ﺗﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ اروﭘـﺎ ﺑـﺮای ﺗﺴـﻮﯾﻪ
ـﺖ
ـﺮان /ﺷﮑﺴـ
ـﻪ اﯾـ
ـﻞ ﺑـ
ـﺪﻫﯽ ﺷـ
ﺑـ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻔﺖ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮاً
ﺗﻮاﻓﻘـﺎﺗﯽ ﺑـﺎ ﺷـﻞ داﺷﺘﻪاﯾـﻢ و
ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ۳
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻏﺮب در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و
اﻧـﺮژی ﭘﺮداﺧـﺖ و از ﺷﮑﺴـﺖ ﻫﻤـﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﯾﻦ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس،
رﺳﺘﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻔﺖ،
ﮔﺎز ،ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :دﺑﯿﺮﮐﻞ اوﭘﮏ در دورهﻫﺎی ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ دوره ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان  ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
ﻋﺮاق اداﻣﻪ دارد اﻣﺎ اوﭘﮏ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ رأی اﺟﻤﺎع را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ را وﺗﻮ ﮐﻨﺪ.
*راﯾﺰﻧﯽ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ اوﭘﮏ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ روی ﻫﯿﭻ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﯿﻦ اﯾﺮان،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺧﯿﺮاً ﻧﺎﻣﺰد ﺧﻮد را
ﺑﺮای دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ در ﻣﻘﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً از دور
رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی در اﯾﻦﺑﺎره رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻫﻢ اﯾﺮان و ﻫﻢ ﻋﺮاق در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ اوﭘﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوﭘﮏ در ﻃﻮل
دوره ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
*ﻧﺎﻣﺰد اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎم دوم اوﭘﮏ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺎرس درﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﺰد اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻘﺎم دوم
اوﭘﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اوﻟﻮﯾﺖ اول اﯾﺮان،
ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ اﺳﺖ و روی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﻘﺎم دوم اوﭘﮏ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺪی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اوﭘﮏ

ﻫﻨﻮز ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
*ﻗﯿﻤﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﺮاق؛  50ﺳﻨﺖ
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﺮاﻗﯽ درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺎز
اﯾﺮان ﺑﺮای ﻋﺮاق ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﮔﺮ ﻋﺮاق  1ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی
 50ﺳﻨﺖ از اﯾﺮان ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﺨﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ
ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  1ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮآورده را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮب  1.2دﻻر
از اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻋﺪد  250ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ  1.2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺪف ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ در روز و ﺗﻮﻟﯿﺪ 450
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی  250ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ ﺑﯿﻦ  27ﺗﺎ  35ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ  20ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺘﺮک را
ﺗﻌﯿﯿﻦ و آﻧﻬﺎ را واﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻢ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺜﻼ ً در آزادﮔﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺷﺪت ﭘﺮوژه را ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ آزادﮔﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﯾﺎدآوران ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮاق ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﺑﻪ  700ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در روز ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زود ﻫﻨﮕﺎم از آزادﮔﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدآوران آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻞ ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﻢ از ﻣﺎ ﻧﻔﺖ ﻧﻤﯽﺧﺮد و ﻣﺎ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻫﯽ ﺷﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻣﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺧﯿﺮاً ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻞ داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﺠﻮزﻫﺎﯾﯽ از
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
*ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل ﺟﺎری

وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ از ﻋﺪد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻻﯾﺤﻪ ﺧﻮب و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﺠﻠﺲ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺴﺎل ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﻧﻔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻀﺎ اوﭘﮏ روی ﻧﻔﺖ  100دﻻری ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ و آن
را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی را ﮐﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻀﺎی اوﭘﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ آﺗﯽ
اوﭘﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
*ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ارزی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻔﺖ
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﺧﻠﯽ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :درﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ
دﻻر ﺑﺨﺶاﻣﻪای ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
ﻗﺮارداد رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﻻ وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،دﻻر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮاردادﻫﺎی دﻻری اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران
اﺳﺖ و در ﻗﺮاردادﻫﺎی دﻻری و رﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎ دﻻر واردات ﮐﺎﻻ را ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و رﯾﺎل آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت وزارت ﻧﻔﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
* ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ و واﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎز  11ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻗﺎﺳﻤﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻗﺮارداد ﻓﺎز  11ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ CNPCﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺎه ﺟﺎری ﻓﺎز  11ﺑﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،واﮔﺬار
ﻣﯽﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،ﮔﺎز
ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺻﺎدرات ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮه ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ  LNGو ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه  LNGاﯾﺮان ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ
در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ وارد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﺮاق از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد.
*درآﻣﺪ  20ﺗﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ روزاﻧﻪ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ20 ،
ﺗﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ را ﻗﺮار داد ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ ﯾﺎ واردات اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﯾﻢ و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ را داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﮐﺮدهاﯾﻢ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ روﻧﺪ ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره
ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
وی

اﻓﺰود:

ﺑﺮای

ﺻﺎدرات

اﯾﻦ

ﺗﺠﻬﯿﺰات

ﺑﺎ

ﻋﺮاق

ﺑﻪ

ﺻﻮرت

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﺎت ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
*ﺷﮑﺴﺖ  3ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﺮان در ﻧﻔﺖ
وی ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫـﺎ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻫﺸـﺪار دﻫﻨـﺪه،
ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮔﻔﺖ :ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻓﻠﺞ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺷﺪه و ﻣﺎ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻋﻤﺪهای ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارﯾﻢ.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  3ﻫﺪف از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﺪف
اول ﺣﺬف اﯾﺮان از ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ،ﻓﺮآورده ﻧﻔﺘﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ
و اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮان ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ
ﻫﻢ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺣﺘﯽ  50ﻓﺮوﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮان را ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ

ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی  P&Iﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﺷﺪﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻞ از
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ و ارﺳﺎل آن
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺟﻬﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﻧﻔﺖ ﻣﺮﻏﻮب اﯾﺮان دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
وی دوﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻧﺪادن ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ اﯾﺮان
ﺑﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﻋﻤﻼ ً از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻔﺖ ﮐﻮره ،ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺑﺰرگ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  ،ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮاردارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪی ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺗﻨﻬﺎ  8دﺳﺘﮕﺎه رﯾﮓ ﺣﻔﺎری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  2رﯾﮓ
آن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟﺪی ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ ﺣﻔﺎری
در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز  18رﯾﮓ ﺣﻔﺎری ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﭘﺮوژهﻫﺎی وزارت ﻧﻔﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺖ :ﻗﺮارداد دو ﻓﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﻣﺮوز دﻻر  15ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺪﮐﯽ
از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
* 80درﺻﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻔﺖ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد
وی اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﮐﺸﻮر را در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎراﻧﯽ دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﺮح ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از دﻻرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای واردات
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺎده ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ زودی ﺗﻮرﺑﻮ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوار اﺳﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﻪ زودی ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ
از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
*ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ از اﯾﺮان ﻧﻔﺖ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺎ از وزرای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
وزﯾﺮ اﻧﺮژی ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻣﺴﺎل دﻋﻮت
ﮐﺮدهﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ واردات ﻧﻔﺖ از اﯾﺮان اﺳﺖ و راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ
در اﯾﻦﺑﺎره اداﻣﻪ دارد.
ﻗﺎﺳﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  92ﮐﺸﻮر ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ
درﺑﺎره ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری از ﻧﻔﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺗﺎ
ﺣﺪودی اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای
اداره ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ،ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ
ﺟﺎی ﻣﺤﻮرﯾﺖ واردات ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﮐﺸﻮر ﻓﺎرغ
از ﻧﻔﺖ ،ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺎری از ﻧﻔﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
*ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻔﺖ
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﻮل ﺧﻮد
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺘﺼﺎص وام  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺼﻮب ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﻓﺮوﺧﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻮدﺟﻪ  92ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻻﯾﺤﻪ اﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎزاد اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را در
ﻧﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺎ ﻣﯿﻌﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺮه ﺻﺎدر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﺧﯿﺮاً ﮐﺮهای
ﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای واردات
ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ ﻗﺮارداد داﺷﺘﻪ

و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ
در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ دوﻟﺖ ﻟﺒﻨﺎن در اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
ﺧﻮد اداﻣﻪ دارد و ﺗﺎ  10روز آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ.
*دو ﺷﺮط ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ آﻣﺎده
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ  300ﮔﺮوه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  10ﺗﺎ
 15ﻣﻮرد ﻗﺮار داد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺳﻤﯽ اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ دو ﺷﺮط دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮدن آن ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل را ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داﺋﻤﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﻔﺖ ﻧﻔﺮوﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ ﮐﺸﺘﯽ را ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺠﻮز
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﺮاﻧﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ رﯾﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن رﻗﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ  ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وارد
ﺷﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻧﻔﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺣﺘﯽ  1ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻨﺪه وﻗﺖ زﯾﺎدی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻢ
ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

