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نگاهی گذرا به تاریخچه قراردادهای نفتی ایران  -قسمت دوم
حجت ربیعی پورسلیمی ،شرکت ملی نفت ایران

س��یر تح��ول ترتیبات قرارداده��ای نفتی در
تاری��خ ای��ران با داس��تان پر فرازونش��یب خود
از قرارداده��ای امتی��ازی ش��روع ش��ده و پس
از گ��ذر از قرارداده��ای مش��ارکتی ،به س��مت
قراردادهای خدمتی چرخش داش��ته است .در
این بی��ن ،مهمترین بخش تح��ول قراردادهای
پیش از انقالب اس�لامی در ب��ازه زمانی 1333
ت��ا 1974-1974(1353م) اتف��اق افت��اده
بهطوريکه فرازونش��یب رخدادهای این دورهي
بیس��ت س��الهي تاریخ صنعت نفت ایران ،تأثیر
شگرفی حتي بر تحول قراردادهای صنعت نفت
دنیا داشته است.
بهرهبرداری از مناب��ع نفتی ایران را بهترتیب داش��تند .باتوجه به س��ابقه طوالنی ایرانیان در
توالی تاریخی به  5قسمت میتوان تقسیم کرد :استفاده از نفت و در نظر گرفتن اینکه امپراتوری
ِ
دوران قدی��م یعنی قبل از اب��داع روش کنونی قدیم این سرزمين تقریباً تمام مناطق نفتخیز
حفاری،امتی��ازات دوره قاجاریه ،مقررات پس قفق��از و خاورمیانه را در ب��ر میگرفت ،تعجبی
از مش��روطیت،الیحه الحاقی گلشائیان – گس ،ندارد که بعضی از دانش��مندان مثل “هرتسفلد”
کلمه نفت را فارس��ی و اش��تقاق آن را از ریشه
تشکیل شرکت ملی نفت ایران.
لغت ناب دانس��تهاند .به هرحال این واقعیت که
ال�ف  :دوران قدی�م یعن�ی قب�ل از اب�داع روش ایرانیان از مدتها قبل از اس�لام با مواد نفتی و
مصرف آنها آشنایی داشتهاند امري مسلم است
کنونی حفاری
اس��تخراج نف��ت ب��ه روش کنون��ی یعنی از ول��ی از قواعد و مقرراتی ک��ه در آن دوره برای
طری��ق حفرچاه تنها از نیمه اول قرن گذش��ته بهرهبرداری از منابع نفت وجود داشته ،اطالعی
معمول شده اس��ت ،درحاليكه استفاده از نفت در دست نیست.
که بهصورت چش��مه از زمین میجوشد ،یا گاز
طبیعی که از شکافی خارج میشود و همچنین،
نهضت صنعت��ی در نیمه دوم ق��رن نوزدهم
قیر که از معادن سطحاالرضی بهدست میآمد،
سابقه بس��یار طوالنیتري دارد .مصریان از هزار اهمیت و ارزش نفت را به جهانیان آش��کار کرد
س��ال قبل قیر را برای عایقکاری کش��تیها و و مخصوص��اً پ��س از آنک��ه در  1859میالدی،
مومیائی مردگان بهکار میبردند ،آتش��کدههای کلن��ل "دری��ک " ب��ا اس��تفاده از دکل حفاری
زرتشتیان ایران بعضاً با گاز طبیعی که از زمین موف��ق به اس��تخراج نفت ش��د ،س��رمایهداران
بی��رون میآمد میس��وخت و باالخره ایرانیان و خارجی درصدد تحصیل امتیازهایی در کش��ور
رومی��ان قب��ل از اعراب با اس��تعمال نفت برای ما بر آمدند و چون در این زمان پادش��اه ایران(
پرتاب گلولههای آتش��ین در جنگلها آش��نایی ناصرالدین ش��اه قاجار) احتی��اج فراوانی به پول
داشت ،چندین امتیاز به اتباع خارجی و داخلی
ب  :امتیازات دوره قاجاریه

