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Rahkar Gostaran Aron (RGA) at a glance
شــرکت راهــکار گســتران آرون تیمــی متشــکل از مدیــران و مهندســین متخصــص و بــا تجربــه در صنایــع 
فروآلیـــاژی، تولیــد شــمش منیزیــم از طریــق احیــا بوســیله فروسیلیســیم و فــرآوری مــواد کربنــی مــورد 
مصــرف در صنایــع شــیمیایی، تولیــد فروآلیــاژ و فوالدســازی می  باشــد. هــدف اصلــی از تأســیس ایــن شــرکت 
ــه در  ــواد اولی ــه خدمــات تخصصــی مدیریتــی جهــت اجــرای پروژه  هــای صنعتــی، تأمیــن تجهیــزات و م ارائ

تمامــی ابعــاد مشــاوره ه ای، نظارتــی، مدیریتــی، مهندســی و امــکان ســنجی در ایــن زمینــه  هــا مــی  باشــد.

تمامــی مهندســان در ایــن شــرکت دارای تجــارب علمــی و عملیاتــی در صنایــع نام بــرده هســتند کــه ایــن 
مهــم خــود مطلوبیــت ارائــه خدمــات اعضــا را تضمیــن مــی  نمایــد.

 021
021
www.aronsolutions.com
Info@aronsolutions.com

-2122902774
-2122902775

کار گستران آرون شرکت راه

شماره ثبـت : 483269
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خوانندگان و همراهان محترم و گرامی؛  سالم علیکم 

خوشــبختانه رویکــرد جدیــد نشــریه دنیــای صــادرات در اهتمــام و توجــه بــه موضــوع کارآفرینــی، نوآفرینــی 
ــام مــورد توجــه خواننــدگان و صاحب نظــران  و اســتفاده از نظــرات اســاتید، پژوهشــگران و صنعتگــران صاحب ن
عزیــز قــرار گرفتــه و بازخوردهــای دریافتــی موجــب دلگرمــی و ایجــاد انگیــزه بیشــتر در هیــات تحریریــه و جلــب 
مشــارکت بیشــتر کارآفرینــان شــده اســت کــه ثمــره آن را در کمیــت و کیفیــت مقــاالت ایــن شــماره از نشــریه 
ــای  ــه مشــکالت و چالش ه ــم ک ــه فضــای کســب و کار می بینی ــا نگاهــی ب ــد. متاســفانه ب مالحظــه می فرمایی
پیــش روی فعــاالن اقتصــادی هنــوز پابرجاســت. تحریم هــای ناجوانمردانــه آمریــکا علیــه کشــور افزایــش یافتــه و 
از طــرف دیگــر تشــدید شــیوع ویــروس کرونــا وضعیــت ســالمت، معیشــت، اشــتغال و اقتصــاد مــردم را بشــدت 
بــه خطــر انداختــه اســت. در ایــن بیــن عــدم ثبــات در قوانیــن صادراتــی و ناهماهنگــی بیــن مدیــران اقتصــادی 
کشــور در بحــران کرونــا موضــوع صــادرات را نیــز دچــار مشــکالت جــدی و حــاد کــرده اســت. البتــه همه گیــری 
ویــروس کرونــا در بیــش از 200 کشــور دنیــا بــه نوعــی کارآمــدی و توانایــی بشــریت را بــه چالــش جــدی کشــیده 
و فرصتــی اســتثنایی بــرای نو اندیشــی، نوگرایــی و نوآفرینــی دانــش محــور و مبتنــی بــر اخــالق در سراســر جهان 
فراهــم کــرده اســت، گرچــه اقتصــاد دانــش محــور در دهه هــای اخیــر علــم و دانــش را بــه کاالیــی قابــل عرضــه 
و فــروش تبدیــل کــرده اســت، امــا بحــران کرونــا موجــب تقویــت بازارهــای مجــازی بــرای خریــد و فــروش شــده  
ــر ارزش کــم نظیــر دانــش در رشــد،  و افزایــش موفقیــت شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن برهــه شــاهدی ب
توســعه و اشــتغال زایی اســت. مــا در نشــریه دنیــای صــادرات بــر ایــن بــاور هســتیم کــه تولیــد دانــش جدیــد 
ــری  ــش رقابت پذی ــوآوری و افزای ــا ن ــود. ب ــی می ش ــوزش ناش ــش و آم ــرمایه گذاری در پژوه ــردی از س و کارب
می تــوان وابســتگی اقتصــاد بــه منابــع طبیعــی و ســرمایه فیزیکــی را کاهــش داده و موجــب رونــق صــادرات دانش 
محــور شــد. در همیــن راســتا در تــالش هســتیم کــه بــا تاکیــد برنقــش دانــش، آمــوزش، پژوهــش و اســتفاده از 
نظــرات کارشناســان و صاحب نظــران راه حل هــای موثــری را بــرای عبــور از تنگناهــای فعلــی معرفــی و پیشــنهاد 
نماییــم. در پایــان مجــددا از همراهــی  تمامــی همــکاران، اســاتید و صاحب نظــران محترمــی کــه در تهیه و انتشــار 
ایــن شــماره بــا اینجانــب همــکاری کرده انــد صمیمانــه قدردانــی نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال بــرای ایشــان و 

تمامــی خواننــدگان محتــرم ســالمتی و توفیــق الهــی را خواســتارم.

علی فرزاد مهاجری        
                                  سردبیر و مدیر مسئول

سخن سردبیرسخن سردبیر





مهندسی خدمات معدنی و انجمن صاردکنندگان صنعتی،
Exporters Association for Mining Industrial Products and Engineering services

بیشتر از 20 سال است که به همت مرحوم علی اصغر حاجی بابا  انجمن صادرکنندگان به منظور حمایت از حقوق و منافع 

مشروع صادرکنندگان و رفع معضالت و مشکالت صادرات تاسیس گردیده است.

انجمن در حال حاضر با دارا بودن بیش از 250 عضو که همگی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ملی و برتر کشوری هستند در 

حال فعالیت می باشد.

هیات مدیره انجمن با تمرکز بر روی مشکالت اعضاء و ایجاد تعامل با نهادهای مسئول همواره بر رفع معضالت دست  و  پا 

گیر صادرات کشور تاکید داشته و در بسیاری از موارد موفقیت های چشمگیری بدست آورده است.

انجمن با تکیه بر هم افزایی و جمع آوری نظرات افراد خبره در زمینه های مختلف با تشکیل اتاق فکر نسبت به بررسی 

کارشناسی مسائل اقدام می نماید.

برخی از مزایای عضویت در انجمن به شرح ذیل است:

• دریافت و بررسی انواع مشکالت صادراتی اعضا و پیگیری تا حصول نتیجه در نهادهای دولتی.

• برگزاری جلسات کارشناسی و ارائه مشاوره به صادرکنندگان در زمینه های مختلف

• ارائه آخرین اطالعات جمع آوری شده در زمینه صادرات انواع کاالها به اعضا

• بررسی و ارزیابی کاالهای صادراتی )ERA( به درخواست اعضا

• دسترسی اعضا به بانک های اطالعاتی بازرگانی کشورهای مختلف

• ارائه خدمات آموزشی و برگزاری وبینار و سمینار در راستای آموزش بازرگانی و توسعه صادرات

• برخورداری اعضا از 80 امتیاز در انتخاب صادرکنندگان نمونه 

الزم به ذکر است انجمن دارای وبسایت فعال بوده و روزانه اخبار، بخشنامه ها واطالعات مهم مرتبط با تجارت جهت استفاده 

مخاطبان اطالع رسانی می شود.

نشریه انجمن نیز به صورت فصل نامه چاپ شده و به طور معمول به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور نیز 

ارسال می گردد و مکان مناسبی جهت معرفی شرکت های صادراتی است.

www.examie.org

خیابان کریمخان زند، بین خیابان ماهشهر و خردمند جنوبی، ساختمان 102 طبقه ششم واحد غربی

info@examie.org 021-88832523

معرفی انجمن:
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* لطفا سوابق کاریتان را سوابق کاری تان بفرمائید.

مــن محســن حاجــی بابــا هســتم. 48 ســال اســت کــه فعالیــت 
اقتصــادی می کنــم. آغــاز کارم در ســال 1350 بــه عنوان شــاگردی 
ــو  ــوان عض ــه عن ــال 1356 ب ــود. از س ــی ب ــن فروش ــازه آه در مغ
هیــأت مدیــره شــرکت شــوفاژکار مشــغول به کار شــدم. بــه تناوب 
در شــرکت های مختلــف کار کــردم و در حــال حاضــر عضــو هیــأت 
مدیــره شــرکت رزیتــان و عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق ایــران و 
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق ایــران هســتم و این 
دوره چهــارم اســت کــه در اتــاق ایــران حضــور دارم. در دوره هــای 
قبلــی و فعلــی نماینــده ســندیکای رنــگ و رزیــن ایــران در اتــاق 
ــی،  ــدگان صنعت ــن صادرکنن ــاور انجم ــون  مش ــو ده ام و هم کن ب
معدنــی و خدمــات مهندســی هســتم. در ســال 1384 بــه عنــوان 
مدیــر نمونــه ملــی کشــور انتخــاب شــدم و از آقــای خاتمی)رئیــس 

جمهــور وقــت( لــوح تقدیــر دریافــت کــردم.

ــن  ــود در ذه ــای خ ــه ه ــرای مجموع ــدازی ب ــم ان ــه چش * چ
ــد؟ داری

 در حــال حاضــر در شــرکت های خــود مســئولیت اجرایــی 
نــدارم، در واقــع از ســال 1394 در هیــچ کــدام از واحد هــا 
مســئولیت اجرایــی نداشــتم، زیــرا معتقــدم حداکثر زمــان مدیریت 
در یــک واحــد مدیریتــی، 15 ســال اســت  و بیشــتر از آن شــاهد 
ــد فرصــت رادر  ــس از آن بای ــود و پ ــم ب ــی خاصــی نخواهی بازده
اختیــار دیگــران و جوان هــا قــرار داد تــا بــا افــکار جدیــد و ابتکارات 
خاصشــان و اســتفاده از تجربیــات مدیــران قبلــی، به راه خــود ادامه 
دهنــد. در خصــوص چشــم انــداز بــرای مجموعه هــای خــود بایــد 
بگویــم، بــا توجــه بــه شــرایط حــال حاضــر کشــور، دور نمــا صفــر 
اســت. متأســفانه وضعیــت اقتصــادی کشــور مــا درگیــر روزمرگــی 
شــده اســت و ایــن معضــل روزمرگــی پیــش روی مــا نیســت. خــدا 

مــی دانــد در آینــده چــه مــی شــود!

ــتیم،  ــاهد آن هس ــه ش ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــا توج ــن دوران ب در ای
ــی در  ــن الملل ــط بی ــاس ضواب ــر اس ــدرن ب ــادرات م ــوان روی ص می ت
ــاال  ــغ ب ــا مبال ــادرات ب ــان ص ــر خواه ــرد. اگ ــرمایه گذاری ک ــور س کش
هســتیم، بایــد بــرای دســتیابی بــه آن برنامــه ریــزی بلنــد مدت داشــته 
باشــیم. روش صــادرات مــا در کشــور بلنــد مــدت نیســت. امــروز کاالی 
خــود را صــادر مــی کنیــم، امــا تضمینــی وجــود نــدارد کــه آیــا مــی 

توانیــم همیــن کاال را 2 مــاه دیگــر هــم صــادر کنیــم یــا نــه.

صــادرات در کشــور مــا پایــه و اســاس ســنتی دارد. امــا مــا با تأســیس 
ــداف و مقاصــد آن کار  ــه 3 ســال اســت روی اه ــران ک شــرکت صادی
شــده و از دل انجمــن  صادرکننــدگان بیــرون آمــده اســت، پایه هایــی را 
بنــا کــرده ایــم کــه بــر مبنــای آن کاری مانــدگار و اصولــی در صــادرات 

ــام دهیم. انج

افــرادی کــه در شــرکت صادیــران ســرمایه گذاری کــرده انــد، عمــا 
ــد. ــک کار را پذیرفته ان ریس

ــای  ــر مبن ــوری هســتیم کــه ب ــون در حــال ســازمان دهی ام هم  اکن
آن بتوانیــم بــه طــور منســجم و متمرکز از شــرکت های »  میتســویی«  و 
»جتــرو« ژاپــن در دهــه 70 و شــرکت »کتــرا« کــره جنوبــی در دهه 90 
کپــی بــرداری کنیــم کــه از  طریــق ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی،  
مقدمــات ایــن کار صــورت گرفته اســت. پایه و اســاس کار ما در شــرکت 
صادیــران اطاعــات اســت و فعــا وارد مرحلــه اجــرا نشــده ایم و در حال 
ســاختار ســازی هســتیم تــا بتوانیــم صادراتی را بــر اســاس روش منظم  
و  بــه صــورت اعطــای نماینــده انحصــاری در بازارهای هــدف ارائه دهیم.

مــا در صادیــران بــه دنبــال داشــتن یــک مســیر دائــم بــرای صــادرات 
ــدف  ــازار ه ــازی در ب ــن اعتمادس ــدت و همچنی ــی م ــق و طوالن موف
ــد  ــرد، بدان ــراق می خ ــی را در ع ــه کاالی ــردی ک ــر ف ــا اگ ــتیم ت هس

مصاحبه اختصاصـی با جناب آقای محسن حاجی بابامصاحبه اختصاصـی با جناب آقای محسن حاجی بابا
ــده خواهــد  ــاً بخــش خصوصــی را هــم دچارمشــکات عدی قطع
کــرد. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه شــرایط موجــود  مــا تمــام تــاش 

خــود را مــی کنیــم تــا از ایــن معضــل بــه خوبــی گــذر کنیــم.

ایــن روزهــا، طــرح توســعه ایــی در یکــی از واحدهــای مــا وجــود 
ــرکت  ــوص در ش ــا بخص ــای   R & D م ــن واحده دارد و همچنی
رزیتــان بــه شــدت فعــال اســت. امــا در مجمــوع بــا توجــه 
ــداز روشــنی  را نمــی بینــم. ــه  شــرایط موجــود، فعــا چشــم ان ب

ــور  ــده کش ــه آین ــادی ب ــال اقتص ــک فع ــوان ی ــه عن ــما ب * ش
ــتید؟ ــبین هس خوش

ــه  ــه وضعیــت سیاســی و اقتصــادی کشــور ک ــا توجــه ب ــر ب خی
سیاســت صــد درصــد غالب بر اقتصاد  کشــور اســت، در مــورد آینده 
نظــر خاصــی نــدارم. متأســفانه چشــم انــداز روشــنی را نمی بینــم.

* لطفا مختصرا هدف از تاسیس شرکت صادیران و اهداف آن را 
توضیح بفرمایید.
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انحصــار توزیــع آن کاال در اختیــار خــودش اســت، بدین ترتیــب برای 
ســرمایه گذاری تمایــل داشــته باشــد و روی برنــد کاال تبلیــغ کنــد.

ــش از  ــس بی ــونی و فیلیپ ــونگ، س ــون سامس ــرکت هایی  همچ ش
50 ســال اســت در کشــور مــا نمایندگــی دارنــد و فعــال هســتند و 
ــا  ــد آنه ــا هــم مانن ــن ســال ها خــوش درخشــیده اند. م در طــول ای
همیــن برنامــه را در صادیــران داریــم. مــا بــه طــرف عراقــی تأکیــد 
می کنیــم، کاالیــی کــه قیمــت آن مشــخص شــده بــا همــان قیمــت 
فروختــه شــود ) نــه کمتــر، نــه بیشــتر(. مــورد بعــدی، طــرف عراقــی 
ــا  ــا عنــوان کاالی ب ــی کیفیــت را ب ــه هیــچ عنــوان نبایــد کاالی ب ب

کیفیــت بفروشــد تــا اعتمــاد ســازی کامــل انجــام شــود.

اگــر طرفیــن قــرارداد صادراتــی هــر کــدام از قراردادشــان تخطــی 
ــا  ــی کیفیــت ارســال کنــد و ی ــی کاالی ب کننــد )تولید کننــده ایران
ــه  ــف ب ــدام موظ ــر ک ــد( ه ــر بفروش ــی کاال را گران ت ــرف عراق ط
پرداخــت خســارت خواهنــد بــود و اعتمادســازی بســیار مهــم اســت. 
اگــر کاالی درجــه 4 ارســال مــی شــود، بــا نــام کاالی درجه 4 ارســال 

گــردد، تــا اعتمــاد ســازی صــد در صــد ایجــاد شــود.

ابتــدا مدتــی دفتــر مــا در عــراق بــه بررســی و نیــاز بــازار و رصــد 
فعالیــت رقبــا خواهــد پرداخــت و ایــن اطالعــات را بــه دفتــر تهــران 
انتقــال خواهــد داد تــا ضمــن نیــاز ســنجی بــازار عــراق  و بررســی 
مــوارد ذکــر شــده، بــه  بهتریــن نحــو کاالی مــورد نیــاز تهیــه و صادر 

گــردد.

* آیــا در صادیــران بــه جــز کشــور عــراق، کشــور هــای دیگــر را 
هــم بــه عنــوان بــازار هــدف در نظــر داریــد؟

اولیــن بــازار هــدف مــا کشــور عــراق اســت، مــا بــه دنبــال یافتــن 
تجــار صاحــب نــام و قابــل اعتمــاد در عــراق هســتم و ایــن کشــور را 
انتخــاب کرده ایــم، بــه دلیــل اینکــه پــول کافــی در آنجا وجود داشــته 
و جمعیــت قابــل توجــه و مصــرف کننــده ای دارد هــدف مــا بعــد از 
عــراق تمــام کشــورها مــی باشــد. قــدم بــه قــدم، اول عــراق ســپس 
ــک  ــرور در هــر کشــوری ی ــه م ــاً ب ــه. قطع کشــورهای دیگــر منطق
دفتــر ایجــاد می شــود. اصــل و مبنــای کار مــا اطالعــات اســت و بعــد 
اعتمادســازی بیــن خریداران و مشــتریان بازار هــدف و تولیدکنندگان.

در نهایت امیدواریم با شروع این کار، صادرات از این حالت پراکنده 
خارج گردد .

* توصیــه شــما بــه جوانــان و عالقمنــدان بــه فعالیت هــای تجــاری و 
صــادرات چیســت؟

ــا توجــه بــه شــرایط  امــروز هیــچ توصیــه ای نمــی کنــم. چــون ب
ــالش  ــال ت ــط در ح ــا فق ــه م ــور ، هم ــر کش ــال حاض ــادی ح اقتص

ــا ســرپا بمانیــم. هســتیم ت

* یــادی کنیــم از پــدر بزرگوارتــان، مرحــوم آقای علــی اصغر 
حاجــی بابــا، پــدر فروآلیــاژ ایــران، کــه مــدت کوتاهــی اســت، 
ــی(  ــان گرام ــاد )یادش ــان ش ــد. روحش ــه ان ــا رفت ــان م از می
بزرگتریــن درســی کــه از ایشــان آموختیــد چــه بــوده اســت؟

اول از همه، مقاومت در مسیر اقتصادی و فعالیتی که انجام می دهم.

دوم، تحقیق کردن در خصوص فعالیتی که مد نظر دارم.

سوم، سعی کنم در طی سال ها تنها به فکر منافع شخصی خود نباشم 
و منافع جامعه را نیز در نظر بگیرم.

و سخن آخر... 

صادرات رگ حیات اقتصاد یک کشور است.

توصیــه مــن بــه صادرکننــدگان و بخــش خصوصــی ایــن اســت کــه 
در بحــث مالــی روی کمــک دولــت تکیــه نکننــد. بخــش خصوصــی 

بایــد دســت بــه دســت هــم داده و ریســک امــور را بپذیــرد.

امــروز حیاتی تریــن مطلــب بــرای کشــور »صــادرات« اســت. قبــال 
ایــن مســأله مهــم بــوده، امــا امــروز بــه دلیــل تحریم هــای نفتــی نیــاز 
ــع  ــردان توق ــت م ــن از دول ــه صــادرات بیشــتر شــده اســت. بنابرای ب
کمــک مالــی نداشــته باشــیم، امــا از آنهــا توقــع بســتر ســازی جهــت 
انجــام امــور و فعالیت هــای اقتصــادی را داریــم. از بخــش خصوصــی 

ــم. ــک پذیری داری ــع ریس توق

>>شرکت های رزیتان و شوفاژکار صادرکننده نمونه سال 99 کشوری<<

آژند ذغالسنگ چمستانصنایع فروآلیاز ایرانکارآفرینان صنعت ذوب فلزاتشرکت خدماتی پرشیا تضمین
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 از ابتدای ســال 1392 شمســی، گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با
ــه و اروپــای غربــی   انتخــاب شــرکای تجــاری مجــرب در خاورمیان
یــک راهبــرد چابــک را بــرای هــدف قــرار دادنــد بازارهــای نوظهــور 
ــن و در  ــی تدوی ــای غرب ــازار اروپ ــه ب ــی و همینطــور ورود ب آفریقای
دســتور کار قــرار گرفــت. ایــن گــروه پــس از قریــب  5 ســال تــاش 
طاقــت فرســا و علیرغــم همــه مشــکات و محدویت هــای موجــود 
توانســت رویــای خــود بــرای حضــور در پیشــرفته ترین بــازار المللــی 
ــا 97 و قبــل  ــه بیــن ســال های 92 ت ــور ســاخته و در فاصل را متبل
از اعمــال و تشــدید تحریم هــا ، بــرای اولیــن بــار در تاریــخ صنعــت 
ــه  ــور را ب ــف تراکت ــای مختل ــتگاه مدل ه ــدود 100 دس ــران ح ای

کشــورهای هلنــد، فرانســه و بلژیــک صــادر کنــد.

شده  تاسیس  تبریز  در   1348 سال  در  که  می باشد  ایران  در  صنعتی  گروه های  بزرگترین  از   یکی  ایران  تراکتورسازی  صنعتی  گروه 
موتورهای  تولید  ضمن  گروه  این  است.  کرده  تحکیم  ایران  برتر  شرکت   100 فهرست  در  را   خود  جایگاه  بورس  بازار  در  حضور  با  و  است 
دلیل  به  و  می کند  تولید  فرگوسن  مسی  شرکت  لیسانس  تحت  نیز  را  خود  تراکتورهای  انگلستان،  پرکینز  شرکت  لیسانس  تحت  پرکینز 
می کنند. ارائه  کشور  از  خارج  و  داخل  در  ایران  تراکتورسازی  تجاری  برند  با  را  ایران،آنها  در  تراکتورها  این  قطعات   %90 از  بیش  تولید 

  مدیرعامــل گــروه صنعتــی تراکتورســازی ایران ابوالفتــح ابراهیمی 
در گفتگــو بــا مجلــه دنیــای صــادرات ضمــن قدردانــی از تــاش و 
ــف صــف و  ــای مختل ــروه در بخش ه ــان گ ــی کارکن زحمــات تمام
ســتاد، اظهــار داشــت  بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال مــا توانســتیم  
پــس  از 5 ســال تاش هــای بــی وقفــه، پیگیری هــای همــه جانبــه  
و ســخت کوشــی یــک تیــم مجــرب و زبــده اجرایــی و بــا پشــتیبانی 
تمامــی کارکنــان مجموعــه به یــک موفقیــت درخشــان در بازارهای 
بیــن المللــی دســت پیــدا کنیــم و  امــروز شــاید بــه جــرات بتــوان 
گفــت کــه گــروه تراکتورســازی ایــران بعنــوان پرچــم دار صــادرات 
محصــول صنعتــی در تــاش اســت کــه شــعار »حمایــت از کاالی 
ایرانــی« تبییــن شــده توســط مقــام معظــم رهبــری را بــه معنــای 
ــروش  واقعــی تحقــق بخشــد. وی همچنیــن اظهــار داشــت کــه ف
محصــوالت گــروه تراکتورســازی ایــران در اروپــای غربــی موفقیــت 
ــد و ــور می باش ــادرات کش ــت و ص ــخ صنع ــری در تاری ــم نظی  ک

ــورت  ــی بص ــی ایران ــول صنعت ــک محص ــار ی ــن ب ــرای اولی ــاید ب ش
ــای  ــی در  اروپ ــده ی نهای ــرف کنن ــط مص ــده توس ــام ش کاالی تم
غربــی بــا رضایــت کامــل مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
مدیرعامــل تراکتورســازی همچنیــن تاکیــد کــرد کــه ایــن دســتاورد 
ــر  ــص و مبتک ــدان متخص ــد فرزن ــان می ده ــمند، نش ــم و ارزش  مه
ملــت ایــران در گــروه صنعتــی تراکتورســازی ایــران بــا روحیــه جهادی 
و بــا تــوکل بــه خــدا ، خودبــاوری و تکیــه بــر اســتعدادهای ذاتــی خــود 
و بــا بهره گیــری از دانــش و فنــاوری روز در تولیــد ، بازاریابــی و فــروش ، 
در مســیر خودکفایــی و اســتقال صنعتــی قله هــای موفقیــت را مصمم 
و اســتوار طــی می کننــد، بنابرایــن حمایــت همــه جانبــه ی مســولین 
عالــی رتبــه اجرایی کشــور از گــروه تراکتورســازی ایــران در این مســیر 
یــک وظیفــه ملــی، دینــی و اخاقــی اســت. مدیــر بازاریابی و صــادرات 
گــروه صنعتــی تراکتورســازی ایــران امیــر احمــد اندبیلــی نیــز در ادامه 
ایــن گفتگــو  بیــان داشــت ایــن گــروه  با ســرمایه گــذاری، ســاماندهی 
ــد  ــش تولی ــی و دان ــات فن ــردن امکان ــه روز ک ــور ب مناســب و همینط
محصــول خــود درکنــار بگارگیــری آخریــن روش هــای تحقیقــات بــازار 
و هدف گــذاری دقیــق و علمــی توانســته اســت کــه بــا  معتبرتریــن و 
شــناخته شــده ترین برندهــای بیــن المللــی از جملــه نیوهلنــد و جــان 

دیــر  بــه نحــو شایســته ای بــه رقابــت بپــردازد.

