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خالل لقاءات وزير النفط اإليراني مع كبار املسؤولني العراقيني

مشير ًا إلى اآللية املالية واملصرفية املعتمدة بني البلدين

طهران وبغداد تبحثان سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجاالت النفط والطاقة

مساعد وزير الخارجية :الهند تنظر إليران
دوم ًا بأنها مصدر موثوق به للطاقة
وزير التجارة الهندي:
نيودلهي ستواصل عالقاتها
التجارية مع طهران

بح��ث الرئي��س العراق��ي بره��م صال��ح ،ف��ي قص��ر الس�لام
ببغداد يوم الخميس ،مع وزير النفط في الجمهورية اإلسالمية
اإليراني��ة بيج��ن زنغنة والوفد المرافق له ،تطوير العالقات بين
البلدين في مختلف المجاالت.
وذك��ر بي��ان رئاس��ي عراق��ي ان (الجانبين أك��دا ان تطوير
عالق��ات البلدي��ن ينعك��س إيجاب �اً عل��ى ترس��يخ االس��تقرار
السياس��ي واالقتص��ادي ف��ي المنطق��ة عموم �اً) .كم��ا ناق��ش
صال��ح ووزي��ر النفط اإليراني (توس��يع آفاق التعاون الثنائي في
مجاالت النفط والطاقة) .كما اس��تقبل رئيس مجلس الوزراء
العراق��ي ع��ادل عبدالمه��دي وزي��ر النف��ط االيران بيج��ن زنغنة
والوف��د المراف��ق ل��ه .وأك��د عبدالمه��دي عل��ى عم��ق العالقات
بي��ن البلدي��ن والش��عبين الجاري��ن وعل��ى أهمي��ة تعزيزه��ا ف��ي
المجاالت التي تخدم مصالح الش��عبين وفي مقدمتها التعاون
في مجاالت النفط والغاز.
م��ن جهت��ه ،أع��رب الوزي��ر زنغنة ع��ن اعتزاز ايران بمس��توى
العالق��ات م��ع الع��راق والتطل��ع لتطويره��ا ،وعن أمل��ه بتحقيق
المزي��د م��ن التع��اون المش��ترك وتلبي��ة احتياج��ات الع��راق من
الغ��از ،كم��ا وج��ه التهان��ي لس��يادته بتولي��ه رئاس��ة الحكوم��ة
والعمل على استقرار وازدهار االقتصاد العراقي.
وف��ي خت��ام مباحثاتهم��ا ببغداد ي��وم الخمي��س ،أكد وزيرا
النف��ط االيران��ي بيج��ن زنغن��ة ،والعراق��ي ثامر الغضب��ان ،على

املركزي اإليراني ،داعي ًا املواطنني
لليقظة تجاه مثل هذه األنباء:

