اوﭘﮏ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮان ﺷﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﯾﺮان از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ را ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ،وزارت ﻧﻔﺖ و ﻫﯿﺎت ﻫﻤﺮاه داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوﭘﮏ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺮان ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﻗﺮهﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اوﭘﮏ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ اوﭘﮏ در ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ اﯾﺮان از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﺟﻠﺴﻪ اوﭘﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان ﺷﺨﺼﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اوﭘﮏ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و
ﻗﺒﻞ از آن ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :آﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اوﭘﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ درآﻣﺪﻫﺎی
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺷﺪت اﯾﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮف

دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اوﭘﮏ ،اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و
ﻣﺒﻨﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﯾﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﯾﺮان
داﺷﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﮐﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .در اﺟﻼس اوﭘﮏ ﻫﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ وزرای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﻋﻢ از
اوﭘﮏ و ﻏﯿﺮاوﭘﮏ در ﻣﺎراﺗﻮﻧﯽ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮد .آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ
ﻣﯽداد در آﯾﻨﺪه ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﻬﻢ اﯾﺮان در اوﭘﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﻗﺮهﺧﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :اوﭘﮏ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﻗﻮی ﻫﯿﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ و ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪن اﯾﺮان از
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺮان
ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۰۱۶و ﻧﻪ  ۲۰۱۸ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و از ﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ اوﭘﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
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