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امیرعبداللهیان: 
مطالبات جمهوری اسالمی در مذاکرات

 فراتر از برجام نیست
حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با همتای سوری 
خود در محل وزارت خارجه با خوش آمد گویی به همتای ســوری خود گفت: با 

توجه به شرایط جدید سوریه گفت و گوهای رو به جلو و خوبی داشتیم.
وزیر امور خارجه   در پاســخ به سوالی درخصوص فرایند اطالع رسانی از روند 
مذاکرات گفت: مشاور رسانه ای بی نام و نشان نداریم و مطالب از طریق وزیر امور 

خارجه عضو ارشد تیم مذاکره کننده و سخنگوی وزارت خارجه اعالم می شود.
وی اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران با حسن نیت، مدیریت، ابتکار و برنامه 
در دور اول مذاکرات جدید در وین حضور یافته است.از چند روز قبل هم چه در 
تماس با وزرای خارجه عضو شورای امنیت و چه در گفت و گوها با آقای جوسپ 
بورل اعالم کردیم که شما که آنقدر خود را در ماه ها و هفته های گذشته عالقمند 
به برپا شــدن میز مذاکرات نشان می دادید برای لغو تحریم های برجام هم حسن 

نیت و برنامه داشته باشید.
 امیرعبداللهیــان با بیان اینکه هدف گذاری دولت جدید لغو همه تحریم ها و 
بازگشــت به تعهدات کامل طرف های مقابل و اجرای آن تعهدات در برجام است، 
خاطرنشــان کرد: سه کشــور اروپایی ابتکار عمل جدی و اراده ای برای پیشرفت 

مذاکرات نداشتند. بلکه آنها بیشتر به دنبال  ارزیابی از تیم ما بودند.
وی با اشاره به انفعال سه کشور اروپایی گفت: با توجه به حمایت چین و روسیه 
از جمهوری اسالمی ایران، سه کشور اروپایی تا این لحظه نتوانستند حرف یا ایده 

عملی ارائه دهند.
رئیس دستگاه دیپلماســی ادامه داد: رابرت مالی)نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایــران( در مذاکرات بدون هماهنگی و اخذ نظر جمع و به ویژه نظر هیات ایرانی 
پیامی را از طریق جلسه منتقل کرد که در نهایت با تالش انریکه مورا این گفت 

و گوها ادامه یافت.
 امیر عبداللهیان همچنیــن در خصوص مذاکرات برای رفع تحریم های ایران 
گفت: ما برای این که طرف های مقابل بدانند با برنامه در وین حضور داریم، دو متن 
مکتوب ارائه دادیم تا یکی در کمیته لغو تحریم ها و دیگری در کمیته هســته ای 

مورد بررسی قرار بگیرد.
 وی اضافــه کرد: آنچه که هیات ایرانی به عنوان متن مکتوب ارائه داده، کاماًل 
در چهارچوب برجام هست و هیچ چیزی فراتر از آنچه در برجام مورد توافق قرار 
گرفته، در این متون، مورد درخواست طرف ایرانی قرار نگرفته است. لذا این ادعا 
که برخی طرف های غربی می گویند ایران مطالبات حداکثری داشــته، مطالبات 
ما کاماًل منطبق بر برجام هســت و ذره ای در ایــن دور از مذاکرات ما مطالبه ای 

فرابرجامی نداشته ایم.
 رئیس دستگاه دیپلماســی کشورمان اضافه کرد: در اثنای مذاکرات برخی از 
رســانه ها و البی ها تالش کردند القا کنند که جمهوری اسالمی ایران همزمان با 
مذاکرات غنی ســازی ۹۰ درصد خود را شــروع کرده است. در تماسی که بامداد 
جمعه آقای جوزف بورل با من داشــت، این موضــوع و نگرانی را مطرح کرد. به 
صراحت به ایشان گفتم که این صرفاً جوسازی است جمهوری اسالمی در همان 
چارچوبی که با شفافیت اعالم کرده و در چهارچوب ان پی تی غنی سازی ۲۰ درصد 
و باالتر را ادامه می دهد و برای غنی سازی ۹۰% هیچ خبری را مورد تایید قرار نمی 
دهیم و کذب محض هست. وزیر امور خارجه یادآورشد: ما با جدیت و حسن نیت 
در مذاکره حضور پیدا کردیم و همزمان با میز مذاکره به عنوان پلن دو نخواهیم 
بود. منتظر می مانیم تالش می کنیم با مذاکراتی متین و قوی بتوانیم در راستای 

لغو تحریم ها، پیشرفت های مورد انتظار ملت ایران حاصل شود.
امیر عبداللهیان خاطرنشان کرد: ما توافق موقت را یک توافق خوب برای کشور 
ما نمی دانیم توافق باید جامع بوده و توافق باشد که جمهوری اسالمی ایران و مردم 
به طور ملموس از مزایای اقتصادی برجام و رفع تحریم ها استفاده کنند. تیم ما با 

همین رویکرد به وین برمی گردد و بحث کارشناسی خود را ادامه می دهد.
وی افزود: دســتورالعمل این بود که رئیس تیم و تیم مذاکره کننده برگردند 
اما تیم کارشناس در وین حضور داشته باشد. ما به دنبال توافق خوب و از مسیر 
مذاکرات متین، منطقی و قوی هستیم و از طرف های خود هم چنین انتظاری را 
داریم و امیدوارم بــه توافقی مرضی الطرفین که تامین کننده حقوق ملت ایران 

است، برسیم.

ویژه

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما بر 
اساس پیش نویس هایی که درباره رفع تحریم ها 
و اقدامات جبرانی به طرف های مقابل داده ایم 
مذاکره می کنیم و اساســا چیزی به نام توافق 

گام به گام یا موقت مطرح نیست.
به گزارش ایرنا، »ســعید خطیب زاده« روز 
دوشــنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی 
درباره مذاکرات در وین و ادعاهایی که در این 
زمینه مطرح شده اســت، گفت: ما در وین بر 
اساس پیش نویس هایی که برای رفع تحریم ها 
و چگونگــی توقف اقدامات جبرانــی ایران در 
مقابل رفع تحریم ها داده ایم، مذاکره می کنیم 
و این پیش نویس ها هم کاماًل در جلسات قبلی 
توضیح داده شده چیزی به نام توافق گام به گام 

یا طرح موقت اساساً مطرح نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه 
آخر این هفته دور بعــدی مذاکرات وین آغاز 
می شود، گفت: روز گفت و گوها را آقای مورا و 

آقای باقری مشخص می کنند.
 این دیپلمات عالیرتبه کشورمان درخصوص 
اظهارنظرهــای طرف های مقابــل بعد از پایان 
مذاکــرات اظهار کرد: طرف هــای مقابل هیچ 
ایرادی بر متون ایران در برجام نگرفتند و تنها 
از بررسی و عدم تامین همه آن سخن گفتند. 

وی افــزود: به دلیل برخی بدعهدی ها و بی 
عملی هایــی که پیش از این اتفــاق افتاد؛ اگر 
راســتی آزمایی ها انجام نشــود، به اذعان خود 
غربی ها هیچ کار و فعالیت تجاری و اقتصادی با 

ایران قابل انجام نخواهد بود. 
ســخنگوی وزارت امور با بیان اینکه هیات 
ایرانی با تعامل و انعطاف وارد وین شد اما طرف 
مقابل تعامل و انعطاف الزم را ندارد، اظهار کرد: 
منتظر دریافت نظر طرف هــای مذاکره درباره 

این دو سند هستیم. 
وی تاکید کرد: گفت و گوها متوقف نشــده 
بلکه تنفس داده شده است و هر جا الزم باشد 

پیش نویس های دیگر ارائه می شود.  
 این دیپلمات عالیرتبه کشورمان همچنین 
درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانســه 
گفت: اگر ایــن اظهارات برای مصرف داخلی و 
راضی کردن برخی برای خرید ســالح باشــد، 
می توان از آن عبور کرد. خود فرانســه یکی از 
طرف های مذاکره کننده در وین اســت و بهتر 
می داند که برخی اظهــارات نه مبنای حقوقی 

دارد و  نه عقلی.
ســخنگوی وزارت امورخارجه با اشــاره به 
اینکه انتظار داریم کشــورهایی مانند فرانســه 
مسئوالنه تر رفتار کنند؛ تصریح کرد: نظامی تر 
کردن منطقه غیرقابل قبول است و سالح هایی 
فروخته شــده به منطقه مبنــای ناآرامی هایی 

است که می بینیم.
خطیب زاده با یادآوری نقش مخرب و ثبات 
زدای فرانســه گفت: ما شاهد فروش ده ها هزار 
میلیارد دالر سالح به کشورهای منطقه هستیم 
در حالی که برای موشــک ایران بارها جلســه 
برگزار می شــود اما عزم جمهوری اسالمی با 
این اقدامات جدی تر می شــود تا براساس اراده 
و تکیه بر توان داخلی، سپر دفاعی خودرا فعال 

تر کنیم.
خطیب زاده با بیان اینکه چیزی بیشــتر از 
ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت 
ملی برای افزودن ندارم گفت: اگر اتفاقی افتاده 
بود مانند همه اتفاقــات و خرابکاری های رژیم 

صهیونیستی به مردم گزارش می شد.
رویکرد آمریکا و اروپایی ها به اجرای 

تعهداتشان حداقلی است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش 
ایرنا که چه موضوعاتی در متن سند پیشنهادی 
ایران در وین درج شده است، گفت: مذاکرات را 
در درون اتاق های مداکرات پیگیری می کنند. 
ما دو پیشنهاد را براساس نشست ها و مذاکرات 
قبلــی به صــورت مکتوب ارائــه کردیم. اولی 
درخصوص رفع تحریم هاست که در چارچوب 
کارزار فشــار حداکثری بعد از ۲۰۱۵ بر علیه 
ایران اعمال شــده و موارد جزیی و بند بند در 

متن این سند نوشته شده است.
وی در پاســخ به سوال دیگری در خصوص 
مباحث مطرح شده بعد از گفت و گوهای وین 
گفت: آنچه میگویم روایت آمریکایی از ماجرای 
وین نیست بلکه یک روایت ایرانی، دقیق و بدون 
غلوهای معمول است که در تحلیل های رسانه 
ای غربی دیده می شــود. تیم مذاکرات ایران با 
یک اراده جدی و برای دستیابی به یک توافق 
خود به وین تیم اعزام و وارد گفت و گوها شد 
و اساساً توافق خوب را هم در راستای تعهداتی 

می بیند که همه طرف های برجام دارند.
 خطیب زاده یادآورشــد: طرف مقابل شاید 
انتظار نداشت تیم ایران متون آماده مکتوب به 
آنهــا دهد. به همین دلیل هــم به محض ارائه 
ایــن متون برخی از درزهای رســانه ای آغاز و 
ادعا شــد که موارد مورد درخواست ایران قابل 
انجام نیست و حداکثر گرایانه است. در صورتی 
که تمامی آنچه در این متون نوشته شده بود؛ 
به این دلیل کــه در چارچوب برجام و مبتنی 
بــر آن و پیش نویس ۶ دور قبل بود، اساســا 

نمی توانست حداکثری باشد.
 ســخنگوی وزارت امور خارجــه ادامه داد: 
متاســفانه رویکرد طرف های اروپایی و ایاالت 
متحده به انجام تعهداتشــان حداقلی اســت و 
این نگاه حداقلی باعث شد مذاکرات به نقطه ای 

رســد که طرف های اروپایی فوراً درخواســت 
بازگشت به پایتخت های خود و مشورت کنند. 
 پیش نویس های جدید قابل رد و بدل 

شدن است
 خطیب زاده یادآورشد: منتظر هستیم هم 
نظرات طرف مقابل را درباره دو ســند دریافت 
کنیم و هم اینکه اگر پیشــنهاد مکتوب واقعی 
دارند-جــز اظهارات پراکنده رســانه ای- به ما 
بدهند. هر جا که الزم باشــد هم سندها و هم 
پیش نویس های جدید قابل رد و بدل شــدن 

است.
 وی بــا بیان اینکه گفت گوها عماًل متوقف 
نشده اســت بلکه تنفس داده شــد، گفت: بر 
اســاس ادبیات بین الملل ما همچنان در روز 
مذاکره هستیم.  تنفس چند روزه ای داده شده 
که ادامه گفت و گوها بعد از آن انجام می شود. 
هر جا در میان گفــت و گوها و مذاکرات الزم 

باشد پیش نویس های دیگری داده می شود.
 سخنگوی دســتگاه دیپلماسی خاطرنشان 
کــرد: دلیل تاخیــر در آغازمذاکرات که گاهی 
از بنده ســوال می شد این بود که تیم مذاکره 
کننــده در حال مشــورت های دقیــق بود تا 
سندها و پیش نویس ها دقیق آماده شود. امروز 
اروپایی ها متوجه شــده اند که ایران برخالف 
تاخیر ۹۰ روزه آمریکایی ها و دست خالی آن ها، 
تیم ایران به صورت مکتوب همه چیز را آماده 
و تالش کرده هم از حیث هیئت و هم از حیث 

متون با دست پر وارد وین شود.
 وی در پاســخ به رسانه چینی درخصوص 
هشدار نخست وزیر اسراییل علیه ایران گفت: 
ای مگس عرصه ســیمرغ نه جوالنگه توســت 

عرض خود می بری و زحمت ما می داری!
 قرار نبود در دور اول مذاکرات

به جایی برسیم
وی ادامه داد: قرار نبود در دور اول مذاکرات 
به جایی برسیم و این نه پیروزی و نه شکست 
اســت. توصیه مــی کنم سیاســت خارجی را 
گروگان سیاســت داخلی نکننــد. نمی گویم 
انتقاد نکنند اما اجازه ندهند رســانه هایی که 
ابزار مذاکراتی برخی طرف های غربی هستند، 
با کپی پیست وارد ایران شوند. حریم امن مردم 

خود را باید حفظ کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در 
ارتباط با مذاکرات گفت: مردم از هیئت مذاکره 
کننده انتظار دارنــد که منافع آن ها به صورت 
قطعی و با دقت لحاظ شــود. ایران عزم قطعی 
برای رســیدن به توافق دارد و براساس همین 
مالحظات این دو ســند از ســوی ایران ارائه 
شــده است و بهتر است که طرف های مقابل با 
پیشنهادات مشخصی در مورد پیشنهادات ایران 

به خصوص بندهای مربوط به رفع تحریم ها به 
وین بیایند.

ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در این 
نشســت مطبوعاتی تأکید کرد: همان طور که 
پیــش از این بارها گفته ایــم ما چیزی کمتر 
از برجام را نمی پذیریم و به چیزی بیشــتر از 

برجام نیز تعهد نمی دهیم.
وی ادامــه داد: تعهــدات هســته ای ما در 
چارچوب برجام روشــن اســت و باید تکلیف 

تحریم ها روشن شود.
خطیب زاده خطاب به رسانه ها گفت: این به 
این معنی نیســت که رکن چهارم  دموکراسی 
و صــدای مردم نباشــید . برخی رســانه های 
معاند فارســی زبان بالفاصله تیترهایشان تیتر 
رسانه های ایران می شود این یعنی شما به آنان 
مجانی تریبون داده اید. از شــما می خواهم به 

تیم مذاکره کنتده خود اعتماد کنید.
 ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره این 
اظهارات مقام آمریکایی که ایران پیشنهادهایی 
مطرح کرد که حتی نمایندگان چین و روسیه 
هم شگفت زده شــدند گفت: خودم در گفت 
و گوها حاضر نبودم که شــگفت زدگی شان را 
ببینم اما تاکید موکد اعضا این بود که تحریم ها 
باید برداشته شــود و چین و روسیه که گفته 

بودند همه تحریم ها باید لغو شود.
 وی خاطرنشان کرد: پیش نویسی که ایران 
ارائه کرد تماما براساس متن پیش نویسی است 
که در ۶ دور قبل انجام شــده اما در این متن 
نظرات مهم ما هم قید شــده است. ما متنی را 
از ابتدا شــروع به نوشتن نکردیم بلکه براساس 
متون قبلی نظرات خود را اعمال کردیم. اصل 
متن این بود که توافقی نداریم مگر اینکه همه 

چیز توافق شود.
اتفاق چندروز قبل در مرز ایران

و افغانستان
خطیب زاده همچنین درپاســخ به سوالی 
درباره اتفاقی که طی روزهای اخیر در مرز ایران 
و افغانســتان رخ داد، گفت: آنچه در مرزهای 
شرقی اتفاق افتاد ناشی از عدم آشنایی مرزبانان 
جدید هیات حاکمه سرپرستی طالبان بود. در 
۹۰۰ کیلومتر مرز مشــترکی که با افغانستان 
داریــم، برای جلوگیــری از ورود قاچاقچیان و 
اشرار، در برخی از نقاط دیوارها و میله گذاری ها 
و موانعی درست شده است. برخی از این موانع 

چند صــد متر داخل خاک ایــران و در محل 
مناســبی گذاشته شده است که امکان کشیده 

شدن آن ها وجود داشت.
ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: 
طرف طالبان که مرزبانی را در افغانستان انجام 
می دادند، به اشــتباه و به دلیل ناآشنایی نقطه 
صفر مرزی را آن بخش دانسته و تصور کردند 
کــه بعد از آن موانع مرز ایران تمام می شــود. 
آن ها بر اساس این تصور آتش گشوده بودند که 
نیروهای مرزبان مجبور به پاسخ فوری شدندو 

پس از آن درگیری ها متوقف شد. 
خطیب زاده ادامــه داد: دو طرف در تهران 
و کابــل تالش کردند از این موضوع فهم دقیق 
تری داشته باشند که این اتفاق افتاد و در حال 
حاضر طــرف طالبان به نقاط مرزی آشــنایی 
دارد و برای پیشــگیری از تکرار این اتفاق در 
آینده، بین دو طرف خطوط ارتباطی مستقیم 
گذاشــتیم که هرگاه مواردی از این دست بود 
فوراً و پیش از اینکــه اتفاقی بیافتد، بتوانند با 

هم صحبت کنند. 
وی همچنین در این نشست مطبوعاتی در 
پاسخ به ســوال دیگری در ارتباط با مذاکرات 
افزود: براســاس سیاست دولت تمرکز اصلی و 
قطعی ما رفع تحریم ها اســت و بندهای رفع 
تحریمی را در پیش نویس جدید که مبتنی بر 
پیش نویس قبلی است ارائه کردیم و تا موقعی 
که منافع لغو تحریمی حاصل نشود و موانع در 
این زمینه برطرف نشــود نمی شــود در مورد 

بندهای دیگر اظهار نظر کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان 
همچنین در پاســخ به سوال ایسنا که در مورد 
اتفاقات اخیــر رخ داده در منطقه »بادرود« و 
»نطنز« علی رغم توضیحاتی که در این  ارتباط 
از ســوی نهادهــای ایرانی از جملــه  پدافند 
غیرعامل  مطرح شــده اســت، مقامات رژیم 
صهیونیستی اظهارنظرهایی را مطرح کرده اند، 
گفت : در مورد این قضیه چیزی بیش از آنچه 
ستاد کل نیروهای مســلح و دبیرخانه شورای 
عالــی  امنیت ملی گفته، ندارم که اضافه کنم. 

این در همان چارچوب قابل پاسخ است.
 وی ادامــه داد: اگــر اتفاقــی افتــاده بود 
مانند همــه اتفاقات و خرابــکاری های رژیم 
صهیونیستی به مردم گزارش می شد و چیزی 

بیشتر از این ندارم اضافه کنم.

سخنگوی وزارت امورخارجه:

کمتر از برجام نمی پذیریم
اتفاقی به نام توقف گام به گام تحريم ها مطرح نیست

مدیــران عامــل بانک های تجــارت، ملت، صــادرات و 
اقتصادنویــن از عــزم جــدی ایــن بانک ها بــرای افزایش 
خدمات دهی به صنعت پتروشیمی در حوزه تامین مالی خبر 

دادند.
بــه گزارش روابط عمومی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فــارس، همایــش »الگوی مطلــوب حکمرانــی اقتصادی؛ 
روش های تأمین مالی مگاپروژه ها و طرح های بزرگ صنعتی 
کشور« با موضوع »روش های تأمین مالی پروژه ها از بازار پولی 
کشــور با مروری بر تجربیات گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس« در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی 

جزیره کیش برگزار شد.
در این همایش مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، مدیران عامل بانک های اقتصاد نوین، تجارت، ملت و 

صادرات به سخنرانی پرداختند.
مهندس جعفر ربیعــی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
در این نشســت گفت: با امضای 3 تفاهمنامه بین هلدینگ 
خلیج فارس و بانک های تجــارت، ملت و صادرات، ظرف 3 
ســال آینده مبلغ ۱۰۵ هزار میلیــارد تومان از طریق این 3 
بانک به صنعت پتروشــیمی و صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

تزریق می گردد.
وی تاکید کرد: با دریافت این تسهیالت قادر خواهیم بود 
پروژه های بزرگی که ظرف روزهای آینده شروع خواهد شد 

را تا سال ۱4۰۶ به اتمام برسانیم.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ضمن تشــکر از مدیران 
بانک های تجــارت، ملت و صادرات و همچنین بانک اقتصاد 
نوین ابراز امیــدواری کرد از برکت ایــن کار همه بهره مند 

شوند.
علیرضــا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصــاد نوین در این 
نشست گفت: با برنامه ریزی توانســته ایم از طریق ابزارهای 
مختلف از جمله گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأمین 
مالی کرده و به دنبال شناســایی زنجیره ای خدمات در این 
شرکت بوده ایم. تقریبا ۱۰ درصد تأمین مالی پرداختی بانک 

اقتصاد نوین تاکنون به این شــرکت اختصــاص یافته و در 
زمینه پرداخت تسهیالت به دنبال این هستیم که مسیر این 
نقدینگی به ســمت تولید و رشــد اقتصادی رفته و به این 

ترتیب می توانیم از تورم تا حدی جلوگیری کنیم.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران اقتصادی بانک محور اســت و 
استفاده از ابزارهای مختلف می تواند به پررنگ تر شدن نقش 

بانک ها در پروژه ها نقشی به سزا داشته باشد.
بلگوری با بیان اینکه اوراق مشارکت،LC  داخلی و صندوق 

پروژه می توانند به عنوان ابزارهایی باشــند که بتوان حداکثر 
ســرویس را به صنعت بدهیم اظهارداشت: LC داخلی برای 
پیمانکاران برای ســاخت قطعات داخلی یکی از بخش های 
جدید صنعت اســت کــه در بانک اقتصاد نویــن با جدیت 

پیگیری شده و خروجی آن توسعه صنعت خواهد بود.
هادی اخالقی، مدیرعامل بانک تجارت در ادامه این پنل 
تخصصی با اعالم اینکه در 34 ســال گذشــته بانک تجارت 
توانسته حمایت های خود را از صنعت پتروشیمی به دو برابر 
افزایش دهد، گفت: اگر ابزارهای بازار پول نباشد، نمی توانیم 
به بازار ســرمایه تکیه کنیم و تســهیل گر بازار سرمایه، بازار 

پول است.
مدیرعامــل بانک تجارت با بیــان اینکه بیش از ۵۰ هزار 
میلیــارد تومان تأمین مالی در ایــن مجموعه صورت گرفته 
گفت: بانک تجارت ۵ تا ۷ درصد ظرفیت مستقیم خود و ۱۰ 
درصد ظرفیت غیرمستقیم از نیروی انسانی تا ظرفیت مالی 
را در اختیار پتروشــیمی قرار داده و همچنین از سوی دیگر 

بخش اعتباری و ارزی ۵۰ درصد ظرفیت در اختیار این گروه 
پتروشیمی است. مدیرعامل بانک صادرات نیز در این مراسم 
تصریح کرد: در حال حاضر تولید محصوالت در گروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ۲۲ میلیون تن است، اما براساس 
برنامه ریزی های مدیرعامل این شــرکت قرار است تا ۵ سال 
آینده به 4۰ میلیون تن برســد که این افزایش نیاز به تأمین 