وسائل اإلعالم املعادية تسعى
لضرب سوق املال بالبالد
إعتب��ر البن��ك المرك��زي االيران��ي األنب��اء
الت��ي روج��ت لها وس��ائل اإلع�لام المعادي��ة أخيراً
ع��ن أحد بنوك البالد بأنها تأتي في س��ياق ضرب
سوق المال بالبالد.
ودع��ت العالقات العام��ة للبنك المركزي،
في بيان أصدرته بهذا الصدد ،المواطنين لليقظة
تج��اه مثل ه��ذه األنباء وعدم اإلنخ��داع باألجواء
المثارة من قبل وسائل اإلعالم المعادية.
وجاء في جانب من البيان الصادر :انه خالل
األي��ام األخي��رة وردت أنب��اء كاذب��ة وش��ائعات ال
أساس لها من قبل تيارات خبرية مأجورة ،ما أدى
إلى إثارة القلق لدى المودعين أموالهم لدى أحد
البنوك التابعة للقطاع الخاص.
م��ن جانب��ه ،أص��در بن��ك (آين��دة) بيان �اً ف��ي
ه��ذا الص��دد ج��اء ف��ي جان��ب من��ه :ان��ه بم��ا أن
البن��وك تحظ��ى بأهمي��ة كبيرة جداً ف��ي النظام
االقتص��ادي للب�لاد ،فانه��ا تتع��رض ألكب��ر
الهجم��ات حين تع��رض األعداء لهيكلي��ات البالد
االقتصادي��ة ،مثلما ش��هدنا خالل األي��ام األخيرة
مزاع��م فارغ��ة وال أس��اس له��ا مطروح��ة م��ن قب��ل
وس��يلة إعالم مكش��وفة وس��يئة الصي��ت ،وبالتالي
إع��ادة نش��ر النب��أ المذك��ور في ش��بكات التواصل
االجتماع��ي ح��ول أداء البن��ك المذك��ور .وتاب��ع
البيان :ان مثيري الش��ائعات والمزاعم هذه األيام
ه��م أنفس��هم أولئ��ك الذي��ن كان��وا خ�لال العام
األخير من الحرب االقتصادية أداة حرب نفس��ية،
حيث استهدفوا في فترة ما نظام العملة األجنبية
واقتص��اد الب�لاد وفت��رة أخ��رى س��وق المنتوج��ات
وحاج��ات الش��عب األساس��ية ،والي��وم يس��تهدفون
إسم وسمعة البنوك وخالقي فرص العمل .ورفض
البن��ك بق��وة المزاع��م األخي��رة الت��ي وردت ف��ي
األجواء االفتراضية حوله ،داعياً الزبائن لمتابعة
األنب��اء المتعلق��ة بالبن��ك عب��ر ق��وات االتص��ال
الخاصة به أو وسائل اإلعالم الداخلية التي يعتد
بها والمراجع الرسمية في البالد.

تطوي��ر العالق��ات الثنائي��ة بم��ا في ذل��ك قطاع الطاق��ة .وعقد
الوزيران عقب مباحثاتهما مؤتمراً صحفياً قصيراً أكدا خالله
على تطوير العالقات الثنائية بما في ذلك قطاع الطاقة.
وق��ال الغضب��ان :ان مباحث��ات تأت��ي اس��تمراراً للمباحث��ات
الت��ي ج��رت بينهم��ا عل��ى هام��ش اجتم��اع (أوب��ك) قب��ل ش��هر،
وذل��ك به��دف دراس��ة س��بل التع��اون بي��ن البلدي��ن .واعتب��ر
العالق��ات بي��ن البلدي��ن الصديقين والش��قيقين اي��ران والعراق
بأنه��ا عالق��ات متمي��زة ونامية ف��ي مجالي االقتص��اد والتجارة،
وق��ال :ان الجانبي��ن يعتزم��ان تطوير تعاونها ف��ي مجال الطاقة
أيض �اً .وأش��ار الغضب��ان ال��ى اآلف��اق الوض��اءة للتع��اون الثنائي،
وق��ال ان��ه ج��رى خ�لال المباحث��ات تن��اول ه��ذه اآلف��اق .وأف��اد
وزي��ر النف��ط العراق��ي بأننا نعت��زم جعل اإلتفاق��ات المبرمة في
الماضي أساساً وأن نعمل قدر االمكان على تطويرها.
ب��دوره ،أش��ار وزي��ر النف��ط االيران��ي إل��ى لقاءاته م��ع رئيس
ال��وزراء العراق��ي ووزي��ر الكهرب��اء ،وق��ال ان��ه بحث خ�لال هذين
اللقاءين القضايا ذات االهتمام المش��ترك .ولفت الى القواسم
التاريخي��ة والثقافي��ة المش��تركة الكثيرة بي��ن البلدين ،وقال:
ان لطه��ران وبغ��داد تعاون �اً متمي��زاً س��واء ف��ي مج��ال العالق��ات
الثنائي��ة أو على مس��توى المنظمات الدولي��ة .وأعرب زنغنة عن
أمله في يشهد التعاون بين البلدين في مجال النفط نمواً.
وقال الغضبان رداً على سؤال حول االستخراج من الحقول

