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ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ )اﯾﺪرو( ﺿﻤﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﻮدن ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ رﻧﻮ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ۶۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺶﻓﺮوش ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﻣﻌﺎدل  ۵۰درﺻﺪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻮرد رﻗﻢ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش
ﺑﯽﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻌﻈﻤﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان
در ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﻣﯿﺪواﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪای را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد .ﺣﺪود  ۲۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ
اﯾﺪروﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻃﺮحﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﯾﺪرو ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاری ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و واﮔﺬاری آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾﮏ روال ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﺪرو
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم دارای رﯾﺴﮏ
ﺑﺎﻻ و ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ روز وﻓﻖ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ رخ
ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎ ﺧﺮوج از ﺑﺎزار اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان
ﮐﺮد :اﯾﺪرو ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۰ﺳﺎل از ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﻣﯽﮔﺬرد و
ﻫﺪف آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۵۰ﻃﺮح در
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺪرو ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از اﺻﻞ  ۴۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﺪرو ﺑﻌﺪ از  ۵۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود ،ﭼﺮا ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻌﻈﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ  ۱۸ﻃﺮح ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﺪرو ﻃﯽ ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ  ۱۸ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت ۱۰۰
درﺻﺪی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺪروﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ
اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻌﺎدل
ﻣﻨﻔﯽ  ۱۰.۵درﺻﺪ ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ
ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ  ۶.۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪه
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور
ﺷﺪ :ﺑﺮﺟﺎم ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺣﺪود  ۸.۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۷۲ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود ۵.۵
ﻣﯿﻠﯿﺎردد ﻻر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﺪرو ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ۱۸
ﻣﻮرد اﺳﺖ را  ۶۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻃﺮح اﻟﯿﺎف
ﺷﯿﺸﻪ ،ﭘﺮوژه اﺳﻔﺮاﯾﻦ ،ﻓﺎز  ۱۷و  ۱۸ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻓﺎز  ،۱۴ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
درﯾﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ  ۲۰۰۰واﮔﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
اﯾﺪرو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ  ۱۸ﻃﺮح در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﺪرو ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ  Fﮐﻼس ،ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،اﻟﯿﺎف ﺷﯿﺸﻪ در ﻣﺮﻧﺪ،
ﺗـﺎﯾﺮ ﻟﺮﺳـﺘﺎن ،ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﺗـﺎﯾﺮ در زاﺑـﻞ ،ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮﻧـﻞ ﺳـﻮﺧﺘﯽ در
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻓﺎز دوم ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮچ و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه در ﮔﺮﻣﺴﺎر و ﺟﻬﺮم و
ﻧﯿﺰ ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﺳﮏ – ﮔﻮاﺗﺮ و ﻗﺮارداد رﻧﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ۲۷
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺟﺎم در اﯾﺪرو اﻣﻀﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﯿﭻ
راﻫﯽ ﺟﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊﻣﺎن از دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای
ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ دو
ﻃﺮف دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﻌﻈﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺪرو در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺪرو ﻧﺒﺎﯾﺪ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود دو
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺪرو در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﯿﺰ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺸﻮر را ﺑﺪون
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای واردات ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
واردات وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و دارای
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع واردات ﺟﺎی ﺳﻮال ﺟﺪی دارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﻄﻘﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
و در ﻗﺮارداد رﻧﻮ ،ﭘﮋو و ﺳﯿﺘﺮوﺋﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۰درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﻄﻌﺎت در ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ  ۳۰درﺻﺪ
ﺻﺎدرات در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آن ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﭘﮋو  ۲۰۰۸و
رﻗﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش آن ﮔﻔﺖ :در ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﮋو  ۲۰۰۸ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺳﻮال ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و اﯾﺪرو
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ۶۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل  ۵۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻢ در ﻣﻮرد رﻗﻢ ﭘﯿﺶ
ﻓﺮوش ﺑﯽ ﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺪرو در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺠﻮز وزارت ﻧﻔﺖ را
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ )ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد( ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ آورﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎدل  ۸۰۰ﺗﺎ  ۹۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﮐﺸﻮر ﺧﻮدروﺳﺎز و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ
اﻓﺰاری ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺪرا،
اﯾﺰواﯾﮑﻮ ،اروﻧﺪان ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﻔﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ
ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻈﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﺪرو در ﻓﺎز  ۱۴ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮔﻔﺖ :ﺳﻔﺮه ﻓﺎزﻫﺎی ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
در ﻣﻮرد ﭘﺎرس ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﻨﻮز وزارت ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای را
اﻋﻼم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن
ﻗﺮارداد رﻧﻮ و اﯾﺪرو ﭼﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهای در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻗﺮارداد رﻧﻮ واﯾﺪرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺴﺖ و
وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎزاری را در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ دﻫﯿﻢ و ﺗﻮﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻮﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﺮان در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ رﻧﻮ و اﯾﺪور ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﺎدل ﺻﻔﺮ درﺻﺪ اﺳﺖ.
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