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نیکالس مادورو اعالم کرد:

آمادهسازی شهر بزرگ «چاوز»
با مشارکت شرکتهای برتر ایرانی در ونزوئال

سلطانی معتقد است روابط ایران و ونزوئال از سال 1990
که آقای چاوز رییس جمهور شد ،وارد فاز جدیدی شد.اراده
سیاس��ی به عنوان مهمترین عامل همکاری تحقق پیدا کرد
و طرفین همکاری ها را ش��روع کردند.در این راستا ونزوئال
پروژه های خوبی را با مش��ارکت شرکتهای ایرانی آغاز کرد
که البته برای شرکت های ایرانی جذابیت زیادی داشت.

ضمیمه رایگان

آغاز مذاکرات صنعتی تهران -کاراکاس با سفر وزیر صنعت ،معدن و تجارت

کمیسیون مشترک همکاری های
اقتصادی ایران و ونزوئال در شهریور ماه

وزرای صنعت و امور خارجه ایران و ونزوئال
ب��ه منظور توس��عه همکاری های مش��ترک
تهران -کاراکاس در  6حوزه صنعتی ،تجاری
و اقتص��ادی در ته��ران گفتگ��و و تبادل نظر
کردند .دور جدید مذاکراتی تجاری و اقتصادی
جمهوری اس�لامی ای��ران و ونزوئال با حضور
وزرای صنعت و امور خارجه دو کشور در تهران
برگزار شد.کمیسیون مشترک همکاری های
اقتصادی ایران و ونزوئال در ماه س��پتامبر ( نیمه دوم شهریور ماه امسال) در
کشور ونزوئال برگزار می شود.
9

گفت و گوبا احمد سبحانی ،سفیر اسبق ایران در ونزوئال

حمایت های دولتی ضروری ترین
نیازصادرکنندگان

6

ب��رای آش��نایی ب��ا ش��رایط محیط��ی،
اس��تعدادها و ظرفیته��ای سرش��ار اقتصاد
ونزوئ�لا و زمینههایی که فع��االن اقتصادی
وسرمایهگذاران ایرانی در آن کشور دارند ،به
سراغ آقای احمد سبحانی سفیر اسبق ایران
در کاراکاس رفتیم تا از ایشان جذابیت های
بازار بکر این کشور را جویا شویم.

عبدالرضا مصری ،رئیس گروه دوستی ایران – ونزوئال:

از روی دست ونزوئال
کشورداری یاد بگیریم

4

مصاحبه اختصاصی با زامبرانو ،سفیر کاراکاس در تهران

عبدالرضا مصری میگوید تصورمان از این کشور اشتباه است.
ما هیچ ضرری نکردیم .برعکس س��ود خال��ص بوده .تراز تجاری
هزار میلیارد تومانی به نفع ایران ،سرمایهگذاری در لبنیات و آرد و
خانهسازی و خودروسازی در این کشور .میگوید تازه پول ساخت
کشتی 100هزار تنی را پنج سال پیش گرفتیم ولی هنوز نه پول را
پسدادیمنهکشتیراساختیم.میگویدبلدنیستیمصادراتکنیم...
6

رئیسجمه��ور ونزوئال اعالم ک��رد با افتت��اح اولین فاز ش��هر بزرگ
«هوگو چاوز» طی هفتههای آینده ،یکی از آرزوهای رهبر فقید این کشور
برای س��اخت مسکن برای محرومین ،تحقق خواهد یافت .ساخت بیش
از ده هزار واحد مس��کونی در قالب سه شهرک در قالب «ماموریت بزرگ
مسکن» ونزوئال به پایان رسیده و به زودی مراحل تحویل آن آغاز میشود.
این ش��هرکها توس��ط ش��رکتهای خصوصی ایرانی نظیر خانه سازی
ایرانیان و کیسون و با بودجه دولت ونزوئال و با حضور صدها تکنیسین و
مهندس ایرانی و هزاران ونزوئالیی ساخته شده است« .نیکالس مادورو»،
رئیسجمهور ونزوئال که در اس��تان «کارابوبو» و در محل ساخت یکی از
شهرکهایمسکونیشرکتکیسونحضوریافتهبود،گفت:درماهسپتامبر

اولین فاز «شهر بزرگ چاوز» تحویل خواهد شد .وی افزود :این شهر که با
همکاری شرکتخصوصی کیسون ساخته شده است .از امکانات مختلف
از جمله هشت مهد کودک ،دو مدرسه جامع بولیواری ،دو دبیرستان جامع
بولیواری ،مراکز فرهنگی و ورزشی از جمله استادیوم فوتبال ،بیسبال ،دو
باشگاه بدنسازی ،محوطه ورزشی روباز ،سالن اجتماعات ،دو کتابخانه و
یک بیمارستان برخوردار است .مادورو اظهار داشت :اگر بخواهیم بگوییم
در یک نقطه از کش��ور ،رویا و آرزوی فرمانده م��ا «هوگو چاوز» برآورده
ش��د ،همینجا در «والنسیا» است که شهرهای خوشبختی و صلح در قالب
«ماموریت بزرگ مسکن» ساخته شد .رئیسجمهور ونزوئال افزود :بابت
این عملیات و موفقیت بزرگ میخواهم از شرکتهای ایرانی و جمهوری

اسالمی ایران تشکر کنم و به آنها تبریک بگویم .وی در همین رابطه اضافه
کرد :به شما اعالم میکنم که منابع الزم را برای ادامه کارتان تصویب کردهایم
و بالفاصله فاز دوم و سوم شهر بزرگ چاوز و ساخت بیش از یازده هزار و
پانصد واحد مسکونی جدید آغاز خواهد شد.ساخت سه شهرک با جمع
ده هزار و هشتصد واحد مسکونی ،س��اختمانهای جنبی ،شهرسازی و
زيرساختهای شهری در س��ه منطقه مختلف كشور ونزوئال در کمتر از
دو س��ال به پایان رس��یده و در نوع خود رکوردی قابل افتخار محس��وب
میشود.دولت چاوز برای اجرای این ماموریت ،از شرکتهای متخصص
در کشورهای دوست خود یاری خواست و در همین راستا ،چند شرکت
بزرگ ایرانی به ساخت واحدهای مسکونی انبوه در ونزوئال روی آوردند.

