك قانون كلي ميتوان گفت
در صورت فشار نيامدن به موتور ،دنده باال
مصرف سوخت كمتري دارد.
 -3از با کیفیتترین روغن موتور
استفاده کنید .استفاده از روغنهای ترجیحأ
سنتتیک و یا روغنهای استاندارد با کیفیت
باال و دارای مواد افزودنی کاهش دهنده
اصطکاک با گرید پایین ،بیشتر از 10درصد
صرفهجویی در مصرف سوخت را در پی
خواهد داشت.
 -4با سرعت ثابت بین  90تا  96کیلومتر
بر ساعت برانید .هر  8کیلومتر سرعت باالی
 96کیلومتر بر ساعت 7 ،تا 8درصد به مصرف
سوخت خودروی شما خواهد افزود .به
عبارت دیگر وقتی شما با سرعت 128
کیلومتر در ساعت یک مسیر  100کیلومتری
را طی میکنید برای طی هر کیلومتر از مسیر
40درصد هزینه سوخت بیشتری داده اید به
عالوه اصطکاک بیشتر الستیکها ،باعث از
بين رفتن الستيك نيز ميشود.
 -5از تغييرات سريع سرعت جلوگيري
كنيد .شتاب باال باعث افزايش مصرف
سوخت به ميزان بيشتر از 25درصد ميشود.

بنابراين هيچگاه سرعت خود را سريع ًا باال
نبريد و آهسته سرعت بگيريد .براي مثال
رانندگی عصبی كه دايما سرعت خود باال و
پايين ميرود33 ،درصد مصرف سوخت را
باال میبرد .به عبارت ديگر ،راننده عصبی در
هر  20000كيلومتر 473 ،لیتر بیشتر از یک
راننده نرمال بنزین میسوزاند.
 -6روغن و فيلتر هوا را به موقع
تعویض کنید .تعویض به موقع روغن
موتور به طور متوسط  87لیتر در هر 20000
كيلومتر و تعويض سريع فیلتر هوای 208
لیتر صرفهجویی در هر  20000كيلومتر در
پی خواهد داشت.
 -7باد الستیکها را مرتب چک کنید.
هر یک  PSIکاهش هوا در الستیکها 0/3
درصد مصرف سوخت را افزایش می دهد.
تنظیم نبودن باد الستیکها به راحتی مصرف
سوخت خودروی شما را باال خواهد برد و
از عمر الستیکها و روغن موتور کم خواهد
کرد .الستیکهای خود را با حداکثر فشار
توصیه شده باد کنید .الستیک های کم باد
 68لیتر به طور متوسط در هر 20000
كيلومتر افزایش مصرف در پیخواهد داشت.
-8اتومبیل خود را سبک کنید .هر 50
کیلوگرم بار اضافی در خودرو 2درصد
مصرف سوخت را باال خواهد برد .با
استفاده از اسپری پنچرگیری ،الستیک و
چرخ یدک را از خودروی خود حذف ،
و آن را سبک کنید .اگر مسافتهای کوتاه
و زیر 200کیلومتر روزانه رانندگی میکنید
و جهت دسترسی به بنزین مشکل خاصی
ندارید ،باک بنزین خود را همواره نیمه
پر نگه دارید .با این روش از وزن خودرو
کاسته و اصطکاک غلتشی را کاهش می
دهید .از رینگهای آلیاژی سبک استفاده
کنید .از الستیکهای باریکتر و رادیال
استفاده کنید.
الستیکهای کاهش دهنده مصرف
سوخت میتوانند تا 5درصد از مصرف
سوخت بکاهند.الستیکهای باریکتر مصرف
سوخت کمتری را موجب میشوند .به طور
مثال تعویض الستیکهای سایز  205با
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(الستیکهایی از همان نوع) از سایز ، 185
مصرف خودرو را کاهش میدهد.
 -9اتومبیل خود را تمیز نگاه دارید.
بله آیرودینامیک تأثیر شگفتآوری بر
مصرف سوخت خودروی شما میگذارد.
شما با تمیز نگاه داشتن بدنه خودرو اجازه
میدهید که ملکولهای هوا براحتی و با
کمترین اصطکاک بر روی آن بغلتند .واکس
زدن بدنه اتومبیل هم روش خوبی است.
شما تا 7درصد بهبود در مصرف سوخت
را میتوانید شاهد باشید .اتومبیلهای با
آیرودینامیک ضعيفتر ،از این کار استفاده
بیشتری می برند .حتي یک لباس شنای کامأل
صاف و پولیش داده شده سرعت شناگر را
5درصد افزایش میدهد .در زمستان تمام
برف و یخ روی اتومبیل را قبل از حرکت
پاک کنید .زیرا هم وزن زیادی دارند هم فرم
آیرودینامیکی را بر هم می زنند.
 -10شيشهها را باال بکشید .یک شيشه
باز در هنگام حرکت خودرو ،تا 10درصد
مصرف سوخت بیشتر را به شما تحمیل
میکند .در هوای گرم و سرعت کم شيشهها
را پایین بکشید ولی در سرعت باال آنها را
بسته واگر الزم بود کولر را روشن کنید 5 .
تا  8اسب بخار برای کار کردن کولر اتومبیل
انرژی الزم است.
 -11در صورت امكان از دنده خالص
استفاده كنيد .در حالت خالص مصرف
بنزين شما در كمترين ميزان ممكن ميباشد.
زيرا همانطور كه اشاره شد ،ميزان مصرف
بنزين متناسب با دور موتور و ميزان فشار
دادن پدال گاز ميباشد كه در حالت خالص
هر دو در كمترين ميزان ممكن ميباشند.
وقتي كه شما يك دستانداز را در جاده
مشاهده ميكنيد ،به جاي رفتن با سرعت
به سمت آن و ترمز كردن شديد در نزديك
آن ،ميتوانيد از  150متر مانده به آن ماشين
خود را خالص كنيد و پس از عبور از آن
ماشين را مجددا در دنده بگذاريد .اين روش
بسيار موثر ميباشد ،ولي از خالص كردن در
سرازيريها خودداري كنيد كه خطر تصادف
را افزايش ميدهد .
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افزایش تولید نفت با نصب
تلمبههای درون چاهی در
مناطق نفتخیز جنوب

مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب گفت :با تالش متخصصان این
شرکت  9تلمبه درون چاهی از نوع میلهای
مکشی ( )SRPدر میدانهای تحت مدیریت
این شرکت نصب و راهاندازی شد.
مهندس علیرضا دانشی افزود :عملیات
نصب و راهاندازی این تلمبهها با استفاده از
 6دکل تعمیراتی در کمتر از دو ماه پایان
امسال صورت گرفته است .وی با بیان
این که نصب هر پمپ درون چاهی امکان
تولید روزانه  500تا  600بشکه نفت خام از
چاهای فاقد تولید را فراهم میکند ،گفت:
کاهش هزینهها ،افزایش تولید و انعطاف

پذیری در عملیات ،از مزایای تلمبههای
درون چاهی است.
دانشی اظهار کرد :تلمبههای درون چاهی
یکی از ابزارهای ازدیاد برداشت از مخازن به
شمار میآید و شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب پس از نصب آزمایشی تعدادی از آنها
و دریافت نتایج قابل قبول ،برای نصب 75
دستگاه از آنها برنامه ریزی کرده است.
مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت
خیز جنوب افزود :از این تعداد  30دستگاه از
نوع میلهای مکشی ( 15 ،)SRPدستگاه از نوع
برقی درون چاهی ( )ESPو  30دستگاه از
نوع پمپهای خال پیشرونده ( )PCPاست.

گاز میدانهای خلیج فارس
قابل تبدیل به  12هزار
مگاوات برق است

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره از
ظرفیت باالی حوزة خلیج فارس ،به ویژه
در مناطق سیری و قشم برای استخراج گاز
و تولید  12هزار مگاوات برق در این جزایر
خبر داد.
محمود زیرکچیانزاده در آیین امضای
قرارداد طرح توسعه میدان گازی فروز  Bتأکید
کرد :شرکت نفت فالت قاره ایران آماده است
کار توسعة میدانهای گازی را برای تولید برق
به پیمانکاران داخلی واگذار کند.
مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره از

امضای قرارداد توسعة فروز  Bبه عنوان
دومین گام این شرکت برای رسیدن به
اهداف خود در خلیجفارس یاد کرد و گفت:
مهمترین هدف طرح توسعة میدان گازی
فروز  Bتکمیل زنجیرة ارزش و تبدیل گاز
به برق است.
زیرکچیانزاده نوع این قرارداد را بیعمتقابل
خواند و گفت :میزان گاز درجای این میدان
حداقل  28تریلیون فوت مکعب ،میزان ذخیره
گاز آن  18تریلیون فوت مکعب و ذخیره
کاندنسیت آن نیز  180میلیون بشکه است.

اختصاص  100هزار
میلیارد ریال برای
طرحهای سرمایهای نفت
در بودجة 91

سرمایهگذاری وزارت نفت در طرحهای
سرمایهای در الیحة پیشنهادی بودجة سال
 91با اولویت میدانهای مشترک نفتی و
گازی  100هزار میلیارد ریال در نظر گرفته
شده است .بر اساس الیحة بودجة پیشنهادی
سال  1391دولت ،وزارت نفت از سوی
شرکتهای دولتی تابعة زیرمجموعه موظف
است همسو با بودجة عملیاتی ،طرحهای
سرمایهای از محل سهم خود (سهم 14/5
درصدی از محل فروش نفت) یا سایر
منابع را مطابق موافقتنامههای مبادله شده
با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیسجمهوری در سال اول برنامه پنجم
توسعه (سال )1390اجرا کند.

همچنین این وزارتخانه موظف است
گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به
تفکیک هر میدان و جدولهای طرحها و
پروژههای سرمایهگذاری و منابع تخصیص
یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت
فیزیکی هر یک از طرحها و پروژهها را در
فاصلة زمانی سه ماهه به مراجع یاد شده در
تبصرة سوم جزء "ب" این بند ارائه کند.
بر این اساس وزارت نفت مکلف شد
یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل
سهم وزارت نفت (به وسیله شرکتهای
دولتی زیرمجموعه) را صرف سرمایهگذاری
در طرحهای یادشده با اولویت میدانهای
مشترک نفتی و گازی کند.
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توتال در بخش فراساحلی
نفت لیبی و مصر فعال
ميشود

شرکت فرانسوی توتال پیشبینی میکند
در منطقة خاورمیانه حدود  200میلیارد بشکه
ذخایر دست نخورده نفت و گاز وجود داشته
باشد .مارک بالیزوت ،معاون رئیس شرکت
توتال در بخش اکتشاف ،در مصاحبه ای در
منامه پایتخت بحرین گفت :توتال برای اکتشاف
نفت خام و گاز طبیعی در بخشهای فراساحلی
لیبی و مصر برنامه ریزی میکند.
وی افزود :توتال در سال جاری میالدی
یک حلقه چاه در آبهای لیبی و یک حلقه
چاه دیگر نیز در آبهای مصر نزدیک به دلتای
نیل حفر ميکند.
این مقام افزود :پیش بینی میشود در
بخشهای فراساحلی و خشکی منطقه
خاورمیانه حدود  100تا  200میلیارد بشکه
معادل نفت ،ذخایر نفت و گاز وجود داشته
باشد.
لوئیز داریکارره ،مدیر بخش اکتشاف و
تولید توتال ،در فوریه اعالم کرد :تولید نفت و
گاز شرکت توتال در سال جاری میالدی ،دو تا
سه درصد رشد میکند که این میزان به شرایط
تولید در سوریه و لیبی بستگی خواهد داشت.
توتال همچنین به کشف نفت خام و گاز
طبیعی در بخشهای فراساحلی سوریه و لبنان
عالقه مند است ،به طوری که بالیزوت معتقد
است ظرفیتهای فراوانی برای کشف نفت و
گاز در این مناطق وجود دارد.
بالیزوت گفت :توتال به شدت خواهان
کشف نفت و گاز در آبهای لبنان و سوریه
است.
توتال اعالم کرد :سرمایه گذاریهای

