
 رئیس اتاق مش��ترک ایران و عمان، قائم مق��ام مدیرعامل بانک صحار و 
مدیران عامل دو بانک خصوصی ایران، در نشستی راه های همکاری بیشتر با 

بانک صحار عمان را بررسی کردند. 
در این نشس��ت، رئیس اتاق مش��ترک با تش��کر از اعض��ای محترم اتاق 
مشترک، قائم مقام مدیرعامل بانک صحار و مدیران عامل بانک خاورمیانه و 
س��امان به دلیل حضور در این جلسه گفت: کشور عمان با مردمانی نجیب و 
قابل اعتماد، سیاستمدارانی عاقل، صلح طلب و با درایت در 40 سال گذشته 
کمک های بسیاری به ما کرده اند که اوج حسن رفتار آنها را می توان از بحث 
میانجیگری مناقشه هسته ای که نقشی فراموش نکردنی را برای ما رقم زدند 
بیان کرد و اکنون نیز با س��رمایه گذاری های عظیم و ثبات اقتصادی و رتبه 
کسب و کار مناسب و تورم زیر 3درصد، فرصت طالیی برای تجار و بازرگانان و 
سرمایه گذاران ایرانی فراهم آورده اند؛ عمانی که در پی تفاهم نامه های جذاب 
در قالب تجارت آزاد،)FTA(با آمریکا و س��نگاپور و زیرس��اخت های بسیار 
خوب خصوصا در مناطق آزاد و 17 کشور عربی؛ آفریقایی، متقابال تفاهم نامه 
آمریکا با کانادا و کشورهای آمریکای جنوبی، زمینه را برای صادرات کاالهای 

ما به این کشورها بدون تعرفه گمرکی فراهم آورده است. 
وی گفت: با پیگیری انجام شده توسط اتاق مشترک و وزارت امور خارجه 
موضوع صدور ویزای مولتی هم در سال گذشته حل شد ولی وزارت صمت با 
در اختیار گرفتن آن، ماموریتی را که بایستی توسط بخش خصوصی صورت 
می گرفت از ما س��لب کرد که امیدواری��م در دولت جدید این کار به متولی 

اصلی آن باز گردد. 
مهندس ضرابی در خصوص افزایش سطح مبادالت تجاری ایران و عمان در 
سال های اخیر گفت: درحالی که سال 92 تنها ما 148 میلیون دالر صادرات 
به عمان داشتیم بعد از ایجاد اتاق مشترک در این سال، سال 95 این حجم 
صادرات به 580 میلیون دالر رسید و کل حجم مبادالت به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم بالغ بر یک میلیارد دالر شد و براساس پیش بینی و برنامه ریزی 
بین دو کشور امیدواریم در سال 2017 کل حجم مبادالت تجاری براساس 

توافق انجام شده بین دو کشور به 2میلیارد دالر برسد. 
محسن ضرابی به کاهش مراحل دوازده گانه ثبت شرکت در عمان به شش 
مرحله اش��اره کرد و گفت: اکنون ش��ما می توانید به صورت الکترونیک ثبت 
ش��رکت را به راحتی انجام دهید یا با مراجعه به سازمان اثرا در کمتر از 48 

ساعت ثبت شرکت خود را در مسقط انجام دهید. 
رئیس اتاق مش��ترک از دیگر اقدامات انجام ش��ده توسط این مجموعه به 
روند پله پله ای تس��هیل سرمایه گذاری و همکاری با منطقه آزاد صحار اشاره 
و تصریح کرد: سه سال پیش شما فقط می توانستید زمین اجاره و کارخانه 
تولیدی ایجاد کنید که در قدم بعد موافقت ثبت ش��رکت های لجستیک را 
دریاف��ت کردیم و در ادامه اجازه ثبت ش��رکت های General trading را 
کس��ب کردیم که نیاز ب��ه اجاره زمین نبود، ول��ی کاال باید به عمان و بندر 
صحار می آمد و در آنجا باراندازی ش��ده و مجددا بارگیری می شد، اما هفته 
گذش��ته توافق کردیم مجوز ثبت ش��رکت بازرگانی برای تجار ایرانی میسر 
شود که دیگر نیاز و ضرورتی برای ورود کاال به عمان هم وجود ندارد و شما 
می توانید با ثبت شرکت و اجاره دفتر در منطقه آزاد صحار عمان کار تجاری 
انج��ام دهی��د. وی در خصوص دفتر هم گف��ت: اول بحث این بود که زمین 
اجاره و دفتر هم باید توسط آن شرکت ایرانی احداث شود که با رایزنی های 

انجام شده در حال حاضر، منطقه آزاد با سرمایه گذاری خود اقدام به احداث 
دفتر کرده است و توافق کردیم به منظور سرعت در کار، دفاتر موقتی ایجاد 
ش��ود که مشکل ثبت ش��رکت حل ش��ود که این دفاتر نیز هم اکنون آماده 
است. ضرابی گفت: در مجموع منطقه آزاد صحار برای سرمایه گذاران و تجار 
ایرانی تس��هیالت ویژه و خاصی در نظر گرفته اس��ت و شرکت های ایرانی با 
س��رمایه 100درصد می توانند با مراجعه به one stop shop منطقه آزاد 
صحار ظرف مدت کوتاهی ثبت ش��رکت خود را انجام دهند و اقامت خود را 

دریافت کنند. 
رئیس اتاق مش��ترک ایجاد خط کشتیرانی در س��ال 94 و پیگیری برای 
توسعه این خطوط از بندر صحار به بنادر دیگر و امضای تفاهم نامه با صندوق 
ضمان��ت صادرات و منطقه آزاد چابهار را از جمله اقدامات انجام ش��ده اتاق 
مشترک اعالم کرد و گفت: بندر صحار با همکاری کشورهای آمریکای التین 

و آفریقای جنوبی به دنبال هاب مواد غذایی به خصوص میوه و سبزیجات است 
که با رایزنی های انجام شده توافق کردیم ما هم در این بحث سهیم و شریک 
باشیم و با توجه به اختالف فصل می توانیم در این زمینه بازار خوبی را برای 

خود فراهم آوریم. 
مهندس ضرابی با اشاره به اینکه تمام ماموریت های تجار و سرمایه گذاران 
منوط به ارتباط مؤثر و مطمئن بانکی است، گفت: بانک صحار بعد از بانک 
مسقط که در ایران دفتر نمایندگی ایجاد کرده است از هشت ماه پیش برای 
ارتباط با بانک های ایرانی مذاکرات خود را ش��روع کرده است که جا دارد از 
آقای مصطفی مختار، قائم مقام محترم این بانک که برای این کار سفرهای 
زیادی به کشورمان داشته اند تقدیر و تشکر کنم. رئیس اتاق مشترک گفت: 
توافقات خوبی بین بانک صحار و بانک خاورمیانه و سامان و همچنین سایر 
بانک های کش��ورمان انجام ش��ده و این بانک رابطه کارگزاری خودش را با 
بانک های خاورمیانه، سامان، پارسیان و سینا برقرار کرده و دو بانک کارآفرین 
و پاسارگاد هم به این مجموعه اضافه خواهند شد و بانک های ملت، اقتصاد 
نوی��ن، تجارت، ملی، رفاه، صنعت و معدن و توس��عه ص��ادرات هم در حال 

افتتاح حساب هستند. وی همچنین از تالش ها و پیگیری های مدیران عامل 
بانک های س��امان و خاورمیانه و همچنین بانک مرکزی در جهت ایجاد این 

تسهیالت تقدیر کرد. 
ایران و عمان

در ادام��ه این نشس��ت قائم مقام مدیرعامل بانک صحار ضمن تش��کر از 
رئیس اتاق مش��ترک ایران و عمان در پیگیری برقراری ارتباط بانک صحار 
با بانک های ایران، مزیت های س��رمایه گذاری در عمان را بی نظیر دانس��ت و 
گفت: بانک جهانی از عمان به عنوان یک قدرت نوظهور در اقتصاد یاد می کند 
و این مرهون برنامه ریزی اصولی و فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در 

این کشور است. 
وی با اش��اره به عمر 10 ساله بانک صحار در عمان گفت: در همین مدت 
کوتاه موفق به ایجاد 30شعبه بانک به عالوه دو بانک اسالمی با 700 کارمند 

شده  ایم. وی با تشریح مزیت سرمایه  گذاری در عمان، این کشور را در زمینه 
س��رمایه گذاری خاص و ویژه اعالم کرد و گفت: یک��ی از راه های ارتباطی و 
اطالع از ش��رایط بانک صحار ارتباط تجار و بازرگانان با اتاق مش��ترک ایران 

و عمان است. 
مدیرعامل بانک خاورمیانه که در این نشست حضور داشت با تشکر از اتاق 
مشترک ایران و عمان گفت: آقای ضرابی با قبول سختی های بسیار، تالش 
درخور توجهی برای برقراری روابط بانکی دو کش��ور متحمل شده  اند. آقای 
عقیلی با اش��اره به حسن رفتار مردم و مسئوالن عمانی با ایرانی ها گفت: با 
مذاکراتی که با بانک صحار انجام ش��ده است اکنون گشایش اعتبار اسنادی 
بین دو بانک خاورمیانه و صحار برقرار و به واس��طه این بانک با کش��ورهای 

دیگری هم که ارتباط نداریم، این امکان فراهم شده است. 
عقیلی گفت: اگر قبل از این از طریق صرافی  ها پول جابه جا می  شد و کار 
با ریسک باالیی بود اکنون از طریق بانک صحار این کار امکان پذیر و توافق 
ش��ده است با هر کشوری قصد تجارت داشته باشید امکان گشایش ال سی 

وجود داشته باشد. 

