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   ناريا تفن هلاس ١١٨ يژولونورك

 ۴۵و  ۴۴شماره  - ١٣۵٢فروردین و اردیبھشت » بررسی ھای تاریخی 

............................................................................................  

 سال شمسی \سال میالدی 

در ایران شروع بفعالیت بار جھت کشف نفت  نخستین  برای ẓLoftusẒشناس انگلیسی بنام لوفتس  زمین\١٢٣۴\١٨۵۵

  .کرد

 -ایران بود امتیازی برای مدت ھفت سال به بارون  ھنگامیکه میرزا حسین خان سپھساالر صدر اعظم\١٢۵١\١٨٧٢

برای کشف   شامل حق مخصوص و امتیاز انحصاری در تمام ایران  داده شد که Baron Jullius de Reuterجولیوس رویتر 

آھن و مس و سرب و نفت و کلیه منابع صنعتی کشور بغیر از معادن طال و نقره،که و استخراج معادن زغال سنگ و 

راه آھن و تراموای و ایجاد   عالوه بر آن در این امتیاز مموادی مربوط بساختمان.ملک خالص دولت محسوب میگردید بود

پانزده درصد از منافع   بموممجب این قرارداد وامتیازنامه،دولت ایران .گنجانیده شده بود  بانک ملی برای ھمین مدت

سابقه و تسلیم کامل کلیه  امتیاز بی  این.نمود برداری دریافت می را پس از شروع بھره  خالص ھریک از محصوالت معدنی

وقت از طرف دیگر در سال  و افکار عمومی و رجال  بیگانگان بعلت مخالفت شددی دولت روسیه از طرفی  منابع کشو به

 .لغو گردید ١٨٧۴

سنگ   بامضاء رسید مالکیت معادن مس،سرب،کات کبود،ذغال  بموجب فرمانی که توسط ناصر الدین شاه\١٢۵۶\١٨٧٧

  .حاج علی اکبر امین معادن واگذار گردید  و نفت کویر خوریان در سمنان بشخصی بنام

بتجارت واردات و صادرات مغشول و مرکزش در بوشھر بود   که ẓHotsẒیک شرکت انگلیسی بنام ھوتز \١٢۶٣\١٨٨۴

حفر نمود که   این شرکت چاھی.بوشھر از دولت ایران تحصیل کرد  امتیازی برای استخراج نفت دالکی واقع در نزدیکی

  .چندان عمیق نبود و چون به نتیجه نرسید از این کار صرفنظر کرد و حقوق خود را واگذار نمود

بین امین   بارون جولیوس رویتر وی از دعاوی خود دست برنداشت تا اینکه مذاکراتی ١٨٧٢پس از الغای \١٢۶٨\١٨٨٩

وزیر مختار وقت انگلیس در ایران آغاز گردید و بالنتیجه امتیاز  Sir.H.Drummond - Wolffالسلطان و سردراموندوولف 

مبنی بر تأسیس بانک شاھنشاھی و استخراج معادن از جمله نفت در این سال   انک شاھنشاھیدیگری بنام امتیاز ب

 .درصد اخذ مینمود ١۶از منافع خالص آن سالی   به رویتر داده شد،که دولتایران

ران ای  برداری معادن حقوقی را که برای استخراج و بھره  بانک شاھنشاھی با تحصیل اجازه از دولت ایران\١٢۶٩\١٨٩٠

شناسان  زمین.واگذار نمود The Persian Mining Corporationایران   داشت بیک شرکت انگلیسی بنام شرکت معادن

بار در ایران  اولین  در دالیک و قشم برای.شرکت در سمنان و دالکی و ھمچنین در جزیره قشم بکاوش پرداختند

متر حفر شد  ٢۵٠بعمق   متر و در قشم چاه دیگری ٢٧٠در دالکی چاھی بعمق . دستگاھھای حفاری جدید بکار افتاد

سرمایه و گرانی حمل و نقل در رأس   شرکت پس از چند سال کاوش در ایران بعلت کمی  امتیاز این.که به نتیجه نرسید

  .ماده یازده قرارداد حق استخراج معادن خودبخود لغو گردید  موعد ده ساله طبق



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

 -Jacqhes Desبسرپرستی شخصی بنام ژاک دو مورگان   در اوایل این دھه یک ھیئت علمی فرانسوی\١٢٧١\١٨٩٢

Morgan مفصلی   مشغول کاوش برای کشف آثار باستانی بود گزارش  شناس فرانسوی که سالھا در شوش باستان

 Annales Des Mines  ای بنام مجلهدر  ١٨٩٢نوشت که در فوریه سال   درباره وجود نفت در غرب و جنوب غربی ایران

 .بزرگ را بخود معطوف داشت  داران انتشار یافت وتوجه سرمایه

  رسید که بموجب آن اجازه استخراج نفت در محال  در ژانویه سال فرمانی بامضاء ناصر الدین شاه ١٢٧۵ ١٨٩۶

  .گردیدولیخان خلعتبری واگذار  -به محمد»مازندران«ثالثه،تنکابن،کجور و کالرستاق

داران  میرزا علی اصغر امین السلطان دو نفر از سرمایه  در دوره سلطنت مظفر الدین شاه و ھنگام صدارت\١٢٧٨\١٨٩٩

در این امتیاز حق کاوش انحصاری در .تحصیل کردند  امتیازی برای استخراج معادن محال قراچه داغ آذربایجان  روسی

و چون معادن نفت استثاء نشده بودند روسھا مدعی بودند .بود  گذار شدهمعادن قارچه داغ برای مدت ده سال بآنھا وا

سه سال تمدید شد و   پس از سپری شدن ده سال اول،مدت کاوش برای .که معادن نفت ھم جزو امتیاز بوده است

این .اند برداری قرار داده را کشف و مورد بھرهدادندکه ھشت نوع معدن مختلف   بعد صاحبان امتیاز بدولت اطالع

 .میالدی لغو شد ١٩٢١امتیازنامه ھم پس از انعقاد عھدنامهء ایران و شوروی در سال 

ی مورگان را در  ایران بود مقالهمتصدی اداره گمرک   یکنفر ارمنی ایرانی بنام کتابچی خان که در آن زمان\١٢٧٩\١٩٠٠

گریده   خود بنقاط مختلف غرب کشور از آثار سطحی نفت مطلع  بارهء وجود نفت در ایران خواندو چون در مسافرتھای

  .حاصل کرد  بود،از وجود منابع نفت در ایران اطمینان

مقاله و وجود نفت   مالقات و درباره اینکتابچی خان در سفر خود بپاریس با وزیر مختار انگلیس سرھانری دراموند و ولف 

بعدا سرھانری - باره وارد مذاکره شود داران در این سر ھانری وعده کرد که با سرمایه. در ایران مذاکراتی بعمل آورد

جھت استخراج نفت در ایران تشویق   گذاری آشنا نمود و کتابچی خان دارسی را به سرمایه  کتابچی خان را بادارسی

  .کرد

این   مه ٢٨که یک میلیونر استرالیائی انگلیسی االصل بود در  William Knox D''arcyویلیام ناکس دارسی \١٢٨٠\١٩٠١

پنج ایالت   امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران باستثنای  سال با کوششھای مجدانه وزیر مختار انگلیس

را که زیر نفوذ روسھا بود برای مدت شصت سال از تاریخ )مازنداران- خراسان شمالی -استرآباد-گیالن- آذربایجان(شمالی