پا و ر ا بــه  نــی  ا یر ا کتورهــای  ا تر ت  ا در موفقیــت صــا ســتان  ا د

علی روشن ضمیر، امیرحســین روشن ضمیر و شهریار موالیی  

گروه تراکتورسازی ایران نماد افتخار ملی و پرچـــم دار 

صـادرات صنعتـی کشور و صادر کننده نمونه سال  1399

ــوان  ــران بعن ــازی ای ــروه تراکتورس گ
پرچــم دار صــادرات محصــول صنعتــی 
ــت  ــعار حمای ــه ش ــت ک ــاش اس در ت
از کاالی ایرانــی را تحقــق بخشــد.
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مدیــر بازاریابــی و صــادرات شــرکت تراکتورســازی ایــران در 
ــدل  ــه م ــی از جمل ــای ایران ــروز تراکتوره ــت ام ــار داش ــه اظه ادام
ــدل 399  ــیل و م ــدل 800 دو دیفرانس ــیل، م ــک دیفرانس 285 ت
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــاورزان اروپای ــط کش ــیل توس دو دیفرانس
می گیــرد و بازخوردهــا و گزارشــات دریافتــی از رضایتمنــدی 
بــاالی مشــتریان اروپایــی حکایــت دارد و ایــن امــر نشــان دهنــده 
ی برتــری و رقابت پذیــری تراکتورهــای ایرانــی در اولیــن حضورشــان 
ــراز  ــان اب ــد. وی در پای ــا می باش ــای دنی ــرفته ترین بازاره در پیش
امیــدواری کــرد کــه مســووالن و تصمیم گیرنــدگان ارشــد اقتصــادی 
بــا تصویــب قوانیــن حمایتی شــامل اعمــال محدودیــت و تعرفه های 
ســنگین  بــر واردات تراکتــور، رفــع تعرفــه ی ورود قطعــات تولیــدی 
ــاری  ــی و اعتب ــردن تســهیالت مال ــم ک ــور و همینطــور فراه تراکت
ــار  ــات الزم را در اختی ــادرات، امکان ــروش و ص ــی، ف ــرای بازاریاب ب
گــروه تراکتورســازی ایــران بعنــوان پیشــروترین و موفق تریــن 
ــد.  ــرار دهن ــور ق ــی کش ــوالت صنعت ــده محص ــرکت صادرکنن ش

یــک فعــال اقتصــادی و صادرکننــده پیشــرو در ایــن زمینــه اظهــار 
داشــت کــه گرچــه موضــوع فــروش تراکتورهــای ایرانــی در هلنــد 
کــه پیشــرفته ترین بــازار دنیــا می باشــد بســیار عجیــب و غیرعــادی 
ــق  ــای خــود را تحق ــا توانســتیم روی ــی م ــی رســد، ول ــه نظــر م ب

 . بخشیم

حضــور تراکتورســازی در اروپا دســتاوردی 
ــص و  ــش، تخص ــه  دان ــت ک ــی اس بزرگ
ــان  ــی کارکن ــتگی ناپذیر تمام ــاش خس ت
ایــن مجموعــه در آن متبلــور شــده اســت. 

داســتان فــروش تراکتورهــای ایرانــی در هلنــد 
بماننــد صــادر کــردن خودروهــای داخلــی بــه 
آلمــان و رقابــت با بنز و بــی ام دبلیو می باشــد. 

در صــادرات  عطــف  نقطــه  یــک  ایــن  افــزود  او همچنیــن 
ــوان  ــوان بعن ــی ت ــد و  از آن م ــران می باش ــی ای محصــوالت صنعت
ــاد  ــران ی ــازی ای ــرکت تراکتورس ــه ش ــی در تاریخچ ــند زرین س
ــن  ــان ای ــی کارکن ــای تمام ــص و تالش ه ــش، تخص ــه دان ــرد ک ک
ــه  ــم ب ــا می توانی ــروز  م ــت.  ام ــده اس ــور ش ــه در آن متبل مجموع
ــه  ــران ب ــور در ای ــد تراکت ــاوری تولی ــه فن ــم ک ــار کنی ــود افتخ خ
ســطحی ارتقــا یافتــه اســت کــه در پیشــرفته ترین بازارهــای دنیــا 
حضــور یافتــه و قابــل رقابــت می باشــد و کار صــورت گرفتــه

ــد  ــاوری میتوان ــروزه فن ــه ام ــادآوری اســت ک ــه ی ــان الزم ب در پای
ــروی انســانی، نقــش بســیار مهمــی  ــه ی نی ضمــن کاهــش هزین
در افزایــش کمیــت و کیفیــت محصــوالت کشــاورزی داشــته 
ــاد  ــام کشــاورزی هوشــمند ی ــا ن ــه از آن ب ــوم ک ــن مفه باشــد. ای
می شــود فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را بــرای افزایــش کارایــی 
ــت  ــه خدم ــت ب ــت و برداش ــت، داش ــد کاش ــازی  فراین و بهینه س
می گیــرد و پیامــد ایــن رونــد می توانــد محصــول و در آمــد بیشــتر 
ــرای کشــاورزانی باشــد کــه ســرکار باقــی می ماننــد. همــه ایــن  ب
مــوارد موجــب افزایــش ســطح زندگــی و  کاهــش فقــر و گرســنگی 
ــال  ــون در ح ــم اکن ــازی ه ــی تراکتورس ــروه صنعت ــود. گ می ش
ــات  ــاوری اطالع ــی و فن ــری هوش مصنوع ــکان بکارگی ــی ام بررس
ــن اســت  ــا و محصــوالت نوی ــعه راه حل ه ــرای توس ــات ب و ارتباط
تــا بتوانــد بعنــوان پیشــروی کشــاورزی هوشــمند در کشــور نقــش 

مهمــی ایفــا نمایــد. 

ــی و ذرت در  ــیب زمین ــلی س ــدگان اصـ ــن )Leen( از تولیدکنن لی
منطـــــقه هوکــس وارد ) Hoeksche Waard( کشــور هلنــد کــه 
عضــو ارشــد تعاونــی کشــاورزان ایــن منطقــه نیــز می باشــد یکــی 
از اولیــن کشــاورزان هلنــدی اســت کــه یــک دســتگاه تراکتــور 399 
دو دیفرانســیل را خریــداری کــرده اســت. وی در گفتگویــی از موتــور 
قدرتمنــد و جعبــه دنــده ی بــا کیفیــت تراکتــور 399 بعنــوان عوامل 
ــراز داشــت کــه اســتفاده از ایــن  ــاد کــرد و اب رضایتمنــدی خــود ی
تراکتــور بــرای اپراتــور بســیار ســاده و کاربــردی بــوده و همینطــور 
ــرعت  ــه س ــادگی و ب ــز بس ــداری آن نی ــرویس و نگه ــرات، س تعمی
ــادی  ــه ی زی ــل ایشــان عالق ــن دلی ــل انجــام می باشــد و به همی قاب
بــه اســتفاده از ایــن مــدل تراکتــور در مــزارع خــود در مقایســه بــا 

تراکتورهــای پیچیــده و کامپیوتــری دارد. 

ماننــد آن اســت کــه مــا توانســته باشــیم خودروهــای تولیــدی داخل 
ــی  ــره جنوب ــه کشــورهای آلمــان ک ــد را ب ــا پرای ــد ســمند و ی مانن
صــادر کنیــم و بــا پیشــرفته ترین خودروهــای تولیــدی آن کشــورها 

از جملــه بنــز، بــی ام دبلیــو و هیونــدای رقابــت نماییــم. 
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* جناب آقای دکتر منصوریان، برای ما کمی از خودتان بگویید کجا 
تحصیل کردید و چطور به اینجا رسیدید؟

ــد  ــرای  کارشناسی ارش ــم و ب ــران گرفت ــم را در ای ــن لیسانس م
رشــته مدیریــت بازرگانــی ادانشــگاه »تگــزاس« آمریــکا رفتــم  بعــد از 
آن، زمانــی کــه بــرای دکتــری بــه دانشــگاه »لوییزونا.ال.اس.یــو« رفتم 
ــران انقــاب اســامی بــه وقــوع پیوســت و در ســال ۱۳۵۹ بــه  در ای

ایــران برگشــتم.
* جناب دکتر آیا در ایران فرصت کار و فعالیت  برای شما فراهم شد؟

ــک  ــر بان ــدی زیرنظ ــرکت های تولی ــل ورود، در ش ــه. در اوای بل
ــم را در  ــی بعــد تحصیات صنعــت و معــدن مشــغول شــدم و مدت
»مدیریــت حرفــه ای کســب وکار« )DBA( بــه پایان رســاندم. البته 
بعدهــا در شــرکت های تولیــدی متنوعــی از نســاجی، کاغــذ، صنایع 
ــا بازرگانــی و  تأسیســاتی، فلــزی، ریخته گــری و معدنــی گرفتــه ت
مهندســی عضــو هیئت مدیره یــا مدیرعامــل بودم. ســیزده ســال در 
مدیریــت شــرکت های زیرنظــر بانــک صنعــت و معــدن و همچنیــن 

بیســت  و چهــار ســال در بخــش خصوصــی حضــور داشــتم.
* پس باید این تنوع به شما خیلی کمک کرده باشد که در شرکت 

بزرگی مانند » اتمسفر« که شرکت بزرگی هم بود، حضور داشته باشید؟
ــروه  ــال ۷۴، گ ــد. درس ــه می فرمایی ــت ک ــور هس ــه همینط بل
کارخانجــات اتمســفر بــرای همــکاری از مــن دعــوت کــرد. همکاری 
ــش  ــن بخ ــن در بزرگتری ــه م ــن تجرب ــفر اولی ــه اتمس ــا مجموع ب
خصوصــی آن زمــان بــود کــه بــا تــاش زنــده یــاد آقــای مهنــدس 
ــادی از ایشــان  ــود و درس هــای زی ــان پایه گــذاری شــده ب محمدی

فــرا گرفتــم. 
بعــد از اتمســفر، پنــج ســال مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره 
شــرکت »صنایــع شــیمیایی ســینا« شــدم و در حــال حاضــر نیــز 

عضــو هیئــت مدیــره ایــن شــرکت و نائــب رئیــس آن هســتم.
* آقــای دکتــر ماجــرای احیــای شــرکت »فروآلیــاژ« را برایمــان 
تعریــف کنیــد. تــا جایــی کــه اطــاع دارم موفقیــت هــای بزرگــی 

در آنجــا داشــتید.
ــه  ــا ب ــر حاجی باب ــی اصغ ــای عل ــروه مرحــوم آق ــه گ ســال ۸۱ ب
عنــوان مدیــر عامــل شــرکت »صنایــع فروآلیاژ ایــران« پیوســتم که 
توســط ایشــان از بانــک صنعــت و معــدن خریــداری شــده بــود. در 
ــه صنعــت  ــرای ورود بخــش خصوصــی ب ــام مخالفت هایــی ب آن ای
وجــود داشــت کــه بــا هماهنگــی مدیریــت و کمــک کارکنــان حــل 
شــد. خوشــبختانه بــا موافقــت ســهام داران شــرکت، یــک کــوره 2۵ 
هــزار تنــی را بــه ۳ کــوره 60 هــزار تنــی توســعه دادم. هــم اکنــون 
ظرفیــت تولیــد کارخانــه بیــش از 2/۷ برابــر شــده و کارخانــه بــه 
بزرگتریــن تولید کننــده فروسیلیســیم در ایــران و خاورمیانه تبدیل 
ــه دالیــل شــخصی شــرکت را  شــده اســت. البتــه چنــدی بعــد ب

تــرک کــردم. بــرای ایــن کــه تجاربــم در ایــن حــوزه کامــل شــود بــه 
ــی پیوســتم؛ مجموعــه ای  ــزرگ مهندســی بازرگان ــه ب یــک مجموع
ــل از  ــرمایه گذاران قب ــنام ترین س ــی از خوش ــه یک ــق ب ــه متعل ک
انقــاب، مرحــوم حــاج محمــد تقــی برخــوردار بــود. در آن ایــام آقای 
ــه کشــور  ــت ب ــور وق ــس جمه ــده رئی ــوت نماین ــه دع برخــوردار، ب
ــدر« را ایجــاد  ــاره »گــروه ب ــی، دوب ــد و بعــد از اتفاقات بازگشــته بودن
کردنــد. گــروه بــدر قبــل از انقــاب همــکاری انحصــاری بــا شــرکت 
توشــیبا داشــت و تــا ســال ۷۵ با اینکــه درخواســت های فراوانــی برای 
ــدود ده  ــده در ح ــد. بن ــرده بودن ــذار نک ــت، آن را واگ ــذاری داش واگ
ســال مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره ایــن شــرکت بــودم و آن را 
ــه و حتــی ســطح  ــن همــکار در خاورمیان ــن و موفق تری ــه بزرگتری ب
جهــان تبدیــل کــردم و گــواه آن جوایــز متعــددی اســت کــه در آن 

ایــام دریافــت کردیــم.
* آیا هنوز هم در آن شرکت فعالیت دارید؟

ــرکت  ــادرات در ش ــروش و ص ــد، ف ــکات تولی ــال ۹۴، مش در س
»فروآلیــاژ« بــه وجــود آمــد و کارخانــه متوقف شــد. مشــکات بوجود 
آمــده کم کــم رفــع شــدند و بــا اصــرار فــراوان مرحــوم حاجی بابــا بــه 
مجموعــه بازگشــتم. خوشــبختانه بــا همکاری همــه توانســتیم دوباره 

شــرکت »فروآلیــاژ« را زنــده کنیــم.
ــه  ــه ب ــال ۹۸، کارخان ــودم و در س ــرکت ب ــال در آن ش ــار س چه
باالتریــن میــزان تولیــد، بازدهــی و ســودآوری خود دســت پیــدا کرد. 
طرح هــای توســعه و بهینه ســازی زمینــه آغــاز طــرح بــزرگ تولیــد 
فلــز منیزیــم شــد. لیکــن مشــکات اداری و منابــع ارزی و وضعیــت 
جســمی آقــای علی اصغــر حاجــی بابــا باعــث شــد کــه ســهامداران 

اجــرای نهایــی آن را بــه بعــد موکــول کننــد.
* چگونه فعالیت شخصی خود را آغاز نمودید؟

ــد و در  ــل کردن ــوژی و مهندســی تحصی ــم در رشــته متال فرزندان
ــح  ــم ترجی ــن ه ــل شــد. م ســنوات گذشــته تحصیاتشــان تکمی
دادم بــه کمــک فرزندانــم و هم افزایــی خانوادگــی فعالیــت شــخصی 
خــودم را آغــاز کنــم و شــرکت »مشــاور مهندســی« را تشــکیل دهم. 
در حــال حاضــر مدیرعامــل این شــرکت هســتم.* لطفا بفرمایـــید با 
توجــه بــه سرگذشـــت شرکـــت هایی کــه در آنهــا مشــغول بودیــد، 

صادرات شاهرگ حیاتی اقتصاد کشورصادرات شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور
دکتر  منصوریان |  مدیر عامل شرکت راهکار گستران آرون

نائب رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدنی و خدمات مهندسی
تهیه و تنظیم: سارا برزوئی
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ــده  ــه آین ــدر ب ــد؟ چق ــور می بینی ــان را چط ــرکت خودت ــده ش آین
امیدواریــد؟

ــده  ــد آین ــاش می توان ــا ت ــت و ب ــده  اس ــد زن ــه امی ــان ب انس
خــودش را بســازد. هــدف شــرکت » مشــاوره مدیریــت و مهندســی«، 
انتقــال تجــارب مفیــد گذشــته بــه نســل امــروز و بهینــه ســاختن 
ــن  ــه مشــاوره در نظــارت، طراحــی و تدوی ــد واحدهاســت. ارائ تولی
اســتراتژی های مدیریتــی، همچنیــن بــه کارگیری تجــارب مدیریتی 
در مســایل مربــوط بــه منابــع انســانی، مالــی، بازرگانــی، تولیــدی و ... 
جــزو کارهایــی اســت کــه شــرکت مــا آنهــا را پشــتیبانی می کنــد 
و شــرکت های دیگــر می تواننــد بــا خیــال آســوده از تجــارب 
ســال های متمــادی اســتفاده نماینــد. البته مســتحضرید بــا توجه به 
وضعیــت اقتصــادی ناشــی از تحریم هــا و همچنیــن مشــکل مضاعف 
ــن ریســک هایی  ــا، چنی ــاز کار خصوصــی م ــا آغ ــان ب ــا همزم کرون
ــاز از شــرایط راضــی هســتم و  ــی ب جراتــی مضاعــف می خواهــد ول

بــه آینــده امیــدوارم. 
ــان  ــش تولیدم ــدازی بخ ــا راه ان ــردم ب ــرض ک ــه ع ــور ک همانط
همچنیــن در نظــر داریــم بــا همــکاری دوســتان، »خدمــات 
ــی« و  ــات مهندس ــه »خدم ــه مجموع ــی« را ب ــی- مهندس بازرگان
»خدمــات تولیــدی« اضافــه  کنیــم. ایــن اقدامــات مــا را تبدیــل بــه 
یــک هولدینــگ مؤثــر خواهــد کــرد کــه می توانــد در مجموعه هــای 
ــل  ــط و کام ــه پایین دســتی  مرتب ــره باالدســتی را ب ــکار، زنجی هم

ــد. گردان
ــی را  ــکالت فراوان ــور مش ــاد کش ــازار کار و اقتص ــروزه در ب * ام
ــل شــده و  ــه یــک کار طاقت فرســا تبدی ــد ب ــاً تولی ــم. واقع می بینی
فــروش از دغدغه هــای اصلــی ایــن روزهــای تولیدکننــدگان اســت. 

نظــر شــما در ایــن رابطــه چیســت؟
ــک  ــوان ی ــه عن ــت کاری ب ــال فعالی ــت س ــی و هف ــول س در ط
مدیــر صنعتــی همیشــه بــا بحران هــای متعــدد و مشــکات روزمــره 
در کار مواجــه بــوده ام. د بایــد بگویــم در واقــع در کشــور مــا  همــه 
تولیدکننــدگان موفــق، مهندســی مدیریــت بحــران را دارنــد. بــا همه 
ایــن تجــارب تنهــا راه ایــن اســت که بــا انگیزه بــاال تمام تاشــمان را 
انجــام دهیــم و خســته نشــویم تــا مشــکات رفــع شــوند و یــا راهــی 

بــرای پیشــرفت در ایــن اوضــاع بیابیــم.
* یــک ســوال کلیــدی کــه اگــر تمایــل داشــتید کمــی مفصــل 
برایمــان توضیــح دهیــد. بنظــرم ایــن ســوال خیلــی از افرادی اســت 
ــاد  ــده اقتص ــوند.  آین ــد وارد بش ــه تولی ــد در عرص ــه می خواهن ک

ایــران چگونــه مــی بینیــد؟
ــک مســافر  ــد ی ــال اقتصــادی خــودم را مانن ــک فع ــوان ی ــه عن ب
کشــتی می دانــم کــه ناخــدای کشــتی، مقصــد را می دانــد 
ولــی قطب نمــا برخــی مواقــع عقربه هایــش از کار می افتــد و 
ــاک و  ــی خطرن ــن مســئله خیل ــم. ای ــم می کنی ــی را گ مســیر اصل
نگران کننــده اســت. البتــه گاهــی کــه خوش شــانس هســتیم ایــن 
گم شــدن مــا را از بیراهــه زودتــر بــه مقصــد می رســاند. ولــی ســوال 
اصلــی اینجاســت کــه آیــا بایــد بــه شــانس و اقبال دل بســت یــا این 

ــرد؟ ــاح ک ــا را اص ــد قطب نم ــه بای ک
در حــال حاضــر ایــن وضعیــت مــا را بــه ســمت روزمرگی کشــانده 
اســت و بنظــرم هیــچ چیــز پرهزینه تــر از ایــن نیســت کــه روزمرگی 
مــا را از اندیشــیدن بــه مســایل اصلــی و گرفتــن تصمیمــات 
اســتراتژیک بلندمــدت غافــل کنــد. همچنیــن متأســفانه ســوخت 
کشــتی نــه تنهــا بــه شــدت ضعیــف شــده بلکــه  عــده ای نیــز روزانــه 

ــد. ــرقت می برن ــه س آن را ب
توســعه پایــدار نیــاز بــه تدویــن اســتراتژی های بلنــد مــدت دارد و 
کشــور مــا در ایــن زمینــه موفــق نبــوده اســت. تمامــی گزارش هایــی 
کــه  در ســازمان های بین المللــی مــورد اطمینــان منتشــر می شــود 
گویــای نامســاعد بــودن شــاخص های پایــداری فضــای کســب و کار 
کشــور اســت. ســخنرانی هــای خوبــی در موضــوع بهبــود شــرایط 
اقتصــادی انجــام می شــود امــا تصمیمــات در حــد شــعار باقــی مانده 
اســت. در ایــن اوضــاع ناپایــدار یــا افــراد وظیفــه اصلــی خودشــان را 
ــرادی وارد ایــن فضــا  ــا ایــن کــه اف نمی تواننــد تشــخیص دهنــد ی
می شــوند کــه رشــد اقتصــادی کشــور دغدغــه اصلیشــان نیســت. 
ــودهای  ــمت س ــه س ــرده و ب ــک نک ــرمایه گذاران ریس ــن س بنابرای
ــده  ــه  زایی ــی ک ــل از تورم ــا حداق ــد ت ــی می رون ــدت و آن کوتاه م
سیاســت های روزمرگــی اســت، خــود را نجــات دهنــد و بــرای ایــن 
ــرای در امــان مانــدن از اثــرات کاهــش ارزش پــول و ســرمایه  کار ب
ــد و  ــد روی می آورن ــای غیرمول ــرمایه گذاری ه ــه س ــا ب ــود دائم خ
نتیجــه آن چیــزی جــز افزایــش وحشــتناک نقدینگی و رشــد افســار 
ــود  ــث می ش ــم و باع ــه می بینی ــت ک ــرخ کاالهاییس ــیخته ن گس
تــا قشــر وســیعی از مــردم بــا درآمــد ثابــت قــدرت خریــد پایینــی 
داشــته و از آن کاال بی بهــره بماننــد کــه ایــن امــر باعــث ناامیــدی، 
ســرخوردگی و نهایتــاً خیزش هــای اجتماعــی می شــود کــه از هــر 
ســوی، هزینه هــای زیــادی را بــرای کشــور بــه دنبــال خواهد داشــت. 
بنابرایــن بایــد قطب نمــا را هــر طــور شــده تعمیــر کــرد و بــه کوتاه تر 
شــدن مســیر کمــک کــرد و امیــدوارم چنیــن تصمیــم و دغدغــه ای 

وجــود داشــته باشــد.
* کمی بیشتر و ملموس تر توضیح می دهید؟

ــی از  ــوازم غیرتخصص ــی ل ــر برخ ــم تعمی ــات می بینی ــی اوق گاه
عهــده افــراد ســاده نیــز برمی آیــد. کــه مــا از چنیــن ظرفیت هایــی 
ــدون  ــی ب ــی حت ــی فعل ــون اساس ــم. در قان ــتفاده نمی کنی ــز اس نی
ــا اجــرای همــان  اصــاح، اصــول اجــرا نشــده ای وجــود دارد کــه ب
ــه  ــرده و ب ــاح ک ــاد را اص ــی اقتص ــت اصل ــم حرک ــول می توانی اص
قولــی قطب نمــا را تعمیــر کــرده و زود بــه مقصــد برســیم امــا تعلــل 
ــا ایــن تعلل هــا فضــای نابســامانی را ماننــد  می کنیــم و خودمــان ب

ــم. ــا ایجــاد می کنی ــن روزه فضــای ای
ــش  ــای واقعی ــه معن ــرمایه گذاری خصوصــی« ب ــه »س ــی ک فضای
وجــود نداشــته و یــا اینکــه بــا انحصارطلبــی و تصمیمــات و 
رقابت هــای نامتــوازن و غیرمنطقــی از ســوی بخش هــای عمومــی، 
ــش  ــدن پی ــف ش ــمت ضعی ــه س ــه روز ب ــد، روزب ــای رش ــه ج ب
ــم  ــه ســختی فراه ــد، ب ــه ســمت امی ــن فضــا ب ــر ای ــی رود. تغیی م
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ــه  ــتیابی ب ــی در دس ــی و دولت ــش عموم ــه بخ ــت در حالیک اس
شــاخص های رشــد کارایــی نداشــته اســت. عــدم کارایــی بخــش 
ــران نیســت بلکــه در همــه جــای جهــان  عمومــی، مخصــوص ای
ــت. ــوده اس ــدار نب ــعه پای ــد توس ــه رش ــت و پای ــده اس ــت ش  ثاب

اگــر هــدف رفــع مشــکالت تولیــد، فــروش و عرضــه کاالســت بایــد 
ــا جســارت و شــتاب حرکــت  ــار گذاشــته و ب ــا را کن ــن تعلل ه ای
کنیــم و دور از جناح هــای سیاســی مخالــف و موافــق بــه ســمت 
اســتفاده از ایــن ظرفیــت هــا و انجام اصالحــات عمیــق گام برداریم 
ــمت  ــه س ــور را ب ــی کش ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس و فض
صحیــح پیــش ببریــم. همیشــه اقتصــاد و سیاســت بــا هــم ارتبــاط 
عمیقــی داشــته اند. متأســفانه اقتصاددان هــای کشــور، سیاســت را 
ــد، در صورتــی  در تدویــن اســتراتژی های خــود در نظــر نمی گیرن
کــه سیاســت و اقتصــاد بــا هــم هســتند و جدایــی آنهــا از یکدیگــر 

اتخــاذ تصمیمــات درســت اقتصــادی را ناممکــن می کنــد.
* یکــی از مــواردی کــه از ابتــدای مصاحبه بــه آن تأکید داشــتید 
بحــث عرضــه و تولیــد اســت. شــما وضــع واردات و صادرات کشــور 
را چگونــه ارزیابــی می کنیــد و ارتباطــش بــا توســعه پایــداری کــه 

ــت؟ فرمودید چیس
ســاختار صــادرات مــا بــه خاطــر پیشــینه واردات محــور بــودن 
کشــور بــا تکیــه بــر منابــع سرشــار نفتــی مشــکالتی را دارد. البتــه 
خوشــبختانه بایــد بگویــم موضــوع صــادرات محصــوالت، بــه دلیــل 
کاهــش منابــع ارزی، در کشــور جایــگاه ویــژه ای را بــه مــرور بــاز 
ــا گســترش صنایــع  کــرده اســت هــر چنــد پیــش از ایــن نیــز ب
ــا، از  ــتی آنه ــع پایین دس ــیمی و صنای ــی و پتروش ــزی، معدن فل

