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سوال قدیمی همچنان باقی است: لیوان، نیمه پر است یا نیمه خالی؟ وقتی به 
روند مناقشــات ایران و امریکا نگاه می کنیم، امید و ناامیدی در شرایطی برابر 

قرار می گیرند.

امید وقتی متولد شد که در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان با حســن روحانی، رئیس جمهور ایران مالقات 
کرد. امید همچنین وقتی جوانه زد که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه 
تالش کرد مالقاتی بین دونالد ترامپ و حسن روحانی برقرار کند. ناامیدی در 
این تالش نافرجام هم متقابال بزرگ بود. حتی صدر اعظم آلمان از این که هر 

وقت بحث مذاکره می شود، سایر افراِد درگیر، شــرایط را »چنان گره می زنند« که هرگز به نتیجه نمی رسد، 
ناامیدی اش را ابراز کرد.

در همین حال، اقتصاد ایران و تبادالت اقتصادی ایران و آلمان همچنان از تحریم های امریکا لطمه می بیند. 
در هفت ماهه ابتدایی سال 2019، صادرات آلمان به ایران 47 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل افت 
کرده. صادرات ایران به آلمان نیز در همین مدت 57 درصد کم شده. در کل، حجم تجاری دو کشور حدود 50 

درصد کاهش پیدا کرده است.

این برای هر دو طرف تاسف بار اســت. برای شــرکت های ایرانی که به دنبال تجارت با آلمانی هستند که به 
همکاری با ایران عالقه بسیاری دارد. برای شرکت های آلمانی که می توانند راه حل های مدرن و تکنولوژیک 
خود را به ایرانی که نیاز دارد ارائه دهند. در زمینه هایی از جملــه آب و مدیریت آن، مدیریت بازیافت و زباله، 
اثربخشــی انرژی و امنیت جاده. تا زمانی که مبنای سیاســی شــکل نگیرد، این چالش پیچیده از پایه حل 

نمی شود.

به هر روی، آماده کردن ایران به عنوان یک محل تجاری بعد از تحریم ها ممکن اســت. در مصاحبه با نشریه 
»دیدگاه«، محمود فرازنده، سفیر ایران در آلمان به مراوده نزدیک مجلس ایران و بوندستاگ )پارلمان( آلمان 
در رابطه با مسائل اجرایی اشــاره کرد. کارآیی، شفافیت و اطمینان ســازمان های دولتی معیاری مهم برای 
تصمیمات سرمایه گذاری است. ضمنا، آقای سفیر روی مبارزه مشترک دو کشور در مقابل حمایت گرایی تاکید 
کرد. پیشرفت و رونق یک جامعه بر اساس افزایش بهره وری، کیفیت و نوسازی شکل می گیرد که آن ارمغان 
جهانی سازی تجارت و دانش است. برای رسیدن به این نقطه، ارزشش را دارد که با وجود همه سختی ها، در 

کنار هم کار کنیم و کار کنیم.

امیدوارم مجله ما برای شما دیدگاهی ژرف داشته باشد و از خواندن آن لذت ببرید. 

داگمارفنبناشتاين
مدیرعامل
و فرستاده اقتصاد آلمان در ایران

سرمقاله
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دیجیتالی شـدن به سـراغ ما آمده اسـت؛ زندگی 
ما را تعریف کـرده و بر روی جامعه تاثیر گذاشـته 

است.

امـروزه دیجیتالی شـدن با سـرعتی سرسـام آور 
پیش میـرود و ما را بـا چالش های فـراوان روبه رو 
می کند.همچنیـن به طـور همزمـان فرصت های 
خوبـی نیـز در اختیـار مـا می گـذارد، اگـر بـرای 

اسـتفاده از آن هـا آماده باشـیم.

شـرکت های ایرانـی بایـد بـرای هماهنگـی  بـا 
جهانی شـدن، انقـالب صنعتـی چهـارم و دنیـای 
دیجیتـال، آماده باشـند و هرچه سـریع تر دسـت 
به کار شـوند. در کشـوری نـوآور و در عیـن حال 
سـنتی مانند ایـران، کارآفرینـان، بایـد بتوانند با 
جدیدتریـن امکانـات تکنولوژی آشـنا باشـند ، از 
آن هـا بهـره ببرنـد حفاظـت اطالعـات و امنیـت 
داده هـا  در عصـر حاضـر از مهم تریـن ابعـادی 
هسـتند کـه بازرگانـان مـا بایـد بـه آن هـا توجه 

کنـد.

برای رسـیدن به چنین سـطحی، شـرکت ها باید 
آموزش دیجیتـال را در برنامه روزانه کسـب وکار 

خود لحـاظ کنند.

با آموزش دیجیتال می توان:

1. بـرای تحصیـل آینـده و زندگـی کاری آمـاده 
شـد؛

2. چگونگـی حفاظـت از اطالعـات و داده هـای 
شـرکت را یادگرفـت؛

3.  آمـوزش بزرگسـاالن را اجـرا و آن را سـاده 
کـرد؛

4. کارمنـدان را با فرصت هـای تکنولوژی آشـنا 
. د کر

اگـر بـه دلیـل نـا آشـنایی و نگرانـی دربـاره 
دیجیتالی شـدن در مقابـل آن جبهـه بگیریم در 
کسـب و کار خـود  به نتیجـه ای نخواهیم رسـید  
چـرا کـه در صورتـی کـه آمـوزش دیجیتالـی در 
آینـده شـرکت ها جایی نداشـته باشـد، بسـیاری 

از فرصت هـا بـه هـدر خواهنـد رفـت.

در مـورد حفاظـت و پشـتیبانی اطالعـات، عامل 

انسـانی و آمـوزش او تعیین کننـده اسـت. چـرا 
کـه بسـیاری از حفره های امنیتی توسـط انسـان 
بـه ماشـین راه می یابنـد. خسـارات مالـی کـه 
شـرکت ها از ایـن طریـق متحمـل می شـوند، 
غیرقابل جبران هسـتند. بـه طور مثال خسـارت 
»جاسوسـی صنعتی« بـه شـرکت های آلمانی به 
طور میانگیـن 100 میلیارد یورو در سـال برآورد 
می شـود. این خسارت در اثر ناآشـنایی کارمندان 
و نه به عمد ایجاد شـده اسـت. همچنین از جمله 
این خسـارات از دست دادن حسـن شهرت است 

کـه برگشـت پذیر نیسـت.

مـن خوشـحال هسـتم کـه می بینـم بسـیاری از 
شـرکت های عضو اتـاق بازرگانـی و صنایـع ایران 
و آلمـان بـه ایـن موضوعـات توجـه می کننـد. 
تعداد زیادی از اعضا در نخسـتین نشسـت کاری 
AHK44 در اتـاق شـرکت کردند کـه در آن به 
اجـرای قانـون حفاظـت داده هـا  اتحادیـه اروپـا 

)GDPR( و تاثیـر آن در ایـران پرداختیـم.

مسـلما کمـی عجیـب اسـت کـه یـک قانـون 
اروپایـی شـامل حـال شـرکت های ایرانـی نیـز 
میتواند باشـد و در صورتی که ایـن اتفاق رخ دهد  
این شـرکت ها ملزم بـه رعایـت آن میباشـند. اما 
 AHK44 در جریان گفتگوها در نشسـت کاری
به سـرعت مشـخص گردید که برخـی از اعضا در 
حـال حاضر نیـز ایـن ضوابـط را در شـرکت خود 
پیاده کردنـد یا قصد دارنـد در آینـده نزدیک این 

کار را انجـام دهنـد.

قانـون حفاظـت داده هـا  اتحادیـه اروپـا کـه 
قوانیـن حفاظتـی آن بـرای شـرکت هایـی کـه 
بـا اروپـا کار می کننـد الزامـی اسـت مشـخص 
می کنـد، می توانـد فرصتی باشـد تا بر اسـاس آن 
سـازوکاری برای حفاظـت از اطالعـات و رازهای 

هـر شـرکت ایجـاد شـود.

آمـوزش دیجیتـال، حفاظـت داده هـا ، امنیـت 
اطالعـات فنـاوری دیجیتالی شـدن، انقـالب 
چهـارم صنعتی  و تحـول دیجیتـال؛ می توانند به 
موفقیت شـرکت ها کمک کننـد. در ایـن راه و در 
مراحل پیاده سـازی ایـن تغییرات اتـاق بازرگانی 
و صنایـع ایـران و آلمـان از شـما  پشـتیبانی 

. می کنـد

چرا به آموزش دیجیتال و حفاظت داده 
در شرکت های ایرانی نیاز داریم؟

نازنینبهمنی

عضو هیات رئیسه و رئیس کمیسیون
فناوری اطالعات و دیجیتالیزاسیون 

7 دیدگاه
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پرونده

9 دیدگاه

مبارزه با یکجانبه گرایی در 
کنار آلمان

ســفیر جدید ایــران در برلیــن در مصاحبه 
اختصاصی با نشــریه »دیدگاه«  ضمن تقدیر 
از حمایــت آلمــان از چندجانبه گرایــی، 
بر اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای موجود 
بــرای روابط ایــران و آلمــان تاکید کرد.

عکس:بهنامرنجکش/اتاقبازرگانیوصنايعايرانوآلمان

. . .

PartnerPlusBenefit, the 
Lufthansa Group airlines’ free 
corporate bonus programme

Optimise your travel costs on flights  
with the Lufthansa Group airlines and the  
Benefit partner airlines and earn valuable  
Benefit points for your company. These points 
can be redeemed for attractive flight, travel and  
product awards. What’s more, Miles & More 
members continue to have their personal miles 
credited.

One flight after another brings you to  
attractive awards. Reduce your travel costs 
with free flights or upgrades. Motivate  
your employees or surprise your clients.  

1
bonus programme – ideal 

for your company

Your Benefit points are always an asset for your 
company.

With Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS,  
Brussels Airlines and Eurowings, as well  
as with the Benefit partner airlines Air Canada, 
All Nippon Airways, Air China and Singapore 
Airlines, you not only benefit from  
a worldwide route network and a wide choice of 
connections – you can also earn Benefit points 
on almost every business trip.

Convinced? If so, register your company today 
at partnerplusbenefit.com or contact
+9821 833 89 132

Benefit free flight

Benefit upgrade

Benefit credit

Benefit excess baggage

Benefit WorldShop awards 

and much more

PartnerPlusBenefit – a range 
of awards that pays off
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پرونده

ــدموفقیــتشــما ــاامی ــابســفیر.ب جن
ــان، ــراندرآلم ــفیراي ــوانس ــهعن ب
ــدافو ــارهاه ــیدرب ــورکل ــهط ــاب لطف
ــن ــراندربرلی ــفارتاي ــایس برنامهه

بفرمايیــد.
ــان،  ــران در آلم ــالمي ای ــوري اس ــفارت جمه س
ــط  ــاله رواب ــش از صدس ــابقه بی ــه س ــا توجــه ب ب
ــت  ــن ذهنی ــور و همچنی ــن کش ــا ای ــتقل ب مس
مثبتــي کــه دو کشــور از یکدیگــر دارنــد تــالش 
ــور  ــط دو کش ــف رواب ــات مختل ــد وجوه می کن
ــران و آلمــان از  را نمایندگــي و تســهیل کنــد. ای
ســال ها رابطــه سیاســي، اقتصــادي، فرهنگــي، 
علمــي و دانشــگاهي بهــره مي برنــد و ایــن 
ســرمایه دســتمایه کار ســفارت اســت. گسترش 
ــل  ــه درک متقاب ــک ب ــي و کم ــات سیاس ارتباط
سیاســي، افزایــش همکاري هــاي اقتصــادي، 
فرهنگــي، اجتماعــي، علمــي و دانشــگاهي 
عمده تریــن وظایفــي هســتند کــه ســفارت 
ــبرد آن  ــراي پیش ــتور کار دارد و ب ــران در دس ای
ــا داده ها  برنامه هــاي زمانبندي شــده و منطبــق ب
و بازخــورد ســالیانه روابــط دو کشــور در دســتور 
ــی  کار دارد. هــر دو کشــور از ظرفیت هــای فراوان
ــه عنــوان مکمــل،  ــد کــه می تواننــد ب برخوردارن
نیازهــای یکدیگــر را برطــرف و همدیگــر را 
منتفــع ســازند. بخــش اعظمــی از جمعیــت 
ــوش ذوق  ــرده و خ ــان تحصیل ک ــران را جوان ای
تشــکیل می دهنــد. دسترســی بــه منابــع انــرژی 
ارزان، برخــورداری از امنیــت، در اختیار داشــتن 
بــازاری بــزرگ و همجــواری بــا یــک بــازار چنــد 
صدمیلیونــی دیگــر می توانــد بــا ســرمایه و 

ــت  ــی اس ــرکت های آلمان ــزد ش ــه ن ــاوری ک فن
ــر دو  ــب ه ــاری را نصی ــع سرش ــب و مناف ترکی
ــی  ــی و فرهنگ ــی علم ــد.  دیپلماس ــور کن کش
یکــی از راهکارهــای مهــم در افزایــش شــناخت 
فرهنگــی  و  علمــی  روابــط  ملت هاســت. 
ــوری  ــران و جمه ــالمی ای ــوری اس ــان جمه می
ــازنده در  ــوب س ــک چارچ ــان در ی ــدرال آلم ف
ــتفاده  ــا اس ــود ب ــالش می ش ــت و ت ــان اس جری
از ظرفیت هــای گســترده در ایــن حوزه هــا، 
تصویــر مناســبی از روابــط دو کشــور ارائه شــود.  
بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش پارلمان هــا در 
ــالمی  ــوری اس ــورها، جمه ــط کش ــعه رواب توس
ــر  ــواره ب ــان هم ــدرال آلم ــوری ف ــران و جمه ای
لــزوم حفــظ و ارتقــا همکاری هــای مربوطــه 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــد. مجل ــام می ورزن اهتم

ایــران هماننــد بوندســتاگ )پارلمــان( در آلمــان 
ــی  ــط مش ــن خ ــی در تدوی ــیار باالی ــوذ بس از نف
ــوردار  ــر آن برخ ــارت ب ــی و نظ ــت خارج سیاس
اســت. در ایــن میــان جمهــوری آلمان به ســبب 

ســابقه طوالنــی روابــط دو کشــور، همــواره مورد 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــه نماین توج
ــط  ــعه رواب ــر توس ــال حاض ــت. در ح ــوده اس ب
و همکاری هــای دوجانبــه پارلمانــی عــالوه 
ــان  ــران و آلم ــی ای ــتی پارلمان ــروه دوس ــر گ ب
در دســتور کار بســیاری از کمیســیون های 
تخصصــی مجلــس شــورای اسالمی ســت. 
ــت  ــر داش ــا در نظ ــالمی ب ــورای اس ــس ش مجل
ــان در اداره  ــه آلم ــل مالحظ ــرفت های قاب پیش
ــور اداری، ســعی دارد در  ــوب بســیاری از ام مطل
تعاملــی ســازنده از قوانیــن و مقرراتــی کــه منجر 
ــان  ــوری آلم ــا در جمه ــن کارکرده ــه بهتری ب
شــده اند، بهره بــرداری کنــد. بــرای ایــن منظــور 
طــی ســال هیات هایــی از کمیســیون های 
ــی  ــا برخ ــنایی ب ــت آش ــس جه ــی مجل تخصص
ــفر  ــور س ــن کش ــه ای ــان ب ــتاوردهای آلم از دس

 . می کننــد

ــده ــادفش ــنمص ــمادربرلی ــورش حض
ــاشــرايطحســاسسیاســیواقتصادی ب
ــهعنــوانســفیرايــراندر برایايــران.ب
ــن ــاوبزرگتري ــوراروپ ــنکش مهمتري
شــريکتجــاریايــراندراروپــا،آينــده
ــا ــرانواروپ ــانواي ــرانوآلم ــطاي رواب
راچطــورارزيابــیمیکنیــدوچــه

ــد؟ ــودآنداري ــرایبهب ــهایب برنام

در حــوزه سیاســی در ســال گذشــته و ســال 
جــاری شــاهد ســفرهای دوجانبــه و تبــادل 
ــان،  ــه آلم ــر خارج ــفر وزی ــم. س ــا بودی هیات ه
آقــای هایکــو مــاس بــه ایــران و قبــل از آن ســفر 
وزیــر خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران، جناب 
آقــای دکتــر ظریــف بــه آلمــان )کنفرانــس 
امنیتــی مونیــخ ســال گذشــته( را داشــتیم. 
ــی،  ــر روحان ــای دکت ــاب آق ــن جن ــات بی مالق
ــم مــرکل، صدراعظــم  ریاســت جمهــوری و خان
ــازمان  ــی س ــع عموم ــیه مجم ــان در حاش آلم
ملــل و همچنیــن تماس هــای تلفنــی بــه 
عمــل آمــده از دیگــر نقــاط قابــل توجــه در 
ــه شــمار مــی رود. ارتباطــات  روابــط دو کشــور ب
ــطوح  ــور در س ــه دو کش ــای خارج وزرات خانه ه
مختلــف )معاونیــن وزرا و مدیــران کل( نیــز 
ــه  ــان ب ــت. آلم ــرار اس ــتمر برق ــور مس ــه ط ب
ــده برجــام  ــوان یکــی از کشــورهای امضاکنن عن
همــواره از حفــظ ایــن معاهــده حمایــت و 
ابــراز کــرده کــه بــا یکجانبه گرایــی آمریــکا 
مقابلــه می کنــد و از ایــن رهگــذر دو کشــور 
ــتمری  ــی مس ــورت های سیاس ــکاری و مش هم
را بــا یکدیگــر در جــدول برنامه هــا داشــته و 
ــط  ــده رواب ــت. آین ــد داش ــز خواهن ــده نی در آین
سیاســی دو کشــور نیــز تــا حــدود زیــادی 
بــا محوریــت برجــام پیــش خواهــد رفــت. 
ــتکس(  ــی )اینس ــادل مال ــال تب ــدازی کان راه ان

ــر  ــه منج ــی ک ــاد مکانیزم ــرای ایج ــالش ب و ت
ــه انتفــاع ایــران از ایــن معاهــده شــود یکــی از  ب
اهدافــی اســت کــه در ایــن ارتباطــات پیگیــری 
می شــود.  آلمــان بــه عنــوان بزرگتریــن 
ــا،  ــن اقتصــاد بزرگ دنی ــا و چهارمی اقتصــاد اروپ
حامــی سرســخت چندجانبه گرایــی اســت و 
علیرغــم وابســتگی های مختلــف، من جملــه 
ــه  ــور ک ــن کش ــع ای ــکا، مناف ــه آمری ــی ب امنیت
ــری  ــازار آزاد و رقابت پذی ــاد ب ــر اقتص ــی ب مبتن
اســت، اقتضــا می کنــد از ابتکارهایــی کــه 
در مقابــل یکجانبه گرایــی و سیاســت های 
یانــه و پروتکسیونیســتی مانــع  حمایت گرا
ــر همین مبنــا  ایجــاد می کنــد، حمایــت کنــد.  ب
پیش بینــی می شــود ایــران و آلمــان روابــط 
ــد  ــری کنن ــت پیگی ــا جدی ــود را ب ــی خ سیاس
و برنامــه ســفارت نیــز بــر ایــن اســت کــه 
روابــط خــود بــا آلمــان و غــرب را همزمــان 
بــا توجــه ویــژه بــه توانمندی هــای داخلــی 
ــرده و از  ــش ب ــرق پی ــا ش ــط ب ــترش رواب و گس
ــت  ــمت نهای ــن قس ــر در ای ــای حاض ظرفیت ه
بهــره را بــه نفــع تامیــن حداکثــری منافــع ملــی 
ببــرد. همزمــان بــا توســعه جهانــی شــدن، بشــر 
بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه در راســتای 
توســعه پایــدار حــال و آینده خــود از مســئولیت 
مشــترک لیکــن متفاوتــی برخــوردار اســت. 
در ایــن میــان بی تردیــد نماینــدگان مــردم 

در پارلمان هــای ملــی از نقشــی مهــم و 
ــر  ــد ب ــا می توانن ــد. آنه ــذار برخوردارن ــر گ تاثی
ــظ  ــت حف ــا جه ــترک دولت ه ــئولیت مش مس
ــه توســعه  ثبــات و امنیــت و همچنیــن کمــک ب
ــر  ــا تاثی ــی ملت ه ــادی و اجتماع ــدار اقتص پای
بگذارنــد. مــا در جهانــی زندگــی می کنیــم 

