ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﯾﻘﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻧﯿﻢ
درﺻﺪ )ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻧﯿﻢ
درﺻـﺪ را از اﺑﺘـﺪای ﺳـﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ﺑـﺮای ﮐﺸﺘﯽﻫـﺎ ﻓﺮاﻫـﻢ ﮐـﺮد،
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺶروی ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎی
اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻃﯽ
ﻫﺸﺖ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﺮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪ راﻫﮑﺎر وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮﯾﻦ راهﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻧﯿﻢ درﺻﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ واردات ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻃﯽ
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ واردات ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ارزی و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
راﻫﮑﺎر دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎزوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻫﺮ ﺗﻦ  ۲۰۰دﻻر ﮔﺮانﺗﺮ از ﻣﺎزوت اﺳﺖ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ راهﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ اﺳﮑﺮاﺑﺮ روی ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد؛ راﻫﮑﺎری ﮐﻪ ﮔﺮانﺗﺮ
از ﺳﺎﯾﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺑﻌﺎد ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺎدی ﺣﻖ ﺷﻨﺎس در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﺿﻤﻦ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺧﺎرج
از ﻣﺮزﻫﺎی آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و

از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻮﺧﺖ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻧﯿﻢ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺗﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی
 ۲۰۲۰ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۳.۵درﺻﺪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺗﺨﺎذ
ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﮑﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎ
ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻧﯿﻢ درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ
را دارﻧﺪ و ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردی ﻧﯿﺰ از
وزارت ﻧﻔﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤﺎ و ﺷﺎﻣﻞ  ۲۰۰ﻓﺮوﻧﺪ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
 ۱.۳ﺗﺎ  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز  ۱.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و
درﯾﺎﻧﻮردی ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎز
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺟﻬﺖ ﺗﺮدد ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ
روﺷﻨﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﺳﻮی وزارت ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺷﻨﺎورﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻟﻔﻮر
از ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟

