دوﻟـﺖ ،ﺑـﺎزار ﮔـﺎز اﯾـﺮان را ﺑـﻪ
رﻗﺒﺎ واﮔﺬار ﮐﺮد
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ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﮔﺎزی« دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ،از دﺳﺖ دادن ﺑﺎزار
و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﻮد،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﺷﺪه اﯾﺮان را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،ﻫﺪاﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﺧﺎدﻣﯽ درﺑﺎره ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮔﺎزی در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ،ﮔﻔﺖ:
دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛
ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و در دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و اداﻣﻪ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮارداد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ
ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاریﻫﺎ

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ از دﺳﺖ
داد و ﻗﺮارداد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و ﺗﺎ
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﮔﺎز
اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﻗﺮارداد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻠﺢ ،ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﯾﺮان ﺷﺪ؛ ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮔﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ
اﻧﺘﻘﺎل داد و ﭘﺮوژه »ﺗﺎﭘﻪ« اﺟﺮا ﺷﺪ.
ﺧﺎدﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻄﻘﻪ را
از دﺳﺖ دادﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﺮارداد »ﮐﺮﺳﻨﺖ« ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﮐﺜﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ و
ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد .دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
ﮐﺮﺳﻨﺖ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺣﻞ ﻧﮑﺮد و ﻗﺼﺪ دارد آن
را ﺑﻪ ﮔﺮدن دوﻟﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻨﺪازد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ وزارت
ﻧﻔﺖ ،ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن اﺻﻠﯽ ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ،ﮔﺰارﺷﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اراﺋﻪ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﭘﻨﻬﺎنﮐﺎری ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﺟﻮد دارد ،ﮔﻔﺖ:
ﻗﺮارداد »ﮐﺮﺳﻨﺖ« ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﺑﺎ ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮ ﻧﺮود و
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ارادهای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺮار داد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺣﻔﺎری و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در
ﻣﯿﺪان ﮔﺎزی »ﻓﺮزاد «Bﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺪیﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
ﺧﺎدﻣﯽ

اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ:
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ﯾﺎزدﻫﻢ،

اﯾﺮان

ﺑﺎ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن

ﻗﺮارداد ﮔﺎزی داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎز را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ،ﺑﺎزار ﮔﺎز رﻗﺒﺎی
اﯾﺮان ﭘﺮروﻧﻖ ﺷﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻣﺮوز ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ،ﮔﺎز
ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و
دوازدﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ اﯾﺮان ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ،
اﻓﺰود :درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
 ۵۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎزار ﮔﺎزی ﻣﻨﻄﻘﻪ را از دﺳﺖ
دادﯾﻢ.

ﺧﺎدﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد،
اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻫﻢ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻫﯿﭻ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺎزی دوﻟﺖﻫﺎی ﯾﺎزدﻫﻢ و
دوازدﻫﻢ ،از دﺳﺖ دادن ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی
رﻗﯿﺐ ﺑﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻨﺪه ﺳﺆاﻟﯽ را از وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهام ﮐﻪ
ﺑﻪ زودی در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۷۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ،آﯾﺖ
اﻟﻠﻪ آﻣﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
و ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ راه ﺣﻞ ﻫﺎی روﺷﻨﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺿﺮﺑﺎت و ﺧﺴﺎرات
زﻧﮕﻨﻪ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ :وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ،ﻫﻤﻪ روزﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺑﯽاﺛﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺮای اﺻﻼح
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وزارت ﻧﻔﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
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