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کالهی، عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر 
به  کارشناسان  که  روزی خواهد رسید  اینکه 
جای بیماری هلندی از بیماری ایرانی صحبت 
خواهند کرد، گفت: در موضوع نرخ ارز بیش 
از 1۰۰ بار به دولت متذکر شدیم که دالر 4۲۰۰ 

تومانی فسادآور است و آنرا حذف کند.
وضعیت نه چندان مناسب اقتصادی باعث شده تا اغلب کارشناسان 
در انتقادهای خود از دولت به این نکته اشاره کنند که تمام مشکالت 
اقتصادی را نباید در وجود تحریم ها خالصه کرد. برخی کارشناسان 

عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با بازار:

»بیماری ایرانی« نوع 
پیشرفته بیماری هلندی است

وبینار آموزش مقدماتی نرم افزار پایا اسکادا

دعوت به همکاری
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متن کامل

پارلمان  عنوان  به  که  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  از 
انتقادهایی  شوند  می  شناخته  خصوصی  بخش 
داشته و عنوان می کنند که سکوت پارلمان بخش 
خصوصی نسبت به عملکرد دولت این روزها وضعیت 

اقتصاد کشور را بدتر از گذشته کرده است.
اتاق بازرگانی تهران با حضور  علیرضا کالهی عضو 
در خبرگزاری بازار در پاسخ به این سئوال که چرا 
دولت  عملکرد  به  نسبت  حد  این  تا  بازرگانی  اتاق 
سکوت اختیار کرده است، می گوید: بارها مشکالت 
اقتصادی را به دولت متذکر شدیم و پیشنهادهای 

زیادی در این خصوص به دولت ارائه شده است.  
او می گوید: اصلی ترین پیشنهادی که اتاق بازرگانی 
به دولت بیش از ۱۰۰ بار ارائه کرد حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بود. همین اخیرا گزارشی تهیه شده بود که 
 ۶۰ از  بیش  تومانی   ۴۲۰۰ شده  توزیع  ارز  میزان 
هزار میلیارد تومان بوده است. چرا بر این سیاست 
غلط و پرهزینه و فساد آمیز اصرار هست. علیرغم 
اینکه از تمام تریبون های اتاق بازرگانی این فریاد 

زده شد.
مسیر  از  بازرگانی  اتاق  بینی  پیش  خصوص  در  او 
نرخ دالر گفت: زمانی که درآمدهای نفتی داشتیم 
باید به فکر این روزها می بودیم. اگر ذخیره مناسب 
نمی  ها  تحریم  داشتیم  پویا  اقتصاد  یک  و  ارزی 

توانست تاثیری داشته باشد.
کسب  و   کابل  صنعت  در  فعال  کالهی   ضا  علیر 
کامل  متن  است،   کاال  دیجی  مانند  نو  کارهای  و 

گفتگوی خبرنگار بازار با وی  را با هم می خوانیم:
عدم  و  مدیریت  سوء  مشکالت  از  بسیاری  ریشه 
مقطعی  در  بود.  ای  افسانه  درآمدهای  از  استفاده 
اختیار  در  را  خوبی  فرصت  نفت  بازار  شرایط  که 
باال  بسیار  بسیار  درآمدهای  به  که  گذاشت  کشور 
در حد سالی چند صد میلیارد دالر برسیم فرصتی 

بود که ما بسیاری از مشکالت و عقب ماندگی ها 
منابع  گذاری صحیح  سرمایه  با  و  کنیم  جبران  را 
زیرساخت های کشور را به روز کنیم و زمینه برای 
رشد اقتصادی و بلند و پایدار را فراهم کنیم، عمال 

اقدام به دوپینگ نفتی کردیم
ارزیابی  چگونه  را  ایران  اقتصاد  کنونی  *وضعیت 
می کنید و اینکه پیش بینی اتاق بازرگانی از آینده 
اقتصاد ایران چیست؟ آِیا روندی که تولید در کشور 
بهتر  برای  آینده  از سوی دولت  پیش گرفته است 

شدن وضعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت؟
وضع اقتصادی ایران بر هیچ کسی پوشیده نیست 
اینگونه  شاید  است.  گرفته  قرار  حالتی  چه  در  که 
باید تحلیل کنیم که چرا در این وضعیت قرار گرفته 
کنیم  بررسی  بخواهیم  اگر  را  مشکالت  ریشه  ایم. 
اشتباه  تصمیمات  منکر  توان  نمی  که  گفت  یابد 
از  بسیاری  ریشه  اما  بود.  گذشته  سال  چند  در 
مشکالت سوء مدیریت و عدم استفاده مناسب  از 
شرایط  که  مقطعی  در  بود.  ای  افسانه  درآمدهای 
بازار نفت فرصت خوبی را در اختیار کشور گذاشت 
که به درآمدهای بسیار بسیار باال  فرصتی بود که 
ما بسیاری از مشکالت و عقب ماندگی ها را جبران 
منابع زیرساخت  با سرمایه گذاری صحیح  و  کنیم 
رشد  برای  زمینه  و  کنیم  روز  به  را  کشور  های 
اقتصادی و بلند و پایدار را فراهم کنیم، عمال اقدام 
به دوپینگ نفتی کردیم و این منابع را بدون حساب 
و کتاب وارد اقتصاد کردیم و موجبات تورم باال را 

فراهم کردیم.
در سال ۷۶ ایران صادر کننده رب گوجه فرنگی بود. 
بسته های ۴۰ کیلویی به اسپانیا و ایتالیا می رفت و 
با یک بسته بندی جدید و با برندهای آن کشور به 
فروش می رسید. اما بعد به جایی رسیدیم که ما از 
چین  ُرب  وارد کردیم واین موضوع در سایر بخش 

های تولیدی نیز رخ داد
این رشد بی منطق و حبابی داراییهای غیر منقول 
که اسم آن بیماری هلندی است و شاید در آینده 
بنامند.  ایرانی  بیماری  آنرا  اسم  ایرانی  اقتصاددانان 
چون در میزان اشتباه از هلندی ها پیشی گرفتیم 
به  که  تورمی  چون  کردیم.  نابود  را  تولید  عمال  و 
خاطر ورود بی حساب و کتاب درآمدهای نفتی به 
اقتصاد کشور ایجاد شد عمال توجیه تولید در کشور 
را از بین برد. و بسیاری از افرادی که تولیدکننده 
به وارد کننده بدل شدند. نمونه ساده  بودند عمال 
آن تولید ُرب گوجه فرنگی بود. در سال ۷۶ ایران 
صادر کننده رب گوجه فرنگی  بود. بسته های ۴۰ 
کیلویی به اسپانیا و ایتالیا می رفت و با یک بسته 
بندی جدید و با برندهای آن کشور به فروش می 
رسید. اما بعد به جایی رسیدیم که ما از چین وارد 
کننده ُرب شدیم. این موضوع در سایر بخش های 
تولیدی نیز رخ داد. نابود کردن پایه های تولیدی 
کشور  و معتاد کردن کشور به واردات و مصرف و 
ایجاد حباب های مختلف و یک نظام بانکی بیمار 
عمال زمینه را فراهم کرد که با افول قیمت نفت و 
برگشت مجدد تحریم ها دچار یک بحران اقتصادی 