برای بهرهبرداری از معادن از جمله نفت داد که
بعض��ی از آنها را بهترتیب تاری��خ در اینجا ذکر
میکنیم:
 -1امتی��از ایجاد راهآهن با حق اس��تفاده از
معادن فلزات ،نفت و قیر تا فاصله چهل مایلی از
مسیر راهآهن مزبور که در سال  1864میالدی
به "مستر توری" انگلیس داده شد.
 -2امتیاز اول "بارون ژولیس رویتر" در سال
 1872میالدی که در آن ،حق استفاده از منابع
نفتی هم پیشبینی ش��ده بود و در نهايت ،شاه
بهدلي��ل اعت��راض روسها مجبور به فس��خ آن
گرديد.
 -3فرمانه��اي س��ال  1297قم��ری( برابر
ب��ا  1877می�لادی) که ناصرالدین ش��اه به نام
حاجی علیاصغر و حاجی علیاکبر امین معادن
ص��ادر کرد ،ب��رای بهرهبرداری از مع��ادن واقع
در منطقهای از س��منان تا خراس��ان را ش��امل
میگرديد .بهموجب ای��ن فرمانها ،بهرهبردار تا
ده سال از پرداخت حقوق دیوان معاف بود ،ولی
از آن ب��ه بع��د قرار بود س��الی ده درصد به این
عنوان پرداخت شود.
این فرمانها پس از فوت امین معادن بهدست
ورثه افتاد و روسها س��عی کردند توسط سردار
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اعظم معادن موضوع این فرمانها و س��ه فرمان
دیگر را به مدت  70سال اجاره کنند .ولی پيش
از آنک��ه اين اتفاق بيوفتد ،دولت متوجه ش��د و
د :الیحه الحاقی گلشائیان – گس
تصویبنام��های صادر کرد دایر ب��ر اینكه اگر از
ق��رارداد الحاقی بی��ن دولت س��ابق ایران و
امتیازی تا  6ماه اس��تفاده نش��ود ،ملغی خواهد
کمپانی نف��ت انگلیس و ایران مح��دود ،تهران
بود.
مورخ  17ژوئیه  1949برابر با  26تیرماه 1328
 -4در سال  1883میالدی امتیاز معادن نفت
"نظ��ر به قرارداد که در این ق��رارداد ،قرارداد
دالکی به یکی از اتباع هلند بنام "البرت هوتس"
اصل��ی نامیده میش��ود ،منعق��ده در تاریخ 29
داده ش��د که شرکتی تأسیس نمود و به حفاری
آوری��ل س��ال  1933میالدی بی��ن دولت وقت
پرداخت ،ولی موفق به کشف نفت نشد.
ای��ران از ی��ک طرف و کمپانی نف��ت انگلیس و
 -5درس��ال  1889میالدی برای دومین بار
ایران مح��دود از طرف دیگر ک��ه بهموجب آن
امتی��از "به رویتر" داده ش��د ک��ه به موجب آن
طرفین مذکور
در ابتدای جنگ جهان��ی اول ،نیروی دریایی امتی��ازی برای تنظیم روابط بین
بانک شاهنش��اهی س��ابق را تأسیس نمود ،ولی
ِ
چون تا یک س��ال موفق به کش��ف نفت نش��د ،انگلیس س��وخت کش��تیهای خود را که تا آن برق��رار گردیده اس��ت و نظر ب��ه اینکه متعاقب
در سال  1890میالدی اين امتياز فسخ گردید .موقع ذغالس��نگ بود تبدیل به نفت نمود ،برای مذاک��رات کامل و دوس��تانه ،دول��ت و کمپانی
 -6در س��ال  1313قم��ری براب��ر با  1894تأمین احتیاجات آین��ده خود قرارداد درازمدتي موافق��ت نمودهاند که بهمالحظ��ه تغییراتی که
میالدی ،فرمانی برای بهرهبرداری از معدن نفت با شرکت س��ابق نفت بست و ضمن آن 0/053 ،در نتیج��ه جنگ جهان��ی دوم()1945-1939
س��هام آن را هم بهدس��ت آورد .این گفته "لرد در اوض��اع اقتصادی حادث ش��ده ،مزایای مالی
در کالرستان به نام خلعتبری صادر شد
 -7آخری��ن امتیازی که قبل از مش��روطیت کرزن" که " متفقین روی دریای نفت ب ه ساحل که طبق ق��رارداد اصلی بهدولت تعلق میگیرد،
