مروری بر

رهبر معظم انقالب
رونق تولید ملی ،مسئله درجه اول کشور و نظام است .کسانی
که دست اندرکار هستند ،جوری عمل کنند که تولید جهش پیدا

کنــد .حــل مشــکالت کشــور در گــرو تقویــت تولید داخلی اســت.

IFEEX
2021

 ۳لغایـت  ۵آبـان مـاه ۱۴۰۰

نمایشگاه و همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه

نفـــت ،گاز ،پتروشـــیمی و انـــرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر

ساماندهی محیط حکمرانی در مناطق آزاد و ویژه
سعید محمد
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی

4

بخـــش نفت ،گاز ،پتروشیمی از بخشهـــای کلیــدی

ارتقـای فناور یهـای موجـود و بومیسـازی آنهـا بـه

اقتصـــاد کشـــور اســـت کـــه عملکـــرد آن بـــر

شـمار میرونـد.

امنیـــت اقتصـــادی فعالیـت مناطـق آزاد و ویـژه

ایـن صنایـع كالن و راهبـردی بـه لحـاظ ظرفیتهـای

اقتصـادی تاثیـر فراوانـی دارد.

آن در مناطـق و ارزش افـزوده و جذابیـت هایـی كـه

بـه ترتیبـی كـه رونـق آن ،پیـش زمینــــه اصلــــی

بـرای ذینفعـان و سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی

تحقـــق سایر فعالیـــتهای کســـب و کار ،ســـرمایه

دارنـد ،میتواننـد بـه عنوان پیشـران توسـعه صنعتی

گـذاری و کاهــــش هزینههای مبادلــــه برای ایجاد

مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی قلمـداد شـوند؛ بـه

فضــــای اطمینـان بخــــش در مناطق به شــــمار

ویـژه آنکـه كـه ظرفیتهـای موجود توسـعه سـرمایه

مـیرود .سـرمایهگذاری و توسـعه حـوزه نفـت ،گاز،

گـذاری در حـوزه انـرژی اعـم از نفـت ،گاز ،پتروشـیمی

پتروشـیمی و انرژ یهـای تجدیـد پذیـر از اولویتهای

و انرژ یهـای تجدیـد پذیـر ،قـادر اسـت شـرکتهای

مهـم مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی كشـور بـرای ایجاد

داخلـی و خارجـی را در حـوزه نفـت ،گاز و پتروشـیمی

ظرفیـت جـذب سـرمایه گـذاری ،توسـعه فناور یهای

بـا مشـارکت بـازار سـرمایه بـرای تامین مالـی از طریق

اولویـتدار و بهکارگیـری آنهـا در صنایـع مرتبـط و

بـورس ،بانک و بیمه فعال نماید .توسـعه اسـتقرار این
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صنایـع همچنیـن میتواند لجسـتیک و دسترسـی به

توسـعه صنایـع انرژی مبـادرت نمـود .توسـعه صنایع

منابـع آبـی تجدیـد پذیـر را در بهـره بـرداری موفـق از

پایین دسـتی پتروشـیمی نیـز با هدف تکمیـل زنجیره

پروژههای سـرمایه گـذاری مبتنی براقتصـاد دریامحور

ارزش از خـام فروشـی جلوگیـری كـرده و بـرای تحقق

بیـش از پیـش رونق ببخشـد.

ایـن هـدف ،فعـاالن بخـش خصوصـی نقـش مهمی

در تحلیـل نقش و جایگاه ویـژه صنعت نفت در برنامه

دارند.

ششـم توسـعه ،رشـد سـاالنه ارزش افزوده بـرای منابع

در ایــن بــاره ســاماندهی محیــط حکمرانــی زنجیــره

هیدروکربـوری حـدود  ۷درصـد بـرآورد شـده اسـت.

ارزش از مســیر تفکیــک کارکردهــای تنظیمگــری،

مناطـق آزاد و ویـژه ،دارای زیر سـاختهای نرم افزاری

توســعهگری و تصدیگــری ،بســیار مهــم اســت.

و سـخت افزاری برای توسـعه صنعتی كشـور متناسب

بــه طــوری كــه طراحــی ســازوکارها و قواعــد

بـا ظرفیتهای ملـی بوده و بـا توجه بـه ظرفیتهای

اثربخــش در متــن قانــون برنامــه هفتــم توســعه

برونـزای كشـورهای همجوار  ،ماموریتهـای مختلفی

اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی یــا در بســتههای

را بـرای تحقـق اهـداف اقتصـاد توسـعه بـا هـدف

قوانیــن جدیــد بــا هــدف همراســتاکردن منافــع

حضـور فعـال در بازارهـای جهانی و منطقـه ای ،تولید

بنگاهــی ،ملــی و توســعه متــوازن زنجیــره ارزش از

و صـادرات كاالهـای صنعتـی و تبدیلـی و تنظیـم بازار

اولویتهــای مناطــق آزاد و ویــژه ،بــه شــمار میرونــد.

كار و كاال دنبـال میكننـد.

هدفگــذاری توســعه زنجیــره ارزش صنعــت

ازایــن رو ،بهــره بــرداری از تجربیــات موفق كشــورهای

پتروشــیمی بــرای تولیــد محصــوالت راهبــردی بــا

دنیــا بــرای اســتفاده اقتصــادی از ایــن ظرفیتهــا و

هــدف تــابآوری زنجیــره تأمیــن صنایــع تکمیلــی

مزیتهــا در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی میتوانــد

و پاییندســتی داخلــی و طر حهــای راهبــردی

ایــن صنایــع را بــه موتــور پیشــران اقتصــاد کشــور

پیشــران ،توســط شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی

تبدیــل كنــد .همچنیــن طــرح مســائل و فرصتهــای

و ارائــه الزامــات مــورد نیــاز جهــت اجراییســازی

موجــود در صنایــع انــرژی کشــور ،زمینــه را بــرای

ایــن طر حهــا در طــول برنامــه هفتــم حائــز اهمیــت

اســتفاده از تــازه تریــن روشهــا در خصــوص

است .به دلیــــل تعــــدد و پیچیدگــــی قابل توجــه

روشهــای نویــن تامیــن مالــی ،بــورس انــرژی،

مسـائل و موضوعـات در صنعـت نفـت ،دسـتیابی بـه

تامیــن کاال ،تقویــت حــوزه دانــش بنیــان و بــه روز

اهـــداف برنامــههای توســــعهای در كشور نیازمنــد

ســازی فنــاوری ،بــرای عملیاتــی كــردن پروژههــای

تعییــــن اولویتهــا در برنامهریــــزی كالن سازمانهای

ایــن صنعــت فراهــم میكنــد .اســتفاده از تجربیــات

مناطــق آزاد و ویــژه دارد كــه جــا دارد بــه آن توجــه

موفــق دنیــا در مناطــق آزاد و ویــژه در توســعه صنایــع

بیشــتری شــود.

انــرژی و نیــز بهــره منــدی از تجربیــات داخلــی در

برگـزاری نخسـتین رویـداد «همایـش و نمایشـگاه

دهههــای گذشــته و بــا حضــور فعــاالن بازارهــای

معرفـی فرصتهـای سـرمایهگذاری و توسـعه حـوزه

مالــی ،ســرمایه گــذاران ،مجموعههــای نــوآور و

نفـت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژ یهـای تجدیـد پذیـر در

کارآفریــن و ســایر ذینفعــان و دســت انــدکاران ایــن

مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی کشـور» در جزیره کیش،

زیســت بــوم نیــز ،چشــم انــداز تــازه توســعه پایــدار را

بسـتری بـرای عزیمـت و نیـل بـه اهـداف مقـرر بود و

در فعالیتهــای پیــش رو ترســیم میكنــد.

طبعـا بـا حضـور سـرمایه گـذاران و فعـاالن اقتصادی،

بـه علاوه ،با متنوع سـازی محصـوالت و فرآوردههای

نقـش آفرینـی رویداد بـرای اهـداف ارزشـمندی چون

پتروشـیمی ،میتـوان بازارهـای متعـددی را خلـق كرد

رونـق مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی و توسـعه اقتصاد

و با جذب سـرمایه گـذاری به تکمیل زنجیـره ارزش در

ملـی ،قابـل توجـه میگردد.
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مقدمه
جزیــره کیــش در آبــان مــاه امســال ،میزبــان نخســتین نمایشــگاه و همایــش فرصتهــای ســرمایه گــذاری و

توســعه حــوزه انــرژی در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی ،تحــت عنــوان رویــداد  IFEEX2021بــود؛ رویــدادی کــه
اگرچــه تجربــه نخســت در ایــن حــوزه بــه شــمار مــی رفــت ،امــا بــه گــواه صاحبنظــران و کارشناســان توانســت

گاه محکــم واســتواری در توســعه قعالیتهــای مرتبــط بــا حــوزه انــرژی در مناطــق آزاد و ویــژه کشــور بــردارد.

ایــن نمایشــگاه و همایــش بــزرگ ،بــا اعتقــاد راســخ مبنــی بــر حمایــت همــه جانبــه از چرخــه تولیــد در حوزه

اســتراتژیک انــرژی در ســالی کــه توســط مقــام معظــم رهبــری بــه ســال " حمایــت از تولیــد ،پشــتیبانی هــا

و مانــع زدایــی هــا " نامگــذاری شــده ،در ماههــای آغازیــن کار دولــت ســیزدهم و بــا هــدف تعــادل بخشــی
در رابطــه بخــش انــرژی بــا مناطــق آزاد و ویــژه ،تســهیل زمینههــای صــادرات انــرژی و کاالهــای نهایــی

مرتبــط بــا حــوزه نفــت و گاز ،ایجــاد ارزش افــزوده و جذابیــت هــای الزم بــرای کلیــه ذینفعــان ایــن صنعــت
بــزرگ و راهبــردی ،افزایــش مطلوبیــت بــرای ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی ،توجــه بیشــتر بــه موضــوع
دیپلماســی اقتصــادی و تقویــت پیشــران هــای اقتصــاد کشــور طراحــی گردیــد و خوشــبختانه بــا مشــارکت
کلیــه بخشــهای مرتبــط بــا ایــن حــوزه عظیــم ،گام ارزشــمند و اساســی در ایــن زمینــه برداشــته شــد.

واقعیــت آن اســت کــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری در نخســتین دیــدار بــا اعضــای هیــات دولــت ســیزدهم

مبنــی بــر لــزوم توجــه بیشــتر بــه موضــوع دیپلماســی اقتصــادی و پیشــران هــای اقتصــاد کشــور نظیــر
انــرژی و پتروشــیمی ،عــزم دســت انــدرکاران برگــزاری رویــداد بــرای برپایــی کیفــی و کمــی نمایشــگاه و

همایــش معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری و توســعه حــوزه نفــت ،گاز ،پتروشــیمی و انــرژی هــای تجدیــد
پذیــر را دو چنــدان کــرد .بــر ایــن مبنــا ،رویــداد آیفیکــس توانســت بــا حضــور و مشــارکت کلیــه مناطــق

آزاد و ویــژه ،شــرکتهای فعــال بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی ،عناصــر فعــال در اکوسیســتم ،نفــت ،گاز
و پتروشــیمی کشــور ،حــوزه تامیــن مالــی و بــازار ســرمایه شــامل حــوزه بــورس ،بانــک و بیمــه در حــوزه

نفــت،گاز ،پتروشــیمی و انــرژی ،بــا نگــرش هــای تــازه و دســتاوردهای ملمــوس بــه کار خــود پایــان دهــد.
در ایــن رویــداد اقتصــادی ،موضوعاتــی مهــم همچــون تطابــق فعالیــت مناطــق آزاد و ویــژه کشــور بــا

اهــداف کالن و باالدســتی و تحقــق رویکــرد «اقتصــاد دریامحــور» ،تقویــت فعالیتهــای حــوزه مهــم انــرژی

در ایــن مناطــق ،بازشناســی ظرفیــت هــای مناطــق آزاد و ویــژه ،معرفــی فرصتهــای ســرمایه گــذاری در ایــن
مناطــق ،ارائــه توانمندیهــای بازارهــای مالــی در تامیــن مالــی بــرای اجــرای طــرح هــای جدیــد ،افزایــش

کارآمــدی و بهــره وری و ایجــاد ارزش افــزوده در تولیــدات حــوزه انــرژی ،تســهیلگری در فعالیــت هــای مرتبط
بــا انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و تجدیــد ناپذیــر ،توســعه مبتنــی بــر الزامــات زیســت محیطــی و تقویــت
نقــش و جایــگاه شــرکتهای دانــش بنیــان ،مــورد توجــه و کنــکاش قــرار گرفــت تــا در ادامــه مســیر و در

صــورت حمایــت هــای ارزشــمند دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه ،ضمــن پیگیــری مصوبــات و

توافقنامــه هــا و ترســیم نقشــه راه ،بــا همگرایــی و هــم افزایــی موجــود در بدنــه دولــت محتــرم و ســایر
بخــش هــای حاکمیتــی ،در ســال  1401بــا هــدف اعتــای هرچــه بیشــتر ایــران عزیــز و اقتــدار آن در داخــل

و خــارج ،بــا برگــزاری رویــداد دوم ،اقدامــات اساســی تــر و بنیــادی در خصــوص ایــن اتفــاق بســیار مهــم

