
86

شــرکت ملی نفــت ایران و گازپروم روســیه 
تفاهم نامه ای به ارزش حدود 40 میلیارد دالر 
راهبری  همکاری  تفاهم نامــه ی  کردند.  امضا 
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم، 
سه شــنبه 28 تیرمــاه به  صــورت آنالین به 
مدیرعامل  محســن خجســته مهر،  امضــای 
شــرکت ملی نفت ایــران و ویتالی مارکلوف، 

قائم مقام مدیرعامل شرکت گازپروم رسید.
و  کیــش  گازی  میدان هــای  توســعه ی 
پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، 
توسعه ی 6 میدان نفتی، سوآپ گاز و فرآورده، 
احداث خطوط  ال ان جــی،  تکمیل طرح های 
لولــه ی صــادرات گاز و دیگــر همکاری های 
علمی و فناورانه از جمله مهم ترین محورهای 

تفاهم نامه است.
محسن خجســته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران امضای تفاهم نامه با گازپروم را جزو 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری خارجی در تاریخ 

صنعت نفت ایران دانســت و گفت: »شرکت 
ملی نفت ایران از هیچ فرصت سرمایه گذاری 
این  چشم پوشی نمی کند. خوشــحالم که در 
رویــداد مهــم یکــی از راهبردی ترین روابط 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با روسیه به 
 ویژه شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه 

رقم می خورد.«
وی با بیان اینکه اراده ی دو کشــور جمهوری 
اسالمی ایران و فدراســیون روسیه، تامین و 
افزایش همکاری های راهبردی اســت تصریح 
کرد: »ارتقای روابط اقتصادی و سرمایه گذاری 
در میدان هــای نفتــی و گازی مــورد تاکید 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهــوری و حمایت 

همه جانبه ی جواد اوجی، وزیر نفت است.«
معــاون وزیــر نفت بــا اشــاره به دیــدار با 
مدیران ارشــد گازپــروم در ســفر اخیــر به 
ســن پترزبورگ اظهار کرد: »همسو با دستور 
روســیه،  رئیس جمهوری  پوتیــن،  والدیمیر 

مدیران ارشــد گازپــروم هفته ی گذشــته در 
تهران حضور یافتند و مذاکرات ســازنده ای با 

هم داشتیم.«
خجسته مهر با بیان اینکه با وجود زمان کوتاه و 
فشرده ی مذاکرات در محورهای مهمی تفاهم 
کردیــم، افزود: »این جدیت بیانگر اراده ی دو 
طرف برای سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری 
در بخــش نفــت و گاز و زنجیره های مرتبط 

است.«
وی توســعه ی میدان هــای گازی کیــش و 
پارس شمالی، فشارافزایی میدان پارس جنوبی، 
توســعه ی 6 میدان نفتــی، تکمیل طرح های 
ال ان جــی، ســوآپ گاز و فــرآورده ی نفتی، 
احــداث خطوط لوله ی صــادرات گاز و دیگر 
همکاری هــای علمی و فناورانــه را از جمله 

مهم ترین محورهای تفاهم نامه اعالم کرد.«
معــاون وزیر نفــت از برنامه ی شــرکت ملی 
نفت ایران برای ســرمایه گذاری 160 میلیارد 
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مروری

دالری در صنعت نفت خبر داد و گفت: »این 
ســرمایه گذاری برای افزایش تولید نفت و گاز 
می باشــد و بیانگر آن است که ایران و روسیه 

متعهد به تامین پایدار انرژی هستند.«
خجســته مهر ادامه داد: »هم اکنون 4 میلیارد 
دالر قرارداد با شرکت های مختلف روس برای 
سرمایه گذاری اجرا شده است و سرمایه گذاری 
خارجی دولت رئیســی از این بابت با جهشی 

خیره کننده روبروست.«
وی با تاکید بر اینکه امضــای این تفاهم نامه 
جزو بزرگ ترین سرمایه گذاری های خارجی در 
تاریخ صنعت نفت ایران است، افزود: »شرکت 
ملی نفت ایران از هیچ فرصت سرمایه گذاری 
چشم پوشی نمی کند. امیدواریم پس از امضای 
این تفاهم نامه مذاکــرات فنی و اقتصادی در 
کمترین زمان با سازوکاری که در شرکت ملی 

نفت ایران و گازپروم دیده شده، آغاز شود.«
شرکت  مدیرعامل  قائم مقام  مارکلوف،  ویتالی 
گازپروم هم در این آیین از شــرکت ملی نفت 
ایــران به  عنوان یکی از شــرکت های کلیدی 
در ایــران نام برد و اظهار کــرد: »محورهای 
همکاری بین ما بســیار وســیع است و برای 
توســعه ی میدان هــای نفــت و گاز، خطوط 

لوله ی گاز، توســعه و انتقال فناوری و مسائل 
دیگر امروز تفاهم نامه امضا می کنیم.«

اما خجســته مهر در گفتگو با رســانه ها ابعاد 
دیگری از این تفاهم نامه را تشریح کرد. 