ــا حــدودی خــارج شــده ایم. ــع نفتــی ت ــه مناب ــق ب ــکای مطل ات
ــن  ــه جایگزی ــی ک ــه صورت ــنتی ب ــی و غیرس ــادرات غیرنفت ص
ــه  ــروزه ب ــی را دارد. ام ــود، پیش نیازهای ــام ش ــت خ ــادرات نف ص
شــاخص هایی  وجــود  تکنولوژی هــا،  و  صنایــع  در  خصــوص 
ماننــد نــوآوری، بهینه ســازی، پیــروزی در فضــای رقابتــی، داشــتن 
اســتراتژی های بلنــد مــدت و چابکــی واحدهــای تولیــدی در 
ــا  ــا ب ــه اینه ــه البت ــت ک ــروری اس ــف ض ــی مختل ــرایط سیاس ش
شــرایط کنونــی اقتصــاد ایــران همخوانــی نــدارد. ســوال اینجاســت 
کــه چگونــه چنیــن دســتاوردهایی را بــرای صنعــت انتظــار داریــم 
در حالیکــه بیشــتر صنایــع کشــور بــه بخــش دولتــی و عمومــی 
تعلــق دارد؟ اگــر الزاماتــی کــه بیــان شــد وجــود نداشــته باشــد 
قــدرت رقابــت از بیــن رفتــه و بایــد ماننــد کشــورهای عقب افتــاده 
ــع کشــور  ــه مناب ــم و چــوب حــراج ب ــه خام فروشــی روی بیاوری ب

بزنیــم.
ــد  ــازه را نمی ده ــن اج ــرکت ها ای ــت ش ــت و مدیری ــوع مالکی ن
کــه تــوان رقابــت در کیفیــت، کمیــت و بهــره وری بــاال بــا ســایر 
صنایــع مشــابه دیگــر کشــورها داشــته باشــیم. تغییــر مثبــت تــراز 
تجــاری کشــور نیازمنــد تغییرات ســاختاری اســت وگرنه صــادرات 
ــل  ــکلی را ح ــاده مش ــورهای عقب افت ــا کش ــایه ها و ی ــه همس ب

ــه ارمغــان نمــی آورد. ــدار را ب نمی کنــد و توســعه پای

ــه نظــر شــما در ایــن میــان، انجمن هــای صنفــی و غیردولتــی  * ب
همچــون انجمــن صادرکننــدگان، چگونــه می تواننــد موفــق باشــند و 

بــرای کشــور پیشــرفت را بــه دنبــال داشــته باشــند؟
ــیار  ــا بس ــا بحران ه ــی ب ــه رویاروی ــک ب ــرای کم ــا ب ــن انجمن ه ای
مفیــد هســتند چــرا کــه معمــوال در رشــته های تخصصــی همگــن 
هســتند یــا  ایــن کــه در زمینــه فعالیتشــان اشــتراک و تشــابه فراوانی 
ــا  ــه تجــارب ب ــث شــده ک ــن حــال تفاوت هایشــان باع ــد در عی دارن
ــد و نوآوری هایــی  ــه دســت بیاورن ــرای عبــور از بحران هــا ب ارزشــی ب
زیــادی را بــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن دســتاوردهای توســعه ای بــه 
ســرعت باعــث توســعه در رشــته های متنــوع شــده و  رشــد اقتصــادی 
را بــه دنبــال خواهــد شــد و می توانــد بــازوی قدرتمنــدی بــرای پیکره 
فربــه دولــت شــود. واضــح اســت کــه انتظــار ایــن اســت کــه دولت هــا 
از ایــن ظرفیــت اســتفاده کننــد امــا امــروز نــه تنهــا تقابــل بلکــه گویا 
نادیــده گرفتــن ایــن انجمن هــا و تشــکل هــا در دســتور کار اســت و 

همــکاری دوســویه را مختــل کــرده اســت.
همکنــون چرخــه معیوبــی وجــود دارد. مدیــر و کارشــناس در اتــاق 
دربســته، در حالیکــه بــا چالش هــای متعــدد صنایع مختلف آشــنایی 
ــی  ــل عملیات ــه دلی ــرد و ب ــی را می گی ــدارد تصمیمات ــدی ن روزآم
نبــودن، بــاز چالــش جدیــدی را ایجــاد می  کنــد و دوبــاره بــه همــان 
ــود. ــرار می ش ــه تک ــن چرخ ــی رود و ای ــی م ــای دربســته دولت اتاق ه

بــرای یــک بــار هــم که شــده، تشــکل های صنفــی و صنایــع  همگن 
ــه  ــه صــورت ظاهــری و شــعاری، ب ــه ب ــاً ن ــاً و قلب ــد رســماً، قانون بای
رســمیت شــناخته شــوند. مــا نیــز بــه عنــوان انجمــن صادرکننــدگان 
خــود را متعهــد مــی دانیــم کــه یــار و یــاور  تصمیم گیــران باشــیم تــا 
بیــش از ایــن هزینه هــای غیرقابــل انتظــار بــه اعضــای ما نیــز تحمیل 
نشــود. بخــش هــای عمومــی نیــز واقعــا بایــد بدنــه کارشناســی خــود 
را تقویــت کنــد و اختصــاص منابــع مالــی بــه ایــن قســمت را هزینــه 
ــا  ــگاه کنــد ت ــه عنــوان ســرمایه گذاری ن ــد آن را ب نپنــدارد بلکــه بای

بتوانــد مشــارکت را شــکل دهــد.
مزیــت دیگــر انجمن هــا، اعضایــی اســت کــه بــا اهــداف و محصوالت 
ــا ایجــاد کنسرســیوم های درونــی، می تواننــد نســبت بــه  مشــترک ب
ــری  ــور قدرتمندانه ت ــی حض ــای جهان ــا در عرصه ه ــک اعض ــک ت ت
داشــته باشــند. البتــه تنگناهــای قانونــی مانعــی بــرای ایجــاد چنیــن 

ــت. ــیوم هایی اس کنسرس
ــویقی و  ــت های تش ــه سیاس ــد چ ــت بودی ــای دول ــما ج ــر ش *  اگ

ــد؟ ــر می گرفتی ــادرات در نظ ــرای از ص ــی را ب حمایت
بلــه، دولــت بایــد کمــک کنــد و نیــاز اســت دولــت سیاســت های 

ــد. ــم کن ــه ای را تنظی پنج گان
ــه  ــد ک ــن کن ــه روش ــفافی ک ــخص و ش ــیر مش ــن مس اول- تدوی
چگونــه، از چــه نقطــه ای و همــراه چــه برنامه ریــزی بلنــد مدتــی بایــد 
ــد  ــه چــه مقصــدی بای ــاز کــرده و در انتهــا ب توســعه صــادرات را آغ
برســیم. بــه نظــرم تبدیــل ایــن اســتراتژی بــه قانــون الزامــی اســت.

دوم- رویکــرد علمــی و اســتفاده از مقــاالت و کتــب متعــدد ماننــد 
مقاالتــی کــه ســازمان توســعه تجــارت و وزارت صمت تألیــف کرده اند، 
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» در هـر کشـوری، 
هیــــــــچ 
سیاســـــت 

اقتصـــــــــادی 
بدون در نظــــــر 

گرفتن ساختار 
سیاســـی، 

اجتماعـــی و 
فرهنگــــــــی 
آن کشور، مـوفــق 

نخواهــــــد 
بــــود «

بســیار ضــروری اســت، چــرا کــه  از دل ایــن مطالــب می تــوان بــه 
راهکارهــای مؤثــر و کارآمــدی دســت پیــدا کــرد.

ســوم- مطالعــه تطبیقــی کشــورهای موفــق و اقتصادهــای نوظهور 
صــادرات بایــد کار مــداوم دولــت باشــد. مطالعــه عملکــرد آنهــا در 
شــرایط مشــابه مــا از جملــه فرهنــگ بومی، شــیوه زندگــی اجتماعی 
ــو  ــرخ را از ن ــه چ ــود ک ــث می ش ــد باع ــبی دارن ــای نس و مزیت ه
نســازیم و بــه دســتورالعمل های کاربــردی برســیم کــه نزدیکتریــن 

مســیر بــرای رســیدن بــه هــدف را طراحــی کنیــم.
چهــارم- بــا الزاماتــی همچــون مزیت هــای نســبی، زیرســاخت ها، 
مســائل اجتماعی-فرهنگی-اقتصــادی، حضــور بخــش خصوصــی و 
... برنامــه ای بلنــد مــدت تدویــن گــردد. در ایــن میــان بایــد وزارت 
ــا اســتفاده از نیروهــای متخصــص در هــر ســفارت خانه و  خارجــه ب
ــا اســتفاده از ظرفیــت انجمن هــای صنفــی، بازارهــای  ــن ب همچنی
کشــورها را رصــد کــرده و بــا برگــزاری جلســات و ســمینارهایی  در 
خصوص شــرایط ســایر کشــورها، بــه بخــش خصوصی اطالع رســانی 

. کند
متأســفانه همکنــون قالــب کارآمــدی بــرای تربیــت و ســازماندهی 
رایزن هــای قــوی اقتصــادی نداریــم و بنظــر می رســد بایــد در ایــن 

موضــوع کار جــدی صــورت پذیــرد.
ــا  ــرکت های م ــاد ش ــم، ایج ــت های مه ــی از سیاس ــم- یک پنج
ــودن،  ــل قدرتمندب ــه دلی ــه ب ــرکت هایی ک ــت. ش ــی اس در صادرات
ــا و  ــا اتخــاذ روش ه ــروز شــده و ب ــا ســایر کشــورها پی ــت ب در رقاب

ــرای  هزینه هــای مشــترک، کســب دســتاوردهای درون گروهــی را ب
ــی  ــای بین الملل ــن راه، در عرصه ه ــرده و از ای ــان ک ــان آس خودش
موفق تــر عمــل می کننــد. ناگفتــه نمانــد کــه عــدم حضــور چنیــن 
شــرکت هایی بــه خاطــر ضعــف توانایــی کارتیمــی در کشــور اســت 
کــه کــه بایــد از دوران کودکــی و از آمــوزش در مقطــع دبســتان بــه 

ــم. آن بپردازی
* آیــا توصیــه ای بــرای کســانی کــه می خواهنــد کســب  وکاری را 

بــرای خودشــان راه بیاندازنــد داریــد؟
ــدای تشــکیل  ــه مختصــر دارم. اول آنکــه در ابت ــده ســه توصی بن
یــک کســب  وکار، فــرد بایــد تجربــه عملی داشــته باشــد. تحصیالت، 
ــتن  ــت. داش ــی نیس ــرط کاف ــا ش ــت، ام ــت اس ــرط الزم موفقی ش
تجربــه کافــی و اســتفاده از تجــارب و نظــرات مشــاوران خبــره و افراد 
موفــق در زمینــه کاری بســیار اهمیــت دارد. البتــه بــا وجــود فضــای 
مجــازی چــه بســا کســب وکارهایــی، بــدون تجربــه عملــی و تنهــا با 
اســتفاده از علــم و هــوش فــردی، دســتاوردهای بزرگــی را نیز نصیب 
افــراد کــرده اســت، امــا اینهــا اســتثنائاتی هســتند کــه نمی تواننــد 

عمومیــت داشــته باشــند.
ــر  ــت ب ــذر از صنع ــی را دوران گ ــه دوران فعل ــن ک ــه دوم ای توصی
اســاس علــوم پایــه، بــه فــرا صنعــت بــر اســاس علــوم بــا پایــه هوش 
مصنوعــی می دانــم. دوره ظهــور اســتارت آپ هــا بــا نیروهــای جــوان 
ــن ترها  ــر مس ــه را ب ــه عرص ــت ک ــد اس ــای پردرآم ــب  وکاره و کس

تنــگ کــرده اســت.
و امــا ســومین و آخریــن توصیــه مــن، برنامه ریــزی بلنــد مــدت 
اســت. برنامه ریــزی بلنــد مــدت بایــد در رأس اهــداف فــردی و یــا 
ســازمانی قــرار گیــرد و بــه نظــرم موفقیــت یــک کســب   وکار خاص، 

نیازمنــد داشــتن برنامــه ای منســجم و بلندمــدت اســت.
* تشــکر می کنــم کــه وقــت شــریفتان را در اختیــار ما گذاشــتید. 

در پایــان اگــر مطلبــی هســت، بفرمائید.
ضمــن تشــکر از شــما و مجلــه دنیــای صــادرات بــه خاطــر ایــن 
فرصتــی کــه در اختیــارم گذاشــتید در پایــان بــه عنــوان یــک فعــال 
ــت  ــادرات فعالی ــد و ص ــادی در تولی ــال های زی ــه س ــادی ک اقتص
ــعه در  ــتی توس ــای کش ــر قطب نم ــزم تعمی ــدوارم ع ــته ام، امی داش
اولویــت اول مســئولین اقتصــادی قراربگیــرد. بنظــرم ایــن موضــوع 
نــه یــک انتخــاب از بیــن چندیــن انتخــاب بلکــه یــک الــزام بــرای 

شــرایط کنونــی کشــور اســت.
تردیــد نــدارم هــوش و اســتعداد ایرانــی می توانــد کارهــای بــزرگ 
ــم  ــا داده ای ــه آن به ــه ب ــی ک ــه ســرانجام برســاند و در موضوعات را ب
ایــن نتیجــه را بــه چشــم خومــان دیده ایــم. بنظــرم اعتقــاد و عــزم 
ــاد  ــده در اقتص ــورانه و اصالح کنن ــای جس ــث حرکت ه ــی باع واقع
می شــود و در پایــان بــا آرزوی توفیــق از خداونــد متعــال بــرای همــه 
ــا همراهــی مســئولین اقتصــادی و  ــدوارم ب ــزم امی ــان عزی هم میهن
بخــش خصوصــی همدلــی و موفقیــت بیشــتری نصیــب همــه مــا 

بشــود.

بایــد بدنــه کارشناســی خــود را تقویــت کنــد و اختصــاص منابــع 
مالــی بــه ایــن قســمت را هزینــه نپنــدارد بلکــه بایــد آن را بــه عنوان 

ســرمایه گذاری نــگاه کنــد تــا بتوانــد مشــارکت را شــکل دهــد.
مزیت دیگر انجمن ها، اعضایی است که با اهداف و 
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ایــن تفاهم نامــه در پــی مذاکــرات بــه عمــل آمــده بــا هیــات مدیــره محتــرم اتــاق بازرگانــی جنــوب چیــن و همچنیــن همــکاری و معاضــدت 
کنســول محتــرم ایــران در گوانجــو )جنــاب آقــای دکتــر درویشــی( بــه امضــاء رســیده اســت.

ایــن گــروه از بازرگانــان بیشــتر از10 ســال اســت کــه در کشــور چیــن اقامــت داشــته و دارای تجــارب و امکانــات خوبــی، در زمینه هــای مختلف 
ــن  ــد. ای ــه دارن ــی و ســازمان های تجــاری آن منطق ــان چین ــا بازرگان ــی ب ــط بســیار خوب ــن می باشــند و در حــال حاضــر رواب تجــاری در چی
امــکان، پتانســیل خوبــی بــرای تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز  شــرکت های ایرانــی ایجــاد نمــوده و همچنیــن اعضــای انجمــن می تواننــد بــا 
اتــکا بــر اعتبــار و اطمینــان بــه  خدمــات ارائــه شــده توســط تجــار ایرانــی مقیــم چیــن، بازاریابــی و عرضــه کاالهــای خــود را بــه نحــو شایســته و 

مطلوب تــری بــه انجــام  رســانند.
انجمــن صادرکننــدگان نیــز بــا دارا بــودن بیــش از 270 عضــو کــه عمدتــا از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان تــراز اول کشــور هســتند دارای 

امکانــات خوبــی بــه جهــت تامیــن انــواع کاالهــای صادراتــی ایرانــی بــا کیفیــت مطلــوب و قابــل رقابــت می باشــد.
 زمینه های همکاری به شرح ذیل خواهد بود:

1( معرفی تجار و تولیدکنندگان طرفین به یکدیگر و ایجاد اعتماد الزم جهت انجام کلیه امور تجاری

2( ایجاد راهکارهای مناسب به جهت تضمین کیفی و کمی کاالهای مورد نظر اعضای طرفین )در چین و ایران( 

3( ارائه و تبادل آخرین اطالعات مربوط به تجارت و بازرگانی کشورهای ایران و چین 

4( رفع معضالت و مشکالت تجاری طرفین در سازمان های دو کشور

5( بازاریابی کاالهای ایرانی در چین و بالعکس

6( امکان معرفی کاالهای اعضا انجمن در نمایشگاه های تجاری چین با حداقل هزینه ها و با استفاده از نیروهای مستقر در شهرهای مختلف چین

7( امکان دپوی کاالهای ایرانی در انبارهای اعضا اتاق بازرگانی جنوب چین با هزینه های بسیار پائین

8( امکان تبادل )میزبانی و اعزام( هیات های تجاری منتخب ایرانی و چینی با استفاده از تسهیالت مناسب 

عقد تفاهم نامه همکاریعقد تفاهم نامه همکاری
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسیانجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

و اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم جنوب چینو اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم جنوب چین

جهت کسب اطالعات بیشتر و استفاده از این فرصت ویژه  با دبیرخانه انجمن به شماره88832523-021 تماس حاصل فرمائید.
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بــا همــه گیــری ویــروس کرونــا کــه از زمســتان 1398 در سراســر 
ــان  ــرده اســت، برخــی اقتصادان ــدا ک ــج تشــدید پی ــان به تدری جه
کرونــا را بزرگتریــن بحــران بین المللــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم 
ــور  ــد و حض ــت و آم ــت در رف ــاد محدودی ــا ایج ــه ب ــته اند ک دانس
فیزیکــی و همینطــور بســته شــدن مــرز کشــورها، اقتصــاد جهانی را 
متاثــر کــرده اســت. در شــرایط کرونــا درآمد بیشــتر مشــاغل کاهش 
یافتــه کــه منجر بــه کاهش تقاضــای بــازار و تولید شــده و در نهایت 
منقبــض شــدن اقتصــاد بیشــتر کشــورها را بــه دنبال داشــته اســت. 
ــا در برخــی  ــی کرون ــار منف ــه نظــر می رســد آث ــر ب از طــرف دیگ
ــای  ــی، گردشــگری، فعالیت ه ــل هوای ــد حمــل و نق رشــته ها مانن
عمرانــی، تفریحــی و ورزشــی تــا مدت هــا ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 
امــا کرونــا در کنــار تاثیــرات منفــی خــود پیامدهــای مثبتــی نیــز 
داشــته اســت کــه مهمتریــن آن ضــرورت بازنگــری و ایجــاد تغییــر 
در روش هــا و ســبک های کســب و کار، مدیریــت، آمــوزش، تعامالت 
اجتماعــی و بیــن المللــی و همینطــور توجه بــه اخالقیــات و محیط 
زیســت اســت. فرصتــی اســتثنایی فراهــم شــد کــه خدمــت اســتاد 
محتــرم آقــای دکتــر احمــد روســتا باشــیم و نظــرات وی را در مــورد 

چالــش هــا و پیامدهــای کرونــا جویــا شــدیم. 

ــا  ــه پــدر بازاریابــی نویــن ایــران ب دکتــر احمــد روســتا ملقــب ب
ــتاد  ــاوره، اس ــس و مش ــش، تدری ــابقه پژوه ــال س ــش از 40 س بی

ــرای  ــدرک دکت ــت. او م ــروش اس ــی و ف ــته بازاریاب ــوت رش پیشکس
ــال 13۵۷  ــتان در س ــورد انگلس ــگاه برادف ــود را از دانش ــت خ مدیری
دریافــت کــرده و هــم اکنــون عضــو هیــأت علمــی دانشــکده مدیریت 
و حســابداری دانشــگاه شــهید بهشــتی اســت. تســلط دکتــر روســتا 
بــه مباحــث روز مدیریــت و همینطــور زبــان فارســی و عضویــت در 
فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســی و بیــش از چهــار دهــه تجربــه 
علمــی و عملــی وی را قــادر ســاخته کــه بــا دقــت و حساســیت مثال 
ــای جــذاب در  ــا تمثیل ه ــردی را ب ــدی و کارب ــای کلی ــی مدل ه زدن
مواجــه بــا شــرایط گوناگــون ارائــه نمایــد. دکتــر روســتا معتقد اســت 
کــه ویــروس کرونــا رویــداد غیــر منتظــره ای اســت کــه بیــش از 200 
کشــور را در ابعــاد گوناگــون فــردی، گروهی، اجتماعی در ســطح خرد 
و کالن تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و در ابتــدا ســالمتی و حیــات 
ــل  ــدت مخت ــادی را بش ــالت اقتص ــه دوم تعام ــان ها و در مرحل انس
کــرده  و ســبب کنــد شــدن و تعطیلــی کســب  وکارهــای بی شــماری 
در سراســر جهــان شــده اســت. وی اعتقــاد دارد می تــوان بــا تحلیــل 
دقیــق و مدیریــت کارآمــد نــه تنهــا پیامدهــای کرونــا را بــه حداقــل 
رســاند، بلکــه از فرصــت هــای ایجــاد شــده بــرای افزایــش کارایــی و 
ــت، اخــالق و انســانیت در  ــراردادن اصال ــر از آن ق پیشــرفت و مهمت
ــا دکتــر  مرکــز توجــه بهــره گرفــت. بخــش نخســت گفــت و گــو ب

ــد. ــه می خوانی ــتا را در ادام روس

چالش ها و پیامدهای کرونـاچالش ها و پیامدهای کرونـا
دکتر  احمد روســتادکتر  احمد روســتا
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 در شــرایطی کــه بنــا بــه نظــر بســیاری از کارشناســان رکــود جدی 
تحــت تاثیــر کرونــا بــر اقتصــاد ایــران و جهــان ســایه انداختــه اســت 

تحلیــل حضرتعالــی از شــرایط فعلی چیســت ؟

نکتــه اساســی ایــن اســت کــه شــرایط کرونــا را نمــی تــوان بــا هیچ 
دوره ای مقایســه کــرد. ایــن ویروس عاوه بــر ایجاد اختــال در اقتصاد 
ــدار کــردن خانواده هــای بســیاری در سراســر  و اجتمــاع ضمــن داغ
جهــان، کارآمــدی و شایســتگی و صاحیــت همــه مــا را بــه چالــش 
کشــیده اســت. در واقــع کرونــا بــه مــا ثابــت کرد که بســیار شــکننده 
هســتیم و بــا تلنگــری تلــخ بــه مــا هشــدار دادکــه آنچــه نمی دانیــم 
بســیار گســترده تر از آنچــه می دانیــم، اســت. بــا چیســتی، چرایــی و 
ــی و چرخــش  ــی، چاره یاب ــش، چاره جوی ــث چال ــش باع چگونگی های
مدیریــت عمــر، منابــع و امــور گوناگــون زندگــی شــد و مــا را نســبت 
خطاهــا، لغزش ها،کوتاهــی و نارســایی هایمان آگاه کــرد. مســلما 
اقتصــاد، اجتمــاع و محیــط زیســت مــا در دوران پســا کرونــا تغییــرات 
اساســی خواهــد کــرد بعنــوان مثــال منابــع درآمــد و مخــارج اصلــی 
افــراد متفــاوت و حتــی متنــوع تــر از گذشــته خواهــد شــد. همینطور 
ــور در  ــا از حض ــا مدت ه ــهروند ت ــک ش ــوان ی ــه عن ــما ب ــن و ش م
برخــی مکان هــا و جلســات خــودداری خواهیــم کــرد، ماننــد گذشــته 
بــه میهمانــی و مســافرت نمی رویــم و بــه ایــن راحتــی در هــر مکانــی 
و هرجلســه ای بــا  آرامــش نخواهیــم نشســت. بــه اعتقــاد مــن کرونــا 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــیبی اس ــد و آس ــت، تهدی ــت، محدودی محرومی
باعــث کشــف و خلــق فرصــت، خاقیــت، مهــارت، قابلیــت و مدیریت 
ــردد. در  ــی گ ــد و گوناگون ــرای کســب منفعــت و مزیت هــای جدی ب
تمــام شــرایط زندگــی، انســانی کــه »تیزبیــن، ریــز بیــن و کنجــکاو« 
اســت، قطعــا بــه دنبــال فرصــت هایــی می گــردد تــا موقعیــت خــود 
ــای  ــه محدودیت ه ــم ک ــی بینی ــن دوران م ــد. در ای ــود بخش را بهب
کرونــا بــه کســب و کارهــای انایــن رونــق بخشــیده اســت و موجــب 
افزایــش کارایــی و کاهــش هزینه هــا هــم شــده اســت. بعنــوان مثــال 
راه انــدازی فروشــگاه ها و رســتوران های آنایــن و همینطــور ضــرورت 
دورکاری و صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه رفــت و آمــد از جملــه 
فرصت هــا و مزایــای ایجــاد شــده هســتند. اجبــار بــه برگــزاری دوره ها 
ــتراک  ــه اش ــوزش و ب ــازه ای  از  آم ــرفصل  ت ــن س ــای آنای و کاس ه
ــتقیم  ــور مس ــوع بط ــن موض ــت. ای ــاوری  اس ــش و فن ــتن دان گذاش
ــا  ــودی جنگل ه ــری از ناب ــان و جلوگی موجــب کاهــش قطــع درخت
جهــت چــاپ کتــب و مجــات خواهــد شــد. براســاس پژوهــش مرکز 
مطالعــات بیولوژیــک میشــیگان در زمینــه محیــط زیســت، کاهــش 
صدهــا میلیــون تــن زباله پاســتیکی و کاهــش بیــش از ۲۰۰ میلیون 
متــر مکعــب گازهــای گل خانــه ای و دی اکســید کربن موجــب پاییــن 
ــی  ــه گیاه ــا گون ــای صده ــظ بق ــن و حف ــره زمی ــای ک ــدن دم آم
ــش  ــب افزای ــا موج ــر کرون ــرف دیگ ــت.  از ط ــده اس ــوری ش و جان
ــت  ــای هنگف ــاص بودجه ه ــی و اختص ــت عموم ــمگیر بهداش چش
ــرای  ــان ب ــر جه ــت در سراس ــای بهداش ــای انجمن ه ــی و احی جهان
حفــظ ســامت و بقــای انســان شــده اســت کــه بهره منــدی عمومــی 
ــال داشــته  ــه دنب ــوزش را ب ــر از  بهداشــت و آم ــر کشــورهای فقی ت

ــار  ــه ناچ ــراد ب ــا و اف ــه دولت ه ــم ک ــا می بینی ــت. در دوران کرون اس
هوشــمند تر و چابک تــر شــده انــد بعنــوان مثــال بســیاری از اقدامــاِت 
و محدودیت هایــی کــه  کوتــاه مــدت بــه نظــر مــی آمــد تبدیــل بــه 
ــری از زندگــی می شــوند.  ــی ناپذی ــد و جدای ــای جدی ــد و نبایده بای
همینطــور تصمیماتــی کــه در حالــت عــادی بــا تردید همراه هســتند 
ــی  ــدت کوتاه ــد در م ــاز دارن ــه نی ــی و مطالع ــا بررس ــه مدت ه و ب
در حــد چنــد ســاعت اتخــاذ شــده و پذیرفتــه می شــوند  بنابرایــن 
ــم : ــه دســته بندی می کن ــدل پنج گان ــک م ــا را در ی ــار کرون ــن آث م

ک: بیانگر کنجکاو شدن و کشف ایده ها و پدیده های نوین 

ر: بیانگر رونق رویکردها، راهبردها، رفتارها و روش های نوین در کسب 
و کار 

و: بیانگــر واقع گرایــی و واقع بینــی و وضعیت شناســی ناشــی از 
ــورد »جهان هســتی،  ــد زندگــی در م ــوت گزینــی و ســبک جدی خل
ــا و  ــدن » بایده ــرح ش ــان ها و مط ــن« انس ــدن و رفت ــدن، مان آم

ــد اســت.  ــا« ِی جدی نبایده

ــا و  ــر نیازه ــی ب ــی مبتن ــی و نوآفرین ن: بیانگــر نواندیشــی، نوگرای
نیازمنــدان و ناشــناخته ها و نایافته هــای امــروز و آینــده بــرای کســب 

نتایــج مطلــوب و متنــوع اســت. 