ــی  ــار و تبعات ــکلی در آن آث ــر مش ــوع ه ــه وق ک
ــش و  ــرد. نق ــد ک ــل خواه ــایر مل ــه س را متوج
کارکــرد پارلمان هــا تــا حــدودی در شــرایط 
ــر اســت.  ــی بیــش از پیــش مهم ت حســاس کنون
نماینــدگان پارلمان هــا و احــزاب می تواننــد 
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ضمــن انعــکاس نظــرات و دیدگاه هــای مــردم به 
دولت هــا، از بــروز وقایعــی کــه بــه احتمــال زیاد 
ــعاع  ــی را تحت الش ــای مختلف ــد ملت ه می توانن
خــود قــرار دهنــد، جلوگیــری کننــد. بــه عقیده 
اینجانــب پارلمان هــای ایــران و آلمــان بــه 
ــد  ــزرگ می توانن ــت ب ــی دو مل ــبب نمایندگ س
نقــش بســیار مهمــی را در ایــن راســتا ایفــا 
ــا  ــط اقتصــادی ب ــود رواب ــه منظــور بهب ــد. ب کنن
آلمان بــه عنــوان شــریک تجــاری ســنتی ایران، 
رایزنی هــا و گفتگوهــا در تمامــی ســطوح ادامــه 
ــی  ــاری و بانک ــت های تج ــزاری نشس دارد. برگ
ــای دو  ــرکت ها و بانک ه ــران ش ــور مدی ــا حض ب
کشــور نیــز بــه همیــن منظــور انجــام می پذیرد. 
ــت  ــد جه ــکارات جدی ــن ابت ــرای یافت ــالش ب ت
ــه  ــط اقتصــادی دوجانب ــعه رواب ــه توس کمــک ب
بــا آلمــان بــه ویــژه تســهیل مبــادالت بانکــی در 
ــران  دســتور کار ســفارت جمهــوری اســالمی ای
ــای  ــه همکاری ه ــرار دارد. در زمین ــن ق در برلی
علمــی و فرهنگــی قابــل اشــاره اســت کــه برخی 
ــران  ــی در ای ــی و آموزش ــاخت های علم از زیرس
ــژه در  ــه وی ــت ب ــوردار اس ــی برخ ــا آلمان از منش
ــه در  ــه ای ک ــی و حرف ــای فن ــوزه آموزش ه ح
جهــت تقویــت آن، برنامه ریزی  هــای الزم 
ــگاهی  ــای دانش ــت. حوزه ه ــه اس ــام گرفت انج
ایــران نیــز از روابــط خوبــی بــا همتایــان 
ــی  ــادالت علم ــد و تب ــود برخوردارن ــی خ آلمان
از  اســتفاده  اســت.  هدف گــذاری شــده 
ظرفیت هــای اســطوره های ادبــی دو کشــور 
نظیــر حافــظ و گوتــه بــه عنــوان موتــور محرکــه 
ــرح  ــی مط ــوزه فرهنگ ــط در ح ــبرد رواب در پیش
اســت و در ایــن زمینــه پیش بینی هــای الزم 
بــرای تحــرک بخشــیدن بــه مناســبات صــورت 

ــت. ــه اس گرفت

ــال ــاندرس ــرانوآلم ــاریاي حجــمتج
2019نســبتبــهســالقبــلنصــف
شــدهاســت.چــهآينــدهایبــرایروابــط
ــتید؟ ــورهس ــانمتص ــاآلم ــاریب تج

ــابقه  ــان از س ــران و آلم ــن ای ــاری بی ــط تج رواب

بســیار طوالنــی برخــوردار اســت و در طــول 
ــه  ــادی را تجرب ــیب  زی ــراز و نش ــود ف ــخ خ تاری
کــرده اســت. تولیــدات و صنعــت کشــور آلمــان 
در نــزد ایرانیــان شــناخته شــده و از جایــگاه 
ــه  ــام و ب ــل از برج ــت. قب ــوردار اس ــی برخ خوب
ــه  ــر علی ــه ب ــای ظالمان ــل تحریم ه ــل تحمی دلی
ــران، حجــم روابــط تجاری  جمهوری اســالمی ای
بیــن دو کشــور کاهــش یافت ولــی شــاهد بودیم 
بالفاصلــه پــس از توافــق بــا پنــج بــه اضافــه یک، 
ــن  ــزرگ بی ــک و ب ــاری کوچ ــات تج ــا هی صده
ــیون  ــن دور کمیس ــه و پنجمی ــور مبادل دو کش
مشــترک اقتصــادی نیــز در تهــران برپــا شــد که 
همگی نشــانگر عــزم و اراده تهــران و برلیــن برای 
توســعه مناســبات تجــاری فی مابیــن اســت. در 
ــریعا  ــط اقتصــادی س ــان حجــم رواب ــن زم همی
رونــد صعــودی خــود را آغــاز کــرد بگونــه ای که 
ــورو  ــارد ی ــم میلی ــه و نی ــه س ــال 2017 ب در س
رســید. ایــن مســاله مویــد وجــود ظرفیــت هــای 
بســیار فــراوان در نــزد دو طــرف بــرای همــکاری 
ــا  ــت . ب ــادی اس ــای اقتص ــه ه ــی زمین در تمام
نگاهــی اجمالــی بــه توانمندیهــای دو کشــور بــه 
این نتیجــه میرســیم کــه اقتصــاد ایــران و آلمان 
ــکاری  ــند. هم ــر باش ــل یکدیگ ــد مکم میتوانن
ــم  ــور علیرغ ــاری دو کش ــرکت های تج ــن ش بی
ــه دارد  ــان ادام ــکالت همچن ــی مش ــود برخ وج
و ایــن نشــان دهنده جذابیــت بــازار ایــران 
ــا  ــک ب ــت. بی ش ــی اس ــرکت های آلمان ــرای ش ب
ــع و عملیاتــی شــدن اینســتکس  رفــع ایــن موان
شــاهد شــتاب گرفتــن و رونــد صعــودی روابــط 

ــود. ــم ب ــن خواهی ــی مابی اقتصــادی ف

اينســتکسبــاچالشهــایمختلفــی
ــاآقای روبروســت.درمــاهژوئیــهشــماب
میگوئــلبرگــر،رئیــسبخــشاقتصــادی
وزارتخارجــهآلمــانکــهنماينــده
آلمــاندراينســتکسهــمهســتمالقات
کرديــد.همچنیــندرمالقــاتوزيــر
ــاوزارتخارجــهايــران خارجــهآلمــانب
ــای ــتید.آق ــورداش ــرانحض ــمدرته ه

ــرار ــتکسق ــتاينس ــدداش ــاستاکی م
ــد ــرمیکنی ــد.فک ــزهکن ــتمعج نیس
ايــنســازوکارچقــدرعملیاتــی
ــه ــکب ــرایکم ــتکسب ــتواينس اس
عادیســازیروابــطاقتصــادیچــه

نیازهايــیدارد؟
اخیــرا یــک دیپلمــات بــا تجربــه ریاســت 
ــه  ــه آن را ب ــه ک ــده گرفت ــر عه ــتکس را ب اینس
فــال نیــک می گیریــم. مالقاتــی بــا آقــای بــوک 
ــز ســفر کــرده  ــران نی ــه ای داشــتم و مشــارالیه ب
ــه  ــی ب ــر، گفتگوهای ــای اخی ــت. در هفته ه اس
ــران  منظــور تحقــق درخواســت های مشــروع ای
ــا از  ــی از تالش ه ــم برخ ــده و امیدواری ــام ش انج
ــتکس  ــت اینس ــروع فعالی ــریع در ش ــه تس جمل
ــن  ــرای تامی ــده ب ــی ش ــای پیش بین و برنامه  ه
ــتکس  ــود. اینس ــق ش ــه زودی محق ــی آن، ب مال
ــده  ــا یکــی از 11 تعهــد کشــورهای باقیمان صرف
برجــام در حــوزه تبــادالت مالــی اســت. بــه 
خوبــی می دانیــد کــه اینســتکس وظیفــه بســیار 
ســنگینی بــر عهــده دارد. حجــم تجــارت ایــران 
ــال 2019،  ــه اول س ــا در نیم ــه اروپ ــا اتحادی ب
کاهشــی 76 درصــدی داشــته و از 10.5 میلیارد 
ــیده  ــارد رس ــه 2.6 میلی ــال 2018 ب ــورو در س ی
ــز  ــان نی ــران و آلم ــادی ای ــاالت اقتص ــت. مب اس
شــاهد کاهــش 50 درصــدی بــوده اســت. آنچــه 
ــا شــده،  ــا اروپ عمــال موجــب کاهــش تجــارت ب
جــو روانــی منفــی و محدودیت هــای ایجــاد 
شــده ناشــی از قوانین فراســرزمینی آمریکاســت 
کــه مقــررات اروپایــی و همچنیــن مقامــات 
اتحادیــه، آن را بــه رســمیت نمی شناســند 
امــا متاســفانه توســط مدیــران شــرکت های 
اروپایــی، اعمــال می گــردد. شــروع فعالیــت 
ــد نشــانه اعتبــار تصمیمــات  اینســتکس می توان
ــد  ــی باش ــات اروپای ــادی مقام ــی و اقتص سیاس
و لــذا جمهــوری اســالمی ایــران همــواره از 
ــرده  ــتقبال ک ــت آن اس ــروع فعالی تســریع در ش
و از همــکاری آن بــا نهــاد متناظــر ایرانــی 
ــردم  ــه اشــاره ک ــد. همانطــور ک ــت می کن حمای
ــی و  ــام بانک ــت نظ ــد حمای ــتکس نیازمن اینس

ــود،  ــق نش ــر محق ــه اگ ــت ک ــی در اروپاس مال
نمی تــوان بــه کارآمــد بــودن آن امیــدوار 
ــای  ــن نیازمندی ه ــال تامی ــه دنب ــران ب ــود. ای ب
خــود بــه مــواد اولیــه، تجهیــزات و تکنولــوژی از 
ســایر نقــاط جهــان و یافتــن بازارهــای جدیــدی 
بــرای محصــوالت صادراتــی خــود اســت. اگرچه 
همچنــان بدنبــال عادی ســازی روابــط اقتصادی 
بــا اروپــا هســتیم امــا اگــر اراده واقعــی در طــرف 
ــود  ــع و س ــد، مناف ــته باش ــود نداش ــل وج مقاب
تجــارت و تبــادالت مالــی بــا ایــران، باعــث ورود 
ــگاه  ــران شــده و جای ــازار ای ــه ب ــای جــدی ب رقب

ــد. ــد ش ــف خواه ــدت تضعی ــه ش ــا ب اروپ

ســفیرآلمــاندرتهــراندرمصاحبــهاش
بــانشــريهديــدگاهتاکیــدکــرد
ــی ــونبینالملل ــکقان ــرشFATFي پذي
ــالوه ــت.ع ــیاس ــارتجهان ــرایتج ب
بــرچالشهايــیکــهاينســتکسدر
خــوداروپــادارد،گفتــهمیشــود
اســتانداردهایکنونــیومیزانشــفافیت
بانکهــای مالــی تراکنشهــای در
ايرانــی،کاربــااينســتکسرادشــوار
میکنــد.ازنظــرشــماپذيرفتــن
ــه ــدرب ــرانچق ــویاي ــحFATFازس لواي
عادیســازیروابــطتجــاریايــرانو

اروپــاکمــکمیکنــد؟
ــران تمــام تــالش  ــت جمهــوری اســالمی ای دول
خــود را ظرف ســه ســال گذشــته بــه کار بــرده و 
پیشــرفت های خوبــی در زمینــه تصویــب لوایــح 
صورت گرفتــه اســت. الزامــات مربوط بــه مبارزه 

بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم منطبــق 
ــود  ــال می ش ــران دنب ــدام، در ای ــه اق ــر برنام ب
و کمــاکان ادامــه دارد. بنیان هــای قانونــی و 
ــه صــورت محتوایــی  بســترهای عملیاتــی کــه ب
و در ســطح گســترده ای بــرای مقابلــه بــا جرایــم 
مالــی، عملیاتــی شــده اند، کمــاکان تــداوم 
 )FIU( ــی ــات مال ــز اطالع ــت. مرک ــد یاف خواهن
ــر  ــوده و زی ــاختار ب ــد س ــال تجدی ــران در ح ای
ــا  ــا ب ــی دارد ت ــود، آمادگ ــد خ ــر جدی ــر مدی نظ
مراکــز همتــا در دیگــر کشــورها، همــکاری 
کنــد. بانک هــا، بیمه هــا و همــه بخش هــای 
دولتــی و خصوصــی، موظــف بــه اجــرای الزامات 
قانونــی در خصــوص جرایــم پولشــویی و تامیــن 
مالــی تروریســم شــده اند. بــا توجــه بــه اینگونــه 
تحــوالت، قاعدتــا نبایســتی بهانــه ای بــرای 
ــب  ــدم تصوی ــل ع ــه دلی ــت ب ــال محدودی اعم
ــد  ــددا تاکی ــد. مج ــته باش ــود داش ــح وج لوای
می کنــم پیشــرفت های خوبــی نیــز در ایــن 
امــر صــورت گرفتــه امــا نقــض قطعنامــه 2231 
شــورای امنیــت از ســوی ایــاالت متحــده آمریکا 
ــب اختــالل در  ــدد تحریــم، موج ــع مج و وض
ــران گردیده اســت. در شــرایط  انجام تعهــدات ای
فعلــی، طبیعــی اســت کــه نهادهــای درگیــر در 
قانونگــذاری نتواننــد فعالیت هــای معمــول 
خــود را در ارتبــاط بــا اســناد همکاری هــای 

بین المللــی دنبــال کننــد. 

بخــشخصوصــیدرايــرانمعمــوال
معرفــی ايــران، ســفارتهای از
ــه ــرانرامطالب ــایاقتصــادیاي فرصته
میکننــد.ســفارتايــراندرآلمــان
ــتازکســب ــرایحماي ــهایب ــهبرنام چ
وکارهــایخصوصــیايــرانبــرای
ــاآلمــاندارد؟ گســترشروابطتجــاریب

ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران توســعه 
همــکاری بیــن شــرکت های خصوصــی از 
جملــه شــرکت های کوچــک و متوســط 
دو کشــور را در دســتور کار خــود قــرار داده 
اســت. در کشــور آلمــان Mittelstand یــا 

تالشبرایيافتنابتکارات
جديدجهتکمکبهتوسعه

روابطاقتصادیدوجانبهباآلمان
بهويژهتسهیلمبادالتبانکی
دردستورکارسفارتجمهوری
اسالمیايراندربرلینقرار

دارد. 
مرکزاطالعاتمالیايراندر
حالتجديدساختاربودهوزير
نظرمديرجديدخود،آمادگی
داردتابامراکزهمتادرديگر

کشورها،همکاریکند.

محمود فرازنده در کنار میگوئل برگر، رئیس بخش اقتصادی وزارت خارجه آلمان. عکس: توییتر / میگوئل برگر
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ــداد  ــاد قلم ــی اقتص ــتون اصل ــان SMEs س هم
می شــوند. از ایــن رو تمــاس و ارتبــاط بــا 
اتحادیه هــا و انجمن هــای صنعتــی و تجــاری 
 BVMV ــد ــی مانن ــا ایالت ــدرال و ی ــطح ف در س
ــی  ــور معرف ــه منظ ــی ب ــای بازرگان ــا اتاق ه و ی
ــه صــورت  ظرفیت هــا و فرصت هــای همــکاری ب
ــن از دو  ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــال می ش ــدی دنب ج
ــامل  ــروه ش ــت گ ــش از هف ــته بی ــال گذش س
ــک  ــی کوچ ــرکت های خصوص ــر ش ــا مدی صده
ــازمان  ــن س ــی مابی ــی ف ــا هماهنگ ــط ب و متوس
صنایــع کوچــک و شــرکت هــای صنعتــی ایــران 
)وزارت صمــت ( و وزارت اقتصــاد و انــرژی فدرال 
ــب و  ــای کس ــا فض ــنایی ب ــدف آش ــا ه ــان ب آلم
کار و معرفــی توانمندی هــای خــود بــه شــرکای 
آلمانــی بــه ایــن کشــور ســفر کرده انــد. در 
همیــن فرصــت مجــددا بــر لــزوم حضــور فعــال 
ــی در نمایشــگاه های بیشــمار  شــرکت های ایران
ــان  ــور آلم ــاله در کش ــه س ــه هم ــی ک بین الملل
ــت  ــان حمای ــد و همچن ــود تاکی ــزار می ش برگ
ــه دبنــال نمایــش  خــود را از شــرکت هایی کــه ب
و عرضــه تولیــدات و ظرفیت هــای خــود در ایــن 
ــی  ــی دارم. برپای ــالم م ــتند اع ــگاه ها هس نمایش
پاویــون جمهــوری اســالمی ایــران در نمایشــگاه 
ــا  ــن ب ــهر کل ــوگا 2019 در ش ــی آن ــواد غذای م

هماهنگی هــای شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللــی و حمایــت سرکنســولگری ایــران 
تالش هــای  از  نمونــه ای  فرانکفــورت  در 
ــای  ــی توانمندی ه ــرای معرف ــه ب ــورت گرفت ص

شــرکت های ایرانــی اســت. 

اتــاقبازرگانــیوصنايــعايــرانوآلمــان
ــیو ــیوآلمان بابیــشاز2300عضــوايران
45ســالتجربــه،همــوارهدرصــددايجاد
ــرای ــاب ــیپوي ــنوفضاي ــتریمطمئ بس
ــادی ــطاقتص ــترشرواب ــهیلوگس تس
ــهعنــوان ــرانوآلمــاناســت.شــماب اي
ــراندربرلیــنچــهتوقعاتــیاز ســفیراي

ايــناتــاقداريــد؟
همــواره ارتبــاط و همــکاری نزدیکــی فــی 
یــران وآلمــان تــاق بازرگانــی ا  مابیــن ا

ــی  ــاق بازرگان ــران( و ات ــاکا ای )AHK Iran – آه
DIHK( وجــود داشــته  فــدرال آلمــان )
اســت. آهــاکا ایــران می توانــد بــه عنــوان 
پــل ارتباطــی بیــن شــرکت های دو طــرف 
یفــای نقــش کنــد. جمهــوری اســالمی  ا
ایــران از ظرفیت هــا و توانمندی هــای قابــل 
ــف اقتصــادی  مالحظــه ای در عرصه هــای مختل
ر اســت. محصــوالت،  و صنعتــی برخــودا

تولیــدات و فناوری هــای ایرانــی می توانــد 
بخشــی از نیازهــای بــازار آلمــان و ســایر 
ــا  ــد. بعض ــن نمای ــی را تامی ــورهای اروپای کش
برخــی شــرکت   های آلمانــی از دیــدن و یــا 
ــال های  ــه در س ــا ک ــن توانمندی ه ــنیدن ای ش
اخیــر و در ســایه تحریم هــای همــه جانبــه 
ــت  ــه دس ــی ب ــور ایران ــان غی ــت جوان ــه هم ب
آمــده ابــراز تعجــب می نماینــد. اســتقبال 
و عالقــه شــرکت های آلمانــی نســبت بــه 
کاالهــای ایرانــی در حــال افزایــش اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــران و آلم ــی ای ــاق بازرگان ات
ــا  ــا، انجمن ه ــه اتحادیه ه ــان ب ــی آس دسترس
ــایر  ــق س ــان از طری ــر آلم ــوف در سراس و صن
ــن  ــد ضم ــی می توان ــی ایالت ــای بازرگان اتاق ه
معرفــی ظرفیت هــای اقتصــادی و صنعتــی 
ایــران بــه شــرکت های آلمانــی و بالعکــس، 
ــرکت های  ــن ش ــاط بی ــاد ارتب ــای ایج زمینه ه
دو طــرف را فراهــم آورد. از ســوی دیگــر انتظــار 
مــی رود آهــاکا ایــران همچنیــن ضمن تشــویق 
و ترغیــب شــرکت های آلمانــی بــه همــکاری بــا 
شــرکت های ایرانــی، نیازهــا و ظرفیت هــای 
ــکاری  ــه هم ــل ب ــه مای ــی ک ــرکت های آلمان ش
ــی  ــاری و صنعت ــای تج ــه بنگاه ه ــتند را ب هس

ــد. ــس کن ــران منعک ای

پرونده
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ــی  ــر از وضعیت ــران آرام ت ــا اقتصــاد ای ــن روزه ای
اســت کــه پیشــتر پیش بینــی می شــد. 
بســیاری از کارشناســان پیش بینــی تورمــی 
غیرقابــل وصــف، اقتصــادی ونزوئالیی و جهشــی 
بی ســابقه در نــرخ ارز را در چنــد مــاه اخیــر 
پیش بینــی می کردنــد. ضمنــا پیش بینــی 
می شــد بــا هــر تنشــی، از جملــه اتفاقــات 
ــازار  ــه ای روی ب ــی کلیش ــارس، تاثیرات ــج ف خلی

ارز بگــذارد.

