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تماس با ما 
مزايده، مناقصه و استخدام

 پاال�يش و گاز  نفت 
 بين پتروشيمی پخش 

 عکس الملل 

وزير امور خارجه سوئيس در تهران:
قرارداد خريد گاز از ايران برای آينده دو کشور مهم است

)۱۳۸۶ اسفند ۲۷(دوشنبه  ۱۴:۲۵

اخبار مرتبط
انتقال گاز ايران از طريق نابوکو امکان» 

پذير است
صادرات گاز ايران به اروپا از طريق» 

کرواسی امکان پذير است
سوال�نا: ايران از طرف های اصلی خط لوله» 

نابوکوست
نسخه چاپی

وزیر امور خارجه سوئیس گفت: امیدواریم موافقتنامه خرید گاز بین شركت ایرانی و
سوئیسی با موفقیت انجام شود چرا كه این مساله برای آینده دو كشور مهم است.

، میشلین كالمی ری كه برای امضای قرارداد گازی و گفت و گو در خصوص به گزارش شانا
، ظهر امروز (دوشنبه   اسفند) بعد از  مذاكره با۲۷مسایل مختلف به ایران سفر كرده است

، همتای ایرانی خود در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی تاكید كرد: امضای این منوچهر متكی
موافقتنامه میان ایران و سوئیس مطابق با قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای

سازمان ملل درباره ایران است.
وی ادامه داد:  سیاست انرژی در روابط بینالمللی اهمیت زیادی دارد و گاز برای ما مهم است
چرا كه سوئیس در وسط اروپا قرار گرفته و ما باید منابع نفت و گاز خود را از كشورهای
دیگر وارد كنیم. همچنین امنیت تامین گاز برای ما مهم است چراكه سوئیس سعی دارد به
منابع انرژی خود و مراكز تامینكننده آن تنوع ببخشد و ما متعهد هستیم تا به شركتهای

سوئیسی در این زمینه كمک كنیم.
وزیر امور خارجه سوئیس خاطرنشان ساخت: در مذاكرات امروز صبح با وزیر امور خارجه ایران
درباره موافقتنامه همكاری دو شركت ایرانی و سوئیسی برای انتقال گاز به سوئیس،

موضوع پرونده هسته ای ایران و حقوق بشر بحث و تبادلنظر شد.
، كالمی ری پیش از ترک سویس در فرودگاه ژنو به گزارش خبرنگار شانا می افزاید
خبرنگاران گفت: این قرارداد گازی كه بین دو شركت «ای.جی.ال» و شركت ملی صادرات
، تحریم های سازمان ملل متحد یا تحریم های آمریكا را نقض نخواهد گار ایران امضا می شود

كرد.
وی همچنین ابراز داشت: قرار است گاز ایران به همراه گاز جمهوری آذربایجان از طریق خط

لوله ای از یونان به آلبانی و سپس به ایتالیا منتقل شود.
، شركت «ای.جی.ال» هفته گذشته اعال�م كرده بود كه این شركت قرارداد  بر این اساس

ساله ای را با شركت ملی صادرات گاز ایران برای تحویل پنج میلیارد و 
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 آخريناخبار 

وزیر صنعت و انرژی روسیه
به مصر سفر كرد

نرخ جدید صادرات گاز تولید
كننده های آسیای میانه به

زودی اعال�م می شود
بهای نفت در بازار آسیا رو

به كاهش گذاشت
سهام توقیف شده شركت
� آزاد شد ملی نفت ونزوئال

بهای نفت در بازارهای جهانی
 دال�ر رسید۱۱۰به مرز 

 میال�دی به اروپا تكمیل كرده است.۲۰۱۰مكعب گاز در سال از طریق خط لوله در سال 

 میلیارد یورو (۱۰این شركت رقم دقیق این قرارداد را اعال�م نكرد اما از رقمی بین 
 میلیارد یورو خبر داد.۲۲ میلیون دال�ر) و ۳۲۰میلیارد و 

 

 

 

 نظر شما درباره خبر 
 :نام

 :پست الكترونیک

، وارد كنید: لطفا كدی را كه در شكل زیر می بینید
(كوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)
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کليه حقوق اين سايت متعلق به شبکه اطال�ع رسانی نفت و انرژی است 
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