 ).کشی نیز بود این امتیاز شامل حق انحصاری لوله(امضاء قرارداد بدست آورد 

دارسی ھیچوقت  خود  جالب این است که.گردید امتیاز عاید دولت ایران می  شانزده درصد از منافع خالص حاصله از این

از طرف دولت ایران مظفر الدین .بوکالت از طرف او امضاء نمود Marriotاین امتیازنامه را شخصی بنام ماریوت .بایران نیامد

مشیر الدوله و حسین پیرنیای موتمن الملک و نظام   میرزا نصر الّله خان مشیر الدوله پدر حسن پیرنیای -اتابک-شاه

  .الک قرارداد را امضاء نمودند که بعدا در دفاتر دیوانی به ثبت رسیدغفاری مھندس المم  الدین

در  ẓG.B.ReynoldsẒحفار تحت سرپرستی رینولدز   ای چند ماه پس از امضاء امتیازنامهء دارسی عده\١٢٨١\١٩٠٢

چاه   یناول)بدولت عثمانی واگذار گردید ١٩١٣که در سال (  شمال ناحیه قصر شیرین در محلی موسوم به چاه سرخ
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چاه دوم نیز در .بگاز و قدری ھم نفت برخورد کرد  متری ۵٠٧این چاه در عمق  ١٩٠٣در تابستان  .نفت را حفر کردند

در  .یافت  تن تقلیل ٢۵تن نفت تولید میکرد و بعدا به روزی  ٣٠  ھمین ناحیه در عمق مشابه به نفت رسید و ابتدا روزی

عملیات مقرون   تولید ادامه بین چاه سرخ و خلیج فارس و قلت میزان تاین وقت محقق گردید که بعلت قعد مساف

 .گردید  در این ناحیه صرفنظر کرد و متوجه مناطق جنوبی ایران  بصرفه نیست لذا دارسی از ادامه عملیات

ھزار لیره توسط  ۶٠٠با سرمایه . The First Exploitation Co.Ltd» برداری اولین شرکت بھره«در این سال\١٢٨٢\١٩٠٣

خود خرج کرده و حاضر به صرف سرمایه   ھزار لیره از جیب ٣٠٠تا آنموقع دارسی در حدود  .دارسی تشکیل گردید

  .دیگران برآمد  نبود لذا در صدد یافتن راھی برای جلب کمک و مساعدت  بیشتر در این راه

  با مسئولیت محدود بکمک Concessions Syndicate  دیکای امتیازاتدر این سال شرکت جدیدی بنام سن\١٢٨۴\١٩٠۵

دارسی را   برداری اولیه و امتیازنامه شرکت نفت بر مه و مدیریت دارسی در شھر گالسکو تشکیل گردید،که سھام بھره

متوقف ) ١٩٠۶-١٩٠٧(اولین اقدام این شرکت.در ایران تھیه نمود  تصاحب و سرمایه مناسبی ھم برای ادامه عملیات

در »مامابتین«  ای بنام بموجب تصمیم شرکت وسائل حفاری به ناحیه. نمودن فعالیتھای حفاری در ناحیه چاه سرخ بود

در این محل دو حلقه چاه آزمایشی تحت نظر مھندس رینولدز و .نزدیک رامھرمز واقع در شمال اھواز منتقل گردید

  .متری بدون اخذ نتیجه رھا شدند ۵٩١متری و دومی در عمق  ۶۶١ در عمق  حفاران کانادائی حفر گردید که اولی

به )پا ١١٩٠(متری ٣۶٠در عمق )مسجد سلیمان  چاه شمارمه یک میدان نفتون(مه اولین چاه نفت ٢۶در \١٢٨٧\١٩٠٨

این درست ھنگامی بود که .به ثبوت رسیددر ایران   ای بار وجود نفت بمقدر قابل مالحظه نفت برخورد کرد و برای اولین

از پیدا کردن نفت بمقدار تجارتی مأیوس شده و دستور متوقف نمودن عمالیات را صادر کرده بود ولی ادامهء   دارسی

متر  ٣٠٧که ده روز پس از چاه اول به نفت رسید   چاه دوم.حفاری بوسیله رینولدز موجب کشف نفت گردید  عملیات

  .متر برآورد شد ٣٠٠ن جھت عمق قشر طبقه نفت ده مسجد سلیمان بالغ بر و بدی  عمق داشت

در ماه آوریل شرکت نفت .مالی حل گردید  با کشف نفت بمقدار معتنابھی در جنوب کشور مشکالت* \١٢٨٨\١٩٠٩

ای شرکت لیره که نصف آن پرداخت نشده بود بج  با سرمایه دو میلیون Anglo Persian Oil Company  ایران و انگلیس

ای این شرکت متعلق بشرکت نفت برمه و  یک لیره  سھم ٠٠٠/٩٧٠ -امتیازات در لندن ثبت و تشکیل گردید  سندیکای

و  Lord Strathconaمدیره شکرت به لرد استراتکونا   ریاست ھیئت.سھم ببخش خصوصی فروخته شد ٠٠٠/٣٠  بقیه

مذکور   ول گردید و دارسی به عضویت ھیئت مدیره شرکتمح Charles Greenwayمدیریت عامل آن به چارلز گرینوی 

  .انتخاب و منصوب گردید

ای این  لیره ٠٠٠/۴٠٠ درصد از سرمایه ٣.با مسئولیت محدود تأسیس گردید  در اوایل سال مذکور شرکت نفت بختیاری*

 .شده بود  نفت ایران و انگلیس پرداخت و بقیه از طرف شرکت  شرکت توسط خوانین بختیاری

ایجاد پاالیشگاه   خزعل منعقد و یک میل مربع از اراضی آبادان را برای -شرکت نفت ایران و انگلیس قراردادی با شیخ*

حق الزحمه بعھدهء شیخ   قرارداد دیگری حفاظت منطقهء آبادان در مقابل پرداخت  بموجب.آبادان از او خریداری نمود

  .حول گردیدخزعل م
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  ظرفیت اولیه پاالیشگاه.در این سال آغاز شد)انجامید  که مدت سه سال بطول(ساختمان پاالیشگاه آبادان\١٢٨٩\١٩١٠

در   به یک میلیون تن ١٩٢٠ظرفیت آن افزایش یافت و تا سال   تن در سال بود که بعدھا بتدریج میزان ٠٠٠/١٢٠آبادان 

  .سال رسید

ھای نصب شده در این خط از  تلمبه.بپایان رید  ن خط لوله از مسجد سلیمان به آبادانساختمان اولی*\١٢٩٠\١٩١١

  پوند بر اینچ مربع ٨٠٠بشکه و حد اکثر فشار آن  ٠٠٠/۴٠ھا  ظرفیت روزانه تلمبه.بودندکه با بخار آب کار میکردند  نوعی

  .بود سانتیمتر ١۵تا  ١٠  تن و قطر آن بین ٠٠٠/۴٠٠ظرفیت ساالنه این خط .بود

تن بود  ٠٠٠/۴٣مقدار آن .بود بشکل خام صادر گردید  اولین نفتی که از معادن جنوب ایران استخراج شده*\١٢٩١\١٩١٢

تن  ٠٠٠/٣٨۵/١میزان تولید نفتخام به  ١٩٢٠و تاسال   تن ٠٠٠/٢٧۴به  ١٩١۴تن و در سال  ٠٠٠/٨١که سال بعد به 

  .رسید

گردید ولی چون   پس از مدتھا کاوش در منطقه اھواز اقدام بحفاری. *سفارش اولین دستگاه پاالیشگاه آبادان داده شد*

در این منطقه مسلم  ١٩۵٩وجود نفت بمیزان قابل مالحظه بعد از سال (گردید  ای بدست نیامد عملیات متوقف نتیجه

 .)گردید

انگلیس وارد مذاکره شد و از وزارت دریاداری   بعلت کمی سرمایه،شکرتم نفت ایران و انگلیس با دولت*\١٢٩٣\١٩١۴

و  Adn.iral Sladeای بریاست دریاساالر اسلید  کمیته  مساعدت نمود که بیدرنگ از طرف سروینستو چرچیل  تقاضای

ایران   ر تعیین گردید که جھت بررسی منابع نفتی بهو دو نفر دیگ Sir John Cadmanعضویت پرفسور سرجان کادمن 

  کمیته پس از سه ماه تحقیق در ایران گزارشی تنظیم و تسلیم  این.باره تھیه نماید عزیمت و گزارشی در این

نفتی   در مجلس نمایندگان انگلیس ایراد و ضمن ان سیاست  سروینستون چرچیل براساس این گزارش نطقی.نمود

دادکه قسمتی از سھام شرکت نفت ایران   در این سال مجلس نمایندگان انگلستان بدولت اجازه .نمود دولت را تشریح

  بموجب آن شرکت نفت ایران.بعدا قراردادی بین دولت انگلیس و شرکت مزبور منعقد گردید.و انگلیس را خریداری نماید

ضمنا حق  .نمود حدود یک چھارم بھاء تأمین می و انگلیس نفت مورد احتایج نیروی دریایئی انگلستان را بقیمتی در

مبلغ دو میلیون و دویست   بدین ترتیب دولت انگلیس.مدیره با دولت انگلیس بود تعیین و انتصاب دو نفر از اعضاء ھیئت

و حق و تو در ھیئت مدیره %)۵١(  م شرکتگذاری نمود و اکثریت سھا و انگلیس سرمایه  ھزار لیره در شرکت نفت ایران

 .خود دسترسی پیدا کند  شد که بیک منبع ارزان و دائمی نفت برای نیروی دریائی  و موفق آنرا بدست آورد

شاھنشاھی از یکطرف و مسیو مددیویج خوشتایار تبعهء   بامر دولت قرارداد بین وزیرامور خارجه دولت\١٢٩۵\١٩١۶

صوص استخراج نفت و گاز طبیعی در حوزهء گیالن،مازندران،استرآباد بمدت ھفتاد سال منعقد روسیه از طرف دیگر در خ

  .این امتیاز بتصویب ممجلس نرسیده بود.گردید

  ناصر الدینشاه اجازه استخراج ١٨٩۶که بموجب فرمان   در این سال قراردادی بین ممحند ولیخان خلعتبری\١٢٩۶\١٩١٧

و داده شده بود از طرفی و شخصی بنام خوشتایار تبعه روسیه از طرف دیگر منعقد نفت سه ناحیه در مازندران با

  .امتیازنامه محمدولیخان خلعتبری گردید  بموجب این قرارداد خوشتایار مأمور اجرای.شد
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 The North  ای بنام شرکت نفتھای شمال ایران شرکت تابعه  در ماه مه شرکت نفت ایران و انگلیس*\١٢٩٩\١٩٢٠

Persian Oil Co .ایران و انگلیس امتیاز   شرکت نفت.لیره تشکیل داد که در لندن به ثبت رسید  با سرمایه سه میلیون

مبلغ بیشتری در آینده خریداری  صدر اعظم در ازای یکصد ھزار لیره نقد و وعده پرداخت  خوشتایار را بانضمام فرمان

- Robert Watson،رابرت واتسن  Sir Charles- Greenwayسر چارلز گرینوی :شرکت عبارت بودند از  این مدیران.کرد

 .شمال بود  خوشتایار نیز یکی از مدیران شکرت نفتھای. Djakelly  وژاکلی

نفت را در  ای بتھران فرستاد که با دولت مذاکره کرده و امتیاز نماینده  در ماه نوامبر شرکت نفت ایران و انگلیس*

استانھای خراسان و آذربایجان که جزو امتیاز خوشتایار نبود بدست آورد و ضمنا دولت را به تأئید امتیاز خوشتایار 

  .تشویق نماید

انجام   روابط شرکت با دولت ایران توسط سفارت انگلیس  تا این سال)١٩٠١(از ابتدای امتیاز دارسی*\١٣٠٠\١٩٢١

دولت و   ای به تھران فرستاد که رابط بین تأسیس نمود و نماینده  ای در تھران ادارهمیشد ولی در این سال شرکت 

  .شرکت گردید

  .مسجد سلیمان و آبادان کشیده شد  سانتیمتر بین ٣٠خط لوله جدیدی بقطر *

طی شرای  وارد تھران شد و با تسلیم Sinclair Oil Companyدر ماه اوت نماینده شرکت نفت سینکلر *\١٣٠١\١٩٢٢

شمال باستثنای گیالن   پس از مذاکرات زیاد امتیاز پنج استان.اقداماتی نمود  بدولت ایران برای تحصیل امتیاز نفت شمال

  .بشرکت سینکلر واگذار گردید ١٩٢٣در دسامبر 

 .اولین چاه در نفت شاه به نفت رسید*\١٣٠٢\١٩٢٣

ومسجد سلیمان ساخته شد که محموالت شرکت نفت را پس از حمل آنھا از آبادان خط آھن کوتاھی بین در خزینه *

  .به در خزینه با وسایل آبی روی رود کاروان با راه آھن به مسجد سلیمان میبردند

مازنداران و  -قبال ھم امتیاز استخراج معادن گاز و نفت حوزهء گیالن  در این سال خوشتایار از اھالی شوروی که*

استخراج معدن نفت خوریان که فرمان آن قبال توسط ناصر الدینشاه امضاء و   د را بدست آورده بود شرکتی برایاسترآبا

  .به ثبت رسیده بود تشکیل داد ١٩٢٣در سال 

از سه نفر   ھیئت مدیره این شرکت مرکب.آن پرداخت شده بود  سرمایه این شرکت پنجاه میلیون ریال و یک سوم

  .رانی بودروسی و چھار نفر ای

طی   و چاھھای دوم و سوم و چھارم ١٣٠۵آغ جاری در سال   نخستین چاه پازنان واقع در جنوب شرقی*\١٣٠۵\١٩٢۶

  .چیزی عاید نشد  حفر گردید ولی جز گاز طبیعی ١٣١٠-١٣١۶سالھای 

  .رسید  به نفت ١٣١٧این ناحیه در سال  ٣و چاه شمارھم )١٣٠۵(عملیات حفاری در آغا جاری آغاز گردید *
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  جنوب شرقی مسجد سلیمان واقع و دومین میدان نفتی کیلومتری ۵٨میدان نفتی ھفتکل که در *\١٣٠۶\١٩٢٧

 .شرکت نفت ایران و انگلیس بود کشف گردید

  دان از سر گرفته شد و از سالحفاری در این می ١٣١۵  در سال(میدان نفتی گچساران کشف گردید*\١٣٠٧\١٩٢٨

  ).تنظیم گردید  ھای وسیعی برای توسعه این میدان ببعد برنامه ١٣٣٣

  .میلیون تن افزایش داده شد ۵ظرفیت تصفیه ساالنه پاالیشگاه آبادان به *\١٣٠٩\١٩٣٠

ادان امتداد داشت ای که از مسجد سلیمان به آب شد که بخط لوله  ای از ھفتکل به کوت عبد الّله کشیده خط لوله*

  .متصل گردید

  .در این سال بالغ بر بیست ھزار نفر گردید  عده کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس*\١٣١٠\١٩٣١

زاده وزیر دارائی  تجدیدنظر در قرارداد دارسی به نتیجه نرسید و با نامهء تقی  مذاکرات دولت ایران با شرکت سابق برای

  .سال مزبور قرارداد دارسی توسط دولت ایران لغو گردید نوامبر ٢٧وقت بشرکت،در تاریخ 

در   در تاریخ ھفتم خردادماه قرارداد جدیدی پس از مذاکرات بین نمایندگان دولت ایران و نمایندگان شرکت\١٣١٢\١٩٣٣

ولی از   یافت آن ظاھرا درآمد ایران نسبت به سابق افزایش می  تھران بامضاء رسید که گرچه در سالھای اول اجرای

سال بر مدت  ٣٢و بدین ترتیب .سال بود ۶٠قرارداد جدید مدت امتیاز  بسیاری جھات بدتر از قرارداد دارسی بود بموجب

 .امتیاز سابق افزوده شد

  .حفاری در منطقه نفت سفید در این سال آغاز شد و بکشف گاز منجر گردید\١٣١٣\١٩٣۴

  .پاالیشگاه کرمانشاه با ظرفیت ساالنه یکصد ھزار تن افتتاح گردید*\١٣١۴\١٩٣۵

  .کرمانشاه احداث گردید-کیلومتر بین نفتشاه ٢٣٠سانتیمتر و نیم و بطول  ٧ای بقطر  خط لوله*

  .برداری از میدان نفتشاه آغاز گردید بھره*

  .گردید IRANI\Nان مبدل بایر Anglo Persian Oil Company - در نام Pesianکلمه پرشیان *

  مجلس رسید حق انحصاری تفحص و تجسس و استخراج  در ژانویه این سال بموجب قانونی که بتصویب*\١٣١۶\١٩٣٧

 Amiranian) امیرانین(سال به شرکت نفت آمریک و ایران ۶٠  نفت در قسمتی از شرق و شمال شرقی ایران برای مدت

Oil Company سته بشرکت نفت مزبور واب  شرکت.واگذار گردیدSeaboard Oil Company این شرکت در مدت دو .بود

  .سال کاوشھائی نمود و بعدا بدولت اطالع داد که مایل بادامه کار نمیباشد

  .کشف گردید  میدان نفتی اللی واقع در شمال مسجد سلیمان*

  .ه بثبوت رسیدنفت سفید در این منطق ۵بار وجود نفت با حفر چاه شمارهء  برای اولین*\١٣١٧\١٩٣٨
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 .در منطقه آغاجاری نفت کشف گردید*

 ۴قطر این لوله .مھندسین ایرانی بین آبادان و اھواز ایجاد گردید  اولین خط لوله نفت تصفیه شده با کمک*\١٣١٨\١٩٣٩

کیلومتری مواد  ١٢١  این لوله.یرسیدتقریبی آن به یکصد ھزار تن در سال م  اینچ و دارای یک تلمبه خانه بود و ظرفیت

  .اھواز میرساند  نفتی را از پاالیشگاه آبادان به

حق انحصاری کشف معادن برای مدت سه سال در دو ناحیه معین   درآوریل این سال طبق قانون مصوبه مجلس

 Algemeene Exploratie Maatsc appij - الگمین اکسپلوراتی ماتشاپای  شمالی و جنوبی بیک شرکت ھلندی بنام

در ناحیه شمالی امتیاز گیرنده حق جستجوی ھرگونه معدنی را دارا بود اما در ناحیه جنوبی معادن نفت و .واگذار گردید

در این .شرکت مزبور بسبب شروع جنگ جھانی دوم از تعقیب عملیات خود صرفنظر کرد.بود  خاک سرخ استثناء شده

خط لوله بین گچساران و آبادان بطول *\١٣١٩\١٩۴٠  ص.د حق االمتیاز قبلو گردیدبار اصل پنجاه درص اولین  امتیاز برای

  .سانتیمتر و نیم ایجاد گردید ٣٠کیلومتر و قطر  ٢۶۴

  .ای بین اھواز و شوشتر ایجاد گردید گچساران و نقطه  سانتیمتر بین ٣٠الی  ٢۵ای بقطر  خط لوله*\١٣٢٣\١٩۴۴

  .اولین محموله نفت آغاجاری بوسیله خط لوله به آبادان فرستاده شد*

قبلی بین آبادان و   ھزار تن بموازات لوله ٢۵٠کیلومتر و ظرفیت  ١٢١اینچ، بطول  ۶دومین خط لوله مواد نفتی بقطر *

 .اھواز کشیده شد

  .ی حفر و بنفت رسیداولین چاه در میدان الل*\١٣٢۵\١٩۴۶

سانتیمتر و نیم بین اللی و مسجد سلیمان ایجاد  ٣٠سانتیمتر و نیم الی  ٢۵برداری بقطر  خط لوله بھره*\١٣٢۶\١٩۴٧

  .و بخط لوله مسجد سلیمامن متصل گردید

تأسیس و بدنبال آن در سراسر کشور )ماه این سال  در بھمن(شرکت سھامی اکتشاف نفت ایران*\١٣٢٨\١٩۴٩

  .ات اکتشافی نفت آغاز گردیدعملی

و مکمل آن بود در نتیجه مذاکراتی که در زمان  ١٩٣٣یک قرارداد الحاقی که براساس قرارداد سال *\١٣٢٩\١٩۵٠

شش شلینک   این قرارداد حق االمتیاز ھر تن نفت از چھار شلینک به  بموجب.صدرارت ساعد انجام گرفت بامضاء رسید

ھمچنین مقرر گردید که حق ایران از ذخایر عمومی شرکت .افزایش یافت  پنس ٩نک و پنس به یک شلی ٩و مالیات از 

این قرارداد پس از تسلیم بمجلس و مخالفت .که قرار بود در خاتمه امتیاز پرداخت گردد بطور ساالنه کارسازی شود

وب توسط کابینه سپھبد ایران در نفت جن  شدید نمایندگان و گزارش کمیسیون نفت مبنی بر عدم تأمین کامل حقوق

  .رزم آراء پس گرفته شد

  اسفندماه ٢٩تحت رھبریھای خردمندانهء شاھنشاه آریا مھر اصل ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ *\١٣٣٠\١٩۵١

 .بتصویب مجلس شورایملی رسید
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قانون دولت   بموجب این.را تقدیم مجلس کردملی شدن صنعت نفت   ای اجرای قانون کمیسیون نفت طرح نه ماده*

طرفین تشکیل   بایستی از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید نماید و ھیئتی برای رسیدگی و تعیین مطالبات و دعاوی

  .گردد

  .ساختمان آن چھار سال طول کشیده بود بکار افتاد  دستگاه عظیم تصفیه بنام کاتالیتیک که*

