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عذرا فائضی سرخابی*، دانشگاه تهران 

هدف مقاله ی حاضر بررس��ی س��یر تحول تش��کیالت ش��رکت های دولتی تابعه ی وزارت نفت اس��ت. این پژوهش به روش 
کتابخانه اي انجام ش��ده و گردآوری اطالعات، از طریق بررس��ي منابع مستند چاپي و آنالین و سایت هاي رسمي سازمان ها 

بوده است.
یافته های پژوهش نشان داد که تشکیالت در صنعت نفت ایران، تحوالت ساختاري بسیاري را قبل و بعد از پیروزي انقالب 
اسالمي پشت سر گذاشته است. با تصویب قانون ملی شدن نفت، شرکت ملی نفت ایران مالک و اداره کننده ی صنعت نفت 
شد؛ به طوری که تمامی فعالیت های باالدستی و پایین دستی شرکت  اعم  از  اکتشاف و اس�تخراج و تصفیه و توزیع و فروش 
و بهره برداری که قبل از آن توس��ط ش��رکت نفت انگلیس و ایران انجام می گرفت، از آن پس توسط شرکت ملی نفت ایران 

انجام و منجر به حفظ استقالل کشور شد.
نتایج تحقیق نشان داد ایران پس از ملي شدن نفت و به ویژه پس از پیروزي انقالب اسالمي با حاکمیت کامل بر منابع نفت 
و گاز، شاهد تحوالت بسیاري در تشکیالت و ساختار سازماني خود بوده است. در سال هاي اخیر تحوالت و بازآرایي و اصالح 
ساختار سازماني، جهت انجام مأموریت ها و رسیدن به اهداف، با توجه به چشم انداز و برنامه هاي آتي صنعت نفت از لحاظ 

ساماندهي بهتر، توسعه ی پایدار و رقابت بیش از پیش در عرصه هاي بین المللي در حال انجام است.

واژگان كلیدی:
تشکیالت، ساختار سازماني، 

شرکت های دولتی تابعه ی وزارت نفت، 
سیر تحوالت

تاریخ ارسال نویسنده: 96/08/12
تاریخ ارسال به داور: 96/09/22

تاریخ پذیرش داور: 96/11/16

مقدمه

چکیده

سیر تحول تشکیالت در شركت های دولتی تابعه ی وزارت نفت

اطالعات مقاله

صنعت نف��ت ایران قدیمی ترین و بزرگ ترین بخش صنعتی و صاحب 
یکی از اولین و منس��جم ترین تشکیالت در مجموعه ی نظام اداری کشور 
است. هدف تحقیق حاضر بررسي سیر تحول تشکیالت اداري در صنعت 
نفت ایران اس��ت. بدی��ن منظور ابتدا به اختصار نفت، نحوه ی تش��کیل و 
تاریخچه ی اکتش��اف آن تعریف مي ش��ود و س��پس تحوالت تشکیالت 
اداري صنعت نفت قبل و بعد از پیروزي انقالب اسالمي بررسی می گردد.

1- تاريخچه ی استخراج نفت در ايران
در س��ال 1280 خورش��یدی )1901 می��الدی( به دنبال اعط��ای امتیاز 
اس��تخراج و بهره برداری از نفت سراس��ر ایران )غیر از پنج استان شمالی( 

توس��ط مظفرالدین ش��اه قاجار به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی، صنعت 
نفت کش��ور پ��س از هفت س��ال تفحص مکتش��فین و کش��ف نفت در 
مسجدس��لیمان واق��ع در دامنه ی کوه ه��ای زاگرس، پا ب��ه عرصه وجود 
گذاشت و با فوران نفت از اولین چاه مسجدسلیمان، در سال 1287ش نام 
ایران به عنوان خاس��تگاه  نخس��ت خاورمیانه، در تاریخ عملیات نفتی این 

منطقه ی زرخیز جهان ثبت شد.
خرداد ماه س��ال 1287 خورشیدی )1908 میالدی( آغاز عصر نفت در 
ایران و بهره برداری صنعتی از طالی س��یاه است. نفت برای ایران فراتر از 
یک اندوخته و ذخیره ی زیرزمینی بود و با بررس��ی تأثیر نفت بر یک صد 
س��ال اخیر تاریخ ایران را بررس��ی شود دیده می ش��ود که در این دوران 

)azfaeizi@yahoo.com(نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
 2    اولین چاه نفت ایران، مسجدسلیمان، سال 1287 خورشیدی ]7 [ 1     جوشش نفت در مسجدسلیمان ]1[
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همه ی ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران متأثر از نفت بوده 
است.

1-1- تحوالت شركت نفت ايران و انگلیس قبل از ملي شدن صنعت نفت 
1288ش )1909م(

  مرحل�ه ی اول: این مرحل��ه از ابتداي کار تا س��ال 1303ش )1924م( 
به طول انجامید. از بدو تأس��یس ش��رکت نفت ایران و انگلیس و س��پس 
در ط��ول مدت گس��ترش آن و به خصوص پ��س از انعق��اد قراردادهاي 
بین المللي این ش��رکت، رؤسا و مدیران آن از نظر سیاسي جایگاه ویژه اي 
داشتند. حضور شرکت در هر منطقه به معناي سلطه ی اقتصادي، فرهنگي 
و اجتماع��ي انگلس��تان در آن منطقه ب��ود. اقتدار حکوم��ت مرکزي در 
خوزس��تان کاماًل صوري بود. خان هاي بختیاري ش��مال این استان و شیخ 
خزعل از اهواز تا مرز جنوبي اس��تان را در حیطه ی اقتدار خود داش��تند و 
ش��رکت هر سال مبلغي را براي حفظ امنیت به آنان مي پرداخت. در تمام 
این دوره ش��رکت کارهاي خود را با مش��ارکت دول��ت و البته از طریق 
س��فارت انگلیس در تهران انجام مي داد و تنها پس از تأسیس نمایندگي 
ش��رکت در سال 1300ش بود که تماس مس��تقیم با دولت برقرار شد. در 
ای��ن مرحله کارکنان فني اداري و بازرگاني ش��رکت که همه انگلیس��ي 
بودند  امکانات رفاهي )مس��کن( مناسب داشتند اما براي ایرانیان  )اعم از 

کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر و کارمند( مسکني ساخته نشده بود.
 مرحله ی دوم: این مرحله تا سال 1312ش )1933م( ادامه داشت. قدرت 
حکومت مرکزي در خوزستان استقرار یافت. ادارات دولتي در آنجا دایر 
شد. تعداد انگلیسي هاي شاغل در شرکت نفت رو به کاهش گذاشت. در 
این مرحله دولت مرکزي خواهان تس��لط هرچه بیشتر بر استان خوزستان 

بود اما هیچ اقدامي براي عمران و آباداني آن انجام نشد.
 مرحله ی سوم: این مرحله از زمان انعقاد قرارداد سال 1312ش )1933م( 
ت��ا هنگام تهاجم ارتش ه��اي خارجي به ایران در ش��هریور 1320 به طول 
انجامید. در این مرحله مأموران انگلیس��ي ش��رکت به تدریج تغییر کردند 
و تعهدات شرکت نس��بت به دولت و کارکنان ایراني مشخص تر شد. در 
س��ازمان اداري شرکت نیز تحول عمده اي بوجود آمد و توجه بیشتري به 

جنبه هاي بازرگاني و صنعتي بهره برداري از منابع نفتي معطوف شد.
 مرحله ی چهارم: این مرحله از شهریور 1320ش )1941م( آغاز شد و تا 
پای��ان جنگ جهاني دوم 1324ش )1945م( ادامه یافت. قدرت حکومت 
مرکزي ضعیف ش��ده ب��ود و ارتش ه��اي بیگانه در ایران مس��تقر بودند. 
به همین دلیل، مأموران دولتي س��ازگاري بیش��تري از خود نشان مي دادند 
و تمامی تقاضاهاي ش��رکت را انج��ام مي دادند. در این دوره معدودي از 
کارکنان انگلیسي شرکت برخي کارکنان ایراني را به بهانه ی هواخواهي 

از آلمان از کار اخراج کردند.
 مرحل�ه ی پنج�م: پس از خاتمه ی جنگ و خ��روج ارتش هاي بیگانه از 
ایران س��ازمان اداري ش��رکت با اعتراضات ش��دید مردم مواجه بود و تا 

هنگام خلع ید ش��رکت از کشور ادامه داش��ت. به تدریج وضع بهداشت و 
آموزش بهتر شد و انستیتوي فني آبادان تأسیس گردید ]3[.

1-2- تحوالت پس از ملي شدن صنعت نفت ايران 1329ش )1950م(
  دوره ی اول: پ��س از تصویب الیحه ی ملي ش��دن صنعت نفت در 29 
اس��فند ماه 1329ش و خلع ید از ش��رکت نفت ای��ران و انگلیس و ایجاد 
ش��رکت ملي نفت ایران، تا حدود یک س��ال و نیم بعد از آن عماًل قوانین 
و مقررات پرس��نلي شرکت س��ابق اعمال مي ش��د. در اوائل خرداد سال 
1330ش دول��ت تصمی��م گرفت براي اداره ی موقت ش��رکت ملي نفت 
ایران، تا زماني که اساس نامه شرکت تنظیم شود  به شرطي که با مقررات 
قانون ملي ش��دن نفت منافات��ي پیدا نکند هیأت مدیره اي مرکب از س��ه 
نف��ر تعیین کند و آنرا به همان روش س��ابق زیر نظ��ر هیأتي مختلط اداره 
کنن��د. در 20 خرداد ماه 1330ش تابلوي جدید ش��رکت نصب ش��د اما 
کارکنان غیرایراني ش��رکت که راضي به این ام��ر نبودند در 10 مهر ماه 
همان سال  ایران را ترک کردند و شرکت نفت به صورت سازماني ایراني 
درآمد. به موجب قانون مورخ 9 اردیبهش��ت 1330ش ش��رکت ملي نفت 
ایران تأس��یس و اساس نامه ی آن اولین بار در آذر ماه 1331ش تنظیم شد 
و پ��س از چندی��ن بار تغییر در دي ماه 1332، اردیبهش��ت ماه 1339، تیر 
ماه1342، اردیبهش��ت ماه 1347 و مرداد ماه 1353 به صورت متن کنوني 

که قانون جدید نفت نامیده مي شود درآمد.
 دوره ی دوم: تش��کیل کنسرسیوم )ش��رکت هاي عامل نفت( است که 

