
اميرحس�ين زماني ني�ا اگر نخس�تين 
ديپلمات اقتصادي كشور پس از انقالب 
نباشد، بي ش�ك يكي از نخستين  افرادي است كه در 
اين زمينه فعال شده است. او كه كارمند وزارت خارجه 
بود، پس از روي كار آمدن دولت يازدهم به وزارت نفت 
رفت تا بتواند در زمينه امور بين المللي اين وزارتخانه 
را ياري كند. اي�ن ديپلمات كه حاال به ديپلمات نفتي 
معروف شده، بعد از چهارسال حضور در وزارت نفت، 
تجربه جالبي از حضور در اين عرصه به دس�ت آورده 
اس�ت. رواي�ت او از روزهايي كه هنوز اجماع بر س�ر 
بستن قرارداد با ش�ركت هاي خارجي حاصل نشده، 
حتما كمتر گفته شده است. مذاكراتي كه روايت او از 
آنها »نفس گير« و در عين حال با نتايج شيرين همراه 
بوده و سبب شده تا ايران براي به دست آوردن حق از 
دست رفته در اوپك پيروز شود. ديپلماسي اقتصادي 
در نفت به همين جا ختم نمي شود. بيژن زنگنه كه در 
روزهاي آغاز حض�ورش در وزارت نفت، طرح تدوين 
قراردادهاي جديد نفتي را درس�ر مي پروراند، بعد از 
عبور از دست اندازهاي بسيار توانست اين قراردادها 
را به تاييد مجلس برس�اند و در آخرين روزهاي عمر 
دولت يازدهم، قرارداد با توتال را به امضا برساند. حاال 
ريل گذاري انجام شده در دولت اول حسن روحاني، به 
گونه اي است كه راه را براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام 
و برداش�ت از ميادين مش�ترك در چهار س�ال دوم 
آسان تر خواهد كرد. زماني نيا در گفت وگو با »اعتماد« 
از فرصت هاي پيش روي كش�ور و صنعت نفت ايران 
مي گويد و از مش�كالتي كه در اين مسير وجود دارد. 
او به صراحت فعاليت هاي مخالفان قراردادهاي نفتي 
را خالف منافع ملي مي داند ام�ا در عين حال يادآور 
مي ش�ود كه بايد مخالفان فرصت اعالم نظر داش�ته 
باشند. معاون وزير نفت در امور بين الملل از بي توجهي 
مردم به آنچه او رس�انه هاي مخالفان مي خواند، ابراز 
خوشحالي مي كند. او همچنين نسبت به بسته شدن 
10 ق�رارداد نفت و گاز تا پايان س�ال جاري خوش بين 
است و هر چند انجام اين مهم را نيازمند تالش بيشتر 
مي داند ولي معتقد است چنين كاري را مي توان انجام 

داد. مشروح گفت وگوي وي با »اعتماد« را بخوانيد: 
   

به عنوان شروع مايلم از مهم ترين اتفاق امسال در 
حوزه وزارت نفت سوالم را آغاز كنم. حاال كه قرارداد 
به تاييد ش�وراي عالي نظارت بر قراردادهاي نفتي 
رسيده، جمع بندي شما از آنچه در جريان قرارداد 

ايران با توتال گذشت، چيست؟
اگر قرارداد مناسبي نبود منعقد نمي شد. صنعت نفت كشور 
نيازمند س��رمايه و فناوري هاي جديد است. به اين دليل كه 
ما س��اليان درازي اس��ت كه با تحريم مواجه شديم - تقريبا 
پس از انقالب تحريم هاي امريكا آغاز شد- هر چند برخي از 
كشورها گهگاه دليلي نمي ديدند تحريم هاي يكجانبه امريكا 
را جدي بگيرند ولي بعد از اينكه تحريم هاي چندجانبه شوراي 
امنيت ش��د همه اي��ران را ترك كردند. ما از اينكه ش��ركاي 
خارجي داشته باشيم استقبال مي كنيم به شرطي كه با خود 
سرمايه و فناوري بياورند. به هر حال شان حوزه انرژي ايران 
بيش از چيزي است كه امروز هس��ت. ما بزرگ ترين ذخاير 
هيدروكربن��ي جهان را داريم ولي مي��زان توليد و رونق اين 

