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تاریخچه تفاهم های نفتی ایران و روسیه
قرارداد توسعه میدان های نفتی آبان و پایدار غرب )زاروبژ نفت روسیه(

قرارداد توسعه میدان های نفتی چشمه خوش، دالپری و پایدار شرق )گازپروم روسیه(
تفاهم توسعه میدان نفتی چنگوله ایالم )گازپروم روسیه(

تفاهم توسعه میدان نفتی آب تیمور و منصوری در خوزستان)لوک اویل روسیه(
تفاهم توسعه میدان گازی فرزاد بی در خلیج فارس )گازپروم روسیه(

تفاهم توسعه میدان نفتی دهلران در ایالم )گازپروم و تات نفت روسیه(
تفاهم توسعه میدان گازی گلشن و فردوسی در خلیج فارس )گازپروم روسیه(
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فرصت ترانزیتی نطلبیده
ایران با اتصال به سومین خط ریلی چین و قزاقستان می تواند 

نقش اثرگذاری در ترانزیت منطقه ای و تجارت چین داشته باشد

خبر کوتاه اســت؛ »ســومین خط ریلی بین چین و قزاقستان 
اجرایی می شود«. این خبر را سفیر قزاقستان در پکن اعالم کرده 
و ازآنجایی که این خط ریلی در مسیر دسترسی به اروپا از دریای 
خزر می گذرد و قابلیــت اتصال به بنادر ایران را نیز داراســت، 

می تواند یک فرصت ترانزیتی نطلبیده برای ایران قلمداد شود.
به گزارش همشهری، سومین خط ریلی بین چین و قزاقستان 
می تواند از طریق راه آهن ازبکســتان - ترکمنســتان به بندر 
ترکمن باشی در دریای خزر متصل شده و از آنجا به بنادر ایران 
ازجمله انزلی مرتبط شود. در این وضعیت، عمال کریدور ریلی 
چین - قزاقســتان - اروپا، از این طریق به کریدور حمل ونقل 
بین المللی شــمال - جنوب )INSTC( به بنادر جنوبی ایران 
متصل شده و دسترسی دریایی سریع، ارزان و امن به خاورمیانه، 

شرق آفریقا و هند را محقق می کند.

ظهور هاب لجستیکی آسیای مرکزی
سفیر قزاقســتان در پکن، دلیل اجرای سومین خط ریلی بین 
چین و قزاقستان را افزایش تقاضا برای حمل ونقل ریلی در مرز 
2کشور اعالم کرده است؛ اما بررسی های مرکز پژوهش های اتاق 
ایران نشان می دهد این مسیر ریلی جدا از پاسخگویی به نیازهای 
حمل ونقلی، فرصت  هایی نیز برای نقش آفرینی این کشــور در 
آســیای مرکزی فراهم می آورد. خط آهن چین - قزاقســتان 
- ازبکستان موســوم به CKU، به ویژه در زمانی که تقاضا برای 
حمل ونقل ریلی در حال افزایش اســت، به قزاقســتان کمک 
می کند تا نقش برجســته تری را به عنوان هاب لجستیکی در 
امتداد شبکه قطارهای باری چین - اروپا ایفا کند. براساس آمار 
وزارت بازرگانی چین، در سال2019، بیش از 90درصد قطارهای 
باری چین - اروپا از قزاقســتان عبور کرده اند. در سال2021، 
درمجموع 1.46میلیون TEU کاال توسط قطارهای باری چین - 
اروپا حمل شد. براساس داده های کمیسیون توسعه و اصالحات 
ملی چین )NDRC( در 5ماه اول سال جاری، 6157رام قطار 
باری چین - اروپا از مسیر قزاقستان عبور کرد که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 3درصد افزایش داشت. راه آهن CKU به مدت 
2دهه به دلیل اختالفات سیاسی و مشــکالت فنی در مرحله 

مذاکرات باقی مانده بود.