ونزوئال پل عبور ایرانیان به آمریکای التین
آم��ن هوت��ب زامبران��و یک��ی از بهتری��ن
دیپلماتهای کش��ور ونزوئالس��ت ک��ه مامور
س��فارت آن کش��ور در تهران ش��ده است تا با
دیدگاهه��ای بدیعی که دارد روابط سیاس��ی و
اقتص��ادی تهران و کاراکاس را توس��عه دهد .با
ایشان به گفتگو نشستیم تا راجع به فرصتهای
ناب سرمایه گذاری ایرانی ها در ونزوئال اطالعات
تازه ای کسب کنیم.
9

هلدینگ استراتوس مظهرتوان بخش خصو صی ایران

ابعاد افتخارآمیز فعالیت های فنی ومهندسی گروه هلدینگ استراتوس اینک از مرزهای ملی عبور کرده ودر سطح بین المللی با اعتبار فراوان مطرح شده است

گروه هلدین�گ اس�تراتوس ( )Stratus Holding Groupاولین ،بزرگترین و
متنوع ترین گروه اقتصادی بخش خصوصی در جمهوری اسالمی ایران است که در
بخش های مختلف مالی ،اعتباری ،س�رمایه گذاری ،بانک ،بیمه ،بورس ،لیزینگ،
فنی و مهندسی (طراحی و احداث راه ،پل ،تونل ،راه آهن ،فرودگاه ،سد ،آبرسانی،
فاضالب ،مجتمع ها و شهرک های مسکونی ،ساختمانهای تجاری ،اداری ،رفاهی،
توریستی ،آموزشی ،پروژه های صنعتی و خطوط لوله و غیره) ،بازرگانی(صادرات
و واردات) و سایر زمینه ها فعالیت های گسترده ای دارد.
نخستین سرمایه گذاری موفق این گروه در سال  1978میالدی با تأسیس«شرکت
بین المللی پیمانکاری استراتوس» همراه بود .این شرکت طی حدود 4دهه فعالیت
خود ،پروژه های متعددی را در ایران و سایر نقاط مختلف جهان از جمله آمریکای

جنوبی ،آفریقا ،آسیا و کشورهای همسایه ایران اجراء نموده است از قبیل :طراحی
و ساخت  264کیلومتر راه 133 ،کیلومتر راه آهن 30 ،کیلومترتونل 3 ،سد بزرگ،
فرودگاه ،دو دس�تگاه پل قوس�ی به طول بیش از  600متر ،شهرک های مسکونی،
ساختمانهای اداری و تجاری و ...
در حال حاضر نیز شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس پروژه های متعددی در
کشورهای مختلف در دست اجرا و یا پیگیری دارد.
گروه هلدینگ استراتوس با تأس�یس اولین بانک خصوصی در جمهوری اسالمی
ایران به ن�ام «بانک اقتصادنوی�ن» در س�ال  2001میالدی ،طالی�ه دار بانکداری
خصوصی و مدرن در کشور ایران گردید.
گروه هلدینگ اس�تراتوس همچنین در س�ال  2007میالدی «بانک همکاریهای

اسالمی» (مصرف التعاون االسالمی) را در عراق تأسیس نمود که هم اکنون هشت
شعبه فعال در شهرهای بغداد ،کربال ،نجف اشرف ،سلیمانیه ،بصره ،اربیل ،کاظمین
و حله دارد.
گروه هلدینگ اس�تراتوس در بخش مسکن نیز با ایجاد ش�رکت سرمایه گذاری
س�اختمان ایران (سهامی عام) در س�ال  1996میالدی و با ورود شرکت مذکور به
بورس اوراق بهادار تهران گامهای بلندی برداش�ته است .به طوری که با ایجاد 45
شرکت تخصصی در این حوزه تاکنون موفق شده است بیش از 400پروژه مسکونی،
تجاری ،رفاهی و توریستی با زیربنای  2,000,000مترمربع را در نقاط مختلف ایران
اجراء نماید.
یکی دیگر از ش�رکتهای پیمانکاری عضو گروه اس�تراتوس «شرکت بین المللی

خانه س�ازی ایرانیان» است ،شرکت مذکور طراحی و س�اخت شهرک مسکونی
«اوهدای جدید» در کش�ور ونزوئال برای اقامت بیش از  60,000نفر با کلیه امکانات
زیربنایی ،خدماتی ،رفاهی ،آموزشی ،بهداشتی ،تولیدی و صنعتی را بر عهده دارد.
اجرای فاز یک پروژه فوق مشتمل بر  7000واحد مسکونی مراحل پایانی خود را طی
می کند و شرکت مذکور در حال مذاکره و پیگیری عقد قرارداد «طراحی و احداث
فاز دوم شهر اوهدای جدید» به ظرفیت  5000واحد مسکونی است.
گروه اس�تراتوس با ایجاد دفتر منطقه ای در حوزه آمریکای التین و با برخورداری
از کادر متخصص و متبحر و امکانات فنی ،ماش�ین آالت و تجهیزات گس�ترده در
زمینه اجرای پروژه های سیویل و ساختمان ،برنامه ریزی گسترده ای برای توسعه
فعالیت های فنی و مهندسی خود در حوزه آمریکای التین نموده است.

پروژه شهر جدید اوهدا  -استان سولیا  -ونزوئال
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ویژهنامه صدور خدمات فنی مهندسی به ونزوئال
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شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان ،طراح و سازنده
بزرگترین پروژه متمرکز خانه سازی در کشور ونزوئال

شرکت بین المللی خانه سازی ايرانيان که اینک
به مایه اعتبار ونمادصنعت ساخت وساز کشورمان
درجهان تبدیل ش�ده اس�ت ،زمستان سال 85
در ایران و س�پس ش�عبه آن در کشور ونزوئال به
ثبت رسید.
موضوع فعالیت ش�رکت خانه س�ازی ایرانیا ن
عب�ارت اس�ت از طراحی و احداث ش�هرک ها و
مجتمع های مسکونی ،اداری ،تجاری و خدماتی
به همراه کلیۀ فضاهای خدماتی ،س�اختمانهای
عمومی و تأسیسات زیر بنائی شهری.
این ش�رکت در س�الهای  1389و  1392موفق
به کس�ب عنوان صادر کنندۀ نمونۀ استان تهران
و درسال  1390به عنوان صادر كننده برتر كشور
انتخاب شده است.

تکنولوژی ساخت صنعتی سریع
پروژه در حال اجرای این شرکت طراحی و احداث
ش��هرک مس��کونی  7000واحدی اوهدای جدید در
کش��ور ونزوئال در قالب قرارداد EPCو به مبلغ بالغ
بر  600میلیون دالراست که کارفرمای آن نیز شرکت
دوکلسا وابسته به وزارت نفت ونزوئال م 
یباشد .مراسم
آغاز عملیات اجرایی پروژه مذکور در حضور رؤس��ای
جمهور دو کشور ایران و ونزوئال و مقامات عالیرتبه دو
کشور برگزار و بطور هم زمان از شبکه های تلویریونی
متعددی پخش شد.
این پروژه در اس��تان زولیا واقع در غرب ونزوئال در
زمینی به مساحت حدود  318هکتار مشتمل بر 7000
واحد مسکونی با استفاده از تکنولوژی ساخت سریع
صنعتی با قالب تونلی به همراه کلیه فضاهای خدماتی
و سرویس دهی ،محوطه سازی ،تأسیسات زیر بنایی
و در کل بخش های صنعتی و خدماتی مربوطه برای
س��کونت  35000نفر می باشد .پروژه فوق بزرگترین
پروژه انبوه سازی متمرکز ونزوئال می باشد که طراحی
و اجرای آن به یک شرکت ایرانی واگذارگردیده است.
در آذر ماه  1392طی مراس��م رس��می در حضور
جمع��ی از مقام��ات بلن��د پایه جمه��وری بولیواری
ونزوئال و مدیران ش��رکت دوکلسا (کارفرما) از جمله
وزرای مس��کن و حمل و نقل و فرماندار استان زولیا
 1760واحد مس��کونی به همراه ساختمانهای جنبی
تحویل کارفرما ش��د که مقارن بود با برگزاری جشن
احداث پانصد هزارمین واحد نهضت بزرگ خانه سازی
جمه��وری بولیواری ونزوئال در محل پروژه ش��رکت
بی 
نالمللی خانه س��ازی ايرانيان .لذا این محله نیز به
نام «هوگو چاوز» نامگذاری گردید.
فاز دوّم پروژه ش��هر اوهدای جدی��د که زمین آن
نی��ز به همراه فاز ی��ک تحویل ش��رکت بین المللی
خانه سازی ايرانيان گردیده است ،مشتمل بر 5000
واحد مسکونی می باشد که انتظار می رود با حمایت
همه جانبه مقامات ذیربط دو کشور بویژه کمیسیون
مش��ترک اقتصادی ایران و ونزوئال قرارداد آن بزودی
به امضاء برسد.
شایان ذکر است علیرغم مشکالت موجود ،عملیات
اجرای��ی پروژه مذکور با س��رعت الزم در حال انجام
اس��ت ،بطوریکه عالوه بر اتمام س��فت کاری 7000
واحد مس��کونی و  1760واحد تحویل ش��ده ،تعداد
 960واح��د مس��کونی دیگ��ر نیز به همراه بخش��ی
از س��اختمانهای خدماتی در آین��ده نزدیک تحویل
م 
یگردد.
ش��رکت بین المللی خانه سازی ايرانيان با تأسیس
و تجهی��ز دفتر منطقه ای در حوزه آمریکای التین و
با در اختیار داشتن صدها نیروی متخصص و متبحر
و ماش��ین آالت و تجهیزات گس��ترده مصمم اس��ت
فعالی 
تهای فنی و مهندسی خود را در کشورهای آن
منطقه توسعه دهد.
مشکالت اجرایی:
بدون شک اگر حمایتها و کمکهای مقامات عالیرتبه

دول��ت جمهوری اس�لامی ایران و بخصوص س��فارت
جمهوری اس�لامی ای��ران در کاراکاس نبود،این پروژه
با مش��کالت عدیده ای که بر اثر تحریمهای خارجی و
محدودیته��ا و ناآرامی ه��ای اخیر که در ونزوئال بوجود
آمده اس��ت ،نمی توانست تا به امروز کارنامه درخشانی
داشته باشد و اکنون نیز فقط با حمایت و پشتیبانی جدی
مقامات دولت جمهوری اسالمی ایران می توان به ادامه
عملیات اجرایی امیدوار بود زیرا کارفرمای ونزوئالیی با
ابالغ دس��تورات یک طرفه و غیر قراردادی و در شرایط
بحرانی و غیرعادی کشور خود نسبت به تغییر و تقلیل
نحوه پرداخت کارکردها) که در قرارداد اصلی صددرصد
ب��ه دالر بود( به  45درص��د دالر و  55درصد پول ملی
(بولیوار) با نرخ تسعیر دولتی اقدام نمود و با عدم پرداخت
ال پروژه را تا مرز توقف پیش برد.
مطالبات شرکت عم ً
مشکالت شرایط یک طرفه و تحمیلی
هم اکنون با کمبود مصالح س��اختمانی در کش��ور

ونزوئال و ضعیف ش��دن فاحش پ��ول ملی (به کمتر
از یک دهم قدرت خرید قبلی) بدون ش��ک ش��رایط
تحمیلی کارفرمای ونزوئالیی منجر به توقف ناخواسته
عملیات اجرایی پروژه خواهد گردید و تنها امید برای
ادام��ه موفقی��ت آمیز پروژه ،احقاق حقوق ش��رکت
برپای��ه ق��رارداد اصلی و با حمای��ت دولت جمهوری
اسالمی ایران است.
در ماه های اخیر با حمایت مقامات دولت جمهوری
اس�لامی ایران روزنه های امید برای حل مش��کالت
پ��روژه از طریق تعامل با کارفرما و پرداخت مطالبات
معوق پیمانکار گشوده شده است و انتظار می رود در
اجالس آتی کمیس��یون مشترک دو کشور با اصالح
الحاقیه قرارداد و تعدیل شرایط یک طرفه و تحمیلی
کارفرما ،فرآیند عملیات اجرایی پروژه به روال منطقی
و قراردادی خود برگردد .اخیرا با توجه به بروز جنگ
اقتص��ادی کش��ور ونزوئال و تاخیرات پ��ی در پی در
پرداخت صدور وضعیت ها از یک س��و و مش��کالت