 3     نمودار عناوین شرکت هاي نفتي در ایران ]3 [

شرکت نفت انگلیسی/پرشیا
از نهم ماه صفر 1319ق. )1290ش( تا 26 تیر ماه 1329 

قرار داد دارسی-الیحه ی الحاقی گس-گلشائیان

شرکت ملی نفت ایران
29 اسفند ماه 1329 قانون ملی شدن نفت

تأسیس به موجب قانون مورخ 9 اردیبهشت 1330

کنسرسیوم چند ملیتی شرکت های عامل نفت: 
اکتشاف و تولید و تصفیه ی نفت

7 آبان 1333 تا 3 خداد 1351

شرکت ملی نفت ایران
)عملیات غیر صنعتی(

شرکت ملی نفت ایران 
)تسلط ایرانیان بر صنعت نفت بیشتر شد(

شرکت ملی نفت ایران 
جمهوری اسالمی ایران

از22 بهمن 1357 
حاکمیت کامل بر نابع نفت و گاز

شرکت سهامس خاض خدمات نفت ایران از 
3 خرداد سال 1351 تا بهمن 1357
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به موجب آنچ��ه در متن قرارداد 1333ش آمده به مجموع ش��رکت هاي 
طرف قرارداد شرکت ملي نفت ایران کنسرسیوم اطالق شده است. پس از 
امضاي قرارداد امیني-پیج در شهریور 1333ش )سپتامبر 1954م( و اعالم 
تأس��یس شرکت شرکاي نفت ایران، این قرارداد در آبان 1333ش )اوت 
1954م( به مرحله ی اجرا درآمد و تا س��ال 1353ش )1974م( معتبر بود. 
در این قرارداد ش��رکت هاي طرف قرارداد و صاحب امتیاز عبارت بودند 
از: ش��رکت نفت بریتانیا، شرکت ش��ل )هلندي-انگلیسي(، شرکت هاي 
آمریکایي )استاندارد اویل کالیفرنیا، استاندارد اویل نیوجرسي، سوکوني 
واکیوم، تگزاک��و و گلف(، ش��رکت سي.اف.پي.)فرانس��وي(. بنابراین 
ش��رکت ملي نفت ایران تا 11 تیر 1337ش )اول ژوئیه ی 1958م( به همان 
ش��یوه ی ش��رکت نفت ایران و انگلی��س و قوانین حاکم ب��ر آن فعالیت 
مي کرد. در این س��ال با دعوت از مؤسس��ه ی جاکوب1 آمریکا که تبحر 
آن در طبقه بندی مشاغل زبان زد بود، مشاغل شرکت ملی نفت طبقه بندی 
و ارزیابی ش��د. بر اس��اس طرح جاکوب، رتبه ی س��ازمانی کارمندان از 
1تا 20 تعیین گردید و از الف )A( تا دي )D( درجه بندی ش��د. متعاقب 
آن در س��ال 1345ش بنا به پیش��نهاد ش��رکت ملی نفت و بررسی مجدد 
مؤسس��ه ی مزب��ور، طبقه بندی مش��اغل از 20 به 13 رتب��ه کاهش یافت. 
ام��ا درجات س��ازمانی به همان حالت قبلی باقی مان��د. رده بندی جدید با 
کمک مؤسس��ه ی هی گروپ2 که انگلیسی-آمریکایی است انجام شد. با 
آغاز فعالیت کنسرس��یوم هرچند ظواهر امر دالل��ت بر اجرای قانون ملی 
شدن نفت و تس��لط ایران بر امور صنعت خود داشت، در حقیقت دولت 
ایران و شرکت ملی نفت فقط اختیارات محدودی در اداره ی این صنعت 
داش��تند. در عمل شرکت های عضو کنسرس��یوم  به خصوص برای تعیین 
قیمت هر بشکه نفت خام و تعیین میزان تولید )که در آمد کشور از فروش 
نفت به این دو عامل بستگی داش��ت( حقوق و اختیارات وسیعی داشتند. 
دولت ایران و ش��رکت ملی نفت در این موارد مطلقاً اختیاری نداشتتند و 

کنسرسیوم در تصمیم گیری آزاد بود.
  دوره ی سوم: تشکیل شرکت سهامی خاص خدمات )1357-1353ش( 
اس��ت که پس از عقد قرارداد س��ال 1353ش، هرچن��د تغییرات عمده و 
عمیقی به وجود آمد )که اصوالً هیچ شباهتی به زمان عقد قرارداد مهر ماه 
1333ش کنسرس��یوم نداش��ت(. اما تنها در سال 1357ش بود که ایران به 
تمام معنی مالک منابع نفتی و مدیرمختار صنعت نفت خود ش��د. در طول 
مدت اجرای قرارداد، به مرور مس��ائل مختلفی در زمینه ی امور فنی، مالی 
و اداری پیش آمد که دولت ایران و ش��رکت ملی نفت را متوجه نقایص 
محت��وای قرارداد کرد و این موضوع را قوت بخش��ید که تمدید قرارداد 
بدون تجدید نظر اساسی در آن، با مصالح کشور مطابقت ندارد. از این رو 
در س��ال 1353 ش )1974م( قرارداد جدیدی جایگزین قرارداد 1333ش 
)1954م( ش��د که طبق آن ش��رکت مل��ی نفت از طرف ای��ران مالک و 
اداره کننده ی صنعت نفت در حوزه ی قرارداد شد و می توانست نفت خام 

را در سر چاه به شرکت های مورد نظر عرضه کند ]3[

1-3- سیر تطور تغییرات سازمانی شركت ملی نفت ايران
در س��ال 1344ش )1965م( بخش��نامه ای از سوی ریاست هیأت مدیره و 
مدیر عامل ش��رکت ملی نفت ایران صادر ش��د که به موج��ب آن از تاریخ 
25 دی ماه 1344ش)14ژانویه ی 1966م( س��اختار سازماني جدید شرکت 

به ترتیب زیر تغییر و ابالغ شد ]4 [

الف- امور تولید و پااليش و پخش
1- امور اکتشاف و استخراج

2- امور پاالیش
3- امور پخش

4- امور خطوط لوله و مخابرات
5- اداره کل منطقه ی کرمانشاه

ب- مدير امور فنی و بین المللی
1- امور مهندسی و خدمات فنی

2- امور توسعه و تحقیقات
3- امور شرکت های وابسته و روابط با گروه هاي بین المللي

4- امور قراردادهاي بین المللي
5- امور بازاریابی و صادرات

ج- مدير امور اداری و مالی و بازرگانی
1- امور اداری

2- امور مالی
3- امور بازرگانی

4- امور بهداری و بهداشت
5- امور وام، وجوه بازنشستگي و پس انداز کارکنان

د- ادارات ستادی زير نظر مدير عامل
1- امور حقوقی

2- امور سازمانی
3- واحد برنامه ها و بررسی های اقتصادی

4- کمسیون معامالت
5- امور بازنشستگی

6- امور نمایندگی های خارج
7- اداره کل بازرسی

8- اداره کل روابط عمومی

ه- مدير امور مهندسي و طرح هاي اجرائي
1- واحد طرح پاالیشگاه ها )داخلي(
2- مهندسي و پروژه هاي ساختماني
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3- طرح شاه لوله ی گاز ایران
4- امور اداري مهندسي و طرح هاي اجرائي

1-4- تحوالت س�اختاري و س�ازماندهي صنعت نفت اي�ران پس از پیروزي 
انقالب اسالمي

1-4-1- تأسیس وزارت نفت
پس از پیروزی انقالب، دولت موقت، تأسیس وزارت نفت را به شورای 
انقالب پیش��نهاد کرد که پس از بررس��ی های الزم، در هشتم مهر ماه 1358 
به تصویب این شورا رس��ید و جهت اجرا به دولت ابالغ شد. به موجب این 
قانون، شرکت های ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی و تمامی شرکت های 
تابع��ه ی آنها ج��زء ابواب جمعی وزارت نفت محس��وب و موظف ش��دند 
پ��س از تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات و اتخاذ روش ها و سیس��تم های 

تشکیالتی تمامی امور خود را تحت نظر وزیر نفت به انجام رسانند ]8[.

وزارت نفت جمهوري اسالمي ایران از 8 مهر ماه 1358؛ حاکمیت کامل 
بر منابع نفت و گاز را بر عهده گرفت.

  معاون وزیر در امور نفت
  معاون وزیر در امور گاز

  معاون وزیر در امور پتروشیمي
  معاون وزیر در امور بین المللي و بازرگاني
  معاون وزیر در امور پژوهش و برنامه ریزي

  معاون وزیر در امور اداری و مالي
  دفتر امور حقوقي و پارلماني

  دفتر روابط عمومی
  دبیرخانه ی بازرسی

  حسابرسی کل

1-4-2- شركت ملی نفت ايران
ش��رکت ملی نف��ت از س��ال 1330ش تاکنون عهده دار سامان بخش��ی و 
سیاس��ت گذاری فعالیت های صنعت نفت اعم از اکتش��اف، حفاری، تولید، 
پژوه��ش و توس��عه، پاالی��ش و توزیع نف��ت، گاز، فرآورده ه��ای نفتی و 
صادرات آنها بوده است. این ش��رکت با در اختیارداشتن ذخیره های عظیم 
هیدروکربوری، یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان به شمار می آید 
و با پیش��رفت دانش و فن آوری صنعت نفت و پیچیده تر شدن مناسبت های 

اقتصادی و سیاسی، جایگاه این شرکت نیز ارتقاء یافته است.
ش��رکت ملی نفت ایران مجموعه ای س��ازمان یافته از واحدهای مدیریتی 
)مدیریت امور بین الملل، مدیریت پژوهش و فن آوری، مدیریت برنامه ریزی 
تلفیقی، مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز، مدیریت فن آوری 
اطالعات و ارتباطات، مدیریت توس��عه ی منابع انسانی، مدیریت امور مالی، 
مدیریت امور حقوقی، مدیریت اکتشاف، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط 

زیست، طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز، مدیریت پشتیبانی ساخت و 
تأمین کاال(، واحد های ستادی )روابط عمومی، هسته ی گزینش، حراست، 
امور بازرس��ی و پاسخگویی به ش��کایات، حسابرس��ی داخلی(، واحدها و 
س��ازمان های مستقل ) پژوهشگاه صنعت نفت، س��ازمان بهداشت و درمان، 
شرکت ملی صادرات گاز ایران، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، 
صندوق های بازنشس��تگی، پس انداز و رفاه کارکنان(، شرکت های تولیدی 
)ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران، 
شرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت فالت قاره ی ایران، شرکت نفت و 
گاز اروندان، ش��رکت نفت خزر( و شرکت های خدمات فنی )شرکت ملی 
حفاری ایران، ش��رکت مهندسی و توسعه ی نفت، ش��رکت پایانه های نفتی 