مالی و برنامه ریزی خاصی دارد.
صیدی با تشــریح این موضوع که بــرای چنین افزایش 

تولیــدی نیاز بــه دو میلیارد دالر تأمین ســرمایه اســت، 
اظهارداشت: با مدلی که طراحی شده و در همین نمایشگاه 
رونمایی می شــود، بانک صادرات می تواند ۲۵ تا 3۰ درصد 

نیاز مالی را تأمین کند.
وی ادامه داد: این پروژه پتروصاد نام دارد و با تفاهم نامه ای 
که امضا می شود، می توان هم از ظرفیت شعب خارجی بانک 
اســتفاده کرده و هم از نیازهای تأمین سرمایه و بیمه بهره 

برد.
رضا دولت آبــادی، مدیرعامل بانک ملت به عنوان آخرین 
ســخنران این پنل گفــت: در حال حاضــر ۸۰ طرح با ۵۵ 
میلیارد دالر در حال اجراست و تنها ده میلیارد هزینه شده 
و 4۵ میلیارد نیاز مالی وجود دارد. ظرفیت باالیی در صنعت 
پتروشــیمی وجود دارد که اگر همه بانک ها با تمام توان وارد 
این صنعت شوند، باز هم ظرفیت فعالیت وجود دارد. بنابراین 

باید هر روز با طرح های جدید ورود کنیم.
مدیرعامل بانک ملت اظهارداشت: به دلیل  عدم دسترسی 
به صندوق توسعه ملی، نیازمند ابزارهای جدید تأمین مالی 
هســتیم و براســاس نیازهای پروژه باید مدل سازی کرده و 
مدل های تلفیقی و مدل های ترکیبی از بازار پول و ســرمایه 

نیازهای صنعت را برآورده کنیم.
وی ادامــه داد: حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دالر اســکناس 
در دســت مردم است که هیچ اســتفاده ای از آن نمی شود. 
پیشنهاد شــده تا در راستای مولدســازی این ذخایر ارزی 

بزرگ را به صورت اوراق منتشر کنید. 
از سوی دیگر منابع قابل توجهی به مبلغ ۱۸ میلیارد یورو 
طلــب از صنعت نفت وجود دارد که با مطالبات صنعت نفت 
از بانک ها در گذشــته می توانیم به عنوان فاینانس در اختیار 
شــرکت های پتروشــیمی قرار دهیم و به این ترتیب بتوانیم 

فاینانس جدید راه دهیم.
دولت آبادی در پایان صحبت هایش اظهارداشــت: شرکت 
پروژه های سهامی عام، گواهی ســپرده گذاری خاص و اوراق 
مشــارکت قابل تبدیل ابزارهای جدیدی اســت که می تواند 

نیازهای صنعت پتروشیمی را برآورده کند، منتشر کنند.

در همایش »الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی؛ روش های تأمین مالی مگاپروژه ها و طرح های بزرگ صنعتی کشور« مطرح شد؛ 

تزریق 105 هزار میلیارد تومان به صنعت پتروشیمی  ظرف 3 سال آینده

هادی اخالقی، مدیرعامل بانک تجارت با اعالم اینکه در ۳۴ ســال گذشته بانک تجارت 
توانسته حمایت های خود را از صنعت پتروشــیمی  به دو برابر افزایش دهد، گفت: اگر 
ابزارهای بازار پول نباشــد، نمی توانیم به بازار ســرمایه تکیه کنیم و تسهیل گر بازار 

سرمایه، بازار پول است.

مدیرعامل بانک صادرات نیز در این مراسم تصریح کرد: در حال حاضر تولید محصوالت 
در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۲۲ میلیون تن است، اما براساس برنامه ریزی های 
مدیرعامل این شرکت قرار است تا ۵ سال آینده به ۴۰ میلیون تن برسد که این افزایش 

نیاز به تأمین مالی و برنامه ریزی خاصی دارد.