آ: بیانگــر آگاهــی و آمادگــی و ارتباطــات بــرای انتخاب های درســت 
ــرای ارزش آفرینــی و  ــع موجــود و اداره آن ب و اســتفاده بهتــر از مناب
ارزش افزایــی بــرای کســب آرامــش و آســایش مبتنــی بــر اخاقیــات 

در ابعــاد گوناگــون اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی اســت.

* باســپاس از تحلیــل جامــع و  ارزشــمندی کــه ارائــه دادیــد، لطفــا 
ــور  ــی و همینط ــرای زندگ ــدی را ب ــکات کلی ــم و ن ــای مه راهکاره

بازاریابــی و فــروش در ایــن شــرایط مطــرح بفرماییــد. 

 مــن راهکارهــای مهــم را در 5 مــورد کــه برگرفتــه از حــروف کرونــا 
اســت پیشــنهاد مــی کنم 

ک: »کســب و کارهــای جایگزیــن، جدیــد، مکمــل و ناشــناخته را 
کشــف، خلــق و اداره کنیــم« و »کیفیــت زندگــی را جایگزیــن کمیت 

کنیــم« تــا » کرونــا را بــا اراده مدیریــت کنیــم«

ر:  »رقابــت، رضایتمنــدی و رفاقــت در شــرایط دشــوار را ترویــج و 
تمریــن کنیــم« و »رفتارهایمــان را بــا تحــوالت ســازگار کنیــم« تا »با 
روحیــه مثبــت و امیدوارانــه راه و رســم زندگــی، کســب و کار و داد و 

ســتد نویــن را یــاد بگیریــم«   

را  کارمــان  و  کســب  و  خــود  وظایــف  و  هــا  »ویژگــی  و:  
»وامانــده  و  کنیــم«  دنبــال  و  تعریــف  جدیــد  وضعیــت  بــا 
 . بمانیــم«  تــا  شــویم  ورزیــده  نمانیــم،  و  نباشــیم  وازده  و 

ــرای نتیجه گیــری در شــرایط  ن:  » نظام هــا و نهاده هــای نوینــی ب
جدیــد شــکل دهیــم« و » ناممکــن را بــا نوآفرینــی ها ممکــن کنیم« 
تــا »نقــد پذیــر باشــیم، ناسپاســی، نادرســتی، نادانــی و ناتوانــی هــا را 
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کرونــا بــه مــا ثابــت کــرد کــه بســیار شــکننده هســتیم و بــا تلنگــری تلــخ بــه ما 
هشــدار داد کــه آنچــه نمی دانیــم بســیار گســترده تر از آنچــه  می دانیــم، اســت. 
ــی  ــی، چاره یاب ــش، چاره جوی ــث چال ــش باع ــی و چگونگی های ــتی، چرای ــا چیس ب
و چرخــش مدیریــت عمــر، منابــع و امــور گوناگــون زندگــی شــد. مــا را نســبت بــه 
خطاهــا، لغزش هــا، کوتاهــی و نارســایی هایمان آگاه کــرد. مســلما اقتصــاد، اجتمــاع 
و محیــط زیســت نســبت به مــا در دوران پســا کرونــا تغییرات اساســی خواهــد کرد.

برطــرف کنیــم.« و » نگــرش خــود را براســاس نظــام برنامــه ریــزی 
ســناریویی یعنــی برنامــه ریــزی خوشــبینانه، بدبینانــه و واقع گرایانه 

ــول کنیم« متح

ا:  »الگــوی کســب و کارهــا را بــا اســتراتژی هــای چندگانــه بیابیم 
و بســازیم«، »از گذشــته بیاموزیــم، از حــال غافــل نشــویم و آینــده 
را بســازیم« و »اصالــت، انســانیت و اخالق مــداری را ترویــج کنیــم«

ــد  ــد جدی ــا فرآین ــه کرون ــم ک ــم بگوی ــه می توان ــور خالص بط
یادگیــری، بکار یــری و نتیجه گیــری را بــه مــا دیکتــه کــرد و بطــور 
تدریجــی مرزهــا را فــرو ریخــت و اســرار و رمــوز زندگــی را متحــول 
کــرد. کرونــا ناشــناخته ای بــود کــه دشــوار و زیان بــار شــد و جهــان 
هســتی را بــا پرســش های تــازه ای روبــرو کــرد )چــه مــی شــود، چه 
بایــد کــرد( شــرایط تــازه ای را حاکــم کرد )ابهــام، عدم یقین و ســعی 
و خطــا( و گرایش هــا تــازه ای را بوجــود آورد )یافتــن ایده هــای نــو و 
راهکارهــای درســت مبتنــی بــر واقعیــت و اخــالق( و به ایــن ترتیب 

شــاید بتــوان گفــت کــه کرونا بشــریت را ناخواســته جهــت می دهد 
تــا شــاید دشــواری ها را ســاده کنــد و بدانــد و بفهمــد کــه قــدرت، 
ثــروت، امکانــات و منابــع مــادی هیچکــدام مانــدگار نیســتند ؛ فقــط 
انســانیت و اخالقمــداری اســت کــه مانــدگار هســت و خواهــد بــود. 

* از وقــت و فرصتــی کــه در اختیــار مجلــه دنیــای صــادرات قــرار 
داریــد صمیمانــه سپاســگزاریم . اگــر نکتــه پایانــی بــرای خواننــدگان 

داریــد لطفــا مطــرح بفرماییــد. 

ــه  ــارت خالص ــک عب ــی را در ی ــه پایان ــم . نکت ــی کن ــش م خواه
ــرش واقعیــت  ــی پذی ــت درســت« اســت یعن ــم و آن »مدیری می کن
مربــوط بــه شــرایط کرونــا و ســازگاری هوشــمند و چابــک بــا آثــار آن 
و بــرای ایــن امــر الزم اســت تــا خالصانــه، صادقانــه و مســئوالنه ایــن 
ســروده حمیــد مصــدق را جــدی بگیریــم. »حــرف را بایــد زد، درد را 
بایــد گفــت، رود بایــد شــد و رفــت، دشــت بایــد شــد و خوانــد. کــوه 

بایــد شــد و مانــد. «
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در رتبه بنــدی جهانــی صــادرات خرمــا، ایــران بــا صــادرات خرمــای 
ســاالنه بیــش از ۴۰۰ هــزار تــن در رتبــه ســوم جهــان قــرار گرفتــه 
ــام  ــان مق ــا در جه ــر کشــت خرم ــر ســطح زی ــران از نظ اســت. ای
اول را دارد و ســاالنه مقادیــر زیــادی از ایــن محصــول تولیــدی بــه 
ــران  ــن رو، ای ــدا کــرده اســت. از ای بازارهــای دیگــر کشــورها راه پی
بــا تولیــد انــواع خرمــای مرغــوب صادراتــی ماننــد ارقــام مضافتــی، 
ــد  ــح داده خواهن ــل توضی ــه تفصی ــه ب ــن مقال ــه در ای ــارم و ... ک پی
شــد، از کشــورهای مهــم تولیــد کننــده خرمــا بــه شــمار مــی رود.

فرآینــد صــادرات کاال نیازمنــد رعایــت قوانیــن بســیار و گرفتــن 
ــای  ــی مجوزه ــه معرف ــه ب ــن مقال ــه در ای ــت ک ــی اس مجوزهای
ــده  ــد پیچی ــک فرآین ــم. صــادرات کاال ی ــا می پردازی صــادرات خرم
ــی  ــازار خارج ــاز ب ــا نی ــی ی ــفارش خارج ــن س ــه از گرفت ــت ک اس
ــا تحویــل کاال در مقصــد و تســویه پــول بــه انجــام  آغــاز شــده و ب
ــی  ــیار باالی ــت بس ــه و دق ــد تجرب ــد نیازمن ــن فرآین ــد. ای می رس
ــار آورد. ــه ب ــادی ب ــد خســارات زی اســت و در صــورت خطــا می توان

اطالع از بازار هدف و رقبا و یافتن خریدار معتبر

ــاع  ــا، اط ــادرات خرم ــروع ص ــرای ش ــن گام ب ــن و مهم تری اولی
ــازار  ــه ب ــزان صــادرات ب ــدف اســت. اطــاع از می ــازار ه ــل از ب کام
ــن اطــاع از قیمــت  ــازار و همچنی ــن ب ــا در ای هــدف و وجــود رقب
خرمــا در بــازار هــدف کمــک بزرگــی بــه برنامه ریــزی برای صــادرات 
ــازار  ــت در ب ــته بندی و قیم ــوه بس ــاع از نح ــد. اط ــا می کن خرم
ــازار جدیــد آشــنا شــده  ــا واقعیت هــای ب ــه مــا کمــک می کنــد ب ب
و محصولــی متناســب بــا بــازار هــدف آمــاده کنیــم. بــرای آشــنایی 
بــا بــازار هــدف راه هــای زیــادی وجــود دارد کــه از رایج تریــن آنهــا 
ــی اطاعــات از  اســتفاده از شــرکت های واســط و جمــع آوری میدان
بــازار هــدف اســت. گاهــی یــک ســفر بــه کشــور مــورد نظــر و دیدن 
بــازار بــه مــا کمــک فراوانــی در شــناخت فرهنگ، بــازار و شناســایی 

ــد. ــاری می کن ــای تج موقعیت ه

رعایت قوانین کشورهای مقصد در صادرات خرما

نکتــه بســیار مهــم در صــادرات خرمــا توجــه بــه قوانیــن کشــور 
مقصــد و رعایــت اســتانداردهای غذایــی در آن کشــور اســت. 
کشــورهای اروپایــی یکــی از مهم تریــن بازارهــای صــادرات خرمــای 
ایــران هســتند کــه ســاالنه مقادیــر زیــادی از انــواع خرمــای ایرانــی 
ماننــد خرمــای مضافتــی، خرمای پیــارم، خرمــای کبــکاب و خرمای 

ــا هســتند. ــن آنه ــدی از مهم تری زاه

قوانیــن اروپــا نســبت بــه واردات مــواد غذایــی بســیار ســختگیرانه 
ــای  ــش ه ــد آزمای ــن کشــورها بای ــه ای ــل از ورود کاال ب اســت و قب
زیــادی بــرای تعییــن میــزان ســموم و کیفیت محصــول انجام شــود. 

قبــل از ارســال محصــول خــود بــا دقــت قوانیــن واردات کشــور 

مقصــد را بررســی کنیــد، زیــرا هزینــه هــای، مرجوعــی و نابــودی 
محصــول در ایــن مرحلــه بســیار باالســت نوع بســته بندی محصــول 
در فــروش آن بــه شــدت تاثیرگذار اســت ســتفاده از بســته بندی های 
مناســب بــرای صــادرات خرمــا یــک اهــرم بســیار نرمنــد در بازاریابی 
ــا  ــد تمایــز بســیار مشــخصی ب ــه حســاب می آیــد کــه می توان آن ب
دیگــر محصــوالت مشــابه در عرصــه رقابــت بین المللــی بــه وجــود 
آورد. ضــرورت بســته بندی در صــادرات خرمــا از آن جــا نمــود پیــدا 
ــوی  ــرم ق ــک اه ــوان ی ــه عن ــم ب ــن بســته بندی ه ــه ای ــد ک می کن
بازاریابــی بــه کار مــی رود و هــم بــه عنــوان حفاظــی بــرای نگهــداری 

ــر محصول. بهت

یافتن فروشنده یا تامین کننده معتبر برای صادرات خرما 

یکــی از مهم تریــن بخش هــای صــادرات کاال کــه مشــخص 
ــازار رقابتــی اســت، خریــد کاال در  کننــده ســود تجــارت در یــک ب
بــازار مبــدا اســت. بــرای خریــد و فــروش خرمــای صادراتــی ایــران و 
همچنیــن اطــاع از قیمــت خرمــای صادراتــی می توانید از جســتجو 
در اینترنــت و بــازار شــهرهای تولید کننــده و یافتــن تامین کننــدگان 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــهرهایی ک ــه ش ــفر ب ــد. س ــتفاده کنی ــی اس بوم
برتــر خرمــا در ایــران هســتند، مطمئــن تریــن گزینــه بــرای یافتــن 
تامین کننــده اســت. مطمئن تریــن رویــه صــادرات، توانایــی عرضــه 
ــت.  ــه رقباس ــبت ب ــت نس ــن قیم ــا نازل تری ــن کاال ب باکیفیت تری
ایــن نکتــه در صــادرات بــه کشــورهای همســایه قابــل توجــه اســت 
کــه بــه طــور معمــول، پــس از اولیــن صــادرات موفــق، خریــدار بــه 
علــت نزدیکــی جغرافیایــی، بــه کشــور شــما ســفر کــرده و بــه دنبال 
تامیــن بــار بــا قیمــت نازل تــر مــی گــردد. در صورتــی کــه شــما بــه 
علــت یافتــن تامین کننــده مناســب، بهتریــن قیمــت را داده باشــید، 
هیــچ خریــداری از بــازار هــدف نمی توانــد موقعیــت صادراتــی شــما 
را بــه مخاطــره بیانــدازد. اگــر خودتــان تولیدکننــده خرما باشــید، در 

باالتریــن موقعیــت از نظــر امنیــت صــادرات هســتید.

مجوزها و مدارک الزم برای صادرات خرما

بــرای صــادرات خرمــا شــما در وهلــه اول نیــاز بــه داشــتن کارت 
بازرگانــی داریــد. در صورتــی کــه کارت بازرگانی نداشــته باشــید، می 
توانیــد طــی قــراردادی از کارت بازرگانــی شــرکت های ترخیــص کار 

بــا حق العمــل کار اســتفاده کنیــد.

طبــق قانــون تعرفــه صــادرات خرمــا صفــر اســت و صادرکننــدگان 
می تواننــد بــدون پرداخــت حقــوق گمرکــی، ایــن کاال را بــه 
ــرای  ــازار ب ــم ب ــه ســتاد تنظی ــد. البت کشــورهای دیگــر صــادر کنن
جلوگیــری از بــاال رفتــن بیرویــه قیمــت خرمــا در کشــور، در هنــگام 
لــزوم نســبت بــه ممنوعیــت صــادرات خرمــا و یــا تعییــن عــوارض 
ــا  ــا و ب ــت صــادرات خرم ــد، ممنوعی ــدام می کن ــا اق صــادرات خرم

صادرات خرما، بایدها و نبایدها صادرات خرما، بایدها و نبایدها 
مولف: حدیث شیرزادی کارشناس صادرات انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدنی و خدمات مهندسیمولف: حدیث شیرزادی کارشناس صادرات انجمن صادرکنندگان صنعتی،معدنی و خدمات مهندسی
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مضافتــی و زاهــدی نــام بــرد کــه دارای بیشــترین تقاضــا در عرصــه 
بازارهــای جهانــی هســتند. بیشــترین میــزان تولیــد خرمــا در ایــران 
ــان،  ــزگان، کرم ــارس، هرم ــتان، ف ــتان های خوزس ــه اس ــوط ب مرب
بوشــهر و سیســتان و بلوچســتان اســت کــه بــا توجــه بــه نــوع اقلیم، 
انــواع گوناگــون خرمــا در آنهــا کشــت می شــود. از مهمتریــن انــواع 

خرمــا در ایــران می تــوان بــه اقــام زیــر اشــاره کــرد . 

خرما مضافتی )رطب مضافتی(

- خرما سایر )خرما استعمران(

- خرما کبکاب )خرما بهبهان(

- خرما ربي .

- خرما خاصویی خرما پرهی

- خرما پیارم )خرما مریمی( . خرما شاهانی

- خرما مجول

 انواع خرمای صادراتی به تفکیک استان
• استان خوزستان: خرمای بایر )استعمران(

• استان فارس، خرما زاهدی و خرما کبکاب

• استان هرمزگان: خرمای پیارم )خرما مریسی(

• استان کرمان، خرمای مضافتی

• استان سیستان و بلوچستان، خرمای مضافتی

• استان بوشهر؛ خرمای کبکاب

ــوند،  ــت می ش ــران کش ــه در ای ــا ک ــام خرم ــواع ارق ــان ان از می
شــناخته  و  جهانــی  اقبــال  بیشــترین  دارای  نمونــه  پنــج 
می باشــند. ایــران  صادراتــی  خرمــای  انــواع  شــده ترین 

خرما مضافتی )رطب مضافتی(

خرمــای مضافتــی کــه بــا نــام خرمــای مضافتی بم شــناخته شــده 
اســت، در شهرســتان بــم اســتان کرمــان و شــهرهای همجوار کشــت 
ــران  ــی ای ــواع خرمــای صادرات ــد را در ان می شــودکه بیشــترین تولی
ــت ٪۲۰  ــدازه متوســط، رطوب ــرم، ان ــت ن ــا دارای باف ــن خرم دارد. ای
بــا پوســت نــازک و ســیاه رنــگ و طعــم بســیار خــوب اســت. ســاالنه 
بیــش از صــد هــزار تــن خرمــا مضافتــی در اســتان کرمــان تولیــد 
می شــود. قیمــت خرمــا مضافتــی بــا توجــه بــه بــازار صــادرات آن از 

دیگــر انــواع خرمــا بجــز خرمــا پیــارم باالتــر اســت.

خرما پیارم )خرما مریمی(

خرمــای پیــارم یکــی از بهتریــن و گران تریــن ارقــام و انــواع 
خرمــای صادراتــی ایــران می باشــد کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل 
ــه  ــران و ب ــط در ای ــارم فق ــا پی ــت، خرم ــرا کش ــب ب ــرایط مناس ش
صــورت گســترده در منطقــه حاجــی آبــاد اســتان هرمــزگان کشــت 
می شــود. ایــن خرمــا بــه عنــوان بهتریــن خرمــا در ایــران شــناخته 
می شــود کــه به نســبت ســایر انــواع خرمــا صادراتــی ایــران از قیمت 

ــارک  ــاه مب ــیدن م ــرا رس ــل از ف ــوال قب ــوارض معم ــن ع تعیی
ــا در  ــواع خرم ــان اوج مصــرف ان ــه زم ــد ک ــاق می افت رمضــان اتف

کشــور می باشــد.

تعدادی از مهم ترین کد های تعرفه صادرات خرما
۰۸۰۴۱۰۰۰ کــد تعرفــه گمرکــی خرمــا:   
۰۸۰۴۱۰۲۰ کــد تعرفــه گمرکــی خرمــا  کبــکاب:  

کــد تعرفــه گمرکــی خرمــا  پیــاروم:  ۰۸۰۴۱۰3۰ 
کــد تعرفــه گمرکــی خرمــا  مضافتــی:  ۰۸۰۴۱۰۴۰
کد تعرفه گمرکی خرما شــاهانی:  ۰۸۰۴۱۰5۰
کــد تعرفــه گمرکــی خرمــا  زاهــدی:  ۰۸۰۴۱۰۶۰
کد تعرفه گمرکی خرما ســایر:   ۰۸۰۴۱۰۹۰

انواع خرمای صادراتی ایران

ایــران بــا داشــتن ۲۴۰ هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت خرمــا، 
از نظــر ســطح زیــر کشــت خرمــا در جهــان مقــام اول را داشــته و 
بــا تولیــد ســاالنه بیــش از یــک میلیــون تــن بــه عنــوان دومیــن 
ــان  ــر، در جه ــور مص ــس از کش ــول پ ــن محص ــده ای تولیدکنن
شــناخته می شــود. بعــد از ایــران، کشــورهای الجزایــر، عربســتان، 
عــراق، امــارات و پاکســتان از مهم تریــن تولیدکننــده هــای خرما در 
دنیــا بــه شــمار می رونــد کــه البتــه در میــان این هــا، برخــی از ایــن 
کشــورهای تولیدکننــده، بــا انگیــزه افزایش صــادرات خــود، مقاصد 
ــی  ــدی جهان ــتند. در رتبه بن ــز هس ــی نی ــای ایران ــادرات خرم ص
صــادرات خرمــا، ایــران بــا صــادرات خرما ســاالنه به میــزان بیش از 
۴۰۰ هــزار تــن در رتبه ســوم صــادرات خرمــا در جهان قــرار گرفته 
اســت. و امــا نکتــه حایــز اهمیت بــرای بازرگانــان حــوزه محصوالت 
 غذایــی؛ بهتریــن مقصدهــای خرماهــای صادراتــی ایــران کدامنــد؟

بــر اســاس تحلیــل آمــاری اســفندماه ۱3۹۹ گمــرک ایــران توســط 
ــی،  ــات مهندس ــی و خدم ــدگان صنعتی،معدن ــن صادرکنن انجم
ــر  ــورهای زی ــران کش ــای ای ــادرات خرم ــد ص ــن مقاص مهم تری

هســتند: 

ــتان       ــه        ۴- قزاقس ــد        3- ترکی ــتان       ۲- هن ۱- پاکس
5- افغانســتان 

در میــان ایــن کشــورها، صــادرات خرمــا بــه امــارات بــا میــزان 
ــا، دارای بیشــترین مقــدار اســت.  ــار صــادرات خرم ۲۰٪ از کل آم
ــزان ۱۹٪ در رده دوم  ــا می ــد ب ــه هن ــا ب پــس از آن صــادرات خرم
اســت، صــادرات خرمــا بــه ترکیــه بــا میــزان ۱۰٪ در جایــگاه ســوم 
ــن در  ــرد. ای ــرار می گی ــران ق ــای ای ــتریان خرم ــن مش بزرگتری
حالیســت کــه تــا ســال ۹۸ بیشــترین آمــار صــادرات بــه ترتیــب 

بــه امــارات، پاکســتان و روســیه تعلــق داشــت.

بهترین انواع خرمای صادراتی ایران

ــران کشــت می  شــوند،  ــا کــه در ای ــام خرم ــان تمامــی ارق از می
می تــوان بهتریــن خرمــای ایــران را ارقامــی ماننــد پیــارم، مجــول، 
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باالتــری برخــوردار اســت. انــدازه خرمــا پیــارم متوســط رو به درشــت 
بــا رنــگ قهــوه ای اســت و بــه عنــوان میــان وعــده مصــرف می شــود. 
رطوبــت خرمــا پیــارم در حــدود ۱۵٪ و در دســته خرماهــای نیمــه 
ــا  ــد. خرم ــده می باش ــازک چروکی ــته ن ــوده و دارای پوس ــک ب خش

پیــارم بــرای افــراد دیابتــی بســیار مناســب اســت.

خرمــا پیــارم در مقابــل خرما مجــول آمریکایــی دارای کیفیت قابل 
قبولــی اســت و می توانــد بــه عنــوان یــک رقیــب در عرصه جهانــی 
ــا  ــواع خرم ــای مجــول یکــی از ان ــا مجــول باشــد. خرم ــرای خرم ب
اســت کــه در بازارهــای بین المللــی بســیار شــناخته شــده می باشــد 
و بــه عنــوان بهتریــن خرمــای جهــان شــناخته می شــود کــه دارای 
قیمتــی برابــر بــا ۲۰ دالر بــرای هــر کیلوگــرم در بازارهــای مصــرف 
ــه دلیــل طعــم بســیار خــاص  عرضــه می شــود. ایــن رقــم خرمــا ب
ــه  ــرار گرفت ــدگان ق ــرف کنن ــیاری از مص ــه بس ــورد توج ــود م خ
ــه هســته باعــث  اســت. ســایز بــزرگ و نســبت مناســب گوشــته ب
شــده اســت بهتریــن مــارک خرمــا از آن ایــن رقــم در جهــان شــود و 

بهتریــن خرمــای جهــان شــناخته شــود.

خرما کبکاب صادراتی ایران 

ــران  ــی ای ــای صادرات ــواع خرم ــکاب یکــی دیگــر از ان ــای کب خرم
اســت کــه به صــورت گســترده در منطقه دشتســتان اســتان بوشــهر 
ــش از  ــاالنه بی ــرورش داده و س ــارس پ ــتان ف ــه کازرون اس و منطق
۵۰۰۰۰ تــن از ایــن نخلســتان ها برداشــت می شــود. خرمــا کبــکاب 
ــرای مصــرف مســتقیم و اســتفاده  ــا ب ــواع خرم ــن ان یکــی از بهتری
صنعتــی می باشــد و در صنایــع غذایــی بــه صورت گســترده اســتفاده 
می شــود. ایــن رقــم خرمــا جــزو انــواع خرمــای بوشــهر اســت کــه 
از نظــر صــادرات بســیار بــازار پســند بــوده و در ســال های اخیــر بــه 
کشــورهایی ماننــد روســیه، هنــد، پاکســتان و صــادر می شــود. خرما 
کبــکاب دارای ســایز درشــت، بافــت نــرم و شــیرین، رطوبــت ٪۱۸ ، 
طعــم بســیار مناســب، دارای رنــگ قهــوه ای روشــن و دارای شــیره 

بســیار بــاال اســت.

خرما سایر صادراتی ایران

ــت  ــران اس ــی ای ــای صادرات ــواع خرم ــی از ان ــایر یک ــای س خرم
ــیع در  ــورت وس ــه ص ــی دارد و ب ــاالنه باالی ــادرات س ــار ص ــه آم ک
ــرورش داده می شــود و از نظــر  نخلســتان های اســتان خوزســتان پ
ــرد اســت.  ــه ف ــی و قنــد موجــود، در جهــان منحصــر ب ارزش غذای
ــت  ــن، رطوب ــوه ای روش ــگ قه ــتعمران، دارای رن ــایر )اس ــا س خرم
نســبی ۱۸٪ نیمــه خشــک، طعــم خــوب و ســایز متوســط اســت. 
ــن  ــش از ۵۰۰۰۰ ت ــران بی ــایر در ای ــا س ــاالنه خرم ــت س برداش

می باشــد.