ایران، سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس( است.
قب��ل از انقالب، فعالیت اکتش��اف و اس��تخراج و تولید نف��ت و گاز در 
مناط��ق دریای��ی ایران که خ��ارج از حوزه ی کنسرس��یوم بود توس��ط پنج  
ش��رکت )س��یریپ، ایپاک، الپکو، ایمینیکو و س��وفیران( انجام می شد که 
یا طرف قرارداد ش��رکت ملی نفت ایران بودند یا به صورت کنسرس��یومی  
از ش��رکت های خارجی و ش��رکت ملی نفت ایران به وج��ود آمده بودند و 
در چارچوب قراردادهای مش��ارکت در تولید فعالیت می کردند. بر اساس  
مصوبه ی شورای انقالب در سال 1358 در مورد لغو قراردادهای نفتی مغایر 
با قانون ملّی شدن نفت، قراردادهای مذکور لغو شد و در شهریور ماه 1359 
شرکت نفت فالت قاره ی ایران برای عهده دار شدن و تمرکزبخشی به امور 
پنج شرکت مذکور به عنوان شرکت فرعی شرکت  ملی نفت تأسیس شد ]2[

تغییرات در سال هاي 1370-1372 
 حس��ب تصمیمات متخذه در هیأت مدیره ی ش��رکت ملي نفت ایران در 
اسفند ماه 1370، فعالیت هاي باالدستي نفت و گاز از فعالیت هاي پایین دستي 
منفک و شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي تأسیس شد. بدین 
ترتیب س��اختار س��ازماني مدیریت امور پاالیش )هفت پاالیش��گاه نفت(، 
مدیریت امور خطوط لوله و مخابرات، ش��رکت مل��ي پخش فرآورده هاي 
نفتي و مدیریت امور مهندس��ي و س��اختمان، از س��اختار شرکت ملي نفت 
ایران منتزع و در کالبد ساختاري شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي 

نفتي سازماندهي گردید.

تغییرات طی سال های 1376-1384
این مقطع دوران وقوع تحوالت س��اختاري بس��یار گس��ترده در صنعت 
نفت کش��ور اس��ت. در بخش پائین دس��تی صنعت نفت و در ش��رکت ملی 
گاز، تمامی  شعب منطقه ای به شرکت های مستقل استانی یا منطقه ای تبدیل 
شدند. در ش��رکت ملي پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، پاالیشگاه های  
نه گانه ی کش��ور در قالب ش��رکت هاي پاالیش و نیز ام��ور خطوط لوله و 
مخابرات به شرکت  هاي مس��تقل تبدیل شدند. در شرکت ملی گاز چندین 
شرکت و مجتمع پاالیشی برای اداره ی پاالیشگاه های  گازی تأسیس گردید 
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و در بسیاری از ش��رکت های اصلی، مدیریت های  مستقل مانند بازرگانی و 
مهندسی و صادرات گاز، تبدیل به شرکت های مجزا شدند.

بخش باالدس��تی صنعت نفت نیز به ش��رکت های متعددی تقس��یم ش��د. 
مدیری��ت مناطق نفت خیز جنوب به ش��رکت تبدیل ش��د و مناطق عملیاتي 
زیرمجموعه ی آن  )آغاجاری، مسجدس��لیمان، کارون، مارون و گچساران( 
هرکدام به ش��رکت های  وابس��ته به آن تبدیل ش��دند. برخی فعالیت ها مانند 
خدمات مهندس��ی، رفاهی  و ترابری و پشتیبانی و پیراحفاري نیز به وضعیت 
ش��رکتی درآمدند. در سایر مناطق غیر از دریا و محدوده ی مناطق نفت خیز 
جنوب )حوزه ی کنسرسیوم( نیز شرکت های  متعدد نفتی )مانند شرکت نفت 
خزر، ش��رکت نفت مناطق مرکزی و ش��رکت  نفت و گاز اروندان( بوجود 
آمدند. تأسیس شرکت پایانه های نفتی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
)که بعداً به ش��رکت تبدیل شد(، دو شرکت کارفرمائی جهت نظارت عالیه 
بر طرح ها و پروژه هاي باالدس��تي به نام  مهندس��ی و توسعه ی نفت )متن( و 
نفت و گاز پارس3  از مهم ترین تغییرات و تحوالت س��ازمانی این دوره  بود. 
در ای��ن دوره همچنین دو ش��رکت پیمانکاری پترو پ��ارس  و پترو ایران نیز 

تأسیس شدند ]2[

نقشه ی سازمان شركت ملی نفت ايران
 معاون وزير و مدير عامل شركت ملي نفت ايران

ستاد مديريت عامل
  معاون مدیرعامل در تولید

  معاون مدیرعامل در توسعه و مهندسی
  معاون مدیرعامل در امور بین الملل

  معاون مدیرعامل در امور عملیات غیرصنعتی
  روابط عمومی

  حراست
  بازرسی و پاسخگویی به شکایات

  امور اجرائی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
  هسته ی گزینش

  مجری طرح توسعه ی الیه های نفتی میدان پارس جنوبی
  مجری طرح توسعه ی پایدار منطقه ی پارس جنوبی

ERP مجری طرح سامانه ی برنامه ریزی منابع انسانی  

مديريت ها
  مدیریت امور بین الملل

  مدیریت پژوهش و فن آوری
  مدیریت اکتشاف

  مدیریت فن آوری اطالعات و ارتباطات
  مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز

  مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کاال
  مدیریت نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفت خیز جنوب

  مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل
  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

