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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﮑﺮر وزﯾﺮان ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺮارداد ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و وﻋﺪه ﻫﺎی وزﯾﺮ ﺑﺮای آﻏﺎز آن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻣﺪل ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،اﯾﺪه ﺻﺎدرات
ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﻫﻪ  ۸۰ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ آن دراﺳﻔﻨﺪ  ۸۳ﺑﯿﻦ وزﯾﺮان ﻧﻔﺖ اﯾﺮان وﻋﻤﺎن اﻣﻀﺎ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿﻼدی ﺻﺎدرات ﮔﺎز
ﺑﻪ ﻋﻤﺎن را ﺑﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در روز آﻏﺎز ﮐﺮده و اﯾﻦ رﻗﻢ را
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ رﻗﻢ  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در روز اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮادی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرت ﮔﺎز در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ارزش ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺷﺶ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﯽ  ۲۵ﺳﺎل ﻣﺪت ﻗﺮارداد ،درآﻣﺪی
ﺑﯿﻦ  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻرﻧﺼﯿﺐ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن آﻏﺎز
ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮔﺎز اﯾﺮان در ﻋﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ وزارت
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار زﻧﮕﻨﻪ در وزارت ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از  ۸ﺳﺎل ﻏﯿﺒﺖ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس،
ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۲ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در
ﺧﻼل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ اﻟﺮﻣﺤﯽ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ
ای را در زﻣﯿﻨﻪ واردات ﮔﺎز از اﯾﺮان ﺑﺎ زﻧﮕﻨﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﺑﯿﮋن
زﻧﮕﻨﻪ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن از ﺳﺎل  ۹۴آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی درﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ اﻣﺮوز ،ﺑﯿﺶ از
 ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش ﮔﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻋﻤﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮔﺎزی ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارداد
 ۲۵ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۵ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﺎن
ﮔﺎز ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ اﺳﺖ
و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﻮﯾﻢ.
اﺳﻔﻨﺪ  ۹۲و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻘﻂ ،ﻗﺮارداد ﺻﺎدرات ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﻣﻀﺎی وزﯾﺮان ﻧﻔﺖ دو ﻃﺮف رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ زﻧﮕﻨﻪ
در ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﻢ ﻗﺮارداد  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در
ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻗﯿﻤﺖ در آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رودان در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻬﺎر در ﻋﻤﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﻋﻤﺎن
وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و
ﻋﻤﺎن در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد .ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در ﺑﺨﺶ ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
و ﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮف ﻋﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن از ﻣﺤﻞ
درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﮔﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ
ﻃﻮل ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺸﮑﯽ و  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ در درﯾﺎ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﺎز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن از ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و

از ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻣﯽ رود ،ﻣﻨﺸﻌﺐ
ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۹۴ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺸﮑﯽ اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﺎن از دی
ﻣﺎه ﺳﺎل  ۹۴آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺶ
درﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان
ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد ﺳﺎل  ۹۵ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
زﻣﺴﺘﺎن  ۹۵اﻣﺎ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﮔﻔﺖ :ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در آبﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و ﺗﺎ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۹۵ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺎ وارد
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ زﻧﮕﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﮔﺎز
ﺑﺎ ﻃﺮف ﻋﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻋﻤﺎن را
ﻧﺸﺎﻧﻪ رود .رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺪم ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن روی
ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻤﺎﻧﺪ و وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  ۹۶و در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ رای اﻋﺘﻤﺎد
ﺧﻮد ،ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﺪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﺎن از ﺳﺎل  ۹۷آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﺎردر ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ رد وﻋﺪه زﻧﮕﻨﻪ در
ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﮔﻔﺖ :ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن از ﺳﺎل  ۱۳۹۷آﻏﺎز
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﺧﻂ
از ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد.
در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۷وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﭘﺲ از دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮوﻣﺤﯽ ،وزﯾﺮ
ﻧﻔﺖ ﻋﻤﺎن از ﺗﻮاﻓﻖ در ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺎر
اﺟﺮاﯾﯽ از ﻧﻬﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۹۷آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روﺳﯿﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﺎزی
ﺳﺎلﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل،ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮔﺎز را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺮد و در ﺳﺎل
 ۲۰۱۸ﻣﯿﻼدی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﻮد در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه
را ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺮارداد
ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه ﮔﺎز
اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ال ان
ﺟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﻋﻤﺎن ﺣﺴﺎب وﯾﮋهای ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب
وﯾﮋه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز در واﺣﺪﻫﺎی ال ان ﺟﯽ
ﺧﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺎز اﯾﺮان اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ،ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزار ﺻﺎدرات اﯾﺮان را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﻫﻢ ﺑﺮای
آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮐﻮﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﻧﻔﺖ۱۵ ،
درﺻﺪ از ﮔﺎز ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ال ان ﺟﯽ ،ﺑﺮای
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﺑﻪ اﯾﺮان واﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،زﻣﺎن ﺑﺴﺮﻋﺖ
ﺑﺮای اﯾﺮان ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻬﺮان اﻣﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻔﺎف درﺑﺎره از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار
ﻋﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻠﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺸﺪار داد.
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