راجع ب��ه بهرهبرداری از نفت داده ش��د ،امتیاز پیروزی رس��یدند " ،ش��اهد گویایی از تأثیر این بایس��تی به میزان و ترتی��ب آتی افزایش یابد و
دارس��ی ب��ود ک��ه در س��ال  1901می�لادی قرارداد بود .در همین س��ال ،شرکت سابق نفت نظر ب��ه اینکه طرفین برای تأمی��ن این منظور
توس��ط مظفرالدین ش��اه قاجار ص��ادر گردیده بهعنوان ادعای خس��ارت ناشی از قطع لوله نفت موافق��ت نمودهاندکه ق��رارداد الحاق��ی منعقد
اس��ت .بهموجب این امتیازنام��ه ،اجازه تفحص ،توسط "ایالت" از پرداخت حق امتیاز خودداری نمایند .علیه��ذا بین دولت ایران و کمپانی نفت
اس��تخراج ،آمادهسازي  ،حملونقل وفروش گاز نم��ود .درس��ال  1920کار به حکمیت کش��ید انگلی��س و ایران ق��راردادی در  11ماده و چند
طبیع��ی ،نفت و قیر ،موم طبیعی و احداث خط ول��ی رأی حکمیت را مجلس وق��ت نپذیرفت و بند موافقت میشود".
پ��س از ق��رارداد امتی��از ،رخ��داد و وقایعی
لوله در تمام کش��ور بهجز پنج ایالت شمالی که موضوع معوق ماند .درس��ال  1931میالدی که
بهاصطالح در حریم امنیت روس��یه قرار گرفت ،انگلی��س واحد ط�لا را کنار گذاش��ت ،از ارزش همچون الیحه الحاقی گس گلش��ائیان به قصد
برای ش��صت س��ال به "ویلیام ناکس دارس��ی" واقعی حقاالمتیاز پرداختی به دولت ایران بسیار بهبود ش��رایط قراردادامتیاز و عدم پذیرش آن
کاس��ته شد و در اواخر س��ال  1932میالدی به از س��وی مجلس ،راه را برای ملی شدن صنعت
واگذار شد.
دستور شاه وقت ،مجلس امتیاز دارسی را ملغی نفت مهیا کرد.
نمود .انگلیس به ش��ورای جامع��ه ملل و دیوان
ج :مقررات پس از مشروطیت
با برق��راری رژیم مش��روطیت ،اس��تخراج و دائم��ی داوری بی��ن المللی الهه ش��کایت برد .نمونه  :قرارداد با شرکت نفت آجیب مینر اریا
بهرهب��رداری از معادن هم تابع احکام و مقررات ایران به صالحی��ت مراجع مزبور اعتراض کرد و
در اجرای قانون نفت بهمنظور توس��عه ،تولید
قانونی ش��د .قبال اشاره شد که از امتیازات قبل موضوع را یک امر داخلی دانست .بعدا ً طرفین با و ف��روش نفت ای��ران و مخصوص��اً فروش نفت
از مش��روطیت تنه��ا امتیاز"دارس��ی" بهمرحله میانجیگری دکتر "بنش��ن "وارد مذاکره شدند و در ب��ازار ایتالیا ،ش��رکت نفت ای��ران قراردادي
بهرهب��رداری رس��يد .دلی��ل موفقی��ت او ه��م باالخره در س��ال  1933قرارداد جدیدی منعقد را با ش��رکت ایتالیایی آجیب مین��ر اریا منعقد
صرفنظر از س��ایر جهات این بود که قب ً
ال نفت ش��د که برای آن هم مجددا ً ش��صت سال مدت نم��ود؛ توضیح آنکه قانون نف��ت در 1336/5/9
در حوال��ی قصر ش��یرین توس��ط "دومورگان" معین ش��د .به موجب این ق��رارداد حوزه امتیاز و ق��رارداد آجیب مینر اری��ا در  1336/6/2به
کش��ف و نتیج��ه آن در س��ال  1892میالدی
در پاریس اعالم ش��ده بود و دارسی با اطالع از
این مطلب درصدد تحصیل امتیاز برآمد .امتیاز
دارسی بهجز پنج ایاالت شمال ،سراسر کشور را
در بر میگرفت .از ش��رایط این امتیاز ،پرداخت
بیست هزار لیره نقد و همین مقدار سهام به شاه
وقت و همچنین س��الی دوهزار تومان بهعنوان
مالیات بهاضاف��ه  0/016س��ودخالص بهعنوان
حقاالمتیاز بود .در س��ال  1909نخستین چاه
در مسجدسلیمان به نفت رسید و شرکت سابق
نفت تشکیل شد.

