ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ هﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﻨﺖ اﻳﺮان در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ١٩٧٩
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪرس هﻨﺪوﺳﺘﺎن:
اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ در  ١١اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ١٣۴٨ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۵٠هﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در روز و ﻳﺎ ٢/۵٠٠/٠٠٠
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮد.
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺁن از ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﯽ دارﻳﻮش در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﺪ ،ﻣﻌﺎدل  %٧۴ﺁن از ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ هﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ هﻨﺪی؛  % ١٣ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ )ﺁﻣﻮﮐﻮ( و %١٣
ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ١٣۵٢ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ  ۶٠/٠٠٠ﺑﺸﮑﻪ در روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
درﺳﺎل  ١٣۵٠ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان  ٢۴/۵درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ ﻣﺪرس را ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪرس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﯽ در ﺟﻨﻮب
هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ازت ،ﻓﺴﻔﺮ و ﭘﺘﺎس ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﮐﺸﺎورزی اﻳﻦ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﮑﺮد و ﺑﻌﻼوﻩ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺁﻣﻮﻧﻴﺎک ﺑﻪ ﻣﻴﺰان روزاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  ٧۵٠ﺗﻦ ﺑﻮد.

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﺴﺒﺮگ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ:
ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺎﻟﺴﺒﺮگ در ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ  ١٧/۵درﺻﺪ – ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﻮﺗﺎل  ٣٠درﺻﺪ و ﺑﻘﻴﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ در  ٢٩ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ  ١٣۵٠ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ را ﺑﺮای ﻣﺪت  ١۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺁن از ﻣﻴﺪان
ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎﺳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﺪ.

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﻨﮕﺎل – اﻳﺮاﺳﻨﮑﻮ:
ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل  ١٣۵۴اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺳﻨﮕﺎل ﺑﻨﺎم
اﻳﺮاﺳﻨﮑﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ۵٠/٠٠٠ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در روز و ﻳﺎ
 ٢/۵٠٠/٠٠٠ﺗﻦ در ﺳﺎل را در ﺳﻨﮕﺎل اﺣﺪاث ﻧﻤﻮد.

ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺳﺌﻮل – ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ:
در ٢١ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ  ١٣۵۴ﻧﻴﺰ ﻗﺮاردادی ﺑﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﻀﺎ
رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺁن ﻳﮏ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  ۶٠/٠٠٠ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در روز ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  ١٧٠/٠٠٠/٠٠٠دﻻر در
ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ در ﺳﺎل  ١٣۵۶ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻓﻼت ﻗﺎرﻩ اﻳﺮان ،ﻣﻴﺪان اردﺷﻴﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس روزاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل
 ۶٠/٠٠٠ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت  ١۵ﺳﺎل ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﺸﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺮار داد ،ﻧﻔﺘﮑﺸﻬﺎی اﻳﺮان در
ﺣﻤﻞ اﻳﻦ ﻧﻔﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻴﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ٢٠٠٣ ،٢٠