برداشــته شــده و طــرح نــو در انداختــه شــود.
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وجود سالن نمایشگاه با فضای بیش از  20هزار
متر مربع با استانداردهای بین المللی
وجود مرکز همایشهای بین المللی مستقل از فضای
نمایشگاه در محیطی به وسعت  13000متر مربع با دارا
بودن بیش از  6سالن برگزاری همایش و نشست تخصصی
و  5اتاق مذاکره با امکانات کامل صوتی و تصویری
وجود امكانات حمل و نقل مناسب درون شهری
وجود مراکز اقامتی متعدد با استانداردهای اقامتی باال
دارا بودن خط هوایی مستقل و خطوط
كشتیرانی با امكان حمل خـودرو
ورود اتباع خارجی بـدون اخذ روادید
كنتـرل نسبی آالیندههای محیط زیست

دسترسی كیش به آبراههای آزاد جهانی
موقعیت استراتژیك و نـزدیكی به مناطق نفت خیز جنوبی
برخورداری از منبع انرژی (سوخت گاز) مستقل از سرزمین اصلی
سطح باالی امنیت و آرامش اجتماعی و پایین
بودن سطح ناهنجاریهای اجتماعی
دسترسی و نزدیکی به بنادر و شهرهای بینالمللی منطقه
جنوب خلیج فارس همچون دبی ،شارجه ،منامه و دوحه
جذابیتهای بیشمار گردشگری
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معرفی شرکت بهاران تدبیر کیش
شرکت بهاران تدبیر کیش فعال در زمینه مشاوره و اجرای پروژههای مختلف تبلیغات و اطالعرسانی ،چاپ و نشر IT ،و مدیا،
برگزاری همایشها ،سمینارها و نمایشگاههای ملی و بینالمللی طیف متنوعی از خدمات به مشتریان خود ارائه میدهد.
همچنین این مجموعه با ایجاد واحدهای مختلف از قبیل تحقیق و توسعه گرافیک و چاپ ،روابط عمومی ،بازرگانی ،بازاریابی
و امور بین الملل همواره سعی در ارتقاء خدمات خود به مشتریان داشته است .این مجموعه با برخورداری از کادری متخصص
اجرای همایشها و نمایشگاههای مختلفی را برای طیف وسیعی از وزارتخانهها ،ارگانها و سازمانهای دولتی در حوزههای
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ،بورس ،بانک ،بیمه و بازار سرمایه ،نفت گاز ،پتروشیمی و انرژی ،صنعت و معدن و  ....در
کارنامه فعالیت خود داشته که در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد.

برخی پروژههای اجرا شده در ده سال اخیر :
برگزاری سومین نمایشگاه حمایت ساخت داخل در صنعت پتروشیمی  /اسفندماه  / 1400در دست اقدام
برگزاری هشتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصی سازی  /آذرماه 1400
مجری نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکتهای منطقه در تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکتهای پتروشیمی
عسلویه  /آبان ماه ۱۴۰۰
برگزاری نمایشگاه و همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژیهای تجدید پذیر /
آبان ماه 1400
مجری نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکتهای منطقه در تامین نیازهای عمومی و تخصصی شرکتهای پتروشیمی
ماهشهر  /خردادماه 1400
مجری دومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی  -جزیره کیش  /بهمن ماه 1399
مجری سومین همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی  -تهران /بهمن ماه 1399
مجری اولین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی  -جزیره کیش  /بهمن ماه 1398
برگزارکننده و مجری یازدهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور  -جزیره کیش /آبان ماه 1398
برگزارکننده و مجری ششمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی  -جزیره کیش /آبان ماه 1398
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مجری مراسم معرفی برترین طرح سرمایه گذاری مشترک ایرانی  -خارجی  -جزیره کیش /آبان ماه 1398
مجری همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی  -تهران /دی ماه 1398
مجری پاویون ایران در نمایشگاه  - Money Fair Shanghai Internationalچین  /آذرماه 1398 -
مجری همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در شهر جدید هشتگرد  -استان البرز  /بهمن ماه 1397
مجری همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی  -تهران /آبان ماه1397
برگزارکننده و مجری پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی  -جزیره کیش /آبان ماه 1397
برگزارکننده و مجری دهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور  -جزیره کیش /آبان ماه 1397
مجری دومین همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران-تهران /سواحل مکران  -اسفند ماه 1396
برگزارکننده و مجری نهمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور  -جزیره کیش /آبان ماه 1396
برگزارکننده و مجری چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی  -جزیره کیش /آبان ماه1396
مجری اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار در سواحل مکران-چابهار /بهمن ماه 1395
برگزارکننده و مجری همایش سرمایه گذاری و توسعه ایران  -کیش /آبان ماه 1395
برگزارکننده و مجری هشتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور  -جزیره کیش /آبان ماه 1395
برگزارکننده و مجری سومین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی  -جزیره کیش /آبان ماه 1395
مجری اولین نمایشگاه صنایع غذایی ،آشامیدنی و صنایع وابسته  -جزیره کیش  /مهرماه 1395
برگزارکننده و مجری هفتمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور  -جزیره کیش /آبان ماه 1394
برگزارکننده و مجری دومین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی  -جزیره کیش  /آبان ماه 1394
برگزارکننده و مجری همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم  -کیش دروازه ورود  -جزیره کیش /آبان ماه 1394
مجری همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس صنعت پتروشیمی  -تهران /دی ماه 1393
مجری اولین نمایشگاه تخصصی ایمنی ،بهداشت ،آتش نشانی ،امداد و نجات و محیط زیست تهران/آذر 1393
برگزارکننده و مجری ششمین نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشور  -جزیره کیش /مهر 1393
برگزارکننده و مجری اولین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی -جزیره کیش /مهر 1393
 Co - Organizerنهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پالست /مهر 1393
 Co - Organizerدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش /دی 1392
مجری دومین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی  -ماهشهر  /تیر ماه 1392
 Co - Organizerهفتمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه تهران /اردیبهشت 1392
مجری همایش فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان در سن پترزبورگ  -روسیه  /سال1391
 Co - Organizerششمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه تهران  /اردیبهشت 1391
مجری همایش معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان درسدن-آلمان  /سال 1390
 Co - Organizerپنجمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه تهران /شهریور 1390
مجری اولین همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی -ماهشهر /اسفند 1389
مجری کنفرانس بین المللی شرکتهای پیمانکار و پروژه محور  -تهران  /شهریور 1389
مجری همایش بین المللی ائتالف سرمایه در ایران  -شیراز  /خرداد 1389
مجری همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری استان خوزستان  -اهواز  ،فروردین 1389
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دربارهرویداد

 ۳لغایت  ۵آبان ماه ۱۴۰۰
مرکز نمایشگاههای بینالمللـی جزیره کیش
مرکـز همایشهـای بینالمللـی جزیره کیـش
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نظــر بــه اهمیــت و جایــگاه مناطــق آزاد و ویــژه در اقتصــاد ملــی ،بازشناســی ظرفیتهــا و معرفــی

فرصتهــای ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد و ویــژه ،شــکل دهــی خوشــههای جدیــد ســرمایه گــذاری در
ایــن مناطــق ،بازگردانــدن اعتمــاد ســرمایه گــذاران و فعــاالن اقتصــادی بــرای انجــام ســرمایه گذار یهــای
جدیــد ،توســعه بنــادر ،ارتقــاء ظرفیتهــای کریــدور شــمال جنــوب ،تحقــق رویکــرد «اقتصــاد دریامحــور»،

تقویــت فعالیتهــای حــوزه مهــم انــرژی ،توســعه زیرســاختها و ایجــاد روشــهای متنــوع تامیــن مالــی ،رشــد

بومــی ســازی و تــوان داخلــی ،ارائــه توانمندیهــای بازارهــای مالــی در تامیــن مالــی بــرای اجــرای طر حهــای
جدیــد ،افزایــش کارآمــدی و بهــره وری و ایجــاد ارزش افــزوده در تولیــدات حــوزه انــرژی ،تقویــت رویکــرد

صــادرات محــور ،تســهیلگری در فعالیتهــای مرتبــط بــا انرژ یهــای تجدیدپذیــر و تجدیدناپذیــر ،توســعه

مبتنــی بــر الزامــات زیســت محیطــی و تقویــت نقــش و جایــگاه شــرکتهای دانــش بنیــان ،در فصــل جدیــد

فعالیتهــای مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی ،در دســتور کار قــرار دارد.

در ایــن راســتا و طبــق هماهنگیهــای بــه عمــل آمــده در دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه
اقتصــادی و بــا هــدف طراحــی راهبردهــای نــو جهــت نقــش آفرینــی هرچــه پــر رنــگ تــر مناطــق آزاد

و ویــژه اقتصــادی در اقتصــاد ملــی ،ایجــاد رابطــه هــم افــزا و پویــا بیــن ارکان مختلــف حــوزه نفــت،

گاز ،پتروشــیمی و انرژ یهــای تجدیــد پذیــر درایــن مناطــق اســتراتژیک و نیــز بهینــه ســازی تعامــات،

معرفــی ظرفیتهــای ســرمایه گــذاری ،اســتفاده حداکثــری از تــوان تولیدکننــدگان تجهیــزات ،مشــاورین،
پیمانــکاران و شــرکتهای دانــش بنیــان و نــوآور ،بررســی نحــوه تامیــن مالــی طر حهــا و پروژههــا از طریــق

بــازار ســرمایه  ،نمایشــگاه وهمایــش فرصتهــای ســرمایه گــذاری و توســعه حــوزه نفــت ،گاز و پتروشــیمی

و انرژ یهــای تجدیــد پذیــر در مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی کشــور ،تحــت عنــوان رویــدادIFEEX2021
ازتاریــخ  3لغایــت  5آبانمــاه در جزیــره کیــش بــا اســتقبال فــراوان بنگاههــای خصوصــی و دولتــی و حضــور

مدیــران ارشــد اجرایــی  -اقتصــادی و صاحبنظــران برگزارشــد.
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نمایشگاه و همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه

نفـــت ،گاز ،پتروشـــیمی و انـــرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر

بــر ایــن اســاس ،درایــن نمایشــگاه  ۱۳۷شــرکت و بنــگاه اقتصــادی حضــور داشــته و  ۶۵۰۰نفــر از آن بازدیــد
کردنــد .بنــا بــه گزارشهــای دریافتــی ،نشســتهای تجــاری و مذاکــرات بســیار موثــری نیــز در خــال
رویــداد برگــزار گردیــد.

منطقــه آزاد تجــاری کیــش بــه عنــوان میزبــان و هــاب پشــتیانی نفــت و گاز ،منطقــه آزاد قشــم بــه عنــوان
هــاب ســوم پتروشــیمی ایــران ،منطقــه آزاد چابهــار بــه واســطه ســواحل مکــران و طر حهــای پتروشــیمی،

منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی ،منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس جنوبــی و شــرکتهای پیمانــکاران
و تولیــد کننــدگان تجهیــزات خــاص شــرکت حــوزه انــرژی ،نفــت ،گاز و پتروشــیمی و انرژ یهــای تجدیــد
پذیــر از جملــه مشــارکت کننــدگان ایــن رویــداد بودنــد.

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،معاونــت اقتصــادی دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری
و ویــژه اقتصــادی ،بانــک صــادرات ایــران ،انجمــن اســتصنا ،اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران ،پــارک علــم و فنــاوری پردیــس ،ســازمان منطقــه آزاد قشــم ،پاالیشــگاه نفــت آناهیتــا ،شــرکت ملــی
صنایــع پتروشــیمی ،ســازمان منطقــه آزاد چابهــار ،گــروه گســترش انــرژی پاســارگاد از جملــه برگــزار کننــدگان

پنــل هــای رویــداد بودنــد.