  مدیریت توسعه ی منابع انسانی
  مدیریت امور مالی

  مدیریت امور حقوقی
  مدیریت مهندسی ساختار

  مدیریت سرمایه گذاری و کسب و کار
  مدیریت مرکز توسعه ی مدیریت صنعت نفت

شركت های تابعه ی حوزه ی توسعه و مهندسی
  شرکت مهندسی و توسعه ی نفت

  شرکت نفت و گاز پارس
  شرکت نفت خزر

حوزه ی هیأت مديره
  پژوهشگاه صنعت نفت

  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
  شرکت ملی صادرات گاز ایران

  امور صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان
  سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

  امور مجامع و دبیرخانه هیأت مدیره
  حسابرسي داخلي

شركت های تابعه ی حوزه ی تولید
  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

- شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
- شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون

- شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان
- شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
- شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

-  شرکت پیرا حفاری
- شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

-  شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب
- مدیریت خدمات رفاهی )تغییر ماهیت حقوقي از ش��رکت به مدیریت در 

اجراي سیاست هاي اصل 44(
 ش��رکت نفت فالت ق��اره ایران )مناطق عملیاتی خارک، س��یری، الوان، 

بهرگان، قشم و کیش(
 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
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- شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
- شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

- شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 شرکت ملی حفاری ایران
 شرکت نفت و گاز اروندان

 شرکت پایانه های نفتی ایران
 شرکت های تابعه ی حوزه ی عملیات غیرصنعتی
  شرکت منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس

  سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی الوان

1-4-3- شركت ملی گاز ايران
کارب��رد گاز طبیعی به عنوان س��وخت، تنها قس��متی از موارد متنوع 
کارآیی این ماده ی گرانقدر به شمار می رود. اهمیت اصلی و واقعی گاز 
طبیعی با توجه به ارزش افزوده ی فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع 
کاالی ب��ا ارزش اقتصادی در بخش صنعت به عنوان ماده ی اولیه یا منبع 
انرژي ظاهر می شود. نیاز روزافزون به گاز براي تأمین انرژي و سوخت 
و همین طور ارز حاصل از فروش و صادرات جهت س��رمایه گذاري و 
راه اندازي صنایع مادر و زیربنایي کش��ور، اندیش��ه ی تمرکز بخش��یدن 
فعالیت ه��اي مرتبط ب��ا صنع��ت گاز را تقویت ک��رد و در این ارتباط 
طبق اساسنامه ی قانونی، ش��رکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از چهار 
شرکت اصلی وابس��ته به وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران در سال 
1344ش )1965م( تأس��یس ش��د. در ای��ران ابتدا فقط نفت اس��تخراج 
می ش��د و همراه آن مقدار زیادی گاز. از 1910 تا 1960 گازهای تولید 
ش��ده به همراه نفت عمدتاً سوزانده می شد. در اوایل دهه ی 60 میالدی 
طی قراردادی در مقابل احداث کارخانه ی ذوب آهن توسط روسیه در 
ایران، گازهای همراه نفت اس��تخراج ش��ده با خط لوله به روسیه منتقل 
شد. در واقع به مدت 50 سال این گازها می سوخت و استفاده ای از آن 
نمی ش��د. اما پس از آن و همزمان با صادرات به روسیه برای اولین بار، 
گازهای تولیدی همراه نفت، در ش��یراز اس��تفاده شد. در واقع کارخانه 
سیمان شیراز اولین کارخانه ای بود که گازسوز شد و به تدریج شبکه ی 
انتقال گاز به س��ایر شهرهای ایران توسعه یافت. بدین ترتیب گازی که 
50 س��ال می سوخت و هدر می رفت وارد ش��بکه ی گازرسانی کشور، 
خانه ه��ای مردم و صنایع عمده ش��د. این وضعیت ت��ا زمانی که میادین 
مس��تقل گازی کشف نش��ده بودند و گاز تنها از میادین نفتی استخراج 
می ش��د طبیعی بود. اما با کش��ف میادین مس��تقل گازی نظیر کنگان و 
پارس جنوبي ضروری بود این تفکیک مس��ئولیت ها در مورد استخراج 
گاز بین ش��رکت ملی نفت و ش��رکت ملی گاز انجام ش��ود. به عبارت 
دیگر شرکت ملی نفت مسئولیت اکتشاف، استخراج، تولید وتوسعه ی 
میادی��ن نفتی و گازی و  تجارت و صادرات نفت و ش��رکت ملی گاز، 

مسئولیت توزیع، تجارت و صادرات گاز را عهده دار است.
نقشه ی سازمان شركت ملی گازايران

 معاون وزير و مدير عامل شركت ملي گاز ايران

مديريت ها
 مدیریت امور بین الملل

 مدیریت پژوهش و فن آوري
 مدیریت هماهنگی امور گاز رسانی

 مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید
 مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

 مدیریت امور مالی
 مدیریت توسعه ی منابع انسانی

 مدیریت هماهنگی و نظارت بر توزیع گاز طبیعی)دیسپچینگ(

شركت های ستادی
 شرکت توزیع گاز ایران )شامل 31 شرکت گاز استاني(

 شرکت مهندسی و توسعه ی گاز ایران
 شرکت انتقال گاز ایران

 شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی ایران
 شرکت بازرگانی گاز ایران

 شرکت گاز خودرو ایران
 شرکت خدمات غیرصنعتی گاز ایران

واحدهای ستادی
 روابط عمومی

 امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پدافند غیرعامل
 امور مجامع