النفطية المشتركة :هناك تعاون بين البلدين حول الدراسات
الجاري��ة عل��ى ع��دد م��ن الحق��ول النفطي��ة المش��تركة؛ ولك��ن
الجانبي��ن ل��م يتوصال بعد الى إتفاق محدد بش��أن االس��تخراج
م��ن ه��ذه الحقول .واعتبر في نفس الوقت التعاون بين البلدين
في الحقول المختلفة بأنه نامي ،ودعا الى تعزيزه.
ورداً عل��ى س��ؤال ،أك��د وزير النفط االيراني ب��دوره على أن
اي��ران وبس��بب امتالكه��ا مصادر كافية ال تواجه مش��كلة على
صعيد زيادة صادراتها الغازية الى العراق .
ووص��ل وزي��ر النف��ط االيراني بيجن زنغن��ة والوفد المرافق
ل��ه صب��اح الخميس الى بغداد ،حيث كان في اس��تقباله نظيره
العراق��ي ثام��ر الغضب��ان .والتقى زنغنة في ه��ذه الزيارة برئيس
ال��وزراء العراق��ي ع��ادل عب��د المه��دي؛ باحث �اً معه ف��ي القضايا
الثنائية والسيما مجاالت النفط والطاقة.
وف��ي تصري��ح للصحفيين حول أه��داف زيارته الحالية الى
الع��راق ،أك��د زنغن��ة ان��ه س��يجري مباحث��ات م��ع وزي��ر النف��ط
العراقي وغيره من كبار المسؤولين في هذا البلد ،حول فرص
التعاون الوفيرة بين الجانبين .وأعرب وزير النفط عن أمله بأن
تفضي محادثاته مع الجانب العراقي الى نتائج مثمرة لصالح
البلدين.
ب��دوره ،ن��وه الغضب��ان ال��ى وج��ود ف��رص تعاون كثي��رة بين
ايران والعراق؛ متطلعاً الى نجاح المحادثات الثنائية.

تدشني محطة إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح جنوب
شرق إيران
ت��م تدش��ين محط��ة إنت��اج الكهرب��اء من طاق��ة الرياح بق��درة  50ميغاواطاً ف��ي منطقة (ميل
نادر) التابعة لمحافظة سيس��تان وبلوجس��تان (جنوب ش��رق) بحضور المحافظ أحمد موهبتي،
ومساعد وزير الطاقة همايون حائري ،وجمع من المسؤولين المحليين.
وق��د أظه��رت الدراس��ات أن��ه يمكن اس��تخدام الطاق��ة الشمس��ية المتوفرة في كاف��ة مناطق
سيستان وبلوجستان إلنتاج الكهرباء ،كما ان المحافظة تتمتع بطاقة الرياح.
ونظ��راً لم��ا تتمتع بها المحافظة م��ن الطاقات المتجددة الهائلة خاصة طاقة الرياح ،فانها
قادرة على تغطية حاجات كل من أفغانستان وباكستان الى آالف الميغاواطات من الكهرباء.

