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 ملي و اشتغال زايي گاز طبيعي و نقش آن در درآمد

از ابتدای استخراج تا مرحله فروش و درآمدهای حاصل از آن ، ضمن بیان  نقش گاز در این مقاله با تمرکز به 

در جهت بهره مندی بیشتر از این موهبت الهی به بیان تاثیرات بر اقتصاد ایران پرداخته شده و در  فرصت های موجود

 موردای شغلی در آمدها وفرصت ه پایان روش های اتخاذ شده در کشورهای مختلف و راههای صحیح برخورد با این

 .بررسی قرار گرفته است

 فرآورده های نفتی و گازی، صادارت، درآمد ملی، اشتغال : لغات کلیدی

 

   مقدمه 

رشد اقتصاد نوین و همچنین شرایط خاص ایران در برخورداری از  با توجه به اهمیت روز افزون عامل انرژی در

ضمن نگاهی اندک به بعد تاریخی گاز به دنبال آن است که این مقاله  جغرافیایی خود ، منابع غنی انرژی در محدوده

ایران، نگاهی ژرف تر در مورد نحوه نگرش به این نعمت خدادادی در اقتصاد ایران و فرصت ها و مشکالت وابسته به 

 یبه نکاتاهمیت سیاست گذاری ها در این بخش باید برای روشن شدن  .دو سیاست گذاری ها بپردازاین نوع نگرش 

منابع نفتی موجود در ایــران ودیگر کشورهای نفت خیز محدود می باشد،این مطلب  اینکه از جمله توجه ویژه ای داشت

با روند فزاینده استخراج نفت و گاز در : زمانی علنی تر شد که یکی از معتبر ترین شرکتهای نفتی جهان، شل،اعالم نمود

ز آن مرکز مطالعات زمین شناسی پس ا. سال دیگر منابع نفتی جهت استخراج در زمین موجود می باشد ۰۸جهان ، تنها 

از ذخایر نفت و گاز جهان مورد بهره برداری قرار گرفته  ۰۳۲اعالم نمود که تا کنون حدود  ۰۸۸۸ایاالت متحده در سال 

از این منابع تا کنون به  ۰۹۲دیگر باید مورد اکتشاف قرار گیرد و فقط  ۶۲%همچنین حدود . و به مصرف رسیده است

این منابع به ( میلیون بشکه در روز ۹۹حدود )اند که با توجه به مصرف روزانه نفت و گاز در جهان طور قطع کشف شده 

حال مسئله اینجاست که با در نظر گرفتن آنکه طی . مین کنندسال آینده سوخت جهان را تا ۳۳تا سختی می توانند 
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از شی از فروش نفت و گاز تشکیل داده و سالهای اخیر به طور متوسط بیش از نصف درآمد ملی کشورمان را درآمد نا

مسئله پایان پذیری این منابع سرشار،آیا توانسته ایم درآمدهای حاصله از فروش نفت خود را به طرز بهینه در سوی دیگر 

 افزایش بهای نفت در عین حال که نوعی فرصت برای ذکر این نکته ضروریست که. سرمایه گذاری شده استکشورمان 

نفت و گاز انفال محسوب می شوند و باید نحوه  همچنین  .ای آن است می تواند برای آنها مضر نیز باشده صادرکننده

برداشت و تخصیص درآمد های ناشی از آن نه تنها در جهت رفاه مردم کنونی باشد بلکه باید آیندگان ما نیز از آن منتفع 

و سود حاصل از آن و به تبع  ملیدرآمدهای  نقش گاز طبیعی در در بخش اول  .استدو بخش  شاملاین مقاله  .دشون

 .نقش آن در اشتغال زایی بیان خواهد شدآن رفاه اجتماعی و در بخش دوم 
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 بخش اول 

در پاالیشگاه های کشورمقدار ذخایر اثبات شده گاز  GTLاهمیت روزافزون گاز و ضرورت توجه به صنعت 

خاورمیانه قرار دارد در حال حاضر گاز  درصد آن در منطقه ۳۸تریلیون متر مکعب است که حدود  ۸%۳دنیا حدود 

 .درصد انرژی جهان را تامین می کند ۰۲طبیعی نزدیک 

خت در سبد مصرف انرژی در حال با توجه به مسائل زیست محیطی و کاهش ذخایر نفتی جهان سهم این سو