خرما زاهدی صادراتی ایران

ــا  ــران ب ــی ای ــای صادرات ــواع خرم ــی از ان ــدی یک ــای زاه  خرم
ــه  ــهر ب ــارس و بوش ــتان های ف ــه در اس ــت ک ــادرات باالس ارزش ص
صــورت گســترده کشــت می شــود. خرمــای زاهــدی از انــواع خرمای 

خشــک اســت کــه دارای رنــگ زرد متمایــل بــه قهــوه ای بــا میــزان 
قنــد باالســت و مشــتریان خــاص خــود را در کشــورهای خاورمیانــه، 
ــه  ــای زاهــدی در منطق ــوع خرم ــن ن ــد دارد. بهتری پاکســتان و هن
پشــت کــوه اســتان بوشــهر و شهرســتان قیروکارزیــن اســتان فــارس 
ــا  ــم خرم ــا رق ــوال ب ــدی معم ــا زاه ــت خرم ــود. قیم ــد می ش تولی

ــد. ــری می کن ــکاب براب کب

منابع:
www.irica.gov.ir 
www.dateexporter.com 
www.en.wikipedia.org 

 NESSABIAN S., GHOREYSHI ABHARI J., ASHTIANI M.,
 Volume , 2020, JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS
 ,.107 To 83 )Pages( ;6 Number , 2 
www.greendiamond.co/date-fruit 
www.alibaba.com 
www.naid.ir 
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صادرکنندگان  نمونه ملی سال صادرکنندگان  نمونه ملی سال 13991399 کشوری عضو انجمن کشوری عضو انجمن

شرکت : شوفاژکار
مدیر عامل : علیمردان عالئی

محصوالت : بویلرهای چدنی گرمایشی گازشوز، گازوئیل 
سوز و سوخت جامد

تلفن : 021-42401 
کارخانه : قزوین، تاکستان کیلومتر3جاده قدیم ابهر

Email:chauffagekar.com

شرکت :  تولیدی مهر اصل
مدیر عامل : سید امیر سیاوش مقیمی اصل

محصوالت : دستگاه های تهویه مطبوع، لوله های مسی، 
اتصاالت مسی  عایق های حرارتی و برودتی

تلفن : 021-3432894
کارخانه : تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی، کارخانجات 

مهر اصل
Email:headoffice@mehrasl.ir

شرکت : رزیتان
مدیر عامل : مهدی حاجی بابا

محصوالت : رزین الکید، رزین پلی استر غیر اشباع، اسید 
چرب

تلفن : 021-71138000
کارخانه : قزوین،  کیلومتر 30 جاده قزوین تاکستان ، صنعت 

دهم
Email: info@resitan.net 

شرکت : ایران یاسا تایر و رابر 
مدیر عامل :  ارسالن امتعلی

محصوالت : انواع تایر و تیوب موتورسیکلت، دوچرخه اي 
تلفن : 021-65606838  

کارخانه : تهران ، کیلومتر 12 جاده قدیم تهران کرج )بزرگراه 
فتح( ، کیلومتر 2 جاده شهریار ، شرکت ایران یاسا تایر 

Email : info@iranyasa.ir

شرکت : کوشش رادیاتور
مدیر عامل : مهدی پونکی

محصوالت : انواع رادیاتور خودرو 
تلفن : 021-3562

کارخانه :  تهران، کیلومتر 27 بزرگراه خاوران، پالک 244
Email: info@koosheshradiator.com

www.resitan.net

www.mehrasl.ir

www.chauffagekar.com

www.iranyasa.ir

www. koosheshradiator.com
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صادرکنندگان ممتاز سال صادرکنندگان ممتاز سال 13991399 کشوری عضو انجمن کشوری عضو انجمن

شرکت : تراکتورسازی ایران
مدیرعامل : ابوالفتح ابراهیمی

محصوالت : انواع تراکتور، کامیونت، موتور و قطعات 
ریخته گری و...

تلفن : 021-34255800  
کارخانه : تبریز - جاده سردرود - مجتمع تراکتورسازي ایران

Email: info@itmco.ir

شرکت : برفاب
مدیر عامل : حسین ایزجی بروجنی

محصوالت صادراتی : کولر آبی، آبگرمکن، پنکه، 
جارو برقی و ...

تلفن : 021-89361
کارخانه : شهرکرد، منطق صنعتی، بلوار صنعت، بیست متری

Email:info@Barfab.ir

شرکت : کاشی و سرامیک سینا
مدیر عامل :  رضا عزیزیان

محصوالت : انواع کاشی های پرسالنی ، کف و ...
تلفن : 086-42342815 

کارخانه : استان مرکزی،شهرستان ساوه،شهرک صنعتی 
کاوه،خیابان نهم

Email : factory@sinatile.ir

شرکت : صنایع شیر ایران )پگاه(
مدیر عامل :  یغمور قلی زاده

محصوالت : انواع شیر، انواع خامه، انواع ماست و ...
تلفن : 021-88209166  

دفتر مرکزی : استان تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه 
جوین، پالک 6

Email : factory@sinatile.ir

www. barfab.ir

www.itmco.ir

www.sinatile.ir

www.pegah.ir
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بازار عراق

شاید بتوان بازار عراق را از نظر واردات و صادرات با 
مشخصات زیر تبیین کرد:

اقالم مهم وارداتی از جهان به عراق، عبارتند از: . 	
غذا، دارو و کاالهای صنعتی.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به عراق، عبارتند . 	
از: سوریه، ترکیه، امریكا، اردن و چین.

اقالم مهم صادراتی به جهان، عبارتند از: نفت . 	
خام 84 درصد مواد خام غیرنفتی، مواد غذایی و 

حیوانات زنده.

کشورهای عمده واردکننده کاال از عراق، عبارت اند . 4
از: امریكا، ایتالیا، کره جنوبی، تایوان، اسپانیا، 

کانادا، فرانسه و هلند.

کشورهای مهم طرف معامله با عراق، عبارتند از: . 	
ترکیه، امریكا، سوریه و ایتالیا.

اقالم و خدمات موردنیاز عراق

 در کشور عراق، علیرغم کیفیت باالی داروهای تولیدی     
ایران، امریكا و سایر کشورهای اروپایی و هندوستان 

یكه تاز عرصه رقابت های بازار دارو و کاالهای بهداشتی 
و پزشكی هستند. چنین وضعیتی در مورد بسیاری از 
کاالهای وارداتی عراق وجود دارد و مردم عراق تقریبًا 

مهم ترین مالك گزینش محصوالت موردنظر را ارزانی 
قیمت قرار داده اند. 

برخی از نیازهای کشور عراق، عبارتند از:

مصالح ساختمانی به ویژه گچ، سیمان و سنگ های . 	
ساختمانی که در این زمینه از رقبای عمده ایران 

می توان به امارات متحده عربی و لبنان اشاره 
نمود.

تجهیزات و وسایل مخابرات و ارتباطات، نظیر . 	
موبایل، تلفن و ... .

انواع مواد غذایی خشك یا بسته بندی شده و ازجمله . 	
تنقالت و انواع نوشیدنی، خشكبار، ماکارونی، 

کنسروها و ... .

دارو و تجهیزات پزشكی.. 4

شوینده ها که عمدتًا در بازار مناطق کردنشین . 	
موردنیاز هستند...

لوازم خانگی که از سال 	8		 به بعد عمدتًا در . 	

مناطق کردنشین مورد نظر بوده است.

درزمینه محصوالت کشاورزی، به ویژه گندم استرالیا و . 	
امریكا بزرگ ترین رقبا هستند.

خدمات فنی و مهندسی در زمینه های راه سازی، ساخت . 8
بیمارستان و مدرسه، نیروگاهی و صنعت نفت.

توجه ویژه به منطقه فدرال کردستان و تمرکز بر صنعت . 	
توریسم.

اقالم عمده صادراتی ایران به عراق:

 کف پوش های غیر مخمل باف، از سایر مواد نسجی سنتتیك 
یا مصنوعی آماده مصرف، گوجه فرنگی محفوظ شده در سرکه 

یا جوهر سرکه، یخچال فریزرهای مجهز به درهای خارجی 
مجزا، سیب تازه، آب که به آن قند شیرین کننده افزوده شده 
باشد، ماشین ها و دستگاه های تهویه مطبوع، دستگاه مولد 

سرما بدون سوپاپ و کفش های ضد آب.

 اقالم عمده وارداتی ایران از عراق:

 قراضه و ضایعات آلومینیوم، برنج به صورت کارنشده، لودر 
بیل دار با بارگیری از جلو، آلومینیوم به صورت غیر ممزوج، 

قراضه و ضایعات مس، آلیاژهای مادر مس، میله و پروفیل از 
آلومینیوم غیر ممزوج. 

مجوزهای حقوقی برای صادرات کاال به عراق

این مجوزها بر دودسته ان: نخست به مجوزها و گواهینامه ها 
و اسنادی که گمرک عراق درخواست می کند می پردازیم زیرا 
همیشه یكی از بیشترین مشكالت صادرکنندگان و تاجران 

ایرانی و عراقی در گمرک عراق می باشد، سپس به مجوزها و 
استانداردها و اسنادی که گمرک ایران می خواهد می پردازیم. 

از شرایط ترخیص کاال در گمرک عراق، داشتن مجوزهای 
الزم است که این مجوزها کاًل به دودسته تقسیم می شوند: 

الف- مجوزهای داخل عراق

 ب- مجوزهای داخل ایران. 

 مجوزهای داخل عراق برای صادرات کاال به عراق:

به طورکلی مجوزهای داخل عراق برای واردات کاال حداقل 

حسین علی احمدی جشفقانی - علی قندهاری علویجه

شناخت بـازار واردات و صادرات 
عـراق
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دو نوع هستند:

 1. اجازه

 2. رصید

1.اجازه یا ثبت سفارش

اجازه نوعی مجوز است که ما در ایران به آن مجوز ثبت 
سفارش برای واردات کاال می گویند و اخذ آن بدین گونه است 
که تاجر عراقی مثاًل به بغداد و یا به اربیل مرکز کردستان عراق 

و به وزارت بازرگانی مراجعه بکند و درخواست خود را برای 
واردات نوعی خاص از کاال با مارک و اسم مشخص که در ایران 

یا در هر کشور دیگری تولید می شود، ارائه دهد.

2.رصید 

بعد از دریافت اجازه و بر اساس آن تقاضای دریافت مجوز 
دوم که رصید نام دارد، برای واردات مثاًل پنج هزار تن میلگرد 

از کارخانه فوالد مبارکه اصفهان در ایران را ارائه می دهد و 
وزارتخانه بابت هر تن میلگرد مبلغ مثاًل 2 دالر از تاجر عراقی 
دریافت می کند و تاجر عراقی هر دو مجوز را به گمرک مرزی 

که به اسم آن در مجوزها مشخص شده است تحویل می دهد و 
سپس اقدام به واردات میلگرد از کارخانه فوالد مبارکه اصفهان 

می کند و او حق ندارد به جز کارخانه فوالد مبارکه اصفهان از 
کارخانه ای دیگر در اصفهان یا مثاًل هرمزگان یا کرمان و یا از 

هر شهر دیگر میلگرد خریداری و وارد عراق بکند زیرا در مجوز 
او قید شده که حتمًا میلگرد از فوالد مبارکه باشد و اسناد گمرکی 
ایران و اسناد کارخانه و گواهینامه های کنترل کیفیت SGS یا 

BV  نیز بنام کارخانه فوالد مبارکه باید باشد و او هر بار مثاًل 
دویست تن میلگرد از فوالد مبارکه وارد می کند و گمرک عراق 

مقدار دویست تن از رصید او کم می کند و این واردات و کم 
کردن رصید تا بدان جا ادامه پیدا می کند که تاجر عراقی پنج 
هزار تن میلگرد را وارد می کند و رصید او تمام می شود و او 

در صورت تمایل می توانند با استناد به مجوز، با پرداخت وجه 
دوباره رصید را برای واردات مجدد تمدید بکند. 

3.سایر مجوزاها

بنا به ضرورت بعضی از کاالهای وارداتی به عراق عالوه 
بر اجازه و رصید نیازمند به مجوزهای دیگری از بعضی از 

وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی دارد که تاجر عراقی برای 
تکمیل اسناد وارداتی باید آن ها را اخذ کند مثاًل ممکن است 

که کاال بهداشتی باشد که از وزارت بهداشت، اگر ماشین آالت 
صنعتی باشد از وزارت صنایع را باید دارا باشد و یا اینکه کاالیی 
که وارد می کند ممکن است نیاز به مجوز وزارت محیط زیست 

خودشان دارد تا بتواند کاالی مربوطه را وارد بکند.

مجوزهای داخل ایران برای صادرات کاال به عراق

اخذ مجوزهایی که از کشور ایران برای واردات کاال به عراق 
الزم است و به گمرک عراق ارائه می گردد زیاد است. برخی 

از مهم ترین مجوزهایی که گمرک عراق از کاالی ایرانی طلب 
می کند ، عبارتند از:

گواهینامه بازرسی و کنترل کیفیت کاال از نمایندگی های . 1
شرکت های خارجی مستقر در ایران، نظیر 

SGS)،BVCotecna  ( گرفته می شود که به آن ها 
شرکت های بازرسی کاال میگویند. البته تمام کاالهای 

ایرانی احتیاج به اخذ مجوز بازرسی از شرکت های مزبور 
نیستند، بلکه از میان هزاران قلم کاال ، فقط850 قلم کاال 

مشمول اخذ گواهینامه بازرسی کاال می باشند.

اخذ مجوز شهادت منشأ(گواهی مبدأ(، از رایزنی بازرگانی . 2
سفارت عراق در تهران برای ارائه به گمرک عراق در مرز، تا به 
کاالی ایرانی صادرشده به عراق اجازه ورود و ترخیص بدهد.

تأیید مدرک گواهی بهداشت کاالهای مواد غذایی و . 3
فرآورده های مربوطه در حوزه غذا و دارو،که باید توسط 

رایزنی بازرگانی سفارت عراق در تهران انجام بشود.

گواهی قرنطینه نباتی  برای میوه و تره بار، نهال درختان . 	
و گل و گیاه.

گواهی قرنطینه دامی برای دام و طیور و آبزیان زنده و . 5
خوراک دام و طیور و آبزیان

گواهی قرنطینه نباتی برای میوه و تره بار،که در . 	
بازارچه های مرزی صادر می گردد.

رایزنی بازرگانی سفارت عراق بابت تأیید و ممهور کردن هر . 	
یک برگ سند مبلغ یک صدوشصت دالر از متقاضی اخذ 

می نماید.
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مروری بر قالی ایران: چالش ها و روش های نوین بازاریابی در صادرات
*محمدخاکبازان   **علی اکبررنجبرکرمانی  *** امیرحسین روشن ضمیر

ــات  ــن ابداع ــوش، از اولی ــاس و باالپ ــرش، همچــون لب ــاید ف    ش
ــر کــردن زندگــی باشــد. اولیــن فرش هــای  ــرای راحــت ت بشــر ب
ــه  ــود ک ــات ب ــت حیوان ــان، پوس ــون لباسش ــز، همچ ــان ها نی انس
ــرم، لطیــف  ــا آن ن زمیــن محــل اقامــت، خــواب و اســتراحت را ب
ــرآورده  ــا ب ــا انســان، » انســان« اســت و تنه ــد. ام ــرم می کردن و گ
ــت  ــند« اس ــد. او » زیباپس ــندش نمی کن ــه خرس ــاز اولی ــدن نی ش
ــن  ــته از همی ــر« برخاس ــد و »هن ــا می خواه ــزی را زیب ــر چی و ه
حــس زیباخواهــی اوســت. او از همــان زمــان کــه در غارهــا 
زندگــی می کــرده بــه نقاشــی و زیباکــردن غارهــا پرداختــه اســت. 
ــار« باشــد.  ــر »غ ــی اگ ــا« باشــد، حت ــد »زیب ــه »انســان« بای خان
ــا تکامــل زندگانــی انســان، دیگــر هیچ یــک از  بعدهــا، همزمــان ب
ابداعــات و ابتــکارات انســان، خالــی از هنــر و زیبایــی نبــود. تبدیــل 
گســتردنی ها و فرش هــا بــه قالــی، در طــی ســده های متمــادی از 

همیــن رهگــذر صــورت پذیرفــت. 

ــده  ــتان بافن ــل دس ــری، حاص ــه هن ــت بافت ــن دس ــی ای قال
ــا الهــام از  ــی اســت کــه در طــی چندیــن قــرن آن  را، ب هنرمندان
طبیعــت اطــراف و تخیــل و حــس زیباشناســی خــود، آفریده انــد. 
قالــی، تجلّــی ملمــوس داســتانی اصیــل و اســرار آمیــز اســت کــه 
ــا  ــاز و ب ــدن و ریســیدن پشــم آغ ــان چی ــا شــور و عشــق از زم ب

ــه اســت. ــه یافت ــت ادام رنگــرزی، طراحــی و باف

از همیــن رو، امــروز قالــی جایــگاه خــود را در صــدر نفیس تریــن 
ــای  ــیونرها و موزه ه ــن کلکس ــزد معروفتری ــتی، ن ــای دس هنره
سراســر دنیــا پیــدا کــرده و چشــم بازدیدکننــدگان را بــه آن همــه 
ــان را غــرق در بهــت و  ــوازد و روح و ذهــن آن زیبایــی و هنــر می ن

ــد. ــان می کن ــرت و هیج حی

کشــور پهنــاور ایــران )پــارس( خاســتگاه اصلــی قالی، و نیز ســرزمین 
ــی، در هیــچ کجــای  ــوده اســت. قال ــن هنــر ب تکمیــل و تکامــل ای
جهــان بــدون نــام ایــران، »قالــی« نیســت؛ و نســخه جعلــی و کپــی 
بــرداری شــده آن نیــز »بایــد« نــام ایــران را داشــته باشــد تــا مطلوب 

و مرغــوب جــا زده شــود. 

و  محدودیت هــا  ســبب  بــه  اخیــر  ســال های  در  متاســفانه 
تحریم هــای سیاســی و اقتصــادی، کــه حاصــل تــاش قدرت هــای 
بــزرگ بــرای محــروم کــردن ایــران از منابــع ارزیــش بــوده، اقتصــاد 
ایــران در حــوزه فــرش دســتباف )دومیــن منبــع ارزی ایــران( دچــار 
صدمــات و لطمــات فــراوان گردیده اســت. مشــکاتی همچــون تورم 
افســار گســیخته، صــادرات پشــم، قوانیــن دســت و پــا گیــر داخلــی، 
ــای  ــرمایه گذاران و کارگاه ه ــر راه س ــر س ــاده ب ــای فوق الع هزینه ه
متمرکــز تولیــد و از هــم گســیختگی زنجیــره تولیــد تــا صــادرات و 
... کــه حاصــل عــدم کفایــت، ناآگاهــی و بی تخصصــی و بی توجهــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــه هایی از چالش های ــا گوش ــت، تنه ــئوالن اس مس

ــه گریباننــد. ــا آن دســت ب دســت اندرکاران ایــن هنــر ب

با احتساب افرادی که در ارتباط با فرش 
مستقیم و  غیر مستقیم »کار« می کنند،  
شاید بتوان گفت حدود یک سوم جمعیت 
کشور عزیزمان از فرش ارتزاق می نمایند.
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هنــر فــرش بافــی کــه صنعــت فــرش نیــز نــام گرفتــه، صنعتــی 
ــه  ــت ب ــماری در آن دس ــراد پرش ــار و اف ــوف و اقش ــه صن ــت ک اس
ــن  ــاز ای ــورد نی ــرک م ــم و ک ــه پش ــه داری ک ــتند؛ از گل کار هس
صنعــت را تولیــد مــی کنــد تــا ریســنده و رنگــرز و طــراح و بافنــده 
تــا قالیشــو و رفوگــر و دارکــش و لکــه بــردار و تــا فــرش فــروش و 
صادرکننــده، همــه در همیــن صنعــت و حاشــیه آن کار مــی کننــد.  
مطابــق آمارهــای موجــود بیــش از دو میلیــون و پانصــد هــزار بافنده 
مســتقیما و بیــش از ســه میلیــون و پانصــد هــزار نفــر در ارتبــاط بــا 
فــرش »کار« مــی کننــد. و بنــا بــر ایــن، بــا احتســاب خانــواده پنــج 
نفــره هــر کــدام از ســودبرندگان از حرفــه فــرش، بالــغ بــر یک ســوم 

جمعیــت کشــور عزیزمــان از فــرش ارتــزاق مــی نماینــد. 

چالــش دیگــری کــه بــر ســر راه عرضــه قالــی ایــران وجــود دارد، 
آشــنا نبــودن نســل جــوان دنیــا بــا فــرش دســتباف ایرانــی اســت 
کــه ایــن نیــز ناشــی از عــدم تبلیغــات درســت و اســتفاده نکــردن از 
امکانــات روزآمــد و دنیای شــگفت انگیــز ارتباطات و ارتباطات اســت. 
رفــع ایــن نقیصــه، مســتلزم همــکاری و همفکــری نهادهایــی چــون 
ــدگان  ــا صادرکنن ــط ب ــای ذیرب ــایر نهاده ــور خارجــه و س وزارت ام

فــرش ایــران اســت. 

مانــع موجــود دیگــر بخشــنامه هــای خلــق الســاعه بانــک مرکزی 
اســت کــه در واقــع نوعــی خودتحریمــی اســت و بــه همــان انــدازه 
تحریــم هــای بیــن المللــی، ســّد راه صــادرات فــرش شــده اســت؛ 
ــت.  ــده اس ــی از صادرکنن ــان صادرات ــن پیم ــه آن گرفت ــه نمون ک
صادرکننــدگان فــرش بــدون دریافــت هیچگونــه حمایتــی از جانــب 
دولــت و نهادهــای مربوطــه و علیرغــم اینکــه تمــام تالش و کوشــش 
خــود را صــرف زنــده نگــه داشــتن ایــن هنــر می کننــد، می بایســت 
ارز حاصــل از فــروش را بــا قیمتــی کمتــر از قیمــت بــازار بــه بانــک 

مرکــزی تحویــل نماینــد.

و حتــی اجــازه واردات مــواد اولیــه تولیــد فــرش )ابریشــم( بــا همیــن 
ارز را ندارنــد. از اینهــا کــه بگذریــم در دنیــای امــروز، همــه چیــز، از 
جملــه ســاز و کارهــای کســب و کار، دچــار تغییر و تحوالت اساســی 
شــده اســت و شــیوه هــای قدیمــی بازاریابــی و فــروش دیگر کارســاز 

ــت.  و کارآمد نیس

  اصــوال در دنیــای امــروز بازاریابــی محصــوالت هنــری روش هــای 
خــاص و گزینشــی را طلــب مــی کنــد. مخصوصــا بازاریابــی و معرفی 
کاالیــی همچــون فــرش کــه روایتگــری در مرکــز آن قــرار دارد. قالی 
مــی بایــد خاطــره ای را در ذهــن مخاطــب تداعــی کنــد و حــواس 
پنجگانــه او را تــا حــد امــکان درگیــر خــود کنــد. چمــروش ســامانه 
هوشــمند ثبــت، شناســایی و ردیابــی فــرش دســتباف، اولیــن گام 
ایــن مهــم را برداشــته اســت؛ کــه در مجالــی دیگــر بــه آن خواهیــم 

پرداخــت.

بازاریابی و معرفی کاالیی همچون فرش که روایتگری در 
مرکز آن قرار دارد، می باید خاطره ای را در ذهن مخاطب 

تداعی کند و حواس او را درگیر خود کند.

ــتباف و  ــرش دس ــازار ف ــور در ب ــه حض ــه ده ــش از س ــا بی ــازان ب ــد خاکب *محم
ــری  ــه راهب ــو کمیت ــز، عض ــس تبری ــرش نفی ــو ف ــرش و تابل ــادرات ف ــد و ص تولی
ــای  ــه روش ه ــا ارای ــال 2008 ب ــت. وی از س ــروش اس ــتارتاپ چم ــارت اس و نظ
ــه  ــان بصــورت تخصصــی ب ــن شــده و همچن ــازار کشــور چی ــروش وارد ب ــن ف نوی

ــردازد. ــادرات می پ ــر ص ام
ــی مترجــم، نویســنده، ویراســتار و پژوهشــگر تاریــخ  **علــی اکبــر رنجبــر کرمان
ــندگی  ــر نویس ــه ام ــه ب ــه ده ــش از س ــه بی ــت ک ــران اس ــگ ای ــر و فرهن معاص
ــی و انگلیســی و  ــان فارســی، عرب ــه زب ــر س ــته اســت. تســلط وی ب ــتغال داش اش
همینطــور تبحــر در تاریــخ و ادبیــات ایــران بــه آثــارش رنــگ و جــالی ویــژه ای 

ــت. ــیده اس بخش
***امیرحســین روشــن ضمیــر دانــش آموختــه دانشــگاه هــای شــهید بهشــتی، 
ــورد  صنعتــی امیرکبیــر، منچســتر و دانشــجوی دکتــرای مدیریــت دانشــگاه برادف
انگلســتان مــی باشــد کــه اســتارتاپ چمــروش را در اوایــل ســال 1397 شمســی 
بــا  حمایــت چندیــن اســتاد معتبــر داخلــی و بیــن المللــی بنیــان گــذاری کــرده 

اســت. 
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سرمایه گذاری خطرپذیر)جسورانه(سرمایه گذاری خطرپذیر)جسورانه(

مهنــدس علــی رئیــس زاده پژوهشــگر و دانــش آموختــه مقاطــع 
کارشناســی ارشــد در رشــته هــای مهندســی تجــارت الکترونیــک، 
ــت  ــوئد و تربی ــوژی س ــگاههای تکنول ــی از دانش ــت بازاریاب مدیری
ــک  ــگاه پلی تکنی ــی دانش ــت اجرائ ــن،  مدیری ــدرس و همچنی م
ــان در  ــه ایش ــت ک ــال اس ــه ۲۲ س ــب ب ــد. قری ــی باش ــران م ته
حــوزه کســب و کار مشــغول بــه فعالیــت حرفــه ای می باشــد کــه از 
ایــن مــدت، دوازده ســال اخیــر آن را در رده مدیریــت یــا معاونــت 
عالــی بازاریابــی و برنــد، مشــاور عالــی توســعه کســب و کار، روابــط 
بیــن الملــل و کســب و کارهــای نویــن در شــرکت هــای پیشــرو 
ــون  ــای گوناگ ــی در حوزه ه ــن الملل ــی و بی ــام داخل ــب ن و صاح
صنعتــی همچــون، گــروه بیــن المللــی پروتــرم اســپانیا، شــرکت 
ــی -  ــات مال ــص خدم ــات باالخ ــوزه خدم ــداتک و ح ــی س جهان
ســرمایه گذاری همچــون بیمــه کارآفریــن و تأمیــن ســرمایه بانــک 

ملــت عهــده دار مســئولیت بــوده اســت.
 ایشــان طــی ســالیان گذشــته و در قالــب مســئولیت اجتماعــی 
ــه و  ــز مجدان ــا  نی ــی و انجمن ه ــازمان های غیردولت ــی س در بعض
بصــورت عام المنفعــه مشــارکت داشــته اســت کــه از جملــه آنهــا 
می تــوان بعنــوان مشــاوره روابــط بین الملــل اتــاق بازرگانــی 
ــای  ــات هیات ه ــا و تعام ــعه ظرفیت ه ــور توس ــه منظ ــران ب ته
تجــاری خارجــی بــا همتایــان داخلــی و همچنیــن، ســمت نایــب 
ــاق  ــت ات ــوزه ریاس ــارت ح ــه تج ــاوران کمیت ــبق مش ــس اس رئی
بازرگانــی ایــران اشــاره کــرد کــه منجــر بــه مطالعــه و ارائــه ایــده 
تــوام بــا برنامــه مــدون و جامــع راهبردی-عملیاتــی توســط ایشــان 
بــه ریاســت اتــاق بازرگانــی ایــران بــرای ایجــاد و راه انــدازی یــک 
ــاق پیشــران« )اســتارت آپی(  ــرم واحــد تحــت عنــوان » ات پلــت ف
بــه منظــور راهبــری بهینــه اکوسیســتم اســتارت آپی کشــور شــد.

ــه  ــته ب ــال گذش ــی ۶ س ــرده ط ــای نامب ــی از فعالیت ه بخش
مطالعــه و بررســی، مشــارکت و ارائــه مشــورت در حــوزه کســب و 
کارهــای نوپــا باالخــص فینتــک اختصــاص داشــته کــه عمدتــا نیــز 

بــا تجــارب بســیار گرانبهائــی همــراه بــوده اســت.

ــه  ــب ب ــی اغل ــوع خــود خــوب هســتند؛ ول ــرات اگرچــه در ن تغیی
دلیــل نبــود ســاز و کارهای مناســب و زیرســاخت های الزم بیشــترین 
آســیب را بــه حــوزه کســب و کار وارد می نماینــد. بدیــن معنــا کــه 
ــانی  ــه روز رس ــرای ب ــد ب ــنتی بای ــای س ــب و کاره ــد کس ــر چن ه
ــرات آن  ــاوری و تاثی ــا فن ــاش و ب ــود مســتمر ت ــه خــود و بهب حرف
بــر رونــق کســب و کار آشــنائی پیــدا کننــد، ولــی در عیــن حــال بــا 
تعامــل ســازنده »قــوای ســه گانــه« و ارایــه راهکارهــا و پیشــنهاداِت 
ــایر  ــی« و س ــش خصوص ــط »بخ ــوآوری توس ــر ن ــی ب ــی مبتن عمل
ــن  ــرای چنی ــد راه ب ــز بای ــط« نی ــای ذیرب ــازمان ها« و »ارگان ه »س
تغییراتــی همــوار شــود. بدیــن معنــا کــه تقابــل و مقاومــت کســب و 
ــی کــه  ــا زمان ــا ت ــل کســب و کارهــای نوپ کارهــای ســنتی در مقاب
شــرایط مناســبی بــرای فعالیــت هــر دو قشــر فراهــم نباشــد، کامــَا 
طبیعــی اســت، مضــاف بــر اینکــه مقاومــت در برابــر تغییــر طبیعــی 
بــوده و هســت، درســت بــه همــان ســبک و ســیاق کــه تطبیــق در 
ــن  ــال عینــی در ای ــک مث ــر اســت. ی ــز ناپذی ــر هــم گری ــر تغیی براب
مــورد، رویارویــی تاکســی ها بــا اســنپ و تپســی در ابتــدای فعالیــت 
ــع بســیاری در راه حضــور  در چنیــن شــرایطی، هــر چنــد کــه موان
و فعالیــِت کســب و کارهــای نویــن و نوپــا )اســتارت آپ هــا( وجــود 
دارد کــه از عمده تریــن آنهــا مــی تــوان بــه »نبــود قوانیــن مــدون« 
و یــا بــه عبارتــی »زیرســاخت های قانونــی و حمایتــی« اشــاره کــرد، 
امــا حضورشــان خالــی از لطــف نیســت و حتــی بــا توجــه بــه حجــم 
فــارغ التحصیــان جویــای کار و همچنیــن کمبــود فرصتهای شــغلی 
مناســب در جامعــه، تبدیــل بــه ضرورتــی انــکار ناپذیــر شــده اســت. 

ــا  ــه ب ــد مجدان ــت بای ــا وجــود چنیــن رویکــردی اســت کــه دول ب
سیاســت گذاری صحیــح و اثربخــش، فضــای الزم بــرای اینکــه ایــن 
کســب وکارها بــه یکدیگــر نــه بــه عنــوان »تهدیــد« بلکــه »فرصتــی« 
بــرای رشــد اقتصــادی کشــور، پویایــی و هــم افزایــی بنگرنــد، فراهــم 

. ید نما
امــا بــرای درك مناســب تــر شــرایط کنونــی الزم اســت تــا نخســت 
نگاهــی اجمالــی بــه وضعیــت »اســتارت آپ« و همچنیــن،  مصــداق 
عینــی تعامــل بــا اســتارت آپ در قالــب ســرمایه گذاری جســورانه در 

ایــران و جهــان پرداخــت.

مهندس علی رئیس زاده - مشاور عالی توسعه كسب و كار

مقدمه 
هــر چنــد از ســال ۱۳۹۶ تــا کنــون و علــی رغــم وقــوع شــرایط 
حــاد اخیــر همچــون کووید-۱۹)کرونــا( بــر »تولیــد« و »اشــتغال« 
تاکیــد فراوان شــده اســت؛ ولــی »کســب  و کار« در ایــران همچنان 
ــا توجــه شــرایط  ــود ب ــد ب ــه دارد؛ امی ــوب فاصل ــا وضعیــت مطل ب
ایجــاد شــده بــه واســطة پســا برجــام، شــاهد وضعیــت بهتــری در 
حــوزه کســب و کار باشــیم؛ امــا وقــوع تحــوالت گوناگــون در مــدت 
زمــان نــه چنــدان زیــاد ســبب شــد تــا نتــوان از شــرایط بوجــود 

آمــده بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بهــره الزم را بــرد.  
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ب(  آمــار و اطالعــات ارائــه شــده در یــك گــزارش كــه نتیجــه 6 
ــا همــکاری  مــاه گــردآوری اطالعــات از اســتارت آپ هــای ایــران ب
بنیانگــذاران آنهاســت نشــان می دهــد از تعــداد اســتارت آپ هــای 
ــك، %17  ــارت الکترونی ــه تج ــا در زمین ــده، 42% آن ه ــی ش بررس
ــی،  ــبکه های اجتماع ــوزش، 4% ش ــت وب، 10% آم ــات تح خدم
3% بهداشــت و درمــان، فعالیــت می كننــد. تعــداد اندكــی هــم در 
حوزه هــای مالــی و Big Data در حــال فعالیت هســتند. شــهرهایی 
ــد، عبارتنــد از:  كــه بیشــترین تعــداد اســتارت آپ را در خــود دارن
تهــران 52%، مشــهد 9%، كــرج و اصفهــان هــر كــدام 4% همچنیــن 
ــکاب، آران و  ــد ت ــی مانن ــهرهای كوچک ــی در ش ــتارت آپ های اس
بیــدگل، هشــتگرد و مورچــه خــورت نیــز شناســایی شــده انــد. 20 
% بنیانگــذاران یــا هــم بنیانگذاران اســتارت آپ های بررســی شــده را 

خانــم هــا تشــکیل می دهنــد و 80% آن هــا آقایــان هســتند.
ــت.  ــر اس ــك نف ــش از ی ــتارت آپ ها بی ــذاران 34% اس ج(  بنیانگ
ــی  ــت م ــه صــورت مســتقل فعالی ــا ب ــش از 90% درصــد آن ه بی
كننــد در حالیکــه تنهــا 7% از آن هــا تحــت حمایــت مراكــز رشــد 
ــا توجــه  ــه ب ــاوری هســتند ك دولتــی، خصوصــی و پارک هــای فن
ــف  ــی، و ضع ــر خصوص ــد اث ــز رش ــی مراك ــداد كاف ــود تع ــه نب ب
هــای مراكــز رشــد دولتــی، ایــن اختــالف زیــاد، طبیعــی بــه نظــر 
می رســد. ایــن گــزارش شــامل اســتارت آپ هایــی اســت كــه زمــان 
ــا در  ــد اســت. 26% آن ه ــه بع ــال 1386 ب ــا از س ــدازی آن ه راه ان
ــال 92، 12% از  ــد، 31% در س ــه كار كرده ان ــروع ب ــال 1393 ش س

ــد. ــاز كرده ان ــان را آغ ــش از 91 فعالیت ش ــه پی ــال 91 و بقی س
چرا تعامل با استارت آپ ها ؟

بــر اساســی تحقیقاتــی كــه توســط شــتاب دهنــده »فایوهانــدرد 
اســتارت آپــز« )Startups 500( بر روی شــركتهائی كه با اســتارت 
آپهــا در تعامــل هســتند انجــام شــده اســت، اكثــر شــركتهائی كه با 
اســتارت آپهــا در تعامــل بودنــد )92%( آنهــا دســتیابی بــه فنــاوری 

جدیــد را هــدف خــود از ایــن تعامــل عنــوان كردنــد. 
منبع: بروشور شركت آواتك 

چگونگی تعامل با استارت آپ ها :
بــر اســاس تحقیــق اخیــر شــتاب دهنــده )Startups 500( ســه 
مــدل اصلــی در تعامــل بــا آســتارت آپ ها وجــود دارد كــه جــدول 
زیــر، نتایــج تحقیــق مــدل همــکاری بــا اســتارت آپ ها در شــركت 

هــای نــوآور و درصــد آنهــا را نشــان مــی دهــد. 
در ایــن ســه مــدل، در مــدل اول آن هیــچ ســهمی بیــن اســتارت 
آپ و شــركت جابجــا نمی شــود و ایــن همــکاری بــر اســاس 
ــای  ــه ه ــرد. نمون ــرد شــکل می گی ــرد- ب ــتراتژیك ب ــکاری اس هم
ــن  ــتراتژیك« در ای ــای اس ــایر همکاری ه ــد« و » س »تســهیم درآم

ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــر مجموع زی
سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران :

در ایــران یکــی از حلقه هــای مهــم مفقــوده در زنجیــره كارآفرینی 
اســتارت آپی،  شــركت های ســرمایه گذاری خطرپذیــر اســت  و 

ادبیات  »سرمایه گذاری خطر پذیر« :

Venture Capital  »سرمایه گذاری خطر پذیر« 

»ســرمایه گذاری جســورانه« یــا »ســرمایه گذاری كارآفرینــی« 	 
ــام دارد. نیز ن

تأمیــن ســرمایه الزم بــرای شــركت ها و كســب وكارهای 	 
نوپــا )اســتارت آپ( و كارآفریــن كــه مســتعد جهــش و رشــد 
ــا روش كار نویــی  ــوژی جدیــدی و ی ــه تکنول ــوده و ب ارزش ب
دســت پیــدا كــرده باشــند كــه البتــه بــا ریســك فــراوان نیــز 
همــراه اســت. بــه عبارتــی دیگــر میتــوان گفــت شــركت های 
ســرمایه گذاری پــول و تجــارب مدیریتــی را در اختیــار 
ــرار می دهنــد و آن هــا هــم از  شــركت های در حــال رشــد ق
ایــن امکانــات بــرای تبلیغــات، پژوهــش، ایجــاد زیرســاخت و 

ــد. ــتفاده می كنن ــد محصــول اس تولی
بــا ارزیابی هــای موشــکافانه خــود، شــکاف ســرمایه و كمبــود 	 

نقدینگــی شــركت های كارآفریــن را جبــران می كننــد 
ــهام آن  ــد، س ــرمایه گذاری می كنن ــه س ــی ك و در ازای پول
شــركت را تصاحــب كــرده و در گــروه ســهام داران آنهــا قــرار 
ــده،  ــرمایه گذاری ش ــر س ــرمایه مخاطره پذی ــد. )س می گیرن
عمومــا هنگامــی كــه ســهام آن مبادلــه می شــود نقــد 
ــد.( ــول می كن ــد پ ــق تولی ــن طری ــود و در كل از ای می ش

ــای 	  ــعه مدل ه ــزی در توس ــه و برنامه ری ــت فعاالن ــا مدیری ب
ــش  ــزوده و افزای ــدف و ارزش اف ــب وكار ه ــردی، در كس راهب
ــد. ــا می كن ــی ایف ــش مهم ــركت ها نق ــن ش ــهام ای ــت س قیم

ســرمایه گذاری 	  فعالیت هــای  توســعه  و  رونــق  امــروزه، 
ریســك پذیر موتــور محركــه و محــور اصلــی رشــد محصوالت 

ــاوری اســت.  ــوآوری در عرصــه فن ــد و ن جدی
آماری از صنعت »استارت آپ« در ایران :  

الــف(  بــر اســاس اعــالم مركــز آمــار ایــران، ضریــب نفــوذ اینترنــت 
در ایــران، 45/3%، ضریــب نفــوذ رایانــه 41/2% و ضریــب نفــوذ تلفــن 
ــده  ــه ش ــزارش ارائ ــاس گ ــر اس ــن ب ــت. همچنی ــراه 77/9% اس هم
ــر در  ــون نف ــات 32 میلی ــاوری اطالع توســط وزارت ارتباطــات و فن
كشــور دسترســی بــه اینترنــت دارنــد و بیــش از 80 میلیــون خــط 
ــق  ــر آن طب ــالوه ب ــال شــده اســت. ع ــراه در كشــور فع ــن هم تلف
گــزارش »مــك كنــزی« )Mc Kinsey(، ایــران بــا داشــتن ســالیانه 
بیــش از 250 هــزار فارغ التحصیــل مهندســی در میــان 5 كشــور برتر 
دنیــا قــرار دارد. بنابرایــن، فضــای آمــاده ای در كشــور بــرای توســعه 
فعالیــت هــای نوآورانــه وجــود دارد كــه ایــن امــر بــرای شــركت ها و 
ســازمان های بــزرگ، هــم تهدیــد بــه شــمار مــی رود و هــم فرصــت.  
رشــد اكوسیســتم نــوآوری در كشــور بــرای آن دســته از ســازمان ها 
ــند،  ــود باش ــازمان خ ــوآوری در س ــرای ن ــه پذی ــركت هایی ك و ش
»فرصــت« اســت و بــرای شــركت هایی كــه درگیــر تئاتــر موفقیــت 
)success Theatre( شــركت خــود شــده انــد و تحــوالت آینــده را 

در  نظــر ندارنــد، قطعــا »تهدیــد« بــه شــمار مــی رود. 
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ــوان یافــت کــه بطــور کامــل  کمتــر ســازمان و شــرکتی را می ت
شــاخص های ســرمایه گذاری خطــر پذیــر را رعایــت کــرده باشــد. 
تقریبــا در عمــده شــرکت ها و صندوق هــای شــکل گرفتــه در ایــران 
در ایــن زمینــه تاکنــون بخــش خصوصــی بــه تنهایــی وارد عمــل 
نشــده و غالبــا بــا مشــارکت و حمایــت و ســرمایه دولــت اســت، بــه 
همیــن دلیــل، تأمیــن عمــده هزینه هــای جــاری ایــن صندوق هــا 
و شــرکت ها توســط بخــش دولتــی  اســت. متأســفانه، طــی 
ســال های اخیــر ســاختار اســتانداردی کــه مطابــق بــا نـٌـرم جهانــی 
و توســط تیــم مدیریــت حرفــه ای باشــد در بیشــتر ایــن شــرکت ها 
بــه چشــم نمی خــورد. بــدون داشــتن نــگاه »بنــگاه داری« در ایــن 
ــذا  ــوان انتظــار رشــد و موفقیــت از آن را داشــت، ل صنعــت، نمی ت
نــگاه دولتــی کــه عمدتــا توســط نهادهایــی نظیــر »معاونــت علمی 
ــای  ــت از بنگاه ه ــدف حمای ــا ه ــوری« ب ــت جمه ــاوری ریاس فن
ــه تنهایــی موجــب  ــد ب دانــش بنیــان صــورت می پذیــرد، نمی توان

توســعه صنعــت ســرمایه گذاری خطرپذیــر در ایــران گــردد.

  تجارب جهانی در سرمایه گذاری خطر پذیر :

ــی در  ــرای ایجــاد نهادهــای مال تجــارب کشــورهای گوناگــون ب
زمینه»ســرمایه گذاری خطرپذیــر« نشــان می دهــد درصــورت 
ــه  ــب، این گون ــاخت های مناس ــا و زیرس ــودن مکانیزم ه ــم  ب فراه
بــرای توســعه طرح هــای  ســرمایه گذاری ها مناســب ترین راه 
نوآورانــه اســت. بانک هــا و دیگــر مراکــز اعطــای تســهیالت 

ــد.  ــت نکرده ان ــن طرح هــا حمای  به دلیــل ریســک های موجــود، از ای
نکتــه مهــم در ســاختارهای تأمیــن مالــی این گونــه طرح هــا، 
ــدازی کســب وکار اســت. از ایــن رو،  وجــود ســرمایه  ابتدایــی و راه ان
ــی  ــع مال ــد مناب ــرداز اصلــی« نتوان ــا   » ایده پ اگــر صاحــب طــرح ی
ــرمایه گذار  ــرای س ــای الزم ب ــی ضمانت ه ــه و حت ــروری و اولی ض
ــه رو  ــئله روب ــن مس ــن و جدی تری ــا اولی ــع، ب ــم آورد، درواق را فراه
ــا فــرض اینکــه از عهــده مســائل ــت، ب ــن حال خواهــد شــد. در ای

ــی وی،  ــه اصل ــد، دغدغ ــل اوضــاع برآی ــازار و تحلی ــی  و ب مدیریت
چگونگــی تأمیــن ایــن منابــع و صــرف وقــت و انــرژی فــراوان اســت. 
ایــن رونــد نیــز مســتلزم گذرانــدن فرآیندهــای پیچیــده در بیشــتر 
ــی اســت.  ــر شــرکت های دولت ــا و دیگ ــی و بانک ه مؤسســه های مال

ــز  ــا و نی ــاری و صندوق ه ــی و اعتب ــه های مال ــا و موسس بانک ه
شــرکت های ســرمایه گذاری مختلــف، در بیشــتر زمان هــا، درزمینــه 
رشــد صنایــع گوناگــون و حمایــت از طرح هــای ســودآور اقتصــادی، 
ــای  ــا و ایده ه ــا برخــی طرح ه ــد؛ ام ــش و حضــوری جــدی دارن نق
ــای  ــت در بازاره ــی اس ــن رو، مدت ــت. ازای ــور اس ــه دانش مح فّناوران
ــدی  ــرمایه گذار جدی ــای س ــاهد شــکل گیری نهاده ــا، ش ــی دنی مال
ــا مشــارکت مســتقیم و فعــال در  ــی ب ــن نهادهــای مال هســتیم. ای
ــا  ــرکت هایی ب ــن، در ش ــد و همچنی ــه جدی ــای فناوران در طرح ه
ریســک بیشــتر از متوســِط ریســک در بازارهــای ســرمایه ای رســمی 
و غیررســمی ســرمایه گذاری می کننــد؛ کــه ازجملــه می تــوان 
ــن  ــام، زمی ــهامی ع ــرکت های س ــادار، ش ــورس اوراق به ــازار ب ــه ب ب
ــی  ــای مال ــه نهاده ــرد. این گون ــاره ک ــال و ارز اش ــتغالت و ط و مس
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را »شــرکت ها یــا صندوق هــای ســرمایه گذار خطرپذیــر« نیــز 
می نامنــد.

ایــاالت متحــده آمریــکا در توســعه صنعــت ســرمایه گذاری 
ــرد  ــار، عملک ــر آم ــد. بناب ــا می کن ــی ایف ــش مهم ــر، نق خطرپذی
نهادهــای مالــی در ایــن کشــور، عــاوه بــر »کاهــش نــرخ بازگشــت 
ســرمایه«، بــه »توســعه صنایــع کوچــک و متوســط« و» ایجــاد ارزش 
در شــرکت های ســرمایه پذیر« کمــک کــرده اســت. چنیــن رونــدی، 
درنهایــت، بــه ایجــاد اشــتغال و توســعه اقتصــاد داخلی در این کشــور 

منجــر شــد.

پــس از آمریــکا، در کشــورهای اروپایــی و آســیایی رواج یافــت؛ برای 
مثــال در کشــور هنــد، بــه  عنــوان کشــوری درحــال توســعه، از ســال 
۱۹۸۵ بــه بعــد، فعالیــت رســمی در ایــن حــوزه شــکل گرفتــه اســت. 
ــر  ــر پذی ــدوق خط ــا 300 صن ــدود  ۲۵0ت ــد ح ــون، در هن هم اکن

مشــغول فعالیــت اســت. 

ــهام  ــورس س ــار ب ــادا، در کن ــد کان ــورهایی مانن ــی در کش حت
ــورس ســهام شــرکت های پُرریســک جــای  ــزرگ، ب شــرکت های ب
ــرکت ها،  ــن ش ــاالنه ای ــوب س ــش خ ــی کمابی ــل بازده دارد. به دلی
درمقایســه  بــا دیگــر شــرکت های حاضر در بــورس، حجــم معامات 
ــه ســهام شــرکت های پُرریســک به طــور چشــمگیری رشــد  روزان
کــرده اســت. در کشــور انگلســتان، بورس هــای محلــی کوچکــی را 
ــا دارا  ــورس ب ــه ب ــد. شــرکت های متقاضــی ورود ب تأســیس کرده ان
بــودن شــرایط از پیــش اعام شــده، بــرای عرضــه ســهام بــه عمــوم 
افــراد اجــازه می یابنــد. »بــورس ســرمایه گذاری خطرپذیــر لنــدن« 
نیــز از ایــن قبیــل اســت. وجــود فرصت هــای پربــازده مالــی طــی 
ــر، طرح هــا و شــرکت های  دوره مشــارکت ســرمایه گذاران خطرپذی
صاحــب ایــده و فنــاوری را بــا اســتقبال ســرمایه گذاران خطرپذیــر 
در دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و آزمایشــگاه ها و نمایشــگاه ها 
روبــه رو کــرده اســت.  در مجمــوع، شــرکت های نوپــا خواهــان جذب 
یــا افزایــش ســرمایه اند. از اینــرو، ایجــاد بســترهایی مناســب ماننــد 
بازارهــای ســرمایه ای از عوامــل مهم تســهیل خــروج ســرمایه گذاران 
ــب  ــی مناس ــی و نقدینگ ــب بازده ــرکت ها و کس ــر از ش خطرپذی
بــرای آنــان اســت. ایــن بازارهــا بــه ســرمایه گذاران فعــال در ایــن 
صنعــت فرصــت می دهنــد کــه بازدهــی واقعــی یــا همــان پــاداش 
ــا ایجــاد نقدینگــی  ریســک های تقبل شــده را در زمــان مناســب، ب
در ســرمایه گذاری ابتدایــی خــود و خــروج از شــرکت محقق ســازند. 
ــورت  ــا به این ص ــن صندوق ه ــازمانی ای ــاختار س ــه، س به طورخاص
اســت کــه هیــات امنــاء، متشــکل از ســهام داران صندوق، بــا انتخاب 
ــا و  ــه فعالیت ه ــوط ب ــف مرب ــران، وظای ــروه مدی ــا گ ــر ی ــک مدی ی
کارشناســی و ارزیابــی طرح هــا را بــه ایــن گــروه واگــذار می کنــد. 
ــوب و  ــای خ ــش طرح ه ــا گزین ــد ب ــعی می کن ــران س ــروه مدی گ
جــذاب کــه ارزش بالقــوه مطلوبــی دارد، پــس از دو تــا ســه ســال، 
بــه بازدهــی مطلوبــی دســت یابــد. کارشناســان و مدیــران صنــدوق 
بایــد تمــام ابعــاد طــرح ازجملــه مباحث فنــی، مســائل بــازار و گروه 

ــک  ــب ریس ــبه ضرای ــا محاس ــی و... را ب ــای مال ــران، برآورده مدی
ــس از ارســال  ــدا، پ ــن، در ابت ــد؛ بنابرای ــا بررســی کنن ــن طرح ه ای
ــده و کارآفرینــان، از آن هــا  ــرای صاحبــان ای پرســش نامه شــغلی ب
ــذاری  ــا ارزش گ ــد ت ــف کنن ــل توصی ــرح را مفص ــد ط می خواهن
شــرکت ها به خوبــی انجــام شــود. ســپس در جلســات آتــی نیــز از 
آن هــا می خواهنــد طــرح را بــا توضیحــات بیشــتر معرفــی کننــد تا 

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــب س ــای منتخ ــرانجام، در طرح ه س

در نهایــت و بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق، امیــد اســت تــا بــا تغییــر 
شــرایط و رونــد تحــوالت پیــش روی اقتصــاد ایــران، اجبــار بــه گذر 
از اقتصــاد متکــی بــه نفــت و تحــوالت ســریع اکوسیســتم اســتارت 
ــر ســاخت هــا در  آپــی کشــور، ضمــن ایجــاد و بهینــه ســازی زی
آینــده شــاهد توســعه همــه جانبــه ســرمایه گــذاری جســورانه و 
ــا اســتارت آپ هــا در کشــور عزیزمــان  تعامــل هــر چــه بیشــتر ب

 . شیم با

منابع و ماخذ 

بروشور شرکت آواتک	 

کاربــردی 	  مبانــی  ریســک،  پــاداش  کتــاب 
ســرمایه گذاری ریســک پذیــر، نویســندگان: محمــد 

ــی ــن صیقل ــتمی و محس رس

ــعه 	  ــاد توس ــر، بنی ــرمایه گذاری خطرپذی ــری، س باق
فــردا

	 https://500.com

	 https://www.Insead.edu
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مقدمهایبرثبتاختراع،مزایاوچالشها

چکیــده: فرآینــد ثبــت اختــراع باطــرح یــک ایــده و ســپس جســتجوی راه حــل آغــاز می شــود کــه می بایســت مبتکرانــه و دارای کاربــرد صنعتــی باشــد. ایــن 
ــا و چالش هــای آن را بررســی می کنــد.  ــه فرآینــد و معیــار ثبــت اختــراع را معرفــی کــرده و مزای مقال

*جاللمیرداوودی**امیرحسینروشنضمیر

مالکیــت معنــوی یــا فکــری بــه ابداعــات و دســتاوردهای ذهنــی 
اشــاره دارد، بــه طــور خالصــه تمــام دارائی هــای نامشــهودی کــه 
از ذهــن و تفکــر انســان پدیــد می آینــد در حــوزه مالکیــت فکــری 
قــرار گرفتــه و می تــوان بــه صــورت قانونــی از آن هــا حمایــت نمود. 
برخــالف مالکیــت فیزیکــی، نمی تــوان بــا اســتفاده از قفــل و کلیــد 
از انتقــال ناخواســته مالکیــت معنــوی جلوگیــری کــرد. بنابرایــن 
بــرای حمایــت از حقــوق صاحبــان مالکیــت معنــوی ســازوکار های 
قانونــی مختلفــی تبییــن گردیــده اســت تــا ضمن ایجــاد انگیــزه و 
پــاداش بــرای مخترعــان، ســبب انتشــار اطالعــات در جهــت منافع 
بلنــد مــدت جامعــه نیــز بشــود. اختراعــات، طــرح هــای صنعتــی، 
ــت( و  ــام هــای تجــاری، اســرار تجــاری، حــق چــاپ )کپــی رای ن
ــوی  ــت معن ــی مالکی ــاخه اصل ــش ش ــی ش ــان های جغرافیای نش

 . هستند

مالکیتمعنــویبــهابداعاتودســتاوردهای
ذهنــیاشــارهداردکــهازتفکــرانســانپدید
فیزیکــی، مالکیــت برخــالف میآینــد
ــداز ــلوکلی ــتفادهازقف ــااس ــوانب نمیت
ــرد. ــریک ــاجلوگی ــتهآنه ــالناخواس انتق

در ایــن مقالــه بــه موضــوع ثبــت اختــراع می پردازیــم. لغــت ثبت 
اختــراع از ریشــه التیــن )Patere( بــه معنــی » آشــکار کــردن« یــا 
در دســترس بازبینــی عمومــی قــرار دادن ناشــی شــده اســت. ایــن 
کلمــه خالصــه شــده »ثبــت اختــراع« یــا  Patent اســت کــه بــه 
حمایــت قانونــی و یــا حقــی اشــاره می کنــد کــه یــک فــردی بــا 
یــک اختــراع جدیــد تعلــق می گیــرد، بــه ایــن صــورت کــه بــرای 
زمــان مشــخص، هیــچ فــرد دیگــری حــق ســاخت، اســتفاده یــا 

فــروش آن اختــراع را بــدون اجــازه  وی نخواهــد داشــت. 

