روﯾﺘـﺮز :ﻫﻨـﺪ ﭘـﻮل واردات ﻧﻔـﺖ
اﯾﺮان را از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻌﺎف
ﮐﺮد
][ad_1

ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری
ﯾﮏ ﺣﮑﻢ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را روﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) 14آﺑﺎن( ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد و از  28دﺳﺎﻣﺒﺮ )ﻫﻔﺘﻢ دی( اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻨﺪی اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ روﯾﺘﺮز ،ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان دوم ﻧﻮاﻣﺒﺮ )ﯾﺎزدﻫﻢ آﺑﺎن( ﺗﺎ ﭘﻮل
ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻨﺪی »اوﮐﻮ« و ﺑﻪ روﭘﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻨﺪی
ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺷﺪه ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ  40درﺻﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ
اﻧﻮاع ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  24.5درﺻﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ

ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل اﯾﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد.
روﯾﺘﺮز ﻧﻮﺷﺖ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاری رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﺮان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ـﺎﺗﺮ
ـﻪ دﻓـ
ـﺪ ،ﻫﺰﯾﻨـ
ـﻪ واردات از ﻫﻨـ
ـﺪ ،از ﺟﻤﻠـ
ـﺖ ﮐﻨـ
ـﻪ ﭘﺮداﺧـ
روﭘﯿـ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻫﻨﺪی و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻨﺪ .اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮﻫﺶ را در
اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺮان در
دور ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﺟﺎزه داﺷﺖ ﮐﻪ از وﺟﻮه ﺧﻮد ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻ
از اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر داﻣﻨﻪ آن را ﮔﺴﺘﺮش داده اﯾﻢ ﺗﺎ
از اﯾﻦ وﺟﻮﻫﺎت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ روﯾﺘﺮز ،دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
اﺷﺎره دارد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺧﺼﻮص واردات ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮد و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮی و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
اﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان را آﻏﺎز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ  18اردﯾﺒﻬﺸﺖ در اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاض ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ از ﺑﺮﺟﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺮای ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺘﯽ  6ﻣﺎﻫﻪ از
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ارزش ﮐﻞ واردات ﻫﻨﺪ از اﯾﺮان ﺣﺪود ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .از ﻣﺎه
آورﯾﻞ ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،2018ﻧﻔﺖ ﺣﺪود  90درﺻﺪ از واردات ﻫﻨﺪ از اﯾﺮان
را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
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