6

سابق به نصف تقلیل یافت با این شرط که از پنج
سال فقط به یکصدهزار میل مربع محدود شود.
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تصویب مجلسین آن زمان رسید ،بهموجب این
ق��رارداد ،طرفین یعنی ش��رکت ملی نفت ایران
و ش��رکت آجیب مینر اریا مش��ترکاً با سرمایه
مس��اوی ،ش��رکتی ایرانی به نام شرکت سهامی
نفت ایران و ایتالیا (س��یریپ )تش��کیل دادند و
س��ه ناحیه؛ یک��ی در فالت ق��اره خلیج فارس،
دوم در دامنه ش��رقی کوهه��ای زاگرس مرکزی
و س��ومی در منطقه س��احلی بحر عمان ،جمعاً
به مس��احت تقریبی  22900کیلومتر مربع در
اختیار شرکت مزبور قراگرفت تا بهنفع طرفین،
عملیات اکتش��اف و تولید و ف��روش نفت را در
نواحی مذکور انجام دهد .در عین حال ،شرکت
آجیب مینر اریا متهعد شد نقشههای اکتشافی
را پس از مش��اوره با ش��رکت ملی نفت ایران به
هزینه خ��ود تهیه و تنظیم نمای��د .اجرای این
نقش��هها نیز تحت مراقبت و با وس��ائل آجیب
مینر اریا صورت گیرد و هرگاه عملیات اکتشاف
نفت به نتیجه منفی منتهی ش��د ،کلیه مخارج
آن به عهده آجیب خواهد بود و فقط در صورتی
که وجود ذخیره نف��ت بهمیزان تجاری در یک
میدان احراز شود ،شرکت تأسیس شده مخارج
مزبور را به آجیب مسترد خواهد نمود .از آن به
بعد هم مخارج بهرهبرداری و توس��عه آن میدان
را مستقیماً به عهده خواهد گرفت.
قرارداد فروش نفت و گاز (قرارداد کنسرسیوم)

پس از ملی شدن صنعت نفت،کشور چندان
در مقابل فش��ار قدرتها تاب نیاورد و در س��ال
 1332شمس��ی تن به انعقاد قرارداد و تصویب
ق��رارداد فروش نفت و گاز مش��هور ب��ه قرارداد
کنسرس��یوم داد .این ق��رارداد بی��ن ایران و 8
شرکت خارجی (  5ش��رکت آمریکایی بهعالوه
سه ش��رکت اروپایی) منعقد شد .از طرف ایران
علی امینی وزیر دارایی و از طرف کنسرس��یوم
"هوارد پیج" از ش��رکت جرسی مسئول مذاکره
بودن��د .بنابراین ،الیحه مربوطه به امینی – پیج
معروف ش��د .این قرارداد ،قرارداد مهمی بود که
پی��ش و پس از تصویب ،واکنشهایی را در بین