تامی��ن مصالح و تجهیزات پروژه از س��وی دیگر و بر
اس��اس مذاکرات و مکاتبات به عمل آمده فی مابین
پیمانکار و کارفرمای پروژه و بر حسب الحاقیه شماره
 2ق��رارداد مدت اجرای پروژه برای یک س��ال دیگر
تمدید گردیده است.
مش�کالت داخلی ص�دور خدمات فنی و
مهندسی:
با وجود مش��کالت عدیده ای که بر س��ر راه صدور
خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و تحریمهای برون
مرزی و محدودیت های داخلی ،متأس��فانه برخی از
سازمانهایی که باید از شرکتهای ایرانی حمایت کنند،
بدون توجه به اهمیت این امر مهم نس��بت به برخی
مطالب��ات غیر متعارف اقدام نموده اند که این معضل
باعث تضعیف بنیه مالی ش��رکتها ش��ده و همچنین
در عزم آنها و س��ایر شرکتهای عالقمند برای اجرای
پروژه در کشورهای خارجی خلل وارد کرده است ،به

طوری که یکی از دالیل تنزل حجم قراردادهاش��اید
ریشه در این نوع دیدگاه برخی از سازمانهای داخلی
داشته باشد.
امیدواریم سازمات توسعه تجارت که متولی حمایت
از ص��ادرات خدم��ات فنی و مهندس��ی اس��ت بطور
ج��دی و قانونی در مقابل زی��اده خواهی های برخی
س��ازمانها از ش��رکتهای ایرانی صادرکننده خدمات

فنی و مهندسی حمایت قانونی و ذاتی خود را بعمل
آورد ،تا بار دیگر ش��اهد رشد صادرات خدمات که از
دید فرابخشی و فراسازمانی می تواند تحول عظیمی
در اقتصاد کشور بوجود آورد ،باشیم و فراموش نکنیم
که یکی از بزرگترین وظایف نسل ما بسترسازی برای
اش��تغال پایدار جوانان باهوش و بااس��تعداد مملکت
عزیزمان است.

پروژه شهر جدید اوهدا  -استان سولیا  -ونزوئال
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جهانگیری معاون اول رییس جمهور:

دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند

اس��حاق جهانگیری در نشس��ت هماندیشی
صنعتگ��ران و فع��االن اقتص��ادی ک��ه در نهاد
ریاس��ت جمهوری برگزار شد ،با تاکید بر اینکه
باید حصاره��ا و دیوارها از میان دولت و بخش
خصوصی برداش��ته ش��ود گفت :دول��ت برای
پیش��نهادات و دیدگاهه��ای بخ��ش خصوصی
ارزش فراوانی قائل اس��ت و بر این اساس دبیر
هیات دولت پیش��نهادات س��ازنده این نشست
را در کمیس��یون های تخصصی دولت بررسی
کرده و در دس��تور کار جلس��ات هیات وزیران
قرار خواهد داد.
معاون اول رییس جمهور افزود :مش��ورتهایی
که بخش خصوصی می تواند در مواقع س��ختی
و مش��کالت به دول��ت ارائه دهد ،بعضاً بس��یار
کارسازتر از مشورتهای کارشناسان دولتی است.
وی با بیان اینکه تا کنون هیچ دولتی به اندازه
دولت یازدهم به بخش خصوصی اعتماد و اعتقاد
نداش��ته است اظهار داشت :دولت یازدهم برای
عبور از مشکالت و برای دستیابی به شکوفایی و
رونق اقتصادی به معنای واقعی بخش خصوصی
را مح��ور اصل��ی توس��عه اقتصادی م��ی داند.
معاون اول رئیس جمهور افزود :باید باور داشته
باشیم که بخش خصوصی کشور ،افرادی دلسوز
و درس��تکار هستند و مدیران دولتی باید با این
نگاه از توانمندی ها و ظرفیتهای بخش خصوصی
استفاده کنند .جهانگیری افزود :بخش خصوصی
باید از فرصت ایجاد ش��ده و از نگاهی که دولت
دارد ،اس��تفاده کرده و در جهت رفع مشکالت
کشور و شکوفایی اقتصادی گام بردارد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت :کشور

امروز به دالیل متعددی در وضعیت رکود تورمی
ق��رار دارد و دولت مصمم اس��ت با اس��تفاده از
مدی��ران مجرب و با بهره گیری از صاحبنظران
خ��ارج از مجموع��ه دول��ت بر این مش��کالت
فائق آید .جهانگی��ری تصریح کرد :اگرچه حل
مش��کالت پیش روی کش��ور س��خت است اما
باورم��ان این اس��ت که هیچ مش��کلی در برابر

اراده انسان سخت نیست و هر مشکلی راه حلی
دارد بنابراین نباید نگران باشیم و باید با کمک
یکدیگر در جهت رفع مشکالت تالش کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشور به ویژه در
بخش نیروی انس��انی تحصی��ل کرده و مجرب
گفت :کشور از صاحبنظران اقتصادی و مدیران
توانمندی در بخش خصوصی برخوردار اس��ت

که مجموعه این ظرفیتها افق روشنی را پیش
روی دول��ت قرار می دهد .وی افزود :برای حل
مشکالت کشور چاره ای جز صنعتی شدن ایران
وجود ندارد و الزمه صنعتی شدن این است که
بخش خصوصی باید محور کارها باشد.
جهانگیری در ادامه از صندوق توسعه ملی به
عنوان یک فرصت مناسب و مطلوب برای بخش

خصوصی یاد ک��رد و افزود :این صندوق دارای
منابع ریالی و ارزی مناس��بی است و می تواند
تسهیالت مناسبی در اختیار بخش خصوصی و
صاحبان صنایع قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از دستاوردهای
مه��م دولت دکتر روحانی را موفقیت در بخش
سیاس��ت خارجی دانس��ت و گفت :همانطوری
ک��ه دکت��ر روحانی اعالم کردن��د این دولت به
دنبال تعامل با دنیاس��ت و مصمم اس��ت بدون
عق 
بنشینی از حقوق هسته ای ملت ایران تعامل
سازنده ای را با کشورهای خارجی داشته باشد.
وی اف��زود :افراد کارکش��ته و مجربی در تیم
مذاکره کننده هستند که نتیجه گفتگوهای آنان
موجب ش��ده درآمدهای ارزی و میزان فروش
نفت کش��ور بیشتر شده و فرصتهای جدیدی را
پیش روی دولت قرار داده است .وی در ادامه از
پیمانکاران به عنوان یکی از سرمایههای کشور
ن��ام برد و اف��زود :یکی از دغدغ��ه های دولت
وضعی��ت پیمانکاران و مطالبات آنان اس��ت که
باید این وضعیت اصالح شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین به موضوع
صادرات نیز اشاره کرد و گفت :دولت اصرار دارد
همه موانع ص��ادرات را برطرف کند و از بخش
خصوصی نیز انتظار داریم راهکارها و پیشنهادات
خود را برای رفع این موانع به دولت ارائه دهند.
جهانگی��ری ادامه داد :عراق باید بعنوان یکی
از کش��ورهای ه��دف در بخش ص��ادرات مورد
توجه قرار گیرد چرا که بنا به گفته مقامات این
کش��ور هیچ محدودیتی برای شرکتهای ایرانی
در عراق وجود ندارد.

گفت و گوبا احمد سبحانی سفیر اسبق ایران در ونزوئال

حمایتهایدولتیضروریتریننیازصادرکنندگان

ب�رای آش�نایی ب�ا ش�رایط محیط�ی،
اس�تعدادها و ظرفیتهای سرشار اقتصاد
ونزوئلا و زمینههایی که فعاالن اقتصادی
وس�رمایهگذاران ایران�ی در آن کش�ور
دارند ،به سراغ آقای احمد سبحانی سفیر
اسبق ایران در کاراکاس رفتیم تا از ایشان
جذابیت های بازار بکر این کش�ور را جویا
شویم.

لطفا از سوابق اجرایی خود بگویید.
در ح��ال حاض��ر کارمند بازنشس��ته وزارت
امور خارجه هس��تم .ریی��س اداره تابعیت امور
پناهن��دگان ،معاون مدی��ر کل در حوزه وزیر.
مدی��ر کل آمریکا ،مدی��رکل آمریکای جنوبی،
معاون آمریکای وزیر امور خارجه (سرپرس��ت)
مدیرکل آسیای غربی ،از سوابق اجرایی من بوده
اس��ت .از دیگر ماموریتهای اینجانب در خارج
از کشور :رییس نمایندگی ایران در ارمنستان،
س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در گابون و
سفیراکرودیته در کشورهای کامرون  -سائوتومه
و پرنس��یپ  -گینه استوائی – آفریقای مرکزی
می باشد(.س��فیر اکرودیته به این معنی استکه بعضی کش��ورها یک سفیر برای چند کشور
مختلف و معموالً نزدیک به هم انتخاب می کنند
که این سفیر فقط در یکی از این کشورها مقیم
است ).آخرین ماموریت خارجی من در ونزوئال
و س��فیراکرودیته در  6کش��ور :گویان(کشوری
در کن��ج ش��مال ش��رقی آمری��کای جنوبی)،
سورنیام(کشور کوچکی است در شمال آمریکای
جنوبی) ،ترینیداد و توباگو(یکی از ثروتمندترین
کش��ورهای منطقه در ش��مال ش��رق ونزوئال)،
هائیتی (کش��وری اس��ت در جزیره هیسپانیوال
در دریای کارائیب) و دومینیکن (کشوری است
در بخش ش��رقی جزیره هیسپانیوال در دریای
کارائیب )بوده است.
لطفا آماری از میزان تجارت فی ما بین
دو کشور ارائه فرمائید.
ما تجارتی که با ونزوئال داریم صرفا از جنس
کاال نیس��ت که در آمار گم��رک بگنجد .عمده
کار اقتصادی که دو کشور ایران و ونزوئال انجام
می دهند صدور خدمات فنی و مهندسی است.
برخی کارها قرارداد س��الهای گذشته بوده که
تحویل ش��ده و بعضی نیز در حال اجرا اس��ت.
برای مثال در ساختمانس��ازی 10 ،هزار واحد
مس��کونی تحویل شده و در حال حاضر نیز در
مجموع  2شرکت ایرانی  17هزار واحد مسکونی
در دس��ت س��اخت دارند که ب��ه زودی تحویل
میدهند .ساخت  4کش��تی آفراماکس نیزکه
قراردادش چند سال پیش بسته شده به زودی
تحویل اولین کش��تی آن انجام خواهد شد .این
کش��تی اقیانوسپیما برای اولین بار هست که
در ایران ساخته شده و ایران را جزو کشورهای
توانمن��د در ای��ن زمینه ق��رار میدهد .دیگری
س��اخت چندین کارخان��ه آرد ذرت نیمپخت
باس��ت که برای معروفترین نان ونزوئالیی بنام
ارپا استفاده می شود پس از تحویل کارخانه های
متعدد لبنیات در آخرین مرحله کارخانه ساخت
ماش��ین آالت همین صنع��ت در ونزوئال نصب
و راه اندازی ش��ده اس��ت .عالوه بر آن چندین
هزار اتومبیل ایرانی س��اخته شده در ونزوئال در
خیابانهای این کش��ور در حرکتند و در آخرین
ثبت ن��ام برای خرید خودرو چند صد هزار نفر

