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ویژه نامه سراسری مجریان ،پیمانکاران و بازرگانان بین المللی ایران در حوزه عراق  -ضمیمه رایگان

سرمقاله

فرصتی که نباید از دست برود

داریوش عباسی
معروف است كه ايرانيها در بسياري از بزنگاههاي تاريخي-
ب��ه داليل مختل��ف – آنطور كه باي��د از فرصتها اس��تفاده
نكردهاند و گوي و ميدان را به رقيب سپردهاند.
براي ذكر فرصت س��وزيهاي ص��ورت گرفته در تاريخ كهن
اي��ن م��رز و بوم ،آنقدر مثال هس��ت كه هر ي��ك از مخاطبان
ميتوانند مصاديق مختلفي را در اين خصوص بيان كنند.
ام��ا و اگره��ا و آه و افس��وسهاي ما ب��راي ديگرگونه بودن
رويدادهايي كه پش��ت سرگذاش��ته اي��م  ،در حافظه تكتك
مردمان این دیار ريشههايي بس عميق دارد.
يادآوري فرصتهايي كه به تهديد تبديل ش��دند ،اگر در حد آه و افسوس بماند ،نوعي در جا
زدن اس��ت .اما اگر با روش شناس��ي علمي و نگاه آسيب شناسانه و از منظر تحليلي به گذشته و
داليل موفقيت يا ناكاميها بنگريم ،دستاوردهاي ارزندهاي پيش رويمان گشوده ميشود.
حافظ��ه جمعی ما هنوز تمايل دارد به موضوعات مهمي همچون از دس��ت دادن بخش های
مهمي از س��رزمين ايران در قرون گذش��ته و یا فرو كاس��ته ش��دن از نقش بينالمللي ايران در
ن و سرزنش و
حوزه سياس��ي ،اقتصادي و فرهنگي از منظر تأس��ف و تأثر برخورد كند .اما نفري 
مالمت چاره كار و پاس��خگو نيس��ت .درس گرفتن از رويدادهاي هر چند تلخ گذشته ،ميتواند
بديل مناسبي براي برون رفت از اين چرخه باشد.
بی گمان يكي از بزرگترين فرصتهاي اقتصادي از دس��ت رفته ما در دهههاي اخير ،بعد از
فروپاش��ي اتحاد جماهير ش��وروي و استقالل كشورهاي آس��ياي ميانه رخ داد .ما در برابر اين
فرص��ت بينظير ،به دليل فقدان چش��م انداز ،ناهماهنگيهاي س��اختاري و  ...نتوانس��تيم از
فرصت بينظير پديد آمده  -به رغم مزيتهاي كم نظيرمان -اس��تفاده كنيم و بازار كشورهاي
تازه استقالل يافته را به چينيها ،تركها و غربيها واسپاري كرديم.
بعدها از بازار افغانستان كه كشور همسايه و همزبان ماست هم ،بهره وافر نبرديم و حضوري
كمرنگ از خود به نمایش گذاش��تیم .عراق پس از صدام هم ،عرصه ديگري براي از دست دادن
فرصتها بود و هس��ت .این در حالی بود که يكي از رس��انههاي خبري بین المللی در سالهاي
گذش��ته گزارش داد كه شمار کارکنان ش��ركتهاي خصوصي آمريكايي حاضر در عراق در آن
مقطع ،از شمار دهها هزار نظامی آمريكايي فراتر رفته است.
اكنون كه در س��ايه تغييرات ايجاد ش��ده در نظام اجرايي كش��ور ش��اهد كاهش تحريم ها و
بهب��ود فضاي كس��ب و كار هس��تيم ،ظرفيتهاي نق��ش آفريني ما در منطق��ه و جهان رو به
افزايش گذارده است .صادرات منابع فرآوري شده – و نه خام فروشي – و نيز صادرات خدمات
فني و مهندس��ي از محورهايي اس��ت كه ميتواند بازارهاي ما را در منطقه توس��عه دهد .بازار
بزرگ عراق نيز كه در همس��ايگي ما قرار دارد ،ميتواند از نقاط هدف براي عمران و آباداني آن
كشور و تولید ثروت براي بخش خصوصي ما باشد.
روزنام��ه دنياي اقتصاد با انتش��ار ويژهنامه پيش رو تالش دارد ب��ا معرفي ظرفيتهاي كمتر
ش��ناخته ش��ده برندهاي مطرح و صاحب نام ايراني  -كه متأسفانه شمارشان زياد نيست  -باب
تازهاي در اين خصوص بگش��ايد .این ویژه نامه نمايش كيفيت و دانش قابل قبول ش��ماري از
پيمانكاران ايراني اس��ت كه با حمايت يا بدون حمايت دولت ،پا را از مرزهاي جغرافيايي كشور
فراتر نهاده و براي ايران افتخار و البته ارز آوري نمودهاند.
همانط��ور که مالحظ��ه می کنید ،بخش��ي از صفح��ات ويژهنامه با هدف توزيع در كش��ور
همسايهمان عراق و اقليم كردستان عراق به زبان انگليسي تدارك ديده شده است.
بر آنيم تا به عنوان رس��انه بخش خصوصي در راستاي وظايف ذاتي خود ،در اين حوزه نيز به
طور مستمر و ادواري اطالع رساني كنيم .اميدواريم خالءهاي موجود در خصوص عدم معرفي
برخ��ي ديگر از ش��ركتهاي معتبر ايرانی كه در س��طح بينالمللی فعالي��ت ميكنند و امكان
حضورشان در صفحات پيش رو ميسر نشد ،در شمارههاي بعد ،رفع گردد.
تقديم به آنان كه به ايران عشق ميورزند و براي سربلندي آن ميكوشند.

دستیار ويژه وزیر امور خارجه در امور اقتصادي:

در بازار بزرگ عراق از رقابت جا نمانيم

ظرفیتهای همکاری فوقالعادهای میان ایران و عراق
وجود دارد و ش��رایط مناس��بي براي همكاري دو کشور
موجود است.
در حال حاضر ب��رای عراق بیش از  140میلیارد دالر
درآمد نفتی در س��ال  2014پیشبینی شده است .اين

آمار خود نشانگر فرصت مناسب پيشرفت عراق است .از
طرف دیگر ،یکی از تفاوتهای عراق با سایر کشورها برای
روابط تجاری با ايران این است که این کشور مصرفکننده
کاالی نهایی ماست .نكته مثبت دیگر براي همكاري ايران
و عراق ،اراده جدی رهبران دو کشور برای گسترش روابط

است .از جمله پتانسيلهاي موجود هم ميتوان به مرز
طوالنی  ،گذرگاههای متنوع مرزی -که تعداد آن در حال
حاضر هفت گذرگاه اس��ت 10-12 -بازارچه مرزی ،یک
سفارتخانه فعال و  5سرکنس��ولگری عراق اشاره كرد.
همچنین باید توجه داش��ت که زیرساختهای عراق در

«استراتوس»

اولین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران
صفحه  2و 3

«پروژه راه دسترسی جایگزین و تونل های سد کارون  »3استان خوزستان ،ایران

س��ه دهه اخیر نابود شده است .اینها نشان دهنده مهیا
بودن شرایط و زمینه های همکاری دو کشور است .ولی
نباید موانع را نادیده گرفت بلکه باید آنها را با برنامهریزی
از پیش رو برداشت...
صفحه 4

دبیر ستاد توسعه اقتصادی
ایران و عراق خبرداد

ایران  200هزار
واحد مسکونی در
عراق میسازد
دبیر س��تاد توس��عه
اقتصادی ایران و عراق
از حضور ش��رکت های
ایران��ی در س��اخت
واحدهای مسکونی در
کش��ور عراق خبر داد و
گفت :ساخت  2میلیون
واحد مس��کونی در دستور کار دولت عراق قرار دارد که از
این میزان احداث  200هزار واحد به ش��رکت های ایرانی
واگذار شده است.
رس��تم قاس��می با اش��اره به رایزنی ایران برای ساخت
200هزار واحد مس��کونی در عراق گفت :در سال 2014
بودجه این کش��ور 147میلیارد دالر اس��ت که ایران نیز
باید بتواند سهم مناسبی از آن را به خود اختصاص دهد.
مش��اور مع��اون اول رئیس جمهور اف��زود :ایران از نظر
منابع هیدروکربنی از جمله کش��ورهای غنی است که در
عین حال با 15همسایه مرزهای طوالنی دارد .به نظر می
رس��د این موقعیت جمهوری اسالمی ایران را ممتاز کرده
اس��ت .وی تصریح ک��رد :هم اکنون مق��ام معظم رهبری
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را اب�لاغ کرده اند و ایران
برای رس��یدن به توس��عه پایدار باید هر چه سریع تر این
سیاست ها را عملیاتی کند.
به گفته رس��تم قاسمی ،ابالغ این سیاست ها با توجه به
مزیت هایی که در ایران وجود دارد ،باید کش��ورمان را به
تولید صادرات محور برس��اند .وی خاطرنشان کرد :عراق
کشوری است که در گذشته از اقتصاد پر رونقی برخوردار
بوده و هم اکنون نیاز به توس��عه و بازس��ازی دارد و ایران
باید در این بازسازی نقش آفرینی کند.
ادامه در صفحه 4
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«استراتوس»
پروژه سد آزاد

پروژه آزاد راه قم –كاشان قطعه 3

پروژه راه آهن قزوين-رشت

اولین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران
آقاي مهندس  ،لطف�ا هلدينگ تحت مديريت
خ�ود را معرفي كنيد و از پروژه هاي انجام ش�ده
بگویيد:
هلدینگ استراتوس فعالیتهای مختلف اقتصادی را
در بر میگیرد که از جمله آن شرکت قدیمی بینالمللی
پیمانکاری استراتوس است .این شرکت اولین صادرکننده
خدمات فنی  -مهندسی جمهوری اسالمی ایران است
که  21سال پيش اولین پروژه را در خارج از کشور انجام
داد و تا امروز توسعه زیادی پیدا کرده است .این شرکت
دارای رتبه یک طراحی و ساخت در بخشهای راهسازی،
راه آهن  ،تونل  ،پل  ،ساختمان  ،سدسازی ،پروژه های
آبی و سایر پروژه های عمرانی است.
شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان  ،دیگر شرکت
پیمانکاری عضو گروه استراتوس است که خانهسازی در
ونزوئال از فعالیتهاي این شرکت بینالمللی است و هم
اکنون شهر جدید اوهدا در کشور ونزوئال شامل 12،000
واحد مسکونی به همراه کلیه زیرساخت ها و واحدهای
خدماتی آن را در دست ساخت و اجرا دارد.
حوزه دیگر فعالیت ما انبوهس��ازی مسکن است که از
جمله آن می توان به ش��رکت سرمایهگذاری ساختمان
ایران ،ش��رکت نوسازی و س��اختمان تهران و  ...اشاره
کرد.
گ��روه ديگ��ري از ش��رکتهای م��ا در ح��وزه مالی
فعال هس��تند ،مثل بانک اقتصاد نوین و ش��رکتهای
زیرمجموع��ه این بانک مانند لیزین��گ ،صرافی ،تامین
سرمایه و بیمه.
شرکتهای ديگري نيز ذيل مديريت هلدينگ ما در
حوزههای بازرگانی فعال هستند.
از جمل��ه پروژههای اجرا ش��ده ما در ایران اتوبان قم

سيد محمد صدرهاشمينژاد متولد سال  ۱۳۲۹در کرمان است .او که پس از فارغالتحصيلي در رشته مهندسی عمران از دانشکده فنی تبریز  ،سالهاي
سختي را براي رسيدن به اهداف و آرمان هایش پشت سر گذارده « ،پشتكار» را عامل اصلي موفقيت در زندگي می داند .مي گويد« :فراموش نميكنم
روزهايي را كه در چند ش�رکت کارآموزی کردم تا س�رانجام اس�تخدام ش�دم و اولين حقوقم  3هزار تومان بود .يا روزي كه به زنجان رفتم ،با دوس�تم
شریک شدم و با يك پروژه پلسازی کار پیمانکاری را شروع کردم».
وي هم اكنون به عنوان مدير عامل هلدينگ اس�تراتوس ،از كار آفرينان موفق و مديران صاحب نامي اس�ت كه تاكنون ش�صت ش�رکت را تاسیس و
راه اندازی كرده اس�ت .امروز هلدينگ اس�تراتوس يك مجموعه معتبر بينالمللي اس�ت و از جمله افتخاراتش ،اولین بودن در صادرات خدمات فنی و
مهندسی ايران.
مهندس صدر هاشمي نژاد تاكنون فقط در كشورمان براي بیش از  10هزار نفر در فعالیت های عمرانی  ،ساختمانی  ،تولیدی و اقتصادی ايجاد اشتغال
کرده است.
د از ظهر يك روز زمستاني
گفت و گوي ما را با او در مورد فعاليتهاي شركت بین المللی پیمانکاری استراتوس در كشور عراق مي خوانيد ،كه در بع 
در دفتر ايشان انجام شد.

«استراتوس» چهار دهه
تجربه و دانش فنی در
عرصه اجرای پروژه های
عمرانی و ساختمانی در
سطح ملی و بین المللی

پشتکار  ،پشتکار و پشتکار
فرمول جادوئی موفقیت
در همه عرصههای
اقتصادی
– کاشان اس��ت که به لحاظ کیفی بسیار باالست .این
پروژه  25سال پیش انجام شد.
البته باید گفت فنی ترین پروژه ما كه جزو شناسنامه
كاري مان محس��وب مي شود ،پل معروف روی دریاچه
س��د کارون  3ب��ه طول  564متر و ق��وس دهانه 364
متر اس��ت و جالب آنك��ه از دهانه پل ت��ا کف دریاچه
 280متر است.
ساخت سد آزاد نیز که یکی از سدهای مخزنی کشور
است و همچنين س��د تالوار از دیگر طرح های به اجرا
درآمده توس��ط این شرکت است .اخیرا ً ساخت نیروگاه

شناس��ایی ،مذاکره و بازاریابی در این کش��ور گذشت.
خود من در سفری که به عراق داشتم ،به ارزیابی بسیار
مثبتی رس��یدم و از همان موقع تیم اجرایی را در آنجا
مستقر کردم.
خوشبختانه این ارزیابی درست بود .عراق بازار بالقوه
بس��یار خوب��ی دارد و باید بگویم بازار س��المی اس��ت.
ع��راق برای محصوالت و خدمات صادراتی کش��ورمان
بوی��ژه صادرات خدمات فنی و مهندس��ی بازار بس��یار
مناس��بی است .ما در همین دوره یک ساله ،سه پروژه
در زمینههای برجس��ازی ،انبوهسازی و راه و تونلسازی
در این کش��ور در دس��ت اجرا داریم .در واقع سه پروژه
با س��ه عملکرد متفاوت که نش��ان دهنده اهمیت بازار
عراق برای ماس��ت .امیدواریم فعالیتهاي ما در عراق با
سرعت بیشتری نس��بت به گذشته توسعه یابد .ناگفته
نمان��د ک��ه پروژههای متعدد دیگ��ری را هم در مرحله
بحث و مذاکره داریم.
آیا می توانید این پروژه ها را نام ببريد؟
در حال حاضر پروژه س��اخت شهرک مسکونی بصره
را در دس��ت اجرا داریم كه شامل  500ویالی دوبلکس
 2طبقه به همراه کلیه زیرساخت ها و خدمات عمومی
شهری است.
در کربال هم در حال س��اخت تعدادی برج مسکونی
(هتل آپارتمان) برای آس��تان مقدس امام حسین (ع)
هستیم.
س��ومين پروژه در دست اجراي ما پروژه تونل هيبت
س��لطان كردستان عراق اس��ت كه يكي از بزرگترين و
مهمترين پروژه هاي آن منطقه محسوب مي شود.اين

س��د آزاد نیز توسط کنسرس��یومی ایرانی – خارجی با
مش��ارکت ش��رکت بین المللی پیمانکاری استراتوس
آغاز شده است .
بخش��ی از راهآهن اصفهان ـ شیراز هم توسط شركت

ما احداث ش��ده  ،همچنين راهآهن قزوین -رش��ت در
دست احداث است.
در ساخت شهرک واوان نیز مشارکت داشته ایم و بطور
مش��خص  20برج  14طبقه که در  190روز اسکلت و

س��فتکاری آن انجام ش��ده و تاکنون در  10بلوک آن
س��اکن شده اند توسط ش��رکت بین المللی پیمانکاری
استراتوس طراحی و اجرا شده است .
از فعاليت هاي شركت در كشور عراق بگویيد.

«پروژه شهر جديد اوهدا» استان سولیا  ،ونزوئال

چطور شد كه عراق را انتخاب كرديد؟
همانطور که می دانید ش��ركت بینالمللی استراتوس
 39سال قدمت دارد و حدود  2سال است که فعالیتمان
را در کش��ور عراق ش��روع کرده ایم .البته س��ال اول به

پ��روژ ه تونلی ،اتوبان اربیل و س��لیمانیه را به هم وصل
میکند .اين پروژه شامل  2تونل  2قلو هر یک به طول
 2/5کیلومتر و در مجموع  5کیلومتر است.
ارزآوری پروژهها در عراق تاکنون چه میزان
بوده است ؟..
س��وال جالبی اس��ت .پ��س از روی کار آمدن دولت
یازدهم بخش نامه ای صادر ش��د مبنی بر اینکه جایزه
صادرات به کسانی تعلق میگیرد که ارز خود را از طریق
سیستم صرافی و بانک و یا واردات در مقابل صادرات به
ایران آورده باشند.
به نظر ما دولت ابتدا میبایس��ت کانالهای درست و
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مطمئن و سودمند را بر سر راه فعاالن اقتصادی بگذارد
و سپس انتظار داشته باشد که همه از آن مبادی پیروی
کنند .در غیر این صورت به اعتقاد ما این موضوع باعث
ایجاد رانت ،ابهام یا موارد غیرش��فاف خواهد شد .سوال
ما این اس��ت :کدام صرافی و بانک میتوانسته ارز وارد
کند؟ آيا شرکتهایی مثل ما که صادرات خدمات فنی
 مهندسی دارند شامل این جایزه میشوند؟انتظ��ار داریم دولت از توس��عه صادرات خدمات فنی
مهندسی حمایت کند .از نظر ما فلسفه جایزه صادرات،حمایت از صادرات خدمات فنی  -مهندس��ی است كه
البته متاس��فانه خوب توس��عه نیافته اس��ت .ما انتظار
رش��د بيشتري نسبت به س��ه دهه قبل از خود داریم،
در صورت��ی که برخالف ش��رکتهای ترکیه این اتفاق
برای شرکت های ایرانی رخ نداده است .با اینکه ترکیه
زودتر از ما ش��روع نکرده ولی حدودا ً به  10برابر حجم

«استراتوس» صف شکن
در عرصه صادرات خدمات
فنی و مهندسی
فعالیت ما رسیدهاست .متاسفانه در کشور ما احکام بعضا
غیرکارشناسی و مقطعی صادر میشده است .از طرفی با
اینکه شرکت ما صف شکن بود ،شرکتهای دولتی وارد
صادرات خدمات فنی  -مهندسی شدند و از حمایت از
شرکتهای خصوصی خبری نبود!
دول��ت دهم ،پرداخت جایزه صادراتی را منتفی کرده
ب��ود و دولت جدید خوش��بختانه آن را مج��ددا برقرار
کرده اس��ت ،اما ش��رط و شروطی گذاشته که از نظر ما
منطقی نیست .دولت میگوید ارز حاصل از صادرات را
یا به صورت کاال باید وارد کرده باش��ید یا از صرافی یا
از بانکها.
در حالی که به نظر من جایزه باید به کس��انی تعلق
بگیرد که خدمات فنی  -مهندسی را از  4میلیارد دالر
به چهل میلیارد دالر برسانند.
با توجه به نکاتی که اش�اره کردید ،ارزآوری
ش�ما از محل صدور خدمات فني -مهندس�ي به
كشور عراق چقدر بوده است؟
ببنید ،ما تمام پرسنل مورد نیاز برای کار در خارج از
کشور را خودمان میبریم .پروژه هايي كه در كشورهاي
پاکستان  ،یمن ،ونزوئال ،جيبوتي افريقا و عراق داشتيم،
حقوق پرسنل را به صورت نقدی به آنها پرداخت كرديم.
حاال چه فرقی دارد که دستمزدش را بصورت نقدي یا به
شکل کاال ،به ريال يا به دالر وارد ایران كند؟
ما در ش��رایط نوس��انات و بیثباتی ارز ،حتی مواقعی
نمیدانستیم متخلف هستیم یا نه .در كشورهايی مثل
جیبوتی كه كار مي كرديم و مصالح میفرستادیم ،بابت
آن دالر م��ي گرفتيم .خب ،چط��ور باید ثابت کنیم ارز
حاصل از فروش س��نگ به یمن بوده است ،در شرایطی
که آنجا نه صراف قانونی داریم نه بانک قانونی؟
در شرايط سخت تحريم ،بانک توسعه صادرات هفت
سال است نمیتواند ارز حاصل از صادراتش را به ایران
وارد کن��د .در این حال��ت چطور میتوانم خود را اثبات
کن��م و جایزهام را بگیرم؟ ب��ه نظر من این صادرکننده

اس��ت که بايد تصمیم بگیرد ارز حاصل از صادراتش را
به صورت کاال یا ارز به ایران وارد كند و نباید ربطی به
جایزه صادرات داشته باشد.
بی��ش از  90درص��د مصالح پروژه های ما در عراق از
ایران تأمین می شود که کمک شایان توجهی به صنایع
داخلی و اش��تغال ملی و صادرات غیر نفتی محس��وب
میش��ود ! جایزه صادرات برای این اس��ت که به رش��د
چند برابري و توسعه هر چه بيشتر صادرات برسيم ،در
ش��رایطی که چینیها  ،ترکها و دیگر کشورها رقابت
ش��دیدی با هم دارند .به طور مثال ،ترکها برای پروژه
کمربندی سلیمانیه  20درصد تخفیف دادهاند که هرچه
محاس��به کردیم ،دیدیم با این قیمت کار نه تنها سود
ندارد بلکه ضرر هم مي دهد.اما البد دولت ترکیه اقداماتی
انجام ميدهد که پیمانکاران ترک ضرر نمیکنند.
به هر حال ارز تمام پروژههاي ما به کش��ور وارد شده
است .شما بعنوان یک پیمانکار باید ببيني ارزت را کجا
ببري و کدام کاال را بخری تا قیمت تمام شدهات پایین
بیاید .این یک اصل اس��ت .دول��ت نباید این موضوع را
اجبار کند بلکه باید تشویق کند و حتی مشاوره و آموزش
دهد که پیمانکار چطور موفق شود.
چه میزان اش�تغال زايي در مجموع شركت

فلسفه جایزه صادراتی،
رقابت پذیر کردن
بنگاههایصادرکننده
خدمات فنی و مهندسی در
عرصه بین المللی است
هايي كه تاسيس كرده ايد ايجاد شده است؟
در گروه ما فقط در ایران باالی 10هزار نفر مش��غول
به کار هس��تند .ای��ن تعداد ،در مجموع ش��رکتها در
اس��تراتوس بینالمللی ،بانک و  ...است .گمان نمیکنم
در ایران هیچ ش��رکت خصوص��ی اين تعداد کارآفرینی
انجام داده باشد.
االن در عراق حدود یکهزار نفر و در ونزوئال در حدود
2هزار نفر در کارگاههای ما مشغول به کار هستند.
مهم ترین مش�کالت ش�رکت شما در عراق
چیست؟ پیشنهاد شما چیست؟
مه��م تری��ن مش��کل ،ورود ش��رکتهای دولت��ی و
ش��رکتهای وابس��ته به نهادها كه دانش فني مناسبي
ندارند به بازار خدمات فنی و مهندسی عراق است  ،که
متاسفانه در کار خلل ایجاد می کند .با ورود این شرکتها
به علت پایین بودن دانش فنيآنها  ،پروژه ها معموال به
مشكل برمي خورد و این مسئله به اعتبار ايران لطمه زده
اس��ت .اگر مداخله و حضور شرکتهای دولتی که بعضا
دانش فنی مناسبی ندارند را نمیداشتیم ،امروز شرایط
ما در عراق خیلی بهتر بود .مشکل اساسی دیگر ما تهیه
ضمانتنامه های مورد نیاز هر پروژه اس��ت که بانکهای
عراقی بعلت مسائل ناشی از تحریم در اکثر موارد کانتر
گارانتی بانکهای ایرانی را قبول نمی کنند و اگر هم در
موارد خاص قبول کنند س��پرده و نرخ کارمزد بس��یار
باالیی درخواست می کنند که با سود ناچیز پیمانکاری
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و شرایط رقابتی بازار همخوانی ندارد !!
ب�ه نظر ش�ما در چ�ه صورتي ش�ركت هاي
ايراني توان باالتري در رقابت با س�اير كش�ور ها
خواهند داشت؟
موارد متعددی اس��ت که مهمترین آن همین جایزه
صادرات اس��ت .وقتی دولت به یک شرکت سه یا چهار
یا پنج درصد و یا بیش��تر به عنوان تشویق کمک کند،
به همان نس��بت آن ش��رکت میتواند در اعالم قيمت
تخفیف قائل ش��ده و با قیمت مناسب مناقصه را برنده
شود .در دولت اصالحات در سقف  8درصد مبلغ قرارداد
به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی جایزه تعلق
می گرفت که این سیاست باعث رونق صادرات خدمات
فنی و مهندس��ی در آن دوره گردید  .پیشنهاد دیگر ما
این اس��ت که بانک توس��عه صادرات ایران بعنوان تنها
بانک تخصصی پش��تیبان صادرات غیرنفتی کش��ور با
انعق��اد قراردادهای خاص با بانک های کارگزار عراقی ،
ش��رایط و نرخ کارمزد آنها برای صدور ضمانتنامه های
م��ورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی را
تسهیل  ،تعدیل و رقابتی نماید.
از چ�ه طری�ق میتوان در مناقصات کش�ور
عراق برنده شد؟
اول باید مشکالت برطرف شود .یکی از مشکالتی که
دولت باید برای آن فکری بکند ،ضمانتنامههاست .در
گذشته بانکها با هم مناسباتی داشتند که این مسئله
را برط��رف میکردن��د .اما از وقت��ی تحریمها به وجود
آمد ،بانکهای دیگر کش��ورها با ای��ران کار نمیکنند.
به همین علت کار برای شرکتهای ایرانی سخت شده
اس��ت .ما یک بانک در کش��ور عراق تاسیس کردیم که
متعلق به اقتصاد نوین اس��ت که ضمانتنامههایی را در
حد توان صادر کرده ولی این محدود اس��ت .دولت باید
نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد یا بانکهایی را
پیدا کند که برای ما ضمانتنامه صادر کنند تا شرکتی
در عراق س��رگردان نباشد .متأسفانه بانکهای عراقی از
شرایط تحریم سوء استفاده می کنند و رقم های سنگین
و غیرمتعارف��ی از پیمانکاران ایرانی بابت کارمزد صدور
ضمانتنامه های مختلف دریافت می کنند!!
البته باید بگویم ش��رکتهایی که با بنیه ضعیف وارد
کش��ورهای دیگر میشوند رش��د نمیکنند ،چرا كه در
سطح بینالمللی معتبر نیستند .شرکتی که توان مالی
ب��اال و نقدینگی مناس��ب دارد باید وارد ب��ازار خارج از
كشور شود.
ب��ه عنوان مثال ،ما پروژههایی را ش��روع مي کنیم و
در حالیک��ه بخش��ی از کار را هم انج��ام داده ایم هنوز
پیشپرداخ��ت را دريافت نكرده ايم و اگر بخواهيم كار

«استراتوس»پیشگام
در عرصه کارآفرینی و
اشتغال
را متوق��ف کنیم متضرر خواهیم ش��د .زمان مهم ترین
سرمایه یک پیمانکار است .شرکتی که این توان را ندارد
نباید وارد کار شود.
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از ط��رف ديگر ،امروز اگر بازار هدف عراق اس��ت ،در
مورد این کشور باید جوايز صادراتی در حداکثر ممکن
و خ��ارج از نوبت پرداخت ش��ود .متاس��فانه ما انجمن
صادرکنندگان قوی نداریم .صادرکنندگان باید بتوانند
از انجمن صادرکنندگان خدمات فنی  -مهندس��ی هم
کمک بگیرند.
چه پیش�نهادی به پیمان�کاران داخلی برای
کار در عراق دارید؟
اولی��ن کاری که باید بکنیم تفکیک س��رمایهگذار از
پیمانکار است .ما بايد راجع به پیمانکارها و سرمایهگذارها
جدا صحبت کنیم.
بازار پیمانکاری متفاوت و وابس��ته به جایزه صادراتی
و تس��هیالت و خدمات بانکی رقابتی اس��ت .مشکالت
اعتباری و روابط بین بانکی از جمله مشكالت پیمانکار
اس��ت .اما مقوله س��رمایهگذاری در ایران با همه جاي
دنيا متفاوت است.
در ایران س��رمایهگذاری با مش��ارکت شبکه وسیعی
از خرده پاها انجام میش��ود و سیس��تم بانکی کش��ور
در این حوزه فعال نیس��ت و سپس به علتهایی اعالم
ورشکستگی میکنند.
اما در طول این سالها سرمایهگذاریها در حوزههای
سیمان ،پتروشیمی ،فوالد و ...به دست شركتهاي شبه
دولتي اجرا ش��ده که بس��یار بزرگ و قدرتمندند .االن
کدام ش��ركت خصوصی را در ایران سراغ دارید که من
نصیحتاش کنم چطور در عراق سرمایهگذاری کند؟
واقعیت این است که شرکتهای خصوصی ایران آن

ارائه انواع ضمانتنامههای
مورد درخواست
کارفرمایانخارجی
یکی از مشکالت اساسی
صادرکنندگانخدمات
فنی و مهندسی در شرایط
فعلیاست
طور كه باي��د توان الزم ب��رای فعالیتهای بینالمللی
را ندارن��د .در حالی که عراق پتانس��یلی بس��یار واضح
برای س��رمایهگذاریهای کالن دارد  .امروزه حملههای
تروریس��تی عمال برای جلوگیری از رش��د و سازندگی
سریع در عراق اتفاق میافتد .من یقین دارم اگر درایت
سیاس��تگذاران باشد امنیت برقرار و سرعت رشد زیاد
میش��ود .در زم��ان جنگ ،روابط فرهنگی ،سیاس��ی و
اقتص��ادی ما با عراق تخریب ش��د ام��ا اکنون در عراق
شرایط مناسب است و دعوای قومیت ها فقط برای این
است که شرایط تثبیت نشود.
تعام�ل و همکاری دولت عراق در پیش�برد
اه�داف خدم�ات فنی مهندس�ی به چ�ه صورت
است؟
در دولت عراق اراده و بودجه کافی جهت توسعه ،آبادانی
و نوسازی عراق وجود دارد ولی مسائل امنیتی و اختالفات
اح��زاب و قبایل مهمترین چالش س��ر راه دولت عراق در
پیش��برد اهداف عمرانی میباشد .دولتمردان ،مسئولین و

شخصیت های سیاسی و اقتصادی عراق کامال با ظرفیت
ها و توانمندی های " اس��تراتوس" در زمینه انبوه سازی
مس��کن ،راهسازی ،راه آهن ،س��اخت پل و تونل ،احداث
فرودگاه ،س��د سازی ،اجرای پروژه های آبی و سایر پروژه

دولت باید با پرداخت
بموقع جوایز صادراتی و
ارائه خدمات و تسهیالت
بانکی الزم  ،شرایط رقابت
پیمانکاران ایرانی در عرصه
بین المللی را فراهم نماید
های عمرانی آش��نایی دارند و اس��تراتوس را بعنوان یک
تش��کیالت بین المللی دارای صالحی��ت الزم در طراحی
و اج��رای پروژه های فوق به رس��میت می شناس��ند.
بطوریکه تاکنون در بیش از  10پروژه بزرگ عراق شرکت
بین المللی پیمانکاری استراتوس (عضو گروه استراتوس)
تایید صالحیت ش��ده است .در مراسم آغاز به کار ساخت
شهرک مسکونی بصره ،نخست وزیر عراق به همراه تعدادی
از وزراء و استانداران شرکت کردند .همچنین استراتوس از
سوی مقامات حکومت اقلیم کردستان عراق بعنوان یک
شرکت بزرگ و برتر ایرانی -بین المللی شناخته می شود
بطوریکه در مراسم آغاز به کار پروژه راه و تونل هیبت سلطان
نخست وزیر ،وزراء و سایر مسئولین حکومت اقلیم کردستان
شرکت نمودند .استانداران عراق نیز عنایت ویژه ای به امور
عمرانی دارند .هم اکنون در استان های کربال ،بصره ،اربیل
و سلیمانیه پروژه در دست اجرا داریم و از حمایت مقامات
محلی به ویژه اس��تانداران برخورداری��م .وزارت آبادانی و
مس��کن عراق و وزارت آبادانی و مس��کن اقلیم کردستان
عراق دو کارفرمای دولتی ما هستند و تعامل سازنده ای با
استراتوس دارند .اخیرا وزیر محترم عمران و مسکن عراق
به همراه معاونین و مدیران آن وزارتخانه از پروژه شهرک
مسکونی بصره بازدید کردند و از کیفیت و سرعت کار بسیار
راضی و خشنود بودند.
عملکرد س�تاد توسعه روابط اقتصادي ايران
و عراق را چطور می بینید؟
در زمان مدیریت آقای قمی عملکرد ستاد بسیار خوب
ب��ود و فعال بودند و مي توانم بگويم نگاه ايش��ان فراتر
از دس��ته بندي دولتي يا خصوصي بود و ستاد حمایت
خوبي از فعاالن اقتصادی در عراق میکرد .در خصوص
عملک��رد فعلی اظهار نظر نمیکن��م و امیدوارم بهتر از
گذشته باشد.
در ح�ال حاضر موانع و بنبس�تهای قانونی
فعالیت در عراق چیست؟
ب��ه نظر من روند تصویب قوانین در طول  20س��ال
گذشته مناس��ب بوده و ما راضی هستیم .قوانین ما در
دنیا بهترین اس��ت .هیچ کجای دنی��ا بانکی را موظف
نمیکنند به صادرکننده خدمات فنی -مهندس��ی با 2
درصد نقدینگی 0/5 ،درصد کارمزد و  98درصد سفته
ضمانت نامه بدهند .اما در ایران این کار ارزشمند انجام
شد .باور کنید اگر ورود شرکتهای دولتی نبود و میدان

برای ش��رکتهای خصوصی باز شده بود ،شرایط خیلی
بهتر از امروز بود.
موض�وع هدفمندی یارانه ها و تحریمها چه
تبعاتی بر فعالیتهای شما داشته است؟
تحریمها که براي فعاليت در كش��ور خارجي مشكل
س��از بوده و اثرات منفی داش��ته است .بعد از تحریم ها
ایرانیها را در بعضی مناقصات بازی نمیدادند و س��وال
ش��ان اين بود كه چطور اینه��ا میخواهند پول بیاورند
و پول ببرند؟
پس چطور نسبت به سال هاي گذشته چندین
برابر حجم مبادالت داشتیم؟
بخاط��ر اینک��ه ايران در گذش��ته این همه ش��ركت
پتروش��یمی نداش��ت .افزايش صادرات ايران به خارج
عمدتا به دلیل صدور محصوالت پتروشیمی و میعانات
گازی اس��ت .ای��ن در حالی اس��ت که ص��دور خدمات
فنی  -مهندس��ی رشد  3برابری نداشته است .اگر آمار
ارزی ص��ادرات را ببینيد متوجه تفاوتها و نس��بتها
خواهید شد.
به نظر شما با توجه به رويكرد دولت تدبير و
اميد ش�رايط ايران در خارج از مرزها تغيير كرده
است؟ چه انتظاراتي از دولت جدید داريد ؟
دولت جدید خوش��بختانه مقبولیت بسیار خوبی نزد
کشورهای همسایه دارد و همه امیدوارند ایران در جامعه
جهانی هم نقش مثبت خود را بازی کند .امروز دیدگا ه
خارجی ها برای همکاری با ایرانیها مثبتتر شده است و
دولت ایران نیز در عرصه سیاست خارجی بسیار فعال و
حرفه ای عمل می کند  .مثال در عراق االن در مقایسه با

سیاست خارجی فعال و
سیاست منطقه ای و تعامل
هدفمندباکشورهای
همسایه،بسترتوسعه
صادرات خدمات فنی و
مهندسی را فراهم می کند
سالهای گذشته شرایط خیلی بهتر شده است .امیدواریم
ایران به تعامالت هرچه بهتر منطقهای دست یابد ،مخصوصا
با كشور هاي همسايه و با عراق.
و سخن آخر شما ؟
به اعتقاد بنده مس��ئوالن قطع��ا آرزوهای خوبی برای
مملک��ت دارند و انس��ان های واقعگرایی هس��تند ،اما
مش��کالت مختلف متنی و حاشیه ای گرفتارشان کرده
است .این مشکالت باعث کم شدن قدرت تصمیمگیری
در انسان میشود .من توصیه میکنم آرمانهای خود را
با سخت بودن مشکالت عوض نکرده و سختی کار را به
منزله ناممکن بودن آرزوهایش��ان تلقی نکنند .آنها باید
ی کارشان کنند .ماندگاری در جسارت
جرات را هم چاشن 
است.اگر خدمت کنی هرچند کمی خطا هم داشته باشی،
مردم میپذیرند .من سه فرمولم را سخت حفظ کردهام:
پش��تکار ،پشتکار و پشتکار .توصیهام این است که این
فرمول جادویی را همیشه به کار ببریم و بدانید که معجزه
میکند ،در زندگی من که معجزه کرد.
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