  .چاه اکتشافی در ناحیه البرز قم شروع شدژوئن حفر اولین  ١٨در *

  .شرکت ملی نفت ایران بتصویب رسید  قانون اجرای مل شدن صنعت نفت و تشکیل*

  .البرز قم بنفت رسید ٣چاه شماره *\١٣٣٢\١٩۵٣

پس از توشیح ملوکانه بموقع اجرا  ١٣٣٣آبانماه  ٧از تاریخ »فروش نفت و گاز به کنسرسیم«قرارداد*\١٣٣٣\١٩۵۴

نفت   کنسرسیوم(شرکت نفتی بزرگ ٨ایران از یکطرف و   این قرارداد بین دولت ایران و شرکت ملی نفت.ددرآم

ناحیه قرارداد بر   مساحت.ساله قابل تمدید میباشد»۵«سال و برای سه دوره ٢۵دوره اصلی قرارداد .منعقد گردید)ایران

شرکت «عامل موسوم به حوزه قرارداد توسط دو شرکتانجام عملیات نفتی در . کیلومتر مربع بالغ میگردید ١١٢/٢۵۴

 .انجام میگیرد»شرکت سھامی تصفیه نفت ایران«و» سھامی اکتشاف و تولید نفت ایران

سھام شرکت سھامی نفت ایران بشرکت ملی نفت   بموجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران*\١٣٣۴\١٩۵۵

  .منتقل و با تغییراتی که در اساسنامه آن بعمل آمد مأمور انجام کلیه عملیات اکتشافی شرکت ملی نفت گردید  ایران

  .آبادان تھران بتصویب شورایعالی نفت رسید  آبانماه سال مذکور ایجاد خط لوله سراسری ١۵در *

سیوم نفت بعمل آمد سھم الشر که قبال بین دولت ایران و کنسر  ماه این سال طبق موافقتی که اردیبھشت ١٩در *

ایریکن منتقل و بین   ھریک از پنج شرکت اصلی آمریکائی عضو کنسرسیوم بچند شرکت دیگر آمریکائی معروف به گروه

  .آنھا تقسیم گردید

  .تھران آغاز گردید-ساختمان خط لوله ازنا*

متر  ٢٣۶۴آزمایشی اھواز در عمق  چاه ششم. در این سال حفاری در ناحیه اھواز از سر گرفته شد*\١٣٣۵\١٩۵۶

  .روز بطول انجامید ۶٠آتش گرفت که فرونشاندن آن   بطور مھیبی

  .البرز قم فوران نمود ۵چاه شماره *

مل نفت ایران اختیار داده شد که برای جلب   بموجب این قانون بشرکت.قانون نفت بتصویب رسید*\١٣٣۶\١٩۵٧

  .ادھای نفت بپردازدخارجی بیشتر بانعقاد قرارد  ھای سرمایه
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برمبنای   بار در خاورمیانه قراردادی ملی نفت ایران برای اولین  ایتالیا از طریق مؤسسه نفت دولتی آجیپ با شرکت*

سه دوره   سال از تاریخ فروش بوده و برای ٢۵مدت قرارداد ).سیریپ( منعقد نمود)بنفع ایران ٧۵-٢۵(مشارکت منافع

 .کیلومتر مربع بالغ میگردد ٧٠٠/٢٢مورد قرارداد بر   مساحت ناحیه.پنجساله قابل تمدید میباشد

علیحضرت ا  بدست ١٣٣۶اسفند  ٢٩در شھریورماه این سال آغاز و در   تھران- برداری از خطوط لوله نفت آبادان بھره*

  .بکار کرد  اصفھان شروع-اسفندماه ھمین سال خط لوله نفت ازنا ٢٠در .ھمایون شاھنشاه آریامھر افتتاح گردید

نداشت ولی از  Product Postingشده در خلیج فارس بھای اعالن شده   از بدو اجرای قرارداد کنسرسیوم،مواد تصفیه*

  .در خلیج فارس و آبادان بھای اعالن شده تعیین گردید شده  خردادماه اینسال برای مواد تصفیه ٨تاریخ 

با شرکت نفت پان آمریکن منمعقد  ٧۵- ٢۵برمبنای   ماه این سال دومین قرارداد مشارکت در اردیبھشت*\١٣٣٧\١٩۵٨

  عسال از تاریخ شرو ٢۵کیلومتر مربع و مدت آن  ۶٠٠/١۴  مساحت ناحیه قرارداد ایپاک.گردید و شرکت ایپاک بوجود آمد

  .ساله قابل تمدید میباشد ۵برداری و برای سه دوره  بھره

  .شروع گردید  ساختمان تأسیسات مرکز بارگیری جزیره خارک*

  .نخستین میلیارد بشکه نفتخام را تولید نماید)١٩۴۵از سال (  منطقه آغاجاری موفق شد که پس از چھارده سال*

متر رسید،که  ۴٠٢٩عمق این چاه به  ١٣٣٨ادامه یافت و در سال  اھواز ۶در مھرماه سال مذکور حفاری چاه شماره *

 .بود  ترین چاه نفت تا آن تاریخ در خوزستان عمیق

  رشت آغاز گردید- احداث خط لوله تھران*

  .ایران تحویل گردید  امور تأسیسات غیر صنعتی آبادان بشرکت ملی نفت*

  .به ثبت رسید  ن تشکیل شد و اساسنامه آنانجمن نفت ایرا*

  این اولین.شھریورماه این سال آغاز گردید ٨در )سیریپ(حفاری اولین چاه شرکت نفت ایران و ایتالیا *\١٣٣٨\١٩۵٩

  .گردید چاھی بود که در فالت قاره ایران در خلیج فارس حفر می

  .ف گردیدملی نفت ایران کش  در این سال میدان گاز سراچه توسط شرکت*

خارک   رسید و شاھنشاه آریامھر مرکز بارگیری نفتخام جزیره  ساختمان مرکز بارگیری جزیره خارک باتمام*\١٣٣٩\١٩۶٠

  .اوت این سال اسکله خارک را ترک کرد ٣گچساران در تاریخ   اولین نفتکش حامل نفتخام.را افتتاح فرمودند

سال مذکور انجام   ی در پیشگاه علیا حضرت شھبانوی ایران درآوریلنفت  مراسم آغاز ساختمان آزمایشگاھھای عملیات*

  .گرفت

 .آغاز بکار کرد  قزوین-شھریورماه این سال خط لوله ری ٢٧در *
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  .تمدید گردید ١٣۴٣منعقد و در سال   قرارداد فروش مواد نفتی به افغانستان در این سال*

گردید که در ) اوپک(تشکیل سازمان کشورھای صادرکننده نفت  ھای نفت خام در خاور میانه منجر به تقلیل قیمت*

در .سعودی و کویت  عربستان- ونزوئال- عراق- ایران:اعضاء مؤسس اوپک عبارتند از.کار خود را آغاز نمود ١٩۶٠سپتامبر 

  .باشد می ١٠  حال حاضر تعداد اعضاء این سازمان

  .مشھد افتتاح گردید-شاھرود- ری خط لوله*\١٣۴٠\١٩۶١

  .شاھنشاه آریامھر لوله گاز گچساران به شیراز را در ماه نوامبر این سال افتتاح فرمودند*

خلیج فارس به   داریوش در ناحیه قرارداد ایپاک در فالت قاره ١چاه شمارهء   اولین چاه شکت نفت ایران پان آمریکن بنام*