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در این باره 
گفت: »یکی از برنامه های شــرکت ملی نفت 
برای جذب ســرمایه ی خارجی، اســتفاده از 
ظرفیت شرکت های روســی است. از گذشته 
نیز ما با شرکت های معتبر روسی تفاهم نامه ها 
و قراردادهایی را امضا کرده بودیم که به نتیجه 
رســیده اســت. آن تفاهم نامه هــا بعد از طی 
کردن مراحل مختلف شــامل انجام مطالعات 
امضای  اولیه دربــاره ی میدان های مدنظــر، 
فنی  پیشنهادهای  ارائه ی  محرمانگی،  قرارداد 
و اقتصــادی و مذاکرات قــراردادی، تصویب 
هیات مدیره ی شــرکت ملی نفــت و دریافت 
مصوبه ی شــورای اقتصاد به مرحله ی امضای 

قرارداد رسیده است.«
وی گفــت: »تاکنــون همین مســیر را برای 
توســعه ی هفت میدان نفتی با سرمایه گذاری 
روس ها پشت ســر گذاشــتیم که تبدیل به 
قراردادهایی به ارزش 4 میلیارد دالر شده اند 
و اکنون در مرحله ی عملیات اجرایی است. از 

این هفت میدان، دو میدان پایدار غرب و آبان 
جزو میدان های مشترک هستند.«

خجســته مهر اظهار کرد: »شرکت گازپروم از 
بزرگ ترین شرکت های بین المللی در حوزه ی 
توســعه ی میدان های نفت و گاز است و یکی 
از غول های بزرگ انرژی دنیاست، در گذشته 
خیلی تالش شد که همکاری مشترکی با این 
شــرکت انجام شــود، اما موفقیت آمیز نبود. 
امــروز به  دلیــل تغییر شــرایط بین المللی و 
نظم جدید دنیا، کشــور ایران و روســیه وارد 
عمیق ترین مناسبات راهبردی شده اند که این 
مناســبات همه ی ابعاد اقتصادی دو کشور را 
در برمی گیرد و همکاری های مشــترک ایران 
ایجاد زیرساخت های  با چشــم انداز  و روسیه 

بلندمدت پیش می رود.«
وی گفــت: »ذخایــر گازی ایران و روســیه 
در مجمــوع 70 تریلیــون مترمکعب اســت 
و 30درصــد ذخایــر گازی جهان را شــامل 
می شود. این دو کشور پیشــتاز تامین انرژی 
گاز در جهان هستند. تحکیم روابط دو کشور 
ســبب هم افزایی و افزایش قدرت در عرصه ی 
بین المللی اســت، زیرا مناســبات سیاســی 
مســتقل از مناســبات اقتصادی بــه  ویژه در 
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حوزه ی انرژی شکل نمی گیرد.«
خجسته مهر افزود: »تفاهم نامه ی شرکت ملی 
نفت و شــرکت گازپروم که ارزش آن حدود 
40 میلیــارد دالر برآورد می شــود نتیجه ی 
دیپلماسی فعال در دولت سیزدهم است. سفر 
دی ماه رئیس جمهوری به روسیه و دیدار وزیر 
نفت با مدیران ارشد این کشور فصل جدیدی 

در روابط دو کشور ایجاد کرد.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت گفت: »در سفر 
بنده به روســیه، با مدیرعامل شرکت گازپروم 
در ســن پترزبورگ نشســت مهمی را برگزار 
کردیم و در آن نشســت درباره ی برنامه های 
مشترک دو کشــور در حوزه ی نفت و گاز به 
جمع بندی رســیدیم. هفته ی گذشته نیز یک 
هیات بلندپایه ی روس از شرکت گازپروم وارد 
تهران شدند و برنامه این بود که در سفر آقای 
پوتین به تهران این تفاهم نامه ی راهبردی به 

امضا برسد.«
معاون وزیر نفت افزود: »تفاهم نامه ی شرکت 
ملــی نفت ایران و شــرکت گازپروم شــامل 
6  محور اســت که عبارتند از سرمایه گذاری 
گازی،  و  نفتــی  میدان هــای  توســعه ی  در 
سرمایه گذاری جهت تکمیل پروژه ی نیمه تمام 
ایــران  ـ  ال ان جی، تعریــف پروژه های جدید 
ال ان جی کوچک مقیاس،  و  ال ان جی شــناور 
سوآپ گاز، ســوآپ فرآورده ی نفتی، احداث 
خطوط فشــار قوی صادراتی و انتقال فناوری 

مربوط به نفت و گاز.«
خجســته مهر تاکید کــرد: »تحریم، خللی در 
ایــن تفاهم نامه و امضای قراردادهای آن وارد 
نمی کنــد، زیرا ایران و روســیه تصمیم دارند 
در شــرایط تحریم مناســباتی راهبردی بین 

یکدیگر تعریف کنند.«
مدیرعامــل شــرکت ملی نفت گفــت: »اگر 
ایــن تفاهم نامه مصمــم نبودند،  روس ها در 
نســبت به انعقاد قرارداد به ارزش 4 میلیارد 
دالر اقدام نمی کردنــد. گاهی یک تفاهم نامه 
برای اولین بار امضا می شــود و هیچ سابقه ای 
درباره ی همکاری دو کشــور وجود ندارد، در 
این موارد می توان شک و گمان داشت که آیا 

این تفاهم نامه به قرارداد منجر می شــود و آیا 
دو کشور مصمم هستند.«

وی افزود: »اما توجه داشته باشید که قرارداد 
توسعه ی میدان شادگان دی ماه سال گذشته 
در مســکو بیــن دو طرف امضا شــد. میدان 
کوپال هم در همان ســفر تنفیذ شد و اکنون 
این دو قرارداد وارد مرحله ی اجرایی شده اند. 
قرار است روس ها نسبت به ساخت پمپ های 
درون چاهی اقدام کنند و اکنون در حال نصب 

تجهیزات در استان خوزستان هستند.«
خجســته مهر گفــت: »بنابراین بــا توجه به 
پیشینه ی قرارداد 4 میلیارد دالری با روس ها 
و عملیات آنهــا در میدان های ایران، به  طور 
طبیعی نبایــد تردیدی درباره ی مصمم بودن 
طرفین در تبدیل تفاهم نامه به قرارداد وجود 
داشــته باشــد و ما حداکثر تــالش خود را 
می کنیم که مراحل رسیدن به قرارداد زودتر 

طی شود.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت گفت: »ضمن 
اینکــه مقــام معظم رهبــری در جلســه با 
آقایــان پوتین و رئیســی تصریــح کردند که 
ایــن تفاهم نامه ها مرحلــه ی اجرایی خودش 
را دنبال کند. در نتیجه مشــخص اســت که 
در عالی ترین ســطوح کشــور ایران و روسیه، 
این اراده برای به نتیجه رسیدن تفاهم نامه ی 

نفتی وجود دارد.«
وی تاکیــد کرد: »پیش از ســفر آقای پوتین 
به تهران، ما یک نشســت بسیار مهم با معاون 
نخست وزیر روسیه داشتیم که در آن نشست 
نیز مفاد این تفاهم نامه مورد بحث قرار گرفت 

و روس ها عزم جدی در این حوزه داشتند.«
خجسته مهر گفت: »روســیه جزو بزرگ ترین 
کشــورهای تولیدکننده ی نفت خام اســت و 
تبحر آنهــا، تولید نفت در اقلیم های بســیار 
سخت و دشوار اســت. توانمندی و تکنولوژی 
شــرکت های روســی در تولید نفت بســیار 
باالســت و در نتیجه در توسعه ی میدان های 
نفتــی و گازی ایــران بی شــک از پــس کار 
برمی آیند کمااینکه سابقه ی آنها در ایران نیز 

این موضوع را نشان می دهد.«

گفــت:  نفــت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل 
»شــرکت های روســی همین االن در تحریم 
در میدان های نفت ایــران فعالیت دارند و از 
ظرفیت پیمانکاران داخلی اســتفاده می کنند. 
پروژه های روس ها در میدان های پایدار غرب، 
آبان، دالپری، چشــمه خوش و پایدار شرق در 
حال اجراســت. روس ها از شرکت ایرانی نفت 
و گاز غرب جهت بهره بــرداری از میدان های 

نفتی استفاده می کنند.«
وی اظهار کرد: »ظرفیت باالیی برای سوآپ و 
ترانزیت گاز روسیه از مسیر ایران وجود دارد 
که می توان یک بازی برد ـ برد را برای طرفین 
تعریف کرد. توسعه ی میدان های گازی ایران 
توسط روسیه بر اساس اصل "همکاری سازنده 
به جای رقابت بازدارنده" اجرایی خواهد شد. 
در ضمن باید توجه داشــت کــه در بازارهای 
منطقه ای ایران رقابتی بین دو کشــور وجود 
ندارد. وقتی مناسبات راهبردی بین دو کشور 
ایجاد شــود، همکاری ســازنده جای رقابت 
بازدارنده حتی در بازارهای مشــترک اعمال 

خواهد شد.«
مدیرعامل شــرکت ملی نفت گفت: »درباره ی 
مدت زمــان الزم برای تبدیــل تفاهم نامه به 
قرارداد باید عرض کنم که بسته به پیچیدگی 
کار، زمان ها متفــاوت خواهد بود. برای نمونه 
امضای قرارداد سوآپ گاز و سوآپ فرآورده و 
انتقال تکنولوژی زمــان زیادی نخواهد برد و 
حتی در موضوع سوآپ گاز اکنون در مراحل 
پایانی مذاکرات برای امضای قرارداد هستیم.«

بقیــه ی  موارد،  افزود: »اما در  خجســته مهر 
رســیدن به قــرارداد زمان بیشــتری خواهد 
گرفــت، زیــرا مطالعه ی میدان هــای نفتی و 
گازی نیازمنــد زمــان خاص خودش اســت 
کــه پس از آن، طرح جامع توســعه ی میدان 
تدوین می شود و سپس وارد مذاکرات فشرده 
می شــویم، بنده امیدوارم تا سال آینده بعضی 
از قراردادهای توســعه ای به مرحله ی امضای 

قرارداد برسد.«
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