
بیانیه چهارمین همایش
راه کارهاي افزایش سهم بخش خصوصی

در بازارهاي بین المللی انرژي

بزرگترین رویداد نفتی رهاي بین المللی انرژي در کنارچهارمین همایش راه کارهاي افزایش سهم بخش خصوصی در بازا
نخستین نشستبا اهتمام تشکل هاي خصوصی بخش انرژي کشور، در سال حمایت از کاالي ایرانی و هم زمان باخاورمیانه

.برگزار شددر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی(ISPX)ایرانپیمانکاري فرعیمبادالت نظام معرفی
قانون 44و اهداف اصل » اقتصاد نفتی « و» اقتصاد دولتی « در راستاي بیانات مقام معظم رهبري مبنی بر فاصله گرفتن از 

اساسی جمهوري اسالمی، ضرورت افزایش تعامالت بین المللی، توانمند سازي بخش خصوصی و بهبود فضاي کسب و کار در 
.زمینه توسعه بخش پایین دستی نفت و گاز با حضور و همراهی فعاالن بخش خصوصی بیش از پیش نمایان است

ش خصوصی، لزوم تعامل مثبت با تمامی کشورهاي دنیا به ویژه کشورهاي هم جوار در راستاي از دیرگاه تشکل هاي بخ
دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادي، در اولویت قرار گرفتن مبارزه مستمر و همراه با اراده جمعی در قواي سه گانه 

گذاري در جهت نیل به امنیت و رشد اقتصادي صادي و قانونهماهنگ سازي و یکپارچه نمودن فعالیت کلیه ارکان اقتبا فساد،
.انکار ناپذیر است

اقتصادي با دهه در اختیار داشتن تمامی منابع و قدرت ها در بسترسازي4به طور قطع باید پذیرفت دولت پس از هم چنین 
با توجه به تجربیات هاد دولتنپس بهتر آن است که امروز.بین المللی موفق عمل ننموده استرویکرد کسب بازارهاي 

را در ی خود قرار گرفته و نقش حاکمیتی خود در جایگاه واقعمسئولیت هاي خود به بخش خصوصی،بین المللی، با واگذاري
.بهینه سازي ظرفیت ها اعمال نماید

هاي اقتصادي بین ذولت و بخش در راستاي ایجاد و حفظ وحدت در رویه » نظام رگوالتوري« و راه اندازي لذا تشکیل 
خصوصی و پرهیز از رفتارهاي سلیقه اي و دستوري در فضاي کسب و کار با بهره گیري از  تجربیات کشورهاي توسعه یافته و 

.با هم کاري دولت و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد و تائید می گردد» نقشه جامع انرژي کشور« تدوین 



اصلیموتور محركبه عنوانبرگزارکنندگان و حامیان اصلی این همایش ودر نقشانرژي کشور خصوصی بخش فعاالن 
زار از با، سهم قابل توجهیل به نیاز داخلیتا ضمن پاسخگویی کامظرفیت را در خود ایجاد نموده اند، امروز اینکشوراقتصاد

ا و پشنهادات، چالش ه،اما براي رسیدن به این هدف و عملیاتی نمودن آن از حرف تا عملبین الملل را نیز کسب نمایند؛
:به شرح ذیل اعالم می گرددزم در این بیانیهالاقدامات
ایجاد شرکت هاي بین المللی با مشارکت شرکت هاي غیر دولتی و سازمان توسعه برايبرنامه ریزي و بسترسازي.1

ازار کشورهاي هدف صادراتی و جلوگیري از رقابت هاي غیر حرفه اي و مخربتجارت با رویکرد مدیریت ب
مشارکت موثر مادي و معنوي در برگزاري نشست هاي تجاري و حضور در رویدادهاي بین المللی به راهبري .2

بازارهاي هدف صادراتیدراتاق هاي مشترك با مشارکت طرف هاي تجاري
شرکت هاي ایرانی غیر دولتی حوزه انرژي در دو بخش صادرات و واردات تکنولوژي در تعریف و شفاف سازي سهم .3

تفاهم نامه ها و موافقت هاي بین المللی دولت با کشورهاي هدف صادراتی
دیدارهاي بین المللی دولت با کشورهاي هدف صادراتیدر راهبري و برنامه ریزي مذاکرات بخش تجاري .4
در حضورنسبت به کیفیت و توانمندي شرکت هاي ایرانی برايزارت نفت ایرانواستاندارد پذیرش تائیدیه.5

کشورهاي هدف صادراتی
و توسعه تعامالت تجاريظرفیت سازي مشتركي هدف صادراتی براي بررسی بازار،اختصاص میز انرژي در کشورها.6
نظام مبادالت پیمانکاري فرعی فرایندسازي، ایجاد ساختار یکپارچه در قوانین و حمایت هاي مادي و معنوي از.7

با توجه به تجربیات و مدل هاي موفق بین المللی و در راستاي توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط(ISPX)ایران
تخصیص خط اعتباري ویژه جهت بازارسازي بین المللی از محل صندوق توسعه ملی.8
براي استفاده از فایناس هاي خارجی و تضامین Sovereign Guaranteeدولتی وارائه ضمانت نامه هاي.9

پروژه ها در بازارهاي هدف صادراتی
برگزاري اولین نمایشگاه بین المللی فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران به منظور معرفی توانمندي هاي دولتی .10

گان، صادرکنندگان و ارکان و صادراتی بخش خصوصی در سال جاري با پشتیبانی و حمایت تمامی تولیدکنند
جمهوري اسالمی ایران

بسترسازي مناسب ارتباط بین بانکی کشور با بازارهاي هدف صادراتیتسریع و تسهیل در .11
مشارکت در ایجاد سامانه و پرتال کارآمد با رویکرد شفاف سازي و معرفی توانایی شرکت هاي ایرانی صادراتی و ایجاد .12

مستقیمبستر مشارکت و روابط دو طرفه



بسترها و واگذاري کلیه مسئولیت هاي اجرایی تنظیم کننده روابط، مناسبات ودولت به عنوان ناظر،جایگاهپذیرش.13
و فعاالن آگاه و متخصص در بخش خصوصیبه نهادها صادراتدر حوزه 

مولفه هاي اقتصادي و بی ثباتی با رویکرد به دور ماندن شرکت هاي صادرات محور از نابسامانی ایجاد مسیر سبز.14
قوانین

و شده در این بیانیه اهتمام ورزد حال برگزارکنندگان این رویداد انتظار دارند که دولت دوازدهم نسبت به خواسته هاي مطرح 
ج در این مفاد مندراز طرف دیگر فعالین حاضر نیز با تمام تالش و جدیت بتوانند نسبت به تهیه برنامه هاي عملیاتی هر یک از 

راه کارهاي افزایش سهم بخش خصوصی در در پنجمین همایشنتایج آن راآن را تا حصول نتیجه پیگیري وبیانیه اقدام،
.ارائه نمایندبازارهاي بین المللی انرژي

ها و با مشارکت همه تشکلهمایش ضمن تشکر از مشارکت همه فعالین به ویژه اتاق بازرگانی تهران،شوراي سیاست گذاري
.دائمی براي پیگیري امور اقدام و گزارش هاي آن را منتشر خواهد نمودنهادها نسبت به ایجاد دبیرخانه

بخش خصوصی بتواند ، مشارکت و حمایت بهره مندي از توان، تجربهبا در شرایط حساس پیش روباشد که دولت محترم
.نسبت به حراست و توسعه بازارهاي صادراتی اقدام نماید

هجدهم اردي بهشت ماه نود و هفت