كوريا الجنوبية تستأنف إستيراد النفط من إيران
قال رئيس (اس.كيه انوفيشن) المالكة لشركة (اس.كيه انرجي) -أكبر شركة تكرير نفط في
كوريا الجنوبية :-إن من المتوقع أن يستأنف مشترو النفط في البالد استيراد الخام اإليراني في أواخر
يناير /كانون الثاني أو مطلع فبراير /ش��باط .وفي نوفمبر /تش��رين الثاني ،حصلت كوريا الجنوبية
عل��ى إعف��اء م��ن الحظ��ر ال��ذي تفرض��ه الوالي��ات المتح��دة عل��ى اي��ران مما يس��مح لها بش��راء كميات
محدودة من الخام اإليراني؛ لكن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من طهران منذ سبتمبر /أيلول.
وق��ال كي��م ج��ون الرئيس التنفيذي ورئيس اس.كيه انوفيش��ن لرويترز ،على هام��ش معرض في الس
فيغ��اس( :م��ع حص��ول كوريا الجنوبية على إعفاء وقيامها بإجراء محادثات مع إيران بش��أن حجم أول
اس��تيراد ،يب��دو أن (النف��ط اإليران��ي) قد يجلب ف��ي أواخر يناير /كانون الثاني أو أوائل فبراير /ش��باط
على أقرب تقدير) .وكانت مصادر بالقطاع قالت في نوفمبر /تشرين الثاني إن من المتوقع أن يستأنف
المشترون من كوريا الجنوبية واليابان استيراد النفط اإليراني هذا العام .وقالت المصادر :إنه بمقدور
كوري��ا الجنوبي��ة ش��راء ما يصل إل��ى  200ألف برميل يومياً من الخ��ام اإليراني معظمه من المكثفات
بموجب اإلعفاء .وتعتبر كوريا الجنوبية ثالث أكبر مشتر للنفط اإليراني وأكبر مستورد للمكثفات
اإليرانية قبل أن تعيد الواليات المتحدة فرض الحظر على طهران في نوفمبر /تشرين الثاني.

الكويت ..تحويالت الوافدين للخارج ترتفع 9ر %3حتى سبتمبر 2018
أفادت بيانات رسمية ،الخميس ،ارتفاع تحويالت العاملين الوافدين في الكويت للخارج بنسبة 9ر3
بالمئة ،على أساس سنوي ،خالل التسعة أشهر األولى من  .2018وحسب مسح (األناضول) الذي استند
على بيانات بنك الكويت المركزي ،ارتفعت تحويالت العاملين للخارج إلى 272ر 3مليار دينار (8ر10
مليار دوالر) خالل التس��عة أش��هر المنتهية في س��بتمبر /أيلول  .2018وبلغت تحويالت العاملين نحو
149ر 3مليار دينار (4ر 10مليار دوالر) في الفترة المماثلة من  .2017وخالل  ،2017تراجعت تحويالت
العاملي��ن الوافدي��ن ف��ي الكوي��ت للخ��ارج بنس��بة 2ر 9بالمئة على أس��اس س��نوي ،إلى 14ر 4ملي��ار دينار
(7ر 13ملي��ار دوالر) ،م��ن 56ر 4ملي��ارات دين��ار ( 15ملي��ار دوالر) ف��ي العام الس��ابق له .وحس��ب البيانات،
س��جلت التحوي�لات نح��و 057ر 1ملي��ار دين��ار (49ر 3ملي��ار دوالر) بالربع الثال��ث  ،2018منخفضة من
186ر 1مليار دينار (9ر 3مليار دوالر) بالربع الثاني من نفس العام .ويمثل الوافدون (األجانب) نحو 69
بالمئ��ة م��ن إجمالي عدد س��كان الكويت حت��ى نهاية يونيو /حزيران  ،2018البال��غ  4ماليين و 588ألفاً
و 148نسمة ،بحسب اإلحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية).

