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 4رئیس اتاق بازرگانی مشترک در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

سالها پیش ،سید علی نقی خاموشی ،رئیس اسبق
اتــاق بازرگانــی ایران کــه در همان زمــان رئیس اتاق
توگویــی که با
مشــترک ایــران و انگلیس بــود در گف 
«ایــران» داشــت اظهار کرد که در بحــران بدهیهای
ارزی ایــران در زمان هاشــمی رفســنجانی که خطوط
اعتبــاری ایــران بهدلیــل بدهــی قطــع شــده بــود ما
توانســتیم بــا رایزنیهایی که انجــام دادیــم ،نه تنها
بدهی را استمهال کنیم بلکه خط اعتباری تازهای هم
بگیریم .در واقع بیان خاموشی نشان از قوت و قدرت
نهفته بازرگانان میدهد .اما حاال اتاقهای مشــترک
ایــن توانایی را دارند؟ به نظر میآید از زمانیکه ایران
وارد تحریمهای دولت ترامپ شــد؛ دایره فشــارهای
اقتصــادی تنگتــر شــد و حتــی برخــی از فعــاالن
اقتصادی نتوانســتند در بازارهای خارجی بخصوص
اروپــا دوام بیاورند .اما ســؤال این اســت که اتاقهای
مشــترک بازرگانی چگونه میتوانند در کاهش اثرات
تحریــم یــا جلوگیــری از تحریمهــای جدیــد اثرگذار
باشــند .ایــن موضــوع را بــا  4رئیــس اتــاق مشــترک
بازرگانی چین ،ترکیه ،فرانسه و سوئیس مورد بررسی
قــرار دادیــم و آنها در یک جواب اشــتراک داشــتند ؛
اینکه اتاقهای مشترک هیچ قدرت اجرایی ندارند تا
با لحن بخش خصوصی بتوانند مذاکره کنند و اثرات
تحریم را بــرای فعاالن اقتصادی کمرنگ کنند .آنها
میگویند در کشورهایی که دولت روابط خوبی با آنها
دارد ،اتاقهای مشترک فعاالنه عمل میکنند اما در
کشــورهایی که با مــا منازعه دارنــد بخش خصوصی
امــکان مذاکره نــدارد چرا که دولت به تــوان و قدرت
آنها اعتمادی ندارد.
ëëبخشخصوصیبالحنخودمذاکرهکند
مجیدرضــا حریــری ،رئیــس
اتاق مشــترک ایــران و چین در
پاســخ بــه این ســؤال که بخش
خصوصــی میتوانــد در بیاثر
کردن تحریمهــا اقدامی انجام
دهــد به «ایــران» ،گفــت :ســالهای متمادی اســت
کــه اتاقهای مشــترک بازرگانــی میگویند که بخش
خصوصــی به جهت نقشــی که میتوانــد در اقتصاد
داشته باشد بتواند با لحن خود در مجامع بینالمللی
صحبت کند ،اما هیچ سیاستگذاری به این خواسته ما
توجه نکرده است .او ادامه داد :در تمام منازعاتی که
علیه ایران اســت ،کشــورها مدعی میشــوند که ما با

مردم ایران مشکلی نداریم؛ اگر واقعاً چنین گفتهای
درســت باشــد بخش خصوصی میتواند از پتانسیل
غیردولتــی خود اســتفاده و در جهت توســعه روابط
اقتصادی با کشورها حرکت کند .رئیس اتاق مشترک
ایــران و چین میگوید :در تمــام مجامع بینالمللی
دولتهــا شــرکت میکننــد ایــن در حالــی اســت که
چنین امــری باید برعهده بخــش خصوصی واقعی
قرار گیرد.
او بــا بیــان اینکــه اتاقهــای بازرگانــی مشــترک و
بخشهای بینالمللی اتاق بازرگانی بیتحرکترین
و بیاثرتریــن بخشها در فضــای اقتصاد بینالملل
است،افزود:اتاقهایمشترکمیتوانندباکشورهایی
کــه با ایران تقابل دارند ،وارد مذاکره شــوند البته این
اتفاق در شــرایطی رخ خواهد داد که حاکمیت اجازه
دهد بخــش خصوصــی بهصورت مســتقل گفتمان
کنــد .حریــری ادامــه داد :اگــر به بخــش خصوصی و
اتاقهــای مشــترک وکالت و اجــازه داده شــود که در
فضای بینالملل که همه در برابر ایران موضعگیری
توگو کند به طور قطع نتیجه مناســبی به
کردند ،گف 
دست خواهد آمد؛ اتاقهای مشترک ظرفیت بالقوه
برای گفتمــان دارند کــه میتــوان آن را بالفعل کرد.
او گفــت :اعتماد بین دولــت و بخش خصوصی باید
شــکل گیرد و به فعاالن اتاقهای مشــترک بازرگانی
مأموریتهایی داده شــود تا آنها قــدرت مذاکره پیدا
کننــد؛ بــ ا اینکه بارها ایــن موضوع از سیاســتگذاران
خواســته شــده اما بســتر چنین اتفاقی فراهم نشــده
است .رئیس اتاق مشترک ایران و چین تصریح کرد:
در تعامــل با دنیا اگر مقام فرهنگــی بخواهد مذاکره
کند باید لحن فرهنگی داشــته باشــد ،مقام نظامی و
دیپلماتیک هم باید با لحن حرفه خود صحبت کند؛
االن بخــش خصوصی هــم میتواند بــا لحن خاص
خود مذاکره کند؛ ما باید مانند یک گروه ارکستر عمل
کنیم تا ســمفونی آن گوش نواز باشد .او با بیان اینکه
بخش خصوصــی میتواند بیشــترین ضریــب نفوذ
کالم را در بعد اقتصادی داشــته باشــد ،گفت :بخش
خصوصی دلســوز کشــور اســت و قطعــاً نمیخواهد
به گونهای عمل کند که مغایر با سیاســتهای نظام
باشــد بدیــن جهت تقاضــای بخــش خصوصی این
است که اتاقهای مشــترک و تشکلهای معدنی در
مذاکرات صاحب کرسی شوند.
ëëهمافزایــی بخــش خصوصــی در روابــط بــا چین و
روسیه
حریــری دربــاره روابــط ایــران و چیــن و

تأثیرگــذاریای کــه اتاق مشــترک داشــته اســت،
افزود :ما با چین هیچ مشــکلی نداریم و دولتها
در تقابــل بــا یکدیگــر نیســتند .در چیــن برخالف
کشورهای اروپایی هم صدایی وجود دارد .در اروپا
اگــر دولت ســختگیری کند بــا مذاکــره با بخش
خصوصی اروپا میتوان فشــارها را کــم کرد اما در
چیــن چنین شــرایطی وجود نــدارد ،بدین جهت
بخــش خصوصی باید توان خــود را برای افزایش
تعامل با کشــورهای اروپایی بیشــتر کنــد .او تأکید
کرد :ما باید توان خود را برای مذاکره با کشورهایی
توگوی
بگذاریم که آنها با ما منازعه دارند لذا گف 
بخش خصوصی ایران با چین و روســیه که روابط
خوبــی بــا دولــت دارنــد ،فایــدهای نــدارد؛ بخش
خصوصی در این شــرایط تنها مسیر همافزایی را
طی میکند.
ëëوظیفهمامذاکرهنیست
شــریف نظــام مافــی؛ رئیــس
اتاق مشترک ایران و سوئیس
درباره اینکه اتاقهای مشترک
توانســتهاند در کم اثرتر کردن
تحریمهــا فعالیتــی انجــام
دهنــد به «ایــران» ،گفت :اتاقهای مشــترک برای
مذاکره با سایر کشورها و فعالیتهای سیاسی ایجاد
نشــده اند؛ وظیفه اتاقهای مشترک اطالعرسانی
برای تجار است .او با بیان اینکه اتاقهای مشترک
هیچگونــه قــدرت اجرایــی بــرای مذاکــره ندارند و
فعالیــت کاریشــان محــدود اســت ،میگویــد :ما
سیاســتگذار نیستیم و تنها برخی از فعالیتهای
اجرایــی را کــه بخــش خصوصــی نیــاز دارد انجام
میدهیــم .بر این اســاس اگــر فعال اقتصــادی به
اتاق مشــترک رجوع کند و خواهان اطالعات باشد
یــا بخواهــد در ایــران یــا ســوئیس ســرمایهگذاری
کنــد ،مشــاوره میدهیم .نقش اتاقهای مشــترک
راهنمایی کردن اســت تا مســیر تجارت بینالملل
بدرستی هدایت شود .رئیس اتاق مشترک ایران و
سوئیس افزود :تجارت با سوئیس به جهت تحریم
کمرنگ شده است اما شرکت ها و کارخانههای این
کشور در قیاس با ســایر کشورهای اروپایی کمترین
خروج را از ایران داشــتهاند ،ولی در گذشته و تا قبل
از تحریمهــا میزان صادرات بخــش خصوصی به
ســوئیس زیاد نبود (به صورت محدود خشــکبار) و
بعضاً عمده صادرات ما به این کشــور نفت بود که
از سوی دولت انجام میشود.

ëëاتاق ایران و ترکیه تجار دو کشور را به هم وصل کرد
رضا کامی ،رئیس اتاق مشترک
ایــران و ترکیــه دربــاره اینکــه
اتاقهای مشترک در کمرنگتر
کــردن تحریــم چــه نقشــی
میتوانند ایفا کننــد ،به «ایران»
گفت :یکی از وظایف اتاقهای مشــترک ،ایجاد ارتباط
با کشــور هدف بــرای فعــاالن و تجار اقتصادی اســت،
ما باید به ســمتی حرکــت کنیم تا رقابتهــای تجاری
طرفین را افزایش دهیم و در پی فرصت باشیم تا تجار
ایرانی فعالیت بهتری در بازارهای بینالمللی داشــته
باشــند .او ادامه داد :اتاق مشــترک ایــران و ترکیه برای
توســعه روابط و کــم اثر کردن تحریمهــا فعالیتهای
متعددی انجام داده است که به علت شرایط تحریمی
نمیتوان به آن اشــاره کرد؛ کمکها بهگونهای بوده که
فعــاالن اقتصــادی که تمایل بــه حضور و همــکاری با
تولیدکننــدگان و تجــار ترکیــه دارنــد بتواننــد مذاکره و
روابــط را فــارغ از تحریمهــا دنبال کنند .کامــی با بیان
اینکــه ایران و ترکیه بدون مشــکل بــا یکدیگر همکاری
میکنند و تحریم نتوانســته روابط دو کشــور را کمرنگ
کند ،گفت :در حال حاضر به خاطر شیوع ویروس کرونا
و رعایت پروتکلها مرز بین ایران و ترکیه بسته است و
تجار نمیتوانند روابط خود را دنبال کنند و این امر هیچ
ارتباطی با تحریم ندارد .او افزود :با باز شدن مرز ترکیه
مشــکالت حل خواهد شــد و دو کشــور تجــارت را آغاز
خواهند کــرد بدین جهت اتاق مشــترک ایران و ترکیه
توانسته در گسترش همکاریها اثرگذاری زیادی داشته
باشــد .رئیس اتاق مشــترک ایران و ترکیه خاطرنشــان
کرد :از ســالهای گذشــته ارتباطات خوبــی بین تجار و
فعالیــن اقتصادی دو کشــور ایجــاد شــده و همین امر
ســرمایه گذاریهای مشــترکی را رقم زده است؛ لذا ما
باید ســعی خود را داشــته باشــیم تا این روابط پررنگ
بماند و بعد از باز شــدن مرزها با تمام توان نســبت به
توسعه صادرات و همکاریها گام برداریم.
ëëاروپا،بازارامریکارابهایرانترجیحمیدهد
مهــدی میرعمــادی ،رئیــس
اتــاق مشــترک بازرگانــی
ایــران و فرانســه دربــاره اینکه
آیــا اتاقهــای مشــترک در
کمرنــگ کــردن تحریمهــا
میتوانند نقشــی ایفــا کنند به «ایــران» ،گفت :امریکا
در تحریمهــای جدیــد خــود علیــه ایــران بهگونــهای
برای کشــورهای اروپایی خط و نشــان کشیده است که

اروپاییهــا جرأت همکاری با شــرکتهای ایرانیها را
ندارند؛ شرایط به گونهای است که ما حتی نمیتوانیم
از کشورهای اروپایی آمبوالنس وارد کشور کنیم این در
حالی است که آمبوالنس در بین کاالهای بشر دوستانه
اســت امــا اروپاییهــا ریســک صــادرات آمبوالنس را
قبول نمیکنند .او ادامــه داد :در مورد دارو هم چنین
مشکلی وجود دارد ،دارو در صورتی میتواند به ایران
صادر شــود که ابتدا به ســوئیس بــرود (امریکا در این
بخش بهصورت کامل بر ســوئیس تســلط دارد) و در
صــورت تأیید امریــکا مجوز صــادرات میگیــرد؛ این
نشان میدهد که دایره تحریم بسیار تنگ شده است
و کار کردن در چنین شرایطی بسیار سخت و حتی غیر
ممکن اســت .رئیس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و
فرانســه تصریح کرد :شــرایط پیش آمده تحریمی به
گونهای است که هیچ کس نمیتواند کاری انجام دهد
و زمانی اتاقهای مشــترک امکان فعالیت در عرصه
بینالملل را پیدا میکنند که به جهت سیاسی شرایط
مناســب باشــد .او با بیــان اینکه هیــچ راه بانکی برای
ارسال پول وجود ندارد ،افزود :وقتی امکان جابهجایی
پول نیست هر گونه مذاکره هم جواب نمیدهد ،یک
فعــال اروپایــی یا تولیدکننــده اروپایی چگونــه بعد از
فــروش کاالی خــود میتواند پول بگیــرد؟ هیچ راهی
وجــود نــدارد؛ حتی بــا چین هــم نمیتــوان از طریق
بانک مبادالت را دنبال کرد.
ëëبرای عملیاتی شــدن پروژه اینستکس تالش زیادی
کردیم
میرعمــادی گفت :برندهای معــروف اروپایی در
امریکا بــازار بزرگی دارند به گونهای که تنها یک برند
 8میلیــارد دالر درآمد از بازار امریــکا دارد لذا آنها به
خاطــر بــازار  30تــا  35میلیــارد دالری ایــران حاضر
نیستند بازار امریکا را رها کنند به همین دلیل حاضر
هستند با تحریمهای امریکا همراه شوند.
او ادامــه داد :اتاق مشــترک ایران و فرانســه برای
عملیاتی شــدن پروژه اینستکس تالش زیادی کرد تا
مبادالت پولی و مالی از این طریق میســر شــود اما با
وجــود همراهی وزارت امور خارجه این امر عملیاتی
نشد چرا که امریکا میخواهد همه چیز تحت کنترل
خودش باشــد .رئیس اتــاق مشــترک بازرگانی ایران
و فرانســه میگوید :اما فشــارهای امریــکا باعث یک
اتفــاق خوب در کشــور شــده و آن این اســت که ما به
ســمت تولیــد داخــل روی آوردهایــم .امیدواریم این
رونــد در کشــور ادامه پیــدا کند تا بتوانیــم با همکاری
مجموعههای داخلی از فشارهای تحریم عبور کنیم.

خبرخوان

مقابله با تحریم اختیارات میخواهد

 ۳۵میلیارد یورو ارز صادراتی
تا آخر تیر به کشور بازمیگردد

مدیر کل دفتر توســعه خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت گفت:
پیشبینــی میکنیم تا پایان تیر ماه امســال  ۳۵میلیــارد یورو ارز حاصل
از صادرات به کشــور بازگردد .احســان قمری درباره علــت بازنگرداندن
ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور افــزود :عــدم اطالعرســانی صریح به
صادرکننــدگان ،یکــی از علتهای این امر اســت و ما بایــد در این زمینه
بیشتراطالعرسانیکنیم.مدیرکلدفترتوسعهخدماتبازرگانیسازمان
توســعه تجارت افزود :اعتقاد ما بر این اســت که صادرکنندگان اصلی و
کســانی کــه دلســوزانه کار میکنند و دوبــاره میخواهند صــادرات انجام
دهنــد ارز خود را به کشــور برمیگردانند و اگر بیان میکنیــم که دو هزار و
 ۵۰۰کارت بازرگانی امروز تعلیق شده این ظلمی است که به صادرکننده
واقعی میشود .قمری گفت :دو هزار و  ۵۰۰صادرکنندهای که درست کار
نمیکنند و صادراتشــان به نوعی با کارتهــای بازرگانی یک بار مصرف
در حال انجام اســت فعالیت صادرکنندگان اصلی را تحتالشعاع قرار
میدهد .وی افزود :اخیراً اصالحاتی در قوانین و مقررات ایجاد شــده که
بــه صادرکننده کمک خواهد کرد بتواند ارز خود را برگرداند ضمن اینکه
بســته حمایت از صادرات غیرنفتی ســال  ۹۹که چند روز پیش ابالغ شد
نمونهای است از مشوقهای صادراتی/.مهر

صادرات کیت ،گان ،شیلد و ماسک  N۹۵آزاد شد

مطابق با ابالغیه گمرک ایران ،صادرات کیت سرولوژی ،لباس یکسره گان
و شان ،شیلد محافظ صورت و ماسک  N۹۵آزاد شد.
علی اکبر شامانی ،مدیرکل دفتر صادرات در بخشنامهای به کلیه گمرکات
اجرایی ،موضوع رفع ممنوعیت صادرات کیت ســرولوژی ،لباس یکســره
گان و شان ،شیلد محافظ صورت و ماسک  N۹۵را اعالم کرد/.مهر

پشتبام خوابی را هیچ مرجع رسمی
تأیید نکرده است

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه موضوع پشــت بــام خوابی را
فقط در رســانهها دیده است ،گفت :مرجع رسمی که باید چنین مسائلی
را بررســی کند وجود آن را تأیید نکرده اســت .محمــود محمودزاده اظهار
کــرد :ادعای پشــت بــام خوابی را مــن در گزارشهــای رســانهها دیدم اما
هیچ مرجع رســمی ،وجــود و میزان این پدیــده را تأیید نکرده اســت .وی
افزود :پدیدههایی مثل پشــت بام خوابی مربوط به حوزه کاری ما نیســت
و مرجع رسمی آن باید وجود یا عدم وجود این مسأله را تأیید و میزان آن
رامشخصکند/.ایسنا

تصویب کاهش مالیات عملکرد برخی شرکتها

طبق مصوبه ســتاد تسهیل و رفع موانع تولید ،مالیات عملکرد شرکتها
در صــورت تثبیــت یا افزایش اشــتغال ،از  25درصد بــه  20درصد کاهش
مییابد .طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مورد نرخ مالیات
بر شــرکتها (واحدهای تولیدی غیردولتی) ،در صورت تثبیت یا افزایش
اشــتغال در ســالجاری ،نرخ مالیات عملکرد ســالهای  98 ،97و  99از
 25درصد به  20درصد کاهش مییابد .این مصوبه ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید با توجه به شرایط موجود اقتصادی و با هدف پیشگیری از آثار
و تبعات ناشی از تعدیل نیروی کار یا تعطیلی واحدهای تولیدی در سال
جهش تولید اتخاذ شده است.