 حسابرسی داخلی
 حراست

 بازرسی فنی
 امور حقوقی

 امور اجرایی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات
 امور بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 امور فن آوری اطالعات و ارتباطات
 هسته ی گزینش

 امور تخصصی بازرگانی
  توسعه ی نفت و گاز

شركت های پااليش گاز
 شرکت پاالیش گاز بید بلند
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 شرکت پاالیش گاز بید بلند2
 شرکت پاالیش گاز پارسیان

 شرکت پاالیش گاز ایالم
 شرکت پاالیش گاز فجرجم

 شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم
 شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد

 شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی

1-4-4- شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی از جمله ش��رکت های تابعه ی 
وزارت نفت دولت جمهوری اس��المی ایران اس��ت که مسئولیت 
توس��عه ی عملیات تولید در صنعت پتروش��یمی کشور را بر عهده 
دارد. این ش��رکت در بدو تأسیس در سال 1343 ش فعالیت خود 
را با یک واحد کوچک تولیدی کود ش��یمیایی ش��یراز آغاز کرد 
و در حال حاضر دومین تولیدکننده و صادرکننده ی فرآورده های 
پتروشیمی در خاورمیانه اس��ت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
طول س��الیان اخیر نه تنها با افزایش حجم و تنوع محصوالت، بلکه 
با پیشرفت در زمینه های تحقیقاتی و فن آوری به سوی خودکفایی 

گام نهاده است.

مرحله ی پیدايش
 بهره برداری از واحد تولید کود شیمیایی شیراز در سال 1342

 تأسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 1342

مرحله ی گسترش اولیه
احداث مجتمع های پتروشیمی متعدد از جمله بندر امام )ایران-ژاپن(، فارابی 
)ایران نیپ��ون(، خارک، پازارگاد، کربن اهواز )ایران(، رازی )ش��اهپور( و 

طرح های توسعه ی پتروشیمی شیراز

مرحله ی ركود
  به حداقل رس��یدن فعالیت های تولیدی شرکت در سال های دفاع مقدس 

تا اواسط سال 1367
  تکمیل طرح توسعه ی پتروشیمی شیراز، توقف احداث پتروشیمی بندر امام

مرحله ی تجديد حیات و بازسازی
  بازس��ازی مجتمع های آسیب دیده در جنگ طی برنامه ی اول توسعه در 

سال های 1368-1373
  بهره برداری از برخی طرح های اساس��ی مثل پتروشیمی اصفهان، اراک و 

تکمیل مجتمع بندر امام

18
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  توس��عه ی صادرات و خصوصی سازی و سوددهی در برنامه ی پنج ساله ی 
دوم در سال های 1374-1378

مرحله ی جهش و تثبیت
 س��رآغازی برای جهانی شدن صنعت بر پایه ی تجربیات برنامه های اول و 

دوم در برنامه ی سوم توسعه
 توس��عه ی ص��ادرات و ارتقاء صنع��ت در صادرات غیرنفتی و گس��ترش 

خصوصی سازی

نقشه ی سازمان شركت ملی صنايع پتروشیمی ايران
 معاون وزير و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشیمي

واحدهای ستادی
  دفتر معاون وزیر

  روابط عمومی
  هسته ی گزینش

  امور بازرسی
  امور بین الملل

  مهندسي ساختار
  امور حسابرسی داخلی

  حراست
  امور مجامع و سهام

  امور حقوقی
  امور اجرایی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری

  دفتر توسعه ی صنایع پایین دستي

مديريت ها
  بهداشت، ایمنی و محیط زیست

  مدیریت برنامه ریزی و توسعه
  مدیریت توسعه ی منابع انسانی

  مدیریت امور مالی
  مدیریت کنترل تولید

  مدیریت طرح ها

1-4-5- شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی ايران
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در اس��فند ماه 1370 
حس��ب ابالغ مصوبه ی هیأت مدیره ی ش��رکت ملي نفت ایران بر اس��اس اصل 
تفکیک فعالیت های باالدس��تی )اکتشاف و تولید نفت خام و گاز( از پایین دستی 
)پاالی��ش ، انتقال نفت خام و فرآورده، صادرات، واردات و توزیع فرآورده های 
نفتی( در وزارت نفت تأسیس و فعالیت های رسمی آن از سال 1371 آغاز شد. 

این شرکت به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت، راهبری و نظارت 
بر فعالیت های چهار شرکت فرعی و نه شرکت پاالیشی را بر عهده دارد.

نقشه ی سازمان شركت ملی پااليش و پخش
 معاون وزير و مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش

شركت های عملیاتی و خدماتی
  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
  شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

  شرکت توسعه صنایع پاالیش نفت

مديريت ها
  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی

  مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید
  مدیریت امور مالی

  مدیریت توسعه ی منابع انسانی
  مدیریت بازرگانی

  مدیریت فن آوری اطالعات و ارتباطات
  مدیریت پژوهش و فن آوري

  مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل

پااليشگاه های جديد
1- س��تاره ی خلیج فارس 2- بهمن گنو 3- خوزس��تان 4- پارس 5- آناهیتا 

6- شهریار 7- کاسپین
این پاالیشگاه ها حسب مصوبات دولت بدواً خصوصي اداره مي شوند و در 

ساختار رسمي شرکت ملی پاالیش و پخش تعریف و تعبیه نشده اند.