تمام عیار شدیم.  
*شخص شما سالهاست که در عرصه تولید فعالیت 
اگر  هستید.  کابل  و  سیم  تولیدکننده  و  دارید 
بخواهیم یک تولید پایدار داشته باشیم چه اقداماتی 

نیاز است؟
کشور  در  پایدار  و  واقعی  تولید  که  باشد  قرار  اگر 
و  رانت  بدون  و  نفتی  دوپینگ  بدون  بگیرد  شکل 
یارانه باید به این موضوع پرداخت که موانع تولید 
رقابت پذیر را در کشور از سر راه برداشت. بنده از 
اتاق بازرگانی مامور شدم که به عنوان رابط  سوی 
بین اداره کل فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد 

و روسای کمیسیون اتاق بازرگانی فعالیت کنم. تیم 
جدید در وزارت اقتصاد، افراد دغدغه دار و سخت 
کوشی هستند که موضوع را به خوبی پذیرفته و به 
اصالحاتی  است  قرار  پذیرفتند. پس  مثبت  صورت 
که در حد و اندازه اتاق بازرگانی است را انجام دهیم.
و  نهم  دولت  در  نفت  ای  افسانه  درآمدهای  از   *
این  که  است  این  تصور شما  کردید.  دهم صحبت 
عدم استفاده مناسب  از درآمدهای نفتی عمدی و 

یا سهوی بود؟  
برخی شاید عمدی داشتند. به هر حال در هر فضای 
گل آلودی برخی شاید بخواهند ساختارها را در این 

فضاها به هم بریزند.  
مجموع درآمدهای نفتی ایران از زمان ویلیام دارسی 
نفتی در مسجد سلیمان ۱، ۶  اولین چاه  و کشف 
میلیون تریلیون دالر بود. یعنی با این حساب فقط 
از  آمده  به دست  در آن ۸ سال ۵۰ درصد درآمد 
بابت فروش نفت از ابتدای کشف نفت در ایران در 

۸ سال دولت نهم و دهم بوده است
* اگر آن درآمدهای نفتی به اقتصاد درست  تزریق 
ناحیه  از  کمتری  امروز مشکالت  ما  شاید  می شد 

اقتصاد داشتیم؟
یک مثالی باید بزنم. در ۸ سال دولت نهم و دهم بالغ 
بر ۸۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی حتی با خصوصی 
سازی های صورت گرفته این درآمد به باالی ۸۰۰ 
نفتی  درآمدهای  مجموع  رسید.   هم  دالر  میلیارد 
چاه  اولین  کشف  و  دارسی  ویلیام  زمان  از  ایران 
نفتی در مسجد سلیمان ۱، ۶ میلیون تریلیون دالر 
بود. یعنی با این حساب فقط ۵۰ درصد درآمد به 
کشف  ابتدای  از  نفت  فروش  بابت  از  آمده  دست 
بوده  دهم  و  نهم  دولت  سال   ۸ در  ایران  در  نفت 
است. حال با ۳۰۰ میلیارد دالر از این درآمد نفتی 
می توانستیم کشور را متحول کنیم. ۱۰۰ میلیارد 

https://www.tahlilbazaar.com/news/47069/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
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کنفرانس سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد سبز
کنفرانس »سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد سبز، صنعت کم کربن، انرژی های تجدید پذیر و 
پاک و ارتباط آن با بازسازی اقتصادی پساکرونا« از تاریخ ۲3 الی ۲۵ مهرماه به همت کمیسیون انرژی 

اتاق ایران و همکاری سازمان محیط زیست برگزار می شود.
است.  سرمایه گذاری  نیازمند  گلخانه ای  گازهای  انتشار  میزان  کاهش  برای  اقلیمی  های  فناوری  انتقال 
مکانیزم های  ایجاد  به  اقدام  میالدی  از سال ۲۰۰۹  متحد  ملل  و هوای سازمان  تغییرات آب  کنوانسیون 
این  از  یکی  که  است  کرده  توسعه  در حال  در کشورهای  اقلیمی  تسهیل سرمایه گذاری های  مالی جهت 
در  اقلیمی  مالی جهانی  نهاد  عنوان مهمترین  به  اقلیم  است. صندوق سبز  اقلیم  مکانیزم ها صندوق سبز 
تاریخ ۲۳ الی ۲۵ مهر ماه ماه اقدام به برگزاری کنفرانسی تحت عنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
اقتصاد سبز، صنعت کم کربن، انرژی های تجدیدپذیر و پاک و ارتباط آن با بازسازی اقتصادی پساکرونا با 
مشارکت بزرگترین نهادهای مالی و بخش خصوصی از ۱۰۰ کشور جهان و با حضور ۹۴ سخنران و ۵۰ بانک 
و موسسه سرمایه گذاری و توسعه ای با دارایی بیش از ۸ میلیارد دالر خواهد کرد. موضوعات این کنفرانس 
حول محورهای سرمایه گذاری بخش خصوصی با سناریو ۵/۱ درجه افزایش دمای کره زمین و کربن-صفر 
در سال ۲۰۵۰ و انتقال تکنولوژی سبز و تامین مالی، مقاوم سازی و پایداری اقتصادی و سازگاری است. با 
توجه به مجازی بودن رویداد مذکور، کمیسیون انرژی اتاق ایران با همکاری سازمان محیط زیست اقدام به 

برگزاری این کنفرانس در اتاق بازرگانی ایران کرده است.

استاندار تهران تاکید کرد:

لزوم تغییر مسیر عبور برق فشار قوی از کنار منازل مسکونی
استاندار تهران بر لزوم تغییر مسیر عبور برق فشار قوی از کنار منازل مسکونی در شهر و استان 

تهران تاکید کرد.
بــه گــزارش ایســنا، انوشــیروان محســنی بندپــی در مراســم جایگزینــی کامــل شــبکه هوایــی پایتخــت بــا 
کابــل خودنگهــدار بــا تاکیــد بــر اینکــه اهمیــت تامیــن بــرق بــه ویــژه در اســتان تهــران زمانــی برجســته 
تــر مــی شــود کــه بدانیــم میــزان تمرکــز جمعیــت در اســتان تهــران بــه ازای هــر متــر مربــع ۲۰ برابــر 
میــزان مشــابه در کشــور اســت، افــزود: در کالنشــهر تهــران در هــر کیلومتــر مربــع ۹۵۰ نفــر زندگــی 
مــی کننــد و اهمیــت خدمــات رســانی در حــوزه آب و بــرق در میــدان رضایتمنــدی مــردم در شــرایط 

فعلــی کــه دشــمن در صــدد ناامیــد کــردن مــردم اســت، مشــهود اســت.
وی ادامــه داد: در کنــار بهــره بــرداری طــرح هــا در بخــش هــای مختلــف عمرانــی و رفاهــی  بایــد بــه 
حلقــه مفقــوده افزایــش بهــره وری دقــت کنیــم. یکــی از بخــش هــای نارضایتــی مــردم وجــود بروکراســی 
هــای زائــد در ادارات  اســت و همــه مدیــران ملــزم هســتند تــا بــا رفــع ایــن موانــع رضایتمنــدی مــردم 

