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اپ

پیرو مصوبات  31مین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای سازمان همکاری های اقتصادی
و اجتماعی اکو مورخ  16-21دی ماه  1399مقرر گردید دومین اجالس تشکیل کنسرسیوم
های بخش عمومی و خصوصی انرژی /پتروشیمی کشورهای منطقه اکو (به صورت مجازی)
به میزبانی ایران و با هدف رونمایی از پروژه های انرژی کشورهای منطقه و ایجاد مشارکت ها
و متعاقباً کنسرسیوم های انرژی منطقه اکو با حضور مقامات بلندپایه دستگاه ها و سازمان
های دولتی متولی امر انرژی ،مشارکت بخش خصوصی و شرکای بالقوه پروژه ها ،بانک ها و
موسسات مالی بین المللی در تاریخ  31-3شهریور ماه سال جاری برگزار گردد.
در این راستا پیرو هماهنگی های به عمل آمده ،فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
ایران ،با همکاری سازمان منطقه ای اکو ،دبیرخانه اکو و ( ICCIMAاتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران) میزبانی دومین نشست تشکیل کنسرسیوم های انرژی/پتروشیمی
منطقه اکو را (به صورت مجازی) متقبل شده است.
تاریخچه
در اعالمیه سومین نشست وزرای امور خارجه انرژی /نفت اکو در  6مارس  2013در ایران،
مسئله همکاری شرکت های خصوصی و دولتی در پروژه های مرتبط با انرژی مورد استقبال

قرار گرفته و مورد تاکید واقع شد .شورای برنامه ریزی منطقه ای  RPCاین نشست را در
رویداد های بعدی اکو در طول سال های  2015-2014حفظ کرد .در نهایت اولین نشست
تشکیل کنسرسیوم های انرژی/پتروشیمی منطقه اکو درسال  2016در ایران برگزار شد .در
این نشست نمایندگان شرکت های خصوصی و دولتی ،و همچنین نمایندگان دولت های
جمهوری اسالمی افغانستان ،جمهوری آذربایجان ،جمهوری اسالمی ایران ،جمهوری
قزاقستان ،جمهوری اسالمی پاکستان ،جمهوری تاجیکستان و جمهوری ترکیه و همچنین

نمایندگان سازمان اکو ،دبیرخانه اکو ،بانک توسعه اسالمی( )IDBو بانک تجارت و توسعه اکو
( )ECO-TDBحضور داشتند.
پس از برگزاری موفقیت آمیز و تاثیر گذار اولین نشست در اوت  ،2016و پیرو مصوبات
31مین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای سازمان همکاری های اقتصادی و اجتماعی اکو
مورخ  16-21دی ماه  1399مقرر گردید دومین اجالس تشکیل کنسرسیوم های بخش
عمومی و خصوصی انرژی /پتروشیمی کشورهای منطقه اکو (به صورت مجازی) به میزبانی
ایران برگزار گردد.

در این راستا پیرو هماهنگی های به عمل آمده ،فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته
ایران ،با همکاری سازمان منطقه ای اکو ،دبیرخانه اکو و ( ICCIMAاتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران) میزبانی دومین نشست تشکیل کنسرسیوم های انرژی/پتروشیمی
منطقه اکو را (به صورت مجازی) متقبل شده است.

درباره اکو
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) سازمان بین دولتی -منطقه ای است که در گستره ،اروپا،
قفقاز و آسیای مرکزی ،خاورمیانه و آسیای جنوبی با بیش از  500میلیون نفر جمعیت و بیش
از  8میلیون کیلومتر مربع وسعت از روسیه تا خلیج فارس و از چین تا اروپا را تحت پوشش
قرار می دهد .هدف کلی سازمان ،توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو در منطقه است.
در طول سه دهه گذشته و پیش از آن ،کشورهای عضو اکو در قالب این سازمان به منظور
تسریع در امور توسعه منطقه ای ،همکاری می کنند .با وجود تمایزهای فرهنگی و تاریخی،

کشورهای منطقه توانسته اند از ارتباطات موجود در زمینه گسترش زیر ساخت ها و کسب و
کارها استفاده کنند .در مارس  ،2017سران کشورهای عضو اکو در سیزدهمین نشست خود
در اسالم آباد "چشم انداز  ECO 2025را تدوین کردند که گام مثبتی در راه رسیدن به
اهداف آینده سازمان و منطقه است.

