ﺻﺎدرات ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺳﺎﻻﻧﻪ  13ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزآوری دارد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺮﻧﺎ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻏﺪﯾﺮ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠ)ﺳﺎﺗﺎ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدزاده درﺑﺎره روﯾﺮد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ،ﮔﻔﺖ:
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم ﺧﻮد را ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺗﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺨﺼ ﺻﺎدر ﮐﺮده و دﻻر ﺣﺎﺻﻞ از آن را درﯾﺎﻓﺖ و در ﺑﺎزار
ارز ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠ اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر  4200ﺗﻮﻣﺎﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﻨﻮز وﺿﻌﯿﺖ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک درﯾﺎﻓﺘ ﻣﺠﺘﻤﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺧﻮراک و اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺮاﻓﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪار ارز ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،دوﻟﺖ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻣﺤﻤﻮدزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ دﻻر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  4200ﺗﻮﻣﺎﻧ دﻻر و اﯾﻨﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻀﻤﯿﻦﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ارز در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘ ،از زﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﻮدزاده ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺗﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درازﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮزه
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﯿﻢ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ‐ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺣﺪاث
واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ
اﯾﺠﺎد ﻗﻄﺐ ﺳﻮم ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺟﺬاب ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠ اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ  18واﺣﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  10ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
اﺣﺪاث ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺳﺎﺧﺖ  2واﺣﺪ آن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾ ﺻﻨﻌﺖ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :در ﻣﻘﻄ ﮐﻨﻮﻧ ﻧﯿﺎز ﺟﺪی دارﯾﻢ ﮐﻪ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪوﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﻫﺪف اﺻﻠ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ  63ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﯿﻞ و راه اﻧﺪازی ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻪ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻠﻨ زﻧ واﺣﺪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ
اﯾﺮان ﺑﻪ  180ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣ رﺳﺪ.
اﮐﻨﻮن  63ﻃﺮح در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  60ﺗﺎ  90درﺻﺪ در دﺳﺖ اﺟﺮا وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ  42ﻃﺮح ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ  58ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻨﺎﺑ ﻣﺎﻟ ﻧﯿﺎز دارد.