ایــن رویــداد بــه میزبانــی دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی و توســط شــرکت بهــاران

تدبیــر کیــش برگــزار شــد.
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ویژگیهایشاخص

 ۳لغایت  ۵آبان ماه ۱۴۰۰
مرکز نمایشگاههای بینالمللـی جزیره کیش
مرکـز همایشهـای بینالمللـی جزیره کیـش
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نمایشگاه و همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه

نفـــت ،گاز ،پتروشـــیمی و انـــرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر

اهداف:
رشد تولید و تقویت توان ملی
تقویت پیشرانهای اقتصاد کشور
توجه افزونتر به دیپلماسی اقتصادی
حمایت همه جانبه از چرخه تولید در حوزه انرژی
افزایش تابآوری با ارتقا توان ساخت داخل
ایجاد تعادل در رابطه بخش انرژی با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
تسهیل زمینههای صادرات
افزایش مطلوبیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی
ایجاد ارزش افزوده در کلیه زمینه ها

محورها:
تاکید بر لزوم تطابق فعالیت مناطق آزاد و ویژه با اهداف کالن و باال دستی دولت سیزدهم
تحقق رویکرد اقتصاد دریامحور و استفاده افزونتر از ظرفیتهای آبی و ساحلی
بازشناسی ظرفیتهای مناطق آزاد و ویژه و حرکت در مسیرهای تخصصی
رفع موانع تولید و افزایش توان داخلی در ساخت و تولید تجهیزات و کاالها
بررسی شیوههای تازه برای تامین مالی طرحهای بزرگ
افزایش نواحی و پهنههای نوآوری و تقویت شرکتهای دانش بنیان برای پاسخگویی به نیازها
توجه به توسعه پایدار و رعایت الزامات زیست محیطی
معرفی فرصتهای جدید سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

برگزاری نشستهای تخصصی:
برگزاری  16نشسـت تخصصی با مشـارکت سـازمانها و شـرکتهای حاضـر در درویداد با محوریـت معرفی طرحهای

سـرمایهگذاری  ،بررسـی فرصتها و چالشهای سـرمایهگذاری و تامین مالی پروژههای نفت ،گاز و پتروشـیمی و ...
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نمایشگاه از نگاه آمار

مساحت تحت پوشش

 ۱۵۰۰۰متر مربع

مالقاتهای تجاری
تنظیم شده

+ ۲۰۰

تعداد
بازدیدکنندگان

۶۵۰۰

مشارکت کنندگان

۱۳۷
همایشهای جانبی و
نشستهای تخصصی

۱۶
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مراسمافتتاحیه

سالن خلیج فارس  -مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش
دوشنبه  ۳آبان ماه  - ۱۴۰۰شروع مراسم ساعت ۱۶
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مراسـم افتتاحیـه رویـداد  IFEEX2021سـاعت  ۱۶روز دوشـنبه سـوم آبـان مـاه با حضـور مقامات  ،مسـئولین و عـده کثیری از
مشـارکتکنندگان در سـالن خلیح فارس مرکز همایشهای بین المللی کیش آغاز گردید و سخرانان مراسم به ایراد نقطه نظرات
مختلـف در زمینـه توسـعه حـوزه نفـت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژ یهای تجدید پذیـر در مناطـق آزاد و ویژه اقتصـادی پرداختند.

آمادگی کیش برای جذب سرمایه گذاران در حوزه انرژی

مدیرعامـل وقـت سـازمان منطقـه آزاد کیش در آئیـن افتتاح نمایشـگاه فرصتهای

سـرمایه گـذاری حوزه نفت ،گاز و پتروشـیمی و انرژ یهای تجدیـد پذیر در مناطق
آزاد و ویـژه اقتصـادی ،از آمادگـی ایـن منطقـه آزاد بـرای جـذب سـرمایه گـذاران
بخـش خصوصـی و اسـتفاده از ظرفیـت بـی پایـان انرژ یهـای تجدیـد پذیـر در

تامیـن نیازهـا ،خبرداد.

جعفـر آهنگـران ،اجمـاع ،اراده ملـی ،تحقـق مدیریت یکپارچـه و میـزان اختیارات

سـازمانهای اداره کننـده را عامـل کلیـدی موفقیـت مناطق آزاد برشـمرد.

وی افـزود :بـا توجـه بـه مـوارد فـوق و وجـود مزیتهایـی چـون موقعیـت برتـر

جغرافیایـی مناطـق آزاد و سـایر مشـوقها و تسـهیالت ،ایـن مناطـق میتوانند بـه پویایی و رشـد اقتصـاد کمک قابل

توجهـی نماینـد .البتـه کارامـدی در اقتصـاد ملی به پذیـرش الزاماتی از سـوی کشـورمیزبان ،نیازمند اسـت .این مقام

مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمانهای بیـن المللـی اقتصـادی از مناطـق آزاد به عنـوان الگویـی برای پیوسـتن به
بازارهـای جهانـی یـاد میکننـد ،بیان داشـت :تجربه موفق مناطـق آزاد در جهان ،بیانگرنقش برجسـته ایـن مناطق در

تولیـد ناخالـص داخلی اسـت.

وی در بخـش دیگرسـخنان خـود به تشـریح ظرفیت نیروگاههـای انرژی کیش پرداخـت و گفت :تولید بـرق در جزیره

حـدود  200مـگاوات اسـت کـه بـا مدیریـت صحیـح ،تابسـتان امسـال در پیک مصرف بـه  185مـگاوات رسـید و در
گرمتریـن روزهـای کیـش ،یـک روز خاموشـی را تجربـه نکردیم .ایـن موضوع گویـای نیاز مبرم به سـرمایه گـذاری در

حـوزه انرژ یهـای نـو و تجدیدپذیر کیش اسـت .در حال حاضر سـاخت دو نیروگاه  42مگاواتی در دسـتور کار سـازمان

و شـرکت آب و بـرق کیش قرار دارد .سـازمان منطقـه آزاد کیش همچنین در بحث اسـتفاده از انرژ یهای تجدید پذیر
بـه ویـژه در جزیـره هندورابـی ،کـه در طرح جامـع مصـوب از آن به عنوان جزیـره بدون کربن یاد شـده اسـت ،آماده
جذب سـرمایه گـذاران بخش خصوصی اسـت.

فرصتهای بزرگ سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

عضو هیات مدیره سـازمان منطقه آزاد قشـم ،بزرگترین جزیره خلیج فارس را مسـتعد
توسـعه فعالیتهای صنعتـی و اقتصادی از جملـه طرح بزرگ بانکرینگ به کشـتیهای

عظیـم عبـوری از آبراه بین المللی خلیج فارس دانسـت.

پرویـن فرشـچی در پیامـی کـه از طـرف علـی درویش پور مدیـر عامل وقت سـازمان
منطقـه آزاد قشـم قرائت کرد ،به تشـریح فرصتهـا در حوزه نفت ،گاز ،پتروشـیمی و
تولیـد انرژیهـای تجدیـد پذیـر و معرفی طرحهـا و پروژههـای زیر بنایـی در منطقه

آزاد قشـم پرداخـت و گفـت :جزیـره قشـم بـا  1500کیلومترمربـع مسـاحت و 350

کیلومتر سـاحل بی نظیر با عمقی بسـیار مناسـب در سـواحل شـمالی و جنوبی جزیره
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قشـم در نزدیکی تنگه هرمز و در نقطهای بسـیار اسـتراتژیک واقع شـده اسـت.

وی ،منطقـه آزاد قشـم واقـع در جوارتنگـه هرمـز و محل عبور کشـتیهای تجـاری و حامل انـرژی دنیـا را مزیت بیبدیلی

دانسـت کـه از آن اسـتفاده مطلوب نشـده اسـت و افـزود :بی تردید ،وجـود میدانهای بـزرگ نفـت و گاز در این منطقه
ژئوپلوتیـک ،یکـی از بزرگترین ظرفیتهای این منطقه از کشـورعزیزمان اسـت.

وی افـزود :در چنـد سـال گذشـته و بـا انجـام اصالحـات سـاختاری درحـوزه نفت و انـرژی ،تعامل سـازنده بـا وزارت
نفـت ،وزارت نیـرو ،شـرکتهای مـادر تخصصـی زیـر مجموعه و جذب سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی ،نسـبت به

ایجـاد طر حهـای تولیـد آب و بـرق ،پاالیشـگاه ،ذخیره سـازی نفت خام و فرآوردههای ویژه ی نفتی ،سـوخت رسـانی

و خدمـات کشـتیرانی ،صنایـع باالدسـت ،میانـی و پایین دسـت پتروشـیمی اقدام و تعـدادی از طر حهـا و پروژههای
بـزرگ نیروگاهـی ،پاالیشـگاهی و ذخیـره سـازی و بانکرینـگ و همچنین اجـرای زیر سـاختهای آنها از جمله اسـکله
بـزرگ نفتـی ،خطـوط انتقـال نفـت و گاز بـه ارزش تقریبی بیـش از یک و نیـم میلیـارد دالر در منطقه آزاد قشـم اقدام

شـده است.

پرویـن فرشـچی پـور افـزود :در حـال حاضر بـا انجـام مطالعات طـرح جامع هـاب نفـت ،گاز و پتروشـیمی در منطقه

آزاد و ویـژه اقتصـادی سـلخ قشـم ،انجـام مطالعـات ارزیابـی زیسـت محیطی ،بنـدر صادراتـی و احداث خـط انتقال
گاز  30اینـچ بـه طـول  57کیلومتـر از خـط هفتـم سراسـری بندرعبـاس به قشـم جهت تامیـن خوراک گاز و سـوخت

پنـج مجتمـع بـزرگ پتروشـیمی ،احداث پاالیشـگاههای نفتـی و واحدهـای  LNGکه با حمایت شـرکت ملـی صنایع

پتروشـیمی ایران ،سـازمان محیط زیسـت کشـور ،سـازمان بنادر و کشـتیرانی ،گمرک جمهوری اسلامی ایران و کلیه
نهادهـای حاضـر و مسـتقر در منطقـه آزاد و ویـژه اقتصـادی قشـم و اسـتان هرمزگان ،موفـق به ایجاد سـومین هاب

پتروشـیمی کشـور شـده ایـم .وی تصریح کرد :منطقه آزاد قشـم بـا اجرای این طر حهـا و پروژهها در آینـدهای نزدیک
بـه یکـی از بزرگتریـن قطبهـای تولید انـرژی و تبدیل خواهد شـد.

باارزشترین امتیاز ایران ،نقش لجستیکی و ارتباط است

مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد چابهـار ،دیگـر سـخنران مراسـم اظهار داشـت :مرور
اسـناد تاریخـی و توجه به گذشـتههای اقتصـادی در طول تاریخ ،بیانگر این اسـت که

مهمتریـن ویژگـی کشـور ما ،نقش لجسـتیکی و ظرفیـت ارتباطی آن اسـت و نگاه به

نقشـهی جهـان و جغرافیـای ایـران و محوریت اتصال شـمال و جنـوب ،موید همین
مطلب اسـت.

عبدالرحیـم کـردی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در سـدهی گذشـته بـه مـرور زمـان و

شـکلگیری حضور نفـت در اقتصاد و منابع طبیعی ،ماموریـت و نقش اصلی ارتباطی
کشـورمان به فراموشـی سـپرده شـده اسـت ،گفت :با توسـعهی صنعت در دهههای

گذشـته و کاهش شـکافهای فناورانه ما نسـبت به دنیای پیشـرفته ،نقش و اهمیت لجسـتیک در کشـور تقویت شـده

اسـت .وی بـا اشـاره به تعبیـر "گنج پنهان" به چابهار از سـوی مقام معظم رهبـری  ،افزود :چابهار مـورد توجه اقتصادهای
دنیاسـت و اهمیـت کریدورهـای ارتباطـی از تنهـا بندر اقیانوسـی ایران بـا توجه به بحرانهـا و تهدیدهـای خلیجفارس،
اهتمـام دولتهـا را در یـک دهـهی گذشـته برای توسـعهی این بندر بیشـتر کرده اسـت .بنابراین نقطهی تالقی دو سـند

مهم" :سـند توسـعهی محور شـرق با ماموریت تجارت و لجسـتیک و ارتباط جنوب به شـمال" و "سـند توسـعهی سـواحل

مکـران" شـکوفایی این گنـج پنهان را نویـد میدهد.
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ضرورت تبیین نظام جامع توسعه فناوری در مناطق آزاد و ویژه

معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در راسـتای مأموریتهای خود و پاسـخگویی
بـه نیازهـای فناورانـه در مناطـق آزاد تجـاری  -صنعتـی و مناطـق ویـژه اقتصـادی،

همـکاری و همفکـری بیش از پیش بـا دبیرخانه شـورایعالی مناطق آزاد را در دسـتور

کار خـود قـرار داده اسـت .این همکاری به منظـور اتخاذ تصمیمـات کالن و راهبردی،

ایجاد زیرسـاختهای سـخت افزاری و نرم افزاری (فیزیکی و سیسـتمی) برای تأمین و
توسـعه فناوریهـای مورد نیاز در مناطـق آزاد تجاری  -صنعتی و مناطـق ویژه اقتصادی
کشـور و رفـع موانـع توسـعه فناوری در این مناطق ،تسـهیل و تسـریع اسـتقرار مراکز

نـوآوری ،شـتاب دهندههـای تخصصـی و مـدارس کارآفرینـی ،برگـزاری همایشـها و

نمایشـگاههای مشـترک و ...صورت خواهـد گرفت.

مهدی شـریف زاده ،دبیر سـتاد توسـعه فناوریهای حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری گفت:هم

اکنـون راه انـدازی و تقویـت کارخانـه نـوآوری انزلـی ،مرکـز نـوآوری چابهـار ،پـارک علموفنـاوری خلیج فارس قشـم ،مرکز
نـوآوری ارونـد (اروندتِـک) ،کارخانـه نـوآوری در منطقه آزاد فـرودگاه امام خمینـی (ره) ،صندوق پژوهش و فنـاوری و مرکز

نـوآوری ارس ،بـرج نـوآوری و مرکـز نوآوری جهاد دانشـگاهی کیش ،مدرسـه کارآفرینی ماکـو و ...در اولویت قـرار دارد ،اما

بایـد بدانیـم تأسـیس این مراکز پایان کار نیسـت بلکـه آغاز راه اسـت .وی افزود  :در هـر یک از مناطق آزاد و ویژه کشـور
بایـد مبتنـی بر مأموریت تبیین شـده و شـرایط ویـژهای که دارند ،نظـام نوآوری با رویکرد خاصی شـکل بگیـرد تا زیر چتر

آن اتفاقـات ارزشـمندی رقم بخورد.