خالص توتال در سال جاری میالدی به مجموع
 20میلیارد دالر میرسد ،در حالی که این رقم
در سال  22 ،2011میلیارد دالر بود و سرمایه
گذاری امسال این شرکت در حوزه اکتشاف
نسبت به سال گذشته  20درصد رشد نشان
میدهد.
توتال هم اکنون تالش ميکند با حفر
چاههای اکتشافی بیشتر ذخایر نفت و گاز
بیشتری کشف کند ،تاکنون راهبرد این شرکت
فرانسوی انجام فعالیتهای اکتشافی در
آذربایجان ،بولیوی ،گینه و نروژ بوده است.
بالیزوت همچنین تصریح کرد :بخش
عمدة نفت و گاز در منطقة خاورمیانه کشف
شده است ،اما همچنان مناطقی وجود دارد که
کشف نشده که از جمله آنها ميتوان به دریای
سرخ ،خلیج عدن ،مناطق فراساحلی لبنان و
سوریه و مناطقی در خلیج فارس اشاره کرد.
وی افزود 200 :میلیارد بشکه ذخایر نفت
خام و گاز طبیعی کشف نشده ميتواند در
ذخایر نامتعارف منطقه خاورمیانه از جمله شیل
گس و شیل اویل کشف شود.
بالیزوت گفت :سخنان مطرح شده درباره
ظرفیتهای موجود ،همگی برآوردهای من
است و برای اثبات آنها باید لرزه نگاریهای
بیشتری صورت گیرد.
شرکت توتال در سال  2008از پروژه
سرمایه گذاری مشترک با شرکت انگلیسی-
هلندی شل و سعودی آرامکو برای اکتشاف
گاز طبیعی در منطقه ربع الخالی عربستان به
دلیل موفق نشدن در کشف گاز کناره گیری
کرد.

شتاب چینیها برای ساخت
ذخایر استراتژیک نفت

دولت چین اعالم کرد این کشور ساخت
مخازن ذخایر استراتژیک نفت خود را شتاب
ميبخشد .لیو تینان ،رئیس اداره ملی انرژی
چین اعالم کرد این کشور ساخت فاز دوم
پایگاههای ذخیره سازی استراتژیک نفت
خام خود را شتاب خواهد بخشید.
لیو جزئیات فرایند تکمیل ساخت این
پروژهها را اعالم نکرد اما منابع آشنا با صنعت
نفت چین گفتهاند این کشور ساخت این

مخازن را که در سال  2009میالدی آغاز شده
بود ،تا پایان سال جاری میالدی تکمیل ميکند.
دولت چین تا کنون هیچگاه فهرست کامل این
ذخایر را منتشر نکرده اما اعالم کرده است
مجموع ظرفیت آنها ،حدود  170میلیون بشکه
خواهد بود .چین با واردات روزانه حدود 5
میلیون و  540بشکه نفت خام در ژانویه سال
جاری میالدی ،پس از آمریکا دومین مصرف
کننده بزرگ این کاال در جهان به شمار ميرود.
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توافق میلیاردی بی.پی با
شاکیان نفتی آمریکا

شرکت بی.پی در معامله ای  7میلیارد
و  800میلیون دالری ،با شاکیان خصوصی
حادثه نشت نفت در خلیج مکزیک به توافق
رسید.
شرکت بی.پی اعالم کرد با «کمیته
هماهنگی شاکیان» ،نماینده شاکیان خصوصی
نشت نفت در خلیج مکزیک به توافق رسیده
است که حدود  7میلیارد و  800میلیون دالر
بابت خسارتهای این حادثه بپردازد.
کارل باربیر ،قاضی دادگاه رسیدگی به
خسارتهای حادثه نشت نفت در خلیج
مکزیک ،اعالم کرد این توافق برای تأیید

نهایی به این دادگاه تقدیم شود.
باربیر که پیش از این برای فرصت دادن به
بی.پی برای دست یافتن به این توافق یک بار
جلسه دادگاه یاد شده را به تأخیر انداخته بود،
دوباره جلسه این دادگاه را به تأخیر انداخت.
شرکت بی.پی اعالم کرد توافق با
کمیته هماهنگی شاکیان ،به معنای به گردن
گرفتن همه خسارتهای نشت نفت از
سوی این شرکت نیست و ممکن است
شرکتهای سوئیسی ترنس اوشن و شرکت
آمریکاییهالیبرتون نیز در این خسارتها
سهیم شوند.

نخستین آبگرمکن
خورشیدی در شرکت
پاالیش گاز فجرجم
راهاندازی شد

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز فجرجم
از راهاندازی نخستین آبگرمکن خورشیدی
با ظرفیت  200لیتر آب در این پاالیشگاه
خبر داد.
رحیم اسالمی با اعالم این خبر
گفت :این طرح به دنبال اجرای سیاست
بهرهمندی از انرژی پاک برای نخستین بار
بصورت پایلوت در شرکت پاالیش گاز
فجرجم اجرا شده است.
وی افزود :ظرفیت این آبگرمکن 200
لیتر است که از طریق سلولهای نوری که
در آن وجود دارد نور خورشید را جذب و
تبدیل به انرژی گرمایی ميکند.

مدیرعامل شرکت پاالیش گازفجرجم
تصریح کرد :بر اساس این طرح بعد از
اینکه نور خورشید جذب ميشود ،انرژی
گرمایی به آب منتقل شده و آب گرم شده
جهت مصرف در مخزن ذخیره ميشود.
وی با اشاره به اینکه کشور ما از لحاظ
منابع خدادادی بسیار غنی است و از طریق
منابع زیرزمینی و منابع سطحی انرژیهای
زیادی ميتوان کسب کرد ،گفت :به دلیل
ویژگیهای جغرافیایی ایران ،نور خورشید
یکی از منابع انرژی غنی و پایدار است،
بنابراین ميتوان در این زمینه سرمایه
گذاری بیشتری صورت گیرد.

برداشت از نخستین مخزن
ذخیرهسازی گاز زمستان
آینده آغاز میشود

برداشت از نخستین مخزن ذخیرهسازی
گاز ایران در سراجة قم زمستان آینده با
حجم روزانه  10میلیون مترمکعب آغاز
خواهد شد .مدیرعامل شرکت ذخیرهسازی
گاز طبیعی ایران با اعالم این خبر افزود :از
ابتدای کار تزریق گاز در مرداد ماه امسال
تاکنون  200میلیون مترمکعب گاز در مخزن
سراجه قم ذخیره سازی شده است.
مسعود سامی وند افزود :برنامه ریزی
شده است که تا پایان سال آینده حجم گاز
ذخیره شده در مخزن سراجه قم ،به یک
میلیارد و  500میلیون متر مکعب برسد.
وی با بیان این که آزمایشهای انجام

شده روی این مخزن ،مناسب بودن آن را
برای ذخیره سازی گازطبیعی تایید کرده
است ،تصریح کرد :مقدار گازی که در مخزن
سراجه قم ذخیره خواهد شد ،پشتیبان خوبی
برای فصول سرد سال خواهد بود.
سامی وند با بیان این که از اردیبهشت
سال آینده نیز تزریق گاز به این مخزن با سه
توربوکمپرسور انجام خواهد شد ،اظهار کرد:
با گرم شدن هوا و کاهش مصرف گاز در
کشور ،تزریق به مخزن سراجه قم با حجم
چهار تا پنج میلیون متر مکعب در روز آغاز
خواهد شد و تا  11میلیون مترمکعب در روز
نیز افزایش خواهد یافت.
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افت بی سابقه فروش نفت
خام ونزوئال به آمریکا

بنابر اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا،
صادرات نفت خام ونزوئال به آمریکا در سال
 2011به پایین ترین سطح از سال 1992
میالدی رسید.
در پی توسعه مناسبات سیاسی ،تجاری
و همکاریهای انرژی دولت ونزوئال با
اقتصادهای نوظهور دنیا از جمله چین و هند،
فروش نفت خام این کشور به آمریکا به تدریج
در حال کاهش است.
تازه ترین آمارهای وزارت انرژی آمریکا
نشان ميدهد ،ونزوئال در سال گذشته میالدی
به طور میانگین روزانه  868هزار بشکه نفت
به آمریکا صادر کرده است ،به طوری که این
رقم به پایین ترین سطح خود از رقم روزانه
 825هزار بشکه در سال  1992میالدی رسید.
با این وجود در سال  1992میالدی
فروش نفت ونزوئال به آمریکا 45 ،درصد از
مجموع واردات نفت خام این کشور را شامل
ميشد ،در حالی که این رقم در سال گذشته
میالدی به  35درصد کاهش یافت که نشان
دهنده افت تدریجی فروش نفت این کشور

آمریکای جنوبی به بزرگ ترین مصرف کننده
نفت دنیاست.
صادرات نفت خام ونزوئال به آمریکا در
سال  2011نسبت به سال  2010با  4.7درصد
کاهش همراه بوده است ،در سال  2010ونزوئال
 912هزار بشکه نفت به آمریکا صادر کرد.
صدور فرآوردههای نفتی ونزوئال به
آمریکا در سال  76 ،2011هزار بشکه در روز
بوده است ،در حالی که این مقدار در سال
 ،2010روزانه  75هزار و  800بشکه بود که
در مقایسه با رکورد روزانه  378هزار بشکه در
سال  1997کاهش قابل توجهی نشان ميدهد.
در دوره مورد بررسی صادرات نفت و
محصوالت جانبی ونزوئال به چین به 460
هزار بشکه رسیده است ،به طوری که کاراکاس
در قبال دریافت یک وام هشت میلیارد دالری
روزانه باید این مقدار نفت به پکن صادر کند.
شرکت ملی نفت ونزوئال (پی دی وی
اس ای) در نظر دارد صادرات نفت به چین
را تا سال  2013به  500هزار بشکه در روز
افزایش دهد.

درخواست پاکستان برای
افزایش حجم واردات گاز از
ایران

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از
درخواست پاکستان برای افزایش صادرات
گاز به این کشور تا سقف  30میلیون متر
مکعب در روز خبر داد.
جواد اوجی افزود :در مذاکرات انجام
شده میان مقامهای دو کشور ،پاکستان
خواستار افزایش حجم صادرات گاز ایران
شده است.
وی با بیان این که براساس قرارداد امضا
شده ،ایران از فروردین  1393صادرات
گاز به پاکستان را آغاز خواهد کرد ،افزود:
پاکستان در مذاکرات خود خواستار افزایش
حجم صادرات گاز از ایران شده است.
به گفته اوجی ،افزایش حجم صادرات
گاز به پاکستان نیازمند الحاقیه ای جدید
است که با در نظر گرفتن جنبههای مختلف
همچون قیمت تنظیم خواهد شد.
ایران و پاکستان آخرین ضمیمه قرارداد
صادرات گاز را در  23خرداد سال گذشته در

اسالم آباد امضا کردند.
با نافذ شدن این قرارداد ،ایران از سال
 2014میالدی ،ساالنه هشت میلیارد و 700
میلیون متر مکعب گاز به پاکستان صادر
خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،
همچنین از آمادگی این کشور برای حضور
شرکتهای پیمانکار ایرانی در ساخت خط
لوله گاز در خاک این کشور خبر داد.
اوجی گفت :مقامهای پاکستانی اعالم
کردهاند این کشور آماده واگذاری ساخت
خط لوله گاز این کشور به شرکتهای
پیمانکار ایرانی است و آنها ميتوانند بدون
ترک تشریفات در مناقصه ساخت این خط
لوله گاز شرکت کنند.
وی اظهار کرد :شرکت ملی گاز ایران
نیز از پیمانکاران ایرانی خواسته است برای
حضور در مناقصه ساخت این خط لوله 42
اینچ  700کیلومتری اعالم آمادگی کنند.
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بازار فرآوردههای نفتی در ماههای ژانویه و فوریه
روند افزایشی قیمت نفتخام ،در دو
ماه گذشته با شدت بیشتری ادامه یافت.
میانگین قیمت نفتخام دوبی با هفت دالر
افزایش در قیاس با ماه پایانی سال  ،2011به
بشکهای  113/7دالر رسید .موضوع تحریم
خرید نفت ایران از سوی اروپا و حاشیههای
ناشی از مطرح شدن گسترده این موضوع،
اصلیترین دلیل افزایش قیمتنفت به شمار
میآید .در این دوره ،سود پاالیشی روند
افزایشی گرفت و تا پایان ژانویه به شدت
افزایش یافت اما از آغاز فوریه بار دیگر
رو به کاهش گذارد ،هرچند که همچنان در
سطحی باالتر از دو ماه گذشته قرار دارد.
افزایش کراک بنزین و نفتا(تفاوت آنها با
قيمت نفتخام) ،مهمترین عامل افزایش
سودپاالیشی در دوره مورد بحث بود .سود
پاالیشگاه¬های کراکینگ (داراي واحد
شكست مولوكولي) سنگاپور ،که در ماه
دسامبر به مرز  6دالر نزدیک شده بود ،به
بیش از  7/4دالر در بشکه افزایش یافت.
در دو ماه گذشته بار دیگر بازار بنزین
رونق گرفت به گونهای که کراک بنزین در
بازار سنگاپور که در ماه دسامبر به کمتر از
 7دالر رسیده بود به مرز  17دالر در بشکه
نزدیک شد .کاهش عرضه و افزایش تقاضا
از جمله عوامل مهم رونق یافتن بازار بنزین
به شمار میآید .در ماه فوریه و تنها در منطقه
آسیا ،تولید چند پاالیشگاه با ظرفیت نزدیک
به یک میلیون بشکه در روز برای تعمیرات
دورهای متوقف شده است ،از این رو
کشورهای واردکننده بر میزان واردات خود
افزودهاند .به عنوان نمونه :واردات بنزین
اندونزی در این ماه با  35درصد افزایش
به  330هزار بشکه در روز رسید .افزایش
واردات عربستان به روزانه  100هزار بشکه
و وارد شدن ابوظبی به جرگه واردکنندگان
بنزین با واردات  20هزار بشکه در روز ،از
دیگر عوامل تاثیرگذار بر رونق یافتن بازار

ميانگين قيمت نفت دبي و فرآوردههاي نفتي در خليجفارس (دالر در تن)
دبی

نفتا

بنزین سوپر

نفتگاز

نیم درصد

گوگرد

نفتکوره 380

اکتبر

103/9

854

1025

886

639

نوامبر

109

848

945

935

663

دسامبر

106/6

871

953

902

640

ژانویه

109/8

924

1045

938

692

فوریه

113/7

947

1086

962

701

قيمت دبي بر حسب دالر در بشکه است

بنزین بود .افزون بر این ،رونق گرفتن بازار
محصوالت پتروشیمی افزایش تقاضای نفتا
را به دنبال داشت که آن نیز به سهم خود
هزینه تولید بنزین را افزایش و مقدار تولید
را کاهش داد.
بازار نفتا که به وخیمترین دوران خود
از اوایل سال  2009رسیده بود ،رو به
رونق گذاشت .در این دوره ،کراک نفتا در
بازار سنگاپور ،به منهای  1/5دالر رسید که
باالترین مقدار در  9ماه گذاشته به شمار
میآید .افزایش سود فعالیتهای پتروشیمی،
اصلیترین عامل رونق گرفتن بازار نفتا بوده
است .افزایش تقاضای کره جنوبی و تایوان،
محرک اصلی بهبود یافتن بازار نفتا در آسیا
به شمار میآید .به گزارش «آرگوس» شرکت
«فورموسی» طی دو ماه نخست سال بیش از
 450هزار تن نفتا خریداری کرده است .این
در حالی است که عرضه نفتا به سبب کاهش
شدید آربیتراژ از بازار غرب (ناشی از بسته
شدن چند پاالیشگاه در اروپا) ،رو به کاهش
گذارده و مقدار ارسال نفتا از غرب به شرق
از  350هزار تن در ماه قبل به  150هزار تن
کاهش یافته است.
روند افزایشی كراك نفتگاز در بازار
سنگاپور در دو ماه گذشته متوقف شد.
نزدیک شدن به فصل سرما نیز نتوانست
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بر رونق بازار نفتگاز بیفزاید .افزایش
قیمتهای پایه ،سبب شد که تقاضای
نفتگاز در بازار آمریکا رو به کاهش گذارد.
در اروپا نیز بازار نفتگاز از رونق افتاد،
درحالی كه وضعیت بازار نفتگاز در آسیا
تغییر چندانی نیافته است .واردات اندونزی با
 11درصد افزایش به روزانه  170هزار بشکه
رسید .تقاضای سريالنکا نیز کم و بیش به
همین نسبت افزایش یافت.
در دو ماه گذشته ،بازار نفتکوره که
دوران رونق بیسابقهای را سپری کرده بود،
از تب و تاب افتاد .هرچند که در قیاس
با دوره مشابه در سال قبل ،همچنان دوره
خوبی را از سر میگذراند .افزایش شدید
تقاضای چین و ژاپن از اصلیترین عوامل
رونق نسبی بازار نفتکوره به شمار میآید.
هم اکنون از  54راکتور اتمی ژاپن ،تنها سه
نیروگاه هستهای فعال است .از این رو ،برای
جبران کاهش تولید برق هستهای ،تقاضای
نفتکوره ژاپن با بیش از  100درصد
افزایش ،به  330هزار بشکه در روز رسیده.
افزایش قیمتهای پایه نفتکوره ،سبب شد
که آربیتراژ از غرب به شرق نیز به شدت
افزایش یابد .به گزارش رویترز ،آربیتراژ
نفتکوره از غرب و خاورمیانه به بازار
شرق ،به حد نصاب بیسابقه  6/5میلیون تن
در ماه رسیده است .
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بررسي اجمالي بازار نفت

شده است ودرگيريهاي سوريه نيز توجه بازار را به خود جلب كرد .به اين
ترتيب توليد يمن ،سوريه و سودان كه مجموع ًا به  1/2ميليون بشكه در روز
ميرسد قطع شد.
آمار منتشر شده در امريكا نشان داد كه شاخص اعتماد مصرفكنندگان
در ماه دسامبر 2011به باالترين سطح خود در هشتماه گذشته رسيده بوده
و سفارش براي كاالهاي با دوام نيز افزايش يافته است.
آمارها نشان ميداد بيكاري در آمريكا به  8/6درصد رسيده
كه كمترين مقدار از ماه مارس  2009بوده است .دراين
ميان رشد بخش صنعت در اين كشور در ماه دسامبر2011
به باالترين سطح خود در شش ماه گذشته رسيد و ساخت
مسكن در ماه نوامبر  2011نيز به باالترين سطح خود در
يك سالونيم گذشته افزايش يافت و چشمانداز تقاضا
براي نفت بهتر شد ،زيرا تحليلگران پيشبيني كردند نرخ
رشد اقتصادي آمريكا در سه ماهه چهارم سال  2011به
 3درصد رسيده باشد .بانك مركزي آمريكا اعالم كرد كه
نرخ بهره را بيش از آن چه كه قب ً
ال پيشبيني ميشد در
سطحپاييني حفظ خواهد كرد تا به بهبود اقتصاد آمريكا
سرعت بخشد .در عين حال ذخيرهسازيهاي نفتخام
در اين كشور نيز به دليل كاهش واردات و برداشت
پااليشگران از ذخيرهسازيها براي فرار از ماليات در
پايان سال ،دچار كاهش شد.
احتمال داده ميشد پااليشگاه شركت  Petroplusسويس به دليل عدم
دريافت وامهاي مورد نياز خود ناچار باشد توليد خود را متوقف کند .اين
پااليشگاه  4/4درصد از ظرفيت پااليشي اروپا را تامين ميكند و صادر
كننده بنزين به آمريكا است .در اين حال پااليشگا ه شركت  Repsolنيز به
دليل اعتصاب 4/5 ،روز تعطيل بود كه تاثير آن بر بازار فرآورده اروپا كام ً
ال
محسوس بود.
رشد اقتصادي چين نيز در سه ماهه چهارم به  8/9درصد رسيد كه بيش
از  8/7درصد پيشبيني شده بود .تقاضای نفت اين كشور در ماه دسامبر
به  9/4ميليون بشكه در روز(باالترين سطح در چند سال گذشته) ،رسيد
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  0/4درصد افزايش داشت و در
مجموع تقاضاي نفت چين در سال  2011حدود  6/8درصد نسبت به سال
 2010رشد داشت .دولت چين اعالم کرد قصد دارد سياستهاي انبساطي
اقتصادي بيشتري را به كار گيرد .اين خبر نيز بازار نفت را تقويت كرد به
ويژه اين كه واردات نفت چين در ماه ژانويه نيز به باالترين سطح خود رسيد
زيرا پااليشگران اين كشور توليد خود را به دليل نصب تاسيسات جديد،
افزايش دادند.
در اين ميان بررسيها نشان ميداد که ممكن است منطقه يورو بتواند در
تالش خود براي گريز از ركود مالي موفق شود .زيرا آمار بخش خدمات در
ماه ژانويه نشان ميداد اين بخش توانسته است در آلمان و فرانسه به ترتيب به
باالترين نرخ رشد درهفت ماه گذشته دست پيدا كند .انتظار ميرود رهبران
اروپا برنامه كمك دايمي را براي منطقه يورو به امضا برسانند و در عين حال
قوانين خاصي را براي تنظيم بودجههاي متوازن تصويب نمايند .از سوي
ديگر كاهش ارزش دالر نيز تاثير خود را بر قيمتهاي نفت آشكار ساخت
و قيمت را تقويت كند.
يونان نيز اعالم كرد ممكن است با وامدهندگان به اين كشور به توافق
برسد و بر اين اساس ازاعالم ورشكستگي پرهيز شود .از آنجايي كه احتمال
داده شد يونان در آينده نزديك بتواند مشكالت مالي خود را سامان دهد
نگرانيهاي بازار برطرف شد و به تقويت قيمتهاي نفت منجر گرديد.
وزيران دارايي منطقه يورو توافق كردند يك بسته كمك  130ميليارد يورويي
را به يونان ارايه دهند .با كم شدن احتمال تشديد بحران مالي اروپا ،ارزش

در ماههاي ژانويه و فوريه2012

بهروز بيكعليزاده

ت درماههای ژانويه و فوريه  2012افزايش داشت و ميانگين
ت نف 
قيم 
قيمت سبد اوپك در ژانويه با افزايش 4/42دالری نسبت به ماه قبل به
 111/76دالر و در ماه فوريه با افزايش 5/72دالری نسبت به ژانويه به
117/48دالر در بشكه رسيد.
دراين دو ماه مخالفت كشورهاي غربي با فعاليتهاي هستهاي ايران ،به
نگرانيهاي بازار نفت دامن زد .در ژانويه ايران در نزديکی تنگه هرمز مانور
نظامي داشت و احتمال بسته شدن تنگههرمز در پاسخ به تحريم نفت ايران،
نگراني بازار نفت را تشديد کرد .ديپلماتهاي اروپايي اعالم كردند توافقات
اوليه براي تحريم واردات نفت از ايران صورت گرفته است و اعالم شد
دانمارك به عنوان رئيس دورهاي اتحاديه اروپا قصد دارد پيشنهاد دهد از
ابتداي ژوئيه  2012كشورهاي اروپايي از خريد نفت ايران خودداري نمايند.
در اين شرايط برخي ازتحليلگران اعالم كردند آژانس بينالمللي انرژي
ممكن است در صورت بسته شدن تنگه هرمز روزانه  14ميليون بشكه از
ذخيرهسازيهاي راهبردي خود را به مدت يكماه برداشت كند .بعضي از
كشورهاي نفتی خليجفارس نیز براي همكاري با غرب تمايل نشان دادند.
بازار احتمال ميداد که ايران نيز در واكنش به تصميم اتحاديه اروپا به به اقدام
متقابل دست بزند .اروپاييها در ماه فوریه اعالم کردند که از ابتداي ژوئيه
 2012خريد نفت خود از ايران را متوقف خواهند كرد .ايران نيز در واکنش،
فروش نفت خود به شركتهاي انگليسي و فرانسوي را متوقف كرد .دراين
شرايط اعالم شد که چين و ژاپن كه از بزرگترين مشتريان نفتي ايران هستند
در سال جاري نفت كمتري از ايران خواهند خريد.
در ژانويه اتحاديههاي تجاري در نيجريه اعالم کردند که در صورت
عدم لغو دستور حذف يارانهها ،تظاهرات عمومي برپا خواهندكرد و توليد
نفت نيز متوقف خواهد شد و این بحران در فوریه نیز ادامه یافت .در
قزاقستان رئيسجمهور حالت فوقالعاده را در مناطق نفتي اين كشورتا
 31ژانويه تمديد كرد .صادرات نفت سودانجنوبي نيز به دليل اختالف با
سودانشمالي در مورد حق ترانزيت به طور كامل قطع شد .در اين دوماه
ت سوريه باعث نگراني بازار شد ،به ويژه اينكه وزير
احتمال وقفه درتوليد نف 
نفت سوريه اعالم كرد 30الي  35درصد از توليد نفت اين كشور متوقف
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يورو تقويت و باعث تقويت قيمتهاي نفت شد .به ويژه اين كه ارزش سهام
در آسيا نيز تقويت شد و به تقويت قيمت نفت كمك كرد.
شاخص اعتماد مصرفكنندگان در اروپا درماه ژانويه به باالترين سطح
خود از ابتداي سال  2011رسيد و تقويت قيمتها كمك كرد .به ويژه اينكه
هزينه وامهاي بلندمدت در ايتاليا به  6درصد رسيد كه كمترين مقدار از ماه
اكتبر  2011تاكنون بوده است .در عين حال انتشار آمار اميدواركننده درباره
اقتصادهای آمريكا ،فرانسه ،چين و آلمان در ماه ژانويه باعث تقويت بازار
نفت شد زيرا احتمال وقوع ركود در اقتصاد جهاني به دليل مشكالت مالي
اروپا تا حدودي ضعيف شده بود .آمار منتشر شده نشان ميداد فعاليتهاي
صنعتي در اين سه كشور رشد داشته است.
دراين ميان موج سرماي فراگير در آمريكا و اروپا نيز باعث افزايش
مصرف سوخت حرارتي شد و به استحكام قيمتهاي نفت كمك كرد.
دراين شرايط موسسه  Barclaysاعالم كرد كه در سال  2012عرضه
كشورهاي غير اوپك فقط  370هزار بشكه افزايش خواهد داشت در حالي
كه قب ً
ال احتمال داده ميشد این مقدار 1ميليون بشكه باشد .ميدان نفتي
 Buzzardدر درياي شمال نيز دچار مشكالت فني شد و باعث كاهش توليد
نفت انگليس شد.
اما به هر حال در اين دوماه حوادثي در بازار نفت اتفاق افتاد كه از
افزايش بيشتر قيمتها جلوگيري كرد .وزير صنايع چين اعالم كرد كه انتظار
ميرود در سال  2012مصرف انرژي در اين كشور فقط به ميزان  11درصد
افزايش يابد در حالي كه قب ً
ال پيشبيني شده بود اين مقدار  13/9درصد
باشد .آمار بخش صنعت چين نشان ميدهد كه رشد اين بخش در ماه دسامبر
 2011براي دومين ماه متوالي ،دچار كاهش شده و شاخص توليدات صنعتي
در ماه دسامبر  48/7درصد و همچنان كمتر از  50بوده و نشاندهنده ضعف
بخش صنعت است .اين آمار نشان ميداد براي اولين مرتبه در سه ماه گذشته
صادرات چين دچار كاهش شده است.
موسسه  Oil Movementsاعالم كرد صادرات اوپك بدون آنگوال و
اكوادور در چهار هفته منتهي به هفتم ژانويه  2012به ميزان  400هزار بشكه
در روز افزايش خواهد داشت و به  23/63ميليون بشكه در روز خواهد
رسيد .وزير نفت كويت اعالم كرد كه توليد نفت كشورش در ماه دسامبر به
 3ميليون بشكه در روز رسيده است و اگر تقاضا وجود داشته باشد اين سطح
از توليد همچنان ادامه خواهد يافت.
اوضاع نابسامان مالي و رياضتهاي اقتصادي در اتحاديه اروپا همچنان
بازار نفت را تحت تاثير قرار داد .آمارمنتشر شده نشان داد بانكهاي منطقه
يورو نه تنها اعطاي وام را افزايش ندادهاند بلكه حجم نقدينگي خود را
كاهش دادهاند .اين آمار كه پيش از اقدام ايتاليا براي فروش اوراق قرضه
منتشر شدباعث نگراني بازار شد زيرا احتمال تاثير منفي آن بر رشد تقاضا را
مطرح ساخت .در منطقه يورو در ماه نوامبر  2011آمار خردهفروشي به ميزان
 0/8درصد كاهش يافته كه بسيار بيشتر از مقدار پيش بيني شده (  0/2درصد)
بود ،آمار بيكاري در اين منطقه نيز به باالترين سطح خود در هفتماه گذشته
رسيد .دراين ميان ارزش يورو در مقابل دالر نيز به كمترين مقدار خود در
 16ماه گذشته تنزل كرد .براين اساس صندوق بينالمللي پول اعالم كرد براي
افزايش منابع مالي خود به  600ميليارد دالر نياز دارد تا به كشورهاي اروپايي
آسيب ديده در اين بحران مالي كمك كند .به ويژه اين كه مذاكرات يونان با
طرفهاي مالياش به نتيجه نرسيد و احتمال ميرفت روند مشكالت مالي
در كشورهاي اروپايي تداوم يابد و اين وضعيت ،بازار سهام در آسيا و بازار
فلزات اساسي و طال را تحت تاثير قرار داد .صندوق بينالمللي پول اعالم
كرد پيشبيني نرخ رشد اقتصاد جهاني را از  4درصد به  3/3درصد كاهش
داده است واگربحران منطقه يورو ادامه يابد حتي ممكن است اين نرخ رشد
به  1/3درصد نيزتنزل کند .تحليلگران معتقدند يونان قادر نخواهد بود در
موعد  20مارس به تعهدات مالي خود عمل كند .از آنجايي كه در داخل يونان

نيز مخالفتهايي با سياستهاي سختگيرانه اقتصادي دولت يونان صورت
ميگيرد احتمال موفقيت اين برنامهها مورد ترديد قرار گرفت .به ويژه اينكه
مذاكرات يونان با موسسات وامدهند به اين كشور متوقف شد.
آمار اعالم شده در باره اقتصاد كرهجنوبي نيز نشان داد كه در سه ماهه
چهارم سال  2011نرخ رشد اقتصادي اين كشور در پايينترين سطح خود
از سال  2008بوده است .تحليلگران اين وضعيت را ناشي از بحران مالي
اروپا ميدانند .در فوريه موسسه«مودی» رتبه اعتباري شش كشور اروپايي را
كاهش داد و نگرانيهاي بازار درباره اوضاع مالي اروپا تشديد شد.
تقاضا سوخت خودرو در امريکا در ايام تعطيالت ابتدای سال 1/6 ،درصد
كمتر از زمان مشابه در سال گذشته بود .در اين شرايط آژانس بينالمللي انرژي
نيز احتمال كاهش تقاضا براي نفت را مطرح ساخت .براساس گزارش آژانس
با توجه به آب و هواي ماليم ،قيمتهاي باالي نفت و احتمال تشديد ركود
در اقتصاد جهاني ،احتمال دارد كه تقاضا نفت در سال  2012تحت فشار قرار
گيرد .اين تحليل توانست قيمتهاي نفت را متاثر سازد.
عالوه برآن آمار نشان داد كه مخارج مصرفكنندگان در آمريكا در
دسامبر  2011در كمترين سطح خود از ماه ژوئن قرار داشته است و اين باعث
تضعيف بازار نفت شد زيرا از كاهش مصرف از ابتداي سال جديد خبر ميداد.
انتشار كاهش ارزش منازل در آمريكا در ماه نوامبر  2011كه بيش از انتظار
بازار بود در كنار كاهش شاخص اعتماد مصرفكنندگان در ماه ژانويه 2012و
كاهش نرخ رشد در منطقه غرب ميانه ،تاثير منفي بر قيمتهاي نفت داشت.
آمار نشان داد كه رشد اقتصادي ژاپن در سه ماهه چهارم سال 2011
به دليل ضعف اقتصاد جهاني دچار كاهش شده و متوسط رشد کل سال
را کاهش داده است .انتشار آمارهايي كه از ضعف اقتصاد چين و اروپا در
بخشهاي خدمات و صنعت حكايت داشت نيز قيمت نفت را تضعيف كرد.
درعين حال آمار منتشر شده از سوي آژانس بينالملليانرژي نشان داد
كه رشد تقاضا براي سال  2012به  899هزار بشكه در روز خواهد رسيد كه
 250هزار بشكه در روز كمتر از پيشبيني قبلي اين آژانس است.
از سوي ديگر با انجام تعميرات خطلوله صادراتي نفتخام سبك بوني
در نيجريه ،صادرات آن از سر گرفته شد و به آرامتر شدن قيمت نفت كمك
كرد.

عوامل تقويتکنندة قيمتها

وقفه درتوليد نفت سوريه
مخالفت غرب با فعاليتهاي هستهاي ايران
اعالم توافقات اوليه براي تحريم واردات نفت ايران
ناآراميهاي نيجريه ،قزاقستان و سودانجنوبي
انتشار آمار اميدواركننده درباره اقتصادهاي آمريكا و چين
	كاهش ذخيرهسازيهاي نفتخام آمريكامشكالت پااليشي
استحكام ارزش يورو
تالش براي بهبود اوضاع مالي اروپا
احتمال بهبود اوضاع مالي يونان
موج سرما در آمريكا و اروپا
	-كاهش توليد نفت غير اوپك

عوامل تضعيفکنندة قيمتها

	كاهش تقاضاي انرژي در چين و نفت در آمريكاتداوم بحران منطقه يورو و ضعف اقتصا د كرهجنوبي
	كاهش برآورد تقاضاافزايش توليد نفتخام اوپك
	كاهش ارزش سهاماز سرگيري صادرات نفتخام بوني نيجريه 
-
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ش به خدمات و راهكارهاي بهتر
خلق ارزش براي ذينفعان از طريق تبديل دان 

لوح افتخار جايزه جهاني MAKE
به شرکت  OIECاعطا شد

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسي و ساختمان
صنايع نفت :كنفرانس جايزه جهاني  MAKEدر سطح
جهاني و منطقهاي /ملي برگزار شده است .اين كنفرانس
مرجع معرفي سازمانهاي دانشي برتر در سراسر دنيا به
شمار ميآيد .امسال به همت دانشگاه صنعتی شریف
برای اولین بار شرکت های ایرانی موفق به شرکت در
این رقابت بین المللی و كنفرانس جايزه جهاني MAKE
گردیدند.
از میان شرکت کنندگان از هر کشور 3 ،شركت پس
از رقابت و انتخاب برترين در حوزه مدیریت دانش به
اخذ جایزه  MAKEراه مي يابند.
انتخاب برندگان جايزه جهاني سازمان دانشي برتر

توسط هيأتي متشكل از مديران ارشد  500شركت برتر
دنيا ،مجريان پيشرو در پيادهسازي مديريت دانشي و
خبرگان حوزه سرمايه فكري صورت ميپذيرد.
گزارش می افزاید :حضور و رقابت تنگاتنگ
سازمانهاي بزرگ دنيا (مانند گوگل ،مايكروسافت،
آيبيام ،تويوتا و بيپي و  ).....در اين ارزيابي ،جايزه
جهاني  MAKEرا به معتبرترين جايزه بينالمللي در
حوزه مديريت دانش و سرمايههاي فكري مبدل نموده
است.
با توجه به اهميت مديريت دانش در سطح بينالمللي
و ترويج اين مهم در شركتهاي داخلي ،شرکت مهندسي
و ساختمان صنايع نفت( )OIECنيز جهت ارتقاء و به
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و حفظ محيطي تعاملي براي تسهيم دانش" را به خود
اختصاص داد.
بنا برگزارش رسيده محورهاي هشتگانه كنفرانس
مديريت ارزش آفرين دانش ،نوآوري و سرمايه فكري به
قرار زير ميباشند:

روز رساني دانش در حوزه مديريت دانش و محك سطح
توانمنديهاي خود در اين زمينه و همچنین مقايسه خود
با شركتهاي داخلي و خارجي مطرح در اين حوزه،
براي شركت در رقابت جايزه  MAKEاقدام كرد.
بر اساس اين گزارش هدايت و سازماندهي اعطاء
اين جايزه توسط شوراي عالي راهبردي جايزه MAKE

 -1ايجاد و حفظ فرهنگ دانشمحور سازماني
 -2حمايت مديريت ارشد از دانشكاران سازمان
 -3ارائه محصوالت و راهكارهاي دانشمحور
 -4بيشينهسازي ارزش سرمايههاي فكري سازمان
 -5ايجاد و حفظ محيطي تعاملي براي تسهيم دانش
 -6ايجاد و حفظ يك سازمان يادگيرنده
 -7مديريت دانش مشتريان
 -8مديريت دانش براي خلق ارزش براي ذينفعان
در ادامه گزارش مي افزايد :در معرفي نمونه عملياتي
نیز ،شركت راهاندازي و بهرهبرداري صنايع نفت OICO
(از شرکت های تابعه شرکت مهندسی و ساختمان صنایع
نفت) ،گزارشي را در روز دوم تهيه و ارائه نمود كه
مورد استقبال شركتكنندگان قرار گرفت .جايزه سازمان
دانشي برتر(MAKE: Most Admired Knowledge
 )Enterpriseاز سال  1998توسط شبكه جهاني دانش
( )Know Networkبه صورت ساليانه برگزار ميگردد.
اين جايزه به دنبال شناساندن سازمانهايي است كه در
خلق ارزش براي ذينفعان خود از طريق تبديل دانشها
و سرمايههاي فكري صريح و ضمني به محصوالت/
خدمات /راهكارهاي بهتر نسبت به سازمانهاي ديگر
برتري دارند .

انجام ميگردد ،اين شورا ارزيابي سازمانهاي دانشي
ايران را با كمك كميته عالي داوري متشكل از اساتيد
و خبرگان حوزه مديريت دانش از سراسر كشور كه در
قالب كميتههاي تخصصي داوري سازماندهي ميشوند
و با مشورت بنياد جهاني جايزه  MAKEانجام ميدهد.
شركت  OIECبا تشريح فعاليتهاي صورت گرفته
و اعالم برنامهريزي های انجام شده در حوزه مديريت
دانش ،در نخستين دوره برگزاری این کنفرانس معتبر که
در ششم و هفتم دي ماه سال  90در مركز همايشهاي
بينالمللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار گرديد ،رتبه
اول بهترين شركت در زمينه معيار پنجم از معيارهاي
هشتگانه جايزه جهاني " "MAKEتحت عنوان "ايجاد
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