  .نفت رسید

  .نفتخیز درآمد  پازنان در این سال تکمیل شد و با کشف نفت در این ناحیه،پازنان در ردیف مناطق ۵چاه شماره *

  .بی حکیمه حفر گردید نخستین چاه نفت در بی*

  .آبادان بکار افتاد  دستگاه بزرگ کاتالیتیک رفورمر در پاالیشگاه*\١٣۴١\١٩۶٢

ملی نفت ایران قرار   مورد تأیید شرکت)ایپاک(پان آمریکن-ایران-نفت تتجاری بودن میدانھای کوروش و داریوش شرک*

 .گرفت

  .اداره مرکزی شرکت ملی نفت ایران تشکیل گردید  دومین سمپوزیوم بین المللی نفت در ساختمان*

از   بموقع اجرا گذارده شد در برخی ١٣۴٢سال  دیماه ١١  که از تاریخ ١بموجب قرارداد الحاقی شماره *\١٣۴٢\١٩۶٣

پذیرفته   گذاردن بھره مالکانه از طرف اعضاء کنسرسیوم بھزینه  مواد قرارداد نفت تغییراتی بعمل آمد و بموجب آن اصل

  .ایران میگردد  با اجرای این قرارداد منافع بیشتری نصیب.شد

سانتیمتر از گناوه به  ٧۶این خط لوله بقطر .ی به خارک آغاز گردیدیر دریائ  در این سال کار ساختمان دومین خط لوله*

  .خارک در سال بعد تکمیل شد

در آذرماه (کرنج  برداری از منبع نفت خارک در حوزه قرارداد به نفت رسید و بھره ٣کرنج و چاه شماره  ١چاه شماره *

  .آغاز گردید)١٣۴٣سال 

برداری  پرده  فرما شدند و از لوحه یادبود آن ی نفت ایران تشریفمل  شاھنشاه آریامھر بساختمان مرکزی شرکت*

  .نمودند
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در جھت پیشبرد شئون مختلفه کشور بعمل آمد  ١٣۴١ششم بھمن   ھمگام با اقدامات وسیعی که پس از انقالب

دار ریاست ھیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی  عھده بفرمان ھمایونی آبانماه اینسال ١۶جناب آقای دکتر اقبال در 

 .نفت ایران شدند

نفت ایران   مربوط به ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در شرکت ملی  ھای در مردادماه بموجب قانونی کلیه فعالیت*

رید و اجازه ھرنوع خ-اقدام  پتروشیمی بوجود آمد که صالحیت و اختیار ھرگونه  متمرکز و بدنبال آن شرکت ملی صنایع

عمل بازرگانی مربوطه و انعقاد قراردادھای جدید در زمینه پتروشیمی جھت ایجاد واحدھای مختلف اعم از مستقل و 

  .محصوالت پتروشیمی را دارد  ایرانی و خارجی واجد شرایط و صالحیت و صدور و فروش  مشارکتی با مؤسسات

ال مذکور حفر گردید که در الیه آسماری به منبع گاز پرفشاری برخورد س  نخستین چاه نفت در رگه سفید در آبانماه*

  .تأئید گردید  پس از حفر چاه دوم وجود نفت.کرد

ریاست   رشت بدست جناب آقای دکتر اقبال-قزوین-تھران  برداری از خط لوله منطقه بھره)دیماه ٢١در *(\١٣۴٣\١٩۶۴

  .آغاط گردید ایران  ھیئت مدیره و مدیریت عالم شرکت ملی نفت

  .منعقد گردید  در فرودگاه کابل و قندھار توسط شرکت ملی نفت ایران  قرارداد تأمین و عرضه انواع سوخت ھواپیمائی*

،آغاز واقع در نزدیکی بندر دیلم)سیریپ(ایتالیا-صادراتی شرکت نفت ایران برداری از مرکز نفتی بھرگان،بندر بھره*

 .آریامھر رسما افتتاح گردید  ماه توسط جناب آقای دکتر اقبال و با پیام شاھنشاه  این مرکز نفتی در فروردین.شد

  .در جزیره خارک افتتاح شد)ایپاک(و پان آمریکن  تأسیسات بارگیری شرکت ملی نفت ایران*

منعقد و بموجب آن پنج شرکت  ٧۵-٢۵برمبنای  پنج قرارداد جدید مشارکت) ١٩۶۵برابر با فوریه (ماه اینسال در بھمن*

سال از تاریخ  ٢۵مدت قراردادھا .گردید  سی تشکیل.پی.نفتی باسامی اختصاری الپکو، دوپکو،ایروپکو،ایمینوکو،الپکو،اف

مساحت اولیه ناحیه قرارداد شرکتھا .تمدید است  برداری تجاری بوده و برای سه دوره پنج ساله قابل -شروع بھره

  :ببترتی

  .میباشد  کیلومتر مربع ٧۵٩/۵و  ٢۵٠/٢،٩۶٠/٧،٠٠٠/٨،٠٣۶/۶

  .تولید،یکروز نفت خام از دو میلیون بشکه تجاوز کرد  بار در تاریخ صنعت نفت ایران برای نخستین*\١٣۴۴\١٩۶۵

خارک ایجاد شده بود افتتاح بمنظور توسعه صادرات نفت خام از جزیره   شاھنشاه آریامھر تأسیسات نوینی را که*

  .فرمودند

میلیارد  ٣/۶بود و قریب   سانتیمتر از آغاجاری به گناوه ١٠٧ایت تأسیسات شامل ایجاد بزرگترین خط لوله زمینی بقطر 

  .ریال ھزینه آن گردید
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مذکور از   گاه صنعت نفت ایران در آبانماه سالآریامھر نمایش  بمناسبت بیست و پنجمین سال سلطنت شاھنشاه*

 .افتتاح گردید  طرف شاھنشاه آریامھر و شھبانوی ایران

  .سال مذکور بتصویب رسید  قانون توسعه صنایع پتروشیمی در مامه ژوئیه*

  .بشکه در روز آغاز گردید ٠٠٠/٨۵  ساختمان پاالیشگاه نفت تھران بظرفیت*

  .رسما آغاز گردید  تھران-نفت اھواز برداری از خط دوم لوله بھره*

  .افتتاح گردید)در ماه نوامبر(خانه ناھید در نزدیکی اھواز توسط جناب آقای دکتر اقبال تلمبه*

  .گردید  منعقد و بموجب آن شرکت نفت خلیج فارس تشکیل ٧۵-٢۵ششمین قرارداد مشارکت برمبنای *

  .قبلی میباشد  ه و شرایط آن مشابه قراردادھای پنجگانه مشارکتکیلومتر بود ١۵٠/۵مساحت اولیه ناحیه قرارداد فوق 

با سھم  Allied Chemical Corporation - شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرارداد مشارکتی با الید کمیکال کورپوریشن*

بندر  طرح در بندر شاھپور و  تأسیسات این.مجتمع پتروشیمی در ایران منعقد نمود  برای ایجاد یک)۵٠- ۵٠(مساوی

 .گازھای گوگرددار مسجد سلیمان استفاده خواھد شد ماھشھر بنا میگردد و از

ملی نفت   میلیون تن در سال با مشارکت شرکت ۵/٢بظرفیت ساالنه   قرارداد نھائی تأسیس پاالیشگاه نفت مدرس*