لزوم ایجاد جذابیتهای بیشترسرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه

مجیـد محمدپـور رئیـس هیـات مدیـره انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعت نفت
ایران(اسـتصنا) ،در افتتاحیه نمایشـگاه و همایش معرفی فرصتهای سـرمایه گذاری

و توسـعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژیهای تجدید پذیر در مرکز نمایشگاههای
بیـن المللـی کیش ،گفت :تغییـرات صـورت گرفتـه در دبیرخانه شـورای عالی مناطق

آزاد و ویـژه کشـور ،نویـد بخش ایجاد شـرایطی بهتـر در مناطق آزاد و ویژه اسـت.

وی بـا اشـاره به زحمـات فـراوان در دهههای گذشـته ،گفت :با برنامه ریزی مشـترک
معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری ،هلدینگ خلیج فارس و انجمن اسـتصنا،
توانسـتیم سـهم تولید داخـل در صنعت نفـت ،گاز و پتروشـیمی را از  70درصد به 85

درصـد برسـانیم که این برای کشـور افتخار اسـت.

وی افـزود :بـا هماهنگـی حداکثـری در بخشهای حاکمیتی و تصحیـح برخی نگرشها بـه مناطق آزاد و ویـژه ،میتوان

از ایـن نقـاط مهـم برای رشـد صـادرات بهره زیادی بـرد .وی با بیان اینکـه مناطق آزاد بـه عنوان هـاب صادراتی باید عمل
کننـد ،گفـت :سـفارش ورود تجهیـزات در مناطق آزاد بخـش تولیـد را آزاد ،میدهد و این مبادی باید مسـدود گردد.

وی برگزاری این رویداد بزرگ و ایجاد هم افزایی و هم رسـانی بین مشـارکت کنندگان را مطلوب ارزیابی و از برگزارکنندگان
این رویـداد قدردانی کرد.
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ظرفیت تامین مالی به  ۱۰۰هزار میلیارد تومان میرسد

مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران گفـت :تامین مالـی بخشهـای مختلف صنعت

بـا اسـتفاده از ظرفیـت طرح طـراوت ،طر حهـای جدید و اعتبـارات اسـنادی ریالی
بانـک صـادرات ایـران تـا پایان سـال جـاری در صورت وجـود پروژههـای جدید به
 ۱۰۰هـزار میلیـارد تومان خواهد رسـید.

حجتالـه صیـدی بـا اعلام آمادگـی بـرای تامیـن مالـی پروژههـای ایـن صنعـت

افـزود :بانـک صـادرات ایـران از ابتـدای سـال  ۹۸همزمـان بـا نامگـذاری آن سـال
بـه عنـوان سـال «رونق تولید» از سـوی مقـام معظم رهبری بـا اسـتفاده از قابلیت

طـرح طـراوت و اعتبـارات اسـنادی ریالی داخلـی در شـرایط تنگناهـای بینالمللی،

حمایـت از بخشهـای مختلـف اقتصـادی و تولیـدی کشـور را با داخلی سـازی اعتبـارات اسـنادی آغاز کرد .سـال ۹۹

بیـش از  ۴۵هـزار میلیـارد تومـان از ایـن طریق تامین مالـی انجام شـد و از ابتدای سـال  ۱۴۰۰نیز تاکنـون بالغ بر ۳۵

هـزار میلیـارد تومـان از این مکانیسـم بـرای بنگاههای اقتصادی کشـور تامین مالـی صورت گرفته و در تالش هسـتیم

تـا در صـورت وجـود ،پروژههـای جدیـد ،ایـن رقـم را تا پایان سـال جـاری بـه  ۱۰۰هزار میلیـارد تومان برسـانیم.

وی افـزود :در بررسـی تامیـن مالـی پروژههـای اقتصادی چندین نکتـه مورد توجه قـرار میگیرد که وجود بـازار فروش

بـرای کاال و خدمـات تولیدشـده ،وجـود فناوری و تکنولـوژی در صنعت ،مدیریـت و امکان تامین مالـی مهمترین این
مـوارد هسـتند .بـه گفتـه وی بازار صنعت پتروشـیمی تا سـال  ۲۰۵۰همچنـان داغ و پر رونق خواهد بـود .ضمن اینکه

دانش و تجربه این صنعت در سـطح بسـیار مناسـبی در کشـور وجود دارد.

مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران بـا اشـاره به اینکـه تولیـد در صنعت پتروشـیمی از اهـداف خود عقب اسـت ،برای
حمایـت از تامیـن مالـی بانکهـا از پروژههـای این صنعت اعلام آمادگی کرد و بـا تبریک انتصاب دکتر سـعید محمد

بـه عنـوان مشـاور رئیس جمهور و دبیری شـورای عالـی مناطق آزاد اظهـار امیدواری کـرد :با برنامهریـزی صحیح۴۰۰ ،
میلیـارد دالر تولیـد ناخالـص داخلـی در مناطق آزاد بـه تولید ناخالص ملی در سـرزمین اصلی افزوده شـود.

رشد چشمگیر شرکتهای دانش بنیان در سایه حمایتهای حاکمیت
مشـاور معاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری گفت :هم اکنون در کشـور ،6326
شـرکت دانـش بنیـان فعالیت دارنـد که این رونـد همچنان به مسـیر صعودی خود

ادامـه میدهد.

علـی وطنـی اظهـار داشـت :ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال  ۹۲تنها  ۵۶شـرکت
دانـش بنیـان فعالیـت داشـتند کـه در نتیجـه حمایتهـای عالـی حاکمیتـی ،این

تعـداد هـم اکنـون به بیـش از  6هزارشـرکت رسـیده اسـت.

وی ادامـه داد :شـرکتهای دانـش بنیـان بـا حمایـت بانکهـا بـه عنـوان یکی از
ارکان زیسـت بـوم نـوآوری ،موجب اشـتغالزایی میشـوند و بنابراین بایـد بتوانیم

از ایـن شـرکتها بـرای شناسـایی چالشهـا و موانع پیـش روی صنعت و ارایه راهـکار حل چالشهـای حوزه صنعت

و اقتصاد بهـره ببریم.
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علـی وطنـی گفـت :راه انـدازی شـرکتهای دانش بنیـان یکـی از تجربههای موفـق نظام در سـرمایه گـذاری و ایجاد

اشـتغال اسـت و انتظـار مـیرود ،شـورایعالی مناطـق آزاد تجـاری و ویـژه اقتصـادی بتواند از ایـن تجربه در راسـتای
توسـعه فعالیتهـای سـرمایه گـذاری در ایـن مناطق اسـتفاده کنند.

وی افـزود :همچنین توصیه میشـود این شـورا ،تدویـن برنامههای توسـعهای مناطق آزاد تجاری و ویـژه اقتصادی را
برمبنای سـند ملی آمایش سـرزمین و ماموریتهای محوله در سیاسـتهای کلی اقتصاد و اسـناد باال دسـتی انجام
دهـد و نسـلهای چهـارم ایـن مناطق را بـا ایجاد مراکـزو پهنههای نـوآوری و دانش بنیان تخصـص محقق کند.

علـی وطنـی در ادامـه از حمایـت دبیرخانه شـورای عالی مناطـق آزاد و ویژه اقتصادی و سـازمان منطقـه آزاد کیش در
برپایـی مسـتمر رویدادهایـی نظیر رویداد حمایت از سـاخت داخل در صنعت پتروشـیمی و فرصتهای سـرمایه گذاری

در صنعـت نفـت ،گاز پتروشـیمی در مناطـق آزاد و ویژه و رویـداد تاثیر گذار کیش اینوکس به دسـت بخش خصوصی
توانمنـد تشـکر کـرد و گفـت :ایـن رویکـرد هوشـمندانه موجب شـده تـا راهبردهـا و نتایج ارزشـمندی از خلال این
برنامههـا بـرای تقویـت اقتصـاد کشـور و افزایش توان سـاخت داخل ایجـاد گردد.

حفظ حقوق نسلهای آینده

عضـو هیـأت عامـل و معـاون اقتصـادی صندوق توسـعه ی ملـی در آغاز سـخنان

خـود ضمـن تشـکر از برگزارکننـدگان ایـن رویـداد گفـت :صنـدوق توسـعه ملی با
رویکـرد اصلـی حفظ حقوق نسـلهای آینـده و تبدیـل منابع ملی به سـرمایههای

زاینـده و مولـد اقتصـادی در پروژههـای اقتصادی و بزرگ کشـور مشـارکت میکند.

وی افزود :مقام معظم رهبری در سیاسـتهای کلی برنامه ششـم ،در بند  10سیاسـتهای
کلـی ابالغـی نگاهـی را اعلام کردنـد و فرمودند :مسـاله این اسـت که تغییـر نگاه به

نفـت و گاز و درآمدهـای حاصـل از آن از منبع تامین بودجه عمومی کشـور به منابع و
سـرمایههای زاینده اقتصادی صـورت گیرد.

اصغرابوالحسـنی ،عضـو هیـأت عامـل و معاون اقتصـادی صندوق توسـعه ی ملی با بیـان این مطلب گفت :سالهاسـت
کـه صنعـت نفت به عنوان پیشـران اقتصاد کشـور ،نقش اساسـی در تحقق اهـداف کالن اقتصاد ملی در افق چشـم انداز

 20سـاله ایفـا میکنـد و صنـدوق هم در این راسـتا ،ضمـن توجه به توجیه فنـی و اقتصـادی ،به موضوع ایجـاد ثروتهای

مانـدگار و زاینده بودن هـم توجه دارد.

وی افـزود :بـا توجـه بـه نقـش تاثیـر گـذار صندوق توسـعه ملـی بـرای تبدیـل بخشـی از داراییهـای حاصـل از فروش

فرآوردههـای نفتـی و گاز بـه ثروتهـای ماندگار ،مولـد وسـرمایههای زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سـهم نسـل آینده،

ایـن صنـدوق در مـدت زمـان کوتاه فعالیت  10سـالهی خود قدمهای مهمی برای رشـد در مسـیر شـکوفایی اقتصاد کشـور
با وجود تمامی مشـکالت برداشـته اسـت.
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رشد مداوم تولیدات پتروشیمی

بهـزاد محمـدی مدیرعامل وقت شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی ایران در ایـن رویداد
اظهـار داشـت :براسـاس پیش بینیهـا ،با اجرای ایـن طرحهای توسـعهای  ،ظرفیت

کنونـی تولیـد صنعت پتروشـیمی که در حال حاضر  90میلیون تن اسـت بـا وجود 50
طـرح فعال در صنعت پتروشـیمی که تـا پایان سـال 1404به بهره برداری میرسـند،به
 ۱۳۶میلیـون تـن خواهـد رسـید .درآمـد این صنعـت نیـز از  ۲۱میلیـارد دالر کنونی به

حـدود  ۳۷میلیارد دالر میرسـد.

وی افـزود:از صنعـت پتروشـیمی بـه عنوان صنعتـی ارزش آفریـن یاد میشـود  .این

صنعـت طالیـه دار ایجـاد ارزش افزوده در صنایع نفـت وگاز اسـت و ازآنجایی که این

صنعـت بـه لحاظ موقعیت جغرافیایی کشـورمان ،دسترسـی بـه آبهـای آزاد ،خوراک پایـدار و ذخایـر هیدروکربوری غنی

ومتنـوع ،ازحداقـل ریسـک برخـوردار اسـت ،تمایل بیشـتر سـرمایه گـذاری برای مشـارکت در اجـرای طرحهـا را موجب
گردیده اسـت.

به گفته وی ،طبق سیاسـتگذاری دولتها در ایجاد مناطق ویژه آزاد اقتصادی به منظور توسـعه حوزه نفت وگاز وپتروشـیمی
وانرژیهای تجدید پذیر در این مناطق  ،شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی نیز در این عرصه پیشـرو بوده اسـت ودر طول بیش
از نیـم قـرن از ایجـاد ایـن صنعت عظیم با اجرای طرحهای متعدد در مناطق مختلف کشـور و بویـژه در منطقه ویژه اقتصادی
ماهشـهر و در منطقـه ویـژه اقتصـادی پارس (عسـلویه) نقش بی بدیلی را در تولید و رونق اقتصاد ی کشـور و جذب سـرمایه

گـذاری داخلی و خارجی ایفا نموده اسـت .

براسـاس آمـار فعلـی سـهم منطقـه ویژه پـارس از ظرفیـت  90میلیون تنـی کنونی تولید محصـول به میـزان  45میلیون

تـن میباشـد و اکنـون  24مجتمع پتروشـیمی در این منطقه وجود دارد .براین اسـاس منطقه ویژه اقتصادی پتروشـیمی

ماهشـهرنیز بـه عنـوان یکـی از قطبهـای اصلی صنعـت پتروشـیمی  30درصد ظرفیـت تولید کشـور را در اختیـار دارد .
وی افـزود  :همـگام بـا توسـعه صنعت پتروشـیمی در مناطق مختلف و بر اسـاس تعریـف و اجرای طرحهـای جهش دوم

وسـوم و پیشـران صنعت پتروشـیمی مناطق جدیدی نیز از جمله منطقه اقتصادی انرژی برپارسـیان  ،مکران ،قشـم و ....
نیـز بـرای فرصتهای سـرمایه گـذاری در نظر گرفته شـده اند .
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تالقی بخشهای بزرگ اقتصاد ایران در مناطق آزاد و ویژه

مشـاور رییس جمهور و دبیر شـورایعالی مناطـق آزاد تجاری ـ صنعتـی و ویژه اقتصادی
در مراسـم افتتاحیـه ایـن رویـداد اظهـار داشـت :بـه منظور بهبـود وضعیـت اقتصادی
کشـور ،مناطـق آزاد کشـور بـه واسـطه توانمندیهـا و ویژگیهای منحصر به فـردی که

دارنـد ،محـل تالقـی و ارتبـاط تنگاتنگ بخشهـای اقتصادی از جمله سـرمایه گـذاران،

تامیـن کنندگان منابع مالی ،تولیـد کنندگان تجهیزات ،صاحبان صنایـعو صادرکنندگان
میشوند.

سـعید محمـد در آیین گشـایش رویـداد معرفی فرصتهای سـرمایه گذاری و توسـعه

حـوزه نفـت ،گاز و پتروشـیمی و انرژیهای تجدید پذیـر در جزیره کیش اظهار داشـت:

ایران از برترین کشـورهای جهان به لحاظ ذخایر هیدرو کربنی اسـت و اگر هر کشـوری

ایـن تواناییهـا را داشـت ،بدون شـک اکنون بـه یک قطب و قدرت در عرصه صادرات این مواد تبدیل شـده بـود .وی با بیان
اینکه اقتصاد کشـور به دلیل بیماری مزمن وابسـتگی به حوزه نفت ،علی رغم داشـتن دانش فنی نتوانسـته از ظرفیت ذخایر

هیدرو کربن کشـور اسـتفاده بهینه داشـته باشـد ،اضافه کرد :باید به گونهای برنامه ریزی شـود که با تکمیل زنجیره نفت ،گاز

و پتروشـیمی ،از یـک صـادر کننده مواد خـام به صادر کننده تمام محصوالت این عرصه تبدیل شـویم .مشـاور رییس جمهور

گفـت :بـا تکمیل زنجیـره ارزش صنعت نفـت و گاز میتوانیم حلاوت درآمد نفت را به سـفره ایرانیها ببریم.

وی بـا بیـان اینکـه فاز  11این میدان گازی که فاز افزایش دهنده میزان اسـتحصال اسـت بـه دلیل خلف وعده غربیها تکمیل

نشـده اسـت یادآور شـد :با توجه به وابسـتگی انرژی کشـور به این مسـاله الزم اسـت که فعاالن حوزه صنعت نفت ،گاز و
پتروشـیمی ،این مسـئولیت را به دوش بکشـند و این خال را جبران کنند.

دبیر شـورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یادآور شـد :در راسـتای انجام وظایف برای جبران کاسـتیها،
مناطـق آزاد و ویـژه میتواننـد نقـش آفرینی تازهای برای در کنار هم قرار گرفتن بخشهای مختلف سـرمایه گـذاری و اقتصاد

و تسـهیل فرآیند ارتباط بین تامین کنندگان مالی ،سـرمایه گذاران ،سـازندگان تجهیزات ،داشته باشند.

سـعید محمـد یادآور شـد :مباحث معافیتهای مالیاتـی (پس از رفع نقـص مالیات ارزش افزود تا پایان سـال جـاری) ،حق
گمرکـی و ترددهـای اتبـاع خارجـی ،ظرفیتهای لجسـتیکی از جمله آبهـای آزاد و شـبکههای ریلی و حمـل و نقل از جمله

مزیتهـا و ویژگیهـای مناطـق آزاد تجاری اسـت که میتواند در تسـهیل فرایندهای سـرمایه گـذاری نقش ایفا کنند.

وی اظهار داشـت :دبیرخانه شـورای عالی مناطق آزاد و ویژه در این مسـیر در حال تدوین برنامههای مختلفی از جمله ایجاد
بانـک ارزی بـا همـکاری بانـک مرکزی اسـت تا موجب شـتاب در فرایندهـا و ایجاد ظرفیتهـای جدید در ایـن مناطق برای

تحقـق اهـداف اقتصادی دولت باشـد .مشـاور رییـس جمهور گفت :ایرانیان خارج از کشـور و سـرمایه گـذاران بین المللی از
تصمیـم ایـران بـه راه انـدازی بانک ارزی یا بانک آفشـور اسـتقبال کرده اند .همچنیـن طرحها و برنامههای مربـوط به ایجاد

تـاالر بیـن المللـی بـورس به جمـع بندی رسـیده و بـه زودی مقدمات ایجـاد آن در  2مرحله شـامل تهیـه واگـذاری اوراق به
صـورت ارزی و ارایـه سـهام ارزی ،انجـام میشـود .نکتـه مهـم دیگر آنکه بهره بـردای از ظرفیتهـای توافق  25سـاله با چین
از جملـه برنامههـای دبیرخانـه در این زمینه اسـت .وی تکمیـل زنجیره رمز ارزها در مناطـق آزاد تجاری ،اسـتفاده از کیف پول

مجازی و اعتباری ،مشـارکت عمومی و خصوصی و سـرمایه گذاریهای خارجی به ویژه از محل سـند همکاری  25سـاله چین

را از دیگـر روش هایـی اعلام کـرد که دبیرخانه شـورایعالی مناطق آزاد و ویژه برای تامین منابع مالی در دسـت پیگیـری دارد.

دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی یـاد آور شـد :هم اکنـون بیش از  100فرصت سـرمایه گـذاری در مناطـق آزاد
شناسـایی شـده و از سـرمایه گـذاران دعـوت بـه همکاری میکنیم تـا از ایـن فرصتهای مطالعاتی کـه در تمام مناطـق آزاد

تجـاری و ویژه پراکنده اسـت ،اسـتفاده کنند.
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نمایشگاه

 ۳لغایت  ۵آبان ماه ۱۴۰۰
مرکز نمایشگاههای بینالمللـی جزیره کیش
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لیست مشارکت کنندگان نمایشگاه
ردیف

نام شرکت
مجتمعهای پتروشیمی

1

دبیرخانه نمایشگاه شورای عالی مناطق آزاد

2

سازمان منطقه آزاد کیش

3

سازمان منطقه آزاد قشم

4

سازمان منطقه آزاد چابهار

5

سازمان منطقه آزاد انزلی

6

سازمان منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان جنوب

7

سازمان منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی و معدنی خلیج فارس

8

سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

9

سازمان منطقه ویژه اقتصادی سرخس

10

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

11

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

12

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

13

پتروشیمی اروند

14

پارس بهین پاالیش نفت قشم

15

پتروشیمی بوعلی سینا

16

پتروشیمی پارس

17

پتروشیمی بندر امام

18

پتروشیمی خوزستان

19

پتروشیمی کارون

20

پتروشیمی تند گویان

21

پتروشیمی امیر کبیر

22

پتروشیمی نوری

23

فجر انرژی خلیج فارس

24

پتروشیمی نگین مکران

25

مبین انرژی خلیج فارس

26

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

27

گسترش صنایع شیمیایی سینا

28

پایانهها و مخازن پتروشیمی

29

نفت پاسارگاد

30

پاالیش نفت الوان

۳۱

گسترش صنایع شیمیایی سینا

۳۲

پترو پاالیش آناهیتا

۳۳

نفت ایرانول
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33

مجتمع پتروشیمی بدر شرق

34

پتروشیمی دماوند

35

طراحی فرآیند کیا

36

بانک صادرات

37

بانک تجارت

38

بانک دی

39

بانک ملت

40

بانک رفاه کارگران

41

گروه مالی دی

42

تامین سرمایه بانک ملت

43

تامین سرمایه سپهر

44

تامین سرمایه کاردان

45

بیمه ایران

46

بیمه ایران معین

47

بیمه آسماری

48

بیمه دی

49

بیمه ما

50

بیمه پاسارگاد

51

بیمه تجارت نو

52

بیمه رفاه فرزان هدف

53

بیمه سرمد

54

صرافی دی

55

صرافی رفاه

56

کارگزاری رفاه

57

گروه توسعه اقتصاد ملل

58

گسترش انرژی ملل

59

کارگزاری دی

60

کارگزاری بانک ملت

61

سپید پالست

62

کیمیا صنعت مبنا

63

صنایع نورد و فوالد هما

64

هامون نایره

65

صنایع ماشینهای الکتریکی جوین

66

انجمن سازندگان تجهیزات نفت

حوزه بانک و بیمه

تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات
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67

گسترش فناوری خوارزمی

68

پارت سازی مشهد

69

گروه صنعتی پرتو(پرتو صنعت پاژ)

70

هیالویس آرینا

71

ماشین سازی پارس

72

سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک صبا

73

مروارید پارسیان

74

پیچ مهره سازان صنعتی

75

حفاری استوان كیش

76

پترو دانیال كیش

77

پتروكاریز امید كیش

78

هاشم تریلر

79

تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم

80

پترو کاال پاسارگاد کیش

81

سهند صنعت پارتیکان

82

پایان صنعت تیران

83

فرم نورد

84

فن گستر پویا

85

سیال ابزار

86

ایرانیان واروم

87

مهندسی توربین تجهیز دوار رایکا

88

قشم مولد

89

صنعتی و تولیدی هزاوه اراک

90

طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک)

91

توسعه اقتصادی پردیسان

92

ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی
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مشاوران و پیمانکاران EPCF

خط نقرهای قشم
93

آسفالت طوس

94

مهندسی و ساختمان تیو انرژی

96

گسترش انرژی پاسارگاد

97

تنکو

98

مدیریت پروژههای صنعتی (مپصا)

99

صنعتی و دریایی ایران (صدرا)

100

حفاری مشاوران انرژی پارسیان کیش

101

مشاوران انرژی تهران
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102

محور طالئی

103

خدمات مهندسی پژواک انرژی

104

آسفالت طوس پاالیش قشم
شرکتهای دانش بنیان و مراکزعلمی و تحقیقاتی
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105

شتاب دهنده دانش بنیان نفت پیاکو

106

مهندسی مه راد صنعت خالق

107

دانشگاه علم و صنعت ایران

108

پژوهشکده محیط زیست کیش

109

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

110

فرا صنعت آرمان

111

فن آفرین پارس کیش

112

پارک علم و فناوری پردیس

113

مبنا پژوهان فناور یهای نوین آتیه

114

توسعه دانش و فناوری ایلیا

115

دانش بنیان برون تاب انرژی

116

دانشگاهی توسعه و فناوری معین

117

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

118

موسسه احداث و انرژی

119

سپینود شرق

120

نوران ارتباطات پایدار

121

انستیو ازدیاد برداشت نفت دانشگاه علم و صنعت ایران

122

تجدید بنا و توسعه کیش

123

فناوران لیزر سپاهان

124

کاراپاالیه

125

ایده پرداز سپهر

126

توسعه نوران انرژی سبز خاورمیانه

127

هلدینگ آرمین افق پارسیان

128

پیشگامان شیمی

129

مهراد صنعت خالق

130

رسانه سیمای ایرانیان  -ویکست

131

نور فن آوری تک پرتو نوران

132

کیمیا فرایند نقش جهان

133

گروه فناور بوم بانان کیش

134

گروه فناور آرمان آرای کیش

135

کندوکاوانرژی پارس

136

کندوکاو انرژی پارس کیش

۱۳۷

رایان رشد افزار
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همایشها و
نشستهای تخصصی

 ۴لغایت  ۵آبان ماه ۱۴۰۰
مرکـز همایشهـای بینالمللـی جزیره کیـش
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برگزاری  16پنل تخصصی در رویداد آیفیکس
 ۱۶پنـل تخصصـی همزمـان بـا نمایشـگاه و همایـش معرفـی فرصتهای سـرمایه گذاری و توسـعه حـوزه نفـت  ،گاز و

پتروشـیمی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کشـور (آیفیکـس  )۲۰۲۱در جزیـره کیش برگزار شـد .این پنلهـا در زمینههای

مختلـف در روزهـای چهـارم و پنجـم آبـان در مرکـز همایشهای بیـن المللی جزیـره کیش برگزار شـد.

معرفـی فرصتهـای سـرمایه گذاری پتروشـیمی ،تحلیل و فرصـت یابی زنجیرههـای ارزش در صنایع پایین دسـت نفت،

گاز و پتروشـیمی ،توسـعه و تعمیـق دانش بنیـان در زنجیرههای ارزش حـوزه انرژی ،چالش و فرصتهای سـرمایه گذاری
در پروژههـای حـوزه انـرژی در مناطـق آراد و ویژه اقتصـادی از جمله پنلهـای روز اول بود.

دیگـر پنلهـای تخصصی برنامه ریزی شـده در روز اول ،امنیت سـرمایه گـذاری در مناطق آزاد ،روشهـای جدید زنجیرهی

تامیـن مالـی اجـرای پروژههـای نفـت ،گاز و پتروشـیمی پژوهـش  -تحلیـل فرصتهـای ایـران از عضویـت در سـازمان

همکاریهـای شـانگهای و ریسـک ها ،اقتصـاد صنعت آب شـیرین در مناطـق آزاد بود.
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پنلهـای روز دوم نیـز شـامل معرفـی انـواع روشهـای تامین مالـی در صنعت پتروشـیمی ایـران از طریق بازار سـرمایه،

تامیـن مالـی از طریـق بازار پول ،رویکردهـای حمایتی معاونت علمی و فنـاوری در مناطق آزاد و ویژه اقتصـادی ،مروری بر
ظرفیتهـای سـازمانهای منطقـهای و بیـن المللـی در حوزه انرژیهـای تجدید پذیـر و معرفی طرحهای هـاب نفت گاز
و پتروشـیمی منطقه آزاد قشـم بـود که مورد اسـتقبال بنگاهها و متخصصان قـرار گرفت.

از دیگـر پنلهـای ایـن رویـداد ،جذابیتهـای سـرمایه گـذاری در پتروشـمیها وپاالیشـگاهها ،روشهـای تامیـن مالـی

مگاپروژههـا فرصتهـا و چالـش ها ،سـناریو نگاری و تحلیل سـناریوهای شـناور در امکان سـنجی پروژههـای نفت ،گاز،

پتروشـیمی ،مطالعـه مـوردی پـروژه عظیم الماس ماهشـهرمتعلق بـه هلدینگ خلیج فـارس ،نقش توسـعه فناوریهای

مالـی در تقویـت زیرسـاختهای پاییـن دسـتی نفـت و حفاری چاههـای فوق طویـل بود.
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سالن رازی

سالن ابن سینا
۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰

۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰

۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰

۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰

معرفی فرصت های
سرمایه گذاری صنعت
پتروشیمی ایران

تحلیل و فرصت یابی
زنجیره های ارزش در صنایع
پایین دست نفت ،گاز و
پتروشیمی

چالش ها و
فرصت های توسعه سرمایه
گذاری در پروژه های حوزه انرژی
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

توسعه و تعمیق اقتصاد
دانشبنیان در زنجیرههای
ارزش حوزه انرژی

سهشنبه
 ۴آبان

(شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
معرفی انواع
روش های تامین مالی در
صنعت پتروشیمی ایران از
طریق بازار سرمایه

(دفتر صنایع پایین دستی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی
و موسسه سپینود شرق)

( معاونت اقتصادی دبیر خانه
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی کشور )

تامین مالی از طریق بازار پول

رویکرد و حمایتهای معاونت
علمیوفناوری ریاست جمهوری
از توسعه فناوری و نوآوری در
مناطق آزاد/ویژه اقتصادی

چهار شنبه
 ۵آبان

(شرکت ملی صنایع پتروشیمی
و تامین سرمایه کاردان)

(شرکت ملی صنایعپتروشیمی،
تامین سرمایه کاردان و
بانکتجارت)

( معاونت علمیوفناوری
ریاست جمهوری)

سالن خوارزمی

سهشنبه
 ۴آبان

مروری بر
ظرفیت های سازمان های
منطقه ای و
بین المللی در حوزه انرژی
های تجدید پذیر و معرفی
طرح های هاب نفت گاز و
پتروشیمی منطقه آزاد قشم

(سازمان منطقه آزاد قشم)

سالن مالصدرا

۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰

۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰

۰۹:۳۰ - ۱۱:۰۰

۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰

امنیت سرمایه گذاری در
مناطق آزاد
قوانین
 مشوقها جاذبه های اقتصادی استمرار موثق شرایط سرمایهگذاری در یک بازهی حداقل
میان مدت ( ۱۰ساله)

روش های جدید زنجیره ای
تامین مالی اجرای
پروژه های نفت ،گاز و
پتروشیمی

پژوهش ،تحلیل فرصت های
ایران از عضویت در سازمان
همکاری های شانگهای و
ریسک ها

اقتصاد صنعت آب شیرینکن
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
و پیادهسازی با محوریت
شرکتهای دانشبنیان

(گروه گسترش انرژی پاسارگاد)

(بانک صادرات ایران)

جذابیت های سرمایه گذاری در
پتروپاالیشگاه ها و روش های
تامین مالی مگا پروژه ها
فرصت ها و
چالش ها

سناریونگاری و تحلیل
سناریوهای شناور در
امکانسنجی
پروژه های نفت ،گاز،
پتروشیمی ،مطالعه موردی
پروژه الماس ماهشهر

چهار شنبه
 ۵آبان

(پاالیشگاه نفت آناهیتا)

32

( معاونت علمیوفناوری
ریاست جمهوری)

(شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس و موسسه سپینود
شرق)

(انجمن استصنا ،اتاق بازرگانی
صنایع ،معادن و کشاورزی
تهران)
نقش توسعه فناوری های
ملی در
تقویت زیر ساخت های پایین
دستی نفت ،معرفی توانمندی
های گروه پایا صنعت تیران
در داخلی سازی و اجرای پروژه
های  EPCدر حوزه نفت ،گاز و
پتروشیمی

(شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان)

(پارک علم و فناوری پردیس)
نقش حفاری
چاه های فوق طویل ERD
در توسعه میدان گازی کیش
و رعایت مالحظات زیست
محیطی و توریسم منطقه

(پارک علم و فناوری پردیس)
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آرشیو فیلم همایشها و نشستهای تخصصی
در دسترس شماست

عالقمندان جهت دریافت مجموعه فیلمهای همایش ها و نشست های تخصصی
نمایشگاه و همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه
نفـــت ،گاز ،پتروشـــیمی و انرژیهای تجدیـــد پذیـــر
با شماره تلفن ۰۲۱ - ۸۸۱۷۹۷۹۰
شرکت بهاران تدبیر کیش تماس حاصل نمایند
33
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بازتاب رسانهای
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پنجشنبه  29مهر 1400

آیفیکس ،بزرگترین رویداد معرفی فرصتهای سرمایه گذاری
در حوزه انرژی
به گزارش فرینا« ،سـعید محمد» با اشـاره به سیاسـتهای ابالغی قانون برنامه ششـم توسـعه از سـوی مقام معظم رهبری (مدظله)

و ضـرورت توسـعه سـواحل ،گفـت :جمهـوری اسلامی ایـران یکـی از بزرگتریـن ذخایر نفت خام ،گاز طبیعی ،مایعـات و میعانات گازی

جهـان کـه معـادل یکهـزار میلیـارد بشـکه نفـت خـام بـرآورد میشـود را در اختیـار دارد .وی بـا اعلام اینکـه در کنـار حجـم ذخایـر بـاالی
هیدروکربوری ،بخش قابل توجهی از این ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در خلیج فارس ،تنگه هرمز و حاشیه سواحل جنوب کشور
قرار گرفته است ،تصریح کرد :به عنوان مثال در منطقه آزاد کیش یکی از بزرگترین میادین گازی ایران به نام کیش ،در منطقه آزاد

قشم هفده میدان نفت و گاز کشف ،توسعه و به تولید رسیده است .مشاور رئیس جمهور همچنین با اعالم اینکه توسعه برخی

از میادین نفت و گاز همچون میدان عظیم پارس جنوبی منجر به توسعه و شکل گیری منطقه اقتصاد و انرژی پارس در عسلویه

و کنگان شـده و یا با هدف تکمیل زنجیره های ارزش در صنایع پتروشـیمی شـاهد شـکل گیری هاب های پتروشـیمی در ماهشـهر،
عسلویه و در آینده ای نزدیک قشم و مکران خواهیم بود ،تصریح کرد :در طول دو دهه گذشته ساخت و توسعه صنایع نفت ،گاز،

پاالیش و پتروشـیمی در حاشـیه خط سـاحلی خلیج فارس و دریای عمان شـتاب گرفته اسـت.
شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی:
بزرگترین رویداد معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت نفت برگزار میشود
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خبر داد :در راستای سیاست های ابالغی برنامه ششم توسعه و برنامه

های راهبردی توسـعه هوشـمندانه ،پایدار و متوازن ،نمایشـگاه و همایش معرفی فرصتهای سـرمایهگذاری و توسـعه صنایع نفت،
گاز ،پاالیش ،پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر برگزار می شود.

بـه گـزارش نیپنـا بـه نقـل از روابـط عمومـی و امـور بیـن الملل سـازمان منطقه آزاد کیش؛ سـعید محمد دبیر شـورای عالی مناطـق آزاد

تجـاری ـ صنعتـی و ویـژه اقتصـادی گفـت :در راسـتای سیاسـت هـای ابالغـی برنامـه ششـم توسـعه و برنامـه هـای راهبـردی توسـعه
هوشـمندانه ،پایـدار و متـوازن صنایـع نفـت ،گاز ،پاالیـش ،پتروشـیمی و انـرژی هـای نـو ،نمایشـگاه و همایـش معرفـی فرصتهـای
سـرمایهگذاری و توسـعه صنایع نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشـیمی و انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  3تا  5آبان
مـاه در مرکـز همایشهـای بیـن المللـی منطقـه آزاد کیـش برگـزار خواهد شـد.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

با هدف تکمیل زنجیرههای ارزش و اشتغالآفرینی
بزرگترین رویداد معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت نفت برگزار میشود
به گزارش شـانا به نقل از سـازمان منطقه آزاد کیش ،سـعید محمد با اشـاره به سیاسـتهای ابالغی قانون برنامه ششـم توسـعه از
سـوی مقام معظم رهبری (مدظله) و ضرورت توسـعه سـواحل ،گفت :جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین ذخایر نفت خام ،گاز
طبیعی ،مایعات و میعانات گازی جهان را که معادل یکهزار میلیارد بشـکه نفت خام برآورد میشـود در اختیار دارد.

وی بـا اعلام اینکـه در کنـار حجـم بـاالی ذخایـر هیدروکربـوری ،بخـش قابـل توجهـی از ایـن ذخایـر نفـت خـام و گاز طبیعـی در خلیـج

فارس ،تنگه هرمز و حاشیه سواحل جنوب کشور قرار گرفته است ،تصریح کرد :برای نمونه در منطقه آزاد کیش یکی از بزرگترین

میدانهای گازی ایران به نام کیش ،در منطقه آزاد قشم  ۱۷میدان نفت و گاز کشف شده ،توسعه یافته و به تولید رسیده است.

مشـاور رئیس جمهوری همچنین با اعالم اینکه توسـعه برخی از میدانهای نفت و گاز همچون میدان عظیم پارس جنوبی منجر
به توسـعه و شـکلگیری منطقه اقتصاد و انرژی پارس در عسـلویه و کنگان شـده ،تصریح کرد :در طول دو دهه گذشـته سـاخت و

توسـعه صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشـیمی در حاشـیه خط سـاحلی خلیج فارس و دریای عمان شـتاب گرفته اسـت.
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برگزاری بزرگترین رویداد معرفی فرصتهای سرمایه گذاری
در صنعت نفت
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از فرینا« ،سعید محمد» با اشاره به سیاستهای ابالغی

قانون برنامه ششـم توسـعه از سـوی مقام معظم رهبری (مدظله) و ضرورت توسـعه سـواحل ،گفت :جمهوری اسلامی ایران یکی از

بزرگترین ذخایر نفت خام ،گاز طبیعی ،مایعات و میعانات گازی جهان که معادل یکهزار میلیارد بشـکه نفت خام برآورد میشـود
را در اختیار دارد .وی با اعالم اینکه در کنار حجم ذخایر باالی هیدروکربوری ،بخش قابل توجهی از این ذخایر نفت خام و گاز طبیعی

در خلیج فارس ،تنگه هرمز و حاشیه سواحل جنوب کشور قرار گرفته است ،تصریح کرد :به عنوان مثال در منطقه آزاد کیش یکی
از بزرگترین میادین گازی ایران به نام کیش ،در منطقه آزاد قشم هفده میدان نفت و گاز کشف ،توسعه و به تولید رسیده است.

مشـاور رئیـس جمهـور همچنیـن بـا اعلام اینکـه توسـعه برخـی از میادیـن نفت و گاز همچـون میدان عظیم پـارس جنوبی منجر به
توسـعه و شـکل گیـری منطقـه اقتصـاد و انـرژی پـارس در عسـلویه و کنـگان شـده و یـا با هدف تکمیل زنجیـره هـای ارزش در صنایع
پتروشـیمی شـاهد شـکل گیری هاب های پتروشـیمی در ماهشـهر ،عسـلویه و در آینده ای نزدیک قشـم و مکران خواهیم بود.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

تالقی بخش های بزرگ اقتصاد ایران در مناطق آزاد و ویژه
اولین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در مناطق آزاد و

ویژه اقتصادی کشور (آیفیکس  ) ۲۰۲۱با حضور سعید محمد ،مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی

و ویژه اقتصادی و صدها تن از چهره های مطرح اقتصادی کشوردر سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش
افتتاح شد.

مشـاور رییـس جمهـور و دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد تجـاری ـ صنعتـی و ویـژه اقتصـادی گفـت :بـه منظور بهبود وضعیـت اقتصادی
کشور ،مناطق آزاد کشور به واسطه توانمندی ها و ویژگی های منحصر به فردی که دارند ،محل تالقی و ارتباط تنگاتنگ بخش های

اقتصادی از جمله سرمایه گذاران ،تامین کنندگان منابع مالی ،تولید کنندگان تجهیزات ،صاحبان صنایعو صادرکنندگان می شوند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

تبیین رویکردهای جدید صندوق توسعه ملی
بـه گـزارش اقتصـاد کارا  ،اصغـر ابوالحسـنی در رویـداد آیفیکـس  2021در جزیـره کیـش گفت :مقام معظم رهبری در سیاسـتهای کلی
برنامه ششم توسعه در بند  10سیاستهای ابالغی این نگاه را اعالم کردند :مساله این است که تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای
حاصل از آن از محل تامین بودجه عمومی کشـور به منابع وسـرمایه های زاینده اقتصادی صورت گیرد.

عضو هیات عامل و معاون اقتصادی صندوق توسـعه ملی افزود :بنابراین طرح های مورد حمایت باید صرفه اقتصادی داشـته و در

ضمن بانک آن را بپذیرد و این ضمانتی برای صندوق می شـود .تا کنون صرفا به توجیه فنی و اقتصادی توجه می شـده و سـپس
صندوق از آن حمایت می کرده است .اما در ماده  16قانون احکام دائمی در تعریف صندوق آمده که این نهاد ،محقق کننده تبدیل
بخشـی ازعواید ناشـی از نفت و گاز و فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار و مولد باشـد و سـهم نسـل های آینده حفظ شـود.
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نمایشگاه  IFEEX ۲۰۲۱در کیش گشایش یافت
نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در مناطق

آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موسوم به  IFEEX ۲۰۲۱در نمایشگاه بین المللی کیش گشایش یافت.

به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت ،بخش نمایشـگاهی رویداد آیفیکس ( ۲۰۲۱نمایشـگاه و همایش معرفی فرصت های سـرمایه
گذاری و توسعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی) عصر دوشنبه با حضور

«سعید محمد» مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گشایش یافت.

این نمایشـگاه متشـکل از  ۸۰غرفه و در بخش های مختلف اسـت که  ۱۲۵شـرکت سـرمایه گذاری از جمله  ۴۵شـرکت دانش بنیان
فعال و دارای زمینه توسعه در حوزه های انرژی ،نفت ،گاز و پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

در آن حضـور دارند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

سفر سعید محمد ،دبیر شورایعالی مناطق آزاد به کیش
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش ،بازدید از طرحهای عمرانی و هم چنین شرکت در نمایشگاه و همایش معرفی فرصتهای
سـرمایه گذاری و توسـعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژیهای تجدید پذیر در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از برنامههای

سعید محمد در جزیره كیش است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در بدو ورود به جزیره کیش با حضور در مسجد

امام حسن مجتبی (ع) بر سر مزار مطهر شهدای گمنام در جزیره کیش حاضر شد و با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرد.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

تاسیس بانک ارزی و تاالر بینالمللی بورس در مناطق آزاد
پیشنهاد تجارت بزرگ چین با ایران
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از راهاندازی تاالر بینالمللی بورس و تاسیس بانک ارزی در مناطق آزاد خبر داد و گفت :بخش سهام در

مرحله دوم پیش بینی شده است.

بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کیـش  ،سـعید محمـد مشـاور رئیـس جمهـور و دبیـر شـورایعالی مناطـق آزاد تجاری ،صنعتـی و ویژه

اقتصادی ،در نخسـتین همایش معرفی فرصتهای سـرمایهگذاری و توسـعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژیهای تجدیدپذیر

متمرکـز در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کـه در سـالن خلیـج فـارس مرکـز همایـش های بینالمللی کیش برگزار شـد؛ بـر لزوم اهمیت
سـرمایه گـذاری در حـوزه صنایـع پایین دسـتی تاکید کرد.

وی بـا بیـان اینکـه سـودآوری ،افزایـش جـی تـی بـی ،اشـتغالزایی در ایـن حـوزه از اهمیت باالیی برخوردار اسـت ،تصریح کـرد :میتوان

بـا سـرمایهگذاری  20هـزار دالر در صنایـع پاییندسـتی یـک شـغل و بـا سـرمایهگذاری بیـش از یـک میلیـون دالر یـک شـغل در صنایـع

باالدسـتی ایجـاد کـرد کـه در صنایـع باالدسـتی فاصلـه موجـود بیانگـر ایـن مهـم اسـت کـه حجـم ایجـاد اشـتغال در کشـور بـا صنایـع
پاییندسـتی بـه شـدت افزایـش پیـدا خواهـد کرد.
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مشاور رئیسجمهور؛ تاالر بینالمللی بورس و بانک ارزی
در مناطق آزاد راهاندازی میشود
بـه گـزارش خبرگـزارى فـارس از بندرعبـاس ،سـعید محمـد در محـل نمایشـگاه نفـت ،گاز و پتروشـیمی کیـش در جمـع خبرنـگاران

اظهار داشـت :با توجه به ذخائر غنی کشـور در صنعت نفت ،گاز و پتروشـیمی ،متاسـفانه شـاهد عدم تکمیل زنجیره این صنایع
هستیم.

مشاور رئیسجمهور گفت :کشورهایی که دارای ذخائر اندک هیدروکربنی هستند با فکر صحیح ،حرکت صحیح و اقدامات
درستی که نسبت به این صنعت انجام دادهاند ،امروز به مراتب بیش از کشور ما از منافع ذخائر هیدروکربنی خود در دنیا

استفاده میکنند.

وی افزود :با توجه به اینکه صنعتگران ما به لحاظ دانش فنی و سـاخت تجهیزات ،در وضعیت مطلوبی بهسـر میبرند ،متاسـفانه

در نهایـت بـه صادرکننـده مـواد خـام تبدیـل شـدهایم و هنـوز شـاهد واردات از کشـورهایی هسـتیم کـه مـواد اولیه خـام را از کشـور ما
تامین میکنند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

آیفیکس ،پیوند دهنده مناطق آزاد و حوزه انرژی
گروه اقتصادی -اولین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور (آیفیکس  ) ۲۰۲۱با حضور سعید محمد ،مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد

تجـاری ،صنعتـی و ویـژه اقتصـادی و صدهـا تـن از چهـره هـای مطـرح اقتصـادی کشـوردر سـالن خلیـج فارس مرکز همایـش های بین
المللی جزیره کیش برگزار شـد.

به گزارش پیام ایران  ،مشـاور رییس جمهور و دبیر شـورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت :به منظور بهبود
وضعیت اقتصادی کشـور ،مناطق آزاد کشـور به واسـطه توانمندی ها و ویژگی های منحصر به فردی که دارند ،محل تالقی و ارتباط

تنگاتنـگ بخـش هـای اقتصـادی از جملـه سـرمایه گـذاران ،تامیـن کنندگان منابع مالـی ،تولید کنندگان تجهیزات ،صاحبـان صنایعو
صادرکنندگان می شـوند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

کیش و هندورابی آماده جذب سرمایهگذار
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر
به گزارش خبرگزاری فارس از کیش ،جعفر آهنگران عصر امروز در آئین افتتاح نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی کیش ،اجماع ،اراده

ملی ،تحقق مدیریت یکپارچه و میزان اختیارات سازمانهای ادارهکننده را عامل کلیدی موفقیت مناطق آزاد برشمرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود :موقعیت برتر جغرافیایی مناطق آزاد موجب تسهیل در شکل گیری منطقه خواهد شد
و کار آمدی آن در اقتصاد ملی به پذیرش الزاماتش از سوی کشورهای میزبان بستگی دارد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمان هـای بیـن المللـی اقتصـادی از مناطـق آزاد به عنوان الگویی برای پیوسـتن به بازارهـای جهانی یاد می
کنند بیان داشـت :تجربه موفقی مانند چین بیانگر نقش برجسـته مناطق آزاد در تولید ناخالص این کشـور اسـت.

این مسؤول ،فضای کسب و کار و سهولت آن را ناشی از اراده ملی دانست و گفت :در کشورهای توسعه یافته همچنان ایجاد مناطق

آزاد مورد استقبال است ،به ویژه مناطق موضوعی و تخصصی که از جایگاه ویژه ای در اقتصاد های پیشرفته برخوردارند.
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۱۰۰هزار میلیاردتومان تامین مالی حوزه صنعت از سوی بانکها
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،حجـت اهلل صیـدی مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران در برنامـه افتتاحیـه نمایشـگاه و همایـش فرصـت هـای

سـرمایه گذاری در حوزه نفت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژی های تجدید پذیر با بیان اینکه سـال گذشـته رویدادی با محوریت بانک ها

بـرای تامیـن مالـی و بحـث فنـاوری و حـوزه دانـش بنیـان برگـزار شـد گفـت :امسـال این نمایشـگاه فرصت بزرگی برای توسـعه کشـور با
محوریـت مناطق آزاد اسـت.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تحقق تامین مالی بانک ها را در گرو ارزیابی دقیق بازار کار ،فناوری و تکنولوژی ،مدیریت و توان مالی

قابل قبول عنوان داشت و تصریح کرد :نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر با دارا بودن تمامی موارد ارزیابی ،بازار بسیار

پـر رونقی را به خود اختصـاص داده اند.

وی در ادامـه ایـن مطلـب گفـت :پیـش بینـی هـا حاکـی از آن اسـت که تا سـال  ۲۰۵۰بـازار کار در حوزه انرژی نمودار صعـودی را طی می

کند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

کیش و هندورابی آماده جذب سرمایه گذار
در حوزه انرژی های تجدید پذیر
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر  ،جعفـر آهنگـران در برنامـه افتتاحیه نمایشـگاه و همایش فرصت های سـرمایه گـذاری در حوزه نفـت ،گاز،
پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر اراده ملی ،تحقق مدیریت یکپارچه و میزان اختیارات سازمان های اداره کننده را عامل کلیدی

موفقیت مناطق آزاد برشمرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود :موقعیت برتر جغرافیایی مناطق آزاد موجب تسهیل در شکل گیری منطقه خواهد شد
و کار آمدی آن در اقتصاد ملی به پذیرش الزاماتش از سوی کشورهای میزبان بستگی دارد.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمان هـای بیـن المللـی اقتصـادی از مناطـق آزاد به عنوان الگویی برای پیوسـتن به بازارهـای جهانی یاد می
کنند بیان داشـت :تجربه موفقی مانند چین بیانگر نقش برجسـته مناطق آزاد در تولید ناخالص این کشـور اسـت.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

تاسیس بانک ارزی و تاالر بینالمللی بورس در مناطق آزاد
پیشنهاد تجارت بزرگ چین با ایران
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از راهاندازی تاالر بینالمللی بورس و تاسیس بانک ارزی در مناطق آزاد خبر داد و گفت :بخش سهام در

مرحله دوم پیش بینی شده است.

بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم از کیـش بـه نقـل روابـط عمومـی و امـور بینالملـل منطقه آزاد ،سـعید محمد مشـاور رئیس جمهـور و دبیر

شورایعالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی ،در نخستین همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه نفت ،گاز،
پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر متمرکز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بینالمللی کیش
برگـزار شـد؛ بـر لـزوم اهمیـت سـرمایه گـذاری در حـوزه صنایـع پایین دسـتی تاکید کـرد .وی با بیـان اینکه سـودآوری ،افزایش جـی تی بی،
اشـتغالزایی در این حوزه از اهمیت باالیی برخوردار اسـت ،تصریح کرد :میتوان با سـرمایهگذاری  20هزار دالر در صنایع پاییندسـتی یک

شغل و با سرمایهگذاری بیش از یک میلیون دالر یک شغل در صنایع باالدستی ایجاد کرد که در صنایع باالدستی فاصله موجود بیانگر

این مهم اسـت که حجم ایجاد اشـتغال در کشـور با صنایع پاییندسـتی به شـدت افزایش پیدا خواهد کرد.
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اجرای طرحهای پیشران محرک توسعه پارکهای شیمیایی است
مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی گفـت :بـا اجـرای طرحهای پیشـران با هدف ارزشسـازی و متنوعسـازی سـبد محصوالت
پتروشـیمی حـدود  ۳.۵میلیـون تـن محصـول متنـوع بـه ظرفیت تولید پتروشـیمی افزوده میشـود که ایـن جریان محرک مطلوبی

برای توسـعه پارکهای شـیمیایی اسـت.