طبــق قانــون، اختــراع بایــد ســه معیــار اساســی جدیــد بــودن، 
داشــتن گام ابتــکاری و داشــتن قابلیــت ســاخت و کاربــرد صنعتــی 

را داشــته باشــد.
• جدید بودن: اختراعی جدید محسوب می شود که در هیچ نقطه از 

جهــان، افشــاء نشــده باشــد و در اختراعــات ثبــت شــده قبلــی نیــز 
مشــخص و مشــهود نباشــد. در ایــاالت متحــده، یــک اختــراع پیــش 
از ثبــت شــدن نبایــد بیشــتر از یــک ســال بــه صــورت عمومــی بــه 

نمایــش در آمــده باشــد.

• گام ابتــکاری: غیــر بدیهــی باشــد بدیــن معنــی کــه اختــراع، در 
حــوزه مربــوط بــه خــود، قبــالً وجــود نداشــته باشــد و بــرای دارنــده 

مهــارت عــادی در موضــوع اختــراع، معلــوم و آشــکار نباشــد.

ــراع، قابلیــت  ــن معنــی کــه موضــوع اخت ــرد صنعتــی: بدی • کارب
ســاخت و اســتفاده شــدن را داشــته باشــد و بر اســاس اصول مســلم 

علمــی بتــوان آن را پیــاده نمــود.

ایــن معیارهــا مشــخص می کنــد کــه ایــده و خالقیــت را 
ــه  ــاپ از هرگون ــق چ ــت، ح ــاند. در حقیق ــت رس ــه ثب ــوان ب نمی ت
ــد توجــه داشــته  ــا بای ــد. ام ــت می کن ــت حمای اظهارنظــر و خالقی
ــده  ــس ای ــد، پ ــی رخ نمی ده ــچ اتفاق ــده هی ــدون ای ــه ب ــیم ک باش
ــرای اشــخاص و شــرکت ها  ــا عناصــر ضــروری در ایجــاد ارزش ب ه
ــورهای در  ــوص در کش ــه خص ــتند ب ــا هس ــه ای از دنی ــر نقط در ه
ــا  ــوآوری در آنه ــر ن ــی ب ــادی مبتن ــد اقتص ــه رش ــعه ک ــال توس ح

ــت. ــده اس امیدوارکنن

ــت ــانمالکی ــوقصاحب ــتازحق ــرایحمای ب
معنــویســازوکارهایقانونــیمختلفــی
ــراد ــرایاف ــاب ــتت ــدهاس ــنگردی تبیی
کاربــردی و جدیــد اختراعــات خالــق
کنــد. ایجــاد الزم پــاداش و انگیــزه

ــد ثبــت اختــراع را زمانــی می تــوان آغــاز نمــود کــه مختــرع  رون
ــد و  ــن می کن ــده ای را تدوی ــرده، ای ــایی ک ــکل را شناس ــک مش ی
ــردی  ــکاری و کارب ــد،  ابت ــی جدی ــن راه حل ــت یافت ــپس در جه س

تــالش می کنــد.
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ــی  معاهــده ی همــکاری ثبــت اختــراع PCT  یــک معاهــده قانون
ــال  ــه در س ــد ک ــراع می باش ــت اخت ــوص ثب ــی در خص بین الملل
1970 بــه تصویــب رســیده اســت. ایــن معاهــده یــک رویــه یکپارچه 
بــرای تکمیــل کــردن درخواســت های ثبــت اختــراع ارائــه می کنــد 

تــا از اختراعــات هــر یــک از کشــورهای عضــو حمایــت کنــد. 

را  مشــکل  یــک  مختــرع  هنگامی کــه 
شناســایی کــرده، ایــده ای را تدویــن می کنــد و 
ســپس در جهــت یافتــن راه حــل جدیــد تالش 
ــاز  ــراع را آغ ــت اخت ــد ثب ــوان رون می کند،می ت

نمــود.
ــل  ــک وکی ــی ی ــا کمــک و راهنمای ــرع ب ــدی مخت ــه بع در مرحل
ثبــت اختــراع در دفتــر ثبــت اختــراع ملــی و یــا ســازمان بین المللــی 
ــت  ــود را ثب ــه( خ ــت )اظهارنام ــوی WIPO درخواس ــت معن مالکی
می نمایــد و بــا پیــروی از رویه هــای اداری معاهــده همــکاری ثبــت 
اختــراع PCT کــه بــه یــک زبــان مشــترک تدویــن شــده، حــق ثبت 

ــد. اظهارنامــه را پرداخــت و شــماره آن را دریافــت می نمای

اداره ی ثبــت اختــراع پــس از چنــد مــاه بــه درخواســت ثبت شــده 
پاســخ داده و آزمونگــر اختــراع اغلــب مفیــد بــودن را تاییــد می کنــد 
امــا برخــی ادعاهــا مبنــی بــر جدیــد  بــودن و یــا ابتــکاری بــودن را 
ــک  ــن ی ــد. ای ــا را بدیهــی تلقــی می کن رد و برخــی دیگــر از ادعاه
ــت  ــان اداره ی ثب ــات می ــوده و بخشــی از تعام ــول ب ــه ی معم روی
ــت می بایســتی  ــه در نهای ــرع محســوب می شــود ک ــراع و مخت اخت
ــچ و  ــت منجــر شــود )یوری ــل ثب ــای اصــاح شــده و قاب ــه ادعاه ب
همــکاران، 2019(. در مرحلــه بعــد مختــرع و وکیــل ثبــت اختــراع 
بــرای دســتیابی بــه توافــق ، اســتدالالت خــود را دقیــق تــر مطــرح 
می کننــد ، ادعاهــای مطــرح شــده را در پاســخ بــه ایــرادات آزمونگــر 
تغییــر داده و ویرایــش می کننــد و در نهایــت اصاحیــه درخواســت را 
بــه اداره ثبــت اختراعــات ارســال می کننــد. اگرچــه ادعاهــای اولیــه 
بــرای ثبــت بــه نــدرت بــه شــکل اصلــی خــود باقــی می ماننــد امــا 
بیشــتر درخواســت ها پــس از اصاحــات در نهایــت بــه ثبــت اختــراع 

ــچ و همــکاران، 2019(. منجــر می شــوند. )یوری

اختراعــات ثبــت شــده بــه دلیــل اینکــه حــق انحصــاری در اختیــار 
دارنــدگان خــود قــرار می دهنــد از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
هســتند، امــا می توانیــم در ادامــه بــه برخــی از مزایــا و معایــب ثبــت 

اختــراع اشــاره کنیــم:

• ثبــت اختــراع ایــن حــق را بــه دارنــده می دهــد تــا از کپــی شــدن، 
ــراع  ــا موضــوع اخت ــط ب ــن محصــول مرتب ــا فروخت ــردن ی ــد ک تولی

خویــش توســط دیگــری بــدون اجــازه، جلوگیــری کنــد. 

• اختــراع ثبــت شــده بــرای مدتــی از پیــش تعییــن شــده مــورد 
حمایــت بــوده و مالــک آن، زمــان کافــی بــرای کنــار زدن رقبــا را در 

اختیــار دارد.

• مالــک ثبــت اختــراع می توانــد حــق ثبــت خــود را بــرای اســتفاده، 
اجــاره یــا حتــی فــروش در اختیــار دیگــران قــرار دهــد. ایــن مــورد 
بــه ویــژه درآمــد قابــل توجهــی بــه همــراه خواهــد داشــت. برخــی از 
کســب و کارهــا تنهــا بــه جمــع آوری حــق امتیــاز )رویالتــی( ناشــی 
از اختراعــات ثبــت شــده و حتــی ترکیبــی از طرح هــای صنعتــی و 

ــد.  ــد ، می پردازن ــوان محــل در آم ــه عن ــای تجــاری ب نام ه

ــکان  ــراع، تاحــدی ام درخواســت ثبــت اخت
دسترســی بــه اطالعــات فنــی مربــوط بــه یک 
اختــراع را بــه صــورت اطالعات عمومــی فراهم 
می کنــد. و در همیــن حــال رونــدی بــه شــدت 
ــت. ــی اس ــر و طوالن ــان ب ــده، زم ــته کنن خس

ــراع، تاحــد  ــوارد، درخواســت ثبــت اخت ــن م ــا وجــود همــه ی ای ب
زیــادی امــکان دسترســی بــه اطاعــات فنــی مربــوط بــه یــک اختراع 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــم می کن ــی فراه ــات عموم ــه صــورت اطاع را ب
رونــد ثبــت اختــراع بــه شــدت خســته کننــده، زمــان بــر و طوالنــی 
ــه آن  ــد ب ــی را بای ــل توجه ــبتا قاب ــه نس ــن هزین ــت. همچنی اس
اختصــاص داد. بنابرایــن کفــه ی احتمــال کســب ســود قابــل توجــه 
در برابــر تمامــی تاش هــا، زمــان و هزینــه صــرف شــده می بایســتی 
ســنگین تر باشــد تــا پیگیــری موضــوع ثبــت اختــراع بــرای یــک ایده 

جدیــد، قابــل توجیــه و قبــول باشــد. 

Reference 

K. Ulrich et. al. (2019) “Product Design and Development” 
McGraw-Hill Higher Education. Kindle Edition.

www.wipo.int/pct/en/

www.wipo.int/about-ip/en/

http://rayanlawfirm.com/

ــش آموختــه رشــته مهندســی مکانیــک می باشــد و بیــش از  ــرداودی دان * جــال می
ــا اســتارتاپ ها و  ــه در زمینــه ثبــت اختــراع و عائــم تجــاری، همــکاری ب 20 ســال تجرب
ــل  ــون مدیرعام ــور دارد. او هم اکن ــارج از کش ــل و خ ــان در داخ ــش بنی ــرکت های دان ش
ــوی شــرکت  ــت معن ــای تخصصــی مالکی ــان می باشــد و در دوره ه ــی رای ــروه بین الملل گ

کــرده اســت. 

 **امیرحســین روشــن ضمیــر  دانــش آموختــه دانشــگاه  ای شــهید بهشــتی، صنعتــی 
امیرکبیــر، منچســتر و دانشــجوی دکتــرای مدیریــت دانشــگاه برادفورد انگلســتان می باشــد 
کــه اســتارتاپ چمــروش را در اوایــل ســال 1397 شمســی بــا  حمایــت چندیــن اســتاد 

ــی بنیان گــذاری کــرده اســت. ــی و بین الملل ــر داخل معتب
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Therefore, Chamrosh can co-create value with 
potential customers in order to build trust and in-
fluence their buying attitude. Ehrenberg and King 
(2019) suggest two areas for blockchain growth 
i.e., provenance and chain of custody. Both of these 
areas of blockchain applications are promising for 
Chamrosh and can significantly contribute in rug 
value chain. First blockchain verifies the authenti-
cation through ownership record of a rug and sec-
ond it keeps the condition of holding it.

    Keshmoon is one of the innovative startups in 
the Agtech field that leverages digital technologies 
to establish a marketplace which serves sustainable 
saffron growers on the agtech layer and connects 
them to premium and socially conscious consum-
ers on e-commerce platform (Roshanzamir and 
Roosta, 2018). 

Established in 2016, Keshmoon generates and 
maintains the online profile of selected farmers 
which include photos and recording of the farmer‘s 
personal details and family history to co-create its 
brand with suppliers/stakeholders. Therefore, it is 
dedicated to providing its customers products from 
single origin. All the products certified based on 
FDA lab results. By paying for this product, cus-
tomers help boost farmer’s income by 30%, and 
it is a fair trade for farmers to achieve sustainable 
agriculture.  Keshmoon further facilitates grow-
ing, harvesting, sorting, packing and delivering of 
saffron. Since 2019, Keshmoon successfully added 
date, honey, barberry, rice and tea in its range of 
product. 
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Customers can scan smart tag by a mobile app to 
access the unmatched power of a brand story which 
is leveraged and authenticated by digital technolo-
gies and through the active contribution of stake-
holders (Roshanzamir et al., 2019). 

* Amirhossein Roshanzamir is a doctoral candidate at Bradford 
University School of Management in the UK who is research-
ing on digital entrepreneurship and branding of startups. He 
attended executive courses at Harvard, MIT Sloan, NYU Stern, 
Tuck, and Columbia as well as IESE. 

** Ahmad Roosta is a Professor of Marketing and faculty mem-
ber of Shahid Beheshti University. He received his PhD. from 
Bradford University School of Management in 1979 and is ex-
tensively regarded as the father of Modern Marketing in Iran. 

*** Mehdi Shajari is a Research Associate at the University of 
Toronto and Visiting Lecturer at Ontario Tech University Fac-
ulty of Business and Information Technology. He received his 
Ph.D. From the University of New Brunswick in 2005.
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The Consensus is based on the idea that some-
one is more likely to perform an action when they 
know it is aligned with what others have done or 
will do (Cialdini, 2007). In addition to consen-
sus, reciprocation goes beyond expectations of 
complementarity to reposition power so that it 
is shared among collaborators (Saltmarsh, Hart-
ley & Clayton, 2009). Reciprocity can be defined 
as “the recognition, respect, and valuing of the 
knowledge, perspective, and resources that each 
partner contributes to the collaboration” (Janke 
& Clayton, 2011). In platform business models, 
the sense of reciprocity and community belong-
ing is not only instrumental to the market pro-
motion, but also essential for maintaining the 
network effects, ensuring positive usage outcome, 
sustaining active participation, and preventing 
participants’ misbehavior (Celata et al., 2017).

The rise of interactivity facilitated by social me-
dia, and the corresponding social effects such as 
the rise of (online) communities,  the increasing 
demand for customized products, and the emer-
gence of platform businesses that are intercon-
nected networks of stakeholders who co-create 
value for the final user, promoted the evolving 
meaning of the brand (Ind and Schmidt, 2019). 
Here the meaning is generated by consumers 
who create relations, emotions and communities 
around brands’ independent of the organization’ 
Kornberger, (2010). 
Some of the most successful companies who were 
launched as a startup and then leveraged the pow-
er of brand co-creation are Uber, Airbnb, Zipcar, 
Wikipedia, YouTube, Flickr, Face-book, Freecy-
cle, and Twitter. These giants actually created 
emotions and community around their brands to 
promote collaborative consumption of obtaining, 
giving, or sharing the access to goods and ser-
vices, coordinated through their online platform. 
This notion is mainly motivated by the en-joy-
ment of the activity, economic gains (Hamari et 
al., 2016) and personalization of services based 
on reciprocity. For ex-ample, Airbnb introduces a 
new personalization service that gathers travelers’ 
preferences or lifestyles and then matches them 
with the hosts, neighborhoods, and experiences 
that meet their needs (Roderick, 2016). This form 
of personaliza-tion can either be evident or super-
ficial according to the flexibility of the host’s pol-
icy and preference. Reciprocity here means that 
the guests trust the platform to get better service

Some of the most successful compa-
 nies who were launched as a startup

 and then leveraged the power of
 brand co-creation are Uber, Airbnb,

YouTube and Facebook.j

As manifested in Uber and Airbnb business mod-
el, co-creation blends business expertise and dig-
ital technology and ultimately creates a new value 
proposition together with partners and customers 
to shape a different future. Facebook is the most 
obvious example in which the customers create all 
of the content and thus create the reason to engage 
as well as the value of the platform. Co-creation de-
mands a mechanism and a platform to engage cus-
tomers and inspire them to add their own content, 
opinions, code or connections.
    Here, we briefly review two startups that blend 
digital technologies in the most traditional business 
i.e., carpet weaving and saffron growing to study 
how these startups embrace brand co-creation to 
innovate. 
    Chamrosh is a leading startup that transforms 
luxury handwoven carpet to smart carpet through 
digital technologies, including IoT (Internet of 
Things), blockchain and platform. It uses IoT to 
collect information including physical location, 
temperature and other details about a handwo-
ven carpet from the time weaving starts. This 
communicates data via smart tag embedded in the 
carpet to be registered in the blockchain as an im-
mutable digital certificate. 

Rus et al. (2018) highlight that treating customers 
as co-creators was an important pillar in their re-
search startup branding focused on Slovenian new 
ventures. They further argue that the brand story 
should be originated from the uniqueness of prod-
ucts or services and further enhanced with emo-
tional appeal, which invites potential customers to 
be co-creators of a brand, not only its buyers (Rus 
et al., 2018). 

at a premium price, but parties simultaneously con-
tribute to co-creating a value that is appreciated by 
both.
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Personalization is another concept that resonates 
co-creation. It is about tailoring an experience to 
a visitor or customer at the individual level and 
regularly happens on a website, mobile app, email, 
in-person, or any other channel where a per-
son interacts with a brand or a company (Kardan 
and Roshanzamir, 2012). With the advancement 
of data analytics, personalization uses customer 
information such as their behavior, preferenc-
es, and demographics to meet customers’ needs 
more effectively and efficiently (Kardan and Ro-
shanzamir, 2012). It further increases customer 
satisfaction and builds loyalty. 
Kardan and Roshanzamir (2012) suggest Dimen-
sions of the Personalization model in two direc-
tions, namely horizontal and vertical which de-
scribes personalization of service and product.

Co-creation and personalization are both signifi-
cantly facilitated by digitalization and have be-
come a business norm. At the same time, the rise 
of sharing economy, which enables people to col-
laboratively make use of under-utilized inventory 
through the fee-based exchange, accelerated these 
changes and caused in developing digitized, open, 
and participative business models. These plat-
forms unlock new sources of value creation and 
supply in which growth is no longer constrained 
by the ability to deploy capital and manage phys-
ical assets and therefore can be addressed by har-
nessing contributions from the community which 
used to be only a source of demand before (Parker 
et al., 2016). 

Trust and consensus, which suggest a win-win re-
lationship, are the hallmark of community engage-
ment. Online trust is the foundation of e-commerce 
(Keen et al., 1999) and has been considered an es-
sential element of online transactions, as it is a key 
component of social capital (Mayer et al., 1995).  

These activities are typically managed by a small 
number of employees within firms (OHern, and 
Rindfleisch, 2010), and customer co-creation hap-
pens once a firm or startup releases control on con-
tribution and selection. 
O’Hern and Rindfleisch (2010) suggest a concep-
tual typology of four different types of co-creation 
activity in which they argue the type contribution/
selection can range in four distinct types of cus-
tomer co-creation: (1) collaborating, (2) tinkering, 
(3) co-designing, and (4) submitting, with submit-
ting at one extreme (fixed contribution and firm-
led selection) and collaborating at the other (open 
contribution and customer-led selection).

A horizontal dimension enables a company to 
adopt attributes and appearance of products or 
services according to customer's flavor and taste, 
whereas vertical dimension enables a company to 
interact with customers in order to customize the 
configuration, performance, and quality of prod-
ucts or services according to customer's request. 
Personalization and co-creation are particular-
ly important for startups since they must listen to 
the stakeholders from the early days and take their 
feedback and criticism seriously.

 Personalization is about tailoring an
 experience to a visitor or customer at
 the individual level and happens on

a website and mobile app.s

 Co-creation is significantly
 facilitated by digitalization and
 caused in developing digitized,

 open, and participative business
models

Co-creation Matrix (O’Hern and Rindfleisch,h 2010(

Personalization Matrix (Kardan and Roshanzamir,h 2010(
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How Startup Harness Brand Co-creation to Innovate
Amirhossein Roshanzamir*    Ahmad Roosta**        Mehdi Shajari ***

ABSTRACT: The global wave of startups leveraged by the sharing economy and fueled by ICT promotes the virtue of a 
co-creative approach to treat consumers and other stakeholders as partners. Brand co-creation is originated from the value 
co-creation concept coined by Prahalad and Ramaswamy in which the customer is considered to be a co-creator of value and 
this accomplished through network relationships and social interactions among all of the stakeholders.  This paper briefly re-
views the concept of brand co-creation and its critical role in startups for building trust, transparency, and community which 

ultimately transforms their business and sustain growth through innovation.

Traditional marketing thought and practice 
largely view product development as an inter-
nal, firm-based activity in which customers are 
relatively passive buyers and users (OHern and 
Rindfleisch, 2010). This paradigm is dramatically 
being challenged by the emergence of the shar-
ing economy, fueled by the advancement 
of ICT (Information and Communication 
Technology), which ultimately grants consum-
ers more active role. Puschmann and Alt (2016) 
pointed out the ‘‘sharing economy” was first 
mentioned by Lessig (2008), referring to it as 
‘‘collaborative consumption made by the activities 
of sharing, exchanging, and rental of resourc-
es without owning the goods”. In popular and 
academic literature, it is commonly referring to 
a broad spectrum of platforms, activities, and 
services (Hamari et al., 2016) including collabo-
rative consumption (Botsman and Rogers, 2011). 
Sundararajan (2016) describes the sharing econo-
my as a phenomenon in which ordinary users and 
consumers have begun to act as sellers, providing 
services that were once the exclusive province 
of professional sellers. The concept is based on 
the fact that the role of ownership is steadily 
being replaced by access, gains popularity among 
consumers and redefines many sectors. 

Acquiera et al. (2017) conceptualize the sharing 
economy to rest on three foundational cores, 
including access economy, platform economy, and 
community-based economy. The sharing economy 
facilitates collaborative production and consump-
tion (Zhang et al., 2018) and ultimately offers an 
innovative experience for consumers. 

Brand co-creation is originated from the val-
ue co-creation concept coined by Prahalad and 
Ramaswamy in which the customer is consid-
ered to be a co-creator of value and this ac-
complished through network relationships and 
social interactions among all of the stakeholders.  
Here the service experience is co-created through 
the interactions of suppliers and consumers and 
focused on collaborative consumption.It can be 
argued that within the digital era the reception of 
any brand is variable and meaning will be created 
‘by consumers who create relations, emotions, and 
communities around brands’ independent of the 
organization. Therefore, a brand looks inwards and 
outwards as it tries to balance the company's and 
stakeholders’ views of the brand. (Ind and Schmidt, 
2019)

 The new product development (NPD) literature 
suggests that the early stages of developing a new 
product entail two essential activities namely: the 
contribution of novel concepts and ideas, and the 
selection of which specific concepts and ideas 
should be pursued (OHern, and Rindfleisch, 2010). 

 The sharing economy is based on
 the fact that the role of ownership
 is steadily being replaced by access

and  redefines many sectors

 Brand co-creation is originated
 from the value co-creation
 concept coined by Prahalad and
 Ramaswamy in which the customer
 is considered to be a co-creator of

value

The global wave of startups 

leveraged by the sharing 

economy and fueled by ICT 

promotes the virtue of a 

co-creative approach
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The above criteria clarify that ideas and creativity 
cannot be patented. In fact, copyrights protect 
expression and creativity, not innovation. But we 
must be mindful that nothing happens without an 
idea, so ideas are critical elements to drive value 
creation for individuals and enterprises everywhere 
in the world especially in a countries where the 
innovation-fueled economic growth is promising. 

The patent protection process can be started 
when an inventor identifies a problem, formulates 
the idea, and then works toward finding a solu-
tion that must be useful, novel, and non-obvious. 
Then, the inventor with support of patent attorney 
a an application with a national or regional patent 
Office or World International Property Organiza-
tion (WIPO), complying with the PCT formality 
requirements, in one language, pays fees and re-
ceives PCT number. The Patent Cooperation Treaty 
(PCT) is an international patent law treaty, con-
cluded in 1970. It provides a unified procedure for 
filing patent applications to protect inventions in 
each of its contracting states. 

 Reference 
K. Ulrich et. al. (2019) “Product Design and Develop-
ment” McGraw-Hill Higher Education. Kindle Edition.

www.wipo.int/pct/en/
www.wipo.int/about-ip/en/
http://rayanlawfirm.com/
* Jalal Mirdavoodi  studied mechanical engineering and 
has over 20 years of experience in patent and trademark 
registration as well as working with knowledge base 
companies and startups.. He is the CEO of Rayan Inter-
national Group and attended professional and executive 
course on Intellectual Property.
**Amirhossein Roshanzamir is a doctoral candidate 
at Bradford University School of Management in the 
UK who is researching on digital entrepreneurship and 
branding of startups. He founded Chamrosh Technol-
ogy and  attended executive courses at Harvard, MIT 
Sloan, NYU Stern, Tuck, and Columbia as well as IESE.