را ارتقــا دهنــد.
وی تاکیــد کرد:روزانــه  ۱ میلیــون نفــر مســافر در متــرو  و  ۸۰۰ هــزار نفــر از طریــق اتوبــوس در تهــران 
جابــه جــا مــی شــوند  و ایــن حجــم از تــردد، کار مدیریــت بیمــاری کرونــا را دشــوار مــی کنــد. همچنیــن 
مســیر عبــوری بــرق فشــار قــوی کــه از کنــار برخــی مناطــق مســکونی در شــهر و اســتان تهــران مــی 

گــذرد هــم بایــد تغییــر کنــد.
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با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

معافیت گمرکی به ۵۰۰ شرکت 
دانش بنیان تعلق گرفت

یکی از برنامه های مهم معاونت علمی و فناوری 
گمرک  سازمان  با  تعامل  ریاست جمهوری 
و  واردات  تا  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
فناور  و  دانش بنیان  شرکت های  برای  صادرات، 
تسهیل شود. در این راستا تا کنون ۵۰۰ شرکت 
دانش بنیان توانسته اند از بسته تسهیالت گمرکی 

برخوردار شوند.

از  نقل  به  دولت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بر  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
اساس توافق صورت گرفته میان دو طرف و تدوین 
دانش بنیان  شرکت های  گمرکی،  حمایتی  بسته 
توجه ای  قابل  گمرکی  معافیت های  و  امتیازات  از 
هزینه های  پرداخت  در  معافیت  هستند.  برخوردار 
در  معافیت  همچنین  و  گمرکی  حقوق  و  عوارض 
پرداخت سود بازرگانی و عوارض صادراتی از جمله 

حمایت های تخصیص یافته در این حوزه است.
واردات  برای  می توانند  دانش بنیان  شرکت های 
فعالیت های  راستای  در  خود  غیرتجاری  کاالهای 

دانش بنیان از این معافیت ها استفاده کنند.
کاال  معکوس،  مهندسی  برای  دانش بنیان  کاالی 
حد  تا  دانش بنیان  کاالی  ساخت  برای  قطعات  و 
تست  آزمایشگاهی،  تجهیزات  اولیه،  نمونه  ساخت 
و کنترل کیفیت و ماشین آالت خط تولید، از جمله 
گمرکی  معافیت های  شامل  که  هستند  مواردی 

می شوند.
از  دانش بنیان  شرکت   ۹۵ تعداد   ۱۳۹۸ سال  در 
معافیت های گمرکی بهره مند شده اند. در مجموع نیز 
۵۰۰ شرکت دانش بنیان توانسته اند از معافیت های 

گمرکی در نظر گرفته شده، بهره مند شوند.
برای واردات ماشین آالت خط تولید، ثبت سفارش 
الزامی است. در سایر موارد نیز چنانچه به تشخیص 
است  بهتر  باشد  باال  وارداتی  ارزش کاالی  گمرک، 

ثبت سفارش انجام شود.
اگر کاالی وارداتی ماشین آالت خط تولید باشد و 
شرکت دانش بنیان دارای جواز تاسیس، پروانه بهره 
برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی و 
صنعت،  وزارت  مجوزهای  سایر  یا  اکتشاف  پروانه 
معافیت ها  از  استفاده  برای  باشد  تجارت  و  معدن 

باید به سامانه بهین یاب مراجعه کند.

معافیت  از  سامانه  این  به  مراجعه  با  این شرکت ها 
مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار خواهند شد.

گاهی نیز شرکت های دانش بنیان متقاضی استفاده 
از معافیت های گمرکی، مدعی می شوند که کاالی 
که قصد وارد کردن آن را دارند، فاقد نمونه مشابه 
داخلی است. دبیرخانه کارگروه مستقر در معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، این ادعا را بررسی 

و نتیجه را از نهادهای مربوطه استعالم می کند.
ایجاد  با  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت 
دسترسی  تا  دارد  قصد  گمرکی  حمایت  بسته 
تجهیزات  کاال،  به  را  دانشبنیان  شرکت های 
آزمایشگاهی و ماشین آالت مورد نظرشان را تسهیل 

کند.
برای  بلکه  واردات،  افزایش  برای  نه  خدمت  این 
برای  است.  گرفته شده  نظر  در  ملی  تولید  تقویت 
قصد  دانش بنیان  شرکت  یک  اوقات  برخی  مثال 
دارد تا با واردات یک دستگاه خاص و گران قیمت، 
را  فناوری ساخت آن  از طریق مهندسی معکوس، 

بومی سازی کند.
در صورتی که این شرکت برای واردات این دستگاه 
با پیچ وخم های طوالنی اداری روبه رو شود یا آن که 
مجبور به پرداخت مبلغ قابل توجهی برای حقوق و 
عوارض گمرکی شود، ممکن است این طرح توجیه 

خود را از دست دهد.
با توجه به اینکه بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
کوچک و متوسط محسوب می شوند و از نظر مالی 
در  حمایتی  بسته های  هستند،  محدودیت  دارای 
کمک  اجتماعی  تامین  و  گمرک  مالیات،  حوزه 
می کند تا آنها گام های اولیه را با استواری بیشتری 

بردارند.

عرضه ٨۵ میلیون دالر در بازار 
متشکل ارزی

در بازار متشکل معامالت ارزی نیز بیش از ٨۵ 
میلیون دالر به صورت اسکناس عرضه شد.

از  نقل  به  ایران  برق  صنعت  سندیکای  گزارش  به 
اطالعات  اساس  بر  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط 
دریافتی از معامالت ارزی در بازار دوم، حجم عرضه 
ارز به صورت حواله )در بستر سامانه نیما( نسبت به 
روز کاری قبل حدود ۲۷ درصد افزایش یافت و بالغ 

بر ۱۶۸ میلیون یورو شد. 
نیز  ارزی  معامالت  متشکل  بازار  در  این  بر  عالوه 
بیش از ۸۵ میلیون دالر به صورت اسکناس عرضه 

شد. 
در  مرکزی  بانک  جدی  اهتمام  با  و  اساس  این  بر 
در  حواله  و  اسکناس  صورت  به  ارز  عرضه  تداوم 
بازار دوم، پیش بینی می شود بازار ارز کشور از ثبات 

بیشتری برخوردار شود.
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اقتصاد ایران و جهان

اختصاص تسهیالت 13۰۰ 
میلیارد تومان اعتباری به 

شرکت های دانش بنیان کشور
و  نوآوری  صندوق  و  مجلس  امور  مسؤول 
 13۰۰ تسهیالت  اختصاص  از  کشور  شکوفایی 
دانش  شرکت های  به  اعتباری  تومان  میلیارد 
بنیان کشور خبر داد و گفت: این تسهیالت با 
نرخ سود 1۲ درصد در اختیار شرکت های دانش 

بنیان قرار می گیرد.

بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از نیشـابور، مهـدی 
خالقـی عصـر امـروز در بازدید از شـرکت های دانش 
بنیـان، مرکـز رشـد و فنـاوری و شـهرک صنعتـی 
نیشـابور اظهـار کـرد: صندوق نـوآوری و شـکوفایی 
کشـور پـس از تصویـب قانـون دانش بنیـان فعالیت 
از سـال ۹۲ در چهـار محـور تسـهیالت،  را  خـود 
ضمانت نامه، سـرمایه گذاری و توانمندسـازی شـروع 

کرد.
مسـؤول امور مجلس و صندوق نوآوری و شـکوفایی 
کشـور بیـان کـرد: از زمـان شـروع بـه کار صنـدوق 
تاکنـون در حـوزه تسـهیالت یـک میلیـارد و ۳۰۰ 
میلیـون تومـان اعتبـار به شـرکت های دانـش بنیان 
سراسـر کشـور تخصیـص یافـت، همچنیـن، هـزار 
میلیـارد تومـان هـم بـه صندوق هـای پژوهشـی و 
فن آوری کشـور پرداخت شـد تا در قالب تسـهیالت 
بـه شـرکت های دانـش بنیـان و فـن آوری اختصاص 

بد.  یا
صنـدوق  کشـور  شـکوفایی  صنـدوق  افـزود:  وی 
تسـهیالت را بـا نـرخ سـود ۱۲ درصـد در اختیـار 

می دهـد.  قـرار  بنیـان   دانـش  شـرکت های 
خالقـی بـا بیـان اینکـه صنـدوق در محـور سـرمایه 
نظـر  را در  نیازهـای شـرکت های دانش بنیـان  کل 
گرفته اسـت، ادامـه داد: ما به خریـداران محصوالت 
درصـد   ۹ سـود  نـرخ  بـا  تسـهیالت  دانش بنیـان 
شـرکت های  از  بعضـی  در  همچنیـن  می دهیـم، 
دانـش بنیانـی کـه نیـاز بـه فضـا، کارگاه و دفتـر 
دارنـد تسـهیالت بـا نرخ سـود ۴ درصـدی پرداخت 
می کنیـم تـا ایـن شـرکت ها در صحنـه رقابـت خود 

را تقویـت کننـد.
مسـؤول امور مجلس و صندوق نوآوری و شـکوفایی 
کشـور تاکیـد کـرد: در بحـث ضمانت نامـه، صندوق 
نوآوری و شـکوفایی کشـور بـا ۱۲ بانـک تفاهم نامه 

دارد تـا هم سـرعت ضمانت نامه و هم نـرخ و کارمزد 
را بـا همـکاری بانک هـا کاهـش دهیـم و در بیشـتر 

مـوارد ضمانت نامه هـا یـک روزه صادر می شـود.
وی بـا اشـاره بـا اینکـه در سـرمایه گذاری نباید تنها 
بـه دنبـال تسـهیالت باشـیم، بیـان کـرد: بایـد بـا 
شـرکت های دانـش بنیـان و فن آور مشـارکت کنیم، 
مشـارکتی واقعـی کـه در سـود و زیـان هم شـریک 
باشـیم، اتفاقـی کـه می افتـد این اسـت که شـرکت 
دانـش و فنـاوری را ارائـه می دهد و سـرمایه گذار در 

ایـده و محصـول دانـش بنیان شـریک می شـود.
در  دارویـی  شـرکت های  اینکـه  بیـان  بـا  خلقـی 
در حـوزه  افـزود:  پیشـتاز هسـتند،  بنیـان  دانـش 
توانمندسـازی شـرکت های دانـش بنیـان و فـن آور، 
در زمینـه آمـوزش، مشـاوره و بازاریابی صنـدوق  تا 

می پـردازد. بالعـوض  وام  درصـد   ۹۰
مسـؤول امور مجلس و صندوق نوآوری و شـکوفایی 
کشـور ادامـه داد: شـرکت های دانـش بنیـان قادر به 
تامیـن کل نیـاز کشـور را در هـر حـوزه ای هسـتند 
دانـش  شـرکت های  محصـوالت  بـازار  همچنیـن، 

بنیـان بایـد تقویت شـود.
محصـوالت  تجاری سـازی  در  مهـم  مسـئله     

اسـت بازاریابـی  دانش بنیـان، 
در ادامـه ایـن بازدید، نماینده مردم نیشـابور، فیروزه 
و زبرخـان در مجلـس شـورای اسـالمی نیـز اظهـار 
کـرد: نیشـابور قطـب تولیـد آلـو در کشـور اسـت و 
همیـن  هـم  شهرسـتان  ایـن  معظـل  مهم تریـن 
محصـول بـوده، زیرا هر سـاله بـه دلیل عـدم امکان 
می شـوند،  متضـرر  کشـاورزان  محصـول  فـرآوری 
شـرکت های دانـش بنیـان و فـن آور بایـد تمهیدی 
بـه صـورت  آلـو  تـا  بیندیشـند  ایـن خصـوص  در 
فراورده هـای مختلـف در بازارهـای دنیـا عرضه شـود.
احسـان ارکانـی بـا بیـان این کـه در تجاری سـازی 

بازاریابـی  بنیـان مسـئله  مهـم  محصـوالت دانـش 
اسـت، افزود: مشـکل مـا در حوزه عرضـه محصوالت 
دانـش بنیـان بـوده، تا زمانـی که عرضـه محصوالت 
مطابـق بـا نیـاز مـا نباشـد این مشـکالت باقی اسـت.
وی ادامـه داد: معظـل دیگـر نیشـابور بـا توجـه بـه 
زعفـران کشـور  تولیـد  از قطب هـای  یکـی  اینکـه 
خریـد  بـا  دولـت  اسـت،  زعفـران  همیـن  بـوده، 
تضمینـی محصـول بعـد از گذشـت یکسـال هنـوز 
پـول زعفرانـکاران را نداده و ما شـاهد ورشکسـتگی 
کشـاورزان هسـتیم، دلیـل زعفـران را بـه صـورت 
فلـه ای بـا ثمن بخـش از کشـاورز خریـداری کرده و 

تمـام سـود محصـول بـه جیـب دالل مـی رود.
نماینده مردم نیشـابور، فیـروزه و زبرخان در مجلس 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه حتـی بسـته بندی 
زعفـران در کشـور انجام نمی شـود، تاکیـد کرد: ۹۰ 
درصـد زعفـران تولیـد دنیا در کشـور ایران اسـت و 
سـهم مـا از  گـردش مالـی زعفـران تنهـا ۱۰ درصد 
بـوده، ایـن وظیفـه شـرکت دانش بنیـان اسـت تـا 

راهـکاری بـرای فـن آوری محصـول بیابد.
ارکانـی بیـان کـرد: مدت هـا اسـت کـه کشـاورزان 
مـا در بحـث کـود مشـکل دارنـد، اگـر شـرکت های 
تمـام  کننـد  پیـدا  ورود  فـن آور  و  دانش بنیـان 
کشـاورزان اسـتقبال می کننـد، همچنیـن در تولیـد 
شـرکت های  بایـد  مرغـداری  و  دامـی  نهاده هـای 
دانـش بنیـان راهـکاری تببیـن کننـد، کشـور در 
خصـوص تهیـه ذرت، جو و سـویا به شـدت وابسـته 

 . ست ا
وی بیـان کـرد: اینجا مشـخص می شـود که کشـت 
سـنتی ایـن سـه محصـول پاسـخگوی نیـاز کشـور 
نیسـت و همین مسئله سـبب کاهش حجم پرورش، 
تولیـد گوشـت و محصـوالت لبنی همراه بـا افزایش 

قیمـت گوشـت و محصوالت لبنی شـده اسـت.
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رکوردشکنی بی سابقه بومی سازی در صنعت برق و فوالد آسیا و اروپا

 ساخت تابلوهای"برق فشار متوسط" در ۲4 روز توسط صنعتگران
پایگاه خبری معدن نیوز -صنعتگران توانمند یزدی توانستند ظرف مدت ۲4 روز با ساخت تابلوهای 

برق فشار متوسط، بزرگترین رکورد در این زمینه را در آسیا و اروپا برجای بگذارند.
به گزارش معدن نیوز، صنعتگران توانمند یزدی توانستند ظرف مدت ۲۴ روز با ساخت تابلوهای برق فشار 

متوسط، بزرگترین رکورد در این زمینه را در آسیا و اروپا برجای بگذارند.
درپی تصمیم یک شرکت فوالدی، مبنی بر ساخت هر چه سریعتر تجهیزات و اقالم اساسی مورد نیاز این 
مجتمع، در رایزنی با سازندگان غربی و آسیایی هیچکدام حاضر نشدند تجهیزات مذکور را کمتر از شش 

ماه تولید و تحویل دهند!
 بنابه این گزارش، مدیریت واحد توانمندسازی و بومی سازی شرکت یک شرکت فوالدی در مذاکره با چند 
شرکت ایرانی برای ساخت این تجهیزات موفق شدند یک شرکت تولید تابلوهای برق در یزد را شناسایی 

نمایند و قرارداد الزم را منعقد نمایند.
 شرکت ایرانی سازنده تابلوهای برق فشار متوسط برخالف شرکت اروپایی که عمدتا مدت زمان شش تا 
هشت ماه را برای ساخت این تجهیزات اعالم کرده بودند، متعهد شد ظرف مدت بیست و چهار روز این 

تابلوها را ساخته و تحویل نماید.
 در این گزارش آمده است، خوشبختانه متخصصین این شرکت ایرانی با تکیه بر توان فنی و تالش پرسنل 
خود توانستند در موعد مقرر بیست و چهار روزه به تعهد خود عمل نموده و تابلوهای برق فشار متوسط 

را تحویل مجتمع فوالد قائنات نمایند و برگ زرین دیگری را بر صفحات پر افتخار صنعت ایران بیافزایند.

ایران و عراق توافق کردند/ آغاز 
تردد تانکرهای سوخت

بعد از رایزنی های صورت گرفته در رابطه با حل 
و فصل مشکل پیش آمده در مرز ایران با اقلیم 
کردستان و توقف تانکرهای سوخت ایرانی، دو 
طرف به توافق رسیدند و تردد نزدیک به ۲7۰۰ 

تانکر متوقف شده آغاز شده است.
دلیل  به  اخیر  روزهای  طی  ایسنا،  گزارش  به 
اختالف نظرهایی که در رابطه با تردد تانکرهای ایرانی 
حاوی سوخت از مرز اقلیم کردستان وجود داشت، 
حدود ۱۷۰۰ تانکر در مرز باشماق و ۱۰۰۰ تانکر در 
مرز پرویزخان متوقف شدند و براین اساس رایزنی ها 
از سوی سرکنسول جمهوری اسالمی ایران آغاز شد 
زمان  تا  که  اعالم کرد  نیز  فاصله گمرک  این  در  و 
این مرزها  امکان پذیرش و تردد در  تعیین تکلیف 
:سخنگوی  لطیفی  اعالم  تازه ترین  اما  ندارد.  وجود 
: به ایسنا از انجام توافق بین طرفین  گمرک ایران 
و حل موضوع حکایت دارد. طبق توضیح وی، قرار 
بر این شده که در مرحله ی اول ۱۷۰۰ تانکر حاوی 
 ۱۰۰۰ و  باشماق  مرز  در  شده  متوقف  که  سوخت 
آن  درصد   ۵۰ که  کنند  تردد  پرویزخان  مرز  تانکر 
به صورت حمل یکسره وارد عراق شده و ۵۰ درصد 

دیگر ترانشیبمنت خواهد بود؛ به طوری که سوخت 
را در مخزن های تعبیه شده در مرز تخلیه و از آنجا 

کامیون های عراقی کاال را حمل خواهند کرد.
اتمام  از  بعد  اما  داد:  ادامه  ایران  گمرک  سخنگوی 
کامیون های متوقف شده شرایط به گونه ای خواهد 
یکسره  حمل  صورت  به  تانکرها  تمامی  که  بود 
کامیون های  که  تفاوت  این  ،با  می شوند  عراق  وارد 
مقصد  به  مبدا  از  را  سوخت  می توانند  هم  عراقی 
صورت  به  انتقال  دیگر  اساس  براین  کنند.  منتقل 
تانکرهای  توقف  ماجرای  بود.  نخواهد  ترانشیپمنت 
به  کردستان  اقلیم  مرز  در  ایرانی  سوخت  حاوی 
قبل  حدودی  تا  و  گذشته  در  که  می گردد  بر  این 
از کرونا جابه جایی سوخت به صورت حمل یکسره 
انجام می شد، اما همزمان با کرونا و به دلیل مسائل 
مربوط به پروتکل های بهداشتی عراق تصمیم گرفت 
تا ورود سوخت به صورت ترانشیپمنت انجام شود؛ به 
طوری که کامیون های ایرانی باید در مرز سوخت را 
در مخازن تعبیه شده تخلیه و کامیون های عراقی آن 
را بارگیری و انتقال دهند که این موضوع با توجه به 
طوالنی شدن فرآیند امکان تخلیه سریع و جابه جایی 
را تا حدودی تحت تاثیر قرار داد. اما در ادامه تصمیم 
بر این شد تا انتقال سوخت به طور همزمان به صورت 
ترانشیپمنت و یکسره انجام شود، گفت: ولی چون 
فراهم  بیشتر  ترانشیپمنت  امکان  پرویزخان  در مرز 
بود، کامیون های عراقی نیز بابت انتقال کاال  از مرز 
تا مقصد کرایه مناسبی دریافت می کردند و از سویی 
به نوعی رقابت با کامیون های ایرانی به شمار می آمد، 
اما با توجه به این که حمل یکسره کامیون های ایرانی 
نیز به آن اضافه شد تا حدودی موجب اعتراض برخی 
مشکالتی  که   موضوع شد  این  به  نسبت  عراقی ها 
برای کامیونداران ایرانی در مسیر باشماق ایجاد شد  

و رانندگان نگران تردد بودند.
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صداُمین شماره ماهنامه اتاق بازرگانی تهران منتشر 
شد

آینده نگر به شماره 1۰۰ رسید
اتاق  مجله  آینده نگر،  ماهنامه  صداُمین شماره 
تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 

منتشر شد.
در  تهران  بازرگانی  اتاق  رییس  مسعود خوانساری، 
»مشکالت  از  نگر  آینده  شماره  صداُمین  سرمقاله 
پایسته« کشور نوشت و اینکه چرا اقتصاد ایران از 
بند مسائل اساسی رها نمی شود؟ خوانساری در این 
سرمقاله نوشت: »به مناسبت انتشار صداُمین شماره 
داشتم،  گذشته  شماره های  در  تورقی  آینده نگر، 
می بینم که نه تنها مشکالت ذکر شده در شش سال 
گذشته کم نشده بلکه بر تعداد آنها افزوده هم شده 
اینجاست که مشکل کجاست  اساسی  است. سوال 
مسئله ای حل  کمتر  متمادی  سالیان  طول  در  که 
شده یا از طرف دولت به خواسته های به حق بخش 
خصوصی پاسخ داده شده است«. در سرمقاله شماره 

۱۰۰ آینده نگر آمده است:»مسائل در اقتصاد ایران 
کمتر حل می شود و عموما از دولتی به دولت دیگر 

می رود«.
مناسبت  به  که  است  بخشی  عنوان  »جشن نامه« 
اضافه  ماهنامه  به  آینده نگر  نشریه  انتشار صداُمین 
فعال  از ۲۰  بیش  نظر   این بخش،  است. در  شده 
اقتصادی، و صاحب نظر رسانه و علوم  و کارشناس 
است.  آینده نگر چاپ شده  نشریه  درباره  ارتباطات 
حسین  تهرانی،  نمکدوست  رضاییان، حسن  مجید 
و  ارتباطات  اساتید  از  توکلی  خالد  و  افخمی 
کرده اند.  بررسی  و  نقد  را  آینده نگر  جامعه شناسی، 
هادی  کرباسیان،  مهدی  میرمحمدصادقی،  حسین 
از  هاشمی  حسینی  سیدبهاءالدین  و  حق شناس 
آنها  پیشنهادات  اقتصادی اند که  کارشناسان  جمله 

درباره آینده نگر در شماره ۱۰۰ چاپ شده است.
آینده نگر،  تازه ترین شماره  »آینده پژوهشی«  بخش 
در  نشریه  شماره  صداُمین  انتشار  مناسبت  به 
کارها  و  کسب  مدیریت  صفحه ای   ۲۴ کتابچه ای 
در دوره کرونا را بررسی کرده است. در این بخش 
و  دست چین  ریویو«  بیزنس  »هاروارد  از  مقاالتی 
دیگر  در  مدیران  تجربه  به چاپ رسیده که شامل 
کشورها درباره معضالتی مثل تعدیل نیرو، مدیریت 

نشست های مجازی و چالش زنجیره تامین است.
در بخش »روایت و تشکل ها«، روند تمدید و صدور 
با چالش هایی  بازرگانی که در ماه های اخیر  کارت 
همراه بوده بررسی شده است. اثر همه گیری کرونا 
بر صنعت گردشگری اصلی ترین موضوع در مقاالت 
هم چنین  است.  »آینده«  بخش  در  شده  چاپ 
استفان  زندگی  خارجی«  »کارآفرین  بخش  در 
مگ  و  جهان  سینمای  آشنای  چهره  شوارتزمن، 
ویتمن، یکی از قدرتمندترین مدیران زن جهان با 

سابقه مدیریت در اچ پی را می خوانید.

مدرسه کسب  و  کار اتاق بازرگانی تهران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

وبینار توسعه ویژگی های رهبری برای مدیران
مدرسه کسب  و  کار اتاق بازرگانی تهران وبینار »توسعه ویژگی های رهبری برای مدیران« را با همکاری 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روز ۲9 مهرماه از ساعت 16 الی 1٨ برگزار می کند که عموم فعاالن اقتصادی 

می توانند در آن شرکت کنند.
 مدرسه کسب  و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وبینار »توسعه ویژگی های رهبری برای 
مدیران« را برگزار می کنند. این وبینار ۲۹ مهر ماه برگزار می شود و مدرس آن »زاهد شیخ االسالمی« مدرس 
سازمان مدیریت صنعتی در زمینه رهبری، خالقیت و نوآوری مترجم کتاب های »خودفریبی«، »فراتر از 

خود« و »آشنایی با تفکر سیستمی« و نویسنده کتاب »مبانی رهبری برای مدیران« است.
در وبینار »توسعه ویژگی های رهبری برای مدیران« یک مدل متفاوت و قدرتمند بومی برای شناخت و 
اعمال موثر رهبری برای مدیران ارائه می شود. با درک ابعاد این مدل، مدیران قادر خواهند بود که با تقویت 
تدریجی عنصر رهبری در خود و اطرافیان شان اثربخشی فعالیت های مدیریتی خود را چند برابر کنند. این 
مدل ارتباط تنگاتنگ بین ویژگی های رهبری در مدیران و عملکرد سازمان را نشان می دهد. مسیر شناخت 
و تقویت این ویژگی ها در دوره پیش رو توضیح داده می شود تا شرکت کنندگان تصویر روشنی از مزایای این 

دوره منحصر به فرد بدست آورند.
این وبینار همچنین به سوال رهبران و مدیران ارشد سازمان ها در مورد اینکه »چگونه رهبری موثر باعث 
خشنودی و ماندگاری کارکنان، رضایت و وفاداری مشتریان و خالقیت و نوآوری در سازمان می شود« پاسخ 

خواهد داد.
 زمان برگزاری این وبینار، ۲۹ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ خواهد بود و عالقمندان برای ثبت نام به لینک زیر 

و برای کسب اطالعات بیشتر به سایت مدرسه کسب وکار اتاق تهران مراجعه کنند.
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در نشست هیات کنیایی با فعاالن اقتصادی ایرانی 
مطرح شد

پیشنهاد سرمایه گذاری 
مشترک ایران و کنیا در تولید 

انرژی تجدیدپذیر و مدیریت 
شهری

جمعی از فعاالن اقتصادی استان »بومت« کنیا به 
سرپرستی استاندار طی سفری به تهران، ضمن 
بازدید از مرکز شتابدهی صادرات ایران در اتاق 
ایران حضور پیدا کردند و خواستار همکاری و 
کشاورزی،  آب،  بخش های  در  سرمایه گذاری 
تولید انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت شهری 

شدند.
جمعی از فعاالن اقتصادی استان »بومت« کنیا به 
ضمن  تهران،  به  سفری  طی  استاندار  سرپرستی 
اتاق  در  ایران  صادرات  شتابدهی  مرکز  از  بازدید 
و  همکاری  خواستار  و  کردند  پیدا  حضور  ایران 
سرمایه گذاری در بخش های آب، کشاورزی، تولید 

انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت شهری شدند.
پایگاه خبری اتاق ایران

کنیا  »بومت«  استان  اقتصادی  فعاالن  از  هیاتی 
خود  ایرانی  همتایان  با  ایران  اتاق  در  حضور  با 
تولیدکنندگان  جمله  از  کشور  این  کردند.  دیدار 
به منظور توسعه سطح  و  بزرگ چای در دنیاست 

همکاری های خود با ایران به دنبال جذب سرمایه و 
آغاز فعالیت های مشترک منطقه ای است.

نشست  این  در  حضور  از  پیش  هیات  این  اعضای 
از مرکز شتابدهی صادرات ایران که به همت اتاق 
ریاست جمهوری  فناوری  و  معاونت علمی  و  ایران 
هدف  چراکه  کردند،  بازدید  است،  شده  راه اندازی 
اصلی آنها افزایش سطح مناسبات، انتقال تکنولوژی 
و استفاده از تجارت و توانمندی های ایران در توسعه 

ظرفیت های کشاورزی کنیا بود.
کشور  دو  اقتصادی  فعاالن  بین  که  نشستی  در 
برگزار شد، جعفر برمکی، سفیر ایران در کنیا ضمن 
اشاره به ظرفیت ها و امکانات موجود در این کشور، 
زمینه همکاری مشترک بین ایران و کنیا را مناسب 
کنیا  در  نوآوری  مرکز  راه اندازی  از  و  کرد  ارزیابی 
به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در  مرکز می تواند  این  او  اعتقاد  به  داد.  ایران خبر 
ارتباط مستقیم و مستمر با مرکز شتابدهی صادرات 
برای بهبود سطح تعامالت تجاری و سرمایه گذاری 
بارچوک،  هیالری  ادامه  ر  بردارد.  خوبی  قدم ها 
استاندار بومت کنیا که سرپرستی هیات را به عهده 
داشت به زمینه های مناسب همکاری بین دو کشور 
داشتن  اختیار  در  با  کنیا  او  اعتقاد  به  کرد.  اشاره 
مقصد  می تواند  کشاورزی  برای  هموار  زمین های 
خوبی برای سرمایه گذاران در این حوزه باشد. حدود 
کشاورزی  قابل  کشور  این  زمین های  درصد   ۸۰
و در حال حاضر ۶۰ درصد چای کنیا در  هستند 
بیان  با  همچنین  وی  می شود.  تولید  بومت  استان 
این مطلب که کنیا آماده آموختن و ارائه ایده های نو 
برای تقویت مناسبات بین دو کشور است، از وجود 
و  ایران  بین  برای همکاری  توجه  قابل  فرصت های 
کنیا ابراز خرسندی کرد و گفت: کشاورزی در کنیا 
با کمک تجارب  انجام می شود که  به شیوه سنتی 

و تکنولوژی ایرانی قابل توسعه است. از طرفی این 
بسته بندی  حوزه  در  سرمایه گذاران  پذیرای  کشور 
و ایجاد ارزش افزوده بوده و اعتقاد دارد، دو کشور 
را  خود  منطقه  بازار  می توانند  یکدیگر  همکاری  با 
اقتصاد  داد:  ادامه  بارچوک  بگیرند.  اختیار  در  نیز 
کنیا وابسته به کشاورزی بوده و در تالش است تا 
سود فعالیت های خود را در این وادی افزایش دهد. 
مستقیم  فروش  و  واسطه ها  حذف  دنبال  به  کنیا 

محصوالت کشاورزی است.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  کنیا  بومت  استاندار 
خود از چالش های این کشور در حوزه تأمین آب و 
انرژی، گران بودن برق و نبود سیستم های انبارداری 
کشاورزی  محصوالت  از  نگهداری  برای  مناسب 
برای حل  است  امیدوار  کنیا  افزود:  و  گفت  سخن 
مشکالت خود در این بخش ها بتواند همکاری خوبی 
این  دیگر  از سوی  کند.  برقرار  ایرانی  با طرف های 
نیازمند  دامپروری  باالی  سطح  به  توجه  با  کشور 

بخش های فرآوری شیر به ویژه تولید کره است.
پزشکی،  تکنولوژی های  انتقال  به  همچنین  او 
در  کشاورزی  زمین های  آبیاری  شیوه های 
مقیاس های بزرگ، مدل های جدید مدیریت شهری، 
ایجاد نیروگاه های تولید انرژی تجدیدپذیر، فرآوری 
به  انبه  و  آواکادو  جمله  از  باغی  محصوالت  انواع 
مشترک  همکاری  برای  مناسب  زمینه های  عنوان 

بین ایران و کنیا اشاره کرد.
شورای  عضو  چاغروند،  علی  نشست،  این  ادامه  در 
و  ایران  صادرات  شتابدهی  مرکز  سیاست گذاری 
مدیر طرح و برنامه اتاق ایران از تمرکز بر بخش های 
و  و کشاورزی سخن گفت  تجارت  معدن،  صنعت، 
یادآور شد: مرکز شتابدهی صادرات طرحی نوآورانه 
بود که به همت اتاق ایران و معاونت علمی، تأسیس 
شد. بر اساس تفاهمات انجام شده بین دولت و بخش 

خصوصی در چارچوب این مرکز، قرار است دو طرف 
برای تسهیل در فضای کسب وکار و رونق صادرات 
تالش کنند. وی ادامه داد: این مرکز ایده های نو را 
دریافت می کند و پس از پاالیش آنها با حمایت از 
طرح های برگزیده زمینه اجرای این طرح ها را مهیا 
می سازد. امیدوارم مرکز شتابدهی صادرات ایران در 
ارتباط مؤثر با مرکز نوآوری که قرار است در کنیا 
راه اندازی شود، زمینه توسعه همکاری های بین دو 

کشور را هموارتر کند.
فعالیت های  سازوکار  به  نگاهی  همچنین  چاغروند 
و  داشت  استانی  اتاق های  و  تشکل ها  ایران،  اتاق 
و  مقننه  )مجریه،  قوه  سه  مشاور  عنوان  به  آن  از 
ایران  اتاق  او  اظهارات  اساس  بر  کرد.  یاد  قضائیه( 
حامی بخش خصوصی است و تالش می کند با ارائه 
نظرات مشورتی و کارشناسی خود از منافع فعاالن 

اقتصادی و صاحبان بنگاه ها پشتیبانی کند.
گفتنی است در این نشست روح اهلل استیری، مدیر 
فناوری  و  علمی  معاونت  بین الملل  تعامالت  مرکز 
سرپرست  اقتصادی،  مهدی  و  جمهوری  ریاست 
داشتند.  نیز حضور  ایران  صادرات  شتابدهی  مرکز 
در این بین مهدی اقتصادی به ظرفیت های موجود 
در مرکز شتابدهی صادرات ایران اشاره کرد و گفت: 
دارد  که  توانمندی هایی  و  امکانات  با  مرکز  این 
می تواند از افزایش میزان مبادالت تجاری و ایجاد 
زمینه های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و کنیا 

حمایت کند.
تا  فراهم شد  فرصتی  نشست  این  بعدی  بخش  در 
ایران  در  خود  طرف های  با  کنیایی  هیات  اعضای 
این  در  کنند.  گفت وگو  و  دیدار  رودررو  به صورت 
نشست شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در 
حوزه های کشاورزی، محیط زیست، آب و انرژی های 

تجدیدپذیر حضور داشتند.
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یادداشت

متن کامل

مشاور عزیز، همیشه می گویند وقتی برای »مصاحبه 
 Informational( اطالعات«  کسب  برای 
Interview( با کسی قرار می گذاری، باید پیشنهاد 
دهید که او را به یک قهوه میهمان کنید یا اگر محل 
قرار را او تعیین می کند، برایش یک نوشیدنی داغ 
ببرید. اینکه پیشنهاد را قبول کند یا نه، مهم نیست. 
این یک حرکت کوچک است که حسن نیت ما را 
نشان می دهد و یک جورهایی از او بابت اینکه وقت 
گذاشته تشکر می کنیم. اما حاال که به خاطر کرونا، 
محدود  آمدهایشان  و  رفت  یا  قرنطینه اند  خیلی ها 