  .مریکا انعقاد یافتآ  ایران،دولت ھندوستان و شرکت نفت بین المللی

  .خام به کشور آرژانتین امضاء شد  متر مکعب نفت ٠٠٠/٣۵٠قرارداد فروش *

  .موافقتنامه کمکھای فنی و اقتصادی با اتحاد جماھیر شوروی شامل ایجاد شاه لوله گاز بامضاء رسید*

رداری تولید نمود و بحد نصاب ب خام را از بدو بھره  اسفندماه آغاجاری سومین میلیارد بشکه نفت ١۴در *\١٣۴۵\١٩۶۶

  .تأمین شده بود ١٩۶٢میلیارد در سال   و دومین ١٩۵٨اولین میلیارد در سال .در تاریخ خود رسید  جدیدی

  .منبع جدید نفت در مالثانی واقع در حوزه قرارداد کنسرسیوم کشف گردید*

عاملیت و   این قرارداد با قراردادھای.دفرانسوی اراپ منعقد گردی  قراردا جدید نفت براساس پیمانکاری با گروه*

کار   مشارکتی که معمول در صنایع نفت جھان میباشد کامال متفاوت بوده و بموجب آن گروه اراپ بعنوان مقاطعه

 ٢۵قرارداد   مدت.گذاریھای الزم بعھده گرفت را با انجام سرمایه  مخصوص شرکت ملی نفت ایران کلیه فعالیتھای نفتی

 ٠٠٠/٢٧٨مساحت اولیه ناحیه قرارداد در حدود .و قابل تمدید نخواھد بود  برداری تجاری بوده شروع بھره سال از تاریخ

  .باشد کیلومتر مربع می

آذرماه  ١٢خ جھت شاه لوله گاز در نزدیکی اھواز آغاز گردید و در تاری  سازی برای تھیه لوله الزم ساختمان کارخانه لوله*

 .افتتاح گردید ١٣۴۶
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  ھای تابعه شرکت ملی نفت ایران است تأسیس یکی از شرکت  در ماه مارس این سال شرکت ملی گاز ایران که*

از کشور   پخش گاز و گاز مایع در داخل کشور و صدور آن بخارج  وظیفه اصلی محوله این شرکت نظارت و اداره.گردید

  .میباشد

ایجاد شرکت   صنایع پتروشیمی و شرکت نفت بین المللی آمریکا جھت  قراردادی بین شرکت ملی در ژوئیه این سال*

در این مشارکت طرفین قرارداد بالسویه شرکت .دالر به امضاء رسید  سھامی شیمیائی خارک با سرمایه ھفت میلیون

  .دارند

را مورد تأیید   مه شرکت ملی صنایع پتروشیمو ھیئت وزیران اساسنا  شورایعالی صنایع پتروشیمی ١٣۴۵در مردادماه *

  .قرار دادند

  .آغاز گردید)ایپاک(شرکت نفت ایران پان آمریکن  برداری از منطقه کوروش دومین منبع نفتی بھره*

  .شاه لوله گاز با مؤسسه خیم بروم اکسپورت شوروی بامضاء رسید  قرارداد ساختمان و نظارت قطعه دوم طرح*

  .کشف گردید)سریپ(فارس توسط شرکت ایران و ایتالیا  منبع جدید نفت خام در منطقه نوروز در خلیج*

 .رسما مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت»الپکو«تجاری بودن میدان ساسان*

نفت ایران   رکت ملی صنایع پتروشیمی در شرکت ملیآمریکا با ش  اف گودریچ-قرارداد مربوط بمشارکت شرکت بی*

صنایع پتروشیمی برای ایجاد یک مجتمع پتروشیمی در آبادان با شرکت   بموجب این قرارداد شرکت ملی.بامضاء رسید

درصد آن متعلق به  ٢۶درصد آن متعلق بشرکت ملی صنایع پتروشیمی و  ٧٣اف گودریچ مشارکت خواھد نمود که - بی

  .خواھد بودشرکت دیگر 

درصد ناحیه قرارداد کنسرسیوم و  ٢۵مربوط به استرداد » ٢«روز ھفتم خردادماه قرارداد الحاقی شماره*\١٣۴۶\١٩۶٧

  .اروپای شرقی امضاء شد  ھمچنین تحویل نفت اضافی برای فروش بکشورھای

  ).آذرماه ١٣(را صادر فرمودند عملیات ساختمانی شاه لوله گاز   شاھنشاه آریامھر با قطع نوار سه رنگ اجازه شروع*

  .گردید  آزمایشگاه تحقیقاتی نفت در شھر ری افتتاح*

فارس بوسیله شرکت نفت ایران و ایتالیا و منبع جدید نفت در چشمه   منبع جدید نفت خام در منطقه نوروز در خلیج*

  .اکتشاف و تولید نفت ایران کشف گردید  خوش در نزدیک اھواز توسط شرکت سھامی

 .گردید  مبارک اعلیحضرت ھمایونی شاھنشاه آریامھر افتتاح أسیسات نوین بارگیری بندر ماھشھر بدستت*

  .گشایش یافت  شبکه آزمایشی گاز شیراز در ماه ژانویه*

  .پذیرفت  کی شیراز انجامآزمایشی گاز روستای گویم در نزدی  برداری از شبکه در ژانویه این سال مراسم بھره*
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  .انجام گرفت)ایپاک(نفتی شرکت نفت ایران پان امریکن  برداری از میدان کوروش دومین منبع آغاز بھره*

نامه سه جانبهء شرکت ملی  این پاالیشگاه که براساس موافقت.ساختمان پایشگاه مدرس در مامه ژانویه آغاز گردید*

پاالیشگاه   ظرفیت.بامضاء رسید ١٩۶۵ا و دولت ھند است در نوامبر سال نفت ایران،شرکت نفت بین المللی امریک

برداری آزمایشی  آغاز بھره.خام داریوش از حوزه خلیج فارس میباشد  بشکه در روز برمبنای نفت ٠٠٠/۵٠بمیزان 

  .صورت گرفت ١٩۶٩ژوئن  ١٠پایشگاه مدرس در 

  .بکشور افغانستان در مامه ژوئیه بامضاء رسید  ھای نفتی ھزار تن فرآورده ٢۵قرارداد فروش *\١٣۴٧\١٩۶٨

شاھنشاه   در جزیره الوان بدست مبارک)الپکو(شرکت نفت الوان  برداری و صدور نفت میدان ساسان تأسیسات بھره*

  .صادر گردید  برداری آریامھر افتتاح و اجازه آغاز عملیات بھره

بدست مبارک اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه آرایامھر   پاالیشگاه مدرن تھران ١٣۴٧ماه  در اردیبھشت*\١٣۴٧\١٩۶٨

 .گردید  افتتاح

  خانه بید بلند با شرکت قرارداد خرید قسمتی از ماشین آالت و لوازم مورد نیاز تأسیسات شاه لوله گاز و تصفیه*

Brefcon انگلیس منعقد گردید.  