ق��ال مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة للش��ؤون
الدبلوماس��ية واالقتصادي��ة غ�لام رض��ا
أنص��اري ،وف��ي مع��رض اإلش��ارة ال��ى اآللي��ة
المالي��ة والمصرفي��ة المعتم��دة بين طهران
ونيودله��ي ،ق��ال :ان الهن��د تنظ��ر ال��ى اي��ران
دوماً بأنها مصدر طاقة موثوق به.
وف��ي تصري��ح للصحفيي��ن بنهاي��ة
الزي��ارة األخي��رة لوزي��ر الخارجي��ة االيران��ي
محم��د ج��واد ظري��ف للهن��د ،أش��ار أنص��اري
ال��ى موض��وع اس��تخدام الروبي��ة ف��ي مج��ال
التب��ادل االقتص��ادي م��ع اي��ران .وأوض��ح
مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة ان عائ��دات النف��ط
في كافة أنحاء العالم تحس��ب على أس��اس
عمل��ة الدوالر؛ لكن ف��ي ما يخص الهند يتم
بص��ورة عاجل��ة تحويله��ا م��ن ال��دوالر ال��ى
الروبي��ة وتودي��ع المبل��غ ف��ي حس��ابات ايران
المصرفي��ة ل��دى بن��ك ( .)UCOوتابع :انه
وفقاً للقوانين السائدة في الهند ،فان كافة
المص��ادر المالي��ة المس��تودعة ف��ي البن��وك
تترتب على ضرائب س��وى المصادر االيرانية
الت��ي يت��م إعفاؤه��ا من ه��ذه الضرائب بقرار
من السلطات الهندية.
وفي معرض اإلش��ارة ال��ى طبيعة العالقة
بي��ن التعام��ل المصرف��ي م��ع الهن��د واآللي��ة
المالي��ة األوروبي��ة ( ،)SPVص��رح أنصاري انه
في حال تأسيس هذه اآللية لدى أوروبا سيتاح
لطه��ران تحوي��ل قس��م م��ن مصادره��ا المالية
ال��ى الروبي��ة ،وبالتال��ي إيداعه��ا في الحس��اب
المصرفي الذي تحدده آلية (.)SPV
كم��ا ن��وه مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة
ال��ى أن الهن��د جس��دت خ�لال فت��رة الحظ��ر
الس��ابق أيض �اً طاقاته��ا الممي��زة وأقدم��ت
عل��ى التع��اون الفاع��ل م��ع اي��ران .وأض��اف:
نح��ن نتعام��ل م��ع دول��ة لدين��ا معه��ا تجارب
جيدة في ظروف الحظر؛ الفتاً الى أن الهند
خصص��ت خط��وط اعتم��اد مصرفي��ة لدع��م
عملي��ات الش��راء االيرانية وبعض المش��اريع
الكب��رى ف��ي حقبة الحظ��ر الس��ابقة .وأكد
ان االقتص��اد االيران��ي والهن��دي يكم�لان
بعضهم��ا اآلخ��ر؛ مردف �اً ان اي��ران ش��كلت
عل��ى ال��دوام مص��در إنت��اج كبي��ر للطاق��ة،
بينم��ا كان��ت الهن��د عل��ى ال��دوام مس��تهلكاً