دکت��ر عقیل��ی از دیگ��ر اقدامات بانک��ی مؤث��ر در این زمین��ه را بحث 
ضمانتنامه های بانکی دانس��ت که این ضمانتنامه  ها از سوی دو بانک قابلیت 
اجرایی دارد. وی افزود: در حال مذاکره هستیم تا مقداری اعتبار الزم به عنوان 
تسهیالت هم به شرکت های ما در عمان داده شود و بالعکس بانک خاورمیانه 
نیز برای ش��رکت های عمانی در ایران که بانک صحار تضمین آن را می کند 

تسهیالت اعطا کند. 
مدیرعامل بانک س��امان هم در این نشس��ت ضمن تقدیر و تش��کر از 
ریاس��ت محترم اتاق مشترک ایران و عمان گفت: از نزدیک شاهد بوده ام 
که جن��اب آقای ضرابی چگونه برای برقراری رواب��ط تجاری و بانکی دو 
کش��ور تالش و کوش��ش مبذول می دارند. طاهری س��ابقه ارتباط بانکی 
کش��ورمان با سلطنت عمان را بسیار طوالنی تعریف کرد که به سال های 
1970 – 1971 میالدی برمی گردد و نخستین واحد بانک های ایرانی در 
آنجا افتتاح شد. ایش��ان تأکید کرد که روابط عمان و کشورمان از همان 
س��ال ها تاکنون بسیار صمیمانه و دوس��تانه بوده است و نظام بانکی آن 
کش��ور به س��رعت پیشرفت کرده اینک در سطح و اس��تاندارد بانک های 
مهم اروپایی فعالیت می کنند. وی گفت: امیدوار هستیم شرایط مناسبی 
برقرار ش��ود تا تجار و سرمایه گذاران هر دو کشور بتوانند با خیال آسوده 
از خدمات بانکی هر دو کشور بهره مند شوند. طاهری گفت: به شرکت ها 
و موسس��ات تجاری ایرانی که عالقه مند توسعه روابط تجاری و استفاده 
از خدمات بانکی در س��لطنت عمان و بازارهای دیگر از کانال این کش��ور 
هس��تند، توصیه می ش��ود دفتری به صورت مالکیت مش��ترک با افراد یا 
ش��رکت های محلی طبق مقررات آن کش��ور در مسقط یا به نام خود در 
یکی از بنادر آزاد آن کش��ور به ثبت برس��انند تا از ای��ن طریق به مانند 
ی��ک فرد عمانی از مزایا و خدمات بانکی آن کش��ور اس��تفاده کنند. این 
 KYC کم��ک می کند ت��ا در ایجاد روابط با بانک های آن کش��ور از نظر
مش��کلی پیش نیاید. طاهری گفت: ش��رکت های ایران��ی می توانند برای 
کلیه عملیات بانکی خود خصوصا گش��ایش اعتبارات وارداتی و صادراتی، 
صدور ضمانتنامه ها و نقل و انتقاالت وجوه از طریق آن دفتر اقدام کنند. 
در صورت احتیاج به واردات کاال از کش��ورهای دیگر ش��رکت های ایرانی 
می توانند از بانک خود در ایران اعتبارات اسنادی یا ضمانتنامه به نفع دفتر 
خود در عمان نزد بانک صحار صادر کننند و آن دفتر متقابال می تواند از 
بانک صحار تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی یا ضمانتنامه های متقابل 
برای طرف های نهایی در کش��ورهای دیگر صادر کند. در مورد گش��ایش 
این گون��ه اعتبارات اس��نادی متقابل نیازی به ورود کاال ب��ه بنادر عمان 
نیس��ت و کاال می تواند برحس��ب توافق از مبدا به بنادر ایران حمل شود. 
دفتر مزبور نیز می تواند از بانک صحار تس��هیالت سرمایه درگردش الزم 
اخذ کند و الزمه این کار این است که سابقه معامالتی و نیز صورت های 
مالی س��ه س��اله ای از فعالیت های خود به بانک صحار ارائه کنند تا اینکه 
آن بان��ک بتواند از نظر اعتباری آن دفتر را ارزیابی کند. اما مادام که این 
دوره سه ساله منقضی نشده است تجار ایرانی می توانند با ارائه ضمانتنامه 
بانکی از ایران به نفع آن دفتر نزد بانک صحار از خطوط اعتباری استفاده 
کنند. وی گفت: بانک صحار به عنوان همکار نزدیک بانک سامان در ایران 
تس��هیالت و امکانات زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده که امید 

است تجار محترم ایرانی از این خدمات بهره برداری کنند. 

در نشست مشترک اتاق بازرگانی با مدیران بانک های سامان، خاورمیانه و صحار بررسی شد

همکاری بانکی ایران و عمان گسترش می یابد
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صفحه 2

ویژه نامه صادرات 
و فرصت های 
 سرمایه گذاری
ایران و عمان

جناب آقای مسعود طاهری مهر
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مسئول میز 

عمان صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

علیرضا روغنیان 
دبیر ویژه نامه

ویژه  نامه

عمان در جذب سرمایه گذاری خارجی سال 
2۰۴۰ قدرت اقتصادی منطقه و رقیب ایران 

می شود

عمان براساس سند چشم انداز 2040 خود، درصد قابل 
توجهی از سرمایه گذاری شرکت های خارجی عالقه مند به 
حضور در بازار بزرگ نیم میلیارد نفری خاورمیانه و شمال 

آفریقا را جذب خواهد کرد. 
براس��اس اع��الم روزنامه تایمز عمان، برای رس��یدن به 
ای��ن هدف بزرگ ش��اید به ظاهر ب��ه 11بیلیون گالن آب 
ش��یرین، بیش از نیم میلی��ون فرصت کاری جدید و خانه 
برای اس��کان 53هزار معلم جدید ب��رای تدریس بیش از 
نی��م میلیون دانش آموز در 20هزار کالس جدید و از همه 
مهم تر ۶3 گیگاوات برق و سایر امکانات رفاهی و خدماتی 
)از جمله دکتر، پرس��تار، مهندس و غیره( نیاز باشد، ولی 
نکته مهم پتانس��یل باالی موقعیت ش��غلی مناس��ب این 

کشور در 25 سال آینده است. 
س��رمایه گذاری مورد نیاز چیزی حدود 35میلیارد ریال 
عمانی )نزدیک به 100 میلیارد دالر( اس��ت تا عمان را به 

یک قطب اقتصادی و توریستی منطقه تبدیل کند. 
بدیهی اس��ت عمان در س��ند چشم انداز 2040 خود که 
10 سال بعد از سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی و 
15 س��ال بعد از سند چشم انداز 2025  )1404 شمسی( 
ای��ران ب��ه وقوع خواهد پیوس��ت، درصد قاب��ل توجهی از 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی عالقه مند به حضور در 
بازار بزرگ نیم میلیارد نفری خاورمیانه و ش��مال آفریقا را 

جذب خواهد کرد. 
ام��ا راه��کار چیس��ت؟ نکته مهم��ی ک��ه از هم اکنون 
دولتمردان و سیاس��تمداران کش��ور باید مدنظر داش��ته 
باشند، برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات نیروی انسانی 
متخصص به این کش��ور دوس��ت و همسایه است. ایران با 
جمعیت بال��غ بر 91میلیون نفری خود در س��ال 2040، 
بای��د از هم اکنون برنامه ریزی الزم جهت اش��تغال نیروی 
کار مازاد خود در این کشور سلطان نشین و به عبارت بهتر 

توسعه صادرات نیروی متخصص را به عمل آورد. 
 

علیرضا روغنیان
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رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت در خصوص وضعیت 
ص��ادرات غیر نفتی گفت: عملکرد صادرات غیرنفتی چهار 
ماهه سال جاری بیانگر این است که ابزارهای موجود برای 
پش��تیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت 

نمی کند و باید در عرصه وسیع تری گسترش یابد. 
خس��روتاج گفت: این حمایت ها مس��تلزم عزم ملی در 
همه ارکان نظام است و باید در بعد قانونگذاری بسته های 
حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی شود. سال 
گذش��ته به دلی��ل محدودیت در منابع، رق��م مورد انتظار 
برای بس��ته حمایت از صادرات در قان��ون بودجه منظور 
نشد. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: فضای 
کالن کسب و کار کشور نیازمند توجه ویژه است و همه قوا 
در بهبود این فضا نقش دارند تا تولیدکننده و سرمایه گذار 
بتواند در ش��رایط مناس��ب همس��ان با رقبا ب��ه صادرات 
بپردازد. در مرحله اجرا ضروری است سازمان های درگیر 
ب��ا فرآیند ص��ادرات از جمله س��ازمان توس��عه تجارت، 
گمرک، ش��بکه بانکی، بخش حمل و نقل و دس��تگاه های 
کنترل کننده کیفیت کاال و نظارت بر استانداردهای اقالم 

صادرات��ی و. . . همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات 
را حمای��ت کنن��د. وی همچنین گفت: بخش��ی از تالش 
ب��رای جبران کاهش در صادرات ب��ه خود صادرکنندگان 
برمی گردد که باید بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، 
کاهش هزینه ها، رقابتی شدن، ارتقای محصول و سازوکار 
ورود ب��ه بازارهای جهانی، توجه بیش��تری مبذول کنند. 
خس��روتاج در بخشی دیگر از سخنان خود اشاره کرد: در 
نخستین جلسه ش��ورای عالی توس��عه صادرات غیرنفتی 
در اواخر فروردین ماه س��ال ج��اری، از مهم ترین عوامل 
کاه��ش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت عدم 
رقابتی بودن بخشی از محصوالت در بعد قیمت بود، ولی 
غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیس��ت و عوامل دیگری 
نی��ز در آن نق��ش دارند که مقرر اس��ت در دس��تور کار 
جلس��ات آتی ش��ورا قرار گیرد. عامل همکاری های بانکی 
ایران با س��ایر کشورها نیز در تس��هیل و توسعه صادرات 
کاال و خدم��ات نق��ش کلی��دی دارد که هنوز نتوانس��ته 
رضای��ت جامع��ه صادرکنن��دگان را جلب کن��د و توجه 
بیش��تر بانک مرکزی و ش��بکه بانکی را می طلبد. رئیس 

کل س��ازمان توس��عه تجارت اضافه کرد: موارد ذکر شده 
در باال عوامل عمومی است که در کالن، بر صادرات مؤثر 
اس��ت و باعث شده صادرات غیرنفتی نتواند به رشد مورد 
نظر برس��د، ولی عالوه بر آن صادرات هریک از گروه های 
مختلف کاالیی که از هدف تعیین ش��ده عقب هس��تند، 
دالی��ل خ��اص خود را دارن��د. از جمله کاه��ش صادرات 
در بخ��ش محصوالت ش��یمیایی و پتروش��یمی، به علت 
مشکالت چند ماهه گذشته برای صدور این محصوالت به 
کشور چین بوده اس��ت. این کشور اخیرا مقررات خاصی 
در موضوع مبارزه با پولش��ویی و ارتباط یکپارچه سیستم 
گمرک��ی و بانکی ایجاد کرده که تش��ریفات ورود کاال به 
چین را س��خت تر از گذشته کرده اس��ت. بخشی دیگر از 
این کاهش، به کاالهایی همچون فوالد و مس برمی گردد 
که به دلیل تأکید بر تأمین بیش��تر ب��ازار داخل، ظرفیت 
صادراتی کاهش یافته اس��ت. در نتیج��ه به علت اولویت 
تأمی��ن نیاز داخلی، ح��دود ۶00 میلی��ون دالر در چهار 
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 
در صادرات مس و ورق های فوالدی ایجاد ش��ده اس��ت. 

از دیگر اقالم کاهش یافت��ه می توان به برخی محصوالت 
کش��اورزی ازجمله پسته اش��اره کرد که به دلیل صادرات 
باالی محصول در س��ال گذشته؛ باتوجه به اینکه برداشت 
محصول در س��ال جدی��د حدودا در ش��هریورماه صورت 
می گیرد، لذا تناژ زیادی از س��ال گذش��ته برای صادرات 
در س��ال جدید باق��ی نمانده اس��ت. باقیمان��ده کاهش 
ص��ادرات چهار ماه��ه نیز مربوط به کاه��ش در صادرات 
میعانات گازی بوده اس��ت. خس��روتاج تصریح کرد: اقالم 
مورد اش��اره جمعا حدود 1.4 میلیارد دالر کاهش ارزش 
صادرات غیرنفتی را در 4چهار ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رقم زده است که معادل 5/9درصد 
می شود. عملکرد صادرات در سال گذشته نسبت به سال 
94 حدود 3.5درصد رش��د ارزشی و 38درصد رشد وزنی 
داشته، لذا در واقع در سال 95 کاهش نداشتیم، اما موفق 
به نیل به هدف 50میلیارد دالر نش��دیم. بر این اس��اس 
می توان نتیجه گرفت تنوع بخش��ی به اقالم صادراتی یک 
نیاز ضروری اس��ت و باید ظرفیت س��ازی های جدیدی در 

محصوالت صادراتی ایجاد شود. 

مس��ئول میز عمان در سازمان توس��عه تجارت ایران با 
اش��اره به موقعیت اس��تراتژیک عمان گفت: عمان فضای 
کامال مس��تعدی برای ورود ما به بازار کشورهای همجوار 
اس��ت و این کشور س��عی کرده ظرفیت های گسترده ای 
برای جذب س��رمایه گذاری خارجی در چند س��ال اخیر 

فراهم کند. 
عمان در میان بازاره��ای هدف صادراتی در زمینه های 
مختلف کشور منحصر به فردی محسوب می شود و روابط 
سیاس��ی باس��ابقه با ایران و ویژگی ها و موقعیت منحصر 
به فرد این کش��ور در منطقه از جمله این مزایا به ش��مار 

می رود. 
وی با اش��اره به موقعیت استراتژیک عمان افزود: عمان 
فضای کامال مس��تعدی برای ورود ما به بازار کش��ورهای 
ش��رق آفریقا است و این کشور س��عی کرده ظرفیت های 

گس��ترده ای برای جذب س��رمایه گذاری خارجی در چند 
سال اخیر فراهم کند. 

طاهری مهر تصریح ک��رد: با توجه به اتمام منابع نفتی، 
عم��ان به دنبال جایگزین کردن مناب��ع غیرنفتی و درآمد 
حاصل از فروش آن اس��ت و در این راستا توسعه صنعت 
گردشگری و ایجاد هاب منطقه ای صادرات مجدد شیالت 
و آبزیان به ویژه از طریق منطقه جدید التاس��یس دوقوم 

مورد توجه عمان قرار گرفته است. 
وی خاطرنشان کرد: این دو بخش می تواند برای فعاالن 
اقتصادی ما نیز مهم باش��د و فعاالن حوزه ساخت هتل و 
مجتمع های گردشگری و ساخت و ساز می توانند در زمینه 
گردش��گری در این کشور فعال باشند و در بخش شیالت 
نیز از آنجای��ی که دولت عمان درصدد اس��ت با فرآوری 
و بس��ته بندی این محص��والت در منطقه دوقوم، به عنوان 

هاب صادرات ش��یالت فعالیت کن��د صادرکنندگان این 
قبیل محصوالت نیر می توانند نس��بت به تامین نیازهای 
عمانی ها در بخش تامی��ن فرآورده های دریایی به تحقق 

این هدف کمک شایانی کنند.
مسئول میز عمان در سازمان توسعه تجارت ایران اظهار 
کرد: محصوالت صادراتی ما به عمان در چند سال گذشته 
عمدتا س��یمان، قیر، صیفی جات، سنگ های ساختمانی، 
مصالح ساختمانی، محصوالت مسی و. . . بوده است.  وی 
افزود: آنچه به عن��وان چالش مهم فرآروی صادرکنندگان 
کشورمان می بینم این اس��ت که قاطبه تجار شاید درک 
درست و مناس��بی از ش��رایط و فرهنگ اقتصادی عمان 
نداش��ته باش��ند و ب��دون بازدی��د میدانی از این کش��ور 
می خواهن��د در بازار جایگاه پی��دا کنند، درحالی که برای 
حضور در ب��ازار عمان باید در این کش��ور حضور فعاالنه 

داش��ته باش��یم و باید فرهنگ کاری آنه��ا را درک کنیم.  
طاهری مه��ر تصریح کرد: یک��ی از محورهای مهم کاری 
ما در عمان در چند س��ال گذشته صادرات خدمات فنی 
مهندس��ی بود و عمان به دنبال توسعه زیرساخت هاست و 

می توانیم در این حوزه کارهای خوبی انجام بدهیم. 
وی تصری��ح ک��رد: در اس��تان های کش��ور قابلیت ها و 
ظرفیت ه��ای بس��یار زیادی وج��ود دارد که ب��ا نیازهای 
کش��ور عمان هم س��و اس��ت و باید با مطالعه و دقت وارد 
این عرصه ش��د.  مس��ئول میز عمان در س��ازمان توسعه 
تج��ارت ایران گفت: تأکید بر این اس��ت ک��ه  با توجه به 
همین ظرفیت ها و رصد کردن نیاز ش��رکت های عمانی و 
با دقت روی اس��تانداردها، شرایط گمرکی و ترخیص کاال 
،در ای��ن زمینه کار کرد و نهایتا ی��ک ورود موفق به بازار 

عمان داشته باشیم. 

س��فیر ایران در مس��قط، پیام دعوت وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران را به وزیر نفت و گاز 
عمان برای سفر به تهران تقدیم وی کرد.

»محمدرضا نوری ش��اهرودی« س��فیر جمهوری اسالمی ایران در مس��قط روز دوشنبه30 
مردادماه با  »محمدبن حمد الرمحی« وزیر نفت و گاز عمان دیدار کرد و درباره همکاری های 
دوجانبه در بخش های نفت و گاز رایزنی کردند. طرف عمانی نیز با ابراز رضایت از روند رو به 
گس��ترش همکاری های دو جانبه تهران-مس��قط، ابراز امیدواری کرد که در نخستین فرصت 

به ایران سفر کند.
براس��اس این گزارش، چهارم ش��هریورماه سال 92 در حاشیه س��فر سلطان قابوس، پادشاه 
عمان به ایران »محمد حمد الرمحی« وزیر نفت این کشور با وزیر نفت کشورمان دیدار کرده 
بود. در این دیدار »بیژن زنگنه« وزیر نفت ایران و »محمد حمد الرمحی« وزیر نفت عمان در 
مجموعه سعدآباد تهران در زمینه صادرات گاز یک یادداشت تفاهم امضا کردند. براساس این 
یادداش��ت تفاهم، دو طرف توافق کردند که در مدت بس��یار کوتاهی عملیات احداث خط لوله 
گاز ایران به عمان آغاز شود. صادرات گاز ایران به عمان برای 25 سال برنامه ریزی و ارزش گاز 

صادراتی در این مدت با توجه به قیمت های روز ۶0 میلیارد دالر تخمین زده شد. 

کمت��ر از یک روز پس از امضای این یادداش��ت تفاهم، ش��رکت ملی ص��ادرات گاز ایران از 
مشخص شدن مسیر صادرات گاز ایران به عمان خبر داد. بر این اساس، احداث خط لوله ای از 
رودان به کوه مبارک و از آنجا به سوهار در عمان به عنوان بهترین گزینه ممکن برای صادرات 
گاز به عمان مطرح ش��د.  اما مقامات عمانی در قبول این مسیر به عنوان بهترین و بهینه ترین 
مس��یر احداث خط لوله صادراتی تردید کردند و عمال آغاز احداث زیرساخت های صادرات گاز 
ایران به عمان به بعد موکول شد. در سال 92 زمان آغاز صادرات گاز ایران به عمان، سال 94 
عنوان شده بود، اما با عدم تحقق این برنامه، وزرای دو کشور بازهم پای میز مذاکره نشستند. 
مذاکره آخر وزرای دو کش��ور به دیدار نوزدهم بهمن ماه س��ال گذش��ته باز می گردد که در 
این دیدار موافقتنامه  بین شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت و گاز عمان با عنوان چارچوب 
کل��ی توافق  )Frame work Agreement( برای اح��داث خط لوله صادرات گاز ایران به 
عمان که مهلت آن به پایان رس��یده بود، دوباره تمدید ش��د.  توافقات اولیه برای صادرات گاز 
ایران به عمان مبنی بر آغاز صادرات زیردریایی گاز به این کش��ور در س��ال 2020 اس��ت که 
باید دید آیا دوباره این تاریخ با تأخیر مواجه می ش��ود یا دو طرف نسبت به انجام توافقات فی 

مابین جدی هستند. 

 .

خسروتاج تشریح کرد

حمایت از صادرات نیازمند عزم ملی است

طاهری مهر: 

بازار عمان مستعد ورود کاالهای ایرانی
 

سفیر کشورمان در مسقط با وزیر نفت و گاز عمان دیدار کرد 

گسترش همکاری های دو جانبه تهران-مسقط 

گفت و گو با مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:

رشد تسهیالت سرمایه گذاری به مقصد عمان 
علیرضا روغنیـان: حمایت از صادرات غیرنفت��ی به عنوان موتور 
محرک توس��عه اقتصادی کش��ور هم��واره یک��ی از اولویت های مهم 
سیاس��ت گذاری های دولت جمهوری اس��المی ایران اس��ت. کشور ما 
ظرفیت های بالقوه فراوانی ب��رای تولید صادرات محور دارد، از این رو 
بانک توسعه صادرات به عنوان تنها بانک تخصصی کشور در این عرصه 
و در کنار سایر متولیان امر صادرات همواره درصدد حمایت از توسعه 
ص��ادرات غیرنفت��ی به طرق مختلف از جمله تأمین مالی تس��هیالت 
ی��ا پذیرش تعهدات اع��م از ارزی و ریالی و خل��ق راهکارهای جدید 
بدین منظور بوده اس��ت. در این راستا، توسعه کمی و کیفی صادرات 
کاال و خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و فراهم کردن زمین��ه حضور در 
بازاره��ای بین المللی و ارتقای وضعیت رقابتی کاالها و خدمات ایرانی 
در بازارهای مذکور، اعطای تس��هیالت و اعتب��ارات صادراتی و انجام 
معامالت ارزی در این خص��وص، تضمین اعتبارات صادراتی و صدور 
ان��واع ضمانت نامه عهده بانک ها و موسس��ات مالی داخلی و خارجی، 
ارائه خدمات مشورتی و اطالعاتی به صادرکنندگان و مراجع ذی ربط 
در امر صادرات از اهم فعالیت های این بانک اس��ت. از س��وی دیگر با 
توجه به محدودیت منابع این بانک طی س��ال های اخیر، همکاری با 
نهاده��ای مرتبط و تأثیر گذار در امر ص��ادرات از جمله بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران، سازمان توسعه تجارت، صندوق توسعه ملی 
و... به منظور تأمین منابع و به تبع آن پاس��خگویی بهتر و به موقع به 
نیاز ارزی و ریالی مشتریان خود را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده 
است.  در رابطه با موضوع صادرات با دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل 

بانک توسعه صادرات ایران گفت و گویی انجام دادیم که می خوانید.

- اعطای تسهیالت سرمایه گذاری برای پروژه های صادراتی 
برای کشور عمان به چه میزان است؟ 

بانک توس��عه صادرات به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز 
ش��رکت های صادراتی در زمینه تجهی��ز کارگاه و هزینه های ضروری 
طرح  )صدورخدمات فنی و مهندس��ی( در س��نوات گذش��ته نسبت 
به اعطای تس��هیالت ارزی ب��ه متقاضیان جهت احداث پاالیش��گاه، 
جاده سازی، احداث خط انتقال برق در کشورعمان اقدام کرده است. 
مبالغ تامین مالی توسط بانک توسعه صادرات در احداث پاالیشگاه 
رق��م 3میلی��ون و ۶00 ه��زار یورو، اح��داث خط لول��ه انتقال آب 5 
میلیون و 500 هزار یورو، ایجاد خطوط انتقال برق 427 هزار یورو و 

جاده سازی یک میلیون و 500 هزار یورو بوده است. 
- میزان تعهد بانک در رابطه با طرح توسـعه سواحل مکران 
از سـوی این بانک و تأثیـر آن بر میزان صـادرات محصوالت 

پتروشیمی کشور چقدر است؟ 
در راستای اجرای استراتژی های کالن کشور، هم اکنون طرح توسعه 
بن��در چابهار با اس��تفاده از منابع صندوق توس��عه مل��ی و با عاملیت 
ای��ن بانک به مبلغ حدود 400میلیون دالر در دس��ت اجرا اس��ت. با 
بهره برداری از این پ��روژه در فاز یک، ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر 
مذک��ور از 1.5 میلیون تن فعلی ب��ه 8.5 میلیون تن افزایش می یابد. 
یکی از برنامه های پیش بینی شده در طرح توسعه بندر چابهار امکان 
صادرات محصوالت پتروش��یمی از طریق این بندر است که با اجرای 

کامل آن این موضوع محقق خواهد شد. 
   همچنین در جهت توسعه صادرات غیرنفتی، اخیرا نیز براساس 

مذاکرات و بررسی های کارشناسی به عمل آمده، هیأت مدیره محترم 
بانک مصوب ک��رده که بانک یکی از 19 پروژه پتروش��یمی تعریف 
شده در ش��هرک پتروش��یمی مکران واقع در منطقه آزاد چابهار را 
برای بررس��ی کارشناس��ی مورد پذیرش قرار دهد. در نظر است این 
پروژه با مش��ارکت یکی از هلدینگ های بزرگ پتروش��یمی کش��ور 

انجام شود. 
   منطق��ه مک��ران به دلیل گذر خط لوله انتقال گاز به پاکس��تان و 
هندوس��تان از نزدیکی آن و امکان دسترسی سهل و آسان به خوراک 
گاز متان از یک طرف و همچنین واقع شدن در سواحل دریای عمان 
در مدخل اقیانوس هند از طرف دیگر، موقعیت بس��یار مناسب جهت 
صادرات محصوالت پتروشیمی از طریق بندر در دست احداث در آن 

منطقه را دارا خواهد بود. 
 محص��ول موضوع پ��روژه با توجه به مزیت های فوق االش��اره تماما 
صادرات��ی بوده و پیش بینی می ش��ود ب��ا قیمت های فعل��ی در بازار 
بین الملل��ی و با ظرفیت 1.۶50.000 تن، قریب به ۶00 میلیون دالر 

ارز آوری داشته باشد. 
- چ��ه فعالیت هایی برای ارتقای کیفیت و باال بردن وضعیت رقابتی 

صادرات کشور انجام داده اید؟ مخصوصا در رابطه با کشور عمان؟ 
 بانک توس��عه صادرات همواره رش��د صادرات غیر نفتی کش��ور و 
رقابتی ش��دن کاالها و خدمات ایران��ی در عرصه بین المللی را مدنظر 
قرار داده، به طوری که از طریق مهم ترین اقدامات از جمله کاهش نرخ 
سود تسهیالت براس��اس اعتبار سنجی مشتریان، پرداخت یارانه سود 
ب��ه صادرکنندگان، تأمین مالی زنجیره تولید در ش��رکت های بزرگ، 

تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط به منظور ارتقای توان تولید 
و رقابتی شدن اقدام کرده است. 

– بـا کدام کشـورها روابط بانکـی بین المللی داریـد و آیا با 
بانک های عمانی قراردادی امضا کرده اید؟ 

 Bank ofبا کش��ور عمان نیز ارتباط بانکی برقرار شده است. بانک 
Muscat  دو حس��اب به ریال عمان و یورو ب��ه نام این بانک افتتاح 
ک��رده و ضمنا فرآیند برقراری روابط کارگزاری باBank Sohar  در 

آن کشور نیز در مراحل نهایی است. 
- آیا در دوران پسـا برجام، قـدرت چانه زنی ایران در میان 

بانک های جهان افزایش یافته است؟ 
به طور کلی پس از اجرایی ش��دن برجام و رف��ع تحریم های ثانویه 
وضع ش��ده علیه بانک توسعه صادرات ایران، مالحظات و نگرانی های 
بانک های سراس��ر جه��ان از لحاظ رعایت مق��ررات تطبیق، مبارزه با 
پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م به میزان قابل مالحظه ای کاهش 
یافته اس��ت و همین امر موجب ش��ده با تقویت و تنوع هر چه بیشتر 
پورتفوی کارگزاران قدرت چانه زنی بانک در عرصه بین المللی بیش��تر 

شود. 
- وضعیـت صـدور ضمانت نامه های ارزی بـرای صادرات در 

بانک توسعه صادرات چگونه است؟ 
 درس��ال 94 تع��داد 22 فق��ره ضمان��ت نام��ه ارزی ب��ه مبلغ کل 
مبل��غ کل  ب��ه  فق��ره  تع��داد 4۶  ۶.083.732 دالر، درس��ال 95 
23.0۶9.۶30 دالر و تاپایان خردادماه س��ال 9۶ ش��ش فقره به مبلغ 

کل 3.۶۶0.5۶7 دالر صادر شده است. 
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در حـال حاضـر عرضـه محصوالت 11 پتروشـیمی 
زیرمجموعـه هلدینـگ خلیج فارس بـر عهده این 

شرکت بوده که اسامی آنان به شرح زیر است: 
• پتروشیمی بندرامام

• پتروشیمی پارس
• پتروشیمی نوری

• پتروشیمی بوعلی سینا

• پتروشیمی مهر
• پتروشیمی آریاساسول

• پتروشیمی ایالم
• پتروشیمی اروند

• پتروشیمی تندگویان
• پتروشیمی کارون

• پتروشیمی خوزستان

اهم دستاوردهای شرکت در سال 1395: 
- صادرات به بیش از ۴۰ کشور

- فروش 8.5 میلیون تن محصول به ارزش 16۴هزار 
میلیارد ریال 

- صـادرات بیش از 366 هزار تـن محصوالت پلیمری به 
ارزش 391 میلیون دالر

- صادرات 7 میلیون تن محصول به ارزش 3.3 میلیارد دالر

- صـادرات 5.8 میلیـون تن محصوالت سـوختی به 
ارزش2.3 میلیارد دالر

- عملیات فروش 11 مجتمع پتروشیمی
- تحویل 23۰هزار تن محصول به ارزش 25۰میلیون 

دالر در مقاصد مختلف صادراتی
از 88۰هـزار تـن محصـوالت  بیـش  - صـادرات 

شیمیایی به ارزش 69۴ میلیون دالر.

شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس

صادرات به بیش از 40 کشور جهان

از منظر کارشناسـی در بینش ارزش آفرین هلدینگ ها، نفوذ وظیفه ای و خدماتی در شـرکت ها یکی از مهم ترین اجزای ارزش آفرینی اسـت. بر همین اساس 
در شـرکت های بزرگی با ابعاد هلدینگ خلیج فارس تمرکز در خدمات بازرگانی عالوه بر رهبری کسـب و کارها منجر به کاهش هزینه ها و افزایش حاشیه سود، 
کنترل بهینه جریان نقدی، ایجاد امکان نظارت و شـفافیت بیشـتر در فرآیند فروش، تقویت جایگاه نام تجاری و طرح ریزی مسـیر توسـعه  شـرکت بوده و 
مزایای جانبی از قبیل امکان تأمین مالی براساس قراردادهای فروش محصوالت را فراهم می آورد و براساس همین مزایا تمامی شرکت های بزرگ تولیدکننده 
محصوالت پتروشـیمی در جهان نه تنها فروش عمده و سـطح کالن خود را بر عهده دارند، بلکه وارد بحث بازاریابی مویرگی و رسـاندن محصوالت به دسـت 
مصرف کننده نهایی نیز شـده و زیرسـاخت های الزم را توسعه داده اند. شرکت تجارت صنعت نیز براساس همین نگاه و به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده 

در مرداد ماه سال 139۴ تأسیس شد و در دی ماه همان سال فعالیت جدی خود را آغاز کرد. 

آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند
شماره 38   کد پستی:15848-93313
تلفن:883090۶0   فکس:88820494

Email:info@pgpicc.com
Website:www.pgpicc.com
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اجـازه دهیـد بحث را با این پرسـش آغـاز کنم، 
آیـا معـادن و صنایـع معدنـی به خصـوص فوالد، 
این پتانسـیل را دارند که به عنوان پیشـران رشـد 

اقتصادی در نظر گرفته شوند؟ 
به ط��ور کلی در کش��ور ما صنعت نفت پیش��ران اصلی 
اقتصاد به حس��اب می آید. بعد از نف��ت وقتی وارد بخش 
صنعت شویم، معدن و صنایع معدنی به عنوان یک صنعت 
م��ادر حرف اول را در میان محرک های اقتصادی می زند. 
معم��وال ب��رای تعریف پیش��ران های اقتص��ادی به دنبال 
صنایع مولد می روند و صنایع معدنی یکی از صنایع مولد 
اصلی کش��ور به حس��اب می آید، به همی��ن دلیل به آن 
صنعت مادر گفته می ش��ود. به هر حال وقتی قرار اس��ت 
صنعت فوالد پا بگیرد )از اس��تخراج ت��ا فرآوری( زنجیره 
تولید اش��تغال فراوانی با خود به هم��راه دارد و طی این 
فرآیند درآمد ناخالص مل��ی افزایش پیدا می کند. به طور 
کلی بخش برجس��ته ای از رش��د اقتصادی حوزه صنعت 

مربوط به معدن و صنایع معدنی می شود. 
چـه  از  مـا  معدنـی  صنایـع  و  معـدن  بخـش 

پتانسیل هایی برخوردارند؟ 
تف��اوت بزرگی که میان ایران و کش��ورهای همس��ایه 
وجود دارد این است که ایران خوشبختانه معادن بسیاری 
را در زمینه ه��ای مختلف در خود جای داده اس��ت. برای 
مثال ما هم اکنون بزرگ ترین معادن س��نگ آهن را داریم، 
البته به دلیل پراکندگی معادن سنگ آهن در یزد، کرمان 
و خراس��ان، اندازه این معادن در مقایس��ه با کشورهایی 
چون برزیل و اس��ترالیا کوچک به حساب می آید، ولی هر 
کدام از این معادن به نوبه خود با ذخیره چندصد میلیون 
تن��ی و حتی برخی یک میلیارد تن��ی جزو معادن بزرگ 
محسوب می شوند. در حوزه مس، گستردگی معادن مس 
کشور بسیار زیاد است؛ در حوزه آلومینیوم، معادن آلومینا 
موجب رونق صنعت آلومینیوم ش��ده؛ در زمینه س��رب و 
روی، معادن بس��یاری در کشور وجود دارد و در مجموع 
بخش فلزات ایران دارای معادن بس��یار زیادی اس��ت که 
می توان��د از آنها بهره مند ش��ود. مع��ادن تیتانیوم، طال و 
بسیاری از فلزات قیمتی دیگر نیز در کشور یافت می شود 
و همه اینها می تواند به عنوان پتانسیلی برای رشد صنعت 
و به دنبال آن رشد اقتصادی در نظر گرفته شوند. چراکه 
ام��روزه حمل ونق��ل مواد معدن��ی یک��ی از پرهزینه ترین 
مراحل اس��ت و بخش عمده ای از هزینه تولید را به خود 
اختصاص می دهد. به طور کلی کش��ورهایی در این بخش 
برنده به حس��اب می آیند که این مزیت نس��بی را داشته 
باش��ند. از این رو کشورهایی که دارای معادن متعددی در 
داخل خاک خود هس��تند تا حد بسیار زیادی هزینه های 
حمل ونق��ل را کاهش می دهند. برای مثال در کش��ور ما 
بیش��ترین فاصل��ه ای که یک م��اده معدن��ی از معدن به 
واحد فوالدس��ازی ط��ی می کند به طور متوس��ط 400 تا 
500 کیلومتر اس��ت، بنابراین در مقایس��ه با فوالدسازی 
که در کش��ورهای همسایه ما مش��غول تولید است و باید 
س��نگ آهن خود را از برزیل یا مثال استرالیا وارد کند یک 
مزی��ت بزرگ به حس��اب می آید. همین پتانس��یل باعث 
ش��ده ما در حوزه صنایع پایین دستی سرمایه گذاری های 
کالنی داش��ته باش��یم. در واقع وجود معادن در کش��ور 
س��رمایه گذاری در صنایع پایین دستی را از نظر اقتصادی 

توجیه پذیر می کند. 
یـک  صرفه بـودن  بـه  مقـرون  مـواردی  چـه 
سـرمایه گذاری در حوزه معـدن و صنایع معدنی را 

تعیین می کند؟ 
به طور کل��ی میزان س��رمایه گذاری ها بس��ته به هدف 
موردنظ��ر متف��اوت خواه��د ب��ود. برای مث��ال در بخش 
ف��والد برای تولید یک میلیون تن فوالد از س��نگ آهن تا 
محصول نهایی که ش��امل مراحل مختلفی چون فرآوری 

س��نگ آهن، کنسانتره سازی یا گندله س��ازی، احیا، تولید 
ش��مش فوالد و مراحل پایین دس��تی می شود در مجموع 
باید حدود 700 تا 800 میلیون یورو سرمایه گذاری شود. 
اگر بخواهیم تولید 50میلیون تنی داش��ته باشیم باید به 
ای��ن نکته توجه کنیم که بخش��ی از این ظرفیت موجود 
اس��ت، چراکه بعضی از واحدهای تولید ناقص هستند به 
این معنا که یا صنایع باالدس��تی را ندارند یا پایین دستی. 
با وجود این اگر قرار باش��د تولید 50میلیون تنی در این 
بخش داش��ته باشیم، از مرحله ای که سنگ آهن استخراج 
ش��ده باید فرآوری آغاز ش��ود و برای رسیدن به محصول 
نهایی چیزی حدود 30میلیارد یورو باید س��رمایه گذاری 
شود. البته باید توجه داشت که این هزینه ها جدا از بحث 
اکتش��اف و استخراج اس��ت که در واقع باید هزینه آنها را 

نیز به سرمایه گذاری ها افزود. 
در مسیر سـرمایه گذاری های خارجی چه موانعی 
وجود دارد؟ به منظور برطرف ساختن این مشکالت 

چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟ 
واقعیت این اس��ت ک��ه در ایران، سیس��تم بانکی قوی 

وج��ود ندارد. از س��وی دیگ��ر س��رمایه گذاران در چنین 
صنع��ت بزرگی، به تنهایی و با س��رمایه خ��ود وارد گود 
نمی ش��وند، هرچند حدود 15 تا 20درصد از منابع مالی 
از خود س��رمایه گذار حاصل می شود، اما 80 تا 85درصد 
از این س��رمایه گذاری ها از منابع و تسهیالت بانکی تأمین 
می شود؛ موضوعی که در این میان باید به آن اشاره شود 
این اس��ت که در کش��ور ما هم منابع مالی بانکی به این 
عظمت وجود ندارد و هم نرخ س��ود بس��یار باالست و در 
واقع این منابع گران هس��تند. بنابرای��ن تنها منابعی که 
باق��ی می ماند، منابع خارجی اس��ت. ای��ن منابع خارجی 
می تواند به صورت تأمین مالی یا س��رمایه گذاری خارجی 
ص��ورت بگیرد. به ط��ور کلی حالت ایده آل این اس��ت که 
ش��رایطی در داخل کش��ور فراهم ش��ود تا س��رمایه گذار 
خارج��ی انگیزه الزم را ب��رای س��رمایه گذاری در بخش 
معدن و صنایع معدنی داش��ته باش��د. در غیر این صورت 
می توان از تس��هیالت خارجی و فاینانس نیز برای تأمین 
منابع مالی مورد نیاز استفاده کرد. به هر حال باید شرایط 
الزم را فراهم کرد. بزرگ ترین مانعی که بر س��ر راه ورود 
س��رمایه گذاران خارجی وجود داشت، بحث تحریم ها بود 
که خوشبختانه پس از برجام این مشکل حل شده است. 
با وجود صحبت هایی که در این خصوص می شود واقعیت 

این است که شرکت ها و سرمایه گذاران اروپایی برای ورود 
به ایران و س��رمایه گذاری یا تأمی��ن منابع مالی کافی در 
حوزه معدن اعالم آمادگ��ی کرده و رویکرد مثبتی دارند. 
البته باید توجه داش��ت که برای تش��ویق سرمایه گذاران 
خارجی باید قوانین و مقررات و فضای امنیت جامعه برای 

سرمایه گذاران فراهم شود. 
نقش دولـت و سیاسـت گذاران در فرآیند جذب 
سـرمایه گذاران خارجی و توسـعه صنایـع معدنی 

چیست؟ 
دولت باید در کنار سیاست گذاری، نقش تسهیل کننده 
داش��ته باش��د. در حوزه سیاس��ت گذاری باید با توجه به 
تجربه کش��ورهای دیگر در جذب س��رمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی، قوانین و راهکارهای عملی را ارائه کند. ایجاد 
امنی��ت ب��رای س��رمایه گذاران، ارائه طرح های تش��ویقی 
و انگیزش��ی، معافیت ه��ای مالیاتی برای م��دت محدود 
و بس��یاری از کاره��ای متداول دیگر باید در دس��تور کار 
دول��ت قرار گیرد. از س��وی دیگر دولت بای��د با توجه به 
نیازهای کش��ور، خألهای موجود در بح��ث تأمین منابع 

مالی، پتانسیل های س��رمایه گذاری و... سرمایه گذاران را 
هدای��ت کند. در ح��ال حاضر ایران به عنوان یک کش��ور 
نفت خیز در عرصه جهانی ش��ناخته شده است. به همین 
دلیل ش��اید برای جذب سرمایه در صنعت نفت با مشکل 
چندانی مواجه نباش��یم. اما در بخ��ش معدن، ایران یک 
کشور نوپا و شناخته نشده به حساب می آید. بنابراین باید 
پتانس��یل های موجود در این حوزه را به س��رمایه گذاران 
خارجی شناساند. البته در این میان نقش سرمایه گذاران 

ایرانی خارج از کشور بسیار حیاتی است. 
در دولـت آقـای روحانی چه اقداماتـی در جهت 
تسهیل جذب سـرمایه گذاران و ایجاد انگیزه برای 

آنها انجام گرفته است؟ 
در ای��ن خص��وص صحبت هایی ش��ده و داوطلبانی نیز 
ابراز تمای��ل کرده اند )البته نه از س��وی ایرانیان خارج از 
کش��ور(، ولی این داوطلبان عمدتا به دنبال این هس��تند 
که ب��ا س��رمایه گذاری در بخش معدن، م��اده خام را به 
کشور خود ببرند. برای مثال یک سرمایه گذار خارجی در 
خاورمیانه که در بخش فوالدس��ازی مشغول به کار است 
ترجیح می دهد به جای واردکردن س��نگ آهن از استرالیا 
یا برزیل، مواد اولیه موردنظر خود را از ایران وارد کند. در 
واقع چنین سرمایه گذارانی مشکلی را از ما حل نمی کنند. 

این یعنی ف��روش منابع خدادادی یا همان خام فروش��ی 
ک��ه اصال به صالح نیس��ت. در واقع وقت��ی ما صحبت از 
سرمایه گذاری می کنیم منظور سرمایه گذاری در معدن و 
صنایع پایین دستی برای صادرات محصوالت نهایی است، 

نه صادرات محصوالت معدنی به صورت خام. 
مذاکرات انجام شده با سرمایه گذاران خارجی در 
چه مواردی صورت گرفته است؟ آیا امیدی به بهبود 

شرایط هست؟ 
ما در دو بعد وارد مذاکره شدیم، یکی فروش محصوالت 
بود ک��ه در حال انجام آن هس��تیم. در حال حاضر ما به 
اتحادیه اروپا و کش��ورهای دیگر محصوالت معدنی خود 
را ص��ادر می کنیم. بعد دیگ��ر، مذاکره در خصوص تأمین 
منابع مالی مورد نیاز برای طرح های توسعه ای بوده است 
که در این راس��تا نیز توافق هایی انجام و قراردادهایی نیز 
با ش��رکت های اروپایی منعقد ش��ده و در حال حاضر در 
جریان فرآیند دریافت فاینانس هستیم و امیدواریم زودتر 

این موضوع نهایی شود. 
نقش بخش خصوصی در توسـعه »صنعت معدن« 

و جذب سـرمایه گذاری های مورد نیاز در این حوزه 
چیست؟ 

به هر حال هر کاری که در کش��ور بخواهد به مرحله 
اج��را برس��د نیازمند حمای��ت دولت و مجلس اس��ت. 
ممکن اس��ت س��رمایه گذاری های کوچ��ک در مقیاس 
10 تا 20میلیون یورو ب��دون حمایت دولت امکان پذیر 
باشد، ولی زمانی که صحبت از سرمایه گذاری های کالن 
می ش��ود نمی توان ب��دون حمایت و پش��تیبانی روانی 
و مال��ی دولت به موفقیت رس��ید. بحث اینجاس��ت که 
س��رمایه گذار می خواهد سرمایه خود را به کشوری وارد 
کند که تابعیت آن کشور را ندارد. همین موضوع غریبه 
بودن نسبت به محیط س��رمایه گذاری، سیاست گذاری 
و کس��ب وکار ریس��ک هایی را با خود به همراه دارد. به 
همین دلیل س��رمایه گذار خارجی قبل از ورود به کشور 
بای��د تمامی ریس��ک ها را تجزی��ه و تحلی��ل و ارزیابی 
کند ک��ه در قبال این خطرات چه دس��تاوردی خواهد 
داش��ت، چه حمایت هایی از او در این جهت می ش��ود و 
چگونه می تواند این ریسک ها را کاهش دهد و مدیریت 
کن��د. دولت یا سیس��تم بیمه ای تا چه ح��د می توانند 
ریسک های موجود را پوشش دهند. کما اینکه زمانی که 
به دنب��ال تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج کش��ور 

هس��تیم، بانک های زیادی اعالم آمادگی می کنند، البته 
به ش��رطی که پوش��ش بیمه ای در قب��ال این فاینانس 
وجود داش��ته باشد. در واقع ش��رکت های بیمه خارجی 
بای��د حتما مناب��ع مالی را تضمین کنند ت��ا اگر اتفاقی 
برای این منابع افتاد، ش��رکت یا ش��خصی که سرمایه و 
تجهیزات را وارد کشور می کند دچار خسارت نشود. در 
ایران هم به همین ش��کل است. وقتی یک سرمایه گذار 
قرار اس��ت پولش را به صنعت کش��ور وارد کند، باید به 
نحوی ریس��ک آن به وس��یله دولت یا شرکت های بیمه 
پوشش داده شود. بخش خصوصی تا حدی می تواند این 
ریسک را متقبل شود از جایی به بعد بدون وجود قوانین 
پشتیبانی کننده س��رمایه گذاران این حمایت امکان پذیر 

نخواهد بود. 
 سهم بخش معدن و صنایع معدنی از اقتصاد کشورهای 
معدنی نظیر برزیل و استرالیا چقدر است، همچنین این 

سهم از اقتصاد کشور ما به چه میزان است؟ 
کشورهایی مانند استرالیا و برزیل عمدتا معدنی هستند، 
ولی همانطور که من در ابتدای بحث گفتم، ما یک کشور 
معدنی صرف نیستیم و صنایع نفت و پتروشیمی ما سهم 
بس��یار بیشتری در اقتصاد کش��ور دارند. در واقع بخشی 
از مناب��ع خدادادی ما را معدن تش��کیل می دهد و از این 
لحاظ تفاوت بس��یار زیادی با دو کش��ور استرالیا و برزیل 
داریم. به هر حال در حال حاضر در GDP کش��ور معدن 
س��هم خوبی دارد. اگ��ر بخواهیم به چیزی که در س��ند 
چشم انداز 1404 به آن اش��اره شده برسیم، معدن نباید 

سهمی کمتر از 10 درصد در GDP داشته باشد. 
 فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگ ترین فوالدسـاز 
خاورمیانـه چه نقشـی در تولید ناخالـص داخلی و 

پیشرانی اقتصاد داشته است؟ 
در حال حاضر فوالد مبارکه به تنهایی )بدون احتساب 
شرکت های زیرمجموعه اش( سهمی یک درصدی در تولید 
ناخال��ص داخلی کش��ور دارد و در GDP بخش صنعتی 
س��همی 4-5درصدی دارد. به ط��ور کلی فوالد مبارکه در 
GDP نقش��ی اثرگ��ذار دارد. اگ��ر زیرمجموعه های این 
ش��رکت را نیز در نظر بگیریم س��هم فوالد مبارکه بسیار 
بیش��تر خواهد ش��د. با احتس��اب واحدهایی مانند فوالد 
هرمزگان، فوالد سپیددش��ت، فوالد امیرکبیر، سنگان و... 
سهم ما در تولید ناخالص داخلی به 3 تا 4درصد طی پنج 
س��ال آینده خواهد رسید. البته این سهم به شرطی است 
که طرح های م��ا در خصوص نزدیک ش��دن به معادن و 

تکمیل زنجیره تولید به انجام برسد. 
 فـوالد مبارکـه برای تولید در سـال جـاری چه 

عددی را در برنامه خود پیش بینی کرده است؟ 
براس��اس برنامه ریزی های ما، در سال جاری پیش بینی 
می ش��ود ف��والد مبارکه مع��ادل ۶.2 میلیون ت��ن تولید 
فوالد خام داش��ته باشد. از طرفی براساس برآوردهای ما، 
تولید فوالد هرمزگان تا پایان س��ال 139۶ در حدود یک 
میلیون و 400 هزار تن خواهد بود. پیش بینی ما از میزان 
تولید امس��ال فوالد س��با نیز یک میلیون تن بوده است. 
در مجموع انتظار داریم تا پایان امس��ال حدود 9میلیون 
تن تولید فوالد خام در گروه فوالد مبارکه داش��ته باشیم. 
مس��لما چش��م انداز ما در خصوص تولید صعودی است و 
در س��ال آینده بر این میزان افزوده خواهد شد. براساس 
پیش بینی ه��ای ما، انتظ��ار داریم در پایان س��ال جاری 
میزان صادرات فوالد مبارک��ه به 1.5 میلیون تن و فوالد 
هرم��زگان به 700 هزار تن برس��د یعنی در مجموع باید 
2میلیون و 200 هزار تن صادرات داش��ته باش��یم که در 
مقایس��ه با سال گذشته شاهد تغییر خاصی نخواهیم بود. 
در واقع تولید ما نس��بت به س��ال گذشته افزایش خواهد 
یافت ولی این افزایش تولید به دلیل رونق بازار و افزایش 

تقاضای بازار داخلی خواهد بود. 

بررسی نقش معدن و صنایع معدنی در پیشرانی رشد اقتصادی در گفت وگو با بهرام سبحانی

ناشناخته برای سرمایه گذار خارجی
معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های صنعت کشور در سال های اخیر با چالش های فراوانی مواجه بوده است. به منظور بررسی نقش 
این صنعت در پیشرانی رشد اقتصادی کشور با بهرام سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان به گفت وگو نشستیم. سبحانی معتقد است کشور 
ما به دلیل ذخایر معدنی خدادادی اش می تواند گام های بلندتری در راه پیشرفت معادن بردارد، ولی هزینه های باالی این بخش باعث شده توسعه بیشتر 

در بخش معدن نیازمند جذب سرمایه گذاری های خارجی باشد. به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه، در پی به ثمر رسیدن برجام و رفع تحریم ها، شرایط برای 
جذب سرمایه گذاران خارجی مهیا شده، ولی این سرمایه گذاران به تنهایی قادر نخواهند بود صنایع معدنی را در جهت پیشرفت هدایت کنند.  سبحانی 

معتقد است توسعه این صنعت نیازمند وفاق ملی است و در این میان نقش دولت به عنوان یک تسهیل کننده و سیاست گذار بسیار پررنگ است. او بر این 
باور است که با بهبود شرایط، شرکت فوالد مبارکه بتواند تا پایان سال جاری میزان تولید فوالد خام خود را به 9 میلیون تن برساند. 
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ویژه نامه صادرات 
و فرصت های 
 سرمایه گذاری
ایران و عمان

بلومبرگ در گزارشی فهرس��ت سرمایه گذارانی را که 
در 18 م��اه گذش��ته وارد ایران ش��ده و در بخش های 
مختلف اقتصاد ایران، س��رمایه گذاری کرده اند، منتش��ر 
کرد. به گزارش بلومبرگ، بعد از توافق هسته ای ایران با 
کشورهای قدرتمند دنیا در سال 2015، سرمایه گذاران 
به ایران هجوم آوردند و این امر، احتمال هر گونه حمله 

آمریکا به توافق هسته ای در آینده را کاهش می دهد. 
فضای س��رمایه گذاری از ژانویه س��ال گذشته بعد از 
برداش��ته ش��دن تحریم ها با توجه به هجوم هتل داران 
برای س��رمایه گذاری در ایران تغییر کرد. در حال حاضر 
با توجه به اضافه کردن تحریم ها توس��ط دونالد ترامپ 
و ابراز ناامیدی او از توافق بحث هایی ایجاد ش��ده است 
که آیا این توافق هس��ته ای پا برجا می ماند یا خیر. این 
در حالی اس��ت که حمایت بقیه کشورها، چین، روسیه، 
فرانس��ه، آلمان و انگلیس که پول های شان را در ایران 
سرمایه گذاری کردند در این بخش نقش مهمی خواهد 

داشت. 
صنم وکیل، یکی از افراد چاتمن هاوس در خاورمیانه و 
کره شمالی در برنامه ای در لندن گفته بود: »این کشورها 
فش��ار زیادی را برای حفظ دسترس��ی ب��ه بازارهای ایران 
تحمل کردند. جدا ش��دن ای��ران و از بین رفتن این توافق 
به نفع آنها نیست.« در حال حاضر شرایط خوبی در ایران 
وجود دارد؛ مقامات ایران اعالم کرده اند که می خواهند به 
میزان۶0 میلیارد دالر سرمایه خارجی در بخش نفت و گاز 
تا آخر س��ال جاری جذب کنن��د. قراردادهایی که در 18 

ماه گذش��ته امضا شده است، در حوزه های انرژی، صنعت، 
حمل و نقل و مخابرات بوده است. 
انرژی

* توت��ال هم��راه ب��ا ش��رکت نفت��ی چین ق��رارداد 
20س��اله ای به ارزش 5میلیارد دالر را برای توس��عه فاز 

11 پارس جنوبی امضا کرده اند. 
* شرکت کره جنوبی SK E&C با شرکت ملی نفت 
ایران قرارداد 1.۶ میلیارد یورو  )1.8 میلیارد دالر( برای 
توسعه پاالیشگاه تبریز در شمال غرب ایران امضا کرد. 
* واحد بین المللی ترکیه با وزیر انرژی ایران قراردادی 
با ارزش 4.2 میلیارد دالر برای تأس��یس هفت کارخانه 

گاز طبیعی امضا کرد. 
* س��ینوپک چین نیز با شرکت ملی پاالیش و پخش 
ایران قرارداد 1.2 میلیارد دالری برای توس��عه فاز یک 

پاالیشگاه آبادان در استان خوزستان امضا کرد. 
* شرکت شل نیز توافق نامه ای برای مطالعه میادین 

آزادگان و یادآوران امضا کرد. 
حمل و نقل 

* ش��رکت رنو با امضای قرارداد ۶۶0 میلیون یورویی 
با وزرات صنعت، معدن و تجارت به شکل سرمایه گذاری 
مشترک برای تولید خودرو در ایران همکاری می کند. 

* فولکس واگن با یک شرکت داخلی برای فروش دو 
مدل خودرو به توافق رسیدند. 

* پ��ژو س��یتروئن نی��ز ب��ا ای��ران خودرو به ش��کل 
س��رمایه گذاری مشترک، 400میلیارد یورو برای توسعه 

خودروها سرمایه گذاری می کند. 
*بویینگ با خط��وط هواپیمایی آس��مان توافق نامه 
3میلی��ارد دالری ب��رای ف��روش 30هواپیم��ا 737 و 
همچنان با ش��رکت ملی ایران ایر توافق نامه فروش 80 

هواپیما امضا کرد. 
* ای تی آر نیز با ایران ایر توافقی به ارزش53۶میلیون 

دالری برای فروش 20 هواپیما امضا کرد. 
* ایرب��اس نی��ز قراردادی برای ف��روش 100 جت به 

ارزش 19میلیارد دالر امضا کرد. 
*آلس��توم نیز ب��ا وزارت صنعت ایران برای تأس��یس 

قطار و مترو توافق کرد. 
* شرکت حمل و نقل روسیه نیز با وزارت صنعت ایران 
قراردادی ب��ه ارزش 3میلیارد دالر برای همکاری تولید 

واگن راه آهن امضا کرد. 
* زیمنس قراردادی با ارزش 1.5میلیارد یورو را برای 

توسعه ریل قطار در ایران امضا کرد. 
صنعت

* CREC چین نیز توافق نامه ای با ارزش 2میلیارد 
دالر با ش��رکت آلومینیم ایران برای ش��روع عملیات در 

استان مرکزی امضا کرد. 
مخابرات

* گ��روه ام ت��ی ان 49 درصد س��هم ش��رکت دولتی 
اینترنت��ی ایران را ب��ه ارزش 40میلی��ون دالر خرید و 
همچنین به دنبال س��رمایه گذاری 750میلیارد دالری 

در پروژه فیبر نوری ایرانی است. 

قراردادهای ایران با شرکت های خارجی در 18 ماه گذشته

سرمایه گذاری خارجی در ایران به روایت بلومبرگ

عماد الشکیلی:

خدمات دهی به فعاالن اقتصادی تسهیل می شود
مدیرکل ترویج س��رمایه گذاری س��ازمان توس��عه صادرات و س��رمایه گذاری عمان )اثراء( گفت: ارائه خدمت به 
اعضای اتاق مش��ترک برای ما افتخار اس��ت و هدف ما در این سازمان کمک به فراهم شدن شرایط سرمایه گذاری 
و فعالیت در عمان اس��ت و خواس��تار آن هس��تیم که خدمات دهی به فعاالن اقتصادی ایرانی تس��هیل ش��ود و با 
کمک اتاق مش��ترک و آقای ضرابی برنامه ریزی کرده ایم امس��ال برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در عمان 
س��مینار دیگری را برگزار کنیم.  عماد الش��کیلی گفت: دولت عمان در دوس��ال اخیر تالش کرده است که شرایط 
س��رمایه گذاری برای ایرانی ها در عمان فراهم شود و سازمان اثراء نه تنها کمک به آغاز سرمایه گذاری خواهد کرد، 

بلکه در مراحل بعد همچون توسعه صادرات و مطالعات بازار را نیز در کنار سرمایه گذاران خواهد داشت. 
عمادالش��کیلی، عمان را دروازه ای برای ورود کاال های ایرانی به دنیا دانس��ت و گفت کش��ورش چند تفاهمنامه 
تجارت آزاد با کشور های مختلف از جمله آمریکا و سنگاپور امضا کرده و هر دو سال یک بار هم به لیست محصوالت 
این قرارداد افزوده می ش��ود.  مدیرکل ترویج سرمایه گذاری )اثراء( گفت: عمان کشوری صلح طلب است و همیشه 
از جرائم مالی و سیاسی به دور بوده است و این موردی است که سرمایه گذاری در عمان را به یک سرمایه گذاری 
امن تبدیل کرده است. وی گفت: ما در این سازمان به دنبال شریک تجاری مناسب برای سرمایه گذاری هستیم که 
در قدم های اولیه شراکت به صورت 70درصد ایرانی 30درصد عمانی خواهد بود که می تواند تا 50 به 50 هم برسد. 
عماد الش��کیلی ضمن اش��اره به ویژگی ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در عمان گفت: دولت عمان به یک دولت 
الکترونیک تبدیل شده و سرمایه گذاری های زیادی در زمینه دانش و فناوری انجام شده است. وی ادامه داد: کشور 
ایران از ظرفیت های مختلفی در زمینه خدمات سالمت، حمل و نقل، معدن و لجستیک و خدمات فنی و مهندسی 

دارد که می تواند به راحتی در این زمینه ها در عمان سرمایه گذاری کند. 
 

سهم 3درصدی ایران در واردات عمان
مریم خزاعی، معاون بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران، با توضیح اینکه بررس��ی پتانس��یل های صادراتی ایران 
به کش��ورهای همس��ایه از سال گذشته در دس��تور کار اتاق تهران و این معاونت قرار گرفته است، گفت: روابط و 
مناس��بات سیاسی کشور عمان با ایران در مقایسه با سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مناسب و 
رو به توس��عه است اما با این حال در حوزه مناس��بات اقتصادی هنوز دو کشور نتوانسته اند از ظرفیت های موجود 
اس��تفاده کنند.  وی با بیان اینکه حجم واردات کاال توس��ط کشور عمان براساس آخرین آمار تجارت خارجی این 

کشور 23میلیارد دالر است، افزود: با این وجود، سهم ایران در ارزش واردات این کشور کمتر از 3درصد است. 
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به اینکه اقتصاد کشور عمان طی سال های اخیر به سمت اقتصاد 
غیرنفتی حرکت کرده است، گفت: دولت این کشور طی برنامه توسعه پنج ساله هفتم  )201۶ تا 2020( قصد دارد 
تحوالت عظیمی در حوزه اقتصاد این امیرنشین ایجاد کند و اقتصاد غیرنفتی مبنای برنامه پنج ساله و برنامه ملی 

تنفیذ برای افزایش تنوع بخشی به اقتصاد این کشور قرار گرفته است. 
به گفته خزاعی، براس��اس برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته، اولویت های آینده اقتصاد کش��ور عمان بر حوزه های 
صنعت، حمل ونقل و لجس��تیک، گردش��گری، صنعت ماهیگیری و نیز معدن تمرکز یافته و این در حالی است که 
سرمایه گذاری روی تولید محصوالت پتروشیمی به ویژه پلی اتیلن نیز جزو برنامه های کالن اقتصادی این کشور قرار 
دارد.  وی در عین حال تصریح کرد که بررس��ی ها روی سیاس��ت های اقتصادی کشور عمان نشان می دهد توسعه 
خطوط کش��تیرانی، ریلی و زمینی و همچنین توریس��م در این کشور طی س��ال های آتی رشد فزاینده ای خواهد 
داشت. از این رو، حضور شرکت های ایرانی فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازار عمان می تواند 

به عنوان یک فرصت بزرگ اقتصادی تلقی شود. 
خزاعی در ادامه به وضعیت باثبات و در عین حال رو به رشد برخی متغیرهای اقتصادی این کشور اشاره و عنوان 
کرد که براس��اس گزارش های بین المللی موسس��ات اعتباری از جمله مؤسس��ه مودی  )MOODY( یا سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی  )OECD( رتبه اعتباری این کشور به ترتیب در گروه های Baa1 و  )3( تعیین شده 

که به معنای وضعیت مناسب و باثبات است. 
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Selection of Chabahar region as a fu-
ture petrochemical hub by the Iranian 
Government, and taking advantage of 
the outstanding strategic position of 
that region were the main incentives for 
choosing the Free Trade-Industrial Zone 
of Chabahar as the location for Mokran 
Petrochemical Complex.
Accordingly, Negin Mokran Development 
Petrochemical Company (NMPC) was 
established and designated as master 
developer of the project; in effect tak-
ing the responsibility of creation and de-
velopment of Iran’s third petrochemical 
hub. Covering an area of approximately 
1,200 hectares, Mokran Petrochemical 
Complex consists of four urea-ammonia 
plants, four methanol-ammonia plants, 
four methanol plants, two olefin plants, 
one aromatics plant, one methanol-to-
propylene plant and one crystal mela-
mine plant plus three sections reserved 
for construction of additional plants and 
nine sections reserved for construction 
of 30 downstream units.
NMPC is in charge of creating the infra-
structures (acquiring land, preparing the 
foundations for the complex), construc-
tion of concentrated utility services, and 
construction and development of stor-
age, tanks and terminals. 
National Iranian Gas Company (NIGC) is 
in charge of constructing the 7th (natural gas) 
pipeline, 902 KM of which has been com-
pleted from Asaluyeh to Iranshahr and 
the remaining 300 KM is under construc-
tion from Iranshahr to Chabahar. NMPC 
is also in charge of construction of a 1070 
KM ethane pipeline from Asaluyeh to 
Chabahar as feed for the olefin plants 
within the complex.
Upon completion of the project, NMPC 
will manage the distribution of the utility 
services, the product pipeline, storage, 
tanks and terminals, as well as managing 
the civic affairs of the complex.
NMPC has thus far spent about US$60 
million for completing several tasks, in-
cluding: completion of conceptual, tech-
nical and economic feasibility studies; 
Environmental Impact Assessment (EIA) 
study for acquiring related permits from 
the responsible agencies; leveling and 
foundation work on the land; providing 
water and electricity, constructing access 

roads; surface runoff channeling network. 
Total projected production capacity of the 
complex will be 26 MTPY, a considerable 
part of which will be exported with the rest 
being either used as feed for other plants 
and downstream units within the complex 
or shipped to domestic markets. With total 
projected expense of about US$ 15 billion, 
total annual income is estimated at about 
US$ 14 billion.
Twenty-year tax and tariff exemption, 
more than 1000 KM reduction in ship-

ping distance (as compared with aver-
age distance from inside the Persian 
Gulf), being the major trade corridor to 
land-locked Central Asian markets, di-
rect access to the Indian Ocean, being 
outside of the Persian Gulf and strait of 
Hormuz and thereby not subjected to 
the related regional tensions and many 
other advantages are why NMPC has 
been able to secure several contracts 
with investors with total projected 

investment value of about US$4.5 Bil-
lion.
By bringing employment and development 
to the region and creating attractive oppor-
tunities for our investors, we believe that 
the future can only become brighter.
The Advantages of Petrochemical Hub Es-
tablishment in CFZ
Chabahar, The southernmost city of Iran, is 
a Free Trade & Industrial Zone situated in 
Sistan-Baluchistan province on the Coast of 
Oman Sea out of Persian Gulf region.

2. Strategically being located in the cross 
section of the North and South Interna-
tional Corridors.
3. It is the only port with direct access to 
Indian Ocean and Oman Sea where the 
location well qualifies it for Industrial De-
velopment, Trade and Transit of Goods.
4. Besides proximity of the port to the 
landlocked countries such as Afghanistan 
and Central Asian signifies it as a unique 
major Transit & Logistic Hub for Iran and 

the region.
5. Chabahar bears a multimodal trans-
portation system of Air, Sea and Road 
with Kerman-Zahedan Rail Road 
being developed to pass through 
Chabahar extending to mainland 
and thus to International railroads. 
6. Requiring marine transportation, 
Shahid Kalantari & Shahid Behshti ports 
were built and equipped as major facili-
ties to handle the shipment.
7. Other facilities such as Hotels, Hospi-

tals, International University, Markets 
and Shopping Centers are all well devel-
oped and expanding in the city too.

Chabahar Free Zone Petrochemical Hub 
Establishment
Reference to the cabinet Resolution 
dated 04/29/2011 designating Chaba-
har as the future hub for Petrochemical 
Industry and based on National Petro-
chemical Company (NPC) initial stud-

ies done in 2004-2005 Negin Mokran 
Development Petrochemical Company 
(NMPC) was established with the gener-
al purpose of preparing Chabahar as the 
future hub of petrochemical industry. 
NMPC is also responsible to have the 
general feasibility study of the overall 
petrochemical Projects done and the 
Ethane Gas Pipeline project for trans-
ferring South Pars ethane gas from As-
salouye to Chabahar performed. NMPC 
has pioneered, defined and planned 
18 petrochemical plants comprising 
of 5 Methanol, 4 Methanol-Ammonia, 
4 Urea-Ammonia, 2 Olefins, 1 MTP, 
1 Crystal Melamine and 1 Aromatics. 
To render these tasks, NMPC has es-
tablished four subsidiary companies to 
initiate, build and run Infrastructures, 
Utility, Pipe Lines and Storages (Jetties, 
Off-side facilities). While 100% of utility, 
off-side and pipe lines basic engineer-
ing designs have already been done, 
the basic and detail design storage fa-
cilities and the corridor also have been 
done. The methane pipeline construct-
ing have been started from Iranshahr. 
The advantages presented by these 
plants in Chabahar Free Trade & Indus-
trial Zone  include but are not limited 
to Proximity to Oman Sea outside of Per-
sian Gulf
 Easy access to Asian Markets and the 
rest of the World
Pre-Existence of Infrastructures such as 
Airport, Railway (under construction), 
University & Marine facilities (ports, jet-
ties, etc.)
 20-Years Tax & Duty Exemption
 Guaranteed Foreign Investments & the 
gained profits
 Tax & Tariff Exemption of all Goods & 
Materials imported to the Zone such as 
Construction Materials, Equipment, etc.
Local Investors have already committed 
and signed up the required contractual 
agreements for most of the petrochemi-
cal plants. While Foreign Investors are 
currently in the process of acquiring 
plants. Nevertheless we do invite, urge 
and welcome the Foreign & Local inves-
tors in private sector to take advantage 
of this economically lucrative opportu-
nity thus presented.

 Chabahar; The Third Iran`s Petrochemical Hub

http://www.mokran.ir
88700771-88700772-88700773  

info@Mokran.ir
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Petrochemicals are amongst the wide-ranging 
industries which demand much experience over 
time to distinguish between different products 
and their respective applications.

PGPICC offers world-class consultation services 
in order to indicate your needs sensibly, in 
addition to the appropriate source of supply.

We are responsible for trading the whole 
products of Persian Gulf Holding’s subsidiaries. 
This amount values about $8 billion, annually. 
Normally 39% of production volumes are 
exported (7.2 mt) that would cover 45% of our 
production value, indicating export of high-value 
products.

Address: No.38, Karimkhan Zand Blvd. 7th Tir Sq. Tehran-Iran
Postal Code: 15848-93313
Tel:+98-21 88309060 
Fax:+98 21-88820494
Email: info@pgpicc.com
Website: www.pgpicc.com
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Therefore, PGPICC is the sole 
Trading Arm of 14 petrochemical 
complexes and conducts over 18 
mmtons annually. Thus, our diversity 
can meet all your petrochemical 
needs, ranging from fuels e.g. 
LPG and basic products e.g. EDC 
and Caustic soda, to engineered 
polymers e.g. Epoxy resins.

PGPICC
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     Head of the chamber of Iran and Oman 
in an interview with the newspaper today 
pointed to the importance opportunities 
in the region, “If we don’t provide harbor 
infrastructures, especially ports of Chaba-
har, a golden opportunity to be in touch 
with rest of the world through Oman will 
be lost.” He said. 
     In order to have constructive interaction 
with Oman, the joint room of Iran and 
Oman has been established since 92 for 
communication and interaction with the 
kingdom. A neighboring country where 
is considered a permanent allied to our 
country’s politics in the region and for a 
long time, merchants and businessmen of 
the two countries formally and informally 
have been communicated to achieve eco-
nomic goals .
    Mr. Zarabi with a successful track record 
in the field of business and management 
of different companies with the votes of 
the members of the Joint Chamber took 
the helm of the set and in this short time 
of formation of the room, by lobbying with 
manufacturer has been able to achieve 
remarkable success to facilitate trade and 
commerce and investment between the 
two countries. Because of the importance 
of constructive engagement with neigh-
bors, especially the Sultanate of Oman, to 
obtain expert opinion we spoke with him. 
How is an economic relation between 
Iran and Oman? What caused our exports 
have increased more than double in com-
parison with the year 92?
    Joint Chamber of Commerce of Iran and 
Oman began its work in earnest in 1392. 
In addition of presenting the capabilities 
and potentials of the two sides to enhance 

communication infrastructure, the desired 
results have been achieved that the in-
crease in exports is one of these achieve-
ments. According to direct export statistics, 
which have been recorded in the custom, 
in 92 our exports to Oman totaled 
$ 146 million and in the seven 
months of this year the number 
reached to 390 million dollars. 
     In the past, the possibility of 
increasing exports was difficult 
because in the implementation 
of MOUs and the discussion 
there was no serious attempt to 
fix flaws. Fortunately, with con-
structive negotiations that finally 
have been achieved through joint 
room, in this matter, we were 
able to achieve great success and 
in the future we are able to in-
crease exports since we had two 
issues as strategies for growth 
and improvements on the agenda 
. One is increasing exports and 
the other attracting foreign in-
vestment in order to get out of 
recession. Oman’s export in the 
current situation is significant for 
us with regard to the huge invest-
ments on its ports, especially the 
ports of Sohar and Deghom and 
the proximity to the ports of Iran 
and on the other hand, due to 
sanctions that have not been completely 
removed which makes it difficult for us to 
export our goods because Oman has pro-
vided facilities for Iranian investors and 
businessmen that Iran can easily export its 
goods and products to all around the world 
through Oman.

     Among the most important tasks pur-
sued by Iran and Oman common room, 
trilateral agreement between Iran, Oman 
and Brazil can be noted which in the near 
future by Iran’s and Brazil’s food and pri-

vate sector investment in Chabahar and 
Sohar Free Zone, these areas will become 
the hub of foods And because the relation-
ship between the ports of the Gulf states, 
India, Pakistan and African countries and 
countries of the CIS, the population of two 
billion people is an opportunity that can 

be best exploited. On the other hand, as 
you know Ashgabat agreement that will be 
the East-West Corridor by activating more 
in Chabahar port has this potential to be-
come a bridge linking East and West which 

this opportunity must not be lost 
easily. Since Pakistanis with Chi-
nese cooperation are looking to 
replace this relation, we as soon 
as possible to take advantage of 
the situation should quickly pro-
vide the necessary infrastructure 
in Chabahar.
   Mr. Zarabi Oman share of imports 
from Iran is about one percent of 
other countries. Why is that?
     By Surveys conducted in 92, 
we noticed the obstacles we had 
to overcome had not been fixed. 
For example, we did not have any 
relationship with Oman Shipping. 
Air communication was poor. At 
that time our businessmen to 
get visas had many problems and 
there was no banking relation-
ship. In this situation, how trade 
was possible? On the one hand 
Transit problems and on the oth-
er hand, there was the issue of a 
visa. Registration of companies 
in Oman was not an easy task. 
These obstacles have been solved 
now. Having a cargo line between 

the two countries by Lobbying of the joint 
room is another important tasks performed 
by the joint room. Omani government ap-
proval for commercial multiplex visa for 
Iranian is also another accomplishment of 
this room. Furthermore, following good 
lobbies of joint room, conditions provided 

for Iranian businessmen who can easily do 
the registration of companies in Oman.
It can be said, the most important services 
of the room are to facilitate transit and re-
lations of these two counties?
    These measures have not only done by 
us as I said, there was a general willingness 
to cooperate with all relevant devices to 
facilitate matters. Our most important task 
as a liaison between the three branches 
of government, was identifying the obsta-
cles. Of course, we went even further. In 
this regard, the Letter of Understanding 
was signed on May 94 in Room of Iran and 
Oman by the shipping company and this 
line was launched in June. Development 
in the field is ongoing and so far numbers 
of ships have been even greater. Now the 
subject that we have at hand is shipping 
between the port and the Port of Sohar.
   One of the problems of our country mer-
chants in relation to other countries is the 
shadow of sanctions on banking and mon-
etary dealings after Joint Comprehensive 
Plan of Action is still not fully facilitated. Is 
that a case with Oman?
     Joint Comprehensive Plan of Action must 
have a positive impact and conditions have 
been much better. But we can say that the 
follow-up by the central banks of the two 
countries and the joint room, we have been 
a pioneer in the field. One of the main prob-
lems was the issue of bank transfers and 
transactions which we could fix. Banking rela-
tion of one or two of our banks has been set 
with Omani banks and we hope we can use 
this opportunity available to the general em-
pathy and determination in Oman to benefit 
businesses and help our economy. 

Zarabi:Head of the chamber of Iran and Oman in an interview with the newspaper today

Oman precious wealth for the economy