صنعت در مقايسه با ديگران ناچيز است. 
چطور ممكن اس�ت اي�ران از نظر مي�زان توليد از 
كش�وري جن�گ زده و بحراني مانند ع�راق عقب 

بيفتد؟

بله توليد نفت عراق به مراتب بيشتر از ايران است و در آينده 
نزديك اگر ما همچنان دس��ت روي دس��ت بگذاريم شكاف 
توليد ميان دو كشور بيش از چيزي كه امروز هست مي شود. 
صنعت نفت ايران بيش از 100 سال سابقه دارد. با اين حال 
پيشتاز توليد نفت در منطقه هستيم. برنامه ايران است كه تا 
پايان برنامه شش��م توسعه توليد نفت ايران به پنج ميليون و 

700 هزار بشكه در روز برسد. 
در مقاب�ل طرف عراق�ي قصد دارد خ�ود را هر چه 
سريع تر به توليد 12 ميليون بشكه در روز برساند. 

اين ضعف ايران نيست؟
اينكه عراق در وضعيت كنوني خودش و در ش��رايط جنگي 
موفق ش��ده توليد نفت را افزايش دهد به اين دليل است كه 
تمام ش��ركت هاي بزرگ مي توانند در اين كشور كار  كنند. 
ش��ركت هاي بزرگ نفتي امريكا و اروپا سرمايه و تكنولوژي 
به اين كش��ور بردند و در حال كار هستند. اما براي ايران كه 
بيش��ترين ذخاير را دارد اين سطح از توليد شايسته نيست؛ 
چون ما با تكنولوژي و دانش بومي خود پيش رفتيم كه البته 
افتخار بزرگي است. صنعت نفت ايران در شرايطي كه كشور 
با مشكالت گوناگون دست و پنجه نرم مي كرد، با اتكا به دانش، 
تكنولوژي و سرمايه بومي چراغ صنعت نفت كشور را روشن 
نگه داشت و از اين جهت حتما بايد به صنعتگران نفت افتخار 
كرد. وليكن امروز كه مي توانيم پس از برجام در شرايط عادي 
گام  برداريم نياز است به شكل تصاعدي در اين حوزه كار كنيم 
و شرايط آن به نظر من امروز مهياست و بستن قرارداد توسعه 
فاز يازدهم پارس جنوبي با توتال نيز مويد همين نكته است. 
شما در دولت يازدهم به ديپلمات اقتصادي مشهور 
ش�ديد، حوزه اي كه هميش�ه در آن دچار مشكل 
بوديم، چرا كه ديد كلي كشور به روابط با كشورهاي 
ديگر حاك�ي از يك نگاه صرفا سياس�ي- امنيتي 
اس�ت. حاال كه اين بح�ث بيش از گذش�ته مطرح 
مي شود، شما در مقام يك ديپلمات نفتي، اهميت 
قرارداد با توتال را چقدر مي دانيد و فكر مي كنيد اين 
قرارداد مي تواند در صورت مطرح شدن بحث هايي 

مانند تحريم، جلوي آن را بگيرد؟
مسائل سياس��ي هيچگاه تماما سياه و سفيد نيست. من با 
تحليل ش��ما موافقم كه پس از انقالب ما مسائل سياسي و 
استراتژيك بسياري داشتيم كه بايد با آنها مقابله مي كرديم. 
از جنگ تا مش��كالتي كه امريكا ايج��اد كرد همگي باعث 
شدند اولويت سياست هاي خارجي ايران بيشتر بر مسائل 
سياسي باشد تا اقتصادي و به همين داليل هم هست كه ما 
رشد اقتصادي و توسعه خوب در صنعت نفت و گاز نداشتيم. 
مسائل اقتصادي هميشه در درجه دوم اهميت قرارداشته اند. 
زيرا اقتصاد در شرايط عادي تر رشد مي كند و ما امروز فكر 
مي كنيم در اين شرايط قرارداريم. با وجود خصومت هايي 
كه امريكا عليه ايران به كار مي برد، با وجود كارش��كني ها، 
برجام بسيار اس��توار و محكم است و به عنوان يك قرارداد 
چندجانبه مورد حمايت همه دنيا اس��ت، اياالت متحده را 
مجبور كرده تا تعهدات اصل��ي خود را ايفا كند. همان طور 
كه هر بار با وجود حرف هايي كه مي زنند مجبور مي شوند 