كبيراً للطاقة .وبحس��ب أنصاري ،فقد وقع
البنك المركزي االيراني مع وزارة المالية
الهندي��ة قب��ل ع��دة أس��ابيع مذك��رة تفاه��م
مصرفية ،لتحديد آليات إس��تخدام المصادر
المالي��ة االيراني��ة ف��ي الهن��د .وأض��اف :ان
ه��ذه الوثيق��ة ش��املة للغاي��ة ويت��م عل��ى
أساسها إتاحة الفرص إليران كي تستخدم
مصادره��ا المالي��ة ل��دى الهن��د ف��ي مختلف
المج��االت بم��ا فيه��ا االس��تثمارية واألوراق
المالية وأسواق األسهم.
وف��ي الس��ياق ،أعل��ن وزي��ر التج��ارة
والصناع��ة الهندي ،ش��ورس براب��و ،بأن بالده
س��تواصل عالقاته��ا التجاري��ة مع اي��ران من
دون أي خرق للقانون الدولي.
وأف��اد الموق��ع اإللكترون��ي (الي��و منت)،
ان الوزي��ر براب��و ق��ال ب��أن الهن��د ل��م تنتهك
أي قان��ون دول��ي وتدع��و وفقاً األط��ر الدولية
الس��تمرار العالقات مع اي��ران بحيث نتمكن
م��ن اس��تخدام عمل��ة الروبية لتجارة الس��لع
بينن��ا ،وبن��اء علي��ه ف��ان اي��ران تري��د ش��راء
الس��لع الهندية ونحن نس��عى لش��راء النفط
من ايران.
يذك��ر أن��ه بع��د الحظ��ر األميرك��ي
أح��ادي الجان��ب ض��د اي��ران بع��د خ��روج
أمي��ركا م��ن االتف��اق الن��ووي ،ت��م تحدي��د
بنك��ي (يوك��و) و(آي دي ب��ي آي) الهنديي��ن
للتعام��ل التج��اري م��ع اي��ران ألنهم��ا ال
يرتبطان بعالقات مالية مع أميركا.
ووفق �اً لآللي��ة المالي��ة التي ت��م االتفاق
عليه��ا بي��ن ايران والهند ع��ام ( 2012روبية-
ري��ال) بعد الحظ��ر االقتص��ادي الغربي ضد
اي��ران (قب��ل اإلتف��اق الن��ووي) كان يت��م
إي��داع  45بالمائ��ة من ثمن النف��ط االيراني
ال��ذي تبيع��ه للهن��د ف��ي بن��ك (يوك��و)
ومن��ه كان��ت اي��ران تب��ادر ال��ى ش��راء الس��لع
من الهند.
واس��توردت الهن��د م��ن اي��ران ف��ي الع��ام
المال��ي  2018-2017نح��و  22ملي��ون ط��ن
م��ن النف��ط الخ��ام ،وه��ي تفض��ل النف��ط
االيران��ي كونه أرخص بالمقارنة مع الدول
األخ��رى ويت��م وفق ش��روط تنافس��ية أفضل.
وارتف��ع حج��م التب��ادل التج��اري بي��ن اي��ران
والهن��د م��ن 9ر 12ملي��ار دوالر ف��ي الع��ام
المال��ي  2017-2016إلى 8ر 13مليار دوالر
ف��ي  ،2018-2017م��ن ضمنه أكثر من 10
مليارات دوالر قيمة النفط االيراني المصدر
الى الهند.
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تونس تخطط إلنتاج
 %25من إجمالي
إستهالكها للطاقة من
الطاقة املتجددة
تخط��ط تون��س إلنت��اج رب��ع إجمال��ي
استهالكها للطاقة ،من خالل الطاقة المتجددة،
وذل��ك ف��ي بحل��ول الع��ام  ،2020وذل��ك بحس��ب
رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وق��ال الش��اهد في كلم��ة ألقاه��ا ،الخميس،
خ�لال تس��ليم الموافق��ات المبدئي��ة للفائزي��ن
بع��روض إح��داث مش��اريع م��ن طاق��ة الري��اح :إن
تون��س س��تنتج ربع إنتاجها من الطاق��ة في 2020
عبر مشاريع طاقة متجددة بقيمة 5ر 2مليار دينار
تونسي (06ر 862مليون دوالر).
وأك��د ف��ي ه��ذا الس��ياق ،أن تون��س س��تنتج
 1000ميغاواط من الطاقة المتجددة ،بما يعادل
 ،%25وذل��ك م��ن إجمال��ي االس��تهالك الوطن��ي
للطاق��ة ،األم��ر ال��ذي (س��يمكن م��ن التخل��ص
التدريجي من العجز الطاقي ،وبالتالي التقليص
من مستوى العجز التجاري).
وت��م خ�لال تس��ليم الموافق��ات المبدئي��ة
للفائزي��ن إس��ناد وزارة الصناع��ة والمؤسس��ات
الصغ��رى والمتوس��طة ،أرب��ع تراخي��ص ألرب��ع
شركات أجنبية إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح،
بطاقة إنتاج قدرها  120ميغاواط ،وبكلفة استثمار
بقيمة  400مليون دينار (93ر 137مليون دوالر).
وت��م إس��ناد تل��ك التراخي��ص إل��ى ش��ركة
(ابو ويند اي جي) األلمانية ،وش��ركة (او بي س��ي
تونيزي��ا رونوب��ل) الهولندي��ة ،وش��ركتي (لوش��يا
هولدين��غ) و(ف��ي اس ب��ي انرج��ي ورنوفالب��ل)
الفرنس��يتين .وتن��ص تل��ك التراخي��ص عل��ى أن
تبي��ع ه��ذه الش��ركات ،الكهرب��اء المنتج��ة م��ن
طاق��ة الري��اح ،إل��ى الش��ركة التونس��ية للكهرب��اء
والغاز (مؤسسة حكومية) ،بأسعار وصفها منصف
الهرابي ،الرئيس المدير العام للشركة التونسية
للكهرباء والغاز بأنها (مقبولة ومعقولة).

ت��م ي��وم األربع��اء الماض��ي افتت��اح المرحل��ة الثالث��ة م��ن مصفاة (نج��م الخليج الفارس��ي)
لتكري��ر النف��ط ف��ي بندرعباس (جنوب ايران) بحضور مس��اعد وزير النف��ط والمدير التنفيذي
للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية علي رضا صادق آبادي.
وق��ال مس��اعد وزي��ر النفط في مراس��م افتتاح المرحل��ة الثالثة من مصف��اة (نجم الخليج
الفارس��ي) :م��ع تنفيذ وتدش��ين المرحل��ة الرابعة من المصف��اة س��يتضاعف إنتاجها  120ألف
برميل يومياً .وأضاف :ان معدل إنتاج البنزين اليومي في العام  2017كان قرابة 8ر 67مليون
لت��ر ،وف��ي الع��ام  2018قب��ل افتت��اح المرحل��ة الثالثة من مصف��اة (نجم الخليج الفارس��ي) بلغ
95ر 87مليون لتر ،مع ان الطاقة اإلنتاجية كانت تصل الى  97مليون لتر ،واذا لم يكن لدينا
مصفاة (نجم الخليج الفارسي) ،لتوجب علينا استيراد  24مليون لتر من البنزين يومياً.
وأشار المدير التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية الى أن ايران
ل��م تس��تورد من��ذ ش��هر أكتوب��ر /تش��رين األول الماضي البنزين م��ن الخارج ،حي��ث تبلغ طاقة
البالد اإلنتاجية حالياً أكثر من  105ماليين لتر يومياً ،داعياً الى ترشيد االستهالك ألنه لو
اس��تمرت وتيرة االس��تهالك الحالية فان ايران س��تواجه نقصاً في العام  ،2023حيث يبلغ 190
مليون لتر يومياً.
م��ن جانب��ه ،ق��ال المدي��ر التنفي��ذي للمصفاة :م��ع افتتاح المرحل��ة الثالثة م��ن المصفاة،
زادت طاق��ة إنت��اج البنزي��ن مابي��ن  12الى  15ملي��ون لتر يومياً .وأضاف محم��د علي دادور :في
الوقت الحاضر يتم إنتاج  31مليون لتر في المرحلتين األولى والثانية ،ومع تدشين المرحلة
الثالثة سيرتفع حجم إنتاج البنزين الى  45مليون لتر يومياً .وذكر ان تكلفة تنفيذ المرحلة
الثالث��ة م��ن مصف��اة (نجم الخليج الفارس��ي) بلغ��ت  60مليون دوالر .وأضاف :تم تس��وية أرض
مساحتها  700هكتار في فترة أربعة أشهر لتنفيذ المشروع.
وأوض��ح دادور ان م��ادة البنزي��ن المس��موح بها ضمن مكونات البنزين بنس��بة %35؛ مضيفاً:
ان هذا الرقم هو  %29الى  %30في البنزين في مصفاة نفط نجم الخليج الفارس��ي .وتابع :ان
كمي��ة الكبري��ت المس��موح به��ا هي  10ج��زء في المليون م��ن البنزين ،والكبري��ت الموجود في
البنزين الذي تنتجه مصفاة النفط بنصف جزء من المليون.
وأش��ار دادف��ر الى بناء مستش��فى بس��عة  270س��ريراً ف��ي بندرعباس ،والذي ه��و في مرحلة
التأس��يس ودع��م البرام��ج الفني��ة ،بما في ذلك تأمين تكاليف المس��رح والس��ينما وغير ذلك،
م��ن خ�لال جه��ود العالق��ات العام��ة لمصف��اة نف��ط الخلي��ج الفارس��ي كمس��ؤولية اجتماعي��ة
لهذه المصفاة.