امور ستادی
  دفتر مدیرعامل

  امور حقوقی
  بازرسی فنی و نظارت بر تحویل و تحول مواد نفتي

  مهندسی ساختار
  حراست

  حسابرسی داخلی
  روابط عمومی
  امور بین الملل

  امور مجامع
  بازرسی و پاسخگویی به شکایات

  امور اجرایي هیأت بدوي رسیدگي به تخلفات اداري
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پانويس هاپانويس ها
1. Jacob 2. Hay Group 3. POGC

منابعپانويس ها

]1 [ آلبوم یک صد سال نفت ایران، بي تا بي جا، شرکت ملي صنایع پتروشیمي ایران
]2 [س��اختار س��ازمانی صنعت نفت تحوالت و مش��کالت )1390(. مجله ی اقتصاد انرژی، شماره های-

143و144
]3[ طرفی، عباس )1374(، مدیران صنعت نفت ایران، جلد اول، تهران، مؤلف

]4 [ طرفی، عباس )1374(، مدیران صنعت نفت ایران، جلد سوم، تهران، مؤلف
]5[ طرفی، عباس )1374(، مدیران صنعت نفت ایران، جلد پنجم، تهران، مؤلف

]6 [ نفت از آغاز تا به امروز )1364(، تهران، روابط عمومی و ارشاد وزارت نفت

]7[ نفت در گذر زمان )1380(، تهران، روابط عمومی وزارت نفت
]8 [ وزارت نفت در یک نگاه )1369(، تهران، روابط عمومی و ارشاد وزارت نفت

[9] http://www.mop.ir/portal/home    (1396/3/10 دسترسي در(
[10] http://www.nigc.ir (1396/3/10 دسترسي در( 
[11] http://www.nioc.ir/Portal/home (1396/3/10 دسترسي در(  
[12] http://www.niordc.ir   (1396/3/10 دسترسي در(
[13] http://www.nipc.ir (1396/3/10  دسترسي در( 

شركت های تولیدي )پااليشی(
  شرکت پاالیش نفت آبادان

  شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند
ش��رکت هایی که در اجراي سیاست هاي اصل 44 شرکت هاي زیر به بخش 

خصوصي واگذار شدند:
  شرکت پاالیش نفت اصفهان

  شرکت پاالیش نفت بندرعباس
  شرکت پاالیش نفت شهید تندگویان تهران

  شرکت پاالیش نفت تبریز
  شرکت پاالیش نفت شیراز

  شرکت پاالیش نفت کرمانشاه
  شرکت پاالیش نفت الوان

نقشه ی سازمان وزارت نفت
ادارات كل ستاد و وزارتخانه

 معاونت امور بین الملل و بازرگانی
 معاونت امور حقوقی و مجلس

 معاونت امور مهندسی 
 معاونت نظارت برمنابع هیدروکربوری

 معاونت برنامه ریزی
 معاونت مهندسی، پژوهش و فن آوری

 معاونت توسعه ی سرمایه انسانی و مدیریت
 اداره کل دفتر وزارتی

 اداره کل بازرسی و پاسخگوئي به شکایات 
 اداره کل حسابرسی و امور مجامع

 اداره کل روابط عمومی و اطالع رساني
 اداره کل نظارت بر صادرات و مبادالت مواد نفتی

 اداره کل HSE و پدافند غیرعامل 
 امور اوپک و روابط با مجامع انرژی

 دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش

 سازمان حراست
 اداره کل دفتر هماهنگي تخلفات اداري کارمندان

واحدها و مؤسسات مستقل و وابسته
 دانشگاه صنعت نفت

 مؤسسه ی مطالعات بین المللي انرژي
 پژوهشگاه صنعت نفت

شركت هاي تابعه )شركت های مادر تخصصی(
 شرکت ملی نفت ایران 
 شرکت ملی گاز ایران

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نتیجه گیري
با تأمل  در متن اس��ناد و منابع اطالعاتي دست اول و بر اساس یافته هاي پژوهش، 
تحوالت س��اختار صنعت نفت  ایران نش��ان می دهد که  با تصویب قانون ملی شدن 
نفت، شرکت ملی نفت ایران، مالک و اداره کننده ی صنعت نفت شد. به طوری که 
تمامی فعالیت های باالدستی و پایین دستی ش��رکت  اعم  از  اکتشاف و اس�تخراج و 
تصفیه و توزیع و فروش و بهره برداری که قبل از آن توسط شرکت نفت انگلیس و 
ایران انجام می شد از آن پس به دست شرکت ملی نفت ایران انجام و منجر به حفظ 

استقالل کشور خواهد شد.
شرکت های  بزرگ نفتی برای تداوم حیات سازمانی در بازارهاي جهاني، افزایش 
کارآیي و بهبود بهره وري به طور مستمر در  ساختار سازماني و نحوه ی اداره ی امور 
خود تجدید نظر کرده  و با بازآرایی س��اختار سازماني خود، به صورت  کاراتر عمل 
مي کنند.صنعت نفت ایران پس از ملي ش��دن نفت و به ویژه پس از پیروزي انقالب 
اسالمي با حاکمیت کامل بر منابع نفت و گاز، شاهد تحوالت بسیاري در تشکیالت 
اداري و س��اختار سازماني خود بوده اس��ت. تحوالت و بازآرایي ساختار سازماني 
جهت انجام مأموریت ها و رسیدن به اهداف، با توجه به چشم انداز و برنامه هاي آتي 
صنعت نفت در سال هاي اخیر از لحاظ ساماندهي بهتر، توسعه ی پایدار و رقابت بیش 

از پیش در عرصه هاي بین المللي در حال انجام است.