 گاز طبیعی بهترین گزینه به عنوان ۰۸۰۸افزایش است، به نحوی که طبق گزارش انجمن جهانی انرژی حداقل تا سال 

این  .برابر خواهد شد ۳ ٬یندهآسال  ۰۲سیا و اقیانوسیه در طول آوخت جایگزین نفت خواهد بود و تقاضای گاز در س

ور در حوزه گاز طبیعی، ما را با این پرسش روبه رو می کند که راه استفاده درست از منابع مساله در کنار پتانسیل کش

گازی کشور چیست و چگونه می توان در عمل گاز را به ابزاری جهت توسعه کشور مبدل ساخت؟ تجربه صد سال 

دهنده این مساله است که  تولید و فروش نفت و مقایسه آن با عملکرد کشورهای موفق در این عرصه نظیر نروژ نشان

یتوان گران قیمت ترین منابع معدنی جهان را در مبرخورداری صرف از منابع اولیه ارزان عامل ترقی و توسعه نبوده و 

 .اختیار داشت و همچنان توسعه نیافته ماند

گازوئیــل محصــول بــا ارزش افــزوده بــاال از بنــزین و  ۲۸از ســوی دیگــر گــاز طبیعــی کــه مــی توانــد بــه بــیش از 

ــه     مرغــوب ــالقوه جهــانی عرضــه گــردد و در نتیجــه ب ــازار ب ــه ب ــا ارزش پتروشــیمیایی تبــدیل وب ــا محصــوالت ب ــه ت گرفت

ــازل و    ؛ کــهه صــنعتی و اقتصــادی کشــور منجــر شــود ایجــاد اشــتغال و توســع  ــه گــرم کــردن من ــا عمــدتار ب در کشــور م

ــه و در نهایــت در نیروگــاه    ــه هــا پرداخت ــا یاهــروشــن کــردن اجــاخ گــاز خان ــد  ب ــد مــی کن ــرخ تولی ــایین ب ــازدهی پ  .ب

GTL: Gas To Liquid) )   ــا بــه فرآینــدی اطــالخ میگــردد کــه در آن بتــوان، گــاز طبیعــی را بــه فرآوردههــای ب

ــیش از      ــاوری هــر چنــد ب ــن فن ــدیل نمــود ای ــزین تب ــل، نفــت ســفید و بن ــه گازوئی ســال قــدمت دارد،  ۰۸ارزشــی از جمل

 .داردخویش قرار  راه توسعهولی در مقیاس تجاری، هنوز در ابتدای 
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ــاالتری         ــبت بـ ــه نسـ ــای بـ ــه هـ ــزین دارای هزینـ ــه بنـ ــاز بـ ــدیل گـ ــه تبـ ــبت  البتـ ــت    نسـ ــل اسـ ــه گازوئیـ  بـ

و به همین علـت امـروزه تمرکـز بیشـتر بـر روی تولیـد گازوئیـل از ایـن طریـق اسـت کـه ایـن نـوع گازوئیـل از مزایـای                

ــتری ــل هـــــای د      بیشـــ ــا گازوئیـــ ــه بـــ ــی در مقایســـ ــت محیطـــ ــر زیســـ ــت  از نظـــ ــوردار اســـ ــر برخـــ   .یگـــ

ــه  در ایــران از دالیــل عــدم شــکل گیــری ســریع ایــن تکنولــوژی  تقاضــای  ٬منــابع ســرمایه گــذاریکمبــود مــی تــوان ب

سیاســت هــای زیســت محیطــی داخلــی بــرای جــایگزینی  ٬تزریــق گــاز بــه مخــازن نفتــی ٬بــاالی داخلــی بــرای ســوخت

  . سوخت های نفت و گازوئیل با گاز اشاره کرد

آن  ٬نقــش تعیــین کننــده گــاز در تــامین انــرژی آینــده جهــان و همچنــین موقعیــت منطقــه ای ایــران بــا توجــه بــه 

ایــران در بطــن کشــورهای تولیــد کننــده عمــده . را از ســایر کشــورهای بــا منــابع غنــی گــاز در منطقــه متمــایز مــی کنــد 

ــت  ــاز اس ــت و گ ــا  . نف ــران ب ــرز   ۳۲ای ــور م ــترک دارد آکش ــاکی مش ــی و خ ــا دا . ب ــران ب ــین ای ــتن همچن ــون  ۹۸ش میلی

 ٬بــدین طریــق و بــا در نظــر گــرفتن حجــم عظــیم منــابع گــازی. جمعیــت از نیــروی متخصــص قــویتری برخــوردار اســت

ــه عنــوان یکــی از اصــلی تــرین تــامین کننــدگان    ٬موقعیــت جغرافیــایی و نیــروی انســانی ــد بــه ســرعت ب ایــران مــی توان

بـه نســبت صــادرات گــاز   GTL بیشـتر بــه صــنعت  بـا ایــن شــرایط توجــه . گـاز طبیعــی در بازارهــای جهـانی وــاهر شــود  

ــر در عرصــه اقتصــاد ایــران در آینــده داشــته باشــد    ــد تحــولی بزرگت ــزان مصــر.بــه صــورت خــام مــی توان ف کــاهش می

ــه صــرفه جــویی در اســتفاده از انــرژی در داخــل کشــور از یــک ســو از    داخلــی انــرژی و صــرفه جــویی در آن  توجــه ب

ــراف    ــوگیری از اس ــی جل ــر دین ــوبنظ ــود و ا  محس ــی ش ــوجهی از     زم ــل ت ــدن بخــش قاب ــ  آزاد ش ــر باع ــت دیگ جه

امـروزه کمتــر کسـی تردیــد    .رشـد اقتصــادی کشـور داشــته باشـد    تـاثیرات مببتــی بـر   انـرژی خواهـد شــد کـه مـی توانــد    

 .دارد که مصرف انرژی در کشور بسیار بی رویه بوده و شاخص شدت انرژی در کشور نا مطلوب است

ــو    ــرفی در کش ــرژی مص ــل ان ــدود ک ــی از        ۰.%ر ح ــین میزان ــه چن ــت ک ــام اس ــت خ ــادل نف ــکه مع ــون بش میلی

در شــرایطی کـه فرصـت بــرای    .مصـرف انـرژی بـا هــیا یـک از دیگـر شــاخص هـای اقتصـادی کشــور مطابقـت نـدارد         

سرمایه گـذاری بـه منظـور توسـعه ورفیـت هـای تولیـد نفـت و گـاز محـدود مـی شـود، بهینـه سـازی مصـرف و کنتـرل                 
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و  فــرآورینفــت و گــاز بیشــتری را هــم بــرای  مببــت اقتصــادی و زیســت محیطــی، ســایر جنبــه هــایتقاضــا، عــالوه بــر 

بـرای   عـزم ملـی  بـرآورد هـای اولیـه نشـان مـی دهـد کـه در صـورت پدیـد آمـدن             .کسب درآمـد ارزی آزاد مـی کنـد   

ای ده کـه ایـن بـه معنـ    خواهـد شـد؛   صـرفه جـویی   میـزان مصـرف فعلـی    درصـد   ۰۸تـا   ۳۸ بهینه مصـرف کـردن انـرژی،   

 .تا بیست میلیارد دالر صرفه جویی خواهد بود

درصــد آن مربــو   ۸%، از میــزان انــرژی مصــرفی کشــور حــدود مبــال بــه بخــش مســکن اشــاره مــی کنــیم بطــور

، امــا قابــل تــوجیح بــودرفــاه بــود،  دمــای بــه بخــش ســاختمان اســت و اگــراین ســهم عمــده در مصــرف انــرژی در حــد 

ــل تــوجهی از  ــزان مصــرف مقــدار قاب ــه می ــرژی در بخــش ســاختمان بــه صــورت غیــر بهین ــه همــراه آلــوده کــردن   ان و ب

ــیط ز   ــی در مح ــیب حرارت ــوا و آس ــرود   ه ــین می ــده و از ب ــوزانده ش ــدگی س ــی و    .ن ــای فن ــابق برآورده ــه مط در حالیک

نتایج پروژه هـای اجرایـی بـا امکانـات موجـود کشـور، بـا رعایـت مـوارد بهینـه سـازی میتـوان تنهـا در بخـش سـاختمان                

رارتـــی مطلـــوبی نیـــز ح از شـــرایط آســـایش و درصـــد در مصـــرف ســـوخت صـــرفه جـــویی کـــرد ۲۸کن تـــا و مســـ

مصــرف بــی رویــه ســوخت در کشــور، بــه قــدری زیــاد اســت کــه صــرفه جــویی حتــی یــک درصــدی  . برخــوردار بــود

ــه طــور     ــ  ب ــن مبل ــد شــد و ای ــارد دالری کشــور خواه ــک میلی ــد ی ــزایش درآم ــای از   باعــ  اف ــد گوشــه ه قطــع میتوان

ــود ــالی کمب ــابع م ــد را در کشــور مرتفــع من ــد    . کن ــه ضــروری اســت کــه در فراین ــن نکت ــه ای در بخــش صــنعت توجــه ب

ــدن،  ــنعتی ش ــش آ      ص ــده و نق ــانی ش ــروی انس ــایگزین نی ــدریج ج ــه ت ــرمایه ب ــرژی و س ــل ان ــد  دو عام ــه تولی ن در هزین

صــنعتی کــه از . شــت ولــی در ایــن میــان نبایــد از مصــرف بــیش از حــد انــرژی در صــنعت ایــران گذ؛ افــزایش مــی یابــد

ــاب ــه   من ــرد و توج ــی ب ــود م ــرژی ارزان س ــرژی در   ع ان ــدت ان ــاخص ش ــه ش ــد ب ــد  فرآین ــت  تولی ــم اس ــیار ک ــا بس  ؛آنه

ــه کــه ایــن شــاخص را   ــرژی در هزینــه تولیــد   کــاهش دادهبــرخالف کشــورهای توســعه یافت و تــاثیر نوســانات قیمــت ان

 . خود را کنترل نموده اند

ر است ، روزانه قط گازی پارس جنوبی که از بزرگترین میادین مشترک با کشوربهره برداری از همه فازهای  با

  .ملی کشور اضافه خواهد شد میلیون دالر به درآمد ۳۸۸میلیون متر مکعب گاز تولید و بیش از  ۹۸۸
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و  اقتصادی و صنعتی تاکید دارند مدیران و تمام کارکنان صنعت نفت بر رتبه نخست و برتر علمی، توسعه هامروز

از جمله  گازی پارس جنوبی میلیون متر مکعب گاز از مخزن مشترک ۹۸۸تولید روزانه .در این مسیر گام بر می دارند

باید تالش کنیم به سهم واقعی خود در دستیابی  زایی برای تحقق این میزان درآمد .است  راهبردهای اصلی صنعت نفت

 مطمئنار در یک دوره زمانی مشخص از شریک خود صحیحکه با مدیریت  به ذخایر مخزن مشترک پارس جنوبی برسیم

تا  ۳۸۸آالت سنگین در سه نوبت کاری مشغول فعالیت و روزانه  دستگاه ماشین ۳۹۸۸هم اکنون  .پیشی خواهیم گرفت

ابه در عملیات مش  ین حجم خاکبرداری در روز در مقایسه باا. وداک در این حوزه وسیع جابجا می شهزار تن خ ۳۰۸

 .است  چشمگیری سالهای پیشین رکورد

در  دانش نفت و گاز ، درون زا کردن توسعه و ارتقای شایستگی محوری ، از جملـه نتـایج تحـریم    تولید همچنین

 در داخـل کشـور سـاخته     درصد تجهیزات مـورد نیـاز پـارس جنـوبی     ۹۸صنعت نفت کشور است و هم اینک نیز بیش از 

 .می شود

 ،قراردادهای قطعی ما با عـراخ و ترکیـه  : گفتنیز بایدانداز درآمد کشور از محل صادرات گاز  چشمدر خصوص 

میلیـارد متـر    ۳۸سـال گذشـته حـدود     در. تواند برای کشور درآمـد ایجـاد کنـد    میلیارد دالر در سال می ۹تا  ۳حداقل بین 

میلیـون متـر مکعـب در روز     ۲۸تا  ۳۸قرار است به عراخ هم بین  .میلیارد دالر است ۲تا  %ه معادل ک شدمکعب گاز صادر 

صـادرات  دربـاره   ،ایجاد خواهد شدمیلیارد دالر در سال از این طریق درآمد  ۶تا  %که برای آن هم معادل شودگاز صادر 

ها  هم هنوز قیمتعمان  صادرات به دربارهو همچنین  و پاکستان هم شرایط مشابهی دارداروپا هنوز چیزی معلوم نیست به 

میلیـارد دالر در   ۹تـا   ۳حداقل بین  ،های مختلف با عراخ و ترکیه وابسته به مولفه ایران  اما قراردادهای قطعی. قطعی نیست

 . تواند در آینده برای کشور درآمد ایجاد کند سال می
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 بخش دوم

به منظور بهـره وری  . در این بخش به مبح  چگونگی تاثیر گذاری رشد درآمد ملی بر اشتغال پرداخته شده است

ای مـدون بـرای سـرمایه گـذاری      نقشـه حداکبری از منابع مالی حاصل از صادرات فرآورده های نفتـی و گـازی، وجـود    

که از نظر مولفه های مختلف از قبیل سود دهـی،   های عمرانی خواهد بود این نقشه شامل سبدی از انواع طرح. ضروریست

 . میزان ایجاد اشتغال، میزان تاثیر بر تامین امنیت ملی بررسی شده باشند

در صـورت وجـود   . های مرتبط بـا صـنعت نفـت و گـاز خواهـد بـود       های عمرانی اولویت با طرح در انتخاب طرح

این صنعت، به منظور حفظ منافع ملی ضروریست سـرمایه حاصـل   های با توجیه اقتصادی و امنیتی باالتر در خارج از  طرح

 .ها اختصاص یابد از صادرات حوزه صنعت نفت به این طرح

های توسعه یافتگی اسـت در ایـن    اتخاذ این رویکرد سبب توسعه مستمر خواهد بود و اشتغال نیز که یکی از ارمغان

 .صورت رشد و پایدار خواهد بود

 نتيجه گيری 

ضروریسـت  لـذا  . ه بالی منابع عظیم خواهد شدعظیم خدادادی، در صورت عدم برنامه ریزی، تبدیل ب وجود منابع

کلیه پروژه های عمرانی کشور از نظر اولویت اجرا دارای رتبه بندی باشند؛ و به صرف وجود منبع بـرای سـرمایه گـذاری    

منـابع مـالی حاصـل از فـروش     ب تورم ناشـی از تزریـق   نباید اقدام به سرمایه گذاری در کلیه پروژه ها نمود که این امر سب

لذا با برنامه ریزی درست و وجـود سـازوکارهایی از قبیـل صـندوخ ذخیـره ارزی      . فرآورده های نفتی و گازی خواهد شد

زایـی   را در مسیر رفاه جامعه از جملـه اشـتغال  توان به بهترین نحو منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی  می

 .قرار داد
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 :منابع و مواخذ 

 (شانا)افزایش بهای نفت از نگاهی دیگر، شبکه اطالع رسانی نفت ایران  -۳

 سرزعیم ، علی ، اثرات قیمت باالی نفت بر اقتصاد واردکنندگان -۰

 لیالز،سعید،برای بار چهارم  -۳

 میرزاخانی ، علی ، بیماری ایرانی -%

 ۰۸۸۶میرزایی ،شمیم ،چشم اندازمیزان عرضه و تقاضای انرژی جهانی تا سال  – ۲

 GTLپایگاه اطالع رسانی صنعت گاز ایران ، کم توجهی وزارت نفت صنعت  – ۶

 اسالمی،محمدرضا ، مصرف بی رویه نفت و گاز مصداخ تصرف در اموال عمومی -۹

 نفت روزنامه هدف و اقتصاد ،نقش ایران در بازار جهانی - ۰

 اندیشکده اعتالی صنعت نفت، نگاهی به چالشهای مدیریت مخازن نفت و گاز - ۹

 اندیشکده اعتالی صنعت نفت ، نگاهی به مدیریت و صیانت از مخازن نفت و گاز در کشور -۳۸

 مرادی،یاسر،رانت نفتی در ایران -۳۳

 پیمان پاک ، علیرضا ، صادرات گاز؛ زیان یا منفعت ملی - ۳۰

 ی ، یزدان ، صنعت نفت سوزامید – ۳۳

 پیمان پاک ، علی رضا ،تبدیالت گازی و فرصت کسب بازارهای بزرگ جهانی - ۳%

 

 


