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چـاه بیـژن*
تا لب نانی بدست آرم چه خونهامیخورم         

دست کوتـه را تنور رزق چاه بیژن است

پرونده ویژه توتال

* چاهی در توران که افراسیاب، بیژن پهلوان ایرانی را در آن حبس کرده بود و رستم او را نجات داد.

توسعه انرژی پاد )تاپکو( ارائه دهنده خدمات بازرگانی محصوالت پتروشیمی
فعالیتهای عمده:

1. تامین کاال و خدمات موردنیاز پاالیشگاه های 
نفت و گاز مجتمع های پتروشیمی

کلیه  نگهداری  و  تعمیر  نصب،  تأمین،   .2
ماشین آالت، تجهیزات صنعتی و تولیدی

 ،EPC، EPCF به روش انجام پروژه ها   .3
مدیریت پیمان و مشارکت

های  مزایده  و  مناقصه  در  شرکت   .4
و  دولتی  شرکتهای  و  سازمانها  وزارتخانه ها، 

غیردولتی
5. همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور 

افزایش سهم بازار
6. تأسیس، خرید و فروش سهام، سرمایه گذاری و 

مشارکت در سایر شرکتهای داخلی و خارجی
انواع  امور مربوط به ساخت و ساز  انجام کلیه   .7

ابنیه و ساختمانها
8. تهیه طرحهای توجیهی فنی، مالی و اقتصادی 

پروژه ها
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تاریخچه 
و سوابق

| مسیرهای مارپیچ توتال در صنعت نفت ایران |

اتهامات توتال از دیدگاه آمریکایی هاگام های نخست توتال درایران

اولتیماتوم به کمپانی فرانسوی
برجام راهگشای حضور توتال در ایران

فراز ونشیب 10 
سال اخیر کمپانی 
فرانسوی

سوابق تاریخی از حضورکمپانی فرانسوی درکشورمان نشان می دهد:

22 سـال قبـل بـود کـه نخسـتین قـرارداد بیع 
متقابـل صنعـت نفـت ایـران بـا شـرکت نفتـی 
میـدان سـیری  توسـعه  بـرای  فرانسـه  توتـال 
شـرکت  مدیـران  حقیقـت  در  شـد.  منعقـد 
هلنـدی- بریتانیایـی شـل همـواره بر ایـن باور 
بودنـد کـه صنعـت نفـت ایـران آنقدر برایشـان 
منافـع دارد کـه حاضـر نبودند به ایـن راحتی ها 
از ایـران خـارج شـوند و ایـن هـدف تـا جایـی 
پیـش رفـت کـه در سـال 1۹71 بـا مشـارکت 

در سـال 1385 بـود کـه بسـیاری از کمپانی هـای نفتـی دنیـا از کشـورهای مختلـف همچـون انگلیس، فرانسـه، ایتالیـا، نروژ، چین، روسـیه، اسـترالیا و 
برزیـل جهـت مشـارکت در توسـعه فازهـای 1۹، 20، 21 و 22 پـارس جنوبـی اقـدام بـه خریـداری اسـناد مناقصه کردند که از بین آنها 8 شـرکت شـل، 
توتـال، انـی، اسـتات اویـل، سـاینوپک چین، لـوک اویـل، BHP اسـترالیا و پتروبراس برزیل تایید صالحیت شـده اند هـر چند که حضـور غول های نفتی 
دنیـا در پـارس جنوبـی بـه رونـد توسـعه ایـن فازها کمک شـایانی کـرد، اما برخـی تاخیرها نیز موجب شـد تـا وزارت نفت ایران به شـکل دیگـری با این 
شـرکت ها برخـورد کنـد بـه طـوری کـه شـرکت ملی نفت ایران ۹ سـال بود کـه برای حضور توتـال در فـاز 11 پارس جنوبـی )ویژه تولیـد LNG( اظهار 
عالقـه می کـرد و ایـن ابـراز تمایـل موجب شـده بود تا بارها قراردادهایی میان دو شـرکت بسـته شـود و یا وعـده اجـرای قراردادهای قبلی داده شـود. در 
حقیقـت10 سـال پیـش بـود کـه وزیر وقـت نفت کشـورمان از اولتیماتوم ایـران به توتـال خبر داد هرچند تـا همین اواخـر مقامات توتال یـک پای ثابت 

مذاکـرات توسـعه فاز 11 میـدان گازی پـارس جنوبی بودند.

شـرکت رویـال داچ شـل و شـرکت ایتالیایـی 
آجیـپ، بزرگتریـن میـدان گازی جهـان )گنبد 
شـمالی مشـترک بـا پـارس جنوبـی ایـران( در 
قطـر کشـف شـد و این اتفـاق منجر به آن شـد 
کـه قطـر در سـال 1۹73، 25 درصـد از سـهام 
ایـن مشـارکت را خریـداری کنـد و در 1۹74 
دولت قطر سـهم خـود را بـه 60 درصد افزایش 
داد و در نهایـت، در سـال 1۹80 مالکیت دولت 
قطـر بـر این مشـارکت، کامل شـد. ایـن رویداد 

وزارت دادگسـتری آمریکا بارها اعالم کرده اسـت 
کـه شـرکت توتـال بـرای حـل و فصـل اتهامات 
مربـوط بـه پرداخـت رشـوه بـه مقام هـای دولت 
ایـران، بـا پرداخـت بیـش از 3۹8 میلیـون دالر 
جریمـه موافقـت کـرده اسـت. شـرکت توتـال 
متهـم شـده بود کـه در فاصلـه سـال های 1۹۹5 
تـا 2004 میـالدی )1373 تـا 1383 شمسـی( 
ایرانـی  مقام هـای  بـه  واسـطه هایش،  از طریـق 
حـدود60 میلیـون دالر رشـوه پرداخت کـرده تا 
قـرارداد توسـعه چنـد میـدان نفـت و گاز را بـه 

پــس از آنکــه در دولت هــای نهــم و دهــم 
ــزرگ  ــرکت های ب ــا ش ــت ب ــاط وزارت نف ارتب
ــد  ــای جدی ــطه تحریم ه ــه واس ــا ب ــی دنی نفت
صنعــت نفــت از ســوی اتحادیه اروپا خدشــه دار 
ــت  ــای در دس ــرکت ها پروژه ه ــن ش ــد و ای ش
ــا اجــرای  ــد ب کارشــان را نیمــه کاره رهــا کردن
ــای  ــه تحریم ه ــاه 13۹4 کلی ــام در دی م برج
ــای  ــته ای در حوزه ه ــوع هس ــا موض ــط ب مرتب

موجب شـد تـا شـرکت های عظیـم نفتـی دنیا 
پـارس جنوبـی را بـه عنـوان یـک پـروژه جدی 
توسـعه   عملیـات   به طوری کـه  کننـد  دنبـال 
در  ایـران  در  جنوبـی  پـارس   3 و   2 فازهـای  
مهرمـاه  1376 بـه  کمپانـی نفتی  توتال فرانسـه   
بـا سـهم 40 درصد و بـه  عنوان  متصـدی  اصلی  
و  روسـیه   گازپـروم   شـرکت های  و  توسـعه  
پترونـاس مالـزی  هـر یـک  بـا 30 درصد سـهم  

شـد. واگذار 

دسـت آورد. گفتـه می شـود که 16 میلیـون دالر 
از ایـن مبلـغ در سـال 1۹۹5 تحـت عنـوان ارایه 
خدمـات مشـاوره و بـرای ورود مجـدد توتـال به 
بـازار ایران و همکاری با شـرکت ملـی نفت ایران 
در بهره بـرداری از میدان هـای نفتـی سـیری A و 
E پرداخـت شـده اسـت. توتـال همچنین متهم 
اسـت کـه در سـال 1۹۹7 برای توسـعه بخشـی 
از میـدان گازی پـارس جنوبـی 44 میلیـون دالر 
رشـوه پرداختـه اسـت. بـا توجـه به اینکه سـهام 
توتـال در بـازار سـهام نیویورک معامله می شـود، 

ــی، بانکــی، بیمــه، نفــت، گاز، پتروشــیمی،  مال
ــال و  ــری، ط ــازی، تراب ــتی س ــتیرانی، کش کش
فلــزات گرانبهــا، اســکناس، ســکه، مــوارد مجاز 
هســته ای، فلــزات، نــرم افــزار و تســلیحات لغــو 
ــن میــان لغــو تحریم هــای نفتــی  شــد و در ای
بیــش از ســایر تحریم هــا از اهمیــت برخــوردار 
بــود. درواقــع اولیــن و بزرگ تریــن ثمــره برجام 
ــد و  ــش تولی ــکان افزای ــا، ام ــع تحریم ه و رف

آغاز کار شرکت توتال از سال 1۹24 تحت نام 
»شرکت نفت فرانسه« بود؛ در ابتدا شرکت نفت 
فرانسه همچنین از شرکت های کنسرسیوم نفت 
در   ٪6 کنسرسیوم،  قرارداد  طبق  و  بود  ایران 
سال  در  توتال  بار  بود.اولین  شریک  آن  منافع 
1376 با سهم 40 درصدی وارد عملیات توسعه 
فازهای 2 و 3 پارس جنوبی شد و در کنار شرکت 
های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی )هر یک با 
30 درصد سهم( فرآیند همکاری را شروع کرد. 
این پروژه در سال 1381 به بهره برداری رسید.

فازهای 2 و 3 پارس جنوبی شامل  محصوالت 
تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز ترش از 
مخزن، 80 هزار بشکه میعانات گازی و 400 تن 
گوگرد است که مبلغ قرارداد آن حدود 2012 
میلیون دالر اعالم شده و میزان سهم داخل 32 
درصد تحقق یافته است.همچنین در سال 137۹ 
شرکت توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
و ساخت یک کارخانه تولید LNG قراردادی را 
با شرکت نفت ایران امضا کرد. مطالعات و مراحل 
اولیه کار در چند سال انجام شد اما از میانه های 
افزایش  با  همزمان  و  خورشیدی   1380 دهه 
هزینه اجرای پروژه و فشار های آمریکا برای ترک 
ایران، این شرکت فرانسوی از ایران رفت. شرکت 
توتال در شرایط سخت تحریم به خاطر منافع 
سرنوشت  کردن  مشخص  بدون  را  ایران  خود 
قرارداد خود با ایران ترک کرد و ضررهای زیادی 
به ایران وارد کرد که هرگز جریمه ضررهای وارد 
در  هر حال  نکرد.در  پرداخت  را  ایران  به  کرده 
حد فاصل 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دلیل 
باالرفتن  و  فوالد  جهانی  های  قیمت  افزایش 
هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، دست به 
وقت کشی زد و درنهایت پس از مذاکرات بسیار 
توتال  توسط دولت،  این شرکت  پیشنهاد  رد  و 
این فاز را ترک کرد. پس از آن چینی ها توسعه 
از  آنها هم کاری  اما  برعهده گرفتند  را  فاز 11 
پیش نبردند. در این زمان نه تنها پروژه پیشرفتی 
نداشت بلکه پس از چهار سال تولید آن با 21 
درصد کاهش به 2۹ هزار بشکه در روز رسید.

در نهایت متخصصان داخلی تا حدی توانستند 
از این میدان بزرگ گازی بهره برداری کنند اما 
همچنان طرف قطری با شدت از این فازه بهره 
های کافی را برد تا بعد از گذشت 10 سال دوباره 
پای توتال به فاز 11 پارس جنوبی باز شود.در 
حالی که کم کاری های توتال در طرف ایرانی 

بنابرایـن ایـن شـرکت موظف بـه رعایـت قوانین 
آمریکاسـت. شـرکت توتـال در آمریـکا عـالوه بر 
پرداخـت جریمـه قبـول کرده یک ناظر مسـتقل 
بـر نحـوه عملکـرد ایـن شـرکت نظـارت داشـته 
باشـد و تدابیری اتخاذ کند کـه قوانین آمریکایی 
ضـد فسـاد بـه درسـتی بـه اجـرا درآیـد. درواقع 
توتـال بـا پرداخـت یـک جریمـه 245 میلیـون 
یـک  و  آمریـکا  دولـت  بـه  دالری  هـزار  و200 
جریمـه 153 میلیون دالری به کمیسـیون اوراق 

بهـادار و بـورس آمریـکا موافقـت کرده اسـت.

صــادرات نفــت خــام کشــور بــود و پــس از آن 
ــت  ــعه ای صنع ــای توس ــرداری از طرح ه بهره ب
ــات  ــل پاالیشــگاه میعان نفــت، توســعه و تکمی
گازی ســتاره خلیــج فارس، ســرعت در توســعه 
ــذب  ــی و ج ــارس جنوب ــای پ ــل فازه و تکمی
ســرمایه گذاری خارجــی در صنعــت نفــت، 
ــی 2  ــت ط ــمگیر وزارت نف ــای چش موفقیت ه

ســال گذشــته اســت.

منجر به کاهش تولید در سمت ایران شده بود، 
تولید قطر روز به روز افزایش می یافت و این در 
حالی بود که توتال در سمت قطر هم در حال 
کار بود؛ از آنجایی که تمام اطالعات مربوط به 
پارس جنوبی در اختیار توتال قرار دارد و حتی 
فازبندی پارس جنوبی از سوی این شرکت انجام 
که  آید  می  پیش  زنی  گمانه  این  است  گرفته 
در  گازی  میدان  اطالعات  از  استفاده  با  توتال 
تولید در سمت  افزایش  به  توانسته است  ایران 
قطری دست پیدا کند و سهم ایران از گاز این 
میدان مشترک را کاهش دهد.تیرماه سال 13۹2 
بود که وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد که 
شرکت توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط 
با  ایران،  دولت  مقام های  به  رشوه  پرداخت  به 
جریمه  دالر  میلیون   3۹8 از  بیش  پرداخت 
موافقت کرده است. شرکت توتال متهم شده بود 
که در فاصله سال های 1۹۹5 تا 2004 میالدی 
)1373 تا 1383 شمسی( از طریق واسطه هایش، 
به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دالر رشوه 
پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت 
 16 که  می شود  آورد.گفته  دست  به  را  گاز  و 
میلیون دالر از این مبلغ در سال 1۹۹5 تحت 
عنوان ارائه خدمات مشاوره و برای ورود مجدد 
توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت 
ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری 
A و E پرداخت شده است.توتال همچنین متهم 
از  بخشی  توسعه  برای  در سال 1۹۹7  که  شد 
میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دالر رشوه 
پرداخته است. با توجه به اینکه سهام توتال در 
بازار سهام نیویورک معامله می شود، بنابراین این 
شرکت موظف به رعایت قوانین آمریکا شد. در 
نهایت توتال با پرداخت یک جریمه 245 میلیون 
و 200 هزار دالری به دولت آمریکا و یک جریمه 
153 میلیون دالری به کمیسیون اوراق بهادار و 

بورس آمریکا موافقت کرد.

حدود 63 سال پیش قراردادی بین دولت ایران وکنسرسیومی از شرکت های 
شد.  منعقد  کشورمان  نفتی  منابع  از  بهره برداری  منظور  به  بین المللی  نفتی 
براساس این قرارداد که پس از کش وقوس های فراوان و طی مذاکرات متعدد 
و صنایع  نفت  ملی شدن  اگرچه  ملی رسید  و شورای  مجالس سنا  تصویب  به 
ایران  دولت  ولی  گرفت،  قرار  خارجی  طرف های  پذیرش  مورد  ایران  در  آن 
تضمین می کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت های عضو کنسرسیوم 
)آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی( بفروشد. درحقیقت پس از انعقاد این 
قرارداد فروش طالی سیاه ایران از سال 1331 مجددا از سر گرفته شد هر چند 

۲۲ سال قبل بود که نخستین قرارداد بیع متقابل صنعت نفت ایران با 
در  شد.  منعقد  سیری  میدان  توسعه  برای  فرانسه  توتال  نفتی  شرکت 
حقیقت مدیران شرکت هلندی- بریتانیایی شل همواره بر این باور بودند 
که صنعت نفت ایران آنقدر برایشان منافع دارد که حاضر نبودند به این 
در  که  رفت  پیش  جایی  تا  هدف  این  و  شوند  خارج  ایران  از  راحتی ها 
سال 1۹۷1 با مشارکت شرکت رویال داچ شل و شرکت ایتالیایی آجیپ، 
بزرگترین میدان گازی جهان )گنبد شمالی مشترک با پارس جنوبی ایران( 
در قطر کشف شد و این اتفاق منجر به آن شد که قطر در سال 1۹۷3، ۲۵ 
درصد از سهام این مشارکت را خریداری کند و در 1۹۷۴ دولت قطر سهم 
خود را به 6۰ درصد افزایش داد و در نهایت، در سال 1۹۸۰ مالکیت دولت 

قطر بر این مشارکت، کامل شد

در قرارداد موردنظر سهم بندی های موردنظر ذکر شده بود به طوری که شرکت 
نفت ایران و انگلیس۴۰ درصد، شرکت های آمریکایی۴۰ درصد، شرکت شل 1۴ 
می بردند.  منفعت  ایران  نفت  فروش  از  فرانسه 6 درصد  نفت  و شرکت  درصد 
درواقع انعقاد قرارداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت های بین المللی 
نفتی شل و  برای ورود کمپانی های  باب  به عنوان یک فتح  را می-توان  نفتی 
توتال به صنعت نفت ایران دانست هرچند نباید از ذکر این نکته مهم غافل شد 
که حضور این دوکمپانی معتبر نفتی اروپایی در کشورمان به مرور زمان شکل 

جدیدتری به خود گرفت.

شرکت توتال درحال حاضر 
چهارمین شرکت نفتی و 

هشتمین شرکت بزرگ در 
جهان است، که در 3۰ کشور، 

دارای شعبه بوده و بیش از 
۹۵٫۰۰۰ کارمند، از مجموع 
13۰ کشور، در آن اشتغال 

دارند.کمپانی توتال در تمامی 
حوزه های صنایع نفت و 

گاز، فعالیت می نماید. این 
شرکت فرانسوی، در زمینه 
اکتشاف و تولید نفت خام و 
گاز طبیعی و نیز تولید برق، 
احداث خطوط لوله، پاالیش 

و بازاریابی نفت خام و گاز 
طبیعی فعالیت می کند.توتال 

همچنین طیف گسترده ای 
از مواد شیمیایی را، در 

کارخانجات خود، در مقیاس 
عمده تولید و به سراسر 
جهان، عرضه می نماید. 