مشخصات خط ریلی جدید
خط ریلی بین چین و قزاقستان )CKU( به بخش مهمی از پل 
قاره ای اوراسیای جدید تبدیل می شود و یک کریدور حمل ونقلی 
را تشکیل می دهد که شرق و جنوب شرق آســیا را به آسیای 
مرکزی و غربی، شــمال آفریقا و جنــوب اروپا متصل می کند. 
طول مســیر این راه آهن 523کیلومتر است که 213کیلومتر 
در چین، 260کیلومتر در قزاقستان و 50کیلومتر در ازبکستان 
احداث می شود. این مســیر ریلی کوتاه ترین مسیر برای حمل 
کاال از چین به اروپا و خاورمیانه خواهد بود که مسیر انتقال بار 
را 900کیلومتر کاهش می دهد و 7 تا 8روز در زمان نقل وانتقال 
صرفه جویی می کند. انتظار می رود عملیات اجرایی این مسیر در 
بهار سال آینده آغاز شود. البته قرقیزستان، منطقه کوهستانی 
است و اجرای خط ریلی جدید به حفاری بیش از 90تونل نیاز 
دارد که زمستان های سخت قرقیزستان نیز عملیات اجرایی را 

پیچیده می کند.
 اتصال چیــن به این خط از پایانه راه آهن کاشــغر در اســتان 
سین کیانگ خواهد بود که به شبکه ریلی ملی چین متصل است. 
این خط از ازبکستان، می تواند با راه آهن ازبکستان - ترکمنستان 
به بندر ترکمن باشــی در دریای خزر متصل شود و با بندر باکو 
در آذربایجان و مســیرهای حمل ونقلی گرجســتان، ترکیه و 
کشورهای اتحادیه اروپا در دریای سیاه بلغارستان و رومانی تالقی 
کند. این خط همچنین می تواند به سمت بنادر ایران مانند انزلی 
رفته و از طریق کریدور حمل ونقل بین المللی شمال - جنوب 
)INSTC( به بنادر جنوب ایران متصل شود و نهایتا به دسترسی 

دریایی به خاورمیانه، شرق آفریقا و هند منتهی  شود. 
ایران قادر اســت با ورود بــه این بــازی، فقط با اســتفاده از 
زیرســاخت های موجود نقش اثرگذاری در ترانزیت منطقه ای 
و حمل ونقــل چین با اروپــا، خاورمیانه و شــمال آفریقا بازی 
کند؛ مسئله ای که به تازگی از سوی شهریار افندی زاده، معاون 
حمل ونقل وزیر راه وشهرسازی در دیدار با سفیر چین در تهران 
نیز مطرح شده است. افندی زاده در این نشست تأکید کرده  که 
آمادگی توسعه کریدور شمال-جنوب در بنادر شمال و جنوب 
ایران وجود دارد. ضمن اینکه با تکمیل قطعه ریلی رشت-آستارا، 
شــبکه ریلی ایران از طریق بندرعباس به شمال روسیه وصل 
می شــود و از این طریق نیز امکان خوبی بــرای ترانزیت کاال 

فراهم می آید.

در انتظار اظهارنامه
داوود منظــور، رئیس کل ســازمان امور 
مالیاتی می گوید: فردی طی سال گذشته 
در معامالت رمزارز 6هزار میلیارد تومان از 
طریق دستگاه پوز کسب درآمد داشته ولی 
هنوز اظهارنامه ای ارسال نکرده است. به گفته او، در صورت ارائه 
نشدن اظهارنامه در موعد مقرر عالوه بر لزوم پرداخت مالیات، آن 
فرد مرتکب جرم کیفری هم شده است. این اظهارنظر رئیس کل 
سازمان امور مالیاتی، خاطره جوان 31ساله ای را زنده می کند که 
در جریان پیش فروش سکه در سال1397 با پرداخت 53میلیارد 
و 550میلیون تومان، 38هزار و 250عدد سکه خرید. این ماجرا 
را در آن زمان ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور 
در جمع خبرنگاران بازگو کرد؛ اما عاقبت کسی نفهمید مالک 
اصلی آن سکه ها که بود و در موضوع پرداخت مالیات خریداران 
سکه، تکلیف بزرگ ترین خریدار سکه از بانک مرکزی چه شد. 
نقص بزرگی در اقتصاد ایران برای استفاده از هویت دیگران در 
سوداگری های کالن و حتی ســیاه وجود دارد؛ اما باید امیدوار 
بود ســازمان امور مالیاتی حداقل در مورد سرنوشت معامله گر 
6هزار میلیارد تومانی رمزارز، منتظر ارسال اظهارنامه او نماند و 

اطالعات شفافی به افکار عمومی ارائه دهد.