This is the norm and it is part of a back-and-
forth exchange between the patent office and in-
ventor that should eventually result in claims that 
are patentable (Ulrich et al., 2019).
Next, the inventor and patent attorney sharpen ar-
guments, edit claims to reflect comments from the 
examiner, and respond to the office action with an 
amended application. Most applications eventual-
ly result in an issued patent, although the claims 
rarely remain exactly as originally written (Ulrich 
et al., 2019). 
Patents are important because they give the pat-
ent holder the exclusive right and incentives for a 
certain period of time. We can summarize some 
of benefits and drawbacks of patents as follows :

• A patent gives the holder the right to stop oth-
ers from copying, manufacturing or selling 
without his or her permission. 

• The holder gets protection for a pre-deter-
mined period, allowing enough time to keep 
competitors at bay.

• The holder can license his or her patent for 
others to use it or even sell it. This can pro-
vide an important source of revenue. Some 
businesses exist solely to collect the royalties 
from a patent they have licensed - perhaps 
in combination with a registered design and 
trademark. 

However, the patent application makes certain 
technical information about the publicly available 
inventions. The process is also tedious, time-con-
suming and will also cost money. Therefore, 
the odds of making a handsome profit should 
outweigh the effort, time and money it takes 
to register a patent.

The patent office will respond to the application 
after a few months and a patent examiner would nor-
mally accept usefulness but rejects some of the claims as 
either not novel or obvious.

 The patent protection process
 starts when an inventor identifies a
 problem, formulates the idea, and

 then works toward finding a solution
that must be useful, novel, and non-

obvious
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Amirhosein Roshanzamir**Jalal Mirdavoodi*

Patent Protection; Benefits and Challenges

ABSTRACT: The patent protection process starts with an idea, and then a solution that must be useful, novel, and 
non-obvious. The process is also tedious, time-consuming and will also cost money. Therefore, the odds of making a 
handsome profit should outweigh the effort, time and money it takes.This paper introduces the process and criteria for 
patent protections and examines the relevant benefits and challenges.

The term intellectual property refers to a name, 
ideas, concepts, designs, and processes associated 
with a  new product or service which can be legal-
ly protected.  Unlike physical property, intellectu-
al property cannot be secured with lock and a key 
to prevent its unwanted transfer. Therefore, legal 
mechanisms have been developed to protect the 
rights of intellectual property owners to provide 
an incentive and reward to those who create new 
useful inventions, while at the same time encour-
aging the dissemination of information for the 
long-run benefit of society. 

Trade secrets are rights on confidential informa-
tion which may be sold or licensed. Copyright is 
the right that creators have over their literary and 
artistic works. A geographical indication is an in-
dicator of qualities or a reputation that are due to 
that origin. We focus on Patent in this paper. The 
word patent originates from the Latin patere, which 
means "to lay open" or to make available for public 
inspection. This is a shortened version of “PAT-
ENT” which refers to the right granted to anyone 
who invents something new in order to prevent 
others from making, using or selling the invention 
without his or her permission for a period of few 
years. 

The invention must fulfill three criteria of being 
useful, novel, and non-obvious.

• Novel: Novel inventions are those that are not 
known publicly and therefore are not evident in 
existing products, publications, or prior patents. 
To evaluate the novelty, the examiner conducts a 
search through the prior art which, refers to the 
relevant technical field. In the United States, an in-
vention to be patented must not reveal to the public 
more than a year before the patent is filed. 

• Non-obvious: Patent law defines obvious inven-
tions as those that would be clearly evident to those 
with “ordinary skill in the art” who faced the same 
problem as the inventor. 

• Useful: The patented invention must be useful to 
someone in some context.

Patents, Trademarks, Industrial Designs, Trade 
Secrets, Copyrights and Geographical Designs 
are the classification of intellectual property. Gen-
erally, Patent is an exclusive right granted for an 
invention and includes technology and its devel-
opments. Industrial Design involves the appear-
ance of manufactured goods and may consist of 
three-dimensional features, such as the shape of 
an article, or two-dimensional features, such as 
patterns, lines or color.  Trademark is a sign that 
can make a distinction between the goods or ser-
vices of one enterprise from those of other enter-
prises.

 Intellectual property cannot be 
 secured with lock and a key to prevent
its unwanted transfer Therefore, le-

 gal mechanisms have been developed
to protect the rights of intellectual 

 owners to provide an incentive  
 and reward while encouraging the

dissemination of information
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ــاختارهای  ــی از س ــوان یک ــه عن ــت ب ــر اس ــان مفتخ ــی رای ــن الملل ــروه بی گ
شــکل دهــی کســب و  کارهــای مرتبــط بــا حــوزه تکنولــوژی طیــف خدمــات 

ذیــل را بــه مشــتریان ارائــه دهــد:
ثبت عالئم تجاری در ایران و سایر کشورهای جهان	 
ثبت عالئم تجاری توسط معاهده مادرید	 
ثبت طرح های صنعتی در ایران و سایر کشورهای جهان	 
ثبت اختراعات ایران و سایر کشورهای جهان	 
ثبت اختراعات در امریکا و اتحادیه اروپا	 
 	)PCT( ثبت تخصصی اختراعات در حوزه بین المللی
شرکت در دعاوی مرتبط با حوزه مالکیت فکری	 
بررسی تازگی اختراعات و امکان ثبت دستاوردهای صنعتی	 
ثبت انواع شرکت ها، تغییرات شرکت ها و تنظیم صورت جلسات	 

International Group

Unit 7, No. 35, Karegar St., 
Shariati Ave., Tehran, Iran, 

www.rayanlawfirm.com
info@rayanlawfirm.com

P.O Box:         1563757673  
Tel:  (+98 21) 77 62 85 45
        (+98 21) 77 62 85 46
Fax: (+98 21) 77 52 27 31
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Rayan International Group as one the of the first legal 
groups
related to Intellectual property managing by Mr. jalal
Mirdavoodi is honored to provide the following di-
rect and indirect services in all countries around the 
world:
• Trademark registration and all related services in 

Iran and other countries
• Filing and prosecuting Trademark application in 

Madrid system
• Trademark litigation
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sive cultivars and types of dates for export in Iran. 
At present, due to suitable conditions for cultiva-
tion, Pyaram dates are cultivated only in Iran and 
widely in Hajiabad region of Hormozgan province. 
This date is known as the best date in Iran, which is 
more expensive than other types of dates exported 
from Iran. The size of Pyaram dates is medium 
to large with a brown color and is consumed as 
a snack. The moisture content of Pyaram dates is 
about 15% and it is in the category of semi-dry 
dates and has a thin wrinkled skin. Pyaram dates 
are very suitable for diabetics.
Pyaram dates are of acceptable quality compared to 
American competitor for date dates. Majool dates 
are one of the most well-known dates in the inter-
national market and are known as the best dates 
in the world, which are priced at $ 20 per kilo-
gram in the consumer markets. This date variety 
has attracted the attention of consumers due to its 
very special taste. The large size and the appropri-
ate ratio of mantle to kernel have made it one of the 
best dates in the world and a brand for dates.

Iranian Kabkab Date as an Export good
Kabkab dates are another type of dates exported 
from Iran that are widely grown in Dashtestan 
region of Bushehr province and Kazerun region of 
Fars province and more than 50,000 tons of these 
groves are harvested annually. Kabkab dates are 
one of the best types of dates for direct consump-
tion and industrial use and are widely used in the 
food industry. This cultivar is a variety of Bushehr 
dates that are very marketable in terms of exports 
and in recent years have been exported to countries 
such as Russia, India, Pakistan. Kabkab dates have 
a large size, soft and sweet texture, 18% moisture, 
very good taste, have a light brown color and have 
a very high juice.
Other Variations of Iranian Dates for Export
Other dates are one of the types of dates exported 
from Iran that have high annual export statistics 
and are widely grown in the groves of Khuzestan 
province and are unique in the world in terms of 
nutritional value and available sugar. Other dates 
(colonial, have a light brown color, 18% relative 
humidity semi-dry, good taste and medium size. 
The annual harvest of other dates in Iran is more 
than 50,000 tons.
Iranian Zahedi Dates for Export
Zahedi dates are one of the types of dates exported
from Iran with high export value that are widely

cultivated in Fars and Bushehr provinces. Zahedi 
date is a type of dried date that has a yellow-
ish-brown color with high sugar content and has 
its own customers in the Middle East, Pakistan 
and India. The best type of Zahedi dates are 
produced in the mountainous region of Bushehr 
province and Qirokarzin city of Fars province. The 
price of Zahedi dates is usually equal to the price 
of kabkab dates.

www.irica.gov.ir 
www.dateexporter.com 
www.en.wikipedia.org
 NESSABIAN S., GHOREYSHI ABHARI J., ASHTIANI M.,
 Number , 2 Volume , 2020, JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS
 THE STUDY OF DATE EXPORT COMPARATIVE ,.107 To 83 )Pages(;6
ADVANTAGE TREND IN IRAN & MAJOR WORLD EXPORTER 



5
th

 Y
ea

r 
| 

Su
m

m
er

 &
 F

al
l 2

0
2
1

  
| 

N
o.

1
1

The Exporters Association for Mining, Industrial Products and Engineering Services 
14

Expert in education and export; Association of 
Mineral Industrial Exporters and Engineering 
Services

Looking at ranking of date exports, shows 
Iran’s rank as the third in the world with annual 
exports of more than 400,000 tons/year. Iran 
is the first country in the world in terms of the 
area under date cultivation and large quanti-
ties of this product have entered other countries 
market every year. Therefore, Iran is on of the 
key producers of dates by producing high quality 
dates for export, such as Mazafati, Pyaram, etc., 
which will be explained in detail in this article.  
The process of exporting goods requires knowl-
edge of rules and obtaining required licenses. 
Accordingly, in this article, we will introduce the 
licenses for exporting dates. Exporting goods 
is a complex process that starts with recogniz-
ing the foreign market and initiating connection 
with buyers around the world. Then it is end to 
contracting, delivering the goods to the destina-
tion and settling the money. This process requires 
experience and accuracy in making decisions and 
in case of any error the trader incurs losses.

Here are some of the most important date HS 
codes
Date HS Code      08041000
HS Code for Kebkab Dates    08041020
HS Code of Pyarum Dates           08041030
HS code of Mazafati date    08041040
Shahani Date Customs Tariff Code   08041050
Zahedi Date Customs Tariff Code     08041060 
Date tariff code of other dates     08041090

Types of dates exported from Iran

With 240,000 hectares of date cultivation area, 
Iran is the first in the world in terms of area under 
cultivation of dates and with an annual produc-
tion of more than one million tons, it is known 
as the second largest producer of this product in 
the world after Egypt. After Iran, Algeria, Saudi 
Arabia, Iraq, UAE and Pakistan are among the 
most important producers of dates in the world. 
Of course, among these, some of the mentioned 
countries, with the motive of increasing their 
exports, are also the destinations of Iranian dates.

The best types of dates for export from Iran

Among all the date cultivars that are cultivated in 
Iran, the best Iranian dates can be named culti-
vars such as Pyarom, Majool, Mazafati and Zahedi, 
which are in the highest demand in the world 
markets. The highest amount of date production 
in Iran is related to the provinces of Khuzestan, 
Fars, Hormozgan, Kerman, Bushehr and Sistan 
and Baluchestan, where according to the type of 
climate, different types of dates are grown. One of 
the most important types of dates in Iran is Aflam. 
Mazafati dates (Rotab Mazafati) Other dates (colo-
nial dates).
Kabkab dates (Behbahan dates).
Dates Rabbi.
Special dates
Date palm
Pyaram dates (Maryam dates)
. Royal dates 
. Date dates

Types of dates for export by province
• Khuzestan province, barren dates (colonization)
Fars province, Zahedi dates and Kabkab dates

• Hormozgan province, Pyaram dates (Merisi dates)
Kerman province, Mazafati dates

And Sistan and Baluchestan province, Mazafati 
dates And Bushehr province; Kabkab dates

Among the types of date cultivars that are culti-
vated in Iran, five samples have the most global 
success and the most well-known types of dates 
exported from Iran.
Mazafati Dates
Mazafati dates, known as Bam Mazafati dates, are 
cultivated in Bam city of Kerman province and 
neighboring cities and have the highest production 
in various types of dates exported from Iran. This 
date has a soft texture, medium size, 20% moisture 
with thin black skin and very good taste. Annually, 
more than one hundred thousand tons of Mazafati 
dates are produced in Kerman province. The price 
of Mazafati dates is higher than other types of dates 
except Pyaram dates due to its export market.
Pyaram Dates
Pyaram dates are one of the best and most expen-

Iran’s Date Export
By: H.Shirzadi, PhD student of Shahid Beheshti University
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موفقیــت کم نظیر در تاریخ صنعت و صادرات کشــور با فـــــروش 
محصوالت گــــروه تراکتورســـــازی ایران در اروپــــایی غربی

نشانی : تبریز جاده سردرود، مجتمع تراکتورسازی ایران  کدپستی  5197815863 ایران
صندوق پستی : 4687 - 51335
تلفن : 19 - 34255800 - 041 

دورنگار : 58 - 34245857 - 041
info@itmco.ir : پست الکترونیک

گروه تراکتورسازی ایران نماد افتخار ملی و
 پرچـــم دار صــــــــادرات صنعتی 

کشور
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A remarkable  achievement  in  exports  industr y

trends by selling ITMCO tractors in Western Europe 

 The Symbol of National Pride and
 Flagship of the Country is Industrial

Export

Addreess: ITMCO Complex, Sardrood Rd., Tabriz, 5197815863      
IRAN
P.O.BOX: 51335 - 4687
Tel: +98 41 34255800 - 19 
Fax: +98 41 34245857 - 34245858
Email: info@itmco.ir
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 The story of selling Iranian tractors
 in  Europe is as if we were exporting

 the locally assembled cars in Iran
 and compete with Mercedes-Benz,

BMW, Volkswagen and Hyundai

 The quality, and the technology of
 ITM tractors are appreciated by the

farmers throughout the world and
creates a new market for them

Leen was the first farmer from Holland who 
has purchased ITM 399 4WD to use in his farm 
at Hoeksche Waard, Holland. He is one of the 
leading producers of corn and potato within the 
region, and also a senior member of farmer asso-
ciation. Leen, in an interview, argues that  ITM 
399 is a powerful tractor with a strong engine and 
smooth gearbox which can be operated effective-
ly by everyone on the farm. He also indicates that 
this tractor is simple to use, easy to fix, efficient 
to maintain, with a high quality and a reasonable 
price which turns it into a great bargain.

“ This remarkable achievement is the result of 5 
years of intensive work, patience, market study as 
well as synergized  teamwork between different 
parties to promote ITMCO tractors in Holland 
which, is the most strategic location for selling and 
buying agricultural machinery in the world”, says 
a leading exporter of tractors in Europe. ITMCO  
successfully has established a hub in Europe to  
export its products to all European countries and 
emerging markets in Africa and South America. 
The quality, durability, and the technology of Ira-
nian tractors are now being perceived and appre-
ciated by the farmers throughout the world which, 
indeed, creates a completely new market for them. 

“This was a mission impossible for all 
 parties involved but we realized our dream, 
though it may sound bizarre. Many people are 
 surprised to hear Iranian tractors are being sold in  
Holland since it is the most advanced 
 market for these kinds of products.” argues an  
expert in the global market. He indicates “ We are 
excited and delighted to share this success 
story with other manufacturers in Iran  
because it is as if we are exporting locally  
assembled cars like Samand and Pride to 
 Germany and South Korea, who stand as the world’s  
leading producers of the most advanced automobiles 
such as Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen and  
Hyundai”. 

Nowadays, technology plays an  
important role in increasing quantity and qual-
ity of crops while optimizing the human la-
bor required. This is known as smart farming 
which harnesses Information and Communication  
Technologies (ICT) to improve agricultural pro-
ductivity, and, consequently, the reduction of 
poverty and hunger. ITMCO is now exploring the 
possibility of using Artificial Intelligence (AI) and 
ICT to develop new solutions and products to lead 
smart farming within the country. 

This event is believed, by ITMCO’s  
management team, to be a milestone in the  
export history of Iran, and also is considered to be a 
decisive move in ITMCO’s export strategy which 
reflects the knowledge, expertise, and    

the efforts of the whole team ‘We are so proud that 
the Technology of producing tractors in Iran is 
significantly improved to be in par with the top 
brand in similar segments. This empowered us to 
compete in the most advanced markets.“ argues 
Amir Ahmad Andabili.
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 The Icon of  National Pride and the

Flagship of Country Industrial Export

As the leading manufacturer of tractor and heavy machinery, Iran Tractor Manufacturing Company was established 
in Tabriz, Iran, in 1968.  The company, by its presence in the stock market, has consolidated its position among 100 
premier companies in Iran. While producing its Perkins engines under the license of Perkins -United Kingdom- , IT-
MCO is also producing its tractors under the license of Massey Ferguson.  Regarding this, due to the fact that more 
than 90% of the parts are being produced in Iran, this holding sells all its production under the trade name ITMCO. 

Nowadays, ITM tractors are successfully being 
utilized in European frames, and the favorable re-
ports and positive feedbacks clearly prove not only 
the farmers broad satisfaction but also the tractors 
superiority in the most advanced markets,’’ as ex-
pressed by Amir Ahamad Andabili.

This, indeed, made ITMCO fully capable to 
compete with the world’s well-known brands like 
New Holland and John Deer.

 ITMCO drives export-led growth
 in Europe for the realization of
 the motto of the year namely,

“Supporting national productions

Since early 2013, ITMCO has formulated 
an export-led growth strategy and appointed  
professional agents in the Middle East and West-
ern Europe not only to target emerging markets in 
 Africa, but also to find a niche in the heart of Eu-
rope. During 5 years of hard work from 2013 to 
2018 and before trade restriction and sanction, 
ITMCO , finally, embodied its vision to compete 
at the global level and by exporting nearly 100 dif-
ferent tractors to the Western European countries 
including Holland, France and Belgium for the 
first time in the economic history of Iran. 

We pursue the ambitious strategic plan which 
will guide our efforts in coming years,” ITMCO 
Managing Director Abolfath Ebrahimi says in an 
interview with World Export Magazine, by high-
lighting the fact that that ITMCO keeps eyes on the 
horizon to drive export-led growth in Europe and 
Africa for the realization of the motto of the year 
namely, “Supporting national productions.” The 
icon of Iranian farming found its way in the heart 
of Europe” argues Amir Ahamd Andabili ITMCO 
Marketing and Export Manager in the same inter-
view, indicating that Iran Tractor Manufacturing 
Company has become the country’s leading ex-
porter by selling its products in the most advanced 
markets in Europe.

The Success Story of ITMCO in Western Europe

Ali Roshanzamir, Amirhossein Roshanzamir and Shahriyar Molaei
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Nowadays, notions of transparency 
and traceability of supply-chain and  
authenticity of facts beyond the luxury rugs are 
gaining popularity in customer’s purchasing  
decisions. This is known as 
 provenance and chain of custody in the 
 literature. Chamrosh Technologies develops a new 
solution to integrate Internet of Things (IoT), 
Distributed Ledger Technology (known as 
blockchain), and Image Processing to offer 
comprehensive and efficient end to end 
 traceability and surveillance along with the rug  
supply-chain. This Technology startup stores 
the narrative of a rug in successive blocks by  
identifying the location of production and 
recording data-backed features from weaving 
process. Most importantly, the owner-
ship records and other environmental data  
including temperature, moisture, location of use 
and light density are stored in the blockchain by 
observing confidentiality and privacy protocols.

Forth, the blockchain stores the digital identity 
and story of a rug in a decentralized system which 
can be verified. This tracks the supply-chain, 
 records the ownership, and makes the rug t 
ransferable and updatable once the status  
changes Fifth, the mobile app scans and decrypts 
a QR code attached at the back of a rug. This 
 verifies authenticity of supply-chain and claims 
ownership of a rug which is stored on the  
blockchain. 

Sixth, the platform connects all the stakehold-
ers including producers, dealers, and customers 
and allows them to co-create value together. This 
harnesses value dynamics between the key factors 
in supply-chain and increases price by converting 
customer needs to customer value.  

    Chamrosh offers six benefits to rug fans and luxury  
collectors by improving efficiency, transparency, and  
traceability of supply-chain to deals with  
counterfeiting. 

    First, the Internet of Things (IoT) identifies the 
place of production. This proves the origin and 
provenance of rugs woven in Persian territory. 
Second, multimedia including video, audio and 
picture records data-back evidence during weaving 
process. This reflects craftsmanship, wins the hearts 
and minds of fans and creates loyalty. Third, image 
processing interprets pattern and knot-
ted-pile of a rug to generate a digital finger-
print by integrating AI and cognitive comput-
ing. This reinforces scarcity and uniqueness by 
 making a rug exclusive and irreplaceable. 
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He graduated from the University of California in Berkeley 
in Bacteriology on 1953 and did his Masters of Science at the 
Universityv of Southern California (USC) in  Los Angeles.

** Amirhossein Roshanzamir is a doctoral candidate at Brad-
ford University School of Management in the UK and is re-
searching on branding of startups. He is the founder of Cham-
rosh Technologies and attended executive courses at Harvard, 
MIT Sloan, NYU Stern, Tuck, and Columbia as well as IESE. 

*** Amin Norouzi is a multimedia and marketing expert 
with over a decade of experience in designing and directing 
marketing campaigns in different industries. He received his 
BSc. in Computer Network in 2012 and is the director of 
documentary of the world’s first blockchain empowered rug.
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The rug  is woven in 1.5m x 2.46m size with 110 
compound colors of pure silk and 6 million knots.  The diversity of colors that is like a  

rainbow together with knot density of 110  (which 
is the number of knots per 7 cm) made the  
design and weaving process extremely time 
consuming and tedious but rewarding.

    The world’s first blockchain empowered rug  
(www.twfber.com) with a digital fingerprint crys-
talizes the craftsmanship quality of Persian rug, 

The design of this rug is both symmetric and  
asymmetric and the use of silk gave a unique 
shining look to the rug and made it admirable since 
the colors changed according to the angel of view.

    It is mentioned in western records that  
Iranians walk on gardens that were knitted on 
warp and woof which create a sense of peace and 
belonging. The ubiquitous depiction of gardens 
in Persian carpets, frequently containing images 
of streams and fountains, and always expressing 
bounty and harmony. These evoke irresistibly of 
the promising paradise to come.

    Lahiji Carpet Group, the creator of this  
masterpiece, is a new ambitious brand known 
for creative and superior design.The group 
spent 8.5 years to turn the  craftsmanship of  
carpet weaving into spectator piece of artwork and 
completed the rug in early 2019. Chamrosh  
Technologies is partnered up with Lahiji Carpet 
(www.laijicarpet.com) and few ambitious brands 
such as Muhammad Rugs (www.muhammadrugs.
com) and rug east (www.rugeast.com) since 2018 to  
integrate digital technologies into carpet weaving  
which, indeed, are promising solutions for luxury 
rugs and can significantly contribute to their value 
chain. 

    TWFBER, which is one of the finest rug 
ever woven, takes one step forward from a 
 garden texture and simulates a galaxy with 1000  
different artistic elements, including flowers, 
birds, animals and aquatics in which every  
element has its own story.
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The history of Chamrosh Technologies is rooted 
in spirit of innovation when established in early 
2018 as a startup by integrating digital technologies 
to emphasize on storytelling and engaging rug fans. 
Its aim is to reinforce the authenticity of Persian 
rugs in order to globally protect and promote this 
celebrated element of Persian culture. 

    On August 27, 2020, Chamrosh team 
including 14 people visited Saraye Ameriha which 
is a large historic house in Kashan. Kashan is a 
city in the northern part of Isfahan province, Iran 
and  known for Maranjab Desert and Caravan-
serai located near the namak lake (or salt lake). 
    Saraye Ameriha was originally built as a  
family residence during Zand dynasty (1750-
1794) for the governor of Kashan. To reestablish 
a part of Kashan’s local culture, Ameriha House 
was restored based on its original layout and  
designs since 1999. The project finally completed 
in 2014 and the House is now transformed into a  
raditional-style museum and hotel with 38 rooms 
and a gallery to offer a wonderful stay. Saraye 
Ameriha has several interior and exterior yards, 
each consisting of pools and historical rooms and 
is known for having the highest wind catcher in 
Kashan    Chamrosh is an Intelligent System of record-

ing, identifying, and verifying the provenance of 
a handwoven rug by issuing and storing a digital 
certificate on the blockchain with data-backed 
evidence. The data is shared in a method that is 
accessible, trustworthy, and secure to verify the 
authenticity and report counterfeit(s).

    The purpose of visit for Chamrosh team was 
to produce a documentary of the World’s First  
Blockchain Empowered Rug (TWFBER) which 
will be introduced by Chamrosh Technologies 
and Lahiji Carpet Group in the first second quar-
ter of 2021. Over 250 years of heritage together 
with prestigious architecture of Saraye Ameriha  
provided a legitimate ambiance to reinforce  
authenticity of one of the finest rugs which  
symbolizes the most celebrated, recognizable, and 
 striking element of Persian culture.

    Chamrosh, however, is not about rugs only, it 
is an authentic mystical story of a small group of 
experts who aspires to co-create the legacy of an 
ancient art. More than 30 academics and industry 
experts from Amirkabir University of Technology 
and Bradford University School of Management 
and other  universities and institutes have been 
contributing to this remarkable project.
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You probably have the experience of using lux-
ury products such as cars, watches, and bags. All 
these items rely a great deal on brand intangibles 
and evoke a sense of myth and fascination. Some-
where in between is the singular and invaluable 
symbol from one of the most ancient civilizations 
in the world. Persian handwoven carpets or rugs 
carry over 2500 years of heritage, culture, and art 
that cover mystical stories of failures, victories, 
peace and love.

such  as the China Room on the Ground Floor of 
the White House and are well-known across the 
world for their intricate designs, elegant colors, 
and perfect craftsmanship, as well as intrinsic  
value.Experts believe that every knot in Persian 
rug ignites a burning desire that revitalizes the rug 
and generates a timeless appeal to the spectators. 
The market for Persian rug has been shrinking 
due to losing competitive advantages arising from 
 different challenges such as competition from  
machine-made carpets, changes in people’s  
appetite and lifestyle as well as counterfeiting is-
sues and trade restrictions. 

 The World’s First Blockchain Empowered Rug at
         Saraye Ameriha of Kashan

   Mark Houshmand*     Amirhossein Roshanzamir**     Amin Norouzi   ***

The world’s first blockