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دو تفاهم نام��ه ي نفتی میان ش��رکت ملی نفت 
ایران و گازپروم روس��یه امضاء شد. علی کاردر، 
مدی��ر عامل ش��رکت مل��ی نفت ایران و الکس��ی 
میلر، مدیرعامل ش��رکت گازپروم روسیه 22 آذر 
ماه تفاهم نامه ای با موضوع نقش��ه ي راه همکاری 
گازی را امض��اء کردند. در ادامه ي این نشس��ت 
کاردر، نص��رت رحیمی، رئیس هیأت رئیس��ه ي 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی نف��ت و الکس��ی میلر 
تفاهم نام��ه ای ب��رای همکاری در پ��روژه ي ایران 

ال ان جی نیز امضاء کردند.
وزیر نفت همکاری ایران و روس��یه را به عنوان 
نخس��تین و دومین دارندگان مناب��ع گاز جهان در 
بازار گاز دنیا تعیین کننده دانست و گفت: تکمیل 
پروژه ای��ران ال ان جی نیازمند حدود چهار میلیارد 

دالر سرمایه است.
بی��ژن زنگن��ه با بی��ان اینکه ش��رکت ملی نفت 
ایران طی یک سال گذش��ته یادداشت های تفاهم 

متع��ددی با گازپروم امضاء نم��وده بیان کرد: این 
تفاهم نامه ه��ا برای این بوده تا این ش��رکت برنامه 
و ط��رح خ��ود را برای توس��عه ي میادی��ن گازی 
کیش، پارس ش��مالی و ف��رزادA و B ارائه کند. 
وزیر نفت با بیان اینکه برنامه های توس��عه  ای گفته 
ش��ده به طور طبیعی هم��راه با برنام��ه ي صادرات 
گاز اس��ت توضیح داد: بای��د بازپرداخت هزینه ها 
از مح��ل صادرات گاز انجام ش��ود؛ به همین دلیل 
گازپروم که ش��رکت باتجربه ای اس��ت صادرات 
گاز را چه از طریق احداث خط لوله و چه از طریق 
احداث کارخانه های تولید گاز طبیعی مایع ش��ده 
)ال ان جی( در برنامه ي خود پیش بینی خواهد کرد. 
وی با اش��اره به اینکه شرکت ایران ال ان جی یک 
کارخانه ي نیمه تمام با ظرفیت تولید 10 میلیون تن 
در سال است، درباره ي مدت مطالعه ي این پروژه 
توس��ط گازپروم هم اظهار کرد: شرکت گازپروم 
حداکثر ظرف مدت ش��ش م��اه مطالعات مالی و 

فنی این پ��روژه را انجام و پیش��نهاد خود را برای 
مشارکت سهمی و سرمایه ای در این کارخانه ارائه 

می دهد.
وزی��ر نفت گفت: امضاء این یادداش��ت تفاهم 
گام مهم��ی برای حض��ور و مش��ارکت گازپروم 
در طرح های توس��عه ي گازی ایران و مجموعه ي 
پتروشیمی های متکی به خوراک گاز است. زنگنه 
با بیان اینکه در زمینه های دیگری نیز با این شرکت 
صحبت شده تاکید کرد: همکاری ایران و روسیه 
به ترتیب به عنوان نخستین و دومین دارندگان منابع 
گاز جهان در بازار جهان تعیین کننده خواهد بود.

وی درب��اره ي هزین��ه ي س��رمایه گذاری انجام 
ش��ده در یادداش��ت تفاهم امضاء ش��ده نیز اظهار 
ک��رد: تکمی��ل پروژه ي ای��ران ال ان ج��ی نیازمند 
حدود چهار میلیارد دالر س��رمایه است؛ اما اینکه 
مش��ارکت بعدی چگونه خواهد ب��ود در ماه های 
آینده روشن می ش��ود. وزیر نفت در پاسخ به این 
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س��ؤال که آیا گازپروم شریک ایران در صادرات 
گاز خواهد بود اظهار داش��ت: همه ي ش��رایط به 

مذاکرات آینده بستگی دارد.
مدیرعامل شرکت گازپروم نیز در حاشیه ي این 
نشست گفت: این شرکت گزارش های توسعه ای 
خود درباره ي میادی��ن گازی فرزادA وB، پارس 
ش��مالی و کیش را در س��ه ماه نخست سال آینده 
)2018( به ش��رکت ملی نفت ایران ارائه می دهد. 
الکسی میلر با بیان اینکه گازپروم جزئیات حضور 
در پ��روژه ي ای��ران ال ان جی را بررس��ی می کند 
تصریح ک��رد: امروز همچنین درب��اره ي امکانات 
توس��عه ي همکاری دوجانب��ه در دیگر حوزه های 

گازی نیز تبادل نظر کردیم.
همچنی��ن در پایان این مراس��م وزی��ر نفت در 
جمع خبرن��گاران حاضر ش��د و گف��ت: مذاکره 
برای امض��اء ده قرارداد نفتی ب��ا جدیت پیگیری 
می ش��ود. اما عوامل داخل��ی و خارجی هم بر این 
جریان ها مؤثرند که ای��ن عوامل خارج از اراده ي 
ماست. بیژن زنگنه امروز درباره ي حضور خود در 
مجلس شورای اسالمی و طرح ایجاد شرکت های 
)ش��رکت های  س��وخت  توزی��ع  زنجی��ره ای 
صاحب  نشان( اظهار کرد: توضیحات بیشتری برای 
این موضوع ارائه خواهد ش��د اما اصل بر آنس��ت 
که این طرح با هماهنگی و همدلی جلو برود. وی 
با بی��ان اینکه طرح ایجاد ش��رکت های زنجیره ای 

توزیع س��وخت در کمیس��یون ان��رژی مجلس در 
حال بررس��ی بوده و قرار اس��ت گزارشی در این 
زمینه ارائه شود تصریح کرد: ما با کمیسیون انرژی 
به صورت تنگاتنگ در ارتباط هس��تیم تا ان شاءاهلل 
کار به خوبی و در جهت مصلحت مردم پیش برود.

وزیر نف��ت درب��اره ي مناقصه طرح توس��عه ی 
می��دان نفت��ی آزادگان بیان ک��رد: مناقصه ي این 
میدان طبق روال به پیش می رود و تأخیری نداشته 
اس��ت. همان طور که پیش تر ه��م گفتم اگر روند 
مناقص��ه ي این میدان به ص��ورت عادی پیش برود 
تابس��تان 1397 نتیجه ي آن مش��خص خواهد شد. 
زنگنه با بیان اینکه مذاکرات امضاء ده قرارداد در 
حال پیگیری اس��ت درباره ي به نتیجه رسیدن آن 
گفت: یک طرف قرارداد ما هستیم و طرف مقابل 
ش��رکت های مورد مذاکره. مذاک��رات با جدیت 
به پیش م��ی رود اما عوامل داخلی و خارجی نیز بر 
این جریان ها اثر می گذارن��د که این اثر خارج از 
اراده ي ماس��ت. وزیر نفت درب��اره ي هدف تولید 
پنج میلیون بش��که نفت و میعانات گازی نیز اظهار 
کرد: به هدف گذاری انجام ش��ده خواهیم رسید. 
وی درباره ي تحقق درآمدهای نفتی س��ال 1396 
بیان داش��ت: طبق آنچه از ابتدا اعالم کردیم بیش 
از 2/5 میلیون بش��که نفت با قیمت 50 دالر صادر 
ش��د که حت��ی بی��ش از درآمد تعیین ش��ده برای 
س��ال 1396 بود. زنگنه در پاس��خ به پرسش��ی در 

خص��وص قرارداد ف��روش گاز طبیعی برای تولید 
گاز مایع ش��ده )ال ان جی( با شرکت نروژی اظهار 
کرد: درباره ي این قرارداد مباحث و دیدگاه هایی 
مطرح ش��ده که آنها را شنیدیم و بررسی کردیم؛ 
به بعضی از دوس��تان هم که پرس��ش مطرح کرده 

بودند به طور رسمی جواب دادیم.
وی ادامه داد: ممکن اس��ت بنا به دالیلی شکل 
این ق��رارداد تغییر کند؛ یعنی فروش گاز به طرف 
مقاب��ل به این ش��کل تغییر کند ک��ه گاز متعلق به 
ما باش��د و طرف ن��روژی دس��تمزد تبدیل گاز به 
ال ان ج��ی را بگی��رد و تحویل ده��د. وزیر نفت با 
بیان اینکه ش��رکت ملی نفت ایران ممکن اس��ت 
ب��ه دالیلی این کار را انج��ام دهد، درباره ي اینکه 
آیا طرف نروژی این موضوع را می پذیرد توضیح 
داد: فکر می کنم ش��رکت ن��روژی قبول کند که 
دس��تمزد ای��ن کار را بگی��رد. ضم��ن اینکه برای 
عرضه ي ال ان جی در بازار باید خودمان بازاریابی 
کنیم. زنگنه درباره ي اینکه ترکمنس��تان خواهان 
ارج��اع پرون��ده ي گازی ایران و ترکمنس��تان به 
داوری اس��ت اظهار کرد: ترکمنستان برای ارجاع 
ای��ن موضوع به داوری درخواس��تی نکرده و آنها 
همیشه خواهان این هس��تند که موضوع به داوری 
نرود. حال اگر مذاکرات نتیجه ندهد این موضوع 
ب��ه داوری خواهد رف��ت. ما همیش��ه راه را برای 

مذاکره باز گذاشته ایم.