حــاال امــا شــیب تــورم کندتــر شــده، نــرخ 
ارز پــس از کاهشــی حــدود 30 درصــد بــه 
ــر  ــران دیگ ــاد ای ــیده و اقتص ــبی رس ــی نس ثبات
در سراشــیبی ســقوط قــرار نــدارد. بــا ایــن 
حــال دالیلــی کاهــش قــدرت خریــد و تقاضــا از 
ــدک  ــه تحــرک ان ــوند، ک ــوان می ش ــی عن دالیل

بخــش خصوصــی چنــدان مایــه دلخوشــی 
نباشــند.

ــه جــای آن  ــران ب ــث شــده ای ــات باع ــن اتفاق ای
ــته  ــران داش ــل ای ــری داخ ــاد قوی ت ــه اقتص ک
باشــد، در دیپلماســی خارجــی آرامش بیشــتری 
حس کنــد. از یــک ســو رئیــس جمهــور روحانی 
در ســازمان ملــل »طــرح صلــح خلیــج فــارس« 
را بــا مشــارکت کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
بــرای امنیــت منطقــه عنــوان می کنــد و از 
ــی از اروپــا در  ــراز نارضایت ــا اب ــر ب ســوی دیگ
تامیــن منافــع برجــام بــرای ایــران، گام بــه 
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــبت ب ــش را نس گام تعهدات

کاهــش می دهــد.

ــپ، رئیــس  ــد ترام ــن، دونال ــره زمی آن ســوی ک

جمهــور امریــکا نیــز وضعیــت نابســامانی 
دارد. اســتیضاح او عملــی بشــود یــا نــه، او و 
سیاســت های خارجــی اش بــه شــدت مــورد 
ــرای  ــه و دورنمــای روشــنی ب ــرار گرفت ــاد ق انتق
انتخابــات 2020 نــدارد. همین امــر وزن او را دور 

ــت. ــرده اس ــم ک ــران ک ــا ای ــره ب ــز مذاک می

ــه  تنــش در منطقــه امــا آن چیــزی اســت کــه ن
ــا و  ــه اروپ ــه، ن ــه کشــورهای خــاور میان ایــران، ن
ــه  ــکا، اصــال ب ــپ، امری ــارات ترام ــق اظه ــه طب ن
ــای  ــر بق ــن خاط ــه همی ــتند. ب ــال آن نیس دنب
ــت. ــم اس ــیار مه ــا بس ــرای اروپایی ه ــام ب برج

بــه همیــن خاطــر هــم بــود کــه امانوئل مکــرون، 
رئیــس جمهــور فرانســه تمــام تالشــش را کــرد 
ــه  ــاری ب ــط اعتب ــاص خ ــبز اختص ــراغ س ــا چ ت
ارزش 15 میلیــارد دالر را از امریــکا بگیــرد. 
ــا  ــید. ب ــه نرس ــه نتیج ــر ب ــت آخ ــد دس هرچن
ــی  ــع عموم ــیه مجم ــوع در حاش ــن موض همی
ســازمان ملــل در نیویــورک آنــگال مــرکل، صــدر 
ــا حســن  ــار ب ــن ب ــرای اولی اعظــم آلمــان هــم ب
روحانــی مالقــات کــرد، ایــن اولیــن دیــدار 
مــرکل بــا رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران بود.

پایــان هیــچ یــک از ایــن اتفاقــات امــا آن چیزی 
نبــود کــه دنیــا انتظــارش را دارد. فاصله ایــران و 

امریــکا همچنــان بــه انــدازه ســابق اســت.

تنگنایاقتصادی
همانطــور کــه گفتــه شــد، برخــالف ثباتــی کــه 
در اعــداد و ارقــام اقتصــادی دیــده می شــود 
پویایــی و تحــرک نویدبخشــی در کســب و 
ــران  ــدارد. توقــع ای کارهــای خصوصــی وجــود ن
از اینســتکس بســیار باالســت. در مــاه ســپتامبر، 
ــازو کار  ــن س ــد ای ــس جدی ــوک، رئی ــائل ب میش
مالــی، بــرای آشــنایی هــر چــه بیشــتر بــا 
ــن  ــد. او همچنی ــران ش ــی وارد ته ــرکای ایران ش
مالقاتــی بــا مدیــران ســاتما، نهــاد متناظــر 

اینســتکس در ایــران داشــت.

ــوک نیــاز دارد، ورودی و خروجــی پول  آن چــه ب
بــه حــدی اســت منافــع ایــران را بــرای پایبندی 
ــروش  ــدون ف ــن، ب ــد. ای ــه برجــام تضمیــن کن ب
نفــت ایــران بــه اروپــا اتفــاق نمی افتــد. مســعود 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــاری، رئی خوانس
معــادن و کشــاورزی تهــران در کنفرانــس روابط 
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نرختبديليوروبهريال

آرامشهمانقدرکهنیازیاساســیبرایتجارتبهشمارمیرود،
میتواندکسلکنندهونشاتگرفتهازســکوتیآزاردهندهباشد.
شرايطاقتصادیامروزايراندرســکوتیقرارگرفتهکهآرامشی

دلچسبرافراهمنمیکند.

آیا اقتصاد ایران بار دیگر 
متعادل شده است؟

ایــران و آلمــان، وضعیــت و چشــم انداز کــه اتــاق 
بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان آن را برگــزار 

کــرد روی ایــن موضــوع تاکیــد کــرد.

ــط  ــعه رواب ــود توس ــی می ش ــن پیش بین بنابرای
ــد.  ــی بمان ــدود باق ــد مح ــا در ح ــران و اروپ ای
اخیــرا اعــالم شــده 8 کشــور اروپایــی دیگــر بــه 
ــی  ــد کارای ــه می توان ــته اند ک ــتکس پیوس اینس

ــد. ــش ده ــاز و کار را افزای ــن س ای

موانــع ســر راه اینســتکس امــا هنــوز ســر جــای 
خود هســتند. الیــور اشــناکنبرگ، معاون ســفیر 
آلمــان در تهــران در کنفرانــس اتــاق بازرگانــی و 
صنایــع ایــران و آلمــان اینســتکس را مهم تریــن 
تــالش بــرای ادامــه مبــادالت اقتصــادی بــا 
ــران دانست:»ســاختاراينســتکساصــال ای
ــاقــدرتنفوذ آســاننیســتوآمريــکاب
بــاالیخــود،کاررابــرایتیماينســتکس
ــد ــهمنتظرن ــت.هم ــردهاس ــکلک مش
ــرددر ــورتگی ــیص ــادلمال ــنتب اولی
ــد ــودهوباي ــمنب ــرعتمه ــهس حالیک
تجــارتدرســترابــرایاولیــنحرکــت

ــم«. انتخــابکنی

ــا ایــن حــال وقتــی پــای تراکنش هــای بانکــی  ب
ــی  ــوز امتحان ــتکس هن ــود، اینس ــرح می ش مط
پــس نــداده اســت. تعویــق پذیــرش لوایــح 
مربــوط بــه مبــارزه بــا ترورســیم )FATF( از 
ــای  ــکاری بانک ه ــرای هم ــران کار را ب ــوی ای س
ــت. ــرده اس ــخت ک ــتکس س ــا اینس ــی ب اروپای

عبدالرضــا هاشــم زایــی، از نماینــدگان مجلــس 

ــت  ــا نشس ــان ب ــران همزم ــالمی ای ــورای اس ش
مــاه اکتبــر FATF در پاریــس در گفــت و 
ــه  ــرد ک ــد ک ــا تاکی ــزاری برن ــا خبرگ ــی ب گوی
ــه  ــران هزین ــرای ای ــح، ب ــن لوای ــن ای نپذیرفت
ــويم، ــوFATFنش ــد داشــت:»اگرعض خواه
حتــیکشــورهایدوســتمثــلچیــنو
ــیانجــام ــرانکارمال ــااي ــمب روســیهه
ــن ــزرگچی ــرکتهایب ــد.ش نمیدهن
ــا ــام ــکاب ــایآمري ــرتحريمه ــهخاط ب
ــب ــرFATFتصوي ــیاگ ــدول کارنمیکنن
نشــود،ديگــرتقريبــاکــرهزمیــنبــامــا

کارنمیکنــد«.

حسـن روحانی، رئیـس جمهور ایـران در نشسـت مطبوعاتـی 22 مهر با اشـاره بـه کاهش تـورم نقطه بـه نقطه و کاهـش نـرخ ارز گفت:»همـه آمارها بـه ما می گویـد که در 
مسـیر آرامش اقتصـادی در حال حرکـت هسـتیم«. عکس: احمـد معینی جـم / ایرنا.

ايرانايران
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روابط تجاری ایران و آلمان؛ وضعیت و چشم انداز
گزارشهمايشبزرگاتاقبازرگانیوصنايعايرانوآلمان:

ــاه 1398( در  ــر 2019 )16 مهرم ــتم اکتب روز هش
ــزرگ  ــس ب ــران کنفران ــیان آزادی ته ــل پارس هت
ــران و آلمــان  ــع ای ــی و صنای ــاق بازرگان تجــاری ات

ــد. ــزار ش برگ

حــدود 200 تــن از اعضــا و میهمانــان از 
شــرکت های ایــران و آلمانــی در کنفرانــس 
ــد  ــدا کردن ــور پی ــور حض ــاری دو کش ــط تج رواب
تــا دربــاره وضعیــت فعلــی و چشــم انداز آینــده آن 
بــا یکدیگــر گفت وگــو کننــد. عباســعلی قصاعــی، 
ــان  ــران و آلم ــع ای ــی و صنای ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــن  ــوب از ای ــتقبال خ ــنودی از اس ــراز خوش ــا اب ب
رویــداد گفــت کــه ایــن اســتقبال نشــان می دهــد 
کــه عالقــه و نیــاز بــه تجــارت بــا آلمــان همچنــان 

وجــود دارد.

داگمــار فــن بن اشــتاین، مدیرعامــل اتــاق و 
فرســتاده اقتصــاد آلمــان بــه ایــران نیــز آمــار روند 
تجــارت دو کشــور و وضعیــت فعلــی آن بــرای 
حضــار تشــریح کــرد و گفــت کــه بیــن ســال های 
2010 تــا 2013 حجــم تجــاری دو کشــور از 4.71 
ــید.  ــورو رس ــارد ی ــه 2.12 میلی ــورو ب ــارد ی میلی
البتــه کمــی از ایــن کاهــش حجم تــا ســال 2017 
دوبــاره بازگشــت؛ تــا جایــی که حجــم تجــاری در 

ســطح 3.38 میلیــارد یــورو قــرار گرفــت. امــا پس 
از اعمــال دوبــاره تحریم هــای امریــکا علیــه ایــران 

ــه کاهــش گذاشــت. ــار دیگــر رو ب ب

ــرای  ــران را ب ــازار ای ــن ب ــر ای او گفــت کــه عــالوه ب
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی پرچالــش 
تلقــی می کنــد. و در ایــن راســتا بــه پایــش امنیت 
ــس در  ــای مجل ــز پژوهش ه ــرمایه گذاری مرک س
ــه  ــن بن اشــتاین البت ــرد. ف ــاره ک ــز 1397 اش پایی
ظرفیت هــای بــازار ایــران را نیــز از قلــم نینداخــت 
ــا بیــش  ــران ب ــه جامعــه اســتارتاپ ای و در ادامــه ب
از 5 هــزار اســتارتاپ فعــال پرداخــت و آن را نشــان 
ــن کشــور  ــوآوری در ای ــت و روح ن از وجــود خالقی

ــت. گرف

در ادامــه ایــن کنفرانــس بوطــاق خانبداقــی و 
میشــائیل بیــچ، دو نایــب رئیــس و اتــاق بازرگانی و 
صنایع ایــران و آلمــان و نازنین بهمنــی، مدیرعامل 
شــرکت بی ســی دیجیتــال و عضــو هیــات رئیســه 
اتــاق در ســخنرانی های خــود بــه مســائل و 

ــد. ــران پرداختن ــی در ای ــکالت فعل مش

قدیمــی بــودن صنعت ایــران از مشــکالتی بــود که 
بــه آن هــا پرداختــه شــد. طــی ســال ها بــه دلیــل 

نبــود رقابــت از طریق بــازار جهانــی ، شــرکت های 
ــره وری و  ــش به ــرای افزای ــزه الزم ب ــی انگی ایران
کیفیــت نداشــته اند. ترخیــص کاال از گمــرک 
ــای  ــادی از کااله ــداد زی ــت واردات تع و ممنوعی
خارجــی از دیگر مشــکالتی هســتند کــه بازرگانان 

ــه رو هســتند. ــا روب ــا آن ه ــان ب همچن

ــد  ــا می توان ــران ام ــتارتاپی ای ــده اس ــه زن جامع
امیدبخــش باشــد. بــازار ایــران در بخــش 
دیجیتالی شــدن فرصت هــای بســیار خوبــی دارد و 
توســعه زیرســاخت در ایــن بخــش هنــوز می تواند 
ــراد  ــه اف ــد. البت ــه کن ظرفیــت بســیار بزرگــی ارائ

ــتند. ــا هس ــرای نوآوری ه ــز پذی ــه نی جامع

ــا  قانــون جدیــد حفاظــت داده هــای اتحادیــه اروپ
ــالف  ــر خ ــد. ب ــان آم ــه می ــا ب ــن گفت وگوه در ای
آن چــه کــه بــه نظــر می رســید، مشــخص شــد که 
ایــن قانــون بــه صــورت روزمــره در کار بســیاری از 
ــروکار  ــا س ــا اروپایی ه ــه ب ــی ک ــرکت های ایران ش

دارنــد، تاثیــر گــذار اســت.

شــرکت های لوفتانــزا، تــوف نــورد ایــران، 
همــکاران سیســتم و کنــدور حامیــان مالــی ایــن 

همایــش بودنــد.

تقدیر رئیس اتاق تهران از تالش های اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

مسعودخوانســاری،رئیساتاقبازرگانیتهراندرســخنانخودضمننقداينستکساز
تالشهایاتاقبازرگانیوصنايعايرانوآلمانتقديرکرد.

ــی،  ــاق بازرگان ــس ات ــاری، رئی ــعود خوانس مس
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران در 
ــران و آلمــان کــه  ــط تجــاری ای ــس رواب کنفران
ــاق  ــای ات ــد از تالش ه ــزار ش ــر برگ روز 8 اکتب
بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان تقدیــر 
ــران و آلمــان بســیار  ــان ای ــادالت می کــرد: »تب
ــان  ــران و آلم ــی ای ــاق بازرگان ــت و ات ــم اس مه
ــا  ــه تنه ــا ن ــد ت ــالش می کن ــه ت ــن زمین در ای
ــتر و  ــه، بیش ــوند بلک ــظ ش ــادالت حف ــن تب ای

عمیق تــر نیــز بشــوند«.

او بــا وجــود ایــن بــه دلیــل تحریم هــای 
اقتصــادی ایــاالت متحــده چالش هــای بزرگــی 
ــاری  ــد. خوانس ــات می بین ــن اقدام ــر ای را براب
ــه  ــه اتحادی ــرد ک ــاد ک ــز انتق ــن نی ــه از ای البت
اروپــا حتــی پایبنــدی خــود بــه برجــام را اعالم 
ــه  ــه آن چ ــع ب ــا در واق ــر او ام ــه نظ ــرده، ب ک
ــده  ــه عقی ــت. ب ــرده اس ــل ک ــر عم ــه کمت گفت
رئیــس اتــاق تهــران اتحادیــه اروپــا کمتــر 
کاری در ایــن زمینــه می توانــد انجــام دهــد 
و اینســتکس هــم پاســخگوی توقعــات نیســت.

ــه وضعیــت اینســتکس  ــاد ب خوانســاری در انتق

گفــت: »حتــی در صورتــی کــه اینســتکس 
ــی  ــان باق ــن مشــکل همچن ــی شــود، ای عملیات
ــا  ــرد و ی ــت نخ ــران نف ــی از ای ــه کس ــت ک اس
ز تبــاالت مالــی آن  بانک هــای اروپایــی ا
ــارت  ــه تج ــود آن ک ــا وج ــد. ب ــتیبانی نکنن پش
ــوردار  ــی برخ ــابقه طوالن ــکا از س ــا و امری اروپ
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــا بای ــت، اروپایی ه اس

ــتند«. ــکا هس ــتقل از امری ــه مس ــد ک کنن

ــد  ــرخ رش ــه ن ــادالت ب ــن تب ــکالت ای او از مش
ــرخ  ــداری ن ــران و ناپای ــی در ای ــادی منف اقتص
تبدیــل ارز در چنــد ســال گذشــته اشــاره کــرد. 
ــران بیشــتر  ــل ای ــن دالی ــه همی ــه ب ــت ک و گف
ــه  ــود در منطق ــایگان خ ــا همس ــارت ب روی تج

ــت. ــرده اس ــز ک تمرک

معاون سفیر آلمان: ظرفیت های بسیار دلیلی برای خوش بینی

دکترالیوراشناکنبرگ،معاونسفیرآلماندرتهران،درچهارچوبهمايشاتاقبازرگانی
وصنايعايرانوآلماندرروزهشتماکتبر2019دربارهروابطتجاریدوکشورصحبتکرد.

ــدد  ــال مج ــل اعم ــه دلی ــی را ب ــرایط فعل او ش
پرتنــش  بســیار  مریــکا  ا تحریم هــای 
ــان  ــران و آلم ــاری ای ــط تج ــا رواب ــد ام می بین
ــن دو  ــط بی ــرای رواب ــی ب ــل اتکای ــتون قاب را س
کشــور می دانــد و تاکیــد کــرد :»از فعالیــت 
یــران حمایــت  شــرکت های آلمانــی در ا
ــی را  ــای خوب ــژه فرصت ه ــه وی ــم.« ب می کنی
ــه  ــطی ک ــک و متوس ــرکت های کوچ ــرای ش ب
ــا  ــد، متصــور اســت ت ــکا ندارن ــا امری ــی ب تجارت
پــا در بــازار ایــران بگذارنــد. دکتــر اشــناکنبرگ 
در ادامــه گفــت: »بازار بــزرگ ایــران، پتانســیل 
خوبــی دارد کــه در حــال حاضــر از آن اســتفاده 

. » د نمی شــو

او در ایــن راســتا بــه ســازوکار اینســتکس 
ــی  ــادالت مال ــت تب ــرار اس ــه ق ــرد ک ــاره ک اش
ــر  ــن خب ــد. همچنی ــهیل کن ــران را تس ــا ای ب
پیوســتن 8 کشــور دیگــر نیــز به ایــن ســازوکار 
ــالم  ــال 2019 اع ــر س ــه روز اول اکتب ــی ک مال

ــرای  ــر اینکــه حفــظ برجــام ب ــا تاکیــد ب شــد. ب
ــوردار  ــت برخ ــن الوی ــان از باالتری ــت آلم دول
اســت. اشــناکنبرگ در پایــان نیــز نتیجــه 

ــود. ــن ب ــد خوش بی ــه بای ــت ک گرف

ــزای  ــاره صــدور وی ــن درب اشــناکنبرگ همچنی
آلمــان بــه تجــار ایرانــی نیــز بــه آمــار 65 
ــه  ــه ب ــرد ک ــاره ک ــش اش ــال پی ــی س هزارتای

ــت. ــده اس ــی داده ش ــاع ایران اتب

آلبوم

ايرانايران
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ــت  ــش امنی ــوان »پای ــا عن ــی ب ــس، در گزارش ــای مجل ــز پژوه ه ــادی مرک ــات اقتص ــر مطالع  دفت
ســرمایه گذاری بــه تفکیــک اســتان ها و حوزه  هــای کاری )4. پاییــز 1397(« بــا اســتفاده از آمارهــای 
رســمی منتشــر شــده کنونــی و در دســترس و نیــز مشــارکت فعــاالن اقتصــادی از همــه اســتان های 
ــه تفکیــک  کشــور، وضعیــت مولفه هــای امنیــت ســرمایه گذاری در پاییــز ســال 1397 اســتخراج و ب

ــت.  ــرده اس ــه ک ــب وکار ارائ ــای کس ــا و حوزه ه ــتان ها، مولفه ه اس

ــرمایه گذاری در  ــت س ــش، امنی ــن پژوه ــف ای ــاس تعری ــر اس ــه ب ــده ک ــوان ش ــزارش عن ــن گ در ای
شــرایطی بــه طــور کامــل برقــرار می شــود کــه متغیرهــای اقتصــاد کالن )نــرخ تــورم، نــرخ ارز و...( از 

ــد: ــد باش ــر بهره من ــرایط زی ش
 باثبات یا قابل پیش بینی باشد

 قوانین و مقررات و رویه ها و تصمیمات اجرایی باثبات
 برای همه شفاف و قابل درک باشد

ــان  ــان در زم ــر، تغییراتش ــرورت تغیی ــورت ض ــوند و در ص ــرا ش ــری اج ــهل و موث ــور س ــه  ط  ب
ــد ــرار باش ــالمت اداری برق ــن س ــد، همچنی ــان برس ــالع ذی نفع ــه اط ــرا ب ــش از اج ــی پی معقول

ــه  ــترس هم ــر در دس ــفاف و براب ــور ش ــه ط ــادی ب ــای اقتص ــر فعالیت ه ــر ب ــات موث  اطالع

شــهروندان باشــد
ــرض  ــهروندان از تع ــه ش ــال هم ــان و م  ج

ــد ــون باش مص
 حقــوق مالکیــت بــرای همــه دقیــق 

تعریــف و تضمیــن شــده باشــد
 نهادهــای قضایــی و انتظامــی چنــان مجهز 
و ســالم و کارآمــد باشــند کــه هرگونــه 
اســتفاده خودســرانه و بــدون اجــازه از 
ــران،  ــری دیگ ــا فک ــی ی ــای فیزیک دارایی ه
ــد ــه نباش ــه صرف ــرون ب ــس مق ــرای هیچ ک ب

 شــهروندان مالباختــه بتواننــد بــا مراجعــه 
بــه نهادهــای قضایــی و انتظامــی بــا 

ــان،  ــن زم ــه و در کوتاه تری ــن هزین کمتری
ــراه  ــه هم ــود را ب ــه خ ــت رفت ــال از دس م

خســارت مربــوط، دریافــت کننــد
ــت در  ــد و صداق ــه عه ــای ب ــگ وف  فرهن

ــد. ــج باش ــادی رای ــز اقتص مراک
بــر اســاس مطالعــات مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس شــورای اســالمی، شــاخص کل 
امنیــت ســرمایه گذاری در ایــران در پاییــز 
10 بدتریــن  6  از 10 ) 1397 کمیــت 43/
ــددی  ــدار ع ــت. مق ــده اس ــی ش ــت( ارزیاب حال
ایــن شــاخص در مطالعــه تابســتان گذشــته 
ــه نشــان می دهــد  ــود ک 6/32 محاســبه شــده ب
کمیــت امنیــت ســرمایه گذاری در پاییــز 1397 
ــزان 0/11  ــه می ــل از آن ب ــل قب ــه فص ــبت ب نس
افزایــش یافتــه و نامناســب تر ارزیابــی شــده 

اســت.

ــی  ــاس ارزیاب ــر اس ــد ب ــزارش می افزای ــن گ ای
فعــاالن اقتصــادی مشــارکت کننده در ایــن 
ــه  ــر ب ــه زی ــز 1397 ســه مولف پیمایــش، در پایی
عنــوان نامناســب ترین مولفه هــای امنیــت 

ســرمایه گذاری ارزیابــی شــده  اند:
 عمــل مســئوالن ملــی بــه وعده هــای 

داده شــده
 اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی

ــی در معامــالت ادارات  ــوذ و تبان  اعمــال نف
ــی حکومت

همچنیــن مناســب ترین مولفه هــای امنیــت 
ــا(  ــایر مولفه ه ــه س ــبت ب ــرمایه گذاری )نس س

ــر اســت: ــوارد زی ــز م ــز 1397 نی طــی پایی
 ســرقت مالــی )پــول نقــد، کاال، تجهیــزات 

ــین آالت( و ماش
 اســتفاده غیرمجــاز از نــام و عالئــم تجــاری 

یــا مالکیــت معنــوی
 رواج توزیع کاالی قاچاق

ــا اســتفاده  ــزارش ب ــن گ ــر اســت، ای شــایان ذک
ــاری  ــی و آم ــای پیمایش ــه داده ه از دو مجموع
و شــاخص کلــی )ترکیــب دو مجموعــه داده 

ــت. ــده اس ــه ش ــاری(، تهی ــی و آم پیمایش

در گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
ــد  اســالمی آمــده اســت کــه ایــن نتایــج می توان
حاکــی از فاصلــه میان ذهنیــت فعــاالن اقتصادی 
ــران  ــا داده هــای آمــاری اقتصــاد ای )پیمایــش( ب
نیــز باشــد. انتظــار مــی رود بخشــی از ایــن فاصله 
بــا افزایــش تدریجــی در حجــم نمونه هــای 
قابــل قبــول پیمایــش بــه حداقــل قابــل تعمیــم 

ــد.  )حــدود 11470 مــورد( کاهــش یاب

گفتنــی اســت بــر اســاس نتایــج ایــن پیمایــش، 
در پاییــز 1397، از بیــن 9 حــوزه فعالیــت 
اقتصــادی، فعــاالن اقتصــادی در حوزه  هــای 
صنعــت )شــامل همــه صنایــع و مــوارد مرتبــط 
بــا ســاختمان(، بدتریــن ارزیابــی و فعــاالن 
اقتصــادی در حوزه هــای هتــل، رســتوران، 
تهیــه و توزیــع غــذا و حوزه هــای نفــت 
خــام و گاز طبیعــی، تأمیــن آب و بــرق و گاز 
مشــترکا بهتریــن ارزیابــی را از وضعیــت امنیــت 

ســرمایه گذاری ارائــه کرده انــد. 

بــر اســاس ایــن گــزارش در حالــی کــه در 
تابســتان 1397 )مطالعــه فصــل قبــل(، از بیــن 
9 حــوزه فعالیــت اقتصــادی، فعــاالن اقتصــادی 
ــع و  ــه صنای ــامل هم ــت )ش ــای صنع در حوزه  ه
مــوارد مرتبــط بــا ســاختمان(، بدتریــن ارزیابــی 
ــات و  ــای ارتباط ــادی در حوزه ه ــاالن اقتص و فع
ــی  ــارداری، عمده فروش ــل، انب ــع )حمل ونق توزی
و خرده فروشــی( بهتریــن ارزیابــی را از وضعیــت 

ــد. ــه داده بودن ــرمایه گذاری ارائ ــت س امنی

مرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیدرگزارشی
بهپايشامنیتســرمايهگذاریبهتفکیکاستانهاو
حوزههایکاریدرپايیز1397پرداختهکهنشانمیدهد

نمرهناامنیسرمايهگذاریدرايران6/43از10است.

امنیت سرمایه گذاری در ایران چقدر است؟
عکس:فتوکن / شاتراستاک
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ــرایط  ــود نســبی ش ــه بهب ــد ب ــه می توان ــوری اســت ک ــت فاکت ــت نف ــش نســبی قیم ــران افزای در ای
اقتصــادی بینجامــد. امــا در هــر حــال شــرایط سیاســی ایــن کشــور همچنــان باعــث وجــود ناامنــی 
اقتصــادی بــرای شــرکت ها شــده اســت. شــرایط کلــی اقتصــاد ایــران بــه طــور مشــخص منفی اســت. 
در ایــن نظرســنجی در مجمــوع شــرایط کلــی منفــی 21 ارزیابــی شــده اســت. نکتــه ای کــه بیــش از 

ــا  ــد پیش بینی ه ــه می کن ــب توج ــز جل ــر چی ه
از وضعیــت رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت 
جایــی کــه 67 درصــد معتقدنــد وضعیــت 
ــود  ــه بهب ــا 7 درصــد ب ــر خواهــد شــد و تنه بدت
امیدوارنــد. کــه در نتیجــه عــدد منفــی 60 برای 
ــکالت  ــت. از مش ــده اس ــت ش ــور ثب ــن فاکت ای
اصلــی شــرکت های فعــال در ایــن کشــور  
ــوب  ــی و چهارچ ــرایط کل ــل ارز، ش ــرخ تبدی ن
فعالیت هــای اقتصــادی و همچنیــن مســائل 

ــتند. ــا هس ــه تحریم ه ــوط ب مرب

در مقابــل، مصــر کامــال شــرایط متفاوتــی 
را تجربــه می کنــد. در مجمــوع شــرکت ها 
شــرایط کنونــی خــود را 63 درصــد مثبــت 
ــدی  ــان از رضایت من ــه نش ــد ک ــی کرده ان ارزیاب
آن هــا دارد. همچنیــن انتظــار دارنــد تــا در آینده 
ــت(.  ــد مثب ــود )69 درص ــر ش ــرایط به ــز ش نی
عــدد 44 درصــد مثبــت نیــز از خوش بینــی 
نســبی شــرکت ها نســبت بــه تغییــرات در تولید 
ناخالــص داخلــی ایــن کشــور حکایــت می کنــد. 
از مشــکالت ایــن کشــور امــا هزینــه بــاالی 

ــتند. ــه هس ــواد اولی ــرژی و م ان

در مقایســه، کشــورهای آفریقایــی همچنــان 
نقــاط جهــان رشــد  از ســایر  ســریع تر 
می کننــد. اکثریــت شــرکت های آلمانــی در 
کنیــا نیــز انتظــار شــرایط خــوب اقتصــادی برای 
شرکتشــان را دارنــد. البتــه ایــن شــرکت ها 
نشــانی تغییــر چندانــی در وضعیــت کلــی 

اقتصــادی کنیــا نمی بیننــد. 

نــرخ رشــد اقتصــادی در جهــان بــه طــور 

دورنمایکســبوکارجهانیاتاقبازرگانیوصنايعآلمان
دربارهشــرايطعمومیاقتصادیدرکشورهایمختلفو
پیشبینیبنگاههایاقتصادیبانظرســنجیاز4هزارو
500اتاقبازرگانیاينکشوردرسراســردنیادرمجموع

چشماندازیمنفیرابهتصويرمیکشد.

آینده نامعلوم اقتصاد ایران
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بهتر خواهد شد ثابت مى ماند بدتر خواهد شد

ــر اســت. ــه صــورت زی ــران، مصــر و کنیــا ب ــی شــرکت های فعــال در کشــورهای آلمــان، ای ارزیاب

Freepik/عکس:شاتردين

اعدادازتفريقدرصدمثبتومنفیبهدستآمدهاند.

کلــی در حــال کنــد شــدن اســت. امســال 
ــد  ــا 3 درص ــی تنه ــص جهان ــد ناخال ــز تولی نی
نســبت بــه ســال گذشــته بیشــتر خواهــد شــد. 
بــار درگیری هــای تجــاری بین المللــی و 
ــورهای  ــه در کش ــت حمایت گرایان ــد سیاس رش
ــی بیــش از پیــش  مختلــف را شــرکت های آلمان
احســاس می کننــد. در مجمــوع تنهــا 24 درصد 
ــای  ــنجی اتاق ه ــر س ــه در نظ ــرکت هایی ک از ش
بازرگانــی خارجــی آلمــان شــرکت کردنــد، 
ــد  ــی کردن ــت ارزیاب ــش رو را مثب ــاه پی دوازده م
کــه پایین تریــن مقــدار از ســال 2015 تــا کنون 
اســت. در مقابــل بــرای اولیــن بــار اکثریــت )27 
درصــد( انتظــار بدتــر شــدن شــرایط کلــی 
ــار  ــند. در کن ــان را می کش ــور میزب ــاد کش اقتص
افزایــش موانــع بــرای تجــارت، نامشــخص بودن 
ــرایط  ــز ش ــر چی ــش از ه ــت و بی ــرایط برگزی ش
ــی  ــدگان اصل ــوان بازدارن ــه عن ــاد ب ــی اقتص کل
ــمرده  ــی برش ــارت جهان ــی و تج ــد بازرگان رش

ــدند. ش

ــا  ــه اروپ ــال در اتحادی ــژه شــرکت های فع ــه وی ب
ــه  ــی ب ــا بدین ــکا بیــش از پیــش ب و شــمال آمری
تغییــرات اقتصــادی ســال جــاری می نگرنــد. در 
کشــورهای در حــال توســعه شــرایط کمــی بهتر 
بــه نظــر می رســد. برخــی از کشــورهای جنــوب 
ــورهای  ــدادی از کش ــد و تع ــیا، هن ــرقی آس ش
آفریقایــی نــرخ رشــد اقتصــادی باالیــی را ثبــت 
ــی  ــرکت های آلمان ــده ش ــث ش ــه باع ــد ک کردن
در ایــن کشــورها انتظــار رشــد کســب و کار خود 
را داشــته باشــند. هرچنــد دورنمــای اقتصــادی 
ــن  ــاری ای ــم تج ــرکای مه ــه ش ــیار ب ــا بس آن ه
ــن  ــا ای ــن وابســته اســت. ب ــد چی کشــورها مانن
ــا در  ــر دنی ــی در سراس ــرکت های آلمان ــه ش هم
ــرکت ها  ــی از ش ــتند. نیم ــرفت هس ــال پیش ح
شــرایط کنونــی خــود را خــوب و تنهــا 10 درصد 

ــد. ــی کرده ان ــد ارزیاب آن را ب

ایــن نظرســنجی مشــکالت  بــر اســاس 
ــور  ــن کش ــارج از ای ــی در خ ــرکت های آلمان ش
در 12 مــاه پیــش رو بــه ترتیــب بــه صــورت زیــر 

هســتند:

ــرای نخســتین  ــه ب ــی اســت ک ــن گفتن همچنی
بــار اســت کــه موانــع تجــاری و ترجیــح 
شــرکت های داخلــی بــه 5 فاکتــور ریســک 

نــد. اصلــی شــرکت ها راه یافته ا
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آياحذف4صفرازپولايرانبانکمرکزیرابههدفیدرسرداردمیرساند؟

حذف صفر از پول ملی

در دیمــاه ســال 1397، رییــس کل بانــک 
مرکــزی، عبدالناصــر همتــی در جلســه ای 
مشــترک بــا گروهــی از نماینــدگان مجلــس 
اعــالم کــرد »نقدینگــی 1700 هــزار میلیــاردی، 
ــورم از  ــل ت ــه دلی ــود را ب ــدرت خ ــد ق 30درص
ــول  ــر از پ ــم 4 صف ــت، می خواهی ــت داده اس دس
ــه  ــر چ ــن کار ه ــد ای ــم و بای ــذف کنی ــی را ح مل
زودتــر انجــام شــود«.  در کتــاب هــای اقتصــادی 
ــول  ــر از پ ــذف صف ــتقیم ح ــاط مس ــاره ارتب درب
ــورم نظــرات واضحــی وجــود  ــا کاهــش ت ــی ب مل
نــدارد امــا دربــاره شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی 
انجــام چنیــن اصالحاتــی نظــرات تقریبــاً 
ــز  ــت آمی ــام موفقی ــود دارد و  انج ــری وج دقیقت
ــکان  ــی ام ــرایط خاص ــت ش ــات تح ــن اقدام ای

ــت. ــر اس پذی

از اینــرو الزم اســت شــرایط انجــام ایــن سیاســت، 
بــا آنچــه کــه در حــال حاضــر اقتصــاد کشــورمان 

بــا آن مواجــه هســت، مقایســه گــردد. 

ــر  ــه حــذف صف ــادی از کشــورها تجرب ــداد زی تع
ــی 6  ــن ط ــد. آرژانتی ــود را دارن ــی خ ــول مل از پ
مرحلــه از ســال هــای 1967 تــا 1994 میــالدی، 
18 صفــر از پــول ملــی خــود را حــذف کــرد. 
بولیــوی در دهــه 1980 اقــدام بــه حــذف 9 صفــر 
کــرد. اوکراین نیــز طــی دو مرحلــه در ســال های 
ــج  ــول رای ــر از پ ــالدی، 6 صف 1985 و 1991 می
خــود را حــذف کــرد. بــه ایــن فهرســت می تــوان 
مکزیــک، هلنــد و روســیه را اضافــه کــرد. بــا ایــن 
همــه آیــا تــورم در ایــن کشــورها پــس از حــذف 
صفــر، کاهــش یافتــه اســت؟ بــرای یافتــن پاســخ 
ــه ناموفــق  ــه موفــق و یــک تجرب بایــد یــک تجرب

ــود. ــی را بررســی نم ــن الملل بی

ــه  ــی ک ــاوه، در حال ــت زیمب ــال 2003 دول در س
برای مهــار تــورم هیــچ برنامه مشــخصی نداشــت 
و بــا وجــود تــورم هــزار درصــدی اقــدام بــه حذف 

ــدام  ــن اق ــرد. ای ــی خــود ک ــول مل ــر از پ ســه صف
کمتریــن اثــر را بــر اقتصــاد داشــت. همیــن 
ــا  ــال 2006 ت ــاره از س ــادی دوب ــت اقتص سیاس
ــر  ــذف 25 صف ــرای ح ــه ب ــه مرحل 2010 در س
اتخــاذ شــد ولــی از ایــن سیاســت نتیجــه نگرفــت 
و در نهایــت در ســال 2011 بــا جایگزیــن نمــودن 
دالر و یــورو بــه جــای پــول ملــی و رســمی کشــور 

ــب نشســت. ــن سیاســت عق از ای

ــه راه دیگــری درپیــش گرفــت و پیــش  ــا ترکی ام
ــت  ــه تثبی ــک برنام ــر ی ــذف 6 صف ــرای ح از اج
موفــق را پشــت ســر گذاشــت. اقتصــاد ترکیــه در 
ــی  ــل قبول ــعه و از رشــد اقتصــادی قاب ــال توس ح
برخــوردار بــود بــا اینکه تــا ســال 2005 میــالدی، 
بــرای 25 ســال درگیــر تــورم بــود و در ســال های 
ــاالی 100 درصــد  ــورم ســالیانه ب 1981، 1996 ت
ــیار  ــام بس ــا، ارق ــود و قیمت ه ــرده ب ــه ک را تجرب
ــان  ــه زم ــان ترکی ــا اقتصاددان ــد. ام ــی بودن بزرگ
مناســبی را بــرای اجــرای ایــن پــروژه آغــاز نموده 

ــد. بودن

در ابتــدای ســال 2005، دولــت ترکیــه یــک لیــر 
ــرار  ــم ق ــر قدی ــون لی ــک میلی ــادل ی ــد را مع جدی
ــا  داد و ایــن عملیــات در یــک دوره پنــج ســاله و ب
اســتفاده همزمــان هــر دو واحــد پــول لیــر جدیــد 
و لیــر قدیــم و بــا نــرخ برابــری اعــالم شــده صورت 
ــت  ــی دول ــول مل ــالح پ ــت اص ــت. سیاس پذیرف
ــردن  ــارج ک ــا از رده خ ــال 2010، ب ــه در س ترکی
ــا  ــد ب ــر جدی ــی لی ــازار و رواج قانون ــم از ب ــر قدی لی

ــه انجــام رســید. ــت ب موفقی

ــک رکــود  ــه ی ــاوه در میان ــل کشــور زیمب  در مقاب
ــن  ــرای ای ــه اج ــم ب ــاله تصمی ــادی ده س اقتص
سیاســت گرفــت. سیاســتی کــه در عمــل موفــق 

ــد. نش

ــه  ــادر ب ــی ق ــه تنهای ــر ب ــدف صف ــن ح بنابرای
ــا وجــود ایــن کــه یکــی  ــورم نیســت. ب کاهــش ت
از دالیــل اصلــی حــذف صفــر از پــول ملــی، 
می توانــد ســاده ســازی معامــالت باشــد امــا اگــر 
ــرل نشــود،  ــورم در کشــور کنت ــا آن ت ــان ب همزم
ایــن اقــدام کمکــی بــه مــورد یــاد شــده نخواهــد 
ــا  ــاره صفر ه ــا دوب ــت ه ــش قیم ــا افزای ــرد و ب ک
ــاه مــدت  ــاز خواهنــد گشــت. همچنیــن در کوت ب
تجربــه نشــان داده، اقتصــاد، یــک افزایــش قیمت 
ــرد.  ــد ک ــه خواه ــدت را تجرب ــاه م ــی و کوت مقطع

ــد  ــه می کنن ــادی، توصی ــران اقتص ــب نظ صاح
کــه در دوره اجــرای طــرح، تــورم در اقتصــاد بایــد 
کنتــرل شــده و یا بــا نــرخ پاییــن باشــد. حــال اگر 
ــل  ــورم از قبی ــرل ت ــدم کنت ــت، ع ــت دول سیاس
ــا  ــد و ی ــاطی باش ــای انبس ــت ه ــرای سیاس اج
ــد،  ــورم نباش ــرل ت ــه کنت ــادر ب ــت ق ــه دول اینک
سیاســت حــذف 4 صفــر، بی اثــر و یــا حداقــل کم 
اثــر خواهــد شــد. از ســویی دیگــر اســتقالل بانک 
ــازی  ــی را ب ــم و اساس ــیار مه ــش بس ــزی نق مرک
ــام  ــت در انج ــت دول ــراه آن، حمای ــد. هم می کن
ــا بانــک مرکــزی از  سیاســت گذاری های همســو ب
دیگــر عوامــل مهــم در ایــن بخــش اســت. بدیهی 
اســت هرگونــه انحــراف بودجــه ای، عــدم کنتــرل 
هزینه هــای دولــت، تامیــن کســری بودجــه 
ــد از  ــب درآم ــی، کس ــای تورم ــق روش ه از طری
طریق فــروش ارز و مــواردی از این دســت آســیب 

ــد. ــت می زن ــن سیاس ــه ای ــدی ب ج

ــت های  ــب و کار، سیاس ــای کس ــودن فض آرام نم
جامــع اصــالح بــازار، انجــام اصالحــات 
درفرآیندهــای تامیــن اجتماعی و اصالح ســاختار 
مالیاتــی از دیگــر زوایــای ایــن چندوجهــی اســت 

ــرد.  ــی ک ــه کاف ــه آن توج ــد ب ــه بای ک

ــارت  ــا جس ــد تنه ــی رس ــر م ــه نظ ــن رو ب از ای
ــت و  ــی نیس ــاله کاف ــن مس ــا ای ــده ب ــه ش مواج
مســاله دارای دامنــه ای وســیعتر از توانایــی هــای 
ــه  ــجام کلی ــد انس ــت و نیازمن ــزی اس ــک مرک بان
ــن  ــت ای ــل مدیری ــی کام ــت و همراه ارکان دول

ــت.   ــرح اس ط

هما شکاریان

ايران
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ثبت شرکت – از حمایت تا خودساختگی
انجیاوآلمانیازشرکتهایکوچکومتوسطدرايرانحمايتمیکند.

کرســیتین فلدمــن، یــک کارشــناس آلمانــی در 
ایــران اســت کــه بــه وزارت کار و امــور اجتماعی 
مشــاوره می دهــد. او کــه نماینــده یــک ســازمان 
ــرایط  ــود ش ــا وج ــت ب ــی اس ــی آلمان غیردولت
ناپایــدار اقتصــاد ایــران فرصت هــای زیــادی 
ــن در  ــت. فدلم ــور اس ــور متص ــن کش ــرای ای ب
مصاحبــه اختصاصــی بــا دیــدگاه بــر جایــگاه پــر 
اهمیــت شــرکت های کوچــک و متوســط ایرانــی 
در اقتصــاد کشــور و ایجــاد فرصت هــای شــغلی 

تاکیــد می کنــد.

دولــت ایــران می خواهــد از شــرکت های 
ــتا  ــن راس ــد و در همی ــتیبانی کن ــک پش کوچ
ــک  ــارت بان ــا نظ ــت وزارت کار و ب ــه درخواس ب
مرکــزی برخــی از بانک هــای ایرانــی ماننــد 

ــرای  ــن شــرکت ها ب ــه ای رســالت و کشــاورزی ب
ــرخ بهــره  ــا ن ــا توســعه خــود وام هایــی ب ثبــت ی
پاییــن ارائــه می دهنــد. البتــه فلدمــن می گویــد 
تازه کارهــا معمــوال ایــن وام هــا را در جــای 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد. ب ــه می کنن ــتباهی هزین اش
ــرمایه گذاری های  ــرای س ــی ب ــول کاف ــا پ بعده
ــن رو  ــد. از ای ــد ندارن ــای تولی ــا هزینه ه الزم و ی
ــز  ــاد موفقیت آمی ــرای ایج ــد: »ب ــد می کن تاکی
یــک شــرکت بــه مقــدار مشــخصی دانــش فنــی 
و مالــی نیــاز اســت«. اینجــا جاییســت کــه 

ســازمان غیردولتــی او وارد می شــود.

کارآفرینــان تــازه کار می تواننــد بــا کمــک 
دوره ای بــه نــام »بازی هــای تجــاری« بــه 
ــت  ــرای مدیری ــرح اســتراتژی هایی ب روشــی مف

مالــی یــک کســب وکار را فراگیرنــد و درصورتــی 
کــه دوره را بــا موفقیــت بــه پایان بــه رســانند، از 
ــرده وام دریافــت کننــد. فلدمــن  بانک هــای نام ب
می گویــد کــه قــرار اســت بــه کمــک ایــن پــروژه 
ســازمان او و وزارت کار، دانــش اقتصــادی و مالی 

ــان داده شــود. ــه کارآفرین الزم ب

ــازه کار،  ــان ت ــه تنهــا کارآفرین او معتقــد اســت ن
بلکــه بخش هــای مختلــف اقتصــاد ایــران 
ــن ــرد: »اي ــد ب ــره خواهن ــوزش به ــن آم از ای
ــای ــاچالشه ــرکتکنندهراب ــازیش ب
ــددر ــهباي ــدک ــهرومیکن ــیروب بزرگ
ــا ــارداریت ــد؛ازانب ــتهباش ــرداش نظ
ــتیک، ــالجس ــامت ــوادخ ــردازشم پ
بازاريابــیمديريــتمنابــعانســانی،

کارآمــوزانوفــروش.کارشناســانآلمانی
وکارشناســانبومــیآموزشديــده
ــراه ــرهم موسســهاشپارکاســهعــالوهب
بــرعملکــردشــرکتکنندگاننیــز
نظــارتمیکننــد.شــرکتکنندگان
پــسازپايــانايــندوره،ازبانــک
ــهدرآن ــردک ــدک ــایوامخواهن تقاض
دلیــلدرخواســتوجزئیــاتبرنامــه
ــدف ــت.ه ــدهاس ــارهش ــزاش ــینی مال
ــانرا ــهکارآفرين ــتک ــروژه[آناس ]پ
ــاده ــازارآم ــرایحضــورشايســتهدرب ب

ــد«. کن

فلدمــن بــه عنــوان الگــو بــه شــرکت های 
متوســط آلمانــی اشــاره می کنــد و چــه 
شــرکت های خانوادگــی آلمانــی ظرفیــت 
ــرایط  ــود در ش ــداری خ ــظ پای ــیاری در حف بس
ننــد فرصت هــای  نــی دارنــد و می توا بحرا
ــاره  ــد. او درب ــاد کنن ــز ایج ــداری نی ــغلی پای ش
ــی ــد: »هنگام ــز می گوی ــان نی ــت ایرانی خالقی
ــودقطعــات ــاکمب ــالب ــهطــورمث کــهب
يدکــیکــهامــکانوارداتآنهــاوجــود
ــه ــاراب ــقآنه ــیمناط ــدارد،دربرخ ن

ماننــدقطعــهاصلــیمیســازند«.

ــتریان  ــاور مش ــوان مش ــه عن ــال ها ب ــه س او ک
حقوقــی بانک  هــا فعالیــت کــرده اســت از 
تجربیــات موفــق خــود بــا شــرکت های کوچــک 
ــه فعالیت شــان را خــود از  ــد ک ــران می گوی در ای
نزدیــک مشــاهده کــرده و توانســتند وام خــود را 
نیــز از صنــدوق دولتــی دریافــت کننــد: »يــک
کارآفريــندرهمــداننزديــکمــرزعراق
درمزرعــهخــودکاشــتزنبــقرابهینــه
کــردهتــاجايــیکــهدرصــورتدريافــت
وامازبانــکمیتوانســتکســبوکار
خــودرابــدونمشــکلتوســعهدهــد.به
ــای ــتفرصته ــیلهمیتوانس ــنوس اي
ــی ــدوحت ــادکن ــتریايج ــغلیبیش ش
ــه ــالب ــورمث ــهط ــودرا[ب ]محصــولخ
روســیهصــادروارزآوریکنــد.چــرا

کــهتقاضــاوجــوددارد«. او همچنیــن 
پروژه هایــی ماننــد »یــک روســتا – یــک پــروژه« 
ــه  ــق ب ــه« متعل ــک کارخان ــه – ی ــک خان و »ی
بنیــاد اجتماعــی امیــد را پــر از فرصــت می بینــد: 
»درايــنپروژههــايــکروســتا)50
ــرروی ــايکديگ ــت(ب ــرجمعی ــا100نف ت
تولیــديــکمحصــولکارمیکننــد.
ــژه ــهوي ــاب ــدداردت ــرانقص ــتاي دول
خانوادههــایضعیــفاجتمــاعدرمناطــق
ــراد ــوادهاف ــایخان ــااعض ــتايیي روس
ــک ــکي ــهکم ــادراب ــامعت ــیي زندان
ايجــادشــغلمســتقلتوانمنــدســازدتا
ــوادهخــودراتامیــنکننــد. بتواننــدخان
توانمندســازیزنــاننیزازاهــدافکلیدی
ايــنپروژههاســت.فلدمــنهمچنیــنبــه
توريســماشــارهمیکنــد:»صنعــت
ــه ــاب ــتت ــتاس ــکفرص ــیمي تورس
ســادگیفرصتهــایشــغلیتــازه
ايجــادوبــهکشــورارزآوریشــود.
اينجــاجايســتکــهصنــدوقوام
ــارددالربودجــهدارد ــه3میلی ــیک دولت

ــد«. ــزهکن ــدمعج میتوان

فلدمــن البتــه خواســتار آن شــده کــه ایــن 
وام هــا ســاده تر و بــدون اتــالف وقــت بــه 
ــدر  ــول ه ــن پ ــه ای ــود. چ ــان داده ش کارآفرین
دادنــی نیســت. بــه نظــر فلدمــن کاهــش نیــاز به 
وثیقــه می تواننــد بــه طــور مثــال ایــن پروســه را 
ــد  ــر متقاضــی بای ــال حاض ــد. در ح ــاده  تر کن س
ــه  ــا اتومبیــل( ب دارایــی )مســتغالت، دســتگاه ی
ارزش 120 درصــد مبلــغ وام را بــه عنــوان وثیقه 
ــن ــایاي ــهج ــد: »ب ــی کن ــک معرف ــه بان ب
ــه ــامبلــغکمتــریب يــکضمانتنامــهي
ــددريافــتوامرا عنــوانســپردهمیتوان
ــد ــنپروســهمیتوان ــد.کلاي آســانکن
ــه ــودک ــريعش ــورتتس ــنص ــهاي ب
ــه ــهب ــارابالفاصل ــهوامه ــیک بانکهاي
ــه ــد،ب ــایمجــازپرداخــتنکنن پروژهه
بانــکمرکــزیجريمــهبپردازنــد.هــدف
مشــاورهمــاآناســتکهايــنپروســهرا

ــاپرداخــتوامآســانتر ازدرخواســتت
وشــفافترکنیــم.چیــزیشــبیهالگــوی
موسســهتســهیالتبــرایبازســازی

ــان«. آلم

ــط  ــه رواب ــت ک ــم اس ــان مه ــرای آلم ــون ب اکن
خــود بــا ایــران را حفظ کنــد:»ايرانکشــوری
اســتبــاظرفیتهــایبســیاروبــه
همیــندلیــلدرصــورتپیشــرفتايــن
ــد ــیمیتوانن ــایخوب ــورفرصته کش
بــهوجــودبیاينــد.هــدفآلمــان
ــط ــذاردرواب ــهنگ ــدک ــنباش ــداي باي
ــران ــااي ــنکشــورب ــالیاناي حاصــلس
ــوان ــهعن ــرانب ــهاي ــوند.چ ــعش قط
کشــوریبــافرهنــگغنــیوبــهعنــوان
شــريکتجــاریهمچنــانبــهويــژهبرای
تولیدکننــدگانمتوســطآلمانــیجــذاب
اســت.هــردوکشــورمیتواننــددر
ايــنزمانــهســختازاقتصــادبــاثبــاتو
افزايــشصــادراتووارداتبهــرهببرند.«

ايرانايران
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ــس ــهر زیمن ش

2.0

آلمانآلمان

ــود ــنب ــال1897اي ــسدرس ــهرزيمن ــانش ــیبنی ــدهاصل »اي
کــهکار،ســکونتوپژوهــشرادرهــمادغــاموبــهايــنوســیله
اکوسیســتمیبــرایموفقیــتدرآينــدهايجــادشــود«. ایــن حرف 
ــرای  ــد، اج ــر 2018 زده ش ــه در اکتب ــس ک ــل زیمن ــزر، مدیرعام ــو کای ج
پــروژه ای را مطــرح می کــرد کــه آینــده صنعــت را در خــود جــای می دهــد.

مفاهیــم ســکونت، کار کــردن، پژوهــش و یادگیری چنــان از یکدیگــر فاصله 
ــود  ــه فضــای اختصاصــی خ ــا ب ــن فعالیت ه ــدام از ای ــر ک ــه ه ــد ک گرفته ان
نیــاز دارنــد و از همیــن جهــت نیــز از نظــر مکانــی بــا یکدیگــر فاصله بســیار 
ــه نظــر  می رســد.  ــد. تصــور ادغــام ایــن کنش هــا در یکدیگــر ســخت ب دارن
در آینــده امــا در شــهر زیمنــس 2 ممکــن خواهــد شــد کــه در یــک محلــه 
ــان،  ــوژی آلم ــول تکنول ــس، غ ــد. زیمن ــی« کنی ــی »زندگ ــی واقع ــه معن ب
قصــد دارد ســکونت، کار و پژوهــش را در کنــار هــم آورد. و آن طور کــه کایزر 

غولتکنولـوژیآلمانبايـکسـرمايهگذاری600میلیون
يورويیقصـدداردآيندهکاروصنعـتراتغییردهد

آینـده صنعـت

p_moradi@dihk.co.irپویان مرادی

عکس:  شاتراستاک

Foto: Cineberg / Shutterstock.com
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ــه در  ــتین کارخان ــد. نخس ــناخته ش ــی ش جهان
ســال 1899 در همیــن زمیــن بازگشــایی شــد و 
زیمنــس ســی ســال پــس از آن اولیــن کارخانــه 
چنــد طبقــه اروپــا را آن جــا بنــا کــرد ایــن 
ــه دســتگاه های ســوئیچ تولیــد می کــرد.  کارخان
زیمنــس بــه ریشــه های خــود بازخواهد گشــت. 

چــه شــهرک همــان جایــی قــرار ســاخته خواهد 
شــد کــه اکنــون کارخانــه تولیــد ســوییچ و 
دینــام قــرار دارنــد. شــرکتی کــه بــه عنــوان یک 
ــن  ــال 1847 در برلی ــک در س ــتارتاپ کوچ اس
ــدل شــده  ــی ب ــه غول ــت، ب ــه شــکل گرف ــاز ب آغ
کــه تــا 83 میلیــارد یــورو درآمــد ســاالنه )ســال 
2018( ناخالــص دارد. ایــن غــول تکنولــوژی 
پــس از جنــگ جهانــی دوم دفتــر اصلــی خــود را 

ــخ منتقــل کــرده اســت. ــه مونی ب

ــارم ــلچه ــتنس ــهصنع ــکلدهیب ش
دربعــداقتصــاداجتماعــینیــزپیــشگام
باشــد.«چنیــن چیــزی قطعــا شــامل محیطــی 
ــا شــرایط کاری منعطــف، ادغــام اجتماعــی و  »ب
ــود.  ــه« می ش ــرون به  صرف ــکونت مق ــای س فض
تمــام ایــن شــرایط قــرار اســت در شــهر زیمنس 

ــد. ــدا کن ــق پی 2 تحق

ــس روی  ــروژه ای، زیمن ــن پ ــق چنی ــرای تحق ب
همــکاری طرف هــای دیگــری نیــز حســاب 
ــاد  ــوان ایج ــا عن ــتا و ب ــن راس ــرده و در ای ــاز ک ب
ــری  ــرارداد دیگ ــی ق ــی و صنعت ــهرکی علم ش
بــا شــهرداری برلیــن، دانشــگاه فنــی ایــن شــهر 
)TUM(، موسســه علمــی فراون هوفــر و موسســه 
ــز بســته  ــدرال )BAM( نی ــش و پژوهــش ف آزمای

ــت. اس

ــال  ــا س ــروژه ت ــن پ ــرای ای ــرای اج ــس ب زیمن
ــاز  ــاخت س ــاز دارد. کار س ــان نی ــه زم 2030 ب
ــاز خواهــد  در اشــپانداو ابتــدای ســال 2021 آغ
ــا آن زمــان پارلمــان برلیــن خــط آهــن  شــد و ت
زیمنــس را احیــا و آن را بــه شــبکه قطار شــهری 
پرســرعت خــود متصــل خواهــد کــرد. پارلمــان 
ــان  ــرکت اطمین ــن ش ــه ای ــن ب ــن همچنی برلی
ــن  ــرودگاه برلی ــا ف ــن ت ــتگاه راه آه ــا ایس داده ت
در کمتــر از 40 دقیقــه قابــل دســترس باشــد. بر 
اســاس آن چــه نایکــه می گویــد، نتیجــه مناقصه 
ــا عنــوان »محلــه ســازندگان« تــا  معمــاری آن ب
پایــان ایــن ســال، مشــخص خواهد شــد. پــس از 
آن نیــز رقابــت دیگــری نیــز برگــزار خواهد شــد 
و بــه ایــن ترتیــب شــهروندان برلیــن می تواننــد 
ــز خــود انتخــاب  ــد را نی ــن شــهرک جدی ــام ای ن

ــد. کنن
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ــرای می گویــد: »شــهرزيمنــس2دقیقــاب
همیــناســت«.

بازگشتبهاصل
زیمنــس بــا 600 میلیــون یــورو ســرمایه گذاری، 
روی زمیــن خــود بــه مســاحت 94 هکتــار 
)چیــزی حــدود 130 زمیــن فوتبــال( شــهرکی 
بــا کاربــری چندگانــه خواهــد ســاخت کــه 
ســکونت، کار و یادگیــری را در هــم ادغــام کنــد. 
ســاکنین ایــن شــهرک کــه قــرار اســت بــا 
به روزتریــن ابــزار و تکنولــوژی ارتباطــات تجهیز 
شــود، در جابه جایی هــا کربن دی اکســید 
تولیــد نخواهــد کــرد. بلوک هــای مســکونی 
ــع  ــزار مترمرب ــه 200 ه ــک ب ــاحتی نزدی در مس
ــی  ــل پیچیدگ ــه دلی ــد. ب ــد ش ــاخته خواهن س
بی ســابقه پــروژه، زیمنــس از 17 شــرکت 
مشــاوره معمــاری از آلمــان، اتریــش، ســوئیس، 
نــروژ و هلنــد دعــوت کــرده تــا در مناقصــه 
ــه  ــد ک ــه کنن ــی ارائ ــرکت و طرح ــه ش مربوط

پیچیدگی هــای پــروژه را در نظــر بگیــرد.

ایــن پــروژه و  نایکــه، مدیــر  ســدریک 
عضــو هیــات مدیــره شــرکت گفتــه: »مــا
ــهکاردر ــمک ــاندهی ــمنش میخواهی
ــهخــودخواهــد آينــدهچــهچهــرهایب
ــه ــناســت.ب ــیهمی ــراصل ــت،فک گرف
همیــنجهــتمکانهــایمختلفــی
ــساز ــیو]پ ــابررس ــردنی رادرسراس
ــا ــم.اينج ــابکردي ــنراانتخ آن[برلی
جايیســتکــه171ســالپیــش،
ــتارتاپ ــکاس ــواني ــهعن ــسب زيمن
کوچــکبنیانگــذاریشــدوهمیــنجــا
ــت ــازهایدس ــزت ــهچی ــمب میخواهی
ــهدرآن ــازک ــهرکب ــکش ــم،ي يابی
ــریو ــودويادگی ــشش ــقوپژوه تحقی

ــد«. ــاقبیفت ــماتف ــده تولی

برلین
ــال های 1913  ــن س ــس بی ــه زیمن ــهر اولی ش
ــا 1934 اینجــا ســاخته شــد و در ســال 2008  ت
ــراث فرهنگــی  ــوان می ــه عن از طــرف یونســکو ب

هنــوز هــم بــا بیــش از 11 هــزار کارمنــد و کارگر 
ــرای  ــد ب ــل تولی ــن مح ــن مهم تری ــاغل، برلی ش
زیمنس بــه شــمار مــی رود و نایکــه بــر آن تاکید 
می کند:»برلیــنبســیارپوياســتومحیــط
ــتارتاپهای ــوماس ــهایدارد.يکس نوآوران

آلمــاندراينشــهرهســتند.«

ــوع  ــه در موض ــز ک ــن نی ــرای برلی ــروژه ب ــن پ ای
ــیار  ــت، بس ــهری پیش روس ــمند ش ــهر هوش ش
ــر، شــهردار  ــد. میشــائیل مول ــو می کن ــم جل مه
ــه  ــی ک ــاد فرصت های ــن از ایج ــدار برلی و فرمان
ــاد  ــن ایج ــرای برلی ــروژه ب ــن پ ــطه ای ــه واس ب
می شــود بســیار خوشــحال اســت: »ايــن
ــه ــدتکان ــنمیتوانن ــرایبرلی ــالنب اع
ــده ــالآين ــرای20س ــیب ــدبخش امی
باشــد.فرصتهــایشــغلیايجــاد
ــهســود)مــکان خواهنــدشــد.اينهــاب
علمــی(خواهــدبــودوزيرســاخت
ــن ــردوبرلی ــدک ــرفتخواه ــزپیش نی
شــهری بــه بیشتــر و بیشتــر

ــد.« ــدش ــلخواه ــمندتبدي هوش

وســعت پــروژه تــا حــدی اســت کــه سیاســت را 

نیز بــه حرکــت وادار کــرده. کشــورهای آســیایی 
به ویــژه چیــن از ایــن شــرکت درخواســت کرده 
بودنــد تــا ایــن پــروژه را در شــرق آســیا بــه اجــرا 
گــذارد. بــرای زیمنــس، جــدا از ریشــه های 
ــا سیاســت  ــط خــوب ب تاریخــی اش، وجــود رواب
ــا  ــته ت ــت داش ــز اهمی ــی نی ــات آلمان و موسس

ــه ــاازگوش ــد: »م ــه می گوی ــه نایک ــی ک جای
گوشــهدنیــادرخواســتداشــتیم.]امــا[
ــران ــتتصمیمگی ــارحماي ــندرکن برلی
تاريخــی، ريشــههای سیاســی،
ــاير ــگاهوس ــادانش ــکاریب ــنوهم زمی
پژوهشــکدههاوجــودداشــتکــه
میتوانســتیمتوسعهشــاندهیــم«.

ــراز ــغلی،مهمت ــایش ــادفرصته ايج
حفــظبناهــایتاريخــی

ــظ  ــزوم حف ــر ل ــواره ب ــان هم ــه آلم ــن ک ــا ای ب
بناهــای تاریخــی تاکیــد دارد، فرصت هــای 
ــرات  ــروژه، تاثی ــن پ ــده در ای ــاد ش ــغلی ایج ش
مثبــت آن بــر اهــداف محیــط زیســتی اتحادیــه 
ــید  ــد دی اکس ــدم تولی ــه ع ــه ب ــا توج ــا ب اروپ

کربــن در ایــن شــهر و ســایر مزایــای ایــن شــهر 
هوشــمند، باعــث شــد پارلمــان برلیــن در 
ــای تاریخــی زیمنــس انعطــاف  ــورد حفــظ بن م

ــد. ــان ده ــود نش ــتری از خ بیش

نایکــه معتقــد اســت چنیــن پروژه هایــی 

بــرای  را  برلیــن  بیــت  جذا ننــد  می توا
بــر  اســتارتاپ های خــالق و نــوآور در برا
ســیلیکون ولــی افزایــش دهنــد: »تاثیــر
آهنربايــیســیلیکونولیهمــواره
ــود ــویخ ــهس ــگانراب بســیاریازنخب

. » میکشــد

غــول تکنولــوژی آلمــان بــا بزرگتریــن 
ســرمایه گذاری تاریــخ خــود نســل چهــارم 
ــه  ــزی ک ــت. چی ــه اس ــدف گرفت ــت را ه صنع
ــرژی، اینترنــت اشــیا،  شــامل تولیــد پراکنــده ان
جابه جایــی الکترونیــک و یادگیــری ماشــین نیز 
ــه  ــل ب ــتگاه های متص ــن دس ــود. همچنی می ش
ــه بعدی  ــاپ س ــی چ ــن و حت ــبکه، بالک چی ش
ــه ایــن مجموعــه تعلــق خواهنــد داشــت. جــو  ب
ــددر ــسمیخواه ــد: »زيمن ــزر می گوی کای

مامیخواهیمنشاندهیمکه
کاردرآيندهچهچهرهایبه
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اورزوال فــن درالیــن روز 16 ژوئیــه 2019 بــا 
ــه  ــن زن ب ــوان اولی ــه عن ــکننده ب ــت ش اکثری
ریاســت کمیســیون اروپــا برگزیــده شــد. او 
برنامــه دارد کــه نــه تنهــا اروپــا را تــا ســال 
ــل  ــاره کربن خنثــی تبدی ــه نخســتین ق 2050 ب
ــه تقویــت عدالــت  کنــد )پیمــان ســبز(، بلکــه ب
اجتماعــی و حاکمیــت قانــون نیــز بپــردازد. 
ــا را  ــه اروپ ــدن اتحادی ــن دیجیتالی ش عالوه برای
پیــش ببــرد و سیاســت مهاجــرت ایــن اتحادیــه 
ــا او  را متحــول کنــد. پرســش اینجاســت کــه آی
ــن  ــه ای ــه هم ــده ب ــال آین ــج س ــد در پن می توان

ــاند. ــل بپوش ــه عم ــا جام وعده ه

ــت  ــه آن دس ــون ب ــا کن ــه ت ــی ک ــی از اهداف یک
یافتــه آن اســت کــه نیمــی از روســای 
بخش هــای مختلــف کمیســیون اروپــا را از 

ــد  ــت 48 درص ــوند. او توانس ــاب ش ــان انتخ زن
ــن  ــه ای ــپارد ب ــان بس ــه زن ــت ها را ب ــن پس از ای
ترتیــب کــه 13 زن و 14 مــرد بــرای احــراز 
پســت های ریاســتی ایــن کمیســیون را 
ــه  ــود ک ــپتامبر ب ــاه س ــط م ــرد. اواس ــی ک معرف
ــدند؛  ــخص ش ــز مش ــی او نی ــاون اجرای ــه مع س
ــدی،  ــرات هلن ــن سوســیال دمک ــس تیمرم فران
مــارگارت وســتاگر، لیبــرال دانمارکــی و والدیس 
دومبروفســکی، دمکرات مســیحی لتونیایــی. 
ــان  ــه زن ــم ب ــای مه ــیاری از مقام ه ــه بس البت
رســید؛ مــارگارت وســتاگر قــرار اســت ریاســت 
کمیســیون دیجیتالی شــدن را بــر عهــده بگیــرد. 
حیطــه وظایــف ســیلوی گــوالر فرانســوی بــازار 
ــادی  ــت اقتص ــه سیاس ــکل دهی ب ــی و ش داخل
را دربرمی گیــرد و کاردی ســیمون اســتونیایی 
ــد.  ــرژی باش ــت ان ــئول سیاس ــت مس ــرار اس ق

ــه عنــوان  ــورل اســپانیایی ب همچنیــن جــوزپ ب
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا و 
پائولــو جنتیلونــی ایتالیایــی بــه عنــوان کمیســر 

اقتصــادی مشــغول بــه کار می شــوند.

زندگــی فــن درالیــن حتــی پیــش از آن کــه بــه 
ــزه  ــز اروپایی ــه عرصــه سیاســت بگــذارد نی ــا ب پ
ــود  ــا ب ــود. پــدرش کارمنــد انجمــن اروپ شــده ب
ــا 13 ســالگی در بروکســل  ــه همیــن دلیــل ت و ب
ــی و  ــزرگ شــد؛ آلمان ــه ب ــرد و دوزبان ــی ک زندگ
ــه  ــه اوکل ــه مدرس ــهر ب ــن ش ــوی. او در ای فرانس
ــورس  ــا ب ــه بعده ــه ای ک ــان مدرس ــت، هم رف
جانســون آنجــا درس خوانــد و پس از دبیرســتان 
در شــهرهای گوتینگــن و مونســتر در رشــته 
ــز  ــال نی ــک س ــرد و ی ــل ک ــاد کالن تحصی اقتص
ــت.  ــدن رف ــت لن ــاد و سیاس ــه اقتص ــه مدرس ب

ــراغ  ــه س ــس از آن ب ــه او پ ــب آن ک ــه جال نکت
ــا اینکــه دکتــری خــود  رشــته پزشــکی رفــت ت
ــه  ــرد. او تجرب ــت ک ــز در ســال 1991 دریاف را نی
چهــار ســال زندگــی در ایــاالت متحــده امریــکا 

را نیــز دارد.

ــد  ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی عجی ــه کم ــزی ک چی
آن اســت که او تا ســن 44 ســالگی وارد سیاســت 
نشــده بود. چه بــه طــور معمــول راه بســیاری در 
ــان  ــه نهادهــای جوان ــا ورود ب عرصــه سیاســت ب
ــن  ــه ف ــی ک ــود. از آن جای ــاز می ش ــزاب آغ اح
درالیــن بــدون آن کــه در حــزب دمکــرات 
ــن  ــه ای ــده باشــد ب مســیحی آلمــان ریشــه دوان
ــک رو  ــه ت ــم ب ــم ک ــرد، ک ــدا ک ــزب ورود پی ح
ــه از  ــد ک ــاد می ش ــه از انتق ــد. البت ــهور ش مش
ــگال  ــد آن ــزب مانن ــد ح ــراد قدرتمن ــت اف حمای
مــرکل و ولفگانــگ شــویبله، وزیــر پیشــین 
اقتصــاد برخــوردار اســت. چــرا کــه ســال 2005 
و پــس از تنهــا دو ســال نمایندگــی مجلــس 
ــاه  ــا وجــود پیشــینه کوت ایالتــی نیدرزاکســن، ب
ــه  ــواده کابین ــر خان ــوان وزی ــه عن در سیاســت، ب
ــت وزارت  ــپس در پس ــد. س ــده ش ــرکل برگزی م
کار و امــور اجتماعــی خدمــت کــرد و در نهایــت 
ــه  ــتین زن ب ــوان نخس ــه عن ــال 2013، ب در س
ــی  ــه کم ــا آن ک ــید ت ــان رس ــاع آلم وزارت دف
پیــش از انتخابــات بــرای تصــدی ریاســت 

ــتعفا داد. ــام اس ــن مق ــا از ای ــیون اروپ کمیس

منــش سیاســی فــن درالیــن بــا زندگــی 
حرفــه ای او در گذشــته و نحــوه ورود او بــه 
سیاســت در تناســب اســت. او بارهــا از توافقــات 
حــزب خــود در چهارچــوب اتحــاد احــزاب 
دمکــرات مســیحی فراتــر رفتــه و لیبرال تــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــن حــزب و ب ــی ای ــه اصل از بدن
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــتر ب ــن ارکس ــوان ای تک خ
بــه گفتــه پیتــر داوزنــد زندگی نامه نویــس، 
ــر در  ــور موث ــک حض ــه کم ــگاه را ب ــن جای او ای
ــن  ــن درالی ــه دســت آورده اســت. ف ــانه ها ب رس

ــت وزارت را  ــتین پس ــه نخس ــال 2005 ک از س
تصاحــب کــرد تــا کنــون بــه یکــی از فعال تریــن 
شــخصیت های سیاســی آلمــان در رســانه  ها 
تبدیــل شــده و  حضــور رســانه ای اســتفاده 
ــبت  ــی را نس ــکار عموم ــت اف ــا حمای ــد ت می کن
طرح هایــش جلــب کنــد تــا جایــی کــه چــاره ای 
جــز همراهی بــرای حــزب نمی مانــد. ایــن روش 
در وزارت خانــواده و کار بســیار موفقیت آمیــز 
ــق  ــن ح ــال تضمی ــور مث ــه ط ــت ب ــود و توانس ب
ثبت نــام در کودکســتان و درصــد حداقلــی 
ــره شــرکت ها را  ــات مدی ــان در هی مشــارکت زن
ــن روش در وزارت  ــا ای ــاند. ام ــب برس ــه تصوی ب
دفــاع کارایی خــود را از دســت داد. پــس از ظهور 
افــراط گرایــی در خیــل ســربازان، فــن درالیــن 
نیروهــای مســلح را بــه مشــکالت اخالقــی و  
برخــی مســائل در ســطح فرماندهــی متهــم 
کــرد. امــا پــس از 5 ســال وزارت همچنــان 
کمبودهــای جــدی در امکانــات وزارت دفــاع 
وجــود دارد، مســاله هزینه هــای سرســام آور 
مشــاوران و در آخــر مقبولیــت او بــه عنــوان 
ــی  ــه جای ــلح، کار را ب ــای مس ــک زن در نیروه ی
ــوم  ــه س ــن را در کابین ــن درالی ــه ف ــاند ک رس
ــه  ــا ســایر وزرا تاحــدودی ب مــرکل در مقایســه ب

غیرمحبوب تریــن وزیــر تبدیــل شــود.

نامــزدی او بــرای تصاحــب پســت ریاســت 
ــا  ــیاری از آلمانی ه ــرای بس ــا ب ــیون اروپ کمیس
غیرمنتظــره بــود. عجیــب آن کــه قانــون 
»نامزدهــای اصلــی« اتحادیــه اروپــا مــورد 
توجــه قــرار نگرفــت و پــس از پیشــنهاد امانوئــل 
مکــرون، رئیــس جمهــور فرانســه بــود کــه برنامه 
چشــم انداز لیبــرال فــن درالیــن در پارلمــان 
ــت مدار  ــن سیاس ــت آورد. ای ــه دس ــت را ب اکثری
ــیون ها،  ــام فراکس ــر تم ــت آوردن نظ ــرای بدس ب
ــاف  ــگ زد و انعط ــی چن ــای مختلف ــه وعده ه ب

ایدئولوژیــک بســیاری از خــود نشــان داد. 

تــا جایــی کــه سیاســت مداران راســت گرا و 

درحالیکهنگرانیدربارهبرگزيتبیشترمیشودوهمزمانپیامدهایآنبرایاتحاديهاروپاکامالقابل
پیشبینینیست،باانتخاباورزوالفندرالين،کسیبرمسندباالترينمقامکمیسیوناروپاتکیهمیزند

کهازمدافعانسرسختاتحاداروپاست.

»اگر از درون متحد باشیم
کسی از خارج نمی تواند ما را جدا کند«

محافظــه کار لهســتان و مجارســتان آنطــور کــه 
ــرای  ــان ب ــن حامی ــد از مهمتری ــود می گوین خ
ــیون  ــت کمیس ــه ریاس ــن ب ــن  درالی ــاب ف انتخ
اروپــا بودنــد. آنــان بــر تجربــه او در وزارت دفــاع 
ــن  ــن ای ــد و همچنی ــیحی او تاکی ــت مس و تربی
ــه  ــت ب ــد اس ــت فرزن ــادر هف ــه او م ــاله ک مس
ــه  ــد. البت ــبیه می کنن ــا تش ــرای اروپ ــادری ب م
ــی  ــه واکنش ــد ب ــن می توان ــن درالی ــاب ف انتخ
ــر  ــا نامــزدی تیمرمــن و وب ــه ب ــرای مقابل ــا ب تنه
تعبیــر شــود. چــرا کــه ایــن دو از وضعیــت 
حاکمیــت قانــون در کشــورهای لهســتان و 
ــگاه  ــد. در جای ــرده بودن ــاد ک ــتان انتق مجارس
ــی،  جانشــین ریاســت کمیســیون تیمرمــن حت
ــم  ــور تنظی ــن دو کش ــه ای ــز علی ــکایتی را نی ش
کــرده بــود. البتــه ایــن کــه بتــوان انتظار داشــت 
ــتان و  ــه مجارس ــخ ب ــن در پاس ــن درالی ــه ف ک
لهســتان کــه از او حمایــت کردنــد احســاس 
وظیفــه کنــد، توهمــی بیــش نیســت. چــرا 
ــه  ــتان، در مقابل ــدار از لهس ــن دی ــه در دومی ک
ــه  ــور، علی ــن کش ــداری در ای ــد قانون م ــا رون ب
برخــی مســائل در ایــن کشــور از اتحــاذ اقدامات 

ســخت تری خبــر داد.

ــه  ــا، ب ــیون اروپ ــس کمیس ــه رئی ــان ک همچن
باالتریــن مقــام اجرایــی در ایــن اتحادیــه تکیــه 
می زنــد، بــا اختــالط بیشــتر کشــورهای اروپایی 
اهمیــت آن هــم باالتــر رود، عالی تریــن مقامــات 
ــر  ــم مهم  ت ــوز ه ــو هن ــورهای عض ــی در کش مل
ــف  ــود وظای ــا وج ــا ب ــام ام ــن مق ــتند. ای هس
ــام  ــا مق ــه ب ــال در مقایس ــور مث ــه ط ــدد ب متع
صــدارت آلمــان امــکان سیاســت گذاری 
چندانــی نــدارد. بایــد صبــر کــرد و دیــد کــه آیــا 
جاه طلبــی، انضبــاط و حرفه ای گــری اورزوال 
ــا چــه  ــا ت ــه شــرق اروپ ــگاه او ب ــن و ن ــن درالی ف
ــد  ــه خواه ــن اتحادی ــت ای ــه ســود تمامی حــد ب

ــود. ب

آلمانآلمان

Foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com
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را بــه کنــش مشــترک وادار کنــد. ایــن امــا 
ــق در ســطح  ــرای کنش هــای هماهنــگ و موف ب
ــا منافــع متفــاوت، کافــی  کشــورهای اروپایــی ب
ــاز  ــک نی ــق دیپلماتی ــش عمی ــه دان ــت و ب نیس
ــم  ــه چش ــورل ب ــا ژوزپ ب ــود. در اینج ــد ب خواه
خواهــد آمــد، چــرا کــه او پــای در مســیری 
ــی  ــکا موگرین ــش از او فدری ــه پی ــذارد ک می گ
ــاله  ــن سیاســت مدار 72 س ــود. ای ــه ب پیش گرفت
کاتــاالن در کار خــود، پیش کسوتی ســت کــه در 
در اســپانیا مدت ها رهبــری حزب سوسیالیســت 
ــال 2018  ــه در س ــا اینک ــت ت ــده داش ــر عه را ب
پســت وزارت خارجــه را بــه دســت آورد. او 
ــال های 2004  ــه س ــت ک ــن جه ــن از ای همچنی
ــا  ــان اروپ ــس پارلم ــوان رئی ــه عن ــا 2007 ب ت
ــازوکار  ــی از س ــه درک خوب ــرد، ب ــت می ک فعالی

ــت. ــیده اس ــا رس ــه اروپ اتحادی

نقــشاتحاديــهاروپــادرتوافقهســتهای
بــاايــران

در  اروپایــی  طرف هــای  هماهنگــی 
ــق  ــای تواف ــه امض ــه ب ــی ک ــت های پایان نشس
ــران منجــر شــد را  ــا ای هســته ای ســال 2015 ب
ــه از  ــی ک ــام داد. کس ــی انج ــش از او موگرین پی
ــود و  ــرارداد ب ــن ق ــداران ای سرســخت ترین طرف

نماینــدگان عالــی دول اروپایــی پــس از 
ــه  ــتند در روز دوم ژوئی ــیار توانس ــرات بس مذاک
بــر ســر نامزدهــای پســت های رهبــری اتحادیــه 
ــم  ــن تصمی ــند. مهم تری ــق برس ــه تواف ــا ب اروپ
ــوان  ــه عن ــن ب ــن درالی ــاب اورزوال ف ــان انتخ آن
رئیــس کمیســیون اروپــا بــود. او توانســت تمــام 
پرســش ها و ابهامــات را الاقــل در رســانه های 
آلمان کنــار بزنــد و خــود را فراتــر از آن ها نشــان 
ــت  ــی سیاس ــت نمایندگ ــه پس ــد. در مقایس ده
خارجــی اتحادیــه کم اهمیت تــر بــه نظــر 
ــرای تصاحــب ایــن عنــوان کــه هــم  می رســد. ب
ــت، ژوزپ  ــیون اروپاس ــت کمیس ــرض معاون ع
ــپانیایی  ــت اس ــت مدار سوسیالیس ــورل، سیاس ب
ــه  ــا و ب ــرای اروپ ــزدی او ب ــا نام ــد. ام ــزد ش نام
ویــژه ایــران چــه معنایــی می توانــد داشــته 

باشــد؟

ــت ــدسیاس ــئولجدي ــورل،مس ژوزپب
ــا ــهاروپ خارج

بــه طــور کلــی نماینــده عالــی سیاســت خارجــه 
اروپــا در بیــش از آن کــه عهــده دار نقــش 
نمایندگــی باشــد، یــک هماهنگ کننــده اســت. 
ــت  ــف سیاس ــئون مختل ــد ش ــده بای ــن نماین ای
خارجــه را مدیریــت و کشــورهای عضــو اتحادیه 

ایــن موضــوع را بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای 
امنیتــی اتحادیــه اروپــا تعریــف کــرد. ژوزپ 
ــی رود  ــمار م ــه ش ــام ب ــی برج ــز حام ــورل نی ب
و خواســتار موضع گیــری تندتــر اروپــا را در 
برابــر تحریم هــای امریکاســت. او در بازدیــد 
ــده از  ــاالت متح ــروج ای ــنگتن، خ ــود از واش خ
ــرار داد. او  ــاد ق ــورد انتق ــدت م ــه ش ــام را ب برج
ــف خــود در  ــی وظای ــه طــرف ایران ــی ک از آنجای
توافــق هســته ای را انجــام داده و ایــن نیــز بارهــا 
ــی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــد آژان ــه تایی ب
رســیده ، شکســت احتمالــی توافق را به حســاب 
خــروج یک جانبــه امریــکا از آن می گــذارد. از 
ــای او  ــه از مصاحبه ه ــور ک ــران، همانط ــد ای دی
ــه رو  ــت مدار میان ــک سیاس ــورل ی ــد، ب برمی آی

و عمل گراســت.

شــاید در نــگاه نخســت، انتخــاب دیپلماتــی 
ماننــد بــورل بــرای تصــدی پســتی در ایــن 
ــرا  ــد. چ ــر برس ــه نظ ــب ب ــی عجی ــطح کم س
کــه منتقــدان او می گوینــد او از حساســیت 
ــت.  ــوردار نیس ــائل برخ ــه مس ــبت ب ــی نس کاف
اظهــارات رک و بی پــرده اش در گذشــته و در 
ــمنانی  ــرای او دش ــی ب ــت خارج ــه سیاس عرص
ــود،  ــن وج ــا ای ــه ب ــت. البت ــیده اس ــم تراش ه

روش مســتقیم و خلــق و خــوی او از طــرف 
رای دهنــدگان اســپانیایی در گذشــته مــورد 
ــای خــاص  ــن ویژگی ه ــه و ای ــرار گرفت ــه ق توج
ــا کمــک  ــه اروپ ــه اتحادی ــد ب ــا می توان او مطمئن
کنــد تــا ورای اعالمیه هایــی کــه نوشــته 
ــه صدایــی  ــا همــه را راضــی کنــد، ب می شــوند ت
ــز خــود را  ــورل نی واضــح و مشــخصی برســند. ب
ــتراتژیک  ــز اس ــک برنامه ری ــش ی ــتر در نق بیش
می بینــد. بــه بیــان دیگــر نماینــده ای در 
ــن  ــی. ای ــک اروپای ــات کوچ ــرای توافق ــفر ب س
ــه  ــد ب ــورل می توان ــک« ب ــار »غیردیپلماتی رفت
واکنش هــای مشــخص تر اتحادیــه اروپــا در 

سیاســت خارجــی و امنیتــی بینجامــد.

ــه ــا؛ب ــهاروپ ــیاتحادي ــتخارج سیاس
ــخص ــیمش ــطمش ــالخ دنب

قصــد بــورل مبنــی بــر گســترش تــوان 
سیاســت گذاری، امــور خارجــه اتحادیــه 
ــت  ــرای موفقی ــی ب ــد فرصت ــم می توان ــا، ه اروپ
دیپلماتیــک باشــد و هــم خطــری بــرای آن. 

ــس کمیســیون،  ــن، رئی ــن درالی ــد اورزال ف مانن
ــی  ــون تک صدای ــالح قان ــال اص ــه دنب ــز ب او نی
ــت خارجی  ــوارد سیاس ــت. او در م ــه اس اتحادی
مشــترک اعضــا، رای گیــری بــا حدنصــاب را 
ــه در  ــی ک ــت و گوی ــد و در گف ــری می کن پی گی
ســایت موسســه ECFR منتشــر شــده خواســتار 
ــره  ــوان مذاک ــی آن ت ــا و درپ اتحــاد بیشــتر اروپ
باالتــر آن شــده اســت. او فکــر می کنــد کــه 
ــاز دارد.  ــذاری نی ــتراتژی و هدف گ ــه اس ــا ب اروپ
ــه  ــی را ب ــائل ژئوپولیتیک ــاد و مس ــی اقتص جدای
عنــوان مدلــی ناکارآمــد و منســوخ شــده در 
برابــر تغییــرات تــازه بلوک هــای قــدرت  در 
صحنــه جهانــی می بینــد. از دیــد بــورل، رویکرد 
اســتراتژیک در مســائل ژئوپولیتیکــی بــرای 
اتحادیــه اروپــا الزم و ضروریســت تــا تــوان آن در 
ــر  ــی مهم ت ــیه و حت ــد روس ــی مانن ــر رقبای براب
ــرود. ــل ن ــج تحلی ــه تدری ــکا ب ــن و امری از آن چی

ــه  ــی ب ــرایط سیاســت جهان ــال ش ــن ح در همی
ــع آن  ــه تب ــت و ب ــر اس ــال تغیی ــرعت در ح س

تــوان چانه زنــی بــرای بــورل. ایــن پرســش 
امــا همچنــان پابرجاســت کــه، کشــورهای 
منتقــد اتحادیــه چگونــه بــه توســعه تــوان 
سیاســت گذاری مســئول سیاســت خارجــی 
اروپــا رای مثبــت دهنــد. بــه هــر حــال می تــوان 
امیــدوار بــود کــه ژوزپ بــورل بــه عنــوان 
نماینــده عالــی سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپا، 
ــن  ــر باشــد و ای ــر، شــجاع تر و فعال ت مســتقیم ت
ــده  ــش از هماهنگ کنن ــزی بی ــه چی ــت را ب پس
ــران  ــد. ای ــعه ده ــا توس ــک اعض ــات کوچ توافق
نیــز در ایــن بیــن انتظــار سیاســت خارجــه 

واضح تــری از اتجادیــه اروپــا دارد.

ژوزپبورل،محتملترينگزينهتصاحبپستنمايندهعالیسیاست
خارجیاتحاديهاروپاست.اودرشرايطیاينمسئولیترامیپذيرد

کهوضعیتقدرتهایسیاسیجهاندرحالتغییرمینمايد.

ـــاالن  ـــت کات سوسیالیس
اروپـــا آینـــده  و 

MESSEAHKاتاق جهاناتاق جهان
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جاکارتا

بایــد دســت بــه ذخایــر خــود بزننــد یــا بایــد وام 
بگیرنــد. در هــر صــورت بدهی هــا افزایــش 
پیــدا می کنــد. هرچنــد چیــن می گویــد 
ــد  ــه خواه ــورها عادالن ــا کش ــرات ب ــر مذاک ه
ــد. ــد ش ــن خواه ــرف تضمی ــع دو ط ــود و مناف  ب

بــرای همیــن هــم پذیــرش ایــن طــرح از ســوی 
ایتالیــا، یکــی از اعضــای گــروه اقتصــادی 7 

ــرد. ــب ک ــود جل ــه خ ــادی ب ــه زی توج

ــدا  ــژه ای پی ــت وی ــا اهمی ــز در ایتالی ــدر ونی بن
ــادی  ــد اقتص ــو کمربن ــک س ــرد. از ی ــد ک خواه
از مســیر خشــکی پــس از گــذر از دویســبورگ و 
ــی  ــود و راه آب ــم می ش ــز خت ــه ونی ــتردام ب آمس
نیــز بــا گــذر از دریــای ســیاه و مدیترانــه، پس از 

ــد. ــان می رس ــه پای ــز ب ــن در ونی آت

چیــن بــرای فراهــم ســاختن منابــع مالــی 
مــورد نیــاز در کشــورهایی کــه در مســیر 
ــد،  ــرار دارن ــن ق ــد چی ــم جدی ــروژه راه ابریش پ
ــاخت  ــر س ــرمایه گذاری زی ــیایی س ــک آس بان
را تاســیس کــرد. تقویــت موضــع ایــران در 
ــران  ــکاری ای ــد در هم ــم می توان ــک ه ــن بان ای
در اجــرای ایــن پــروژه موثــر واقــع شــود و 
ایــران از منابــع مالــی ایــن بانــک بــرای احــداث 

زیرســاختار اســتفاده کنــد.

ــاهد  ــد ش ــروژه، بای ــن پ ــدن ای ــی ش ــا عملیات ب
افزایــش نقش آفرینــی چیــن در معــادالت 
ــادی و  ــگ اقتص ــود. جن ــی ب ــه ای و جهان منطق
ــیده.  ــود رس ــطح خ ــن س ــه باالتری ــا ب تعرفه ه
ــه آن  ــادی و در نتیج ــوذ اقتص ــران نف ــرب نگ غ
نفــوذ نظامــی و سیاســی چیــن در جهان اســت و 
چیــن بــا طعنــه بــه دولــت ترامــپ می گویــد در 
حالــی کــه دنیــا دارد دور خــود دیــوار می کشــد، 

ــازد. ــل می س ــا پ ــن ملت ه ــن بی چی

نیــاز چیــن بــه تامیــن انــرژی و مــواد خــام ارزان 
ــور  ــو و توســعه صــادرات ایــن کش ــک س از ی
بــه بــازار جهانــی از ســوی دیگــر، بهانــه ای 
بــرای اجــرای پــروژه 124 هــزار میلیــارد دالری 
ــعار  ــا ش ــه ب ــت ک ــد« اس ــم جدی ــاده ابریش »ج
»یــک کمربنــد یــک جــاده« ســودای فتــح 

جهــان را دارد.

ایــن پــروژه کــه بــه دو بخــش »کمربنــد 
ــه  ــت ب ــوط اس ــه مرب ــم« ک ــادی راه ابریش اقتص
مســیر زمینــی جــاده ابریشــم جدیــد و »راه 
ابریشــم دریایــی« کــه مســیر آبــی آن را در نظــر 
ــد و انتظــار  ــور می کن ــرد از 65 کشــور عب می گی
مــی رود اقتصــاد دنیــا را تحــت بزرگ تریــن 
تاثیــر تاریــخ قــرار دهــد. ایــن ابرپــروژه را فرزنــد 
شــی جیــن پینــگ، رئیــس جمهــور چیــن 
می داننــد کــه از ســال 2013 آن را شــروع کــرده 
ــن  ــر راه ای ــورهای س ــب کش ــده اغل ــق ش و موف
پــروژه را قانــع کننــد. هرچنــد کــه نگرانی هــای 

ــود دارد. ــاره آن وج ــم درب ــادی ه زی

منتقدانــش می گوینــد کشــورهای فقیرتــر را 
دچــار میلیاردهــا دالر بدهــی می کنــد. آنهــا 
ایــن جــاده ابریشــم جدیــد را جزئــی از سیاســت 
ــورهای  ــد. کش ــن می دانن ــت چی ــی دول خارج
ــاده ابریشــم  ــا احــداث ج ــه ب ــد ک ــی نگرانن غرب

ــد. ــش یاب ــا افزای ــر اروپ ــن ب ــر چی ــن تاثی نوی

ــن از این طرح  ــی و ژاپ آمریکا و کشــورهای اروپای
انتقــاد کــرده  و گفته انــد کــه پکــن قصــد دارد بــا 
ــاختارهای  ــه در س ــی ک ــرمایه گذاری هنگفت س
ــوذ  ــد نف ــورها می کن ــیاری از کش ــی بس زیربنای

خــود در ایــن کشــورها را گســترش دهــد.

یکــی از نگرانی  هــای بــزرگ دنیــا، بــر هــم 
ــوذ  ــر نف ــی در اث ــاد جهان ــم اقتص ــوردن نظ خ
ــاخت  ــه س ــد هزین ــورها بای ــت. کش ــن اس چی
بنــادر، فرودگاه هــا، مســیرهای ریلــی و آســفالت 
و ســایر زیرســاخت ها را تامیــن کننــد. یــا چیــن 
ســرمایه گذاری خواهــد کــرد، یــا خــود کشــورها 

جادهابريشمجديدچیست؟چراچیندنبالآناست؟چرا
صدایمخالفانشرادرآورده؟آيامیتوانمقابلشايستاد؟يا
بايدسعیکردازآنبهرهجست؟آياهرجادهایدوطرفهاست؟

کمربندی دور گـردن دنیا
جـاده ای به نرمی ابریشـم

ایران

ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی خوبی برای مشارکت و بهره گرفتن از مزایای 
پروژه راه ابریشم چین دارد. موقعیت ژئواستراتژیک ایران که در مرز دریای خزر و خلیج فارس قرار 

گرفته برای چین مهم است و این کشور خواهان مشارکت جدی ایران در این پروژه است.

چین بزرگترین شریک تجاری ایران در سال ۲۰۱۸ بوده و ارزش تبادالت تجاری دو کشور به حدود 
۳۵ میلیارد دالر رسیده است. چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران است. پس از برجام و به دنبال 

لغو تحریم های بین المللی، چین دو تسهیالت اعتباری را به مبلغ ۴.۲ میلیارد دالر اختصاص داد که این 
تسهیالت برای تأمین بودجه مورد نیاز خطوط راه آهن با سرعت باال و متصل کردن شهرهای بزرگ ایران، از 

جمله تهران، مشهد و اصفهان بود. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، انتظار می رود این کشور جایگاه 
خوبی در راهبرد تزانزیتی چین داشته باشد. ایران می تواند در هر دو قسمت پروژه راه ابریشم جدید 

چین، یعنی هر دو مسیر تجاری »کمربند اقتصادی راه ابریشم« و »راه ابریشم دریایی« مشارکت داشته 
باشد. به خصوص با توجه به امنیت درون مرزی ایران در منطقه ای پرتنش، تهران مسیر مناسبی برای 

جاده جدید ابریشم به حساب می آید.

با خروج امریکا از برجام و خروج شرکت های اروپایی و آلمانی از برخی پروژه های ریلی ایران، این پروژه ها 
نیمه تمام رها شدند و اروپایی ها نگرانند که شرکت های چینی و موسسات مالی چین در تکمیل این 

پروژه ها جایگزین شوند. هرچند تحریم ها باعث کندی حرکت چینی ها شده اما در نهایت آن ها بی پرواتر 
از اروپایی ها به ایران نگاه می کنند.

ایتالیا

ایتالیا نخستین کشور از گروه G7( 7( بود که به پروژه »راه ابرشیم نو« چین پیوست. در توافق نامه 
میان چین و ایتالیا، این اطمینان به شرکت های ایتالیایی داده شده تا قراردادهایی به ارزش میلیارد ها 
دالر دریافت کنند. در مقابل چین در بنادر جنوا و تیرست سرمایه گذاری خواهد کرد. با وجود آن که در 
درون دولت ایتالیا در مورد این همکاری مخالفت وجود داشت، جوزپه کونته، نخست وزیر این کشور بر 

این نکته تاکید کرده که این توافق فرصتی برای روابط ایتالیا و چین است. در واکنش هایکو ماس، وزیر 
خارجه آلمان نیز این حرکت دولت ایتالیا را مورد انتقاد شدید قرار داد و به وابستگی که در نتیجه این 
پروژه به وجود خواهد آمد اشاره کرده و گفته که تنها یک اروپای متحد می تواند در برابر چین، روسیه 

و ایاالت متحده بایستد. لوئیجی دی مایو، وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا، در تالش برای جلب نظر سایر 
کشورهای اروپایی گفته این کشور به پروژه چین خواهد پیوست اما قصد ندارد به این وسیله شرکای 

اروپای خود را دور بزند.

کمربند اقتصادی )مسیر زمینی(
مسیر آبی

آلمان

دولت فدرال آلمان در مواجه با این مساله رفتاری 
دوگانه نشان داده و به یک نظر مشترک نرسیده 

که آیا »طرح راه و کمربندی« فرصت های بیشتری 
ایجاد خواهد کرد یا به خطرات بیشتری خواهد 

انجامید. یکی از مسیرهای ریلی راه ابریشم 
نو، چونک کینگ را به دویسبورگ می رساند. 

این گونه کاالها ارزان تر از خطوط هوایی و سریع تر 
از دریایی حمل خواهند شد. به واسطه موقیت 

مرکزی دویسبورگ کاالها می توانند از آنجا به نقاط 
مختلف در آلمان و سراسر اتحادیه اروپا فرستاده 

شوند. بورکهارد الندس، رئیس اتاق بازرگانی 
و صنایع منطقه نیدرراین، اجرای این پروژه را 

فرصتی برای رشد اقتصادی دویسبورگ و منطقه 
می داند. آن گونه که روزنامه هندلسبالت نوشته، 

در صورت اجرای پروژه در این شهر تا ۳۰۰ 
شرکت چینی حضور خواهند یافت. هامبورگ 

نیز به بهره مندی از حضور شرکت های چینی در 
این بندر امیدوار است. در حالی که آنگال مرکل، 

صدراعظم آلمان، از پیوستن ایتالیا به این پروژه 
انتقاد کرده و از حضور در نشست مربوط در پکن 

سر باز زد، احتمال شرکت کشورش در این پروژه 
را به طور کامل رد نکرده است. 

امریکا

به دلیل آن که امریکا در جنگ تجاری با چین 
است انتقاد صریح این کشور نسبت به 

»طرح راه و کمربندی« چین تعجب برانگیز 
نیست. چه با اجرای این پروژه نه تنها نفوذ 
تجاری چین در جهان بیشتر می شود، بلکه 
حضور نظامی این کشور نیز تقویت خواهد 

شد. در میانه جنگ تجاری ایاالت متحده 
و چین و اعمال تعرفه های گمرکی از سوی 

طرفین، امریکا نگران از دست دادن نفوذ 
خود است. این کشور مشارکت ایتالیا 

در طرح »راه ابریشم نو« را مورد انتقاد 
قرار داده و همچنین نماینگانی بلندپایه 
به نشست مربوط به این پروژه در پکن 
نفرستاد، در حالی که بیش از ۳7 تن از 

روئسای جمهور کشورهای های مختلف به 
دعوت چین در آن شرکت کردند.
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استارتاپ های ایرانی میهمان

هرساله5هزاربازديدکنندهبهرويدادبیتساندپرتسلزمیروندتاهماز
برترينهابیاموزندوهميکديگرپیداکنند.امسالسهاستارتاپايرانیو

رئیسجمهورپیشینامريکادرکنفرانسمونیخشرکتکردند.

ــین تک  ــتارتاپ لوکس ــر اس ــن، مدی ــراد معی مه
در مصاحبــه بــا دیــدگاه بــه خاطــر ایــن 
را  و  ا کــه  می کنــد  تشــکر  ماجراجویــی 
ز تهــران بــه مونیــخ کشــانده اســت. از  ا
29 ســپتامبر تــا اول اکتبــر هفتمیــن دوره 
ــد.  ــزار ش ــخ برگ ــلز در مونی ــد پرتس ــس ان بیت
بیتــس انــد پرتســلز یــک کنفرانــس ســه 
روزه اســت بــرای بنیان گــذاران و کســانی 
کــه در اندیشــه راه انــدازی یــک اســتارتاپ 
هســتند. ایــن کنفرانــس در گذشــته نیــز از 
ــن  ــد کارآفری ــزرگ مانن ــخنرانانی ب ــور س حض
بریتانیایــی ریچــارد برانســون و مدیــران 
ــداس،  ــد آدی ــی مانن ــرکت های بزرگ ــل ش عام
اینفینئــون و E.ON و همچنیــن بســیاری از 
ــرده  ــره ب ــتارتاپی به ــرکت اس ــذاران ش بنیان گ
اســت. پیشــتر حتــی شــخصیت های اجتماعــی 
دیگــری ماننــد نیکــو رزبــرگ آلمــان، قهرمــان 
فرمــول یــک و فیلیــپ الم و اولیــور کان دو 
ز شــرکت کنندگان  فوتبالیســت مشــهور ا
ــد. ســخنران امســال امــا ایــن  اســتقبال کرده ان

ــرد. ــری ب ــطح دیگ ــه س ــم را ب مراس

ایــن ســخنران کســی نبــود جــز بــاراک 
اوبامــا، رئیــس جمهــور پیشــین ایــاالت 

متحــده امریــکا کــه در گفتگویــی از زمــان 
ــان  ــری در جه ــود و رهب ــوری خ ریاســت جمه
صحبــت کــرد. او گفــت کــه فرصت هــای 
خوبــی بــرای بنیان گــذاران اســتارتاپ ها 
در تکنولوژی هایــی کــه بــه مبــارزه علیــه 
تغییــرات اقلیمــی کمــک کننــد، متصــور 
ــدروشهــایتکنولوژيکی ــاباي اســت: »م
بیابیــمکــهانتشــارکربندیاکســیدمان

راکاهــشدهنــد«.

در کنفرانــس امســال، ســه اســتارتاپ از 
ایــران نیــز شــرکت کردنــد. غیــر از مهــراد 
ر  بنیان  گــذا کریمانــه  وحیــد  معیــن، 
اســتارتاپ فول فکــر و حمیــد رفیعیــان، 
ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــس از ای ــل کرف مدیرعام
کردنــد و از تبــادل نظــر بــا چندیــن نفــر از 
ــه  ــن ب ــد. معی ــره بردن ــر به ــتارتاپ های دیگ اس
ــه فقــط  ــه، ن ــدگاه گفــت کــه بســیار آموخت دی
از نظــر تخصصــی بلکــه طــرز فکــر و رفتــار 
بــه عنــوان یــک بنیان گــذار اســتارتاپی. او 
ــتارتاپ های  ــدازان اس ــه راه ان ــت ک ــد اس معتق
ایرانــی می تواننــد از تبــادل نظــر بــا ســایر 
ــا  ــد. ب ــره ببرن ــیار به ــی بس ــکاران بین الملل هم
ایــن وجــود امــا راه پیداکــردن ســرمایه گذاران 

ــه  ــرا ک ــت. چ ــی روبه روس ــکالت فراوان ــا مش ب
ــده  ــاالت متح ــای ای ــل تحریم ه ــه دلی ــا ب آن ه
و شــرایط فعلــی از ســرمایه گذاری در ایــران 

. ســند می تر

ز بــروز مشــکالت  وحیــد کریمانــه نیــز ا
مریــکا  وان بــه دلیــل تحریم هــای ا فــرا
ــه  ــت ک ــدوار اس ــی امی ــد، ول ــت می کن صحب
در آینــده کمک هایــی بــه اســتارتاپ های 
ــق  ــر ایــن مشــکالت فائ ــا ب ــی داده شــود ت ایران
ــران  ــتارتاپی ای ــای اس ــوع فض ــد. در مجم آین
ــا و  ــت و ظرفیت ه ــور اس ــد و ظه ــال رش در ح
ــن  ــه دارد. چنی ــیاری در چنت ــای بس فرصت ه
رویدادهــای  بین المللــی ماننــد کنفرانــس 
مونیــخ بــرای شــرکت های جــوان فرصــت 
پتانســیل  تــا  هســتند  مناســبی  بســیار 
ــارج از  ــی را خ ــتارتاپ های ایران ــین اس موسس

کشــور معرفــی کننــد.

ــا  ــان ب ــران و آلم ــع ای ــی و صنای ــاق بازرگان ات
ــن حضــور  ــوار ای ــول مســئولیت بخــش دش قب
ــا  ــتارتاپ ها ت ــی اس ــل آمادگ ــی، از مراح خارج
ــا بســیار  ــات کوچــک ام ــزی ســفر هی برنامه ری
ــی را در  ــتارتاپ ایران ــه اس ــور س ــزه حض باانگی

ــن ترتیــب  ــه ای ــن کنفرانــس ممکــن کــرد. ب ای
ــی توانســتند تمرکــز  ــات ایران ــن اعضــای هی ای
ــی ســفر خــود  ــداف اصل ــه اه خــود معطــوف ب
کننــد؛ از دیگــران بیاموزنــد و دانــش خــود را بــا 
ــا همــکاران  ــد و در کل ب آن هــا در میــان بگذارن
بین المللی شــان ارتبــاط برقــرار کننــد. بخشــی 
ــد دو روزه  ــی، بازدی ــات ایران ــه ســفر هی از برنام
ــع آلمــان در  ــی و صنای ــاق بازرگان از آکادمــی ات
ــی از  ــه هیات های ــن برنام ــود. در ای ــترهام ب وس
ــای  ــی پروژه ه ــه معرف ــف ب ــورهای مختل کش
خــود پرداختنــد و در همیــن چهارچــوب، 
 gateWAY و  Werk1 تاسیســات اســتارتاپی
ــن  ــرای ای ــخ ب ــای مونی ــد و از مزای ــد ش بازدی

ــد. ــه ش ــن  گفت ــر برلی ــرکت ها در براب ش

تــاق بازرگانــی، شــرکت ها  بــه واســطه ا
ــوی  ــترده  و ق ــبکه گس ــک ش ــه ی ــتند ب توانس
ــواره  ــاق هم ــن ات ــد. ای ــدا کنن ــی پی دسترس

ــور  ــگاه های کش ــک نمایش ــکاری نزدی ــا هم ب
ــل از  ــی مراح ــود در تمام ــای خ ــان، از اعض آلم
ــا شــرکای آینــده  جملــه در برقــراری ارتبــاط ب

آلمانی شــان پشــتیبانی می کنــد. چــه ایــن 
اتــاق بــا بیــش از دو هــزار و ســیصد عضــو، 
ــی و  ــی آلمان ــادی ایران ــاد اقتص ــن نه مهم تری
ــه  ــی دوگان ــاق بازرگان ــن ات ــن بزرگتری همچنی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــران ب در ای

ــدگاه از  ــا دی ــو ب ــان در گفت وگ ــد رفیعی حمی
پانل هــای زیــاد کنفرانــس بیتــس انــد پرتســلز 
تمجیــد کــرد . او کــه توانســته بــه واســطه 
ــت آورد،  ــه دس ــازه ای ب ــای ت ــا دید گاه ه آن ه
ــه  ــده ک ــنا ش ــرادی آش ــا اف ــه ب ــد ک می گوی
در اســتارتاپ های مشــابه کار می کردنــد و 
ــرده  ــره ب ــا به ــا آن ه ــش ب ــر و دان ــادل نظ از تب

اســت.

نــد  نــس بیتــس ا هــدف برگــزاری کنفرا
پرتســلز آن اســت کــه فضــای اســتارتاپی 
ــخ  ــه مونی ــذارد. چ ــش بگ ــه نمای ــخ را ب مونی
بــه گفتــه برگزارکننــدگان، بهتریــن مــکان 
بــرای راه انــدازی استارتارپ هاســت. هشــت 
شــرکت از شــرکت های داکــس، مهم تریــن 
ــادی از  ــداد زی ــن تع ــان و همچنی ــورس آلم ب
ــن  ــن کشــور در ای ــک ای ــرکت های تکنولوژی ش
ــد  ــان می ده ــن نش ــد. ای ــت دارن ــهر مرکزی ش
کــه مونیــخ نیــز بــه ماننــد برلیــن محیــط 
بســیار مناســبی بــرای اســتارتاپ ها اســت.

ایــن کنفرانــس در رقابــت بــا بزرگتریــن 
رویداد هــای تکنولــوژی و اســتارتاپی در آلمــان 
ــس  ــن و کنفران ــوح در برلی ــس ن ــد، کنفران مانن
ــی  ــام گردهمای ــه ن ــن ب ــهر کل ــتارتاپی ش اس
ــه  ــورگ ب ــهر هامب ــداد ش ــی و روی دزدان دریای
ــن. ــات آنالی ــای تبلیغ ــتارگان راک دنی ــام س ن

MESSEAHKاتاق اتاقاتاق اتاق

حمید رفیعیان از استارتاپ کرفسمهراد معین، استارتاپ لوکسین تک

وحید کریمانه، استارتاپ فول فکر
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عنوان)موضوع(

عنوان)موضوع(

عنوان)موضوع(

نمايشگاههایآلمان

نمايشگاههایايران

تاريخ

تاريخ

تاريخ

مکان

مکان

مکان

برگزارکننده

برگزارکننده

برگزارکننده

اطالعاتتماس

اطالعاتتماس

اطالعاتتماس

نمايشگاه

 Spoga+gafa/spoga horse 
 تجهیزات سوارکاری

EUROBIKE 
تجارت دوچرخه

IFA 
نوآوری 

 ILM 
کاالهای چرمی

COMPOSITES EUROPE 
کامپوزیت

DMEXCO 
نوآوری، بازاریابی و تجارت دیجیتال

IAA Pkw 
اتومبیل

EMO 
فلز

Kind + Jugend 
کودک و نوجوان

 südback 
شیرینی

FachPack 
بسته بندی ، پردازش و فناوری

Anuga 
  مواد غذایی

Motek 
 اتوماسیون مونتاژ و تولید

EXPO REAL 
 تجارت امالک و سرمایه گذاری 

Inter Airport Europe 
فناوری، طراحی و خدمات فرودگاهی

Interlift 
 آسانسور، قطعات و لوازم جانبی

eMove360° Europe 
وسایل نقلیه هوشمند

Frankfurter Buchmesse 
 کتاب

K 
  پالستیک 

Smart Country Convention 
دیجیتالیزاسیون خدمات شهری، فناوری آب و مدیریت پسماند

IENA mit START Messe 
 نو آوری و اختراعات

A+A 
 امنیت و سالمت

AGRITECHNICA 
تجهیزات کشاورزی

InPrint 
  فناوری چاپ

Producttronica 
  توسعه وتولید الکترونیک

Aquanale/FSB 
  استخر و سونا

BLECHEXPO 
فلزکاری و پرداخت

Medica 
تجهیزات پزشکی

Formnext 
فناوری ساخت افزودنی 

 Iran Pharma 
دارو

IINEX 
صنعتی

IranConmin 
 معدن، ماشین آالت ساختمانی و صنایع

IAPEX 
قطعات خودرو

MeatEx 
گوشت

 IRANTEX 
ماشین آالت نساجی

10 تا 12 شهریور 1398

13 تا 16 شهریور 1398

15 تا 20 شهریور 1398 

16 تا 18 شهریور 1398

19 تا 21 شهریور 1398

20 تا 21 شهریور 1398

21 تا 31 شهریور 1398

25 تا 30 شهریور 1398

28 تا 31 شهریور 1398

30 شهریور تا 2 مهر  1398

2 تا 4 مهر 1398

13 تا 17 مهر 1398

15 تا 18 مهر  1398

15 تا 17 مهر 1398

16 تا 19 مهر 1398

23 تا 26 مهر 1398

23 تا 25 مهر 1398

24 تا 28 مهر 1398

24 مهر تا 1 آبان 1398

30 مهر تا 2 آبان 1398

8 تا 12 آبان 1398

14 تا 17 آبان 1398

19 تا 25 آبان 1398

21 تا 23 آبان 1398

21 تا 24 آبان 1398

14 تا 17 آبان 1398

14 تا 17 آبان 1398

27 تا 30 آبان 1398

28 آبان تا 1 آذر 1398

2 تا 4 مهر 1398

18 تا 21 مهر 1398

9 تا 12 آبان 1398

18 تا 21 آبان 1398

28 ابان تا 1 آذر 1398

18 تا 21 آذر 1398

کلن

فریدریشسهافن

برلین

افنباخ 

اشتوتگارت

کلن

فرانکفورت

هانوفر

کلن

اشتوتگارت

نورنبرگ

کلن

اشتوتگارت

مونیخ

مونیخ

آوگسبورگ

مونیخ

فرانکفورت

دوسلدورف

برلین

نورنبرگ

دوسلدورف

هانوفر

مونیخ

مونیخ

کلن

اشتوتگارت

دوسلدورف

فرانکفورت

Koelnmesse GmbH

Messe Friedrichshafen GmbH

Messe Berlin GmbH

Messe Offenbach GmbH

Reed Exhibitions Deutschland  
GmbH

Koelnmesse GmbH

Verband der 
 Automobilindustrie e.V. )VDA(

Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken e.V. )VDW(

Koelnmesse GmbH

Landesmesse Stuttgart GmbH

NürnbergMesse GmbH

Koelnmesse GmbH

P. E. Schall GmbH & Co. KG

Messe München GmbH 

Mack Brooks Exhibitions Ltd 

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Frankfurter Buchmesse GmbH 

Messe Düsseldorf GmbH 

Bitkom Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V.

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Messe Düsseldorf GmbH

DLG Service GmbH

Mack Brooks Exhibitions Ltd

Messe München GmbH

Koelnmesse GmbH

P. E. Schall GmbH & Co. KG

Messe Düsseldorf GmbH 

Mesago Messe Frankfurt GmbH

مصلی امام خمینی 

محل دائمی نمایشگاه های تهران

محل دائمی نمایشگاه های تهران

محل دائمی نمایشگاه های تهران

محل دائمی نمایشگاه های تهران

محل دائمی نمایشگاه های تهران

دبیر خانه نمایشگاه صنایع غذایی ایران

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو 
 نمایشگاه بین المللی ایران)IIEC( و 

  I.D.R.O
Palar APT شرکت

IMAG GmbH و

شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو 
 نمایشگاه بین المللی ایران)IIEC( و 

IMAG GmbH

Tejarat Farasoo

Samee Paad Novin )SPN.CO(

spogagafa@koelnmesse.de 
www.spogagafa.de

eurobike@messe-fn.de 
www.eurobike-show.de 

ifa@messe-berlin.de 
www.ifa-berlin.com 

info@messe-offenbach.de 
www.messe-offenbach.de

info@reedexpo.de 
www.reedexpo.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

vdw@vdw.de 
www.vdw.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

info@messe-stuttgart.de 
www.messe-stuttgart.de

info@nuernbergmesse.de 
www.nuernbergmesse.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

info@schall-messen.de 
www.schall-messen.de

newsline@messe-muenchen.de 
www.messe-muenchen.de

info@mackbrooks.co.uk 
www.mackbrooks.com

info@afag.de 
www.afag.de

info@munichexpo.de 
www.munichexpo.de

info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

bitkom@bitkom.org 
www.bitkom.org

info@afag.de 
www.afag.de

info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

info@DLG-Service.com 
www.dlg-service.com

info@mackbrooks.co.uk 
www.mackbrooks.com

newsline@messe-muenchen.de 
www.messe-muenchen.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

info@schall-messen.de 
www.schall-messen.de

info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

info@mesago.com 
www.mesago.com

international@iranpharmaexpo.com 
www.iranpharmaexpo.com

info@idro-fairs.com 
www.idro-fairs.com

info@imag.de
www.imag.de

info@imag.de
www.imag.de

farasoo@iranmeatex.com 
www.iranmeatex.com

iranfair@spnco.net 
www.spnco.net

اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان، 
بــه شــرکت های ایرانــی و آلمانــی کــه چــه 
بــه عنــوان بازدیدکننــده و چــه بــه عنــوان 
غرفه گــذار قصــد دارنــد کســب و کار خــود 
را در ســطحی بین المللــی گســترش دهنــد 
ــالوه  ــاق ع ــد. ات ــه می ده ــوع ارائ ــی متن خدمات
ــی برخــی نمایشــگاه های  ــه نمایندگ ــن ک ــر ای ب
ــه  ــه هم ــت ورود ب ــران را دارد، بلی ــی در ای آلمان
ــه می دهــد. ضمــن  نمایشــگاه های آلمــان را ارائ
ــه  ــران ک ــگاه های ای ــام نمایش ــه در تم ــن ک ای

پاویلیــون آلمــان حضــور دارد، اتــاق امــکان 
ارتبــاط مســتقیم بــا غرفه گــذاران را فراهــم 

. می کنــد

اتــاق بازرگانــی و صنایــع ایــران و آلمــان 
هــر ســاله هیات هایــی از متقاضیــان را بــه 
نمایشــگاه های مهــم مرتبــط بــا زمینــه فعالیــت 
تجاری شــان بــه آلمــان و ایــران اعــزام می کنــد. 
اعضــا و متقاضیــان ایرانــی کــه تمایــل بــه ســفر 
ــد  ــاق را دارن ــای ات ــب هیات ه ــان در قال ــه آلم ب

ــرواز،  ــافرتی، پ ــه مس ــد، بیم ــات روادی از خدم
ــوند.  ــد می ش ــذا بهره من ــپورت و غ ــل، ترانس هت
ــات  ــات جلس ــن هی ــاق در ای ــده ات ــا نماین ضمن
ــه  ــه ب ــی ک ــم آلمان ــرکت  های مه ــا ش کاری ب
ــد  ــل دارن ــی تمای ــا شــرکت های ایران شــراکت ب
ــا  ــد از کارخانه ه ــکان بازدی ــد. ام ــب می ده ترتی
ــن  ــفرهای ای ــز در س ــی نی ــرکت های آلمان و ش

هیات هــا فراهــم می شــود.

فرصتیاستثنايی
02181331025برایپیداکردنشريکتجاری اطالعاتبیشتر: s_solokinejad@dihk.co.irنمـايشگـاه

نمايشگاه

Freepik:عکس
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آمار

SITC  Stats: EUROSTAT, DESTATIS Infographic: AHK Iran

213

380

95

76

152

262

16%
سایر

صادرات آلمان به ایران
ژانویه تا اوت 2019، به میلیون یورو 

مجموع: 963

39%
خودرو و ماشین آالت صنعتى

27%
مواد شیمیایى و مواد مرتبط

10%
مواد غذایى و دام

8%
سایر محصوالت نهایى

1020

850

346

299

480

28%
مواد شیمیایى و مواد مرتبط

34%
خودرو و ماشین آالت صنعتى

12%
سایر محصوالت نهایى

10%
مواد غذایى و دام

16%
سایر

صادرات اتحادیه اروپا به ایران 
ژانویه تا اوت 2019، به میلیون یورو 

مجموع: 2,995

1 28

112

6 3

37

28%
مواد غذایى و دام

29%
کاالهاى تولیدى، دسته بندى 
شده بر اساس مواد

23%
مواد شیمیایى و مواد 

مرتبط

13%
مواد خام غیر خوراکى، غیر سوخت

8%
سایر

صادرات ایران به اتحادیه اروپا 
ژانویه تا اوت 2019، به میلیون یورو 

مجموع: 476

1 37

275
371 395

292

398 382
456 427

54

65
64

58

53 74

68
41

ژانویه فوریه مارس آوریل مى ژوئن ژوئیه اوت

اروپا به ایران

ژانویه

ایران به اروپا

102 119 116
87

117 118
161 142

23
19 19

19

14 15

19
15

ژانویه فوریه مارس آوریل مى ژوئن ژوئیه اوت
آلمان به ایران ایران به آلمان

49

38

24

23

9

6%
سایر

صادرات ایران به آلمان
ژانویه تا اوت 2019، به میلیون یورو 

مجموع: 144

34%
مواد غذایى و دام

26%
کاالهاى تولیدى، دسته بندى 
شده بر اساس مواد

17%
مواد شیمیایى و مواد مرتبط

17%
کاالهاى تولیدى، دسته بندى

شده بر اساس مواد

28

آمار

روند تجارت ایران و اتحادیه اروپا )ژانویه تا اوت 2019، به میلیون یورو ( روند تجارت ایران و آلمان )2019، به میلیون یورو (