پیش به  سوی بانکداری حرفه ای
  خبر:  بانــک مرکزی نتایج پذیرفته شــدگان 
نخستین آزمون گواهینامه حرفه  ای مدیریت ریسک 
را اعالم کرد. از 100نفر شرکت کننده در این آزمون 

صالحیت 31نفر تأیید شده است.
  نقد: برگزاری این آزمــون حرفه ای یک گام به 
جلو اســت که در صورت حمایت و استمرار و البته 
خودداری از مدرک گرایی می تواند راه را روی افراد 
سفارش شــده ببندند. چنین اقدامــی در صورتی 
می تواند راهگشا باشــد که وزارتخانه های بانکدار 
بپذیرند که بانکداری یک کار حرفه ای اســت و به 
نتایج آزمون حرفه ای بانک مرکزی احترام بگذارند. 
چه بسا اگر این آزمون برای مدیران و مسئوالن شبکه 
بانکی الزامی شود، یک پاالیش جدی در کرسی ها و 
سمت های کلیدی بانکی صورت گیرد. بدیهی است 
که بانک مرکزی هم می تواند همه ســاله عملکرد 
مدیران را رصد کند. لطفا مراقب باشید که سالمت 

آزمون خدشه دار نشود.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

تفاهمنامه 40میلیارد دالری بین 

نفت
ایران و روســیه به صورت آنالین و 
قبل از حضــور والدیمیــر پوتین 
رئیس جمهور روسیه در تهران به امضای مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران و قائم مقام شرکت گازپروم 
رسید. هدف از این تفاهمنامه توسعه همکاری های 
راهبردی بین 2کشور دارنده بزرگ ترین ذخایر نفت 
و گاز اعالم شده اســت. هر دو کشور ایران و روسیه 
تحت تحریم های یکجانبه غرب قرار دارند. هرچند 
جزئیات این تفاهمنامه که بین محسن خجسته مهر 
از طرف ایــران و ویتالی مارکلوف بــه نمایندگی از 
شرکت روســی گازپروم امضا شــد، اعالم نشده اما 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت اعالم کرد توســعه 
میدان های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی 
میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی، سوآپ 
گاز و فرآورده، تکمیل طرح های ال ان جی، احداث 
خطوط لوله صادرات گاز و دیگر همکاری های علمی 
و فناورانه ازجملــه مهم ترین محورهای تفاهمنامه 

بوده است.
روابط اقتصادی تهران و مسکو پس از روی کار آمدن 
دولت سیدابراهیم رئیســی وارد فاز جدیدی شده 
و روسای جمهور 2کشور خواستار گسترش روابط 
در همه سطوح اقتصادی و سیاسی هستند، به ویژه 
اینکه هر دو کشور تحت فشار تحریم های کشورهای 
غربی قرار دارند و از این منظر شاید بتوان از تفاهم 
40میلیارد دالری به عنوان یک اتحاد نانوشته علیه 

تحریم ها در مسیر تجارت انرژی جهان یاد کرد.
به گــزارش همشــهری، مدیرعامل شــرکت ملی 
نفت ایران امضــای تفاهمنامه با گازپــروم را جزو 
بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ صنعت 
نفت ایران دانست و گفت: شرکت ملی نفت ایران از 
هیچ فرصت ســرمایه گذاری چشم پوشی نمی کند. 
خجســته مهر با بیان اینکه ارتقای روابط اقتصادی 
و سرمایه گذاری در میدان های نفتی و گازی مورد 
تأکید رئیس جمهوری و حمایــت همه جانبه جواد 
اوجی، وزیر نفت است گفت: همسو با دستور والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مدیران ارشد گازپروم 
هفته گذشــته در تهران حضور یافتند و مذاکرات 

سازنده ای با هم داشتیم.
او که اخیرا سفری به روســیه داشته با بیان اینکه با 
وجود زمان کوتاه و فشــرده مذاکرات در محورهای 
مهمی تفاهم کردیم، افزود: این جدیت بیانگر اراده 
دو طرف برای سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری در 

بخش نفت و گاز و زنجیره های مرتبط است. معاون 
وزیر نفت ایران در عین حــال از نیاز صنعت نفت به 
سرمایه گذاری 160میلیارد دالری خبر داد و گفت: 
سرمایه گذاری روسیه برای افزایش تولید نفت و گاز 
ایران نشــان می دهد که دو طرف متعهد به تأمین 

پایدار انرژی هستند. 
خجسته مهر در عین حال تأکید کردند که هم اکنون 
میزان سرمایه گذاری بین شــرکت های روسیه در 
ایران به 4میلیــارد دالر رســیده و گفت که تفاهم 
40میلیارد دالری که دیــروز به صورت آنالین امضا 
شد، جزو بزرگ ترین سرمایه گذاری های خارجی در 
تاریخ صنعت نفت ایران است و شرکت ملی نفت ایران 
از هیچ فرصت سرمایه گذاری چشم پوشی نمی کند. 

مرد شماره یک شرکت ملی نفت ایران امیدوار است 
پس از امضای تفاهمنامه یادشــده، مذاکرات فنی 
و اقتصادی در کمترین زمان آغاز شــود. قائم مقام 
شرکت ملی گازپروم هم به صورت آنالین اعالم کرد: 
محورهای همکاری بین ما بسیار وسیع است و برای 
توسعه میدان های نفت و گاز، خطوط لوله گاز، توسعه 
و انتقال فناوری و مسائل دیگر امروز تفاهمنامه امضا 

می کنیم.

حضور در میدان های مشترک
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می گوید: براساس 
برنامه های تولید نفت و گاز، در افق 1408 با انجام 
160میلیارد دالر ســرمایه گذاری، ظرفیت تولید 

روزانه نفت به 5.7میلیون بشــکه و ظرفیت تولید 
گاز بــه 1.5میلیارد مترمکعب در روز می رســد. او 
همکاری با شــرکت های بزرگ و صاحب نام را یکی 
از جهت گیری های شرکت ملی نفت ایران دانست و 
اعالم کرد: به این منظور بخشی از سبد سرمایه گذاری 
شرکت ملی نفت ایران را با سهم ارزنده و مهمی برای 
شرکت گازپروم تعریف کرده ایم. او ارزش تفاهم امضا 
شده برای توسعه میدان های مستقل کیش وپارس 
شــمالی را 10میلیارد دالر اعــالم و تأکید کرد: با 
اجرایی شدن قرارداد بیش از 100میلیون مترمکعب 
بر تولید گاز کشور اضافه می شود. او همچنین ارزش 
سرمایه گذاری احتمالی روســیه برای فشار افزایی 
میدان پارس جنوبــی را 15میلیــارد دالر اعالم و 
معاون وزیر نفت زمان اجرای این پروژه ها را بین 4تا 
7سال عنوان و اعالم کرد: قالب قراردادها می تواند 

شکل های مختلفی داشته باشد.
به گزارش همشهری، تفاهم 40میلیارد دالری امضا 
شده بیشتر بر میدان های مستقل نفت و گازی ایران 
متمرکز شــده درحالی که سیاست کشور بر توسعه 
میدان های مشترک با همسایگان استوار شده و حاال 
باید دید مذاکرات فنی و اقتصادی از چه زمان آغاز 
می شود و آیا در 4سال آینده شاهد سرمایه گذاری 

واقعی روسیه خواهیم بود.

اتحاد استراتژیک علیه تحریم های نفت و گاز
شرکت ملی نفت ایران و گازپروم روسیه تفاهم 40میلیارد دالری امضا کردند


