1

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
Iran & Spain Chamber of Commerce
خبرنامه الکترونیک -مرداد ماه 98

Newsletter

در این خبرنامه:


همایش " اقتصاد :راه نوین اندیشیدن"



اطالع رسانی دوره پیشرفته مذاکرات تجاری بین المللی
ایران؛ جذابترین مرکز سرمایه گذاری "بیت کوین"
برگزاری جلسه سازمان توسعه تجارت با حضور اعضای اتاق های مشترک بازرگانی حوزه اروپا با موضوع قوانین ،مقررات
و بخشنامه های صادرات و واردات
برگزاری دو همایش توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
مراحل نهایی ترجمه راهنمای تجارت با اسپانیا
اهمیت رتبه بندی
فهرست کاالهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات



معرفی کتاب









Tel: +98-21-88381350
Email : info@isbc.ir
Website : www.isbc.ir
Membership: http://isbc.ir/pages/default.aspx?mode=show&id=member_ship&lan=fa



تهیه شده در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

2

همایش " اقتصاد :راه نوین اندیشیدن"
همایش " اقتصاد :راه نوین اندیشیدن" باهمکاری و حمایت اتاق مشترک توسط آکادمی مالی و سرمایه گذاری مولوی روز  10مرداد
 98ساعت  16الی  21در پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

همایش اقتصاد راه نوین اندیشیدن با سوال چرا باید معنی تولید ناخالص داخلی را بدانیم؟ توسط آقای دکتر مولوی آغاز گردید.
تولید ناخالص داخلی مهمترین ابزار سنجش حرکت اقتصاد یک کشور است ،نحوه محاسبه آن :هزینه مصارف شخصی  +سرمایه
گذاری+مخارج دولت(+صادرات-واردات) ،به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی سایز اقتصاد کشور است و مالکی که بدانیم اقتصاد
کالنمان به کدام سمت خواهد رفت .تولید ناخالص ایران در طول سالهای گذشته نوسانات بسیاری را شاهد بوده است.
بر اساس داده های مرکز آمار ایراندر سال  9۷اقتصاد ایران  5درصد کوچکتر شده است 5 ،درصد در اقتصاد ایران یعنی چیزی معادل
حداقل  20میلیارد دالر بوده است ،این یعنی سایز اقتصاد ایران کوچکتر شده است و فضای رقابت تنگتر.
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وقتی اقتصاد کوچک می شود و در کنار آن درامد سرانه کم می شود نمی توان با استراتژی های قبل از آن کسب و کارها را اداره
کرد .امسال اقتصاد ایران  5تا  ۷درصد دیگر کوچک خواهد شد این یعنی اندازه بازار باز هم بین  20تا  ۳0میلیارد دالر کوچکتر
خواهد شد.
کسب و کارهای باهوشی می توانند به بقای خود ادامه دهند که موارد زیر را در نظر داشته باشند.
 -1متنوع سازی سرمایه گذاری ها
 -2مدل سرمایه در گردش منفی
 -۳چرخه های عملیاتی سریع
 -4حضور در چندین بازار
 -5تصمیم به خروج از بازارها در زمان درست
 -6دقت به شاخص های اقتصادی همانند تورم ،نوسانات ارزی ،کاهش قدرت ریال و ...
 -۷توجه به اقتصاد سیاسی ایران (الزاما همه چیز همانطور که گفته می شود نخواهد بود)

