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دوﺑﺎره ﺑﻪ روی روﻏﻦ اﯾﺮان ﺑﺎز
ﺷﺪ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﯿﺮاﻟﻮﻧﺪ ،اﻣﺮوز
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻣﻠﯽ ﺻﺎدرات در ﺳﺎﻟﻦ اﺟﻼس ﺳﺮان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :
از ﺳﺎل  ٩١ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ،ﺷﺮاﯾﻂ ارزی ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪ رو ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺻﺎدرات روﻏﻦ از ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
دوﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات
ارزی و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﭘﯿﺪا
ﻓﻌﺎل ﺷﺪﻧﺪ و
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ اداﻣﻪ داد :ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ
ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات روﻏﻦ  ،ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺎزار
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار داد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺎل  96ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﮕﯿﺰه
ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ در
راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ،ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺮاﻟﻮﻧﺪ درﺑﺎره ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر در ﺣﻮزه روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﻏﻦ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
در  6ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  2ﻫﺰار و  318ﺗﻦ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺻﺎدرات

ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  95ﺣﺠﻢ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ  13ﻫﺰار و  185ﻫﺰار
ﺗﻦ و در ﺳﺎل  94ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و  734ﺗﻦ ﺑﻮد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق
و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن و
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎﻟﻬﺎی  86ﺗﺎ  88ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات روﻓﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  100ﻫﺰارﺗﻦ روﻏﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی
اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
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