بـه گـزارش شـانا ،بهـزاد محمـدی عصـر روز دوشـنبه (سـوم آبانمـاه) در آییـن آغـاز بـهکار نمایشـگاه و همایـش معرفـی فرصتهـای

سـرمایهگذاری و توسـعه صنایـع نفـت ،گاز ،پاالیـش ،پتروشـیمی و انرژیهـای تجدیدپذیـر در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی بـا بیـان

اینکـه هماکنـون بهطـور میانگیـن سـاالنه حـدود  ۴۷میلیـون تـن معـادل یک میلیون و  ۲۰۰هزار بشـکه نفت خام ،خـوراک به صنایع

پتروشـیمی عرضـه میشـود ،گفـت :ظرفیـت کنونـی تولیـد پتروشـیمی کشـور حـدود  ۹۰میلیـون تـن در قالب فعالیـت  ۶۷مجتمع

پتروشـیمی است.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

لزوم حمایت بیشتر از سازندگان تجهیزات داخلی
بـه گـزارش ایلنـا« ،مجیـد محمدپـور» در مراسـم آغـاز بـه کار نمایشـگاه و همایش معرفی فرصتهای سـرمایهگذاری و توسـعه صنایع
نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای استغال نیاز به تولید ،برای
تولید نیاز به سـرمایه گذاری و برای سـرمایه گذاری نیاز به جذابیت داریم ،گفت :آیا در شـرایط فعلی جذابیتی برای سـرمایه گذاری

در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصادی داریم؟

رئیسهیـات مدیـره انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفـت بـا اعلام اینکـه در شـرایط فعلـی شـاهد مهاجـرت برخـی سـازندگان

تجهیـزات صنعـت نفـت بـه کشـورهای مختلـف از جملـه ترکیـه هسـتیم ،تصریح کـرد :با عزم ملـی و حمایت همه جانبـه میتوانیم
شـرایط تولیـد را در داخـل بـه ویـژه مناطـق آزاد و ویـژه  ،از سـایر کشـورهای اطـراف بهتـر کنیـم.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

لزوم توجه به ظرفیت های باالی ساخت داخل
بـه گـزارش ایلنـا« ،سـعید محمـد» در در مراسـم آغـاز بـه کار نمایشـگاه و همایش معرفی فرصتهای سـرمایهگذاری و توسـعه صنایع

نفـت ،گاز ،پاالیـش ،پتروشـیمی و انرژیهـای تجدیدپذیـر در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون ایـران یکـی از
بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد ،گفت :بیماری مزمن اقتصادی از روزی آغاز شد که کشورهای بدون ذخایر نفت و

گاز بـا تکمیـل زنجیـره هـای ارزش باالتریـن بهـره از ذخایر نفت و گاز سـایر کشـورها بردند.

مشاور رییس جمهور با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره های ارزش در صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی ،تصریح کرد :به دلیل
غفلت از تکمیل زنجیره ها و خوشه های صنعتی در سال های گذشته تاکنون با وجود ذخایر عظیم هیدروکربوری ،پتاسنیل نیروی
انسانی متخصص و توانمند ،ظرفیت باالی ساخت داخل اما امروز به صادرکننده خام محصوالت تبدیل شده ایم.
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توسعه فعالیت ها و رفع موانع مناطق آزاد
اقتصـاد  - ۲۴مجیـد محمدپـور رئیـس انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفت ایـران در آیین افتتاح نمایشـگاه و همایش معرفی
فرصتهـای سـرمایهگذاری و توسـعه حـوزه نفـت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژیهـای تجدیدپذیـر در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی کشـور،

صـادرات را حاصـل تولیـد و تولیـد را در گـرو سـرمایهگذاری عنـوان و بـر ایجـاد جذابیـت در سـرمایهگذاری تاکیـد کـرد.

مجید محمدپور با اشـاره به توانایی و سـابقهی تولید داخلی ۸۵درصد تجهیزات پتروشـیمی ،افزود :ما در تکنولوژی سـاخت مانع و

مشـکلی نداریـم و ۱۵درصـد باقیمانـده تنهـا به علت عدم صرفه اقتصادی ،تولید نمیشـود.

وی تحریمهـای داخلـی را مانـع بزرگتـری از تحریمهـای خارجـی برشـمرد و گفـت :فعـال شـدن مناطـق آزاد بسـته بـه میـزان حمایـت از

سـرمایهگذاران بـرای جلوگیـری از خـروج سـرمایه آنهـا بـه کشـور هـای خارجی اسـت.

محمدپور همچنین از دبیر شورای عالی مناطق آزاد خواست تا موضوعات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده را بازبینی کند تا وعدهها

محقق شوند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

سعید محمد :مناطق آزاد به محل تالقی بخش های
اقتصادی تبدیل می شوند
سـعید محمـد مشـاور رئیـس جمهـوری عصـر دوشـنبه در آییـن گشـایش نمایشـگاه و همایـش معرفی فرصت های سـرمایه گـذاری

و توسـعه حـوزه نفـت ،گاز و پتروشـیمی و انـرژی هـای تجدیـد پذیـر آیفیکـس  ۲۰۲۱در جزیـره کیـش اظهـار داشـت :ایـران از برتریـن

کشـورهای جهـان بـه لحـاظ ذخایـر هیـدرو کربنـی اسـت و اگر هر کشـوری این توانایی ها را داشـت بدون شـک اکنـون به یک قطب و
قـدرت در عرصـه صـادرات ایـن مـواد تبدیـل شـده بود.

وی بـا بیـان اینکـه اقتصـاد کشـور بـه دلیـل یـک بیمـاری مزمنـی که به واسـطه وابسـتگی به حـوزه نفت دچار شـده علی رغم داشـتن
دانش فنی نتوانستیم از ظرفیت ذخایر هیدرو کربن کشور استفاده کنیم یادآور شد :باید به گونه ای برنامه ریزی شود که شاهد

تکمیـل زنجیـر نفـت ،گاز و پتروشـیمی و از یـک صـادر کننـده مـواد خـام به صادر کننده تمام محصوالت این عرصه تبدیل شـویم.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

اجرای طرحهای پیشران ،محرک توسعه پارکهای شیمیایی است
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :با اجرای طرح های پیشران با هدف ارزش سازی و متنوع سازی

سـبد محصوالت پتروشـیمی در حدود  3.5میلیون تن محصول متنوع به ظرفیت تولید پتروشـیمی افزوده میشـود و این جریان

محرک خوبی برای توسعه پارک های شیمیایی است.

بـه گـزارش نپینـا ،بهـزاد محمـدی معـاون وزیـر نفـت و مدیـر عامـل شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی در مراسـم آغاز به کار نمایشـگاه و

همایش معرفی فرصتهای سـرمایهگذاری و توسـعه صنایع نفت ،گاز ،پاالیش ،پتروشـیمی و انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق آزاد

و ویژه اقتصادی با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسـط سـاالنه حدود  47میلیون تن معادل یک میلیون و  200هزار بشـکه نفت

خـام ،خـوراک بـه صنایـع پتروشـیمی عرضـه مـی شـود،گفت :ظرفیت فعلی تولید پتروشـیمی کشـور حـدود  90میلیون تـن در قالب

فعالیت  67مجتمع پتروشـیمی است.
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تاسیس بانک ارزی و تاالر بینالمللی بورس در جزیره کیش
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق
آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی ،در نخستین همایش معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی
و انرژیهای تجدیدپذیر متمرکز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بینالمللی کیش برگزار
شد؛ بر لزوم اهمیت سرمایه گذاری در حوزه صنایع پایین دستی تاکید کرد.

وی بـا بیـان اینکـه سـودآوری ،افزایـش جـی تـی بـی ،اشـتغالزایی در ایـن حـوزه از اهمیت باالیی برخوردار اسـت ،تصریح کـرد :میتوان

بـا سـرمایهگذاری  20هـزار دالر در صنایـع پاییندسـتی یـک شـغل و بـا سـرمایهگذاری بیـش از یـک میلیـون دالر یـک شـغل در صنایـع

باالدسـتی ایجـاد کـرد کـه در صنایـع باالدسـتی فاصلـه موجـود بیانگـر ایـن مهـم اسـت کـه حجـم ایجـاد اشـتغال در کشـور بـا صنایـع
پاییندسـتی بـه شـدت افزایـش پیـدا خواهـد کرد.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

بارگذاری بیش از  ۱۰۰فرصت سرمایه گذاری
در سامانه دبیرخانه مناطق آزاد
بـه گـزارش شـبکه اطلاع رسـانی هرمـز؛ سـعید محمـد در حاشـبه بازدیـد از نمایشـگاه و همایش معرفـی فرصتهای سـرمایهگذاری و

توسـعه حـوزه نفـت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژیهـای تجدیـد پذیـر بـا بیـان اینکـه ظرفیـت تولیـدات و تجهیزات صنعت نفت درکشـور
شـرایط خوبـی دارد اسـتقبال از ایـن نمایشـگاه را مثبـت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه های صنعت نفت و پتروشیمی به خودکفایی رسیده ایم علت عقب عدم بهره گیری مناسب
از ظرفیت های موجود در این حوزه را تعریف نشـدن پروژه های جدید برشـمرد و افزود :از این ظرفیتها بهدرسـتی اسـتفاده نشـده

و اکثر فعاالن صنعت نفت و گاز از این موضوع گالیهمند هستند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

افزایش  ۱۵درصدی توان ساخت داخل با برگزاری
نمایشگاههای حمایت از ساخت داخل
رئیسهیـات مدیـره انجمـن سـازندگان تجهیـزات صنعـت نفـت بـا اشـاره به برگزاری دو نمایشـگاه تخصصـی حمایت از سـاخت داخل
توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،اعالم کرد :برگزاری این دو نمایشگاه ،درصد ساخت داخل کاالها و تجهیزات مورد نیاز

صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشـیمی را از  ۷۰به  ۸۵درصد افزایش داده اسـت.

به گزارش تجارت گردان« ،مجید محمدپور» در مراسـم آغاز به کار نمایشـگاه و همایش معرفی فرصتهای سـرمایهگذاری و توسـعه
صنایـع نفـت ،گاز ،پاالیـش ،پتروشـیمی و انرژیهـای تجدیدپذیـر در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی بـا بیان اینکه برای اشـتغال نیاز به

تولیـد ،بـرای تولیـد نیـاز بـه سـرمایهگذاری و بـرای سـرمایهگذاری نیـاز بـه جذابیـت داریـم ،گفـت :آیـا در شـرایط فعلـی جذابیتـی بـرای
سـرمایهگذاری در مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی داریـم؟
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استقبال از غرفه بانک دی در نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی
غرفـه بانـک دی در دومیـن روز برگـزاری نمایشـگاه نفـت ،گاز و پتروشـیمی شـاهد حضـور و دیـدار مسـئوالن شـرکتهای مختلـف بـا

مسـئوالن بانـک بود.

در دومین روز برگزاری نمایشـگاه نفت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،معاون بینالملل و

مدیر بازاریابی بانک دی با تعدادی از مسـئوالن شـرکتهای صنعت نفت ،پتروشـیمی ،فعاالن صنعت سـاختمان و تأمین سـرمایه
دیـدار و گفتگو کردند.

همچنین گروههای مختلفی از فعاالن صنایع پاییندسـتی نفت و سـرمایهگذاران فعال در جزیره کیش با حضور در غرفه بانک دی،
پیشنهادات مختلفی برای همکاری و استفاده از خدمات و تسهیالت بانک دی را مطرح کردند.

نمایشگاه نفت ،گاز ،پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا روز پنجم آبانماه در محل نمایشگاههای

بینالمللی جزیره کیش دایر اسـت .بانک دی و مجموعه شـرکتهای گروه مالی دی در این نمایشـگاه حضور فعال دارند.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

حضور فعاالنه سازمان منطقه آزاد قشم در رویداد آیفیکس
اقتصـاد  : ۲۴مدیـر عامـل سـازمان منطقـه آزاد قشـم بـه همـراه اعضـای هیات مدیره سـازمان منطقه آزاد قشـم و جمعـی از معاونان و
مدیران این سازمان با حضور در این نمایشگاه از غرفههای مجموعههای مختلف فعال در حوزه نفت و انرژی ،سرمایه گذاری و تامین

مالـی پروژههـای حوزه انـرژی بازدید کردند.

آشـنایی بـا شـرکتهای ارائـه کننـده آخریـن فناوریهـای و همچنیـن شـیوههای نویـن تامیـن مالـی بـرای پروژههـای حـوزه نفـت ،گاز،
پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه آزاد قشم در راستای ایجاد همکاری بین شرکتهای مختلف خصوصی و دولتی ،بانک
و منابع مالی ،سـرمایه گذاران بخش خصوصی یکی از اهداف بازدیدهای رییس هیات مدیره و مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد قشـم

از این نمایشـگاه بود.

شنبه  ۱ /آبان ۱۴۰۰

بانک رفاه کارگران و توسعه همکاریها با شرکتهای فعال
در حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،اسماعیل هللگانی در بازدید از غرفهها و بخشهای مختلف نخستین
نمایشـگاه معرفی فرصتهای سـرمایهگذاری در توسـعه حوزه نفت ،گاز ،پتروشـیمی و انرژیهای تجدیدپذیر که با حضور این بانک
در جزیـره کیـش در حـال برگـزاری اسـت ،بـا اعلام ایـن مطلـب ،افـزود :بانک رفاه کارگران به سـهامداری سـازمان تامین اجتماعی یکی از

بانکهای فعال و معتبر در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی محسوب میشود و با تجربه سالها فعالیت در این صنعت ،از ظرفیتهای
مناسـب و شایسـتگیهای قابل توجهی به منظور توسـعه فعالیتها در این حوزه برخوردار اسـت.

وی به افزایش سـرمایه بانک رفاه کارگران اشـاره کرد و گفت :با افزایش سـرمایه بانک به حدود  200هزار میلیارد ریال که اوایل سـال

جاری به ثبت نهایی رسید ،ظرفیتهای این بانک به منظور توسعه فعالیتها در بخشهای مختلف اقتصادی ازجمله حوزه نفت،
گاز ،پتروشیمی افزایش یافته است.
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