ساختمان مرکزی توتال، در 
غرب پاریس، قرار دارد. سهام 

این شرکت، در بازار بورس 
نیویورک و همچنین بورس 
یورونکست، ذکر شده است
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توتال

مهندسان ایرانی خودکفا شده اند

 کاهش حجم سرمایه گذاری توتال در آینده

 صنعت پتروشیمی ایران برای توتال بسیار جذاب است

 ریسک حضور در ایران را می پذیریم

چراغ سبزاروپا دربرابرسیاست های قرمز ترامپ در حوزه نفت

 توتال، اولین کمپانی خریدار نفت خام ایران پس از برجام

توتال در انتظار انتشار متن قراردادهای جدید نفتی

| یک تیر وچند نشان 
مهندسان فرانسوی برای 
طالی سیاه ایران |

پس از توافق هسته ای ودر فضای پسابرجام رخ داد:

 در خزر حضور نخواهیم داشت 
مدیر خاورمیانه و آفریقای جنوبی برای تولید و اکتشاف شرکت نفت و 
گاز توتال همچنین حضور احتمالی توتال در دریای خزر را ، رد می کند 
ایران صنعت گاز است  و می گوید: تمایل نخست توتال برای حضور در 
و توتال بنا دارد در توسعه بخش گاز با ایران همکاری داشته باشد و به 
همین دلیل نیز برای دریای خزر برنامه ای ندارد؛ زیرا تمرکز اصلی برای 
حضور در صنعت گاز است.او با اشاره به اینکه توتال در گذشته روی سه 
پروژه نفتی در سیری، بالل و درود و یک پروژه گازی در فازهای دو و سه 
پارس جنوبی کار کرده بود، تأکید می کند این بار توتال هدف گذاری اصلی 

خود را روی صنعت گاز ایران قرار داده است.

پاریس،  شهر  درحاشیه  دفانس«  »ال  محله 
مطرح  و  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  میزبان 
فرانسه است.دفتر مرکزی توتال به عنوان یکی 
دارد.  قرار  منطقه  این  در  برج ها  بزرگ ترین  از 
ساعت 1۰ صبح روز سه شنبه با استفان میشل، 
مدیر خاورمیانه و آفریقای جنوبی، برای تولید و 
اکتشاف شرکت نفت و گاز توتال قرار مالقات 
بزرگ،  برج  این  طبقه چهل وششم  داشتیم.در 
او و رویا فرهنگ، همکارش در ایران، به عنوان 
مدیر دفتر تهران میزبان پنج خبرنگاری بودند 
دهد. پاسخ  پرسش هایشان  به  او  بود  قرار  که 
این شرکت، ازجمله شرکت هایی بود که به دلیل 
آغاز  همان  از  ایران،  نفت  صنعت  تحریم های 
زمزمه های تحریم ، ایران را ترک و برای همکاری 
با ایران بسیار محتاطانه عمل کرد.میشل در آغاز 

مدیر خاورمیانه و آفریقای جنوبی برای تولید و اکتشاف 
شرکت نفت و گاز توتال با بیان اینکه ما در توسعه 
منطقه نقش داشتیم، می افزاید: افتخار می کنیم تولید 
را در منطقه ای آغاز کردیم که مهندسان آن اکنون 
را در منطقه  خودکفا شده اند. تکنیک های جدیدی 
پارس جنوبی به کار گرفتیم. پس از آن از سال 1۹۹۹، 
از آنکه  تولید نفت را در مناطق درود و بالل پیش 
کمپانی های الف و توتال با یکدیگر ادغام شوند، آغاز 
کردیم.بین سال 2004 تا 2008 نیز مهلت این دو 

میشل با بیان اینکه اکنون فعالیتی در ایران نداریم، 
می افزاید: ایران برای توتال به دلیل دارابودن ذخایر 
بزرگ نفت و گاز و بازار بزرگ دارای اهمیت زیادی 
است. به همین خاطر در ایران دفتر داریم، اما با وجود 
این، فعالیت چندانی در ایران نداریم. ما تصور می کنیم 
به خاطر دانش فنی و تکنولوژی و همچنین پیوستن 
ایران به بازارهای بین المللی برای ایران مفید باشیم، 
فوریه  از  که  بود  اروپایی  کمپانی  اولین  توتال  زیرا 

نیز می گوید:  نفتی  میشل در باره قراردادهای جدید 
بین  نفتی  قراردادهای  درباره  ایران صحبت هایی  در 
دولت و پارلمان شکل گرفته است و ما منتظریم تا 
نکات دقیق تری از این صحبت ها به گوش ما برسد. 

کار، مختصری از فعالیت این شرکت بزرگ و بین المللی نفت و گاز ارائه داد. 
به گفته او، این شرکت در چهار حوزه اکتشاف و تولید نفت خام، ساخت 
پاالیشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی، جایگاه بنزین و روغن سازی، انرژی 
آفتابی و گاز مایع تخصص دارد که تخصص نخست آن در اکتشاف نفت در 
حوزه خاورمیانه به کار گرفته می شود.به گفته وی، خاورمیانه برای این شرکت 
دارای اهمیت است زیرا این شرکت در سال 1۹۵۴ میالدی در این محل و 
با اکتشاف نفت خام در کرکوک متولد شد و یک چهارم فعالیت توتال در 
خاورمیانه است.میشل با نگاهی به اهمیت ایران برای این شرکت، می گوید: 
توتال در ایران تاریخ بلندمدتی دارد. این شرکت در سال 1۹۷۴ میالدی در 
ایران در مناطق سیری، کنگان و آقاجری نفت کشف کرد و همین پروژه ها 
سبب شد تا اولین قرارداد بای بک با ایران را در ماه جوالی 1۹۹۵ میالدی امضا 
کنیم و پس از این امضا تولیدات نفت در سال 1۹۹۸ آغاز شد.همچنین در ماه 
سپتامبر ۹۷، قرارداد جدیدی برای پارس ۲ و 3 برای اکتشاف و تولید امضا 
شد و طبق آن یک کارخانه در عسلویه برای تولید گاز ساخته شد. این فازها 

بزرگ ترین فازهای تولید گاز در جهان پس از فاز اول بودند.

اقتصادی  وضعیت  آیا  اینکه  درباره  میشل 
توتال  سرمایه گذاری های  حجم  روی  جهانی 
سال  در  می افزاید:  خیر،  یا  گذاشته  تأثیر  نیز 
2013، توتال در سطح جهان، 28  میلیارد یورو 
سرمایه گذاری داشت، اما برنامه اش برای 2017 
بین 15 تا 17 میلیارد یورو است. در جهان در 
خواهیم  ادامه  را  سرمایه گذاری  بخش ها  تمام 

تولید  برای  جنوبی  آفریقای  و  خاورمیانه  مدیر 
و اکتشاف شرکت نفت و گاز توتال از جذابیت 
صنعت پتروشیمی ایران برای توتال هم می گوید. 
به گفته او، این صنعت برای توتال بسیار مهم 
حضور  برای  را  خود  سعی  تمام  توتال  و  است 

رابطه  باال،  درآمدهای  اینکه  با  می افزاید  او 
مستقیمی با ریسک یک کمپانی دارد. صنعت نفت 
و گاز به علت تحوالت باالیی که در سطح جهانی 
دارد، بسیار ریسک پذیر است. توتال نمی تواند تنها 
روی سود یک بخش تمرکز کند و باید ریسک آن 
را نیز در نظر بگیرد.اما به دلیل حجم باالی ذخایر 
گاز ایران حاضر است ریسک ها را بپذیرد. درباره 
صادرات گاز ایران می گویم که با توجه به حجم 
ذخایر ایران بسیار اندک است و بیشتر تولیدات 
او  داخلی می شود.از  ایران صرف مصرف  در  گاز 

سرمایه گذاری  اخیر شرکت توتال در ایران می تواند 
در  سرمایه گذاری  مورد  در  اروپایی ها  تردید  به 
دهد.  پایان  خاورمیانه  روبه رشد  کشورهای 
سیاست های دونالد ترامپ در قبال ایران بسیاری 
از این تردیدها را موجب شده است. شرکت توتال 
برای توسعه  به ارزش 1 میلیارد دالر  قراردادی 
فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با ایران امضا 
کرد.شرکت خودروسازی فولکس واگن هم اعالم 
آمادگی کرده است تا در ایران سرمایه گذاری کند. 
این اولین بار پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ 
است که شرکت های اروپایی برای همکاری های 
داده اند.این  نشان  تمایل  ایران  با  اقتصادی 
اروپایی ها  تردید  به  می تواند  سرمایه گذاری ها 
روبه رشد  کشورهای  در  سرمایه گذاری  مورد  در 
خاورمیانه پایان دهد سیاست های متغیر آمریکا 
در قبال ایران و تهدیدهای دونالد ترامپ برای لغو 
توافق هسته ای این تردیدها را موجب شده است. 
نشان دهنده  همچنین  اخیر  سرمایه گذاری های 
شکاف میان دونالد ترامپ و هم پیمانان اروپایی اش 
است. علی رغم اینکه کاخ سفید در حال بررسی 

هر  اما  دارد،  وجود  سرمایه گذاری  حجم  و  داد 
به  توتال  برای  باید  اجرا می کنیم،  پروژه ای که 
اندازه کافی منفعت داشته باشد تا بتوانیم حجم 
کنیم؛  بیشتر  میزان  این  از  را  سرمایه گذاری 
بنابراین باید هر پروژه  نسبت به پروژه های دیگر 
برگزیده  توتال  تا در سنجش  باشد  اقتصادی تر 
شود.او در بیان اینکه اکنون توتال با ایران چگونه 

در این صنعت در ایران می کند.وقتی میشل از 
جذابیت های صنعت پتروشیمی ایران می گوید، 
از او می پرسم آیا اختالف نظر درباره نرخ خوراک 
پتروشیمی در ایران، برای سرمایه گذاری توتال 
خیر،  یا  است  کرده  نگرانی  ایجاد  ایران  در 

ایران،  توتال در صنعت گاز  آیا حضور  می پرسم 
می تواند تأثیری در افزایش صادرات ایران داشته 
باشد یا خیر، می گوید: توتال یک کمپانی بین المللی 
است و در سیاست های داخلی یک کشور دخالت 
نمی کند و ایران باید نیازهای خود را اعالم کند و 
ما به نیازهای ایران پاسخ می دهیم. صادرات اندک 
ایران به ترکیه و دیگر کشورها نسبت به حجم 
ذخایر گازی ایران بسیار کم است که ایران می تواند 
این صادرات را از طریق لوله گاز یا ال اِن جی انجام 
دهد. توتال دانش و تخصص هر دو بخش را دارد.او 

توافقنامه هسته ای است، شرکت های اروپایی برای 
سرمایه گذاری به ایران چراغ سبز نشان داده اند.

یک تحلیل گر ارشد مسائل خاورمیانه و آفریقای 
در  اروپایی  شرکت های  بسیاری  گفت:  شمالی 
انتظار مشخص شدن اوضاع بودند. سرمایه گذاری 
1 میلیارد دالری توتال در ایران برای توسعه فاز 
اخص  طور  به  جنوبی  پارس  گازی  میدان   11
چه  است.هر  کرده  مشخص  را  مسیر  حدی  تا 
میزان سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران افزایش 
یابد، احتمال پشت کردن به حسن روحانی که 
سرمایه گذاری  برای  را  ایران  درهای  دارد  قصد 
دارای  شد.ایران  خواهد  کمتر  کند،  باز  خارجی 
بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است. در 
حال حاضر ایران 80 میلیون مصرف کننده دارد 
که در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم های 
تولیدات  و  محصوالت  از  بسیاری  از  بین المللی 
القای  ترامپ  تصمیم  بوده اند.اگر  محروم  غربی 
روسیه  بود  خواهد  ناچار  باشد،  هسته ای  توافق 
متقاعد  را  ایران-  کلیدی  –هم پیمانان  چین  و 
کند.گفتنی است، شرکت ملی نفت چین هم در 

همکاری می کند می گوید: هم اکنون توتال هم 
ایران دارد هم  از  برای خرید نفت خام  قرارداد 
می کند.  تالش  ایران  به  بنزین  وارد کردن  برای 
این قرارداد از فوریه سال 2016 منعقد شده و 
از آن زمان حدود 160 هزار بشکه نفت خام در 
روز از ایران خریداری می شود. این قرارداد ساالنه 

است و می تواند تمدید شود.

پاسخ  نمی توانم  هم  پرسش  این  به  می گوید: 
بگویم؛ زیرا سبب می شود رقبا قیمت های نرخ 
در  کنند.  اعالم  ما  از  پایین تر  را  خود  خوراک 
صنعت ما رقابت  بسیار زیاد است و همین طور 

ریسک در این صنعت هم باالست.

به این پرسش درباره اینکه برای صادرات گاز ایران، 
استفاده از روش خط لوله که در روابط سیاسی 
یا  است  بهتر  دارد،  اساسی  نقشی  نیز  کشورها 
تمرکز بر صادرات به صورت ال اِن جی ، چنین پاسخ 
می دهد: توتال در هر دو بخش تخصص دارد و این 
دو بخش هر کدام ویژگی های مثبت و منفی دارد، 
اما باید در نظر گرفت که وقتی خط لوله بین دو 
کشور برقرار می شود، معموال روابط سیاسی بین 
دو کشور از قبل ایجاد شده که این مسئله تفاوت 
اصلی این روش با روش صادرات با گاز مایع است. 

پروژه توسعه میدان گازی ایران، توتال را همراهی 
می کند.از سوی دیگر اما، حتی اگر واشنگتن موفق 
به نفی این توافق نشود، باز هم دشمنی آشکار 
ترامپ با ایران می تواند سرمایه گذاری شرکت های 
اروپایی در ایران را دشوار کند.بانک های آمریکایی 
به دلیل تحریم ها، از ارتباط تجاری با ایران محروم 
هستند که محدودیت هایی را برای اروپایی ها هم 
به وجود آورده است.در حال حاضر استفاده از دالر 
در سرمایه گذاری های ایران امکان پذیر نیست. در 
بانک های  از  مالی  تامین  برای  عوض، شرکت ها 
آسیایی و موسسات مالی کوچک در اروپا استفاده 
می کنند.علی رغم همه این ریسک ها، انعقاد این 
قرارداد برای توتال پرارزش بوده است.مدیرعامل 
این شرکت در سفر خود در تهران گفت: باز هم به 
ایران باز خواهم گشت و این تنها یکی از چندین 
قراردادی است که بین ما و کشور ایران منعقد 
هواپیما  خودرو،  تولید  است.شرکت های  شده 
کردن شانس خود  امتحان  در حال  هم  دارو  و 
هستند. شرکت فولکس واگن که آخرین بار 17 
سال پیش به ایران اتومبیل فروخته است، قصد 
فولکس  مونتاژ محصوالت  و  تولید  در  همکاری 
واگن را در ایران دارد. این شرکت چندی پیش 
کرد. امضا  داخلی  واردکننده  یک  با  قراردادی 

شرکت فرانسوی پژو، اولین شرکت تولید خودرو 
بود که سال گذشته با ایران قرارداد منعقد کرده 
است.این تحلیل گر ارشد پیش بینی کرده  است، 
سال آینده، 4 یا 5 شرکت انرژی دیگر در ایران 
حاضر،  حال  کرد.در  خواهند  سرمایه گذاری 
با  مذاکره  حال  در  اِنی  شرکت  و  رویال داچ شل 
توافقنامه  تحلیل گر،  این  گفته  هستند.به  ایران 
توتال با ایران، قراردادی بود که صنعت نفت با 
دقت آن را نظاره می کرد و همه منتظرش بودند.

قرارداد به پایان رسید و پروژه ها را تحویل دادیم و پس از آن به علت تحریم ها، قرارداد 
جدیدی با ایران امضا نشد. به گفته وی، در آغاز سال 2016، تفاهم نامه ای با توتال در 
سفر رئیس جمهور به فرانسه و دیدار او با رئیس جمهور فرانسه امضا شد. براساس این 
تفاهم نامه به توتال اجازه داده شد به نیازهای ایران توجه کند و روی آنها تحقیقاتی را 
انجام دهد. ما منتظریم تا متن نهایی قراردادهای جدید نفتی IPC منتشر شود تا آن را 
مورد بررسی قرار دهیم. او با اشاره به صنایع پایین دستی نفت در حوزه تولید بنزین نیز 
می افزاید: توتال و شرکت بهران برای تولید روغن موتور با یکدیگر جوینت فنچر داشتند 
که در سال 2011 به علت تحریم ها، آن نیز متوقف شد و امیدواریم بتوانیم این فعالیت 

را دوباره به راه بیندازیم.

2016 نفت خام را در 180هزار بشکه در روز از ایران خریداری کرد و اکنون بین 
160 تا 180 هزار بشکه در روز نفت خام از ایران خریداری می کند.مدیر خاورمیانه 
و آفریقای جنوبی برای تولید و اکتشاف شرکت نفت و گاز توتال با اشاره به اینکه ما 
عالقه مند به همکاری با ایران هستیم، دو شرط برای همکاری توتال با ایران در نظر 
می گیرد: نخست آنکه قوانین بین المللی به توتال اجازه همکاری با ایران را بدهند که 
این مسئله رفع شده و دیگری آنکه قیمت های قرارداد با ایران با توجه به وضعیت 
بین المللی باید برای این کمپانی جذابیت داشته باشد. برای همین در انتظار هستیم تا 

اطالعات جدیدتری از قراردادهای جدید نفتی ایران منتشر شود.

عالوه بر اینکه هنوز وزارت نفت، قرارداد نهایی نفت را منتشر نکرده و به همین دلیل 
فعال نمی توانیم در این رابطه اظهارنظر کنیم.به گفته میشل، بخش هایی در تفاهم نامه 
محرمانه است و نمی توان آن را اعالم کرد، اما آنچه درباره حضور توتال در روزنامه های 

ایران نوشته می شود بی ربط به واقعیت نیست.
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با وجود فشارهای گسترده بر زنگنه برای انعقاد قرارداد با توتال اتفاق افتاد:

مـن، روبـه روي پاتریـک پویانـه، در طبقـه دوم مهمانسـراي نفت نشسـته بودم که زنگنـه در حلقه 
خبرنگاران، مشـغول تشـریح قانوني قرارداد توسـعه فاز 11 پارس جنوبي با شـرکت توتال فرانسـه 
بـود. »طبـق مصوبـه دولـت، یک هیات هفـت نفره باید عـدم مغایرت قـرارداد را بـا مصوبات دولت 
تطبیـق مي کردنـد کـه ایـن هیات هفت نفره شـامل چهار وزیر سـابق و سـه عضو برجسـته بودند. 
ایـن تیـم هفـت نفـره بـه اتفـاق آرا تاییـد کردنـد کـه متـن قـرارداد و 14 پیوسـت آن مغایرتي با 
مصوبـات دولـت درباره شـرایط عمومي، حقوق و سـاختار قراردادهاي نفتي ندارد.وزیر نفت اسـامي 
اعضـاي هیـات هفـت نفـره را اعـالم مي کرد و مـن فرصت کمي داشـتم تـا مهم تریـن دغدغه هاي 
افـکار عمومـي ایـران را در قالب سـواالتي کوتاه از مدیرعامل توتال بپرسـم. براي همین پرسـش و 
پاسـخ دقایـق زیادي پشـت در اتاق مالقات هاي مهمانسـراي »کوشـک« ایسـتاده بـودم تا مالقات 
آقـاي پویانـه بـا مدیـران شـرکت CNPC چیـن تمـام شـود. بعد هـم به سـه سـوال خبرگزاري 
فرانسـه پاسـخ بگویـد. زمـان زیادي تا حرکـت براي مالقـات با رییس جمهـور روحاني نـدارد. مبل 
قرمزرنـگ البـي مهمانسـرا را به گونـه اي کـه روبه رویش بنشـینم جابه جا مي کنم و مي پرسـم:آقاي 
پویانـه، عـده اي در ایـران دربـاره محافظت از اطالعات فني فـاز 11 پارس جنوبي نگرانـي دارند. به 
هرحـال ایـن فـاز در نقطـه مرزي با قطر قـرار دارد و توتال سال هاسـت که در بخـش قطري پارس 
جنوبـي پـروژه اجـرا مي کنـد. مي گویند چـه تضمیني وجـود دارد تا توتـال براي بهره بـرداري بهتر 
قطري هـا، از اطالعـات فنـي فـاز 11 محافظـت کند؟))مطمئنا تمام اطالعات کشـور قطـر در خود 
قطـر مي مانـد و تمـام اطالعـات مربـوط به کشـور ایـران هـم در ایـران مي مانـد. اما اجـازه بدهید 
کـه بگویـم، ایـن یک شـانس اسـت که توتـال هـر دو قسـمت مخـزن را مي شناسـد و مي تواند در 

اینجا موثر باشـد.((
پاتریـک پویانـه را چندبـار دیگـر دیـده بودم؛ وقتـي در وین به مالقـات زنگنه مي آمد؛ مـرد قدبلند 
و درشـت اندامي کـه بعـد از ))کریسـتوفر دمـاژري(( ارتبـاط خـوب توتـال بـا ایـران را حفـظ کرد. 
توتـال تنهـا شـرکت نفتـي معتبـر غربـي بود کـه در تمـام سـال هاي تحریم ایـران، دفتـرش را در 
تهـران نبسـت. آن را کوچـک کـرد امـا بـا وجـود آغـاز تحریم هـا، بـراي وزیـر نفـت وقت )رسـتم 
قاسـمي( تـاج گل بزرگ فرسـتاد. توتال، نخسـتین قرارداد توسـعه اي در پارس جنوبـي را 25 مهر 
1377 بـا ایـران بسـت. وقتـي کـه تحریم هـاي سـناتور داماتـو بـا امضـاي رییس جمهـور کلینتون 
راه سـرمایه گذاري در صنعـت نفـت ایـران را بسـته بـود. گازپروم روسـیه و پتروناس مالـزي را هم 
همراهـش کردنـد تـا فشـار سیاسـي تحریم هـاي آن روزگار تقسـیم شـود. حـاال مدیرعامـل توتال 
1۹ سـال پـس از نخسـتین قـراردادش بـا ایران در پـارس جنوبي روبـه روي من نشسـته، وقتي باز 
هـم نخسـتین قـرارداد جدیـد نفتي ایـران را پـس از لغـو تحریم هاي هسـته اي، امضا کرده اسـت.

آقـاي پویانـه، توتال دوبار تاکنون ))سـد شـکن(( بوده اسـت. یکي سـاخت فازهـاي 2و3 و دیگري 
بـراي توسـعه فـاز 11 پـارس جنوبي. چه چیزي باعث شـده اسـت که شـما اینطور ریسـک کنید؟

ایـران، منابـع بسـیار غنـي نفـت و گاز دارد. ایران دومین کشـور گازي دنیا و سـومین کشـور نفتي 
جهـان اسـت. ایـن نرمـال اسـت که بخواهیـم بیاییـم و در ایران کار کنیـم. ضمن اینکـه ما منطقه 
پـارس جنوبـي را خـوب مي شناسـیم. فازهـا 2و3 پارس جنوبـي را اجرا کردیم و به دلیل شـناخت 
خوبـي کـه از ایـن پروژه هـا داریم مایل بودیم کـه در پروژه فاز 11 هم حضور داشـته باشـیم.توتال 
بـراي نخسـتین بـار در اواسـط دهـه 80 وارد مذاکرات توسـعه فاز 11 پـارس جنوبي شـده بود اما 
بعـدا بـه دلیـل افزایـش ناگهانـي و غیرقابـل پیش بینـي قیمـت نفت و عـدم تفاهم با شـرکت ملي 
نفـت بـر سـر ارقـام قـرارداد، از آن خـارج شـد. آن روزها قـرار بود توتـال ((پـارس))LNG  را هم 

بسـازد امـا آنقدر مذاکرات فرسایشـي شـد که تحریم هاي هسـته اي از راه رسـید.

گفت وگویـم بـا مدیرعامـل توتـال در طبقـه فوقاتـي محـل مصاحبـه وزیـر نفـت بـا خبرنـگاران 
ادامـه داشـت کـه زنگنـه اسـامي هیـات تطبیق عـدم مغایـرت قـرارداد فـاز 11 با مصوبـات دولت 
را رسـانه اي کـرد. از غالمحسـین نـوذري و داوود دانش جعفـري، وزراي اسـبق نفـت و اقتصـاد 
گرفتـه تـا غالمرضـا شـافعي معاون فعلـي نظارت سـازمان برنامه و بودجـه و وزیر اسـبق صنایع. از 
محبـي، رییـس مرکز حقوقـي بین المللي ریاسـت جمهوري، تا نادریان، مدیر برجسـته حسابرسـي. 
میرمحمـدي معـاون اقتصـادي دبیرخانـه شـوراي عالـي امنیـت ملـي هـم عضـو این هیـات هفت 
نفـره بـود. زنگنـه در کنفرانـس مطبوعاتـي نگفـت »علـي آقامحمـدي« عضـو مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام هـم بـراي دقایقـي بـه محـل امضـاي قـرارداد فـاز 11 پـارس جنوبي آمده اسـت؛ 
کسـي کـه بـه جهـت جایگاهش، حضـورش حـاوي تضمین هـاي مهمـي اسـت.همراهان »پاتریک 
پویانـه«، مدیرعامـل توتـال بـه او اشـاره مي کنند که بایـد براي مالقـات با رییس جمهـور روحاني، 

مهمانسـراي نفـت را تـرک کنـد. قبل از بلند شـدن از صندلـي قرمز رنگ 
سـالن، سـوالم را مي پرسـم و پیـش از خروج از سـالن از پویانـه مي خواهم 
تـا کنـار نقش هـاي سـنتي ایرانـي بـراي عکاسـي بایسـتد. مي پذیـرد و 
بالفاصلـه »کوشـک« را تـرک مي کند.آقـاي پویانـه، شـما مدت زیـادي را 
بـا ایراني هـا مذاکـره کرده ایـد. توتـال قبـل از ایـن قـرارداد هم با شـرکت 
ملـي نفـت ایـران کار کـرده اسـت. ایراني ها را چطـور شـرکایي مي بینید؟

مـا پروژه هایـي در ایـران اجـرا کرده ایـم. ایراني ها بازرگانان خوبي هسـتند. 
مـا 18 مـاه بـراي نهایـي کـردن ایـن قـرارداد وقـت گذاشـتیم اما نسـبت 
طوالنـي  قراردادهاي شـان  )مذاکـره(  معمـوال  کـه  ایراني هـا  عـادت  بـه 
اسـت بـاز هـم خوب بـود. در ضمـن باید اضافـه کنم کـه ایراني هـا تجربه 
خیلـي خوبـي در پارس جنوبـي دارنـد و این میـدان را خوب مي شناسـند. 
آنها)مذاکره کننـدگان( از منافـع ایـران بسـیار خـوب دفـاع کردند.زنگنـه 
پیـش از امضـاي قرارداد 4 میلیـارد و 876 میلیون دالري توسـعه فاز 11، 
از جواناني که متوسـط سن شـان حدود 30 سـال بود و براي نهایي کردن 
ایـن قـرارداد نقش آفرینـي کرده انـد، قدرداني کـرد و بعد از امضـا هم آنان 

را بـه دیـدار رییس جمهـور برد. 
وزیـر نفـت امـا کمیته بازنگـري قراردادهاي نفتي را که از سـه سـال پیش 
بـراي تدویـن شـاکله ایـن قراردادهـا کار کـرده بودنـد، از قلـم انداخـت.

زنگنـه راه مي رفـت، تلفـن مي زد، چـرا؟ دوشـنبه، من زودتـر از معمول به 
مهمانسـراي نفـت رفتم. حدود سـاعت 2 عصـر بود که زنگنـه مضطرب از 
پلـکان طبقـه فوقانـي پایین آمد. مسـووالن سـازمان حراسـت وزارت نفت 
را احضـار کـرد. راه مي رفـت و سـخن مي گفـت. گاهي هم تلفن به دسـت 
بـود. مي شـد حـدس زد کـه بـا مراجـع امنیتـي سـخن مي گویـد. بیـرون 
مهمانسـرا نرفتـم امـا شـنیدم کـه یگانـي ویـژه هـم در مسـیر منتهـي به 
مهمانسـراي نفت مسـتقر شـده اسـت. چند سـاعت قبل از امضاي قرارداد 
توسـعه فـاز 11، علیرضـا زاکانـي، نماینده پیشـین مجلـس در مطلبي در 
واکنـش بـه ایـن قـرارداد نوشـته بـود: »اینجـا موضوعـي اصلـي اسـت نه 
فرعـي، وقـت آتـش بـه اختیـار، فریـاد کشـیدن و اقـدام مناسـب اسـت و 
آتش بـس، هرچنـد یک طرفـه جایز نیسـت؛ پس بسـم اهلل.وزیر نفـت براي 
تمهیـدات الزم رایزنـي مي کـرد که یکـي از نیروهاي حراسـت وزارت نفت 
بعضـي از خبرنـگاران را کـه حاال به مهمانسـرا آمده بودند به داخل سـالن 
مراسـم هدایـت کرد. مـن اما نگاه مي کـردم و متاثر بود. دلم براي کشـورم 
مي سـوخت. کـه چگونه مي شـود یـک قرارداد تمـام مراحل قانونـي را طي 
کـرده باشـد، نماینـده عالي ترین مرجع امنیتي کشـور عضـو هیات تطبیق 
قـرارداد بـا مصوبـه هیـات دولـت باشـد، رییـس مجلـس تطبیـق مصوبـه 
مجلـس بـا قوانیـن کشـور را تاییـد کـرده باشـد و بـاز هـم بـراي امضـاي 
قـرارداد، چنیـن دلهره هایـي وجـود داشـته باشـد. آن هم در شـرایطي که 
عضـو موثـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در سـالن امضـاي قـرارداد 
حضـور یافتـه اسـت. اینها را بگذارید کنـار ده ها مانع بـزرگ بین المللي که 
جلـوي ورود سـرمایه گذاران خارجـي بـه کشـور را مي گیـرد. مهم ترینـش 
تـالش امریکاسـت. اینهـا را جمـع کنید با الـزام دولت براي تولید شـغل و 
جذب سـرمایه. من دوشـنبه عصر مأیوس نشـدم و همچنان به پیشـرفت 

ایـن کشـور بـزرگ کامـال  امیـدوار مانـدم اما دلم سـوخت.از جنگ کـه بیرون آمدیم چه شـد؟ جنـگ تحمیلي که تمام شـد، 
دوره بازسـازي کشـور که به نیمه رسـید، وضعیت مالي کشـور بغرنج شـد. اقسـاط وام هاي گرفته شـده از سـوي بانک مرکزي 
ایـران سررسـید شـده بـود و ایـران قادر بـه پرداخت قسـط ها نبود. کارشناسـان بانکي بـه این کشـور و آن کشـور مي رفتند تا 
قسـط ها را عقـب بیندازنـد. صنعـت نفت هم براي توسـعه پول مي خواسـت. بانک ها حاضر نبودند ریسـک فاینانـس پروژه هاي 
نفتـي ایـران را بپذیرنـد. پـس، قراردادهـاي بیـع متقابـل بـه وجـود آمـد. قراردادهایـي کـه بازپرداخـت سـرمایه گذاري ها را با 
محصـول همـان میـدان نفتـي یـا گازي ممکـن مي کـرد. ایـن قراردادها حـدود 30 میلیـارد دالر وارد کشـور کرد. بـا این پول 
ظرفیـت تولیـد نفـت ایـران یک میلیون بشـکه افزایش یافـت و پروژه هاي پارس جنوبي متولد شـد. پس شـرکت بزرگ دیگري 
کـه وارد ایـران شـد، 4 میلیـارد و 200 میلیـون دالري بـود کـه ابتـدا ژاپني ها در ابتـداي دهه 80 به ایـران وام دادنـد تا امتیاز 
حضـور شـرکت اینپکس در توسـعه میـدان نفتي آزادگان جنوبي را به دسـت آورند. قـراردادي که افزایـش ناگهاني قیمت نفت 
بـراي ژاپني هـا کـم توجیـه شـد و آنها در موعد مقرر شـروع تسـویه وام را خواسـتند که با فشـار شـرکت نیکو براي اسـتمهال 
وام، اینپکـس ژاپـن هـم از ایـران رفـت. آن روزهـا فکر مي کـردم رفتن اینپکس فقط فشـار امریکایي هاسـت. اما اخیـرا متوجه 
شـده ام کـه ژاپني هـا قبـل از امضاي قـرارداد موافقت دولـت وقت امریـکا را گرفته بودند.چـه پول هایي به ایـران آمد؟ همچنان 
ایـن مطلـب را بخوانیـد تـا اهمیت جذب سـرمایه بیـش از 4 میلیـارد و 800 میلیـون دالري اخیر را بدانیـد. فاینانس چیني ها 
در دوره تحریـم ایـران بـراي توسـعه میـدان آزادگان شـمالي در حقیقت با پول خودمـان بود. پول نفت فروخته شـده در دوران 
تحریـم در بانـک چینـي مي مانـد تـا آنها بـا تضمین این پـول به ایـران وام دهند. هـر چند به تعهدات شـان در ایـن زمینه هم 
عمـل نکردنـد و بـه میـزان توافق شـده، پروژه هاي ایرانـي را فاینانس نکردنـد. یک فقره فاینانـس یک میلیـارد و 600 میلیون 
دالري هـم در دهـه هشـتاد بـراي فـاز ۹و10 پـارس جنوبـي از طریق یک بانـک اروپایي جذب شـد. بیش از 14میلیون سـهم 
ایران در شـرکت  BP )تا سـال 84(، 10 درصد سـهام ایران در میدان شـاه دنیز آذربایجان، سـهام ایران در پاالیشـگاه هندي 
و سـنگال هـم در اختیـار شـرکت نیکـو گذاشـته شـد تـا بـازوي بین المللي شـرکت ملـي نفت بـا این پشـتوانه بتوانـد برخي 
پروژه هـا را فاینانـس کنـد. اینهـا، عمـده پول هـاي بـزرگ خارجي بود کـه پس از انقـالب، وارد صنعت نفـت ایران )بـه ویژه در 
بخش باالدسـتي( شـده اسـت. حاال شـاید ارزش قرارداد فاز 11 روشـن تر شـده باشـد. این قرارداد به تنهایي حدود 5 میلیارد 
دالر سـرمایه گذاري مسـتقیم وارد کشـور مي کنـد کـه نزدیک بـه 80 درصد آن توسـط توتال فرانسـه و CNPC چین تامین 
مي شـود. قـرارداد فـاز 11 بـا کنسرسـیومي متشـکل از توتـال )50 و 1 دهـم درصـد سـهم(، شـرکت دولتـي نفت چیـن )30 
درصـد سـهم( و پتروپـارس ایـران )1۹ و ۹ دهـم درصـد سـهم( بـراي 20 سـال منعقد شـد تا روزانـه 56 میلیـون متر مکعب 
گاز بـه تولیـد کشـور اضافـه کنـد. در طول 20 سـال 335 میلیارد متـر مکعب گاز تـرش و 2۹0 میلیون بشـکه میعانات گازي 
تولیـد کنـد. 14 میلیـون تـن گاز مایـع، 12 میلیـون تـن اتـان و 2 میلیون تن گوگـرد از دیگر تولیدات این فاز اسـت. شـرکت 
ملـي نفـت پیـش بیني کرده اسـت فـاز 11 تـا آخریـن روز دوره بهره برداري اش حـدود 84 میلیـارد دالر )با نفـت 50 دالر( به 
درآمـد کشـور اضافـه کنـد.از معـاون بین الملـل وزارت نفـت مي خواهـم درباره قمیـت قـرارداد فاز 11 آمـار مقایسـه اي بدهد. 
امیرحسـین زماني نیـا مي گویـد: ))چـون تحریم هـا برداشـته شـده اند قیمـت تمام شـده فـاز 11 خیلي کمتـر از فاز 12 شـده 
اسـت. بـه طـور مثـال هر حلقـه چاه فاز 12 حـدود 41 میلیـون و 600 هـزار دالر هزینه داشـته در صورتي که بـراي هر حلقه 
فـاز 11، حـدود 31 میلیـون دالر در نظـر گرفتـه شـده اسـت.((فاز یـازده 30 حلقه چـاه دارد که زیر دو سـکوي تولیـدي قرار 
مي گیـرد. زمانـي نیـا، دربـاره قیمـت مقایسـه اي سـکوهاي تولیدي فـاز 11 هم اینطـور توضیح مي دهـد: ))هر سـکوي فاز 12 
حـدود 266 میلیـون دالر هزینـه داشـته در حالي که هر سـکوي تولیدي فاز 11 با 176 میلیون دالر سـاخته مي شـود.((پروژه 
فـاز 11 در مرحلـه اول بـا 2 میلیـارد و 200 دالر پیـش مـي رود و در این مرحله چاه ها حفر شـده و سـکوهاي تولیدي سـاخته 
مي شـود. فـاز دوم طـرح مربـوط بـه سـاخت سـکوي 20 هزار تني فشـار افزا اسـت کـه به تنهایـي نیمي از رقـم قـرارداد را به 
خـود اختصـاص خواهـد داد. گاز تـرش فـاز 11 هـم قرار اسـت در ظرفیت هاي خالي پاالیشـگاه هاي دیگر فازها تسـویه شـود.

مـا کجـا ایسـتاده ایم؟ سـخنان وزیـر نفت ایـران، مدیرعامل توتـال و مقامات مرتبـط با قرارداد فـاز 11 را به همـراه تحلیل هاي 
مختلـف خوانده ایـد. شـاید یـک جملـه مانـده باشـد. ما مي خواهیـم کجا بایسـتیم؟ وقتـي جوانان شـغل مي خواهند و کشـور 
تشـنه توسـعه اسـت. »امضاي قرارداد میان شـرکت ملي نفت ایران و شـرکت توتال براي توسـعه فاز 11 پارس جنوبي نقش 
بسـیار مهمـي در توسـعه روابـط ایـران و فرانسـه ایفا مي کنـد. « این را علـي اکبر والیتي، رییـس مرکز تحقیقات اسـتراتژیک 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام پـس از دیـدار کریسـتن ماسـه، دبیـرکل وزارت اروپا و امـور خارجه فرانسـه دربـاره امضاي 

قـرارداد فـاز 11 با توتال گفته اسـت.

تدبیر زنگنه

گاز دارد.  و  نفت  منابع بسیار غني  ایران، 
سومین  و  دنیا  گازي  کشور  دومین  ایران 
نرمال است  این  نفتي جهان است.  کشور 
کنیم.  کار  ایران  در  و  بیاییم  بخواهیم  که 
را  جنوبي  پارس  منطقه  ما  اینکه  ضمن 
پارس  ۲و3  فازها  مي شناسیم.  خوب 
به دلیل شناخت  و  اجرا کردیم  را  جنوبي 
خوبي که از این پروژه ها داریم مایل بودیم 
که در پروژه فاز 11 هم حضور داشته باشیم.
توتال براي نخستین بار در اواسط دهه ۸۰ 
وارد مذاکرات توسعه فاز 11 پارس جنوبي 
شده بود اما بعدا به دلیل افزایش ناگهاني 
عدم  و  نفت  قیمت  پیش بیني  غیرقابل  و 
ارقام  سر  بر  نفت  ملي  شرکت  با  تفاهم 
قرار  روزها  آن  خارج شد.  آن  از  قرارداد، 
بسازد  هم  را   ))  LNGپارس(( توتال  بود 
که  شد  فرسایشي  مذاکرات  آنقدر  اما 

تحریم هاي هسته اي از راه رسید.
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| ایـــــــــران  نفــــــــــت  بـــــــــرای 
وزیـر نفـت ، قـرارداد توسـعه فـاز 11 پـارس 
و  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  میـان  جنوبـی 
کنسرسـیوم توتـال، سـی ان پـی سـی آی و 
پتروپـارس را تشـریح کـرد و گفـت: بعضی هـا 
گفته انـد 50 درصـد و بعضی هـا گفته انـد 70 
بـه  را  نفتی مـان  میـدان  درآمـد  کل  درصـد 
ایـن حـرف غلـط اسـت.  خارجـی می دهیـم، 
مهنـدس بیـژن زنگنـه امـروز دربـاره قـرارداد 
امضـا شـده بـا میـان شـرکت ملـی نفـت ایران 
بـرای  توتـال  رهبـری  بـه  کنسرسـیومی  و 
توسـعه فـاز 11 پـارس جنوبـی و این کـه آیـا 
تضمین هـای الزم بـرای اجـرای ایـن قـرارداد 
بـرای مـدت 20 سـال پیش بینی شـده اسـت، 
گفـت: بلـه پیـش بینی شـده اسـت. در صورت 
اجـرا نکردن قـرارداد آنهـا ضرر مـی بینند، اگر 
یـک موقعـی به هـر دلیلی آنهـا نتواننـد کار را 
انجـام دهنـد، همـه سـرمایه گذاری کـه کردند 
بازپرداخت هـای  روز  تـا  مانـد  مـی  همانطـور 
شـان کـه میدان باید بـه تولید برسـد.وی ادامه 
داد: مـا فقـط از محـل بخشـی از تولیـد میدان 
بازپرداخـت را انجـام می دهیم. ایـن مهمترین 

وزیرنفـت در مراسـم امضـای قـرارداد توسـعه 
بخـش فراسـاحل فـاز 11 پـارس جنوبـی بین 
توتـال،  شـرکت  ایـران،  نفـت  ملـی  شـرکت 
شـرکت ملـی نفت چیـن و شـرکت پتروپارس 
بـا بیـان اینکـه امـروز روز بسـیار خوبـی برای 
امیـدوارم  گفـت:  اسـت  ایـران  نفـت  صنعـت 
بـا امضـای ایـن قـرارداد مرحلـه جدیـدی در 
صنعـت نفـت ایـران رقم بخـورد و امضـای این 
انتخابـات  و  برجـام  دسـتاوردهای  از  قـرارداد 
روز   10 افـزود:  اسـت.وی  ریاسـت جمهوری 
مـن  از  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  از  قبـل 
در مـورد امضـای ایـن قراردادهـا سـوال شـد 
و مـن پاسـخ دادم مـردم در 2۹ اردیبهشـت 
تصمیـم می گیرنـد کـه ایـن قراردادهـا ادامـه 
پیـدا کنـد یـا خیـر؟ و امضای ایـن قـرارداد را 

وزیرنفت در مراسم امضای قرارداد توسعه بخش 
فراساحل فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی 
نفت  ملی  شرکت  توتال،  شرکت  ایران،  نفت 
امروز  اینکه  بیان  با  پتروپارس  شرکت  و  چین 
روز بسیار خوبی برای صنعت نفت ایران است 
مرحله  قرارداد  این  امضای  با  امیدوارم  گفت: 
مدیرعامل   aر ایران  نفت  صنعت  در  جدیدی 
امضای  مراسم  در  خود  سخنرانی  در  توتال 
ملی  ))شرکت  با  این شرکت  قرارداد  نخستین 
تحریم ها  لغو  از  پس  دوران  در  ایران((  نفت 
بود  بین المللی  شرکت  نخستین  توتال  گفت: 
هم اکنون  و  آمد  ایران  به   1۹۹5 سال  در  که 
نیز نخستین شرکتی است که پس از تحریم ها 
به ایران بازگشته و این باعث افتخار شرکت ما 
متبوعش  شرکت  که  پویان((  است.))پاتریک 
ایرانی-فرانسوی-چینی  کنسرسیوم  رهبری 
ادامه  در  دارد،  برعهده  را  فاز 11  توسعه  برای 
گفت: می توانم بگویم امروز برای ما در شرکت 
پویان  می آید.  به شمار  تاریخی  روز  یک  توتال 
برای  بزرگ  افتخار  یک  این  اینکه  به  اشاره  با 
من به عنوان مدیرعامل توتال است که در این 
زنگنه  آقای  از  داد:  ادامه  کنم،  شرکت  مراسم 
به دلیل خوشامدگویی گرم ایشان در ایران تشکر 
می کنم.مدیرعامل توتال گفت: من می دانم که 
می دهند  تاریخ  به  زیادی  اهمیت  ایران  مردم 
است،  وفاداری  از  نشانه ای  همچنین  تاریخ  و 
که همه شما می دانید  مطلع هستم  همچنین 
طوالنی  تاریخی  ایران  در  توتال  فعالیت های 
ایران  نفت  ملی  شرکت  با  سال ها  ما  و  دارد 
داشته ایم.  مشارکت  گاز  و  نفت  پروژه های  در 
ملی  شرکت  در  گروه ها  همه  تعهد  از  پویان، 
نفت ایران، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت 
و  کرد  تشکر  پتروپارس  و   )CNPCI( چین 
افزود: روحیه پیشتازی یکی از پنج شعار اصلی 
توتال  بگویم که  اکنون می توانم  و  است  توتال 
است. وی  ایران  در  پیشتاز  دوباره یک شرکت 
 2014 نوامبر  در  نخستین بار  کرد:  یادآوری 
به من  آقای زنگنه در وین دیدار کردم،  با  که 

ضمانـت اسـت بـرای این کـه طرف هایـی کـه 
سـرمایه گذاری می کنند مانع هـر گونه اقدامی 
بشـوند کـه سـرمایه گـذاری آن هـا را بـه خطر 
بینـدازد. وزیـر نفت دربـاره قرارداد میـان ایران 
گفـت: ارزش خالـص قـراردادی کـه مـا منعقد 
کردیـم حـدود پنـج میلیارد دالر اسـت. سـهم 
شـرکت توتـال از ایـن قـرارداد 50,1 درصـد، 
شـرکت ملـی نفـت چیـن 30 درصد و شـرکت 
پتروپـارس 1۹.۹ درصـد اسـت کـه بایـد ایـن 
مبالـغ را بیاورنـد. بازگشـت اصل و سـود پول و 
سـود کاری کـه انجـام می دهند فقـط از محل 
حداکثـر 50 درصـد تولید میـدان پرداخت می 
شـود.زنگنه در توضیـح برخـی اظهارنظرهـا که 
برخـی گفتنـد 75 درصـد درآمـد میـدان را به 
خارجی هـا مـی دهیـم، گفـت: این حـرف غلط 
اسـت و حداکثـر از محـل 50 درصـد تولیـد 
میـدان بازپرداخت هـا صـورت مـی گیرد.وزیـر 
نفـت افـزود: برآورد مـا از درآمد میـدان با نفت 
خواهـد  دالر  میلیـارد   84 حـدود  دالری   50
شـد، امـا آنچـه کـه بـه توتـال و مجموعـه این 
شـرکت در طول 20 سـال داده خواهد شـد که 

دربـاره  پرسشـی  بـه  پاسـخ  در  نفـت  وزیـر 
شـرکت  دالری  میلیـارد   2 گـذاری  سـرمایه 
توتال فرانسـه در صنعت پتروشـیمی کشورمان 
گفـت: بلـه، قـرار اسـت شـرکت توتال سـرمایه 
گذاری سـنگینی در بخش زنجیره پتروشـیمی 
انجـام بدهـد. ایـن سـرمایه گـذاری در بخـش 
تولیـد اتیلـن و صنایـع پایین دسـتی آن اسـت 
کـه یـک زنجیـره کامـل را شـکل مـی دهـد. 
در حـال انجـام مذاکـره بـرای نهایـی کـردن 
یادداشـت تفاهـم آن هسـتیم.وی در پاسـخ به 
این پرسـش که آیـا امضای قراردادهای مشـابه 
بـا شـرکت های دیگـر در  توتـال،  بـا شـرکت 
دسـت انجـام اسـت؟ گفـت: در جلسـه امضای 
میدان هـای  کـردم  اعـالم  توتـال،  بـا  قـرارداد 

پس از آنکه در دولت های نهم و دهم ارتباط وزارت 
واسطه  به  دنیا  نفتی  بزرگ  شرکت های  با  نفت 
تحریم های جدید صنعت نفت از سوی اتحادیه 
اروپا خدشه دار شد و این شرکت ها پروژه های در 
اجرای  با  کردند  رها  نیمه کاره  را  کارشان  دست 
برجام در دی ماه 13۹4 کلیه تحریم های مرتبط با 
موضوع هسته ای در حوزه های مالی، بانکی، بیمه، 
نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، کشتی سازی، 
ترابری، طال و فلزات گرانبها، اسکناس، سکه، موارد 
مجاز هسته ای، فلزات، نرم افزار و تسلیحات لغو شد 

امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی،  نخستین 
شرکت های  با  گازی  و  نفتی  بزرگ  قرارداد 
خارجی، پس از آغاز تحریم های بین المللی است 
به طوری که این قراداد20ساله و قابلیت تمدید 
تا 25 سال را هم دارد. ارزش این قرارداد چهار 
میلیارد و 857 میلیون دالر است که قرار است 
تسویه  آن  سرمایه گذاری  هزینه  سال   10 در 
تسویه  این  بلکه  نقد  پول  با  نه  هم  آن  شود، 
حساب با دراختیار قراردادن بخشی از محصول 
فاز 11 پارس جنوبی به صورت میعانات گازی به 

شرکت توتال میسر شد.
این پروژه قرار است ظرف مدت 40 ماه اولین 
تولیدش را آغاز کند که اگر چنین شود رکورد 

طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی که پیش از این 
و در 17 سال پیش گفت وگوها بین ایران و توتال 
باالدست آن و ساخت یک  برای توسعه بخش 
 LNG تولید  تنی  میلیون   10 حدود  کارخانه 
طی  جاری  سال  در  است  قرار  داشت،  جریان 
شامل  طرح  اول  بخش  شود.  اجرایی  طرح  دو 
حفاری 30 حلقه چاه )2 حلقه توصیفی و 28 
با  تولیدی هر یک  توسعه ای(، 2 سکوی  حلقه 
15 حلقه چاه برای تولید 2 میلیارد فوت مکعب 
گاز )حدود56 میلیون مترمکعب( در روز، احداث 
 32 لوله  خط  رشته  دو  و  مربوطه  تاسیسات 
اینچی جمعا به طول 270 کیلومتر است. بخش 
دوم طرح شامل سکوی فشارافزایی برای حفظ 
جزو  آنکه  که ضمن  است  میدان  این  از  تولید 
فناوری های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه 
است، دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است 
بیان  تولیدات  از  نیمی  می رود  انتظار  تقریبا  و 
شده در بند قبل، از عملکرد این فناوری حاصل 
بخش  کلیدی ترین  که  دوم  فاز  عملیات  شود. 
این پروژه است و برای اولین بار در خاورمیانه 

بـه مـردم ایـران، رهبـر معظم انقالب اسـالمی 
کـه بـدون حمایـت ایشـان ایـن قراردادهـا به 
تبریـک  رئیس جمهـور  و  نمی رسـید  نتیجـه 
می گویـم و از حمایت هـای دولـت و مجلـس 
تشـکر می کنم.بیـژن زنگنـه بـا بیـان اینکـه با 
امضـای قـرارداد برای توسـعه فـاز 11 و توتال 
سـرمایه گذاری  دالر  پنج میلیـارد  بـه  نزدیـک 
مـا  و  می گیـرد  صـورت  کشـور  در  خارجـی 
هیـچ گاه پیشـتاز بـودن توتـال را در صنعـت 
مـا  افـزود:  نمی کنیـم،  فرامـوش  ایـران  نفـت 
راهـی طوالنـی و فرسـاینده را طـی کردیـم و 
بایـد ایـن مسـیر را ادامـه دهیـم. بـا صبـوری 
در سـه سـال و نیـم گذشـته یـک سـاختار و 
الگـوی جدیـد قـراردادی کـه قابلیـت پذیرش 
بـه  داشـت،  بین المللـی  شـرکت های  بـرای 

یک  باید  توتال  که  دارید  یاد  به  آیا  که  گفت 
اکنون می توانم  باشد؛  ایران  پیشتاز در  شرکت 
افتخار  و  دادم  گوش  شما  حرف  به  که  بگویم 
دارم که همانند مدیر پیشین خود »کریستف 
دومارژری« حضور در تاریخ ایران را ادامه دهم. 
اعتقاد داریم  اینکه ما  بیان  با  مدیرعامل توتال 
که الگوی جدید قراردادهای نفتی به طور متقابل 
برای شرکت ملی نفت، توتال، سی ان پی سی ای و 
پتروپارس و همچنین برای اقتصاد ایران سودآور 
همچنین  قرارداد  این  کرد:  تاکید  بود،  خواهد 
و  اروپا  اتحادیه  ایران،  میان  روابط  ارتقای  به 
الگوی  داد:  ادامه  پویان  می کند.  فرانسه کمک 
دارد  ویژگی  دو  ایران  نفتی  قراردادهای  جدید 
که ما را متقاعد می کند که برای اقتصاد ایران 
سودآور است؛ نخست این یک قرارداد 20 ساله 
است، ما 20 سال در ایران خواهیم بود و این 
یک تعهد بلندمدت است. وی با تاکید بر اینکه 
برای  توتال  که  دهم  تضمین  شما  به  می توانم 
20 سال و بیشتر به کشور شما متعهد خواهد 
رهبری  قرارداد،  این  در  اینکه  دوم  افزود:  بود، 
کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است که 

بـه تصویب شـورای اقتصـاد هم رسـیده حدود 
12 میلیـارد دالر خواهـد شـد، یعنـی حـدود 
15 درصـد درآمـد کل میـدان در طـول عمـر 
میـدان اسـت.به گفتـه زنگنه، با طوالنی شـدن 
دوره بازپرداخـت، مبلـغ هـم بیشـتر می شـود، 
در قراردادهـای بیـع متقابـل هـم کـه داشـتیم 
مبلـغ حـدود 2 برابـر می شـد.وزیر نفـت ایران 
قـرارداد بـا توتـال را از نظـر حقوقی و سـرمایه 
گـذاری نوعـی سـرمایه گذاری خارجـی عنـوان 
کـرد و گفـت: در شـرایطی که برخی دشـمنان 
مـا می خواسـتند )چه دشـمنانی کـه آن طرف 
اقیانـوس ها هسـتند و چـه دشـمنان منطقه ( 
بـا تحریـم هایشـان هـر گونـه سـرمایه گذاری 
و حضـور شـرکت هـای خارجـی را در ایـران 
منتفـی کننـد، ایـن حرکت بـزرگ از سـوی 2 
شـرکت بـزرگ نفتـی دنیـا یکی شـرکت توتال 
فرانسـه و دیگـری شـرکت ملـی نفـت چیـن 
)سـی ان پـی سـی آی( انجـام شـد.زنگنه ابراز 
امیـدواری کـرد، قـرارداد امضـا شـده بـا ایـن 
2 شـرکت راهگشـا بـرای بقیـه کارهـا چـه در 

بخـش نفـت و چـه در دیگـر بخش هـا باشـد.

مشـترک ما ماننـد میدان هـای آزادگان، یاران، 
یـادآوران، الیـه نفتـی پـارس جنوبی، فـاز دوم 
میدان مشـترک آذر در اسـتان ایالم در اولویت 
هسـتند و افزایش ضریـب بازیافـت میدان های 
آب تیمـور و منصـوری در دسـت انجـام اسـت.

وزیـر نفـت دربـاره این کـه بـا چه شـرکت هایی 
در حـال مذاکره هسـتید، گفت: با شـرکت های 
مختلفـی در حـال مذاکـره هسـتیم، در میدان 
آزادگان فرآینـد مناقصـه را آغـاز کـرده ایـم، 
از یـک سـری از شـرکت های تاییـد صالحیـت 
شـده دعـوت کرده ایـم، بعضـی از شـرکت ها به 
عنـوان رهبـر کنسرسـیوم و برخـی بـه عنـوان 
همـکار تعییـن شـده اند کـه اطالعـات بگیرند 

و پیشنهادهایشـان را ارائـه دهنـد. 

و در این میان لغو تحریم های نفتی بیش از سایر 
اولین  درواقع  بود.  برخوردار  اهمیت  از  تحریم ها 
و بزرگ ترین ثمره برجام و رفع تحریم ها، امکان 
افزایش تولید و صادرات نفت خام کشور بود وپس 
از طرح های توسعه ای صنعت  از آن بهره برداری 
نفت، توسعه و تکمیل پاالیشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس، سرعت در توسعه و تکمیل 
سرمایه گذاری  جذب  و  جنوبی  پارس  فازهای 
خارجی در صنعت نفت، موفقیت های چشمگیر 

وزارت نفت طی 2 سال گذشته است.

فازهای پنج و چهار پارس جنوبی را می شکند و 
قیمت  فرض  با  فاز 11  که  می شود  پیش بینی 
 84 سال،   20 در  نفت،  بشکه  هر  دالری   50
میلیارد دالر درآمد عاید کشور کند.در قرارداد 
توتال، به صراحت ذکر شده که مالکیت مخزن 
با شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت ایران 
مخزن  توسعه  که  است  آمده  همچنین  است، 
خارجی  شرکت های  برای  مالکیتی  حق  هیچ 
ایجاد نمی کند و از طرفی امضای قرارداد فاز 11 
با شرکت توتال، پای یک بانک بزرگ اروپایی را 
برای نقل  و انتقال پول به ایران باز می کند که 
از گره های  تواند بسیاری  اتفاق می  این  وقوع 

بانکی ایران در حوزه بین الملل را برطرف کند.

سکوی  دو  یا  یک  شامل  شد،  خواهد  انجام 
با  فشارافزایی  آتی(  مطالعات  نتایج  )حسب 
ظرفیت 2 میلیارد فوت مکعب استاندارد در روز 
از سکوهای  تولیدی  سیال  فشار  تقویت  جهت 
سال های  در  مخزن  فشار  افت  از  پس   11 فاز 
دارای  اشاره شده  فشار افزایی  است.سکوی  آتی 
وزنی حدود 20 هزار تن است. با شروع کاهش 
تولید از سایر فازهای پارس جنوبی، اجرای طرح 
مشابه و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر 
خواهد  ضرورت  یک  نیز  پارس جنوبی  فازهای 
از طرح  بخش  این  اجرای  منظر،  این  از  و  بود 
در کشور و کسب دانش فنی ساخت این سکو، 
آتی  توسعه  برای  حیاتی  و  مهم  دستاورد  یک 
زمان بندی  مطابق  است.  پارس جنوبی  میدان 
ماه   40  ،11 فاز  توسعه  برای  شده  پیش بینی 
بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز 
می شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات 
فشارافزایی در فاز دوم، 36 ماه زمان برای مطالعه 
و آماده سازی و 60 ماه زمان برای ساخت سکو 

در نظر گرفته شده است.

تصویـب رسـاندیم و در مـورد آن بـه اجمـاع 
ملـی رسـیدیم.وی بـا تاکیـد بـر اینکـه امـروز 
در مـورد قراردادهـای جدید نفتـی اجماع ملی 
وجـود دارد، اظهـار کـرد: ممکـن اسـت برخی 
ایـن  کـه  باشـند  مخالـف  قراردادهـا  ایـن  بـا 
موضـوع طبیعـی اسـت و بـرای دولـت افتخـار 
اسـت کـه ایـن حـق را بـرای مخالفانـش قائل 
شـده کـه بتواننـد انتقـاد کننـد. وزیـر نفـت با 
تاکیـد بـر اینکه بـرای امضای قـرارداد با توتال 
مجوزهـای الزم توسـط شـرکت ملـی نفـت و 
وزارت نفـت اخذ شـده اسـت، افـزود: در برنامه 
پنج سـاله بایـد 200میلیارد دالر سـرمایه برای 
درج  نفـت  پایین دسـتی  و  باالدسـتی  بخـش 
شـود کـه بیـش از 70 درصـد آن بایـد از منابع 

خارجـی تامیـن شـود. 

این برای حداکثر کردن تولید مفید است؛ زیرا 
دقیقا چیزی است که یک شرکت بزرگ نفت 
برای کشورها  را  آن  باید  توتال  گاز همچون  و 
بنابراین  گفت:  توتال  مدیرعامل  کند.  محقق 
می کنم  تشکر  اعتمادش  برای  زنگنه  آقای  از 
تاکید  تخصص  انتقال  برای  تعهدمان  بر  و 
شریکان  به  را  خود  تشکر  همچنین  و  می کنم 
اعالم می کنم.  پتروپارس  و  ما سی ان پی سی ای 
قم بخورد و امضای این قرارداد از دستاوردهای 
است.وی  ریاست جمهوری  انتخابات  و  برجام 
افزود: 10 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
سوال  قراردادها  این  امضای  مورد  در  من  از 
شد و من پاسخ دادم مردم در 2۹ اردیبهشت 
ادامه  قراردادها  این  که  می گیرند  تصمیم 
به  را  قرارداد  این  امضای  و  خیر؟  یا  کند  پیدا 
که  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ایران،  مردم 
نتیجه  به  قراردادها  این  ایشان  حمایت  بدون 
و  می گویم  تبریک  رئیس جمهور  و  نمی رسید 
از حمایت های دولت و مجلس تشکر می کنم.

بیژن زنگنه با بیان اینکه با امضای قرارداد برای 
پنج میلیارد  به  نزدیک  توتال  و   11 فاز  توسعه 

تدبیر زنگنه

پتروشیمی مقصد بعدی توتال برای پاسخ به شبهه افکنی ها درباره قرارداد ایران و توتال 
سرمایه گذاری در ایران

برجام راهگشای حضور توتال در ایران

تحقق حضورتوتال در فاز 11 پارس جنوبی

توسعه فاز11 پارس جنوبی در یک نگاه 

حضورتوتال نتیجه انتخاب مردم در 29 اردیبهشت

تشکرازاعتماد زنگنه وایران 

صورت  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری  دالر 
را  توتال  بودن  پیشتاز  هیچ گاه  ما  و  می گیرد 
در صنعت نفت ایران فراموش نمی کنیم، افزود: 
و  کردیم  را طی  فرساینده  و  طوالنی  راهی  ما 
باید این مسیر را ادامه دهیم. با صبوری در سه 
سال و نیم گذشته یک ساختار و الگوی جدید 
برای شرکت های  قابلیت پذیرش  قراردادی که 
بین المللی داشت، به تصویب رساندیم و در مورد 
آن به اجماع ملی رسیدیم.وی با تاکید بر اینکه 
اجماع  نفتی  قراردادهای جدید  مورد  در  امروز 
ملی وجود دارد، اظهار کرد: ممکن است برخی 
با این قراردادها مخالف باشند که این موضوع 
طبیعی است و برای دولت افتخار است که این 
بتوانند  که  شده  قائل  مخالفانش  برای  را  حق 
برای  اینکه  بر  تاکید  با  نفت  وزیر  انتقاد کنند. 
توسط  توتال مجوزهای الزم  با  قرارداد  امضای 
شرکت ملی نفت و وزارت نفت اخذ شده است، 
افزود: در برنامه پنج ساله باید 200میلیارد دالر 
پایین دستی  و  باالدستی  بخش  برای  سرمایه 
نفت درج شود که بیش از 70 درصد آن باید از 

منابع خارجی تامین شود. 

امضای قرارداد فاز 
11 پارس جنوبی،  
نخستین قرارداد 

بزرگ نفتی و گازی با 
شرکت های خارجی، 

پس از آغاز تحریم های 
بین المللی است 
به طوری که این 

قراداد۲۰ساله و قابلیت 
تمدید تا ۲۵ سال را 
هم دارد. ارزش این 

قرارداد چهار میلیارد 
و ۸۵۷ میلیون دالر 
است که قرار است 

در 1۰ سال هزینه 
سرمایه گذاری آن 

تسویه شود، آن هم 
نه با پول نقد بلکه 

این تسویه حساب با 
دراختیار قراردادن 

بخشی از محصول فاز 
11 پارس جنوبی به 

صورت میعانات گازی 
به شرکت توتال میسر 

شد.
این پروژه قرار است 

ظرف مدت ۴۰ ماه 
اولین تولیدش را آغاز 

کند که اگر چنین شود 
رکورد فازهای پنج و 
چهار پارس جنوبی را 

می شکند و پیش بینی 
می شود که فاز 11 با 

فرض قیمت ۵۰ دالری 
هر بشکه نفت، در ۲۰ 

سال، ۸۴ میلیارد دالر 
درآمد عاید کشور کند
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پیشکشی شیخ نشین های قطری به توتال 
پس ازواگذاری فاز11 پارس جنوبی به چهارمین شرکت نفتی دنیا رخ داد:

توتـال عمدتـا بـه لطف حضـور در بخـش ایرانی 
میـدان گازی مشـترک واقـع در خلیج فارس، در 
آسـتانه در اختیار گرفتن نقشـی مهم در توسعه 
ظرفیـت تولیـد قطـر از بزرگترین میـدان گازی 
جهـان قـرار دارد. دو منبـع آگاه در دولـت قطـر 
گفتنـد، شـرکت توتـال عمدتـا به لطـف حضور 
در بخـش ایرانـی میدان گازی مشـترک واقع در 
خلیج فارس، در آسـتانه در اختیار گرفتن نقشـی 
مهم در توسـعه ظرفیت تولیـد قطر از بزرگترین 

دولت  دیپلماسی سیاسی-نفتی  لطف  به  ظاهرا 
زنی  ابزار چانه  ایران  گاز  و  نفت  منابع  یازدهم، 
توتال با قطری ها شده است! این شرکت از یک 
دیگر  سوی  از  و  می بندد  قرارداد  ایران  با  سو 
قطری ها به افزایش تولید در این حوزه مشترک 
تحریک می شوند. این بازی برای توتال برد-برد 
است، چرا که از دو طرف بهره مند می شود.تنها 

درباره  مهمی  مطالب   ، نفت  وزیر  اسبق  معاون 
قرارداد اخیر توتال با وزارت نفت دولت یازدهم 
اعالم کرد. علی اصغر ابراهیمی اصل خبر داد که 
اینکه  برای  آمده،  ایران  به  مأموریت  با  ))توتال 
به صورت  که  قطر  در سمت  را  منافع خودشان 
مشارکت در تولید هست حداکثر کنند و افزایش 
دهند. ((این متخصص حوزه انرژی که اظهاراتش 
اسبق  پایه  بلند  مقام  به گفته  های یک  مستند 

قـرارداد  دارد.ایـن  قـرار  جهـان  گازی  میـدان 
شـرکت فرانسـوی توتـال را در جایگاهـی باالتر 
از رقبایـی همچـون اکسـون و شـل در رقابت بر 
سـر منابع انرژی قطـر قـرار می دهد.این گزارش 
می افزایـد: پویـان در حالـی کـه مشـغول نهایی 
کـردن جزئیات این قـرارداد بـود، مراقب بود که 
قطـر را نیـز از دسـت ندهد. پویـان در ایـن باره 
گفـت: ))البتـه کـه مـن بـدون گفتـن بـه قطر، 
به همـان میـدان در ایـران نخواهـم رفت.((یک 

با شرکت  ایران  قرارداد  امضای  از  بعد  روز  یک 
توتال برای افزایش ظرفیت تولید گاز از میدان 
قطر  دولتی  شرکت  مدیرعامل  جنوبی،  پارس 
دارد  قصد  نیز  کشور  این  کرد،  اعالم  پترولیوم 
 30 میزان  به  را  خود  ال ان جی  تولید  ظرفیت 
درصد افزایش دهد و به 100 میلیون تن در سال 
برساند.))این خبر 3 ماه پس از آن اعالم می شود 

ایتالیایی بود، گفت: ))خطرناک ترین مسئله در 
این قرارداد این است که اطالعات میدان را ما 
به توتال بدهیم و توتال طرحی را بدهد که تولید 
طرف قطری حداکثری شود و تولید ما در حداقل 
ممکن باقی بماند.((شواهد نشان می دهد حضور 
توتال در ایران برخالف آنچه دولتی ها می گویند، 
چندان هم نشان دهنده گشایش های پسابرجامی 
نیست بلکه ربط احتمالی آن به برجام، توافقی 

منبـع آگاه در بخـش انرژی حاشـیه خلیج فارس 
در ایـن بـاره گفـت: ))به دلیل مسـائل سیاسـی 
بـه وجـود آمـده و همچنیـن قـرارداد اخیـر آنها 
در پـارس جنوبـی )ایـران( مـن از توتـال انتظار 
دارم در قوی تریـن موقعیـت بـرای پـروژه جدید 
)قطـر( قـرار داشـته باشـد. ((رویتـرز در ادامه به 
منافع این شـرکت فرانسـوی در سایر کشورهای 
منطقه اشـاره کـرده و می نویسـد: توتـال، عالوه 
در  بزرگـی  پروژه هـای  در  قطـر  و  ایـران  بـر 

که دولت قطر در ماه آوریل دوره 12 ساله تعلیق 
توسعه بیشتر میدان گازی شمال )پارس جنوبی( 
را که در آن با ایران شریک است را لغو کرد. ((

بنابراین بر اساس شواهد موجود می توان فهمید 
که احتماال در پشت پرده حضور توتال در ایران، 
اهداف دیگری غیر از کمک برای توسعه میادین 

نفتی ایران هم نهفته باشد.

شرکت فرانسوی توتال پیش بینی می کند در منطقه خاورمیانه حدود 200 میلیارد بشکه ذخایر دست 
نخورده نفت و گاز وجود داشته باشد. مارک بالیزوت، معاون رئیس شرکت توتال در بخش اکتشاف، در 
مصاحبه ای در منامه پایتخت بحرین گفت: توتال برای اکتشاف نفت خام و گاز طبیعی در بخش های 
فراساحلی لیبی و مصر برنامه ریزی می کند.وی افزود: توتال در سال جاری میالدی یک حلقه چاه در 
آب های لیبی و یک حلقه چاه دیگر نیز در آب های مصر نزدیک به دلتای نیل حفر می کند.وی گفت: 
پیش بینی می شود در بخش های فراساحلی و خشکی منطقه خاورمیانه حدود 100 تا 200 میلیارد 
بشکه معادل نفت، ذخایر نفت و گاز وجود داشته باشد.لوئیز داریکارره، مدیر بخش اکتشاف و تولید 
توتال، در فوریه اعالم کرد: تولید نفت و گاز شرکت توتال در سال جاری میالدی، دو تا سه درصد رشد 
می کند که این میزان به شرایط تولید در سوریه و لیبی بستگی خواهد داشت.توتال همچنین به کشف 
نفت خام و گاز طبیعی در بخش های فراساحلی سوریه و لبنان عالقه مند است، به طوری که بالیزوت 
معتقد است ظرفیت های فراوانی برای کشف نفت و گاز در این مناطق وجود دارد.بالیزوت گفت: 
توتال به شدت خواهان کشف نفت و گاز در آب های لبنان و سوریه است.وی عنوان کرد: دسترسی 
به منابع  نفت و گاز در خاورمیانه همچنان دشوار است، زیرا دریافت قراردادهای نفتی از کشورهای 
این منطقه آسان نیست.بالیزوت با اشاره به این که توتال در حال انجام فعالیت های اکتشافی در یمن 
است، گفت: تعداد زیادی میدان های فراساحلی کشف نشده در خلیج عدن و دریای سرخ وجود دارد 
که باید کشف شوند، اما توتال هم اکنون به فعالیت در بلوک های خشکی عالقه مند است.توتال اعالم 
کرد: سرمایه گذاری های خالص توتال در سال جاری میالدی به مجموع 20 میلیارد دالر می رسد، در 
حالی که این رقم در سال 2011، 22 میلیارد دالر بود و سرمایه گذاری امسال این شرکت در حوزه 
اکتشاف نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد نشان می دهد.توتال هم اکنون تالش می کند با حفر 
چاه های اکتشافی بیشتر ذخایر نفت و گاز بیشتری کشف کند، تاکنون راهبرد این شرکت فرانسوی 
انجام فعالیت های اکتشافی در آذربایجان، بولیوی، گینه و نروژ بوده است.بالیزوت همچنین تصریح 
کرد: بخش عمده نفت و گاز در منطقه خاورمیانه کشف شده است، اما همچنان مناطقی وجود دارد که 
کشف نشده که از جمله آنها می توان به دریای سرخ، خلیج عدن، مناطق فراساحلی لبنان و سوریه و 
مناطقی در خلیج فارس اشاره کرد.وی افزود: 200 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و گاز طبیعی کشف 
نشده می تواند در ذخایر نامتعارف منطقه خاورمیانه از جمله شیل گس و شیل اویل کشف شود.

بالیزوت گفت: سخنان مطرح شده درباره ظرفیت های موجود، همگی برآوردهای من است و برای 
اثبات آنها باید لرزه نگاری های بیشتری صورت گیرد.شرکت توتال در سال 2008 از پروژه سرمایه 
گذاری مشترک با شرکت انگلیسی-هلندی شل و سعودی آرامکو برای اکتشاف گاز طبیعی در منطقه 
ربع الخالی عربستان به دلیل موفق نشدن در کشف گاز کناره گیری کرد.بالیزوت در پایان افزود: ما 
سه حلقه چاه در منطقه ربع الخالی کشف کردیم که هر سه آنها خشک بودند اما همچنان حاضریم 
در صورت وجود فرصت های خوب، فعالیت در عربستان را از سر گیریم، زیرا نمی توان از فرصت های 

اکتشاف در عربستان چشم پوشی کرد.

مذاکرات  حاشیه  در  است  ممکن  که  است 
زمانی  نگرانی ها  باشد.  گرفته  صورت  هسته ای 
گفته  به  که  می شود  بیشتر  قرارداد  این  درباره 
معاون اسبق وزیر نفت، »کسانی قرارداد IPC را 
امضا کرده اند که قرارداد کرسنت را هم امضا کرده 
بودند«. به هر حال قرارداد اخیر جدای از مباحث 
پشت پرده، از نظر فنی هم ایرادات اساسی دارد 
که جا دارد از سوی وزارت نفت شفاف سازی شود.

کشـورهای عربسـتان و امـارات نیز حضـور دارد 
و ایـن نشـان دهنـده پیچیدگی سـرمایه گذاری 
در کشـورهای خاورمیانـه اسـت.حضور توتال در 
هـر دو سـوی میدان گازی مشـترک بیـن ایران 
و قطـر همچنیـن می توانـد به کاهـش هزینه ها 
و صرفـه جویـی در قراردادهـای خدماتـی ایـن 
زمیـن  بهتـر  شـناخت  همچنیـن  و  شـرکت 
شناسـی میـدان کمک کنـد، هرچند کـه پویان 
گفتـه هیـچ مکانیزمی بـرای هماهنگ سـاختن 

تولیـد گاز بـه صـورت مشـترک توسـط این دو 
کشـور وجـود ندارد.توتـال کـه قـرار اسـت اداره 
این میدان را از 14 جوالی از شـرکت مائرسـک 
اویـل تحویـل بگیرد، قصـد دارد 2 میلیـارد دالر 
در توسـعه ایـن میـدان در طـی 5 سـال آینـده 
سـرمایه گذاری کند.بـر اسـاس اعـالم موسسـه 
وود مکنـزی، توسـعه ظرفیـت جدیـد تولیـد در 
ایـن میـدان در طی 5 تا 7 سـال آینـده بین 14 

تـا 18 میلیـارد دالر هزینـه خواهد داشـت.

توافق اولیه برای 
سرمایه گذاری در 
صنعت پتروشیمی 

ایران، یک روز پس از 
امضای قرارداد توتال 

با ایران برای اجرای 
پروژه توسعه فاز 11 
میدان گازی پارس 
جنوبی اعالم شده 

است. 
قرارداد نفتی توتال، 

اولین سرمایه گذاری 
نفتی خارجی در ایران 
پس از توافق برجام و 
برداشته شدن تحریم 

های هسته ای، به 
شمار می رود.پاتریک 

پویان، مدیر عامل 
توتال پس از امضای 
قرار داد چهار میلیار 

و هشتصد میلیون 
دالری با ایران گفت که 
این قرارداد آغاز کننده 

همکاری این شرکت 
در زمینه نفت و گاز با 

ایران خواهد بود

ابوظبی که ۹۰ درصد ذخایر 
نفتی امارات را در خود 

جای داده است، روزانه یک 
میلیون و ۴۰۰ بشکه نفت 

خام تولید می کند.بر اساس 
داده های جمع آوری شده 
به وسیله بلومبرگ، امارات 

متحده عربی ششمین 
تولید کننده بزرگ نفت 

سازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( به شمار 

می آید.ابوظبی که بخش 
عمده نفت خام امارات 

را تولید می کند، در نظر 
دارد برای افزایش ظرفیت 
تولید نفت خام این کشور 

به رقم روزانه سه میلیون و 
۵۰۰ هزار بشکه ظرف پنج 

سال آینده 6۰ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری کند.سیستم 

واگذاری قراردادهای نفتی 
در امارات به تولید کنندگان 
نفت و گاز اجازه می دهد در 

پروژه های تولید نفت خام 
و گاز طبیعی سهیم شوند و 
در قبال آن در این پروژه ها 

سرمایه گذاری کنند

خاورمیانه

فعالیت فراساحلی کمپانی منابع نفت و گاز ایران ابزار چانه زنی فرانسوی ها!
فرانسوی در مصر ولیبی

علت بازگشت توتال

هشتمین مقام اولی برای هشتمین دوره متوالی چگونه ممکن شد؟ 
ارایه نتایج ارزیابی دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو امسال در حالی اعالم شد که بار دیگر و برای هشتمین بار متوالی شرکت خدمات پس از 

فروش ایران خودرو توانست در جایگاه نخست شرکت های خودروساز داخلی قرار گیرد.

واکاوی کسب باالترین رتبه خدماتی ایران خودرو در میان خودروسازان داخلی 

نتایج امسال با توجه به سخت گیرانه شدن دستورالعمل ارزیابی وزرات صنعت در 
خصوص خدمات، قابل بررسی با سال های قبل مقایسه نیست. این ارزیابی به گونه ای 
است که می توان گفت، شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی به معیارهای 
جهانی نزدیک تر شده؛ هر چند هنوز مسیری طوالنی تا حصول رضایت کامل مشتریان 

پیش رو است.

رضایت مشتریان باالتر از قبل
اما نکته ای که امسال توانست جایگاه ایساکو را باالتر از رقبای خود در صدر جدول 
خدمات پس از فروش مستحکم کند، رشد قابل توجه میزان رضایت مشتریان نسبت 
به سال قبل است. میزان رضایت مشتریان خدمات پس از فروش ایران خودرو طبق 
آخرین ارزیابی، 8/71 از 100 بوده، که البته این عدد گویای نیاز تالش حداکثری برای 

دست یافتن به ایده آل هاست.

معیارهای خدمات فراتر از الزامات
فعالیت های خدمات پس از فروش ایران خودرو از حیث انطباق با الزامات آیین نامه 
اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در باالترین سطح یعنی »انطباق 
خیلی زیاد« قرار گرفته که شاید بتوان مدعی شد ارایه خدمات نوین نقش قابل توجهی 
در کسب این نتیجه داشته  است. این امر بیانگر این است که شرکت خدمات پس از 
فروش ایران خودرو در تالش برای جلب حداکثری رضایت مشتریان است و روند رو به 

رشد این شرکت خود تاییدی بر این مدعاست.

مدیریت برتر
کسب چنین شاخصی به معنی وجود یک مدیریت همه جانبه است؛ چیزی که در 
قسمت دیگری از شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته و خدمات پس از فروش ایران 

خودرو را در باالترین سطح قرار داده است.
در ادامه به مهم ترین اقدامات صورت گرفته در یکسال اخیر در مسییر جلب حداکثري 

رضایت مشتریان ارائه شده است.

1-  طرح های نوین خدماتی
در راستای کسب رضایت حداکثری مشتریان و ارائه 
 13۹5 سال  طی  آنان،  به  متمایز  و  ویژه  خدمات 
فروش  از  پس  در شرکت خدمات  ویژه ای  طرح های 
نیازهای  به  توجه  با  و  شده  برنامه ریزی  ایران خودرو 
نمایندگی ها  گروه های مختلف مشتریان، در شبکه 
اجرا شده است. این طرح ها در مقاطع زمانی مختلف 
و با توجه به مناسبتهای ملی و مذهبی از جمله ایام 
تعطیالت نوروز، عید سعید فطر، اربعین حسینی )ع( 
و ارتحال حضرت امام خمینی )ره( برگزار شده و کلیه 
مسیرهای حیاتی و شریانی کشور تحت پوشش شبکه 
گسترده خدماتی و امدادی قرار گرفته است. همچنین 
واسطه  به  که  مشتریانی  به  خدمات  ارائه  منظور  به 
مشاغل خود امکان مراجعه به نمایندگی ها در ساعات 
اداری نداشته اند، طرح شیفت دوم در کلیه استانهای 
کشور اجرا شده که در این طرح نمایندگی ها پس از 
پایان زمان اداری و تا پاسی از شب نسبت به پذیرش 

مشتریان و ارائه خدمات به آنان اقدام کرده اند.

مسیر  در  حرکت  و  مشتریان  نظرات  اخذ   -۲
نظرات ایشان:

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو  به منظور 
افزایش مستمر رضایت مشتریان، برنامه های متنوعی 

در سال ۹5 در دستور کار داشته است.

1-۲( طرح پیگیري مشتریان:
ضمن  مشتریان(  )پیگیری   follow up طرح  در 
به دعوت مجدد  نسبت  با مشتریان،  تماس  برقراری 
مشتریانی که به هر دلیل از خدمات نمایندگی ها ابراز 
نارضایتی داشته اند و رفع کلیه مشکالت مورد نظر آنان 

اقدام شده است.

نظرات  راستاي  در  نمایندگي ها  ارتقاء   )۲-۲
مشتریان:

ارتقای نمایندگی ها در سال ۹5، نسبت به  در طرح 

شناسایی قریب به 20٪ از  نمایندگی که شاخص های 
پایین تری در رضایت، شکایت و ارزیابی جامع داشتند، 
اقدام شد و پس از عارضه یابی مشکالت آنان و تعیین 
راهکارهای ارتقاء براساس برنامه های زمانبندی منظم، 
مشاوره های فنی و تخصصی به منظور بهبود فرایندهای 
نمایندگی به آنان ارایه شد همچنین پس از سررسید 
مهلت ارایه شده به آنها، عملکرد نمایندگی ها مجددا 
عدم  درصورت  تا  گرفت  قرار  نظارت  و  بررسی  مورد 
به کمیسیون  نمایندگی ها  از  این گروه  پرونده  ارتقا، 
اعطا و لغو ارجاع داده شود. در راستای اهمیت کیفیت 
ارایه خدمات به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو، در 
سال ۹5، در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگی ها به 87 
نمایندگی اخطار کتبی داده شد که 43 نمایندگی که 
موفق به بهبود وضعیت و رفع مشکالت نشده اند تعلیق 

امتیاز و 31 نمایندگی نیز لغو امتیاز شدند.

3- نظارت مؤثر و مستمر بر شبکه نمایندگي هاي 
مجاز رمز موفقیت:

1-3( نظارت و ارزیابي نمایندگي هاي مجاز:
در سال 13۹5 کلیه نمایندگی های مجاز سراسر کشور 
ارزیابی ها  این  در  گرفته اند.  قرار  جامع  ارزیابی  مورد 
و  فنی  بخش های  در  نمایندگی  فرایندهای  کلیه 
مهندسی، بازرگانی و انبار، فروش خودرو، فرایندهای 
خدماتی از زمان پذیرش تا ترخیص خودرو، وضعیت 
نیروی های انسانی و مهارت سنجی آنان و ... به صورت 
دقیق و کامل بررسی شده و امتیازات اخذ شده توسط 
نمایندگی تاثیر مستقیم در بخش درآمدي آنان داشته 
قابل توجهی در وضعیت کسب و کار  اثر  این کار  و 
نمایندگی ها به جای گذاشته است. ارزیابی های سال 
ارزیابان  و  است  بوده  نفرساعت   6100 شامل   ،۹5
دفاتر  کارآزموده  و  مجرب  پرسنل  میان  از  مربوطه 
منطقه ای که موفق به کسب شرایط احراز و قبولی در 

آزمونهای تخصصی ستاد انتخاب شده اند.

شبکه  بر  نامحسوس  نظارت های   )3-۲

نمایندگی ها - به منظور بررسی میدانی وضعیت 
ها،  نمایندگی  خدماتی  فرایندهای  و  پذیرش 
همکاران و بازرسین شرکت خدمات پس از فروش 
با مراجعه به نمایندگی در قالب مشتری به صورت 
اقدام  فرایندها  این  ارزیابی  به  نسبت  نامحسوس 
ارشد  مدیران  سطوح  به  نظارت ها  این  کرده اند. 
شرکت نیز تعمیم یافته و شخص مدیرعامل ایساکو 
با مراجعات متعدد به نمایندگی ها در اقصی  نیز 
این  وضعیت  نامحسوس  صورت  به  کشور،  نقاط 
نمایندگی ها را مشاهده کرده و پس از معرفی خود 
به نمایندگی، از نزدیک و بدون واسطه در جریان 
مشکالت و پیشنهادات نمایندگی ها قرار گرفته اند 
و برای کلیه مشکالت مطرح شده در این بازدیدها 

برنامه های بهبود تعریف و اجرا شده است.

فناوري  و  سیستم ها  نفوذ  افزایش   -۴
اطالعات در فرآیندهاي کاري:

)سامانه  مشتریان  با  ارتباط  هاي  سامانه  توسعه 
موبایل اپلیکیشن و وبسایت ایساکو( که مشتریان 
ایساکو  آنالین  و  نوین  خدمات  از  مي توانند 
بهره مند شوند. از جمله سرویس هایي که توسط 
مي شود،  ارائه  محترم  مشتریان  به  سامانه  این 
مي توان به سرویس اتوکلیک، نوبت دهي پذیرش 
خدمات،  بودن  اصل  از  اطمینان  نمایندگي ها،  
مشاهده دفترچه هاي راهنماي محصوالت، نمایش 
نمایندگي ها و فروشگاه ها بر روي نقشه اشاره کرد.
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میلیارد دالری در توسعه 
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این که روابط با انعقاد قرارداد با ایران رخ داد: بیان  با  توتال  مدیرعامل شرکت 
و  ایران  میان  واقعی  پل  تواند  می  اقتصادی 
پنج  مرحله  دو  در  توتال  گفت:  باشد،  فرانسه 
پارس   11 فاز  توسعه  طرح  در  دالر  میلیارد 
جنوبی از حساب های مالی خود سرمایه گذاری 
فاز 11  توسعه  قرارداد  امضای  از  می کند. پس 
و  ایران  نفت  ملی  شرکت  میان  جنوبی  پارس 
کنسرسیومی متشکل از توتال، شاخه بین المللی 
شرکت ملی نفت چین )CNPCI( و پتروپارس 
در جمع خبرنگاران گفت: توتال این افتخار را 
المللی  بین  بزرگ  شرکت  نخستین  که  دارد 
از برنامه جامع اقدام  نفت و گاز باشد که پس 
قرارداد  ایران  نفت  صنعت  با  )برجام(  مشترک 
نخستین  این  اینکه  بیان  با  می کند.وی  امضا 
قرارداد بر مبنای الگوی جدید قراردادهای نفتی 
ایران در یک پروژه بزرگ است، افزود: توتال 20 
سال پیش هم با ایران همکاری داشته است و 
است. مهم  بسیار  ما  شرکت  برای  موضوع  این 

مدیرعامل توتال تاکید کرد: این قرارداد و پروژه 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی به لطف تالش های 
آقای زنگنه و شریکان ایرانی ما به ویژه شرکت 
ملی نفت ایران و پتروپارس ممکن شده است؛ 
همچنین از شریکان خود در شرکت سی ان پی 
این کنسرسیوم  به  ملحق شدن  برای  آی  سی 
تشکر می کنم.پویانه تصریح کرد: سهم توتال در 
کنسرسیوم توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبی 
50 درصد است و این موضوع برای ما اهمیت 
بسیاری دارد.مدیرعامل توتال با بیان این که در 
فاز 11 پارس جنوبی روزانه 2 میلیون مترمکعب 
گاز تولید خواهیم کرد، افزود: در این پروژه ما 
دالر سرمایه  میلیارد  پنج  مرحله حدود  دو  در 
پرسشی  به  پاسخ  در  کرد.وی  خواهیم  گذاری 
گفت:  نیز  پروژه  مالی  تامین  چگونگی  درباره 
این قرارداد برای توتال بزرگ به شمار می آید، 
اعتبار  تامین  برای  فرانسوی  این شرکت  در  ما 
داخلی  مالی  حساب های  از  خود  قراردادهای 

وزیر نفت گفت: بعضی ها گفته اند 50 درصد و 
بعضی ها گفته اند 70 درصد کل درآمد میدان 
حرف  این  می دهیم،  خارجی  به  را  نفتی مان 
غلط است. حدود 84 میلیارد دالر سهم ایران از 

قرارداد توتال خواهد بود.
در  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  زنگنه  بیژن 
ارتباط با قرارداد نفتی با شرکت توتال یادآورشد: 
پیش از این توضیحات الزم را ارائه  کرده بودم 
آنچه  ارزش خالص  که  می گویم  االن  هم  باز  و 
میلیارد   5 حدود  کردیم،   گذاری  سرمایه  که 
دالر است،  البته توتال بیش از این و نزدیک 6 
این  ما  برآورد  آورد.  خواهد  ارزش  دالر  میلیارد 
است که 1 میلیارد آن صرف مالیات و عوارض 
به دستگاه های دولتی خواهد شد.وی ادامه داد: 
همانطور که پیش از این هم گفته بودیم، 50/1 
دهم درصد این قرارداد سهم توتال و 30 درصد 
سهم شرکت ملی نفت چین است و 1۹,۹ دهم 
سهم شرکت ایرانی پترو پارس است. اصل پول 
میدانی  تولید  درصد   50 حداکثر  آن  سود  و 
گفت:  شایعات  برخی  به  پاسخ  در  است.زنگنه 
گفته  بعضی ها  و  درصد   50 گفته اند  بعضی ها 
اند 70 درصد کل درآمد میدان را به خارجی ها 
دادیم، این حرف غلط است. ما گفته ایم درآمد ما 
از این میدان در طول عمرش با نفت 50 دالر 
حدود 84 میلیارد دالر خواهد شد ولی آنچه که 
توتال و مجموعه اش طی 20 سال، طبق آنچه 

ــدن  ــی ش ــالم قطع ــا اع ــال ب ــل توت مدیرعام
ایــن  دالری  میلیــارد   1 گــذاری  ســرمایه 
شــرکت در فــاز 11 پــارس جنوبــی، تیــر 
ــای  ــه امض ــان زد.قرع ــه دلواپس ــالص را ب خ
نخســتین قــراداد در قالــب الگــوی جدیــد 
ــی  ــه آی پی س ــوم ب ــی موس ــای نفت قرارداده
ــه  ــوی ها ک ــاد. فرانس ــال افت ــرکت توت ــه ش ب
ــدان گازی  ــای 2 و 3 می ــعه فازه ــابقه توس س
پــارس جنوبــی را دارنــد، ایــن بــار بــرای 
ــه  ــدان ب ــن می ــاز ای ــن ف ــرزی تری ــعه م توس
ایــران می آینــد. مدیرعامــل توتــال در گفتگــو 
ــرده اســت:  ــر را اعــالم ک ــن خب ــرز ای ــا رویت ب
شــرکت توتــال تابســتان امســال طــرح توســعه 
فــاز 11 میــدان گازی پــارس جنوبــی را آغــاز 
ــا  ــال در ســال 87 ب می کند.پیــش از ایــن، توت
اشــاره بــه بــاال بــودن ریســک ســرمایه گــذاری 
در ایــران بــه دلیــل تحریم هــا، رســما از حضــور 
در صنعــت نفــت و گاز کشــور خــارج شــد. بــا 
ایــن حــال، آنچــه بازگشــت توتــال بــه ایــران را 
نســبت بــه ورود قبلــی ایــن شــرکت بــه کشــور 
ــک  ــح پاتری ــارات صری ــد، اظه ــز می بخش تمای
پویــان دربــاره پذیــرش ریســک احتمالــی 
ــل  ــت. مدیرعام ــا اس ــاره تحریم ه ــال دوب اعم
ــد  ــس از تمدی ــال پ ــرد: توت ــالم ک ــال اع توت
لغــو تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران بــر 
اســاس توافــق برنامــه جامــع اقــدام مشــترک 
ــک  ــه ی ــذاری اولی ــرمایه گ ــک س ــام(، ی )برج
میلیــارد دالری در ایــران خواهــد داشــت.

ــارد دالر  ــک میلی ــک ی ــزود: ارزش ریس وی اف
ــود  ــرح وج ــن ط ــه در ای ــرمایه گذاری اولی س
را پیــش  بزرگــی  بــازار بســیار  دارد زیــرا 
روی مــا بــاز می کنــد؛ مــا دربــاره برخــی 
هســتیم.پویان  هشــیار  بســیار  ریســک ها 
ــی  ــت احتمال ــک بازگش ــا ریس ــه داد: م ادام
تحریم هــا هــم در نظــر گرفته ایــم و بایــد 
تغییــر قوانیــن را در برنامه ریزی هــای خــود 
ــترک  ــدان گازی مش ــعه می ــاظ کنیم.توس لح
ــار در دهــه  ــرای نخســتین ب ــی ب ــارس جنوب پ
ــش  ــا پی ــال ت ــد و توت ــاز ش ــالدی آغ ۹0 می
ــال  ــی در س ــن الملل ــای بی ــع تحریم ه از وض
ــرمایه گذاران  ــن س ــزرگ تری ــی از ب 2006 یک
ــم  ــال تصمی ــدان بود.توت ــن می ــی در ای خارج

استفاده می کنیم؛ بنابراین هیچ بانکی در تامین 
اعتبار این قرارداد حضور ندارد.مدیرعامل توتال 
تاکید کرد: ما می توانیم این کار را انجام دهیم 
زیرا توتال یک شرکت بزرگ است و حساب های 
مالی آن برای تامین مالی قرارداد کافی هستند.

پویانه افزود: برای دریافت درآمدهای پروژه، این 
امکان می دهد که درآمد خود را  قرارداد به ما 
یا  و  میعانات گازی  انتقال  و  برداشت  از طریق 
ایران به دست  از بانک مرکزی  پرداخت نقدی 
بیاوریم؛ بنابراین توتال می تواند تصمیم بگیرد 
که مطالبات خود را از طریق پرداخت نقدی و 
دریافت کند.وی همچنین  میعانات  برداشت  یا 
در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در باره 
با توجه  ایران  توتال در  تضمین ماندن شرکت 
گذشته  سال  چند  در  شرکت  این  خروج  به 
به عنوان  توتال  اعمال تحریم ها، گفت:  از  پس 
بین  مقررات  از  المللی  بین  بزرگ  یک شرکت 
المللی تبعیت می کند و ما نمی توانیم از مقررات 
بین المللی خارج شویم.مدیرعامل توتال افزود: 
به  می کنیم،  امضا  را  قرارداد  این  ما  اگر  امروز 
داریم،  را  کار  این  مجوز  که  است  دلیل  این 
اظهار کرد، طبق برجام همه شرکت های نفتی 
ایران  در  شرایطی  رعایت  با  که  هستند  مجاز 
امریکا  دالر  از  نباید  نمونه  برای  کنند،  فعالیت 
و یا از کارکنان آمریکایی استفاده شود و توتال 
ایران  به  بنابراین ما  ندارد؛  را  این محدودیت ها 
متعهد هستیم و امیدوارم که روابط بین الملل و 
دیپلماسی به ما کمک کند که با تمام ظرفیت 
اعتقاد  با صراحت گفت:  بمانیم.پویانه  ایران  در 
دارم که این قرارداد گامی مهم در توسعه روابط 
میان فرانسه و اروپا با ایران است.به گفته وی، 
اگر قرارداد های زیادی مانند قرارداد توسعه فاز 
و  اروپایی  شرکت های  میان  جنوبی  پارس   11
برای  مسیر  بهترین  این  باشیم،  داشته  ایران 
افزایش اطمینان از این است که همه طرف ها 
تالش خود را برای حفظ روابط قوی به کار می 

که به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود 
12 میلیارد دالر خواهد بود،  یعنی چیزی حدود 
در طول  میدان  درآمد کل  از 15 درصد  کمتر 
عمر میدان خواهد بود.وزیر نفت در همین راستا 
طوالنی  بازپرداخت  دوره  که  وقتی  داد:  ادامه 
در  می شود.  بیشتر  هم  مبلغ  طبیعتا  شود  می 
قراردادهای متقابل هم که داشتیم همین مقدار 
دو برابر را تجربه می کردیم. این کاری است که 
نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود و در 
شرایطی که بعضی ها از جمله دشمنان ما در آن 
در منطقه،   ما  و چه دشمنان  اقیانوس ها  طرف 
می خواستند تحریم ها ادامه پیدا کند و هرگونه 
نگیرد  شکل  ایران  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
ما این حرکت بزرگ را توسط دو شرکت بزرگ 
معتبر نفتی دنیا انجام داده ایم. امیدواریم که این 
کار برای بخش نفت و سایر بخش ها راهگشا باشد.

وی در ارتباط با حضور شرکت توتال در حوزه 
پتروشیمی نیز گفت: بحث ایجاد سرمایه گذاری 
زنجیره ای توسط شرکت توتال انجام شده است 
که در دست مذاکره جدی است. یادداشت تفاهم 
آن برای نهایی شدن مذاکره می شود. بحث ها را 
تا نهایی نشدند خیلی اعالم نمی کنیم،  وقتی که 

نهایی شد ان شاء اهلل آن را اعالم می کنیم.
ما  کرد:  تصریح  گفت وگو  این  ادامه  در  زنگنه 
توتال  با  قرارداد  جلسه  در  را  هایمان  اولویت 
میدان های  که  گفته ایم  و  کرده ایم  اعالم 

گرفتــه اســت در طــرح توســعه فــاز 11 میــدان 
گازی پــارس جنوبــی مشــارکت کنــد کــه 
ــرآورد  ــارد دالر ب ــج میلی ــروژه پن ــن پ ارزش ای
ــرکت های  ــیاری از ش ــت.تاکنون بس ــده اس ش
بــزرگ دنیــا از جملــه شــرکت انگلیســی-

هلنــدی شــل و بــی پــی انگلیــس بــرای 
ــای  ــذاری در پروژه ه ــرمایه گ ــارکت و س مش
نفتــی ابــراز تمایــل کــرده اند.مدیرعامــل توتال 
ــه  ــکا علی ــای آمری ــو تحریم ه ــت: طــرح لغ گف
ــد شــده اســت و هــر  ــه تازگــی تمدی ــران ب ای
6 تــا هشــت مــاه یکبــار تمدیــد خواهــد شــد، 
ــا برخــی تردیدهــای موجــود بایــد کنــار  مــا ب
ــده  ــعه دهن ــیوم توس ــال در کنسرس بیاییم.توت
توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی 1–50 درصــد، 
شــرکت ملــی نفــت چیــن )ســی ان پــی ســی( 
30 درصــد و شــرکت پتروپــارس ایــران ۹–1۹ 
درصــد ســهم دارند.گــروه فرانســوی توتــال در 
ســال های اخیــر ســرمایه گذاری های قابــل 
ــام  ــل انج ــر و برزی ــی، قط ــی در ابوظب توجه
ــرژی در ســه  ــان کاهــش قیمــت ان داده و پوی
ســال گذشــته را فرصتــی بــرای امضــای 
ــع  ــدی از مناب ــره من ــور به ــه منظ ــرارداد ب ق
ــت شــرکت  ــن تقوی ــرای تضمی ــرژی ب ارزان ان
ــه بازدهــی  ــال قصــد دارد ب ــال می  داند.توت توت
بــاالی 15 درصــد در هــر پــروژه جدیــدی کــه 
ــرد،  ــر عهــده می گی ــان ب ــر نقطــه از جه در ه
ــارس  ــاز11 پ ــعه ف ــرح توس ــد ط ــت یاب دس
جنوبــی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

ــد کــه  ــد بودن ــذاران همــواره معتق ســرمایه گ
قراردادهــای پیشــین ایران ســود کمــی را برای 
ــه  ــرد. ب ــر می گی ــی در نظ ــرکت های خارج ش
ــوی،  ــرکت فرانس ــن ش ــل ای ــه مدیرعام گفت
شــرایط قــرارداد مــورد مذاکــره بــا ایران بســیار 
بهتــر از دوران پیــش از تحریم هاســت.پویان  
تصریــح کــرد: الگــوی جدیــد قراردادهــای 
ــای  ــین قرارداده ــدل پیش ــا م ــران ب ــی ای نفت
ایــن کشــور متفــاوت اســت و بــه جــای درصــد 
ــر  ــروژه، ب ــعه پ ــای توس ــخصی از هزینه ه مش
ــرح  ــری ط ــرای مج ــد ب ــزان تولی ــاس می اس
پــاداش در نظــر گرفتــه اســت.مدیرعامل توتال 
ــای  ــد قرارداده ــوی جدی ــع الگ ــه واق ــت: ب گف
نفتــی، یــک نســخه بهبــود یافتــه اســت، 

گیرند.مدیرعامل توتال ادامه داد: روابط اقتصادی 
فرانسه  و  ایران  میان  واقعی  پل  یک  تواند  می 
این تصمیم  به همین دلیل است که ما  باشد؛ 
خواهیم  می  ما  هستیم،  مجاز  زیرا  گرفتیم  را 
که  زمانی  تا  بنابراین  باشد  ساله   20 قرارداد 
مقررات بین المللی اجازه دهد ما در ایران می 
مانیم.پویانه در پاسخ به پرسش دیگری راجع به 
نیز گفت:  آینده  احتمالی در  قراردادهای  دیگر 
بودیم،  سریع  بسیار  قرارداد  این  امضای  در  ما 
نخستین تفاهم نامه ژانویه 2016 بالفاصله پس 
از اجرایی شدن برجام در پاریس امضا شد، در 
این 18 ماه  توانستیم روی نخستین قرارداد از 
برای  راهی  و  کار کنیم  قراردادهای جدید  نوع 
امضای آن پیدا کنیم؛ بنابراین امیدوارم در آینده 
قراردادهای بسیاری امضا شود.وی ادامه داد: از 
جمله صنعت پتروشیمی که فکر می کنیم یکی 
دیگر از راه های ورود به بازار بزرگ ایران است 
بدهید  اجازه  اما  دیگر،  های  پروژه  و همچنین 
امروز تنها امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی را 
جشن بگیریم.مدیرعامل توتال درباره چراغ سبز 
از آمریکا و یا دیگر سیاستمداران برای ورود به 
شرکت خصوصی  یک  توتال  گفت:  پروژه،  این 
است، ما با مسئوالن سیاسی مذاکره داشته ایم 
آنها گفته ایم که برای امضای قرارداد می  به  و 
نداریم.پویانه  احتیاجی  آنها  اجازه  به  اما  رویم، 
تاکید کرد: من می دانم این قرارداد به سود همه 
هست، اما آمدن به اینجا به این دلیل است که 
اروپا و بسیاری  فرانسه و  از حمایت دولت  من 
هستم؛  مطمئن  ایران  همسایه  کشورهای  از 
بنابراین ما یک شرکت تجاری هستیم و به دنبال 
سود توتال و ایران هستیم.پویانه با بیان این که 
توتال خود را دوست فرانسوی قطری ها در قطر، 
ایرانی ها  امارات، و دوست  اماراتی ها در  دوست 
در ایران می داند، گفت: ما مجبور نیستیم میان 
اینها انتخاب کنیم و در هر جا که قرارداد داشته 

باشم متعهد به بهترین عملکرد هستیم.

آزادگان،  میدان  هستند.  ما  اولویت  مشترک 
میدان یاران،  میدان یادآوران، میدان های پارس 
داریم  ایالم  در  که  مشترکی  میادین  و  جنوبی 
بازیافت  افزایش  برای  میدان هایی  همینطور  و 
در  نفت  هستند.وزیر  ما  اولویت های  جزو  نیز 
گرفته  قرار  مذاکره  مورد  شرکت های  با  ارتباط 
با شرکت های مختلفی  شده،  خاطر نشان کرد: 
را  فرآیند مناقصه  ما  مذاکره شده است و اصال 
هم شروع کرده ایم. از یک سری از شرکت هایی 
که تشخیص صالحیت داده شده اند دعوت کردیم 
که بیایند اطالعات را بگیرند و پیشنهادهایشان 
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  دهند.وی  ارائه  را 
توتال هیچگاه قرارداد خود با ایران را لغو نکرد، 
توسعه  برای  ما که  با  نداشته اند  قراردادی  هیچ 
صنایع باال دستی حضور داشته باشند و آن را لغو 
کرده باشند. تضمین های الزم برای قراردادهای 
صورت گرفته هم دیده شده است. اگر زمانی به 
انجام دهند، تمام  را  نتوانند کار  آنها  هر دلیلی 
سرمایه گذاری که کردند همینطور باقی می ماند 
و بازپرداخت ها روزی انجام می شود که میدان به 
تولید برسد.زنگنه در پایان گفت: ایران صرفا از 
محل بخشی از میدان پرداخت را انجام می دهد. 
که  است  این  برای  ضمانت  مهمترین  کار  این 
مانع  کنند  می  گذاری  سرمایه  که  طرف هایی 
هرگونه اقدامی  شوند که سرمایه گذاری آنها را 

به خطر بیندازد. 

ایــن قراردادهــا همچنیــن بــه جــای هفــت یــا 
ــا  ــاله دارد.ب ــی 20 س ــازه زمان هشــت ســال، ب
ــای دالری  ــودن تحریم ه ــا ب ــه پابرج ــه ب توج
آمریــکا، توتــال ایــن پــروژه را از منابــع مالــی 
ــرد. ــد ک ــی خواه ــن مال ــورو تامی ــه ی ــود ب خ

ــارس  ــدی از پ ــرد: گاز تولی ــح ک ــان تصری پوی
جنوبــی بــرای پاســخ گویــی بــه تقاضــای روز 
ــران مصــرف می شــود  ــی ای ــازار داخل ــزون ب اف
و هیــچ محمولــه ای از آن صــادر نمی شــود. 
گازی  میعانــات  قالــب  در  توتــال  ســهم 
پرداخــت خواهــد شــد.مدیرعامل توتــال گفــت: 
ایــن شــرکت همچنیــن در حــال بررســی 
ــران اســت کــه  ــروژه پتروشــیمی در ای یــک پ
ــای  ــی خارجــی از بانک ه ــن مال مســتلزم تامی
ــن  ــرات ای ــه مذاک ــد ک ــیایی اســت، هرچن آس
پــروژه هنــوز در مراحــل اولیــه قــرار دارد. ورود 
ــه معنــای یافتــن راه حــل  ــه ایــران ب توتــال ب
ــراودات  ــر م ــر س ــود ب ــکالت موج ــی مش برخ
اقتصــادی بیــن المللــی بــا ایــران اســت. تــداوم 
تهدیدهــای ایــاالت متحــده بــه نقــض برجــام 
ــه اســت کــه  ــن جمل و مشــکالت بانکــی از ای
ــه  ــاد، ب ــن ابع ــا ای ــرادادی ب ــای ق ــه امض البت
نوعــی در جهــت اطمینــان بخشــی بــه ســایر 
ســرمایه گــذاران خارجــی بــرای بهــره بــردن از 
فرصت هــای موجــود در ایــران اســت. از ســوی 
دیگــر، چــراغ ســبز اروپــا بــه توتــال بــرای ورود 
بــه ایــران را می تــوان نشــانه پایبنــدی کامــل 
آنهــا بــه توافــق هســته ای دانســت.هم اکنــون 
5 کشــور از اعضــای گــروه 5+1 در کنــار 
ــودن  ــام و گش ــه برج ــدی ب ــر پایبن ــران، ب ای
فرصت هــای هــر چــه بیشــتر همــکاری میــان 
کشــورها تاکیــد می کننــد؛ البتــه بــدون شــک 
پایبنــدی ایــاالت متحــده بــه برجــام در عمــل 
و فــارغ از هیاهوهــای سیاســی و مهــر تاییــد بر 
تمدیــد تعلیــق تحریم هــای مرتبــط بــا برنامــه 
ــق امضــای نخســتین  ــز در تحق هســته ای نی
قــرارداد خارجــی نفتــی تاثیرگــذار بوده اســت. 
بــر ایــن اســاس، می تــوان بــه گشــوده شــدن 
دروازه ورود ســرمایه گــذاری خارجی و تســهیل 
ــای بیشــتر در  ــاد قرارداده ــرای انعق شــرایط ب
حــوزه انــرژی و همچنیــن ســایر زمینه هــا 

ــود. ــدوار ب امی

پارس جنوبی

سود ایران و توتال از پارس جنوبی چقدر است؟ 

الگوی قراردادهای جدید نفتی برگ برنده ایران

توتال هیچگاه قرارداد خود با ایران را لغو نکرد، هیچ قراردادی 
نداشته اند با ما که برای توسعه صنایع باال دستی حضور داشته 
باشند و آن را لغو کرده باشند. تضمین های الزم برای قراردادهای 
صورت گرفته هم دیده شده است. اگر زمانی به هر دلیلی آنها 
نتوانند کار را انجام دهند، تمام سرمایه گذاری که کردند همینطور 
باقی می ماند و بازپرداخت ها روزی انجام می شود که میدان به تولید 
برسد.زنگنه در پایان گفت: ایران صرفا از محل بخشی از میدان 
پرداخت را انجام می دهد. این کار مهمترین ضمانت برای این است 
که طرف هایی که سرمایه گذاری می کنند مانع هرگونه اقدامی 

 شوند که سرمایه گذاری آنها را به خطر بیندازد. 
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پاسخ به 
انتقادات

| شکستن صف ها وسدها در سایه انعقاد یک قرارداد نفتی |

 اظهارنظر درست 
کارشناسان نفتی فرانسه

تولید 1/8میلیارد فوت مکعب گاز 
از فاز 11 پارس جنوبی

 آورده 5 میلیارد دالری ایران 
از قرارداد توتال

قرارداد مهم ایران با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه بالغ بر 5 میلیارد دالر ارزش دارد که 
در فاز نخست آن 2 میلیارد دالر سرمایه راهی صنعت نفت بی جان ایران خواهد شد.محمد مشکین فام، 
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، 18 آبان ماه سال گذشته و در جریان امضای »موافقتنامه اصولی« 
میان ایران و کنسرسیومی به رهبری توتال برای توسعه فاز 11 پیش بینی کرد که اوایل سال 2017 
این موافقتنامه به ))قرارداد(( تبدیل شود. دیگر مسووالن نیز در آن زمان بازه زمانی 3 ماه را برای 
این عملیات پیش بینی می کردند. در واقعیت اما 8 ماه زمان الزم بود تا ایران بتواند زمینه ))دومین 
سدشکنی توتال(( در صنعت نفت و گاز ایران را فراهم کرده و به نوعی برای نخستین بار میوه  ای با 
طعم قراردادهای جدید نفتی را تولید کند.اسداهلل صالحی فروز، از نخستین مدیران عامل شرکت نفت 
و گاز پارس، اهمیت ساخت سکوهای تقویت فشار از سوی توتال برای صنعت گاز ایران را بررسی 
کرده است. بخشی از صحبت های صالحی فروز، پاسخی به منتقدان همکاری با توتال نیز به شمار 
می رود که معتقدند توتال در فازهای 2 و 3 برای ایران سنگ تمام نگذاشته است.این بار هم توتال 
صف شکن شده است. این شرکت فرانسوی که سابقه ۹5 سال فعالیت در صنعت نفت و گاز جهان را 

دارد، یک بار بعد از آنکه در دهه 70، خط شکن حضور اروپایی ها در صنعت نفت و گاز ایران شد، امروز 
در باغ کوشک وزارت نفت، مهر تاییدی بر عملکرد سابق خود خواهد گذاشت.همه چیز درباره فاز 11 
پارس جنوبی است، مرزی ترین فاز ایران با قطر و فازی که شاید از منظر فراز و نشیب های فراوانی که 
به خود دیده است، در جهان بی  رقیب به شمار رود.آبان ماه سال گذشته نیز انعقاد موافقتنامه اصولی 
طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی از سوی شرکت توتال در فضای ابهامی که به واسطه مشخص 
نبودن نتایج انتخابات ایاالت متحده صنعت نفت ایران را در خود فرا گرفته بود، رویکردی خط  شکنانه 
به حساب می آمد. اما مهم ترین نکته قرارداد 4/8 میلیارد دالری که امروز ایران با کنسرسیومی با 
حضور توتال، سی ان پی سی و پتروپارس به امضا خواهد رساند را جدا از پیغام به دیگر شرکت های 
اروپایی برای ورود به صنعت نفت ایران می توان در مساله »سکوهای تقویت فشار« و در کل تاسیسات 
»فشار افزایی« جست. طبق گفته های محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، وزن 
سکوهایی  وزن  برابر   10 شوند  ساخته  توتال  فرانسوی  شرکت  توسط  است  قرار  که  سکوها  این 
است که تاکنون توسط ایران ساخته شده است. اما اهمیت و تاثیر چنین سکوهایی در چیست؟

عامل  مدیران  نخستین  از  صالحی فروز  اسداهلل 
شرکت نفت و گاز پارس درباره اهمیت تاسیسات 
فشارافزایی می گوید: »افت فشار گاز چندین اثر را 
بر پروژه ها می گذارد. یکی اینکه به دلیل مشترک 
بودن مخازن گازی ایران با قطر، ایران با افت فشار 
گاز دچار ضرر شده و امکان برداشت گاز کمتری را 
پیدا می کند. از سوی دیگر نیز طراحی پاالیشگاه ها 
بر اساس فشار 75 بار برای گاز ورودی انجام شده 
در  پاالیشگاه ها  کارای  و  مناسب  است.عملکرد 
تولید گاز یا مراحل دیگر مانند جداسازی میعانات 
گازی، منوط به ورود گاز با همان فشار گازی است 
که در طراحی در نظر گرفته شده است و در نتیجه 
ورود گاز با فشار کمتر مانند 70 بار به عملیات 
پاالیشگاه خلل وارد می کند.« او اعتقاد دارد که 
نصب تاسیسات و سکوهای تقویت فشار موجب 
می شود که از ضرر اقتصادی ایران در برداشت از 
مخزن مشترک با رقیب جلوگیری شود.اما نکته 
دیگری که این چهره شاخص به آن اشاره می کند، 
از  توتال  فرانسوی  شرکت  ابتدایی  گزارش های 

اما فارغ از این مسائل، میزان درآمدزایی قرارداد با 
توتال نیز اهمیت ویژه ای برای صنعت نفت و گاز 
ایران که اکنون به شدت نیازمند جذب سرمایه 
است، دارد. طبق آخرین اخبار و اطالعات که از 
سوی شرکت نفت و گاز پارس منتشر شده است، 
میزان گاز درجای برآورد شده برای الیه های فاز 
از  است.  مکعب  فوت  تریلیون   21 معادل   11
مدیران شرکت  و هم  توتال  سویی هم شرکت 
نفت و گاز پارس پیش از این اعالم کرده اند که 
پس از به تولید رسیدن این میدان، طی 20 سال 
مکعب  فوت  1/8میلیارد  روزانه  متوسط  به طور 
گاز از فاز 11 تولید خواهد شد. این تولید معادل 
تولید 2 فاز استاندارد پارس جنوبی است. پیش 
از این درگاه شرکت ملی نفت ایران در برآوردی 
میلیون  روزانه 25  تولید  با  که  بود  کرده  اعالم 
مترمکعب گاز )معادل یک فاز استاندارد در پارس 
جنوبی( ساالنه 2میلیارد دالر درآمد نصیب ایران 
روزانه 58  تولید  با  ترتیب،  این  به  شد.  خواهد 
میلیون متر مکعبی از فاز 11، ساالنه 4 میلیارد 

با  که  قراردادی  که  گفت  باید  ترتیب  این  به 
توتال به امضا می رسد و 8 ماه پر فراز و نشیب 
نتیجه رسیدن طی کرده است، در  به  برای  را 
نخستین سال از آغاز به کار و عملیاتی شدن، 

همراه  به  را  دالر  میلیارد   5 معادل  ایی  آورده 
خواهد داشت.آورده ایی که در کنار پیغام بسیار 
مهم این قرارداد به شرکت های مختلف اروپایی، 

پارس جنوبی  فازهای 2 و 3  مطالعات خود در 
است.در حالی که برخی مخالفان جذب سرمایه 
خارجی در ایران در چند مدت اخیر، عملکرد این 
شرکت در این 2 فاز را زیر سوال برده و به افت 
فشار مخزن این فازها اشاره می کردند. صالحی فروز 
عنوان می کند که توتال در همان مطالعات اولیه 
خود پیش بینی کرده بود که این 2 فاز بعد از 15 
سال به میزانی دچار افت فشار شوند که نیازمند 
تاسیسات فشارافزایی خواهند بود. او می گوید که 
این  بهره برداری  عنوان سال  به  را  اگر سال 83 
و  فاز 2  عمال سال 13۹8  بگیریم  درنظر  فازها 
3 نیازمند نصب تاسیسات خواهد بود.مدیرعامل 
اسبق شرکت نفت و گاز پارس همچنین به این 
مساله اشاره می کند که با توجه به اینکه الیه های 
گازی مختلف در هر فاز پارس جنوبی ))استرس(( 
متفاوتی را دارند، این موضوع که از همان ابتدا 
مشخص شود که برداشت از کدام الیه ها صورت 
خواهد گرفت، می تواند در زمانی که مخزن دچار 

افت فشار می شود، اثر بگذارد.

دالر درآمد از تولید گاز طبیعی این فاز برای ایران 
رقم خواهد خورد.این رقم تنها در مورد گاز تولید 
شده از این فاز صدق می کند و میعانات گازی 
نیز، درآمد قابل توجه دیگری را به همراه خواهد 
داشت. پیش از این شرکت ملی نفت در گزارشی 
دیگر عنوان کرده بود که با تولید 500هزار تن گاز 
مایع از هر فاز پارس جنوبی در سال )با احتساب 
هر تن 700 دالر( 350 میلیون دالر و با تولید 
ساالنه 500 هزار تن اتان از هر فاز پارس جنوبی 
)با احتساب هر تن 350دالر(، 175میلیون دالر 
در آمد عاید ایران می شود. با این تفاسیر نیز باید 
ساالنه 700میلیون دالر درآمد حاصل از تولید 
تولید  از  حاصل  دالر  میلیون  و 350  مایع  گاز 
اتان از فاز 11 که معادل 2 فاز استاندارد است 
نیز به درآمد ساالنه 4میلیارد دالری حاصل  را 
از تولید گاز افزود. با این تفاسیر می توان گفت 
طبق آخرین آمار فاز 11 از زمان رسیدن به تولید 
ساالنه بیش از 5 میلیارد دالر برای ایران عایدی 

خواهد داشت.

استراتژیک بودن آن و اهمیت تاریخی 12 تیر 
13۹6 در تاریخ صنعت نفت و گاز ایران را بیش 
از پیش مشخص می کند.شکستن طلسم امضای 
قراردادهای IPC و نهایی شدن بازگشت توتال 
به صنعت نفت و گاز ایران ابعاد و نتایج مختلفی 
را در پی دارد. اما شاید بتوان گفت که مخابره 
سیگنال مثبت به سایر شرکت های خارجی برای 
ورود به ایران و منتفع شدن سازندگان داخلی 
مهم ترین  از  مورد  دو  نفت،  صنعت  تجهیزات 
آثار جانبی امضای این قرارداد هستند.  مهدی 
حسینی رییس کمیته بازنگری در قراردادهای 
نفتی مهم ترین تاثیر قرارداد با توتال را در بی اثر 
کردن بخشی از تحریم های قدیمی صنعت نفت 
عضو  پدیدار  رضا  البته   می کند.  قلمداد  ایران 
بازرگانی و هیات مدیره  اتاق  هیات نمایندگان 
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت معتقد 
است که حضور توتال در قالب رهبر کنسرسیوم 
فضایی مناسب را برای سازندگان داخلی صنعت 

نفت فراهم می کند.

هدف گذاری 
فوالد مبارکه برای 

فروش ۷ میلیون 
تن محصوالت 
فوالدی تخت

مبارکه  فوالد  شرکت  بازاریابی  و  فروش  معاون 
در خصوص آخرین وضعیت تولید و فروش این 
شرکت به بورس 24 گفت: هدف گذاری بازاریابی 
انواع  تن  میلیون  جاری 7  سال  برای  فروش  و 
این  تحقق  که  است  تخت  فوالدی  محصوالت 
هدف رکورد جدیدی در فروش شرکت خواهد 

بود.
در  تولید  افزایش  عمدۀ  افزود:  اکبری  محمود 
ورقهای گرم و تختال است و تولید محصوالت 

سرد و پوشش دار با ظرفیتهای قبل خواهد بود.
تأمین نیاز مصرف کنندگان کشور اولویت اول

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه خاطرنشان 
ورقهای  به  داخل  بازار  نیاز  به  توجه  با  کرد: 
فوالدی، رویکرد شرکت در درجۀ اول تأمین نیاز 
صنایع داخلی بوده و هست؛ اما این به معنی عدم 
عرضۀ محصول به بازارهای جهانی نیست؛ زیرا 
برند و جایگاه شناخته شده و  به دست آوردن 
معتبر در بازارهای جهانی کار آسانی نیست و این 
از  برخی  در  برآن،  عالوه  باید حفظ شود.  مهم 
محصوالت، ازجمله تختال، تولید مازاد بر تقاضا 

داریم که تنها راه، صادرات است.
 83 کاهش  و  فروش  و  تولید  رشد  روبه  روند 

درصدی صادرات
فروش  و  تولید  آمار  آخرین  خصوص  در  وی 
چهارماهۀ سال جاری فوالد مبارکه گفت: ازنظر 
کمی نسبت به چهارماهۀ سال قبل شاهد رشد 
1۹ درصدی هستیم؛ به طوریکه از فروش یک 
میلیون و 817 هزار تن در سال ۹5 به دو میلیون 
و 180 هزار تن رسیده ایم. در این دورۀ زمانی، 
عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه در بازار داخل با 
رقم  از  و  است  بوده  رو  روبه  رشد 53 درصدی 
یک میلیون و 238 هزار تن به یک میلیون و 
8۹0 هزار تن در سال جاری افزایش یافته است. 
در چهارماهۀ سال جاری به همین میزان کاهش 
از  میزان صادرات  به طوریکه  داشتیم؛  صادرات 
812 هزار تن در سال ۹5 به 2۹0 هزار تن در 
میزان  این  البته  است.  داشته  کاهش  سال ۹6 
است  بوده  تختال  محصول  اغلب  نیز  صادرات 
و به عنوان مثال در محصول گرم از 606 هزار 

به 104 هزار تن در سال ۹6  تن در سال ۹5 
را  درصدی   83 کاهش  که  است  یافته  کاهش 

نشان میدهد.
افزایش قیمت نهاده های تولید

اکبری درخصوص رشد قیمتهای داخلی، با بیان 
اینکه در مجموع با توجه به رشد قیمتهای جهانی 
و هزینه های تولید، میانگین قیمت تولیدات روند 
افزایشی داشته است، افزود: یکی از مواردی که 
بوده است  رو  روبه  توجهی  قابل  با رشد قیمت 
از حدود 2 هزار دالر/ است که  الکترود  قیمت 

است.  داشته  افزایش  دالر/تن  هزار   20 به  تن 
همچنین آلیاژهای مورداستفاده مانند منگنز هم 
رشد قیمت داشته است. از طرفی قیمت قراضۀ 
سنگین در بازار داخل در حدود 320 تومان به 
ازای هر کیلو در ماههای اخیر رشد داشته و از 
 1270 حدود  به  کیلوگرم  هر  در  تومان   ۹50
تومان در هر کیلوگرم رسیده است. قراضۀ سی 
اف آر ترکیه از 250 دالر بر تن به 314 دالر بر 
تن رشد داشته است؛ این موضوع حکایت از رشد 

قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی دارد.
وی در خصوص رشد قیمت سنگ آهن گفت: 
آهن  سنگ  قیمت  دانید  می  که  طور  همان 
ضریبی از قیمت شمش فوالد خوزستان است که 
با افزایش قیمت این محصول، قیمت سنگ آهن 

هم به همان نسبت رشد می کند.
بازدهی سرمایه گذاری های فوالد مبارکه

معاون فروش و بازاریابی یادآور شد: چشم انداز 
محصوالت  تولید  افزایش  مبارکه،  فوالد   1404
فوالدی و حفظ سهم 45 درصدی از تولید فوالد 
از  برخی  اساس،  همین  بر  و  است  کشور  خام 
استراتژیهای شرکت، سرمایه گذاری در راستای 
و  تولید  های  هزینه  کاهش  اولیه،  مواد  تأمین 
افزایش سودآوری است که منجر به حفظ حقوق 
وجود  دلیل  به  شد.  خواهد  نیز  سهام  صاحبان 
مشکالتی در خصوص تأمین مواد اولیه گام هایی 
در جهت رفع این مشکل برداشته شده است که 
از این جمله میتوان به واحد 5 میلیون تنی گندله 
سازی سنگان که به بهره برداری رسمی رسید، 

اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه پروژۀ افزایش ظرفیت تولید 
مجتمع فوالد سبا از 700 هزار تن به یک میلیون 
و 600 هزار تن به اتمام رسیده و در آیندۀ نزدیک 
به طور رسمی افتتاح خواهد شد، افزود: با بهره 
برداری از این پروژه، ظرفیت تولید فوالد کشور 
اضافه خواهد شد و شرایطی فراهم می شود تا 
راه تأمین نیاز کشور به محصوالت تخت هموارتر 

شود.
فعالیت فوالد مبارکه با حداکثر ظرفیت

فوالد   ۹5 سال  از  خوشبختانه  افزود:  اکبری 
مبارکه با حداکثر ظرفیت تولید فعال است و با 
توجه به وجود تقاضای قابل توجه در بورس کاال، 
دار  ادامه  روند  این  و  تأمین می شود  بازار  نیاز 
خواهد بود و مشکلی در زمینۀ تأمین نیاز داخل 

نخواهیم داشت.
کمتر  و  میلیمتر   3 ضخامت  با  ورقهای  تأمین 

توسط تولیدکنندگان داخلی در دسترس است
تأمین  درخصوص  بازاریابی  و  فروش  معاون 
ورقهای با ضخامت 3 میلیمتر و کمتر هم گفت: 
مبنای  بر  گرفته  صورت  محاسبات  به  توجه  با 
این  کننده  مصرف  واحدهای  حقیقی  تقاضای 
نوع ورقها، میزان نیاز صنایع لوله و پروفیل در 
حدود 1/5 میلیون تن است؛ زیرا مبارکه در سال 
گذشته به میزان 1 میلیون و 316 هزار تن ورق 
برای شرکتهای لوله و پروفیل تأمین کرده و از این 
میزان ۹76 هزار تن مربوط به ورقهای 3 میلیمتر 
این ضخامت  بوده است. میزان واردات  و کمتر 
احتساب  با  و  ها در حدود 866 هزار تن است 
مانند  واحدهای کوچکتر  تنی  تولید 200 هزار 
نورد لولۀ اهواز و مجتمع فوالد گیالن این میزان 
درمجموع به حدود 2 میلیون تن میرسد؛ از این 
میزان حدود 510 هزار تن در شرکتهای نوردکار 
مصرف میشود. با توجه به ظرفیت خالی شرکت 
فوالد گیالن و نورد و لولۀ اهواز درصورتیکه جهت 
توانمندسازی و افزایش تولید این شرکتها سرمایه 
میلیون   1/5 ازجمله  داخلی  نیاز  شود،  گذاری 
تن نیاز شرکتهای لوله و پروفیل میتواند بدون 
واردات تأمین شود و در این صورت حدود 300 
هزار شغل جدید نیز در کشور ایجاد خواهد شد.
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