همواره این سوال را از خود بپرسیم ،آیا با روش های مدرن و پیش رو آشنا هستیم ،برای مثال چقدر در خصوص رمزارزها می دانیم،
چقدر از مزایا و مع ایب بالکچین اطالع داریم ،باید توجه داشته باشیم روش های نوین پیش رو را به صورت تخصصی فراگیریم و با
مدل های مدرن پیش رویم.
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جنس امپراتوری های امروزی سیاسی ،مالی و اقتصادی و در اصل اقتصادی است .امپراتوری های آینده امپراتوری داده (اطالعات)
هستند .اقتصاد در حال دگردیسی است و نباید از این انتقال و گذار جا ماند.
در ادامه در ادامه این نشست محمدابراهیم محجوب ،تحصیلکرده دانشگاه اوتاوا کانادا و استاد دانشگاه امیرکبیر در خصوص لزوم
مطالعه بازار امروز سخنرانی کردند.
در درگاه ورود به انقالب صنعتی ،تغییرات اساسی در کلیه امور از جمله تجارت ،روابط انسانی و  ...می توان گفت کشور ایران حتی
به انقالب صنعتی سوم نرسیده است .بار دیگر باید به آنچه بر ما گذشته است نگاه کنیم ،اینکه تا کنون کدام حرفه تولیدی را راه انداز
کرده و برای چه بازراری امید ،هزینه ،دانش و انرژی را قربانی کرده ایم.
دیگر بازار داخل را به تنهایی نمیتوانیم هدف کسب و کار خود قرار دهیم ،بازار جهان را باید بررسی نماییم.
سه عنصر اصلی در انتخاب کشورهای به عنوان بازار هدف اهمیت دارد  -1 :شناخت بازرا  -2سرمایه  -۳فناوری
به هر دلیلی در صورتیکه نتوانیم در سطح جهانی به بازار بین المللی ورود کنیم ،نمی توانیم شکوفا شویم.
مطالعه بازار امروز بخش مهمی از کسب و کارها را پوشش میدهد ،با این حال به این موضوع توجهی نشده و از اینرو ،باید ظرفیتهای
بیشتری برای مطالعه بازار در نظر گرفت .وی افزود :در گذشته کسب و کارهای کوچک و بهویژه بنگاههای صنفی نیاز چندانی به
مطالعه بازار نداشتند.



تهیه شده در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

5
این در حالیست که رفتار اقتصادی در دنیای امروز نیاز به تحلیل بازار دارد .تحلیل تاریخ یک کشور یکی از جدیترین نیازهای
بازارسنجی است .زمانی که ما بازار کشور خودمان را نشناسیم ،دیگران به بهترین شکل برای ورود به بازار کشورمان اقدام میکنند.
امروز بسیاری از کشورها دامنه بازارپژوهی را بینالمللی کرده و تالش میکنند با شناسایی این بازارها رفتار اقتصادی خودشان را
مرحلهبندی کنند.
ورود به دوره چهارم انقالب صنعتی از دریچه صنایع فرهنگی می گذرد .ایران از جایی به قدرت می رسد که دستاوردش هنر است و
نه تولید انبوه .در طول زمان اقالم تولیدی ایرانی صرفاً برای مصارف شخصی و داخلی بوده است ،و نتوانسته ایم ورود موفقی به
دنیای تجارت جهانی داشته باشیم .در طول زمان های گذشته تامین امنیت بده بستان غرب و شرق بر عهده ما بود ،کاری که دبی
اکنون مسئول آن است و از همین راه ثروت هنگفتی به دست آوره است .تاریخ ما نشان از قدرت ایرانی در صنایع فرهنگی است .ما
از مسیر تفاوت هایمان با غرب میتوانیم به قدرت برسیم و نه وجه تشابهمان.
در این همایش که با سخنرانی جناب آقای دکتر طاهری همراه بود ،ایشان به دو سوال عمده پاسخ دادند ،اول آنکه چرا اسپانیا می
تواند یک شریک تجاری جذاب باشد ،و فرصتهای تعامل با کشور اسپانیا و بازار این کشور برای کسب و کارهای ایرانی به چه نحوی
می باشد.
محورهای گفتگو در خصوص اینکه چرا اسپانیا یک شریک جذاب است
 -1اقتصاد جذاب و باز
 -2مرکز بازرگانی بین المللی در بازار جهانی
 -۳زیرساخت های لجستیک و شبکه ای
 -4چارچوب کسب و کار رقابتی
 -5پشتیبانی سرمایه گذاری و انگیزشی
همچنین رئوس گفتگو در خصوص فرصتهای تعامل با کشور اسپانیا و بازار این کشور برای کسب و کارهای ایرانی حول محورهای
ذیل بررسی گردید سرمایه گذاری ،نحوه ورود به بازار  ،عادات خرید ،انرژی ،ساخت و ساز و حمل نقل ،خودرو  ،گردشگری ،کشاورزی،
هواپیما و قطعات و تجهیزات وابسته ،لوازم کنترل آلودگی ،تجهیزات منابع آبی ،تولیدات و تجهیزات پزشکی ،زیرساختهای توریسم،
سیستم های برق ،تجهیزات ارتباطات راه دور ،داروسازی ،صنایع ساختمانی و تجهیز زیرساخت های صنعت پتروشیمی ،تجهیزات
امنیتی ،تجارت الکترونیک همکاری نماییم.
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اطالع رسانی دوره پیشرفته مذاکرات تجاری بین المللی