داری نفت در حوزه فارس با کنسرسیوم  عملیات اکتشافی و بھره  جھت انجامیک قرارداد جدید براساس پیمانکاری *

  :اروپائی مرکب از

ERAP  وPETROFINA , HISPANOIL  وOeMV این قرارداد از بیشتر جھات شبیه .در تاریخ سوم ماه مارس بامضاء رسید

  .باشد قرارداد پیمانکاری اراپ می

سال از آغاز اولین  ٢۵میل از آبھای ساحلی بوده و مدت قرارداد  ٣  باضافه کیلومتر مربع ٢۶٠/٢٧مساحت ناحیه قرارداد 

  .تمدید است  این قرارداد غیرقابل.برداری تجارتی میباشد بھره

  .قرارداد اراپ نزدیکی جزیره سیری کشف شد  یک منبع جدید نفت در خلیج فارس در ناحیه*

شده این منبع در   ذخایر گازی ثابت.شرکت ملی نفت ایران کشف شد  منبع گاز طبیعی در سرخس خراسان بوسیله*

  .برآورد شده است  تریلیون پای مکعب ۵/١٨حدود 

ایران و عربستان سعودی   رک بینبرداری از فالت قاره مشت تھدید حدود و بھره قرارداد با کشور عربستان سعودی برای*

 .اکتبر بامضاء رسید ٢۴در تاریخ 

بین شرکت ملی   مربوط به تولید و خرید و فروش محصوالت پتروشیمی  نامه در آوریل اینسال امضاء شش موافقت*

  .کشور مغرب انجام گرفت  صنایع پتروشیمی ایران و ھیئت اقتصادی
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١۵ 
 

در ماھم سپتامبر بامضاء   کرمانشاه با شرکت ھلندی کنتینانتال اینجینیرینگ  قرارداد طرح نوسازی و توسعه پاالیشگاه*

  .رسید

  .مسجد سلیمان که به گاز برخورد و فوران کرده بود مھار شد ٣١١چاه شماره *

  .کراکر در پاالیشگاه آبادان آغاز شد برداری از دستگاه عظیم کت بھره*

گاز و ایستگاه کمپرسور و دستگاھھای مربوطه در بید بلند با شرکت   خانه در ماه آوریل قرارداد ساختمان تصفیه*

خط اصلی شاه لوله گاز   میلیون فوت مکعب گاز تصفیه شده به ١۶۵٠روزانه   کاستن پرمن انگلیسی برای رساندن

  .جھت مصرف داخلی و صدور بکشور شوروی منعقد گردید

  .کشف شد  منابع جدید نفت در ماله کوه و شادگان*

 .جایگاه فروش در تھران و شھرستانھا عرضه شد ۴۵تھران در  زین سوپر،فرآورده ممتاز پاالیشگاهبن*

بمنظور   امریکائی کنتینانتال قراردادی براساس پیمانکاری  بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت*\١٣۴٨\١٩۶٩

بندر عباس   دیگری از اراضی استردادی کنسرسیوم واقع در شمال  ی نفت از قسمتبردار انجام عملیات اکتشاف و بھره

سال از  ٢۵بوده و مدت قرارداد   کیلومتر مربع ٨۶٠/١٢ناحیه مورد قرارداد بالغ بر   مساحت.آوریل بامضاء رسید ۶در تاریخ 

  .باشد تجاری بوده و غیرقابل تمدید می  برداری تاریخ اولین بھره

اد از بیشتر جھات شباھت بقرارداد با گروه فرانسوی اراپ داشته منتھی در این قرارداد شرکت نفت مفاد قرارد

  .باشد دار می دالر پذیره نقدی و مدت  میلیون ١٠کنتینانتال موظف بپرداخت 

ران به صنعت نفت ای  نفر از کارشناسان ٧١امضاء شد که بموجب آن )سوناتراک(قراردادی با شرکت ملی نفت الجزایر *

شرکت ملی نفت ایران در   الجزایر خواھند پرداخت و این توفیق دیگری است که  آموزش کارکنان شرکت ملی نفت

  .ھای خود در کشورھای شمال افریقا بدست آورده است گسترش فعالیت

ای در  ب فصل تازهبلیون بشکه بالغ گردید و بدین ترتی ١٠قرارداد کنسرسیوم به   تولید نفت خام حوزه ١٩۶٩در آوریل *

 :اند به ترتیب عبارتند از دیگر کشورھائی که این مرحله راپشت سر گذارده.گشوده شد زمینه تولید نفت ایران

  .اند رسیده  بدین پایه ١٩۶٨سعودی که دو کشور اخیر در سال   کویت و عربستان-ونزوئال- شوروی-امریکا

فرمائی به اداره  شاھنشاه آریامھر و علیا حضرت شھبانو با تشریف ١٩۶٩ژوئن  ٢١مطابق با  ١٣۴٨خرداد  ٣١روز شنبه *

گزارش جناب آقای دکتر اقبال   نمایشگاه شصت سال صنعت نفت ایران را پس از عرض  مرکزی شرکت ملی نفت ایران

  .افتتاح فرمودند

  .مختلف نمایشگاه بازدید و دفتر یادبود را امضاء فرمودند  شاھنشاه آریامھر و علیا حضرت شھبانو از قسمتھای
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رئیس جمھوری اتحاد شوروی شاه لوله گاز ایران و   در حضور شاھنشاه و حضرت نیکالی پاد گورنی\١٣۴٩\١٩٧٠

  .شوروی افتتاح شد

  .دریائی ایران را افتتاح فرمودند  شاھنشاه تأسیسات شرکت نفت بین المللی

خاتمه یافت و   عضو کنسرسیوم مبنی بر افزایش قیمت نفت بنفع ایران  بین ایران و شرکتھای»سرنوشت نفت«مذاکرات

  .افزایش قیمت نفت مورد قبلو کمپانیھا قرار گرفت

  مذاکرات نفت تھران را با کمپانیھا اعالم کرد و سرانجام  وزیر دارائی شکست ۴٩ماه  در چھاردھم بھمن

بھمن به پیروزی بزرگی دست  ٢٧آریامھر در   کنفرانس تاریخی تھران تحت رھبری و به ابتکار شاھنشاه\١٣۴٩\١٩٧٠

 .نفت افزایش یافت  ھای یافت و کمپانیھای نفتی تسلیم نظریات معظم له شدند و قیمت

  .ایران و ژاپن امضاء شد  قرارداد ایجاد یک مجتمع عظیم پتروشیمی بین\١٣۵٠\١٩٧١

  .درصد افزایش یافت۴٩/٨ت نفت بعلت کاھش ارزش دالر قیم

  .فرمودند  شاھنشاه مرکز پژوھش صنعت نفت را افتتاح

  .واحدھای نفتی بمردم عرضه میشود  درصد سھام ٩٩شرکت ملی نفت اعالم کرد که \١٣۵١\١٩٧٢

  .گشایش یافت  در پیشگاه شاھنشاه آریامھر طرح چھارم خارک

  .بمنظور بھبود شرایط قرارداد در چند مرحله انجام شد  یران و کنسرسیومگفتگوھای نفتی نمایندگان ا

نفت قرار   طی فرمایشات تاریخی خود دو راه حل پیش پای کمپانیھای  شاھنشاه در کنگره ملی بزرگداشت دھه انقالب

  .دادند

  .تأسیسات نفت به مالکیت ایران درآمد  با توافقی که در سن موریتس بعمل آمد کلیه

 .مذاکرات کارشناسان شرکت ملی نفت و کنسرسیوم برای عقد قرارداد جدید آغاز شد\١٣۵٢\١٩٧٣

شاھنشاه قانون جدید  ١٣۵٢ساله نفت در تھران امضاء شد و سرانجام در روز نھم تیرماه  ٢٠در سوم خرداد قرارداد 

 .بسته شد و دوران طالئی صنعت نفت ایران آغاز گردید  ساله نفت ایران ٧٠نفت را توشیح فرمودند و کتاب 