سیاست انرژی اکو
اولویت های اولیه سازمان اکو افزایش امنیت و پایداری انرژی از طریق دسترسی گسترده تر به
انرژی و تجارت در منطقه و فراتر از آن می باشد .همزمان با رشد اقتصادی کشورهای اکو
تقاضای انرژی در این کشورها نیز درحال افزایش است ،در نتیجه راهکارهای کافی ،کارآمد و
عادالنه برای بهره برداری هر چه بهتر از انرژی در منطقه مورد نیاز است.
به منظور تالش های مشترک منطقه ای برای اطمینان از پایداری انرژی و همکاری های
پیشرفته تر در زمینه انرژی و در راستای اهداف توسعه پایدار جهانی ،در برنامه (چشم انداز
اکو )2025طرح هایی در زمینه انرژی پیش بینی شده که برای موفقیت کلی سازمان اهمیت
حیاتی دارد.
هدف استراتژیک این حوزه "به دست آوردن امنیت انرژی و پایداری" تعریف شده است .بر
این اساس ،تجارت انرژی ازجمله تجارت برق منطقه ای ،افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر،
بهبود پیوندهای درونی حوزه انرژی و اطمینان از دسترسی مقرون به صرفه به تمام منابع
انرژی از جمله اهداف اصلی سازمان اکو هستند.

برگزار کنندگان
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران ،و با جلب مشارکت و همکاری سازمان و
دبیرخانه اکو و در کنار اتاق بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران ،اتاق های بازرگانی
داوطلب از سایر کشورهای منطقه اکو ،وزارت های نفت و نیرو و انرژی ایران و سایر
کشورهای داوطلب ،مسئولیت برگزاری دومین نشست بخش عمومی و خصوصی اکو
انرژی/پتروشیمی کنسرسیوم/شرکت ها را بر عهده دارد.

اهداف برگزاری
یکی از اهداف عمده برگزار کنندگان ،ارائه یک پلتفرم "برنده_برنده" برای تمام  10کشور
عضو اکو است .هدف این گردهمایی به طور خاص کمک به شرکت های بخش خصوصی برای
پیدا کردن شرکای منطقه ای و اروپایی برای اجرای پروژه های انرژی در کل منطقه اکو و در
عین حال ایجاد یک بانک اطالعاتی از پروژه های حوزه انرژی و معدن است.
عمده اهداف این اجالس به طور مختصر به شرح زیر خواهد بود:
 ارائه فرصت ها ،پروژه ها ،امکانات و تسهیالت احتمالی کشورهای عضو سازمان
همکاری های منطقه ای اکو توسط نمایندگان بخش دولتی کشورها



ایجاد یک بانک اطالعاتی از پروژه ها و شرکت های عالقمند به همکاری که در
دسترس همه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت

 برگزاری نشست های  B2Bبین عالقمندان به مشارکت در پروژه ها با نمایندگان
سازمان های صاحب پروژه
در هشت حوزه زیر:
 نفت و گاز
 برق
 انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی
 آب و فاضالب
 پتروشیمی
 معدن
 حمل و نقل
 تجارت کاالها و خدمات وابسته

شرکت کنندگان
•

وزرای نفت و نیروی ایران

•

مقامات بلند پایه دبیرخانه اکو

•

مقامات بلند پایه انرژی از کشورهای عضو اکو

•

مقامات بلند پایه از اتاقهای بازرگانی کشورهای منطقه اکو و ایران

•

مقامات و مسئولین مناطق آزاد اقتصادی از کشورهای عضو منطقه اکو

•

سفراء کشورهای منطقه ای اکو و مقامات بلند پایه سیاسی

•

مدیر بانک تجارت و توسعه اکو

•

مدیر بانک توسعه اسالمی

•

مدیر بانک توسعه آسیایی

•

مقامات بلندپایه شرکت های انرژی اروپایی

•

نمایندگان موسسات مالی و سرمایه گذاری از منطقه اکو و خارج از آن

•

مدیران عامل شرکت های انرژی خصوصی ایران و اکو

•

و غیره

چرا مشارکت کنیم ؟
•

با توجه به پتانسیل زیادی که در منطقه اکو در زمینه همکاری ای انرژی وجود دارد،
ایجاد مکانیسم مانند کنسرسیوم سازی ،می تواند شکوفایی را برای بخش های
خصوصی و عمومی و در کنار آن برای دولت ها و مردمی که چنین خدماتی را دریافت
می کنند ،به ارمغان آورد.

•

تنظیم و سازماندهی قراردادهای مورد نیاز برای پروژه های بزرگ منطقه ،به درک بهتر
جریان انرژی و ایجاد فرصت های بهتر برای سازمان های مالی بین المللی برای سرمایه
گذاری در منطقه اکو کمک می کند.

•

ایجاد این کنسرسیوم های انرژی ،احداث پروژه های عمده انرژی در منطقه اکو را
تسهیل و تسریع نموده و مخاطبان انجام این پروژه های زیرساختی اجازه میدهد که
انتخاب هوشمندانه داشته باشد.

•

برنامه ریزی و ایجاد چنین مکانیسمی در منطقه اکو ،طراحی و تعریف پروژه های
بزرگ منطقه ای را تسهیل نموده و به تصمیم گیری های استراتژیک کمک می کند.