ثبت نام کرده اند و این نشانی از بازار عظیم این
محص��ول در ونزوئال اس��ت تراکتور هم از دیگر
تولیدات ایرانی در ونزوئال اس��ت و تاکنون چند
هزار تراکتور در کارخانه مشترک ون ایران تولید
و عالوه بر ونزوئال به دیگر کش��ورهای منطقه از
جمله  700تراکتور به بولیوی نیز صادر ش��ده
است وبا توجه به سیاستهای اخیر ونزوئال که
تولیدات کشاورزی را در اولویت کارهایشان قرار
داده اند ،به نظر بنده هر آنچه تولید کنیم آنجا
به فروش میرس��د .در م��ورد تجارت با ونزوئال
ب��ه عنوان مثال باید بگویم قیمت تراکتوری که
کارخانه تراکتور س��ازی ب��ه صورت  CKDبه
طرف ونزوئالیی میدهد  2برابر قیمتی است که
در ایران می فروشد .از طرفی در سالهای اول
ص��ادرات ما صرفا فروش خودرو و تراکتور بود،
در حالی که امروز فروش قطعات و لوازم یدکی،
خود بازار فروش ایجاد کرده است و بازار بزرگی
خواهد شد .خودرو سمند در ونزوئال با استقبال
همراه بوده و البته آنجا با نام ونزوئالیی «س��نتا
اورو» (در زب��ان محلى به نام «اس��ب تندرو»)
شناخته میش��ود .خودروی پراید سایپا را هم
ب��ه نام « تورپيال » (نام پرنده اى زيبا اس��ت)
كه براى س��ايپا  141که پرنده ملیشان است
نامگذاری کردند .جالب است که این خودروها
را ونزوئالییها در نمایشگاههای برگزار شده در
دیگر کش��ورهای منطقه هم به نمایش گذاشته
و به عنوان تولید مشترک ایران و ونزوئال معرفی
کردند .متاس��فانه علیرغم این پتانس��یل وسیع
کاری بعضا تعامالت اقتصادی ،آغشته به مسائل
سیاس��ی می شود و افرادی این فعالیتها را به
دولتها نس��بت میدهند تا به دولتی بتازند یا
از دولت��ی دفاع کنن��د در صورتیکه باید بگویم
در هم��ه ای��ن اقدامات اقتصادی اکثرا توس��ط
بخش خصوصی انجام ش��ده و بسیار هم موفق
بوده است .به لحاظ آماری هم تاکنون شرکتها
رقمی بیش از دومیلیارد دالر دریافت کرده اند.
در چه زمینههای اقتصادی دیگری دو
کشور با یکدیگر همکاری داشته اند؟

کارخانهه��ای تزری��ق پالس��تیک  -قطعات
یدکی پالستیکی اتومبیل ،یخچالهای صنعتی
و خانگ��ی از دیگ��ر زمینه های ص��ادرات ما به
ونزوئال بوده است .شعبه بانک ایرانی در ونزوئال
هم تسهیل کننده بسیاری از امور می باشد امروز
شرایط اقتصادی ونزوئال خیلی خوب نیست اما
ایران هیچ وقت طلب معوقهای نداشته است .در
ش پرداختهای خیلی
گذشته حتی ایرانیها پی 
خوبی دریافت کرده اند .در این بین باید از دیگر
مزیت های همکاری ب��ا ونزوئال بگویم .تاکنون
چند صد مهندس ایرانی در ونزوئال مش��غول به
کار ب��وده و ب��ا زبان و فرهنگ این مردم آش��نا
ش��ده اند و این سرمایه معنوی برای ما است و
امیدواریم با انعقاد وشروع به اجرای قراردادهای
جدید تعداد این مهندسین اضافه شده ودر همان
جا ادامه فعالیت دهند .پس به نفع ماس��ت که
از این فرصت استفاده کنیم و حتی روابط خود
را توسعه بدهیم .این فعالیتها را در کشورهای
دیگ��ر منطقه مانند بولیوی ،برزیل و  ...نیز باید
گس��ترش دهیم .این کار نی��از به عزم جدی و
نیاز به حمایت ملی دارد .ش��نیده شده که تنی
چن��د از نمایندگان مجلس عنوان کرده اند چرا
در ش��رایطی که در ایران نیاز به خانه داریم در
خارج ش��رکتهای ما فعال هستند .باید بگویم
در شرایطی که درخارج از کشور اینگونه فعالیت
ها باعث ورود ارز و اش��تغالزایی میشود ،برای
کمک به اقتصاد داخلی در کنار فعالیت در ایران
میتواند بسیار مفید هم باشد .جالب است بدانید
شهرکهای مسکونی را که شرکت های ایرانیها
ساختند در ونزوئال به نام (لوس ایرانیس) یعنی
ش��هر ایرانیها میشناس��ند و این باعث افتخار
ماس��ت و از نظر فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
حائز ارزش و اهمیت اس��ت .همچنین کارخانه
س��یمانی که در آنجا ساخته شده است از نظر
محیطزیس��تی یکی از مدرنترین کارخانههای
موج��ود در آمری��کای التین ب��وده و ما افتخار
میکنی��م که توانایی انجام چنین پروژههایی را
هزاران کیلومتر دورتر از ایران داریم.

از مشکالت کار در این کشور بگوئید؟
از مشکالت موجود که شاید مشکل کار تجارت
خارجی ما باش��د کم توجهی به مسائل حقوقی
و استفاده از مترجمان زبده در مذاکرات و تهیه
متون می باش��د .با توجه به سیاست های ارزی
ونزوئال مش��کالتی در انتقال ارز وجود دارد که
ب��ه زودی این مش��کالت هم برط��رف خواهد
ش��د.اما این مس��ائل برای همه وجود دارد ولی
م��ا باید ب��ازار را کنترل کنیم و آنرا از دس��ت
ندهیم.ب��ه عنوان مث��ال اگر ما میتوانس��تیم
کارخانهه��ای تراکتورس��ازی را توس��عه دهیم
رقبا و تراکتورس��ازهای دیگر وارد نمیشدند و
فعالی��ت نمیکردند .االن تراکتور س��ازی بیش
از 1200دستگاه تراکتور فروخته ولی هنوز این
دستگاهها را نتوانسته تحویل بدهد و این باعث
فرصت برای کش��ورهایی نظیر چین و بالروس
در این کشور شده است.
ارزآوری ای�ن فعالی�ت ه�ا چقدر بوده
است؟
بی��ش از  2میلی��ارد دالر ص��ادرات خدمات
فنی و مهندس��ی به ونزوئال از چند سال پیش
تاکنون داشتهایم .عالوه بر پروژه های صنعتی .
هموطنانمان در سازمان زمینشناسی نیز بخشی
از پروژههای زمینشناس��ی ونزوئال را طراحی و
پیادهسازی کردهاند.
ب�رای رقابت�ی ک�ردن فعالی�ت ه�ای
اقتصادی ایران با سایر کشورها در ونزوئال
چه پیشنهاداتی دارید؟
ش��رکتهای ایران��ی خصوصا ش��رکت های
خصوص��ی ظرفیتهای مناس��بی دارند و باید
ب��ه کم��ک روابط سیاس��ی از ای��ن تواناییها
استفاده کنیم تا بتوانیم با رشد و توسعه روابط
اقتصادی از حداقل بخشی از توانائیهای موجود
به��ره ببریم .در دولت هش��تم روابط اقتصادی
ب��ا ونزوئال پایهگذاری ش��د و با توج��ه به اراده
سیاسی باال و تیم اقتصادی کارآمد شاهد رشد
قابل توجه��ی در روابط بودیم ،در دولت نهم و
دهم روابط سیاسی قویتر واراده سیاسی باالیی

وجود داشت اما متاسفانه تیم اقتصادی ضعیف
نتوانست از فرصت طالئی بوجود آمده در سایه
روابط سیاس��ی اس��تفاده الزم را ببرد در دولت
یازدهم شاهد حضور تیم قوی اقتصادی هستیم
اما متاسفانه اراده سیاسی الزم را تاکنون شاهد
نبوده ایم و امیدواریم با رفع این مشکل بتوانیم
بار دیگر به دوران طالئی روابط اقتصادی ایران
و ونزوئال برگردیم.
از دیگر مشکالت سر راه صادرکنندگان
بگوئید؟
محافظهکاری ش��رکتهای دولتی ما مشکل
بزرگ��ی اس��ت .من اعتق��اد دارم بای��د ابتدا ما
مش��کالت خود را برطرف کنیم و سپس در پی
حل مسائل کشور هدف باشیم .با توجه به اینکه
روابط اقتصادی ما در این کشور با روابط سیاسی
گره خورده حمایت و عزم دولتی می تواند زمینه
ساز کار شرکت های خصوصی و دولتی باشد.
ام��روزه دول��ت ونزوئ�لا علیرغ��م دارا بودن
بزرگتری��ن ذخای��ر نف��ت جهان با مش��کالت
اقتصادی (اگر چه بطور موقت)دست به گریبان
است ولی ما شاهد هستیم که چینیها با بستن
قراردادهای طوالن��ی مدت و حضور در صنعت
نفت این کش��ور ظرف چند سال گذشته دهها
میلیارد دالر صادرات به ونزوئال داشت هاند و انتظار
می رود که دولت جمهوری اسالمی ایران نیز با
توجه به برخی سازوکارها بستر مناسب را برای
حضور شرکت های ایرانی فراهم نماید موضوعی
که به شدت کمبود آن حس میشود.
م��ا در برخی کش��ورها در مناقصات مختلف
برنده شدهایم اما با توجه به تحریمهای ظالمانه
ضمانت نامه بانک های ایرانی را قبول نکرده اند
و ما مجبور به کنار آمدن شده ایم اما در ونزوئال
مش��کل ضمانتنامه نداریم و این مزیت است
که ونزوئال ما را در شرایط برابر میخواهد .طرح
اولیه تاسیس اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و
ونزوئال ،توسط سفیر ونزوئال در ایران آقای«آمن
هوتب زامبرانو» که فعال و کاربلد هم هس��تند
در حال بررس��ی و تاسیس است .بار دیگر باید
تاکید کنم که حمایت های دولتی ضروری ترین
نیاز صادرکنندگان به ونزوئال می باشد البته این
نباید به تصدی گری دولت منجر شود
ب�ه نظر ش�ما دولت جدید چه نقش�ی
میتوان�د در رش�د ص�ادرات ای�ران ب�ه
کشورهای دیگر داشته باشد؟
با توجه به نعمت خ��دادادی قرار گرفتن در
چهارراه ترانزیت دنیا و تعداد زیاد همس��ایگان
حتما زیر ساخت هائی که دولت ایجاد میکند
می تواند بستر ساز جهش صادراتی کشور باشد
دو کشور همسایه ما محصور در خشکی هستند
و بهتری��ن گزین��ه آنها برای تج��ارت خارجی
کش��ور ایران است .همچنین اگر بتوانیم قطعه
آخر راهآهن کریدور ترانزیتی ش��مال و جنوب
را تکمی��ل کنیم می توانیم از این منظر هم در
مس��یر اصلی هند و روسیه و اروپا واقع شده و
از مزیتهای موجود بهره ببریم .با توجه به تیم
اقتصادی دولت جدید خصوصا معاون اول رئیس
جمهور و وزیر صنایع امیدوارم که بتوانیم از همه
فرصتها بهرهمند شویم ،در ارتباط با آمریکای
التین هم نیازمند همراهی بخش های سیاسی و
اراده شخص رئیس جمهور هستیم تا با توجه به
نزدیکی مواضع بسیاری از این کشورها بتوانیم
میوه آن را در روابط اقتصادی بچینیم.