طبق اطالع واصللله از دانشللکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ،این دانشللگاه در نظر دارد نسللبت به برگزاری " دوره پیشللرفته
مذاکرات تجاری بین الملل" از تاریخ  14مرداد ماه لغایت  1۳شهریور ماه اقدام نماید .این دوره  56ساعت بوده و مهلت ثبت نام تا
 10مرداد می باشد .لذا با توجه به رتبه طالیی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا ،این اتاق مشترک می تواند  5نفر را جهت بهره
مندی از این دوره معرفی نماید .به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره توسط روابط بین الملل وزارت امورخارجه اعطا می گردد.
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ایران؛ جذابترین مرکز سرمایه گذاری "بیت کوین"
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برگزاری جلسه سازمان توسعه تجارت با حضور اعضای اتاق های مشترک بازرگانی حوزه اروپا با موضوع
قوانین ،مقررات و بخشنامه های صادرات و واردات

جلسه اتاق های مشترک بازرگانی حوزه اروپا با موضوع قوانین ،مقررات و بخشنامه های صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت
ایران روز سه شنبه  1۳98 /05 / 15ساعت  10الی  12در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران ،سالن میالد برگزار گردید.
موارد مطرح شده در جلسه:
بر اساس دستورالعمل جدید دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ،بند " در مواردی که ارز مبلغ ارز درخواستی  10هزار دالر
یا بیشتر باشد ،می بایست تاییدیه اتاق مشترک و کشور مربوطه را به عنوان یکی از اسناد مورد نیاز برای بررسی درخواست ارائه
نماید" به بخشنامه اضافه شده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده از طرف دفتر مقررات صادرات :در صورتی که شرکتها در نظر داشته باشند ،امور خدماتی و گواهی های
الزم را از کشورهای خارجی به ایران وارد نمایند ،و در این راستا درخواست ارز نمایند ،در صورتیکه ارز درخواستی  10هزار دالر یا
بیشتر باشد ،اتاق مشترک بازرگانی ایران و کشور مربوطه می ب ایست شرکت خارجی را تایید نماید تا مشخص گردد ارز به کدام
شرکت خارجی منتقل خواهد شد .در همین راستا با توجه به صحبت نمایندگان حاضر در جلسه  ،مقرر گردید  ،شیوه نامه نحوه تایید
طرف خارجی ،با تدوین و نظر مستقیم اتاق های مشترک تدوین و دراختیار دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت قرار گیرد
سقف واردات و میزان ثبت سفارش در مدل جدید بر اساس رتبه بندی تعیین خواهد شد و بسیاری از مشکالت شرکتهای پروژه محور
و تولیدی در این خصوص برطرف خواهد گردید .لذا اتاق مشترک به اعضای محترم توصیه اکید می نماید نسبت به داشتن رتبه اقدام
نمایند.
در ادامه شرکت های حاضر در خصوص مشکالت و موانع موجود صحبت کردند.
بسیاری از گمرک ها ملوک الطوایفی عمل می کنند و از گمرک مرکز تبعیت نمی کنند .در همین رابطه مقرر گردید نسبت به ثبت
شکایت در دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک ایران اقدام گردد.
عدم تسلط برخی کارشناسان حاضر در بعضی از وزارت خانه های اساسی منجر به سرگردانی مدیران شرکتها جهت امور بازرگانی به
خصوص ثبت سفارش شده است .مقرر گردید موارد به دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم تا نسبت به پیگیری های الزم اقدام
گردد.
در صورتیکه تولید کنندگان و وارد کنندگان گروه کاالیی چهارم که شامل  1۳۳9رقم بوده و ثبت سفارش آنها ممنوع می باشد ،در
نظر دارند نسبت به صادارت آنها اقدام نمایند و قصد پخش و توزیع در بازرا داخلی را ندارند ،می توانند از رویه ورود موقت در این
خصوص اقدام نمایند.
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از دیگر مشکال ت موجود در تخصیص ارز ،چند نرخی بودن ارز های موجود ،انواع سامانه های اینترنتی که بر تعداد آنها افزوده شده و
بازرگانان را بیش از پیش سردرگم می نماید و  ...مشکالت موردی و کلی در خصوص خودتحریمی های موجود صحبت و کارشناسان
دفتر مقررات صادرات و واردات به آنها پاسخ دادند.
در نهایت دو توصیه از طرف دفتر مقررات صادرات و واردات ارائه گردید ،او.ل آنکه قانون واردات و صادرات به نحو صحیح با جزئیات
و اشراف بر استثنائات و تبصره های موجود خوانده شود .دوم آنکه سازمان توسعه و اتاق های مشترک نسبت به برگزاری workshop
های ی با محوریت مشکالت و راه حل های موجود در زمینه صادرات و واردات اقدام نمایند.

برگزاری دو همایش توسط اتاق مشترک
بازرگانی ایران و اسپانیا

مراحل نهایی ترجمه راهنمای تجارت با اسپانیا

اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نظر دارد

آماده سازی راهنمای تجارت با کشور اسپانیا با  ۳محور اصلی -1

نسبت به برگزاری دو همایش با موضوع "

ایجاد کسب و کار در اسپانیا  -2سیستم مالیاتی اسپانیا -۳

اینستکس" و " رمزارزها و بالکچین" اقدام نماید.

قانون تجارت در اسپانیا مراحل پایانی خود را می گذراند ،راهنمای

در همین راستا برنامه ریزی و اقدامات الزم صورت

تجارت با کشور اسپانیا به صورت خالصه در  90صفحه در منتشر

خواهد گرفت و جزئیات زمان برگزاری و سرفصل

شد و با توجه به عالقمندی اعضای محترم مقرر گردید نسبت به

های گفتگو باطالع اعضای محترم خواهد رسید.

ترجمه و انتضار نمونه کاملتر آن اقدام گردد.
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اهمیت رتبه بندی

بر اساس اطالع رسانی سازمان توسعه تجارت ایران سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی
اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار تعیین می شود.
در همین رابطه باستحضار می رساند مرکز رتبه بندی اتاق ایران در راستای اجرای قوانین اقدام به تعیین اعتبار افراد حقیقی و حقوقی
می نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های  85۷۳2182 ،85۷۳2189 ،85۷۳2186تماس و به سایت http://nrc-
 ic.ir/مراجعه فرمایید.
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فهرست کاالهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات

فهرست کاالهای مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری برای واردات با اعمال آخرین تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات
سال  1۳98از سوی سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شد .این فهرست مشتمل با دو بخش شامل «فهرست کاالهای مشمول
مقررات استاندارد اجباری» و «فهرست کاالهای وارداتی مشمول رعایت مقررات فنی» است که از اول تیرماه  98الزم االجراست و
طبق اعالم سازمان استاندارد ،مالک زمان اعمال این فهرست برای واردکنندگان ،زمان ثبت سفارش خواهد بود.
تغییرات اعالم شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال  1۳98در فصل سوم این فهرست به رنگ آبی مشخص شده است .طبق
اعالم سازمان استاندارد ،از اول تیرماه امسال ،کاالهای عایق حرارتی مورداستفاده در ساختمان بر اساس پشمهای معدنی ،ذرت شیرین
منجمد ،لباس زنانه و دخترانه با سر تعرفه  61.4و  ،62.4فندکهای قابل استفاده در آشپزخانه و مجموعه کامل صفحه کالچ مشمول
مقررات استاندارد اجباری برای واردات میشود.
همچنین نصب برچسب آب برای کاالهای سر دوش ،شیرآالت بهداشتی ،مخازن آبشویه سرویس بهداشتی (فلش تانک) از اول
مهرماه  98الزامی است .در این فهرست یادآور شده داده شده که فقط واحدهای تولید المپ روشنایی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر،
مجاز به واردات اجزا و قطعات المپ هستند .از دیگر نکات تذکر داده شده در مقدمه این فهرست ،ملزم شدن واردات تراکتورهای
کشاورزی با سر تعرفه  8۷01به ارائه دستورالعمل فارسی از اول آبان ماه  1۳98است.
در همین رابطه فهرست مذکور در اختیار اعضای اتاق مشترک قرار گرفته است.
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معرفی کتاب

قوی سیاه؛ اندیشه ورزی پیرامون ریسک
نویسنده :نسیم نیکالس طالب
مترجم :محمدابراهیم محجوب
تاریخ انتشار :زمستان-1۳9۳چاپ چهارم،بهار 1۳96
پیش از کشف استرالیا ،مردم دنیاى کهن بی چون وچرا باور داشتند هر قویى سفید است چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را
تأیید میکرد .دیدن نخستین قوى سیاه براى چند پرندهشناس باید شگفتى جالبى بوده باشد؛ اما اهمیت داستان در این نیست.
اهمیت داستان در این است که شکنندگى دانش ما را نمایان مىکند و نشان میدهد آموختن ما از تجربیات و مشاهدات با چه
محدودیتهاى شدیدى روبهروست .تنها یک مشاهده کافى است تا گزارهاى کلى که دستاورد هزاران سال تماشاى میلیونها قوى
سفید است بیاعتبار شود -تنها با دیدن یک قوى سیاه.
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