اقش��ار مختلف و نمایندگان برانگیخت .قرارداد
کنسرسیوم در دو قسمت با دو ضمیمه مشتمل
بر  51ماده مفصل به نام " قانون راجع به اجازه
مبادل��ه قرارداد فروش نف��ت و گاز و طرز اداره
عملی��ات آن" در هفت��م آب��ان 1954( 1333
میالدی ) به تصویب نهایی مجلسین رسید.
در این قرارداد دولت انگلیس به نحو احس��ن
ضرر خ��ود از ملی ش��دن نفت را جب��ران کرد
بهنحویکه ه��م  60درصد قرارداد را به س��ایر
اعضای کنسرسیوم فروخت و هم از ایران غرامت
گرفت .انگلیس مجموع��اً قریب به یک میلیارد
دالر ( به ارزش پول آن زمان) از ایران و س��ایر
اعضای عضو کنسرس��یوم غرامت دریافت کرد.
ترکیب سهام قرارداد کنسرسیوم نیز بدین شرح
بود :پنج شرکت امریکایی در مجموع  40درصد
( هریک  8درصد ) ،ش��رکت بریتیش پترولیوم
 40درصد ،ش��رکت رویال داچ ش��ل  14درصد
و ش��رکت نفت فرانس��ه  6درص��د .قدرتهای
نفتی آن روزگار ،ش��رکت نفتی اِنی ایتالیا را به
این بازی پرس��ود راه ندادند .ل��ذا همانطور که
خواهیم دی��د این حرکت،مبنای��ی برای پدید
آمدن قراردادهای مش��ارکتی شد .طبق قراردا ِد
کنسرس��یوم ،ش��رکت ملی نفت ایران محصول
نف��ت و گاز حوزه قرارداد را به بهای تمام ش��ده
ب��ه اعضای کنسرس��یوم ش��رکتهای بازرگانی
میفروخت و ش��رکتهای طرف ق��رارداد نفت
استحصالی را یا به همان صورت خام و یا پس از

تبدیل به محصوالت تصفیه ش��ده (پاالیش ) در
ایران در نقطه صدور به قیمت اعالن ش��ده می
فروختند و پس از وضع هزینهها و مخارج نیمی
از س��ود ویژه را به عنوان مالیات به دولت ایران
پرداخت میکردند.
ش��رکتهای بازرگانی طرف ق��رارداد ،هنگام
خری��د نفت معادل  12.5درصد کل اس��تخراج
را بهص��ورت غیر نقدی یا نق��دی به بهای اعالم
ش��ده تحت عنوان پرداخت مشخص که همان
ح��قاالرض ب��وده به ش��رکت ملی نف��ت ایران
تحوی��ل میدادن��د؛ پس از تعیین س��ود ویژه و
مالیات آن ،به نرخ هم��ان پنجاه درصد ،معادل
پرداخت مش��خص از این مبلغ کسر میشده و
حقاالرض به صورتی که در سایر موارد معمول
بوده پرداخت نمیش��ده اس��ت .این نقص یکی
از مواردی اس��ت که در ق��رارداد الحاقی 1343
شمس��ی ( 1965م ) ت��ا حدودی اصالح ش��ده
اس��ت .حوزه قرارداد کنسرس��یوم تقریباً معادل
مساحت حوزه امتیاز پیش از ملی شدن صنعت
نفت است .به عبارتی ،حوزه قرارداد کنسرسیوم
تقریباً منطبق بر حوزه عملیات ش��رکت س��ابق
نف��ت انگلیس و ایران و م��دت قرارداد از تاریخ
اجرا بیس��ت و پنج سال با امکان تمدید در سه
دوره پنج ساله پیشبینی شده بود.
ش��رکت ملی نفت ای��ران به موج��ب قرارداد
کنسرس��یوم مالک کلیه منابع نفتی در سرتاسر
کشور تلقی میشد .این شرکت ،نفت خامی را که
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در حوزه قرارداد کنسرس��یوم استحصال میشد
در سرچاه به اعضای کنسرسیوم میفروخت .به
عبارت دیگر ،مالکیت در س��رچاه منتقل میشد.
اعضای کنسرسیوم هم به نوبه خود این نفت را در
بن��ادر ایران به قیمت فوب میفروختند و قیمت
فوب باید توس��ط کنسرس��یوم بر اساس قیمت
نفته��ای مش��ابه خلیج فارس تعیی��ن و اعالن
میشد .تفاوت بین قیمت اعالن شده و هزینهای
که برای اس��تحصال نفت به مصرف رسیده بود،
بهعن��وان درآمد تلقی و پنج��اه درصد درآمد از
بابت مالیات ب��ه دولت ایران پرداخت میش��د.
ش��رکت ملی نفت ایران که مالک نفتخام تلقی
میشد در برابر فروش آن به اعضای کنسرسیوم
وجوهی دریافت میکرد که در قرارداد پرداخت
مش��خص نامگذاری شده بود .پرداخت مشخص
معادل یک هشتم بهای نفت خام ( 12.5درصد)
و همان اس��ت که در قرارداده��ای دیگر عنوان
بهرهمالکان��ه ی��ا حقاالمتی��از را دارد .به موجب
ق��رارداد اصلی ،پرداخت مش��خص جزو مالیات
تلقی و مالیات مع��ادل پنجاه درصد درآمد ویژه
میشد .بنابراین ،آنچه از بابت پرداخت مشخص
به ش��رکت ملی نفت ایران پرداخت میش��د در
آخر سال از حس��اب مالیات دولت کسر میشد
بهطوریکه درآمد ای��ران از همهجهت از همان
پنجاه درصد تج��اوز نمیکرد .این ترتیب بعدها
تغییر یافت بهنحویکه پرداخت مش��خص جزو
مالیات محس��وب نمیشد بلکه جزو اقالم هزینه
منظور میگرديد.
برای عملیات اکتش��اف و استخراج" ،شرکت
اکتش��اف و تولید نف��ت ایران" و ب��رای تصفیه

نیز یک ش��رکت تصفیه به نام" شرکت سهامی
پاالیش نفت ایران" تش��کیل ش��د که در کل"
ش��رکتهای عام��ل" نامی��ده میش��دند .این
ش��رکتها که در حکم ،طرف قرارداد ش��ناخته
میش��دند ،تابعیت هلندی داشته ولی در ایران
به ثبت رسیده بودند.
ه   :تشکیل شرکت ملی نفت ایران

بر طبق ماده پنجم طرح قانونی(س��ابق) دائر
به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت مقرر
گردید که اساس��نامه ش��رکت مل��ی نفت ایران
هرچه زودتر تهیه و تنظیم شود .برای اداره امور
ش��رکت ،قبل از آنکه اساس��نامه مذکور تهیه و
تصویب گردد ،نیز ترتیباتی پیش بینی شده بود.
اساس��نامه موردنظر در س��ال  1331بهموجب
قان��ون اختیارات به تصویب نخس��ت وزیر وقت
رسید و یکی دو بار هم به همین طریق تغییراتی
در آن داده ش��د .در س��ال  1333اساس��نامه
ش��رکت نفت بر طبق قانون الغ��اء اختیارات به
کمیسیون مشترک مجلسین آن وقت ارائه شد
و ب��ا تغییرات��ی به تصویب رس��ید و چون چند
س��ال قبل از آن ،یعنی در اجرای قانون مصوب
 1327راجع به برنامه هفت س��اله ،شراکتی به
نام شرکت سهامی نفت ایران بهمنظور اکتشاف
و بهرهبرداری از سایر منابع نفتی کشور ( بهغیر
از منطقه قرارداد ش��رکت سابق ) تشکیل شده
بود ،در این موقع سهام آن شرکت نیز در اختیار
ش��رکت ملی نفت گذارده ش��د .در سال 1339
اساسنامه شرکت با استفاده از تجربیات حاصله
از اج��رای آن م��ورد تجدی��د نظر ق��رار گرفت

و تغییرات��ی در آن داده ش��د .معذلک به علت
توسعه دامنه عملیات شرکت ،تطبیق اساسنامه
ب��ا مقتضیات و احتیاجات کار ش��رکت ضروری
ب��ود و لذا در س��ال  1343بهموجب قانونی که
در تیرم��اه این س��ال از تصویب مجلس��ین آن
زمان گذش��ت ،در فصول س��وم ،چهارم و پنجم
آن مج��ددا ً تغییراتی داده ش��د .پس از پیروزی
انقالب اس�لامی تغییرات اساس��ی در اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران داده شده است.
نتیجهگيري

در تاری��خ ایران الگ��وی قراردادهای نفتی از
قراردادهای امتیازی دارسی شروع شده و باگذر
از قرارداد کنسرسیوم در پاسخ به شرایط روزگار
به ش��رحی که آمده به قراردادهای مشارکتی و
خدمتی رسیده است .عمده تحوالت رخ داده در
ب��ازه بیس��ت س��اله  1333ت��ا  1353ب��ه ثمر
رسیدهاند .لذا وقایع این دوران وزن باالیی را در
تحوالت مربوط به خود اختصاص داده اس��ت .با
نگاهی به قراردادهای کنونی بیعمتقابل میتوان
ریش��ه تاریخی آنها را در قراردادهای خدمتی (
پیمانکاری ) پیش از انقالب اس�لامی جس��تجو
کرد که این امر اهمیت بررسی تاریخی موضوع
را نشان میدهد چرا که قراردادهای پیمانکاری
یا همان خدمتی از سال  1345در صنعت نفت
ایران ظه��ور یافتن��د و از س��ال  1353بهطور
رس��می تنها گونه قراردادی مجاز کشور شدند.
ل��ذا میتوان نتیج��ه گرفت که الگ��وی کنونی
قراردادهای نفتی ،وابس��تگی زيادي به مس��یر
تاریخی و تکاملي آن دارد.

منابعها
پانویس
[ ]1کتاب س��فید( ،کتاب سبز ) تاریخچه و متن قراردادهای مربوطه نفت ایران( قانون نفت،
اساس��نامه شرکت ملی نفت و قراردادهای ش��شگانه پیمانکاری) ،انتشارات شرکت ملی نفت
ایران ،اسفند . 1344
[ ]2ایرانپور ،فرهاد ،مبانی عمومی قراردادهای نفتی ،فصلنامه حقوق ،مجله دانش��کده حقوق
و علوم سیاسی دوره  . 37ش  ) 1386(. 3ص 1-28
[ ]3خدادادیان ،فرش��ید ،کاربردهای نفت و گاز در ایران باس��تان ،روابط عمومی شرکت ملی

8

نفت ایران .1389
[ ]4فاتح ،مصطفی ،پنجاه سال نفت ایران – تهران،شرکت سهامی چهره .1355
[ ]5روزنامه اطالعات  – 1352رجال عصر پهلوی،دکتر منوچهر اقبال ،مرکز بررس��ی اس��ناد
تاریخی .
[ ]6ش��کوهی،محمدرض��ا ،ن��ادران ،الیاس ،تاریخ تح��والت قراردادها در صنع��ت نفت ایران
( ) 1333 -1353زمستان .1389