شماره 2879

شریعتمداری :صادرات غیر نفتی عامل
پیشران برای خروج از رکود است

معاون اجرایی رییس جمهوری با بیان این که در بس��ته سیاس��ت های
خروج غیر تورمی از رکود به صادرات غیر نفتی توجه ش��ده اس��ت ،گفت:
صادرات غیرنفتی عامل پیشران برای خروج از رکود است.
محمد شریعتمداری در حاشیه چهارمین همایش صادرات غیرنفتی این
مطلب را در پاس��خ به این س��وال که در بسته خروج از رکود برنامه دولت
برای صادرات غیر نفتی چیس��ت؟ وجود برخی ش��رایط برای صادرات غیر
نفتی را ضروری دانست و اظهار داشت :از لوازم صادرات غیرنفتی این است
که صادرات سودآور باشد ،مسیر انتقال کاال از محدودیت های موجود رها
و مناس��بات در سیستم بانکی بهتر ش��ود تا صادر کنندگان بتوانند منابع
حاصل از صادرات را از سهل ترین و امن ترین شیوه ها نه از طریق صراف 
یها
به کشور برگردانند.
مع��اون اجرایی رییس جمهوری ادامه داد :الزم اس��ت ش��رایطی فراهم
ش��ود که صادرات از غربتی که اکنون در آن به س��ر می برد ،خارج ش��ود.
شریعتمداری ،برگزاری این همایش ها را در آستانه رونمایی از بسته خروج
غیر تورمی دولت تدبیر و امید گامی بس��یار مثبت دانست و یادآور شد :با
برگ��زاری چنین همایش هایی از دیدگاه های صاحبان صادرات غیر نفتی
آگاه می شویم و مشکالت بر سرراه این صادرات را می شنویم.
وی با تاکید بر این که «گوش دولت برای شنیدن پیشنهادهای اتاق های
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی سراسر کشور باز است» خاطرنشان
کرد :این پیش��نهادها در س��تاد اقتصادی و کمیس��یون اقتصادی دولت و
همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی که صادرات غیر نفتی ،محور فعالیت آنها
است ،استفاده خواهد شد.
وی همچنین ثبات نرخ ارز و نداشتن مشوق برای صادرات در بازارهای
هدف در رقابت با رقبا را یکی از مش��کالت صادرات غیر نفتی دانس��ت و
تصریح کرد :حتما باید فکر مناسبی برای آن اندیشید و مشوق های صادراتی
را هم برای صادرات خدمات فنی مهندس��ی و هم برای صادرات کاالهای
صنعتی و فراوری شده در کشور افزایش داد.
معاون اجرایی رییس جمهوری یادآور شد :تالش می شود صادرات مواد
خام به حداقل ممکن کاهش یابد و تا جایی که ممکن باش��د از صادرات
مواد خام جلوگیری شود .عالوه بر آن نیز باید برای ورود کاالهای سرمای های
حمایت الزم انجام ش��ود که در حوزه تولید کاالهای رقابتی و صادراتی به
ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک می کنند.

توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی یکی از
مهمترین راهکارهای خروج از رکود تورمی
در ابت��دا مایلم در آس��تانه «جش��ن
تولد  20س��الگی صادرات خدمات فنی
و مهندس��ی میهن عزیزم��ان» به کار
آفرین��ان و صادر کنن��دگان گرانقدر از
صمیم قلب دس��ت مریزاد و خدا قوت
بگویم.
بیس��ت س��ال قبل در س��ال 1994
می�لادی چراغ ص��ادرات خدمات فنی
و مهندس��ی در ایران اسالمی با احداث
آزاد راه دالبندین – نوکندی در کش��ور
*
دکتر حسین سلطانی
پاکس��تان توسط ش��رکت بین المللی
کارشناس امور اقتصادی
استراتوس برافروخته شد و فروغ آن طی
دو دهه گذش��ته آسمان کشورهای مختلفی در خاورمیانه ،آسیا ،آفریقا،
آمریکای التین ،شبهه قاره هند ،آسیای میانه و قفقاز ،کشورهای CIS
و  ...را روشن نمود.
آنچه صادرات خدمات فنی و مهندسی را از دیگر رشته های صادرات
غی��ر نفتی متمایز و ممتاز می س��ازد «دانش بنیان» بودن آنس��ت .در
حقیقت راهها ،پلها ،سدها ،فرودگاهها ،نیروگاهها ،شهرکها ،کارخانهها
و مجتمع های مس��کونی ،تج��اری ،رفاهی ،درمانی و س��یاحتی که به
دس��ت مهندس��ین ،کارآفرینان و مبتکران ایرانی در دیگر کش��ورها بنا
نهاده میش��وند بنیان های مرسومی هس��تند که در طی اعصار و قرون
متمادی نماد خالقیت و سازندگی فرزندان ایران زمین را در جای جای
ک��ره خاکی به منصه ظهور می رس��انند و تمدن ایران��ی را به جهانیان
معرفی میکنند .از دیگر آثار پر برکت صدور خدمات فنی و مهندس��ی
تعامل اندیشه ،فرهنگ و تمدن ایرانی با دیگر فرهنگها و تمدنهاست
که اقتدار ملی و تعامل س��ازنده در عرصه روابط بینالمللی از مهمترین
دست آوردهای آن به شمار می رود.
شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی با حضور و خلق آثار
خود در عرصه بین المللی و درمصاف با دانش فنی و مدیریت دیگر ملل
دنیا و رقابت با پیمانکاران بزرگ و مطرح جهان دارای رویکرد و س��ایر
بینالمللی میش��وند که در نوع خود س��رمایه مهمی برای اقتصاد ملی
تلقی میگردد .صدور نیروی انس��انی ماه��ر و متخصص در کنار صدور
دانش فنی به دیگر کشورها و در کنار آن صدور کاال ها و مواد و مصالح
ایرانی برای مصارف پروژه های برون مرزی عالوه بر توس��عه «اش��تغال
ملی» چرخهای صنایع کشور را نیز به حرکت در می آورد و محصوالت
ایرانی را وارد چرخه رقابت بین المللی می نماید .ذکر این مهم نیز خالی
از لطف نیس��ت که صادر کنندگان خدمات فنی و مهندس��ی کشورمان
حضور خود در بازارهای بین المللی را در ش��رایطی تثبیت نموده اند
که تحریم های کمر شکن جهانی ،نرخ سود تسهیالت بانکی چند برابر
نرخ های بین المللی ،هزینههای سرس��ام آور دریافت ضمانت نامه های
بانک��ی ،تورم داخلی چند برابر متوس��ط جهانی ،محدودیت های جدی
بین المللی برای دستیابی شرکتهای ایرانی به پروژه های برون مرزی و
دهها مانع اساسی دیگر آنها را در شرایطی کامال نابرابر و غیر رقابتی با
پیمانکاران خارجی قرار داده است.
کالم آخر اینکه ارز آوری ،اشتغال زایی ،به حرکت درآمدن چرخهای
صنایع و تولیدات داخلی ،فن آوری ،بین المللی ش��دن رویکرد و س��ایر
بنگاهها ،توسعه مدیریت و دانش فنی و از همه مهمتر صادرات پایدار و
عزتآفرین که در حقیقت بخشی از دست آوردهای حمایت از صادرات
خدمات فنی محس��وب می ش��وند ،می تواند بعنوان یکی از مهمترین
راهکارهای خروج از رکود اقتصادی در دس��تور کار دولت قرار گیرد .لذا
تدوین بسته حمایتی و مشوق های ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی
به دولت محترم توصیه میشود.
* از موسسین و اولین معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران

