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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﻧﺤﻮه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را اﺑﻼغ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
روزاﻧﻪﺷﺎن ﻣﯿﺰان ارزی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـﺎم
ﺗﻤـ
ـﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
ـﺮوه ﺗﺠـ
ـﻮﻣﯽ ﮔـ
ـﻂ ﻋﻤـ
ـﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑـ
ـﻪ ﮔـ
ﺑـ
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،رﺿﺎ ﭘﺪﯾﺪار – ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻮزه اﻧﺮژی – ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﻬﺖ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
وی اﻓﺰود :اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ارز از ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن رخ
داده اﺳﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ وﺟﻮد دارد
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی رﺷﺪ ،ﻫﻤﮕﺎم ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺛﺒﺎت اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻮزه اﻧﺮژی ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮرای
ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
در اﯾﻦ دو ﺷﻮرا ،راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺛﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺪﯾﺪار اداﻣﻪ داد :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻮک ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺑﺎزار اﻧﺮژی اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺗﺮس و وﺣﺸﺘﯽ درﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ارز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ارز ﺧﻮد را وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ در ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی
ﺷﺪه و اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ارز را ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺻﺪدرﺻﺪ ارز ﺧﻮد را وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻮزه اﻧﺮژی ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﺑﺎ ارز ﺧﻮد ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :دﯾﮕﺮ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﺠﺪدا از
دوﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وارد ﮐﺮدن ارز ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه و آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻮیﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در رﻧﺠﯽ ﮐﻪ ازﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد،
ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺪﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ارز ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دوﻟﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،روی ارز ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪهای ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ.

وی درﺑﺎره ﺗﻔﺎوت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد :ﻓﺮق ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ،
ﺳﻘﻒ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ارز آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻮزه اﻧﺮژی در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ارزی ﺑﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۳۰درﺻﺪ ارزﺷﺎن را در ﻧﯿﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ۵۰
درﺻﺪ و اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۷۰درﺻﺪ
ارز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
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