آنها را تاييد كنند. 
اين همه شعار عليه برجام مي دهند و خصومت خود را نشان 
مي دهند، اما نمي توانند كاري از پيش ببرند و مجبور شدند به 
تعهد پايبند باشند. برجام به هر حال مورد تاييد شوراي امنيت 
سازمان ملل قرار گرفته و به اين راحتي نمي توانند زير پاي اين 
ماجرا را بكشند بنابراين از نقاط استحكام برجام همين است 
كه امريكا هم فهميده نمي تواند تعهداتش را كنار بگذارد چون 

آنگاه بايد در مقابل كل جامعه جهاني قرار بگيرد. 
به نظر من اين رويه ادامه خواهد داشت و امريكا همچنان عليه 
ايران تضييعاتي انجام مي دهد اما نمي تواند برجام را رها كند. 
توافق با شركت هايي مطرح مانند توتال كه نياز به 

البي گ�ري بين المللي دارن�د، در امنيت برجام چه 
نقشي را ايفا مي كند؟

توان البي گري كه ش��ما مي گوييد براي ما در ايران ملموس 
نيست، همانطور كه براي برخي افراد و رسانه ها ملموس نبود 
و در بحث مربوط به رش��وه، تفاوت البي و رش��وه را نفهميد؛ 
زيرا امريكايي ها از دس��ت توتال ش��اكي شدند كه جانشين 
شركت كانوكو امريكا ش��د. با اين حال اين شركت كار خود 
را در ايران آغاز كرد، اما كلينتون شركت امريكايي را مجبور 
كرد وارد ايران نشود، حال آنكه توتال به ايران آمد و از خشم 
امريكا نترسيد. پاسخش را هم نهايتا از سوي اياالت متحده 
گرفت. سيس��تم حقوقي امريكا به گونه اي است كه آنها را به 
دادگاه بردند ول��ي آنها با البي گري خاص خودش��ان از اين 
اتهام تبري جس��تند. اتهام توتال پرداخت رشوه به شركتي 
ايراني كه اسمش نيز مطرح نش��د، بود. اگرچه پاي توتال به 
دادگاه كشيده شد، اما توتال هيچگاه اين اتهام را نپذيرفت. 
اصطالحي در امريكا مطرح است، تحت عنوان مصالحه پيش 
از دادگاه؛ يعني مي توان با دادستان مصالحه كرد كه پرونده 
زودتر بسته شود. حاال با تعريف مخالفان قرارداد از رشوه، توتال 
به دادستان امريكا و بورس اين كش��ور هم رشوه داده است! 
متاسفانه رسانه هاي مخالف، به مسائل ساده لوحانه مي نگرند. 
در حالي كه رشوه اصلي را توتال به امريكايي ها داد تا نامش 

خراب نشود ولي منتقدان آن را به ايراني ها نسبت مي دهند و 
تمام اين مسائل مطرح شده را رد كرد. به هر حال هيچ شركتي 
نمي خواهد وجهه خود را خراب كند، پول داد و آنها را ساكت 
كرد. رقمي حدود 240 ميليون دالر به وزارت دادگس��تري 
امريكا پرداخت و چي��زي در حدود 300 ميليون دالر هم به 
بورس اوراق بهادار امريكا پرداخت تا جلوي معامالت سهام 
اين شركت را نگيرد. اكنون نيز آنها ساكت شده اند، حال آنكه 
منتقدان ما با علم به اين واقعيت هنوز ساكت نشده اند. جالب 
اس��ت كه ما با اين حرف ها به دستگاه قضاي امريكا رسميت 
مي بخشيم. خوشبختانه اين رسانه ها خواننده چنداني ندارند 

و مطالب آنها چندان در جامعه ما منعكس نمي شود. 
اين انتقاد كه به وزارت نفت مي شود مبني بر اينكه 
قراردادهاي نفتي در دولت يازدهم خيلي دير امضا 

شد. داليل اين ديركرد چيست؟
اين حرف درست است و قابل كتمان نيست. بايد به دونكته 
توجه كرد. يكي آنكه مذاكرات براي قراردادهاي نفتي اصالتا 
طوالني است و 18 ماه چندان عجيب و غريب نيست؛ اما واقعا 
طوالني بود. حال آنكه مديرعامل توت��ال اين زمان را نرمال 
مي دانست ولي من فكر مي كنم زمان زيادي برد. البته بخشي 
از آن به فضاي سياسي داخل ايران مرتبط است. اينكه مدل 
جديد قراردادهاي ما پيش از رسيدن به اجماع كافي خيلي 
زمان بر بود يا آنكه همه راضي و شيرفهم شدند كه اين مدل 
چيست. در نتيجه جا انداختن اين بحث ها بيش از اندازه  براي 
يك كش��ور انقالبي زمان برد. منظور از كلمه انقالبي يعني با 
يك سرعت منطقي مس��ائل پيش برود. يك سال و چندين 
ماه طول كشيد تا اجماع ملي روي مدل جديد قراردادها انجام 

شود كه به نظر من هم زمان بسيار طوالني اي بود. 
در مقابل تكليفي كه به وزارت نفت ش�ده مبني بر 

اينكه تا پايان امس�ال بايد 10 قرارداد ديگر ببندد، 
نياز به زمان بيش�تر ندارد؟ اين ديگ�ر از آن طرف 
بوم افتادن و به اصطالح رويه سوپر انقالبي نيست؟

نه چون وزارت نفت از پيش ت��ر مذاكرات خود را آغاز كرده و 
بسياري شركت هاي مطرح اروپايي و روسي به ايران آمده اند. 
از سويي تحقيقات هم از قبل آغاز شده است. به هر حال من 
خوشبينم و از س��ه چهار ماه آينده هم بستن  قراردادها آغاز 
مي ش��ود. اين قراردادها هم به شكل تصاعدي بسته خواهد 
شد. حاال نمي خواهم بگويم كه حتما به اهداف مي رسيم، اما 
ما براساس اقتصاد مقاومتي كوشش خود را به كار مي بريم كه 
به اهداف اين س��ند پايبند باشيم. اين خواست شدني است، 
اما تعداد نيروهاي ما براي مذاكرات كم و زمان محدود است. 
شك نكنيد امسال سال خوبي براي صنعت نفت خواهد بود 
و من نيمه دوم امسال را طاليي مي دانم. فكر مي كنم تا چهار 
سال آينده دوره رونق صنايع نفت و گاز ايران آغاز مي شود كه 
بخش هاي ديگر هم به اين منفعت خواهد رسيد و موجبات 

اشتغال و رونق فراهم مي شود. 
كليت نظام با حضور شركت هاي امريكايي مشكلي 

ندارد؟
نه تنها مشكلي وجود ندارد. ما عمال هم گفتيم كه امريكايي ها 

خودشان تحريم كردند و نمي آيند. 
تمرك�ز وزارت نفت ب�ر قرارداد با روس ها اس�ت يا 

اروپايي ها؟
فرق��ي نمي كند اولويت ما ميادين مش��ترك اس��ت و ميان 

شركت ها تفاوتي براي ما وجود ندارد. 
وضعيت اوپك را چطور مي بينيد؟

به نظرم بيش از حد انتظار موفق عمل كردند. كسي تعهدات 
را كنار نگذاشت و همه به كاهش توليد تن دادند. البته برخي 
مي گويند قيمت ها باال نرفت، بايد ديد كه اگر توافق كاهش 
توليد در اوپك نبود، وضعيت چگونه بود و قيمت ها تا چه اندازه 
مي ريخت. من البته فكر مي كنم از سه ماهه آخر سال جاري 

ميالدي قيمت نفت تقويت مي شود. 
در مصاحب�ه اي ك�ه با آق�اي دكتر عب�اس ملكي 
داشتيم، ايشان به شدت بر از سرگيري روابط ايران 
و عربستان پافشاري مي كرد. به نظر شما اين روابط 
مي تواند به بهب�ود وضعيت نفت در س�طح جهان 

كمك كند؟
 فضاي سياست زده ميان دو كش��ور سبب شده كه برقراري 
اين روابط به سادگي انجام نشود. در شرايط امروز كه روابط به 
كمترين سطح رسيده همكاري هاي نفتي امكانپذير نيست. 
اگر در اوپك هم همكاري ديده شد، به دليل منافع بلندمدت 
دو ط��رف بود و هيچ تضادي ميان مناف��ع طرفين نبود. ولي 
هميش��ه بايد از فرصت ها بهره جس��ت تا از ه��ر طريقي كه 
مي شود به بهبود شرايط كش��ور كمك كنيم. نفت هميشه 

نيازمند همكاري هاي جهاني و منطقه اي بوده و هست. 
همين كه نفت مي تواند در بدترين روابط دو كشور، 
اين دو را در يك جبهه همس�نگر كن�د، مي تواند 
ما را به كش�ورهاي بزرگ تر نزديك كن�د. قرارداد 
توتال تحت تاثير س�فر آق�اي ظريف به فرانس�ه 

شكل گرفت... 
قرارداد توتال بيش از هر چيز تحت الشعاع سفر آقاي روحاني 
به فرانس��ه بود و آنجا اين قرارداد ش��كل گرف��ت. ما االن در 
مرحله اي از تاريخ انقالب قرار داريم كه داراي بيشترين اعتماد 
به نفس هستيم تا از طريق اقتصاد به سياست خارجي كمك 
كنيم. اين تعامل ميان منافع سياسي و اقتصادي نيازمند بلوغي 
است كه براي ايران حاصل شده است. من با آقاي ملكي كامال 

موافقم ولي فرصت هاي همكاري اقتصادي براي تاثيرگذاري 
بر روابط دو كشور كم است، اما حتما بايد از آن بهره گرفت. 

با قطر چه امكاناتي براي هم�كاري در حوزه انرژي 
وجود دارد؟

البته حرفي كه من مي زنم مربوط به بحران اخير كشورهاي 
عربي و قطر نيس��ت؛ اين بحران بايد به شكل سياسي حل و 
فصل شود و ايران نيز طرفدار اين سناريو است. ثبات منطقه 
با اين تهديدات در خطر است. ما نياز به ثبات داريم و ترجيح 
ما حل بحران از طريق گفت وگو اس��ت. ايران نيز سعي كرد 

گفت وگوي سياسي را بين طرفين درگير افزايش دهد. 
در قبال قطر ما بايد خود را توانمند كنيم تا بتوانيم برداشت 
از ميدان مشترك پارس جنوبي را به بيش از سطح برداشت 
قطر برس��انيم. مانع تراش��ي برخي داخلي ها ك��ه در اقليت 
هستند، خالف منافع ملي اس��ت و مانع اين رويه است. 56 
ميليون مترمكعب قرار اس��ت از فاز يازدهم برداشت روزانه 
انجام شود. اگر ما برداشت نكنيم، قطري ها بردارند؟ يك روز 
تاخير هم صدمه به منافع كشور است. قرارداد با توتال هم در 
همين راستا قرار دارد. ميادين مشترك هدف كل نظام است 

كه بتوانيم سهم خود را از اين ميادين برداريم. 
االن سطح برداشت ما برابر با قطر است؟

در حال حاضر ميزان برداشت ايران و قطر مساوي است اما در 
گذشته قطعا چنين نبود و وضعيت متفاوت بود. 

نگران نيس�تيد كه توتال با قطر و اي�ران همزمان 
قرارداد دارد؟ مي توان گفت يا با ما يا با آنها؟

سهم توتال در طرف قطري ناچيز است ولي آنها به قرارداد هم 
كمك مي كنند. شايد سوال اين باشد كه چطور يك شركت 
مي تواند در دو طرف منافع هر دو كشور را مدنظر قرار دهد و 
به شكل صيانتي برداشت كند، اما در نظر داشته باشيد سهم 

توتال در قطر حدود چهار درصد اس��ت. در هر صورت به نظر 
من اصال جاي نگراني نيست. 

شركت مرسك دانمارك چقدر به بستن قرارداد با 
ايران نزديك شده است؟

هيچ پيشنهادي به اندازه اي كه ما دوست داريم، خوب نيست. 
مرس��ك پيش��نهاد خوبي داده و در حال بررسي هاي فني و 
تجاري است. البته شركت هاي ديگر هم پيشنهاد دادند ولي 
فراموش نكنيم برجام به ما اين توانمندي را داده كه با توجه 
به منافع خود حق انتخاب داشته باشيم. االن ديگر ما نيازي 
نداريم فقط با دو ش��ركت چيني يا ش��ركت هاي داخلي كار 
كنيم. اين انتخاب قيمت ندارد و هوش��مندي امروز ما براي 
انتخاب هاي خوب آينده بهتر را مي سازد. قرارداد توتال يكي 
از انتخاب هاي خوب است. اين شركت با تجزيه و تحليل عوامل 
مختلف و با معيارهاي خودش تصميم گرفت وارد ايران شود 
چون مقرون به صرفه است. تحريم ها به احتمال خيلي زياد 

بازنمي گردند و به اصطالح خطري تهديدشان نمي كند. 
به نظر شما منطقي است كه از شركت هاي خارجي 

بخواهيم سود خود را فداي منافع ملي ما كنند؟
كامال غيرمنطقي است؛ چون هيچ شركت ايراني هم حاضر 
نيست منافع خودش را فداي پيشرفت و اعتالي كشوري ديگر 
كند. البته روزنامه هاي منتقد مي توانند چنين خواس��ته اي 
داشته باش��ند. هرچند بايد در نظر داشت كه به همين دليل 
است كه كس��ي اين نش��ريات را نمي خواند. در حال حاضر 
بين كش��ورهاي نفت خيز رقابت بس��يار زيادي براي جذب 
سرمايه گذاري خارجي وجود دارد. سرمايه محدود است و ما 
بايد رقابت كنيم تا آن را جذب كنيم. بس��ياري از كشورها به 
دنبال روش هاي متنوع براي جذب سرمايه خارجي هستند. 
مخالفاني مانند ما هم در درون كش��ور خود ندارند. البته ما 
مزايايي داريم كه باعث مي ش��ود شركت ها به ايران متمايل 

باشند چون بسياري از چاه هاي ما بكر هستند. 
خيلي ه�ا مي گوين�د ش�ركت هاي ايران�ي ني�ز 
مي توانس�تند كار توتال را انج�ام دهند. فرق كلي 
ميان يك ش�ركت ايران�ي و غولي چ�ون توتال در 

چيست؟
من آدم فني نيس��تم ولي آمار را دي��دم. البته همان طور كه 
گفتم ما به ش��ركت هاي داخلي افتخ��ار مي كنيم چون در 
تمام سال هاي پس از انقالب آنها ايثار كردند تا اين صنعت را 
با تكنولوژي و دانش بومي س��رپا نگه دارند. منتها در شرايط 
عادي ش��ده پس��ا برجام نياز به حضور شركت هاي خارجي 
داريم تا چاله تكنولوژي روز را پر كنيم. روند توس��عه برخي 
فازها را مقايس��ه كنيد، ببينيد از نظر زمان و قيمت كار يك 
شركت ايراني و خارجي با هم تفاوت هاي بسيار دارند. كار با 
شركت هاي ايراني گران تر و با تاخير به مرحله اجرا مي رسد. 
من نشنيدم ش��ركتي ايراني بگويد كه ما هم مي توانيم اين 
كار را مانند توتال انجام دهيم چون اين عزيزان هم مي دانند 
چنين چيزي امكان پذير نيس��ت. ولي يك عده افراد چنين 
ادعايي كردند كه معلوم نيس��ت اساس اين گفته ها چيست. 
ج��دا از اين، نبايد از آثار بين المللي حضور توتال در ايران نيز 
بگذريم. يكي از نمونه هاي بارز همكاري اقتصاد با سياس��ت 
خارجي در ق��رارداد توتال به تبلور رس��يد. وقتي اقتصاد دو 
كشور يا يك شركت مهم با يك كشور هماهنگ مي شوند و 
درهم تنيده مي شوند، ديگر مقابله با يكي از طرفين به سادگي 

قبل نخواهد بود. 
آن زمان كه آقاي روحاني در نخستين سال خود به 
كنفرانس داووس رفت، برخي شركت هاي اروپايي 
براي بررس�ي جوانب مختلف به ايران سفر كردند. 
تعدادي از آنها س�رمايه گذاري در ايران را موكول 
مي كردند به بعد از بس�تن قرارداد با توتال، چرا كه 
معتقد بودند اين شركت شريك قديمي ايران است. 
با اين همه ش�ما فكر مي كنيد توتال ت�ا چه اندازه 
مي تواند يخ سرمايه گذاري در حوزه هاي گوناگون 

اقتصاد كشور را آب كند؟
اين كه توتال از ريسك سرمايه گذاري در ايران چشم پوشي 
كرد، مي تواند مالك ش��ركت هاي ديگر هم باشد، چون فكر 
مي كنند راه باز ش��ده و سدشكني شده است. البته نبايد اين 
قرارداد را مهم تر از آن چه هست جلوه داد. بلكه ما فكر مي كنيم 
ما استحقاق بيش از اين را داريم و شركت ها بايد براي حضور 
و سرمايه گذاري در ايران سر و دست بشكنند كه البته چنين 
هم مي كنند. قرارداد توتال كمي يخ ديگران را هم آب مي كند 

و ما به اين نيز اميدواريم. 
مدت زيادي از دو س�الگي برجام نمي گذرد؛ ش�ما 
س�ابقه فعاليت پيش از برجام را هم در وزارت نفت 
داريد، تاثير آن تا چه اندازه براي تان مشهود است؟

اين سوال را بهتر است از آقايي كه در ساختمان وزارت نفت 
متصدي آسانسور است، بپرسيد. آنها بهتر از هر كسي درك 
كرده اند كه در اين دوس��ال تفاوت پيش و پس از برجام چه 
اندازه است. يك روز يكي از آنها به من گفت از زماني كه شما 
آمديد كار ما 10 برابر شده ما در سال هاي گذشته يك خارجي 
هم در وزارت نفت نديديم. ولي االن چند برابر كار مي كنيم و 
بايد حقوق ما را افزايش دهيد )خنده(. برجام عالوه بر اينكه 
يك عزت سياسي براي ايران بود، زمينه هاي رونق اقتصادي 
را براي كش��ور فراهم كرده و حق انتخاب را به صنعت نفت و 

گاز داده است. 
مس�ير وزارت نف�ت در دولت دوازده�م را چگونه 
مي بيني�د؟ آيا در چهار س�ال آتي در مس�يري كه 
برنامه ريزي ش�ده، مي توان سريع تر حركت كرد؟ 
چه زماني زحمات اين دوره در زندگي مردم ملموس 

خواهد شد؟
امروز مقدمات و بسترس��ازي براي عق��د قراردادهاي بزرگ 
فراهم شده و يك سال و نيم است اين مذاكرات به شكل موازي 
و با حدود 20 طرف انجام مي شود. وزير نفت آينده هر كسي 
كه باشد بايد از اين بستر سازي ها بهترين استفاده را ببرد. اگر 
خرد جمعي باشد و با توجه به بسترسازي آقاي زنگنه در دولت 
يازدهم يك رش��د محس��وس در صنعت نفت و گاز خواهيم 

داشت كه اوضاع را بهتر از گذشته مي كند. 

انرژي

7اقتصاد
سفر روحاني به فرانسه قرارداد با توتال را تسهيل كرد
معاون بين الملل نفت ادعا مي كند: قرارداد توتال بيش از هر چيز تحت الشعاع سفر آقاي روحاني به فرانسه بود و آنجا اين قرارداد شكل گرفت. ما االن در مرحله اي از تاريخ انقالب قرار داريم كه داراي بيشترين اعتماد به نفس 
هستيم تا از طريق اقتصاد به سياست خارجي كمك كنيم. اين تعامل ميان منافع سياسي و اقتصادي نيازمند بلوغي است كه براي ايران حاصل شده است. من با آقاي ملكي كامال موافقم ولي فرصت هاي همكاري اقتصادي 
براي تاثيرگذاري بر روابط دو كشور كم است، اما حتما بايد از آن بهره گرفت. 
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اكنون وقت توجه جدي به اقتصاد است
مس�ائل اقتصادي هميش�ه در درجه دوم اهميت قرارداش�ته اند. زيرا اقتصاد در شرايط عادي تر رش�د مي كند و ما امروز فكر 
مي كنيم در اين ش�رايط قرارداريم. با وج�ود خصومت هايي كه امريكا عليه ايران به كار مي برد، با وجود كارش�كني ها، برجام 
بسيار اس�توار و محكم اس�ت و به عنوان يك قرارداد چندجانبه مورد حمايت همه دنيا است، اياالت متحده را مجبور كرده تا 
تعهدات اصلي خود را ايفا كند. همان طور كه هر بار با وجود حرف هايي كه مي زنند مجبور مي شوند آنها را تاييد كنند. اين همه 
شعار عليه برجام مي دهند و خصومت خود را نشان مي دهند، اما نمي توانند كاري از پيش ببرند و مجبور شدند به تعهد پايبند 
باش�ند. برجام به هر حال مورد تاييد ش�وراي امنيت س�ازمان ملل قرار گرفته و به اين راحتي نمي توانند زير پاي اين ماجرا را 
بكشند بنابراين از نقاط استحكام برجام همين است كه امريكا هم فهميده نمي تواند تعهداتش را كنار بگذارد چون آنگاه بايد 

در مقابل كل جامعه جهاني قرار بگيرد. 

امروز مقدمات 
و بسترسازي 

براي عقد 
قراردادهاي 
بزرگ فراهم 

شده و يك 
سال و نيم 
است اين 

مذاكرات به 
شكل موازي و 

 با حدود
 20 طرف انجام 

مي شود

مذاكرات براي 
قراردادهاي 
نفتي اصالتا 

طوالني است 
و 18 ماه 

چندان عجيب 
و غريب 

نيست؛ اما 
واقعا طوالني 

بود. حال آنكه 
مديرعامل 
توتال اين 

زمان را نرمال 
مي دانست 

ولي من فكر 
مي كنم زمان 

زيادي برد

استقبال از 
سرمايه گذار 

خارجي
اينك�ه ش�ركاي  از  م�ا 
خارجي داش�ته باش�يم 
اس�تقبال مي كني�م ب�ه 
شرطي كه با خود سرمايه 
و فن�اوري بياورند. به هر 
حال ش�ان ح�وزه انرژي 
اي�ران بي�ش از چي�زي 
اس�ت كه امروز هس�ت. 
م�ا بزرگ تري�ن ذخاي�ر 
هيدروكربن�ي جه�ان را 
داريم ولي مي�زان توليد 
و رون�ق اين صنع�ت در 
مقايسه با ديگران ناچيز 

است.

انعطاف عراق 
توليدش را 
افزايش داد

اين كه ع�راق در وضعيت 
در  و  كنون�ي خ�ودش 
شرايط جنگي موفق شده 
تولي�د نف�ت را افزايش 
دهد به اين دليل است كه 
تمام ش�ركت هاي بزرگ 
مي توانند در اين كش�ور 
كار  كنن�د. ش�ركت هاي 
بزرگ نفتي امريكا و اروپا 
س�رمايه و تكنولوژي به 
اي�ن كش�ور بردن�د و در 
حال كار هستند. اما براي 
ايران كه بيشترين ذخاير 
را دارد اين سطح از توليد 

شايسته نيست.

گروه اقتصادي

دشواري هاي قراردادهاي مهم نفتي و توتال در گفت وگو با  زماني نيا معاون وزير نفت در امور بين الملل:

عراق از ما جلوست چون تمام غول هاي نفتي آنجا فعالند

اندازه يك انقالب وقت گذاشتيم


