تیتر خوانی

نیم نگاهی به تیترهای نفتی رسانه های کشور

گزیده سخنان اکبر ترکان
هفته گذشته اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت وگویی را
با روزنامه ایران انجام داد که برخی از مهمترین صحبت های وی را در ادامه می خوانید:
فقط یک بابک زنجانی نداریم؛ بابکهای دیگر هم هستند که پول نفت را باال کشیدهاند!
د بوده و شکست خورده است .دشمنان ما از برجام و لغو
د ثابت کنند که برجام ناکارآم 
عدهای اصرار دارن 
تحریمهای بینالمللی شورای امنیت علیه ایران عصبانی هستند
کسانی که به دنبال بازگرداندن تحریمها هستند ،همان کسانی هستند که از تحریمها منفعت میبردند
دو کشور عربستان و اسراییل ذی نفعان سیاسی و امنیتی تحریمها علیه ایران بودند
تحریم ایران برای عربستان نفع اقتصادی هم داشت
عربستان سهم نفتی ایران در بازار جهانی را از آن خود کرده بود
ایران با کوششهای وزارت نفت توانست سهم خود را از اوپک بگیرد
عربستان در سایه تحریمهای نفتی ما توانست میلیاردها دالر به جیب بزند
ترکیه از راههای دیگری در سایه تحریم نفتی ایران منعفت میبرده است
کشور قطر که در میدان گازی پارس جنوبی با ایران مشترک است از تحریمها نفع زیادی برد
د و چین با شرایط بسیار استثنایی نفت ما را میخریدند و پول آن را نیز با فرمول بسیار تحقیرآمیزی
هن 
در حسابها میریختند که بلوکه میشد
اکنون بیست و دو میلیار د دالر پول ما در چین وثیقه است
د منافع و ثروت این ملت دست یک عده چپاولگر بینالمللی از
از امارات تا عربستان ،قطر ،چین و هن 
دست رفت
نقل و انتقال پول فروش نفت به دالل نیاز داشته است
بابک زنجانی یکی از دالالن پول نفت بوده است دیگران نیز به طرق دیگر
د بانکی به ارزش چهار میلیون دالر گشایش اعتبارهای بسیار بزرگی انجام
بابک زنجانی از طریق خری 
داد که نتیجهاش برداشت میلیاردها دالر درآمد نفت ایران بوده است
بازنده تحریمها خانوارهایی بودند که در می ســوختند ویا بیمارانی که نمیتوانستند به داروهای خود
دسترسی پیدا کنند
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