شده چه کار باید کرد؟
و این روال، دست کم تا چند ماه دیگر ادامه دارد. 
همان طور که گفتم، قهوه یک حرکت نمادین است 
اما به نظرم خیلی ناجور و توهین آمیز است که با او 
یک قرار خشک و خالی بگذاری، سپس خداحافظی 
کنی و همچنان از او بخواهی که برایت زمان بگذارد. 
از یک طرف، این روزها که همه از جلسات آنالین 
اینکه  شده اند،  کالفه  بی پایان  کاری  تماس های  و 

بگذارند  وقت  برایت  کوتاهی  مدت  بخواهی  آنها  از 
حس مزاحمت در آدم ایجاد می کند. از طرف دیگر، 
چون  بگوییم  مقابل  طرف  به  را  این  نمی توانیم 
ممکن است او از شرایط گالیه ای نداشته باشد. یا 
بدتر از آن، فرض کنید به او بگوییم: »هی! می دانم 
که این روزها همه چیز افتضاح است و زندگی مثل 
جهنم شده اما می شود این چیزها را ندیده بگیری و 
برای من وقت بگذاری؟« به نظرم مشکل اینجاست 
که دعوت یک نفر به قهوه در شرایط عادی، حکم 
استراحت را دارد. قدم زدن تا یک کافه، تغییر حال 
غریبه  یک  با  صحبت  و  داغ  نوشیدنی  یک  هوا،  و 
که همه  اما حاال  مثبتند.  اینها  خوش مشرب. همه 
ما پشت میزهای کارمان زندانی شده ایم، چه چیزی 
می تواند جای بیرون رفتن و قدم زدن را بگیرد؟ آیا 
باید چیز دیگری به او پیشنهاد کنم؟ اگر نه، چطور 
از او درخواست کنم و در عین حال، بی مالحظه به 

نظر نرسم؟
دعوت  که  اینجاست  موضوع  عزیز،  دوست  پاسخ: 

به قهوه، هیچ وقت برای ترغیب طرف مقابل نبوده. 
این جزئی از آداب معاشرت است، برای ابراز ادب و 
قدردانی، نه دلیلی برای اینکه طرف مقابل، دعوتت 

را قبول کند. نگران این موضوع نباش.
را  معاشرت ها  آداب  این  وقتی  توست.  با  حق  اما 
رعایت نمی کنیم، درست مثل این است که به طرف 
مقابل بگوییم: »ببخشید! می شود برنامه ات را برای 
یک غریبه  خالی کنی؟« اما این ایرادی ندارد. این با 
چیزی که قبال می گفتیم فرق چندانی ندارد. کسی 
که قبال مایل به حرف زدن با تو بوده، حاال در دوران 
کرونا قرار نیست دعوتت را صرفا به خاطر اینکه او 
رد کند. هر کسی که  نکرده ای،  قهوه دعوت  به  را 
هدفش  می کند،  قبول  را  مصاحبه ها  این  پیشنهاد 
کمک است، کمک به غریبه ای که حوزه کاری اش 
اوقات  سایر  با  االن  فرق  منتها  است.  مشابه  او  با 
این است که بعضی ها این روزها کالفه ترند و بیشتر 
از بقیه تحلیل رفته اند. اما همه این طور نیستند. و 
نکنی.  درخواست  کسی  از  که  نمی شود  دلیل  این 
یک  فقط  تو  نه.  می گوید  نباشد،  مایل  کسی  اگر 
درخواست کرده ای و این اصال بی ادبی نیست. فقط 
انجام  باید  انجام دهی که همیشه  را  باید کارهایی 
این  کنی.  تالش  بیشتر  باید  االن  منتها  می دادی. 
تماس  او  با  چرا  که  بده  توضیح  برایش  اوال  یعنی: 
گرفته ای، که دلیل درخواستت را بداند. می توانی از 
او و کارش تعریف کنی، البته اگر واقعا حس می کنی 
کارش خوب است. نباید تظاهر کنی. اگر صرفا از سر 
رفع تکلیف و برای خالی نبودن عریضه از او تعریف 
و تمجید کنی، کامال مشخص می شود. دوما دقیق 
و با صراحت به او بگو که چقدر زمان می خواهی که 
فکر  و  می کند  قبول  دارد  را  درخواستی  چه  بداند 
نکند که انتظار داری تا ابد در خدمتت باشد. سوما، 
قبل از تماس با او، کمی فکر کن و ببین دقیقا چه 

چیزهایی می خواهی از او بپرسی و سپس، چند تا 
از آن سوال ها را در ایمیلت بنویس تا دستش بیاید 
می تواند  آیا  ببیند  و  هستی  چیزی  چه  دنبال  که 
کمکت کند و آیا اصال می خواهد زمان بگذارد یا نه. 
مثال از او بپرس: »االن که به گذشته نگاه می کنی، 
دوست داشتی قبل از ورود به این حوزه، چه چیزی 
درباره اش می دانستی؟« یا »فالن قانون که جدیدا 
حوزه  این  کارمندان  روی  تاثیری  چه  شده،  وضع 
آن  به  ورود  با  رابطه  در  نگرانی ای  اگر  گذاشته؟« 
حوزه داری بپرس. بپرس که آیا انتظاراتت در مورد 
این شغل، واقع بینانه است یا نه. و سواالتی از این 

قبیل.
مورد چهارم. هم قبل و هم بعد از جلسه، صراحتا 
زمانی که  بابت  که  تصریح کن  قدردانی کن.  او  از 
که  بگو  او  به  بعدا،  و  هستی  او  قدردان  گذاشته، 
اطالعاتش چقدر به تو کمک کرده است. ایمیلی که 
به او می فرستی، باید برای شخص او باشد، نه یک 
ایمیل کلی که به همه می فرستند. قبل از دیدار با 
او، دقیقا بگو که انتظار داری چطور از توصیه هایش 
استفاده کنی. با رعایت این نکات، تو سهم خودت 
دعوت  از  بیشتر  خیلی  کرده ای،  ایفا  را  تعامل  از 
را  مالقات  که  بده بستان هاست  این  چون  قهوه.  به 
رضایت بخش می کند. گنجاندن یکسری سواالت در 
ایمیل اولیه، نشان می دهد که تو خوب به همه چیز 
فکر کرده ای و زمان گذاشتن برایت ارزش دارد. این 
خیلی به نفعت است چون خیلی از کسانی که به 
در  اینکه  از  بعد  می شوند،  دعوت  گفت وگوها  این 
تقویم خود زمان پیدا می کنند و در جلسه مصاحبه 
حاضر می شوند، می بینند طرف مقابل درباره حوزه 
کاری آینده اش، اصال فکر نکرده و اطالعات ابتدایی 
این  »اصال  مثل:  می شنوند  سواالتی  یا  ندارد.  هم 

حوزه چی هست؟«

چطور در دوران کرونا ارتباطاتم را گسترش دهم؟
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نگاه آخر

سمپوزیوم مجسمه سازی"هفت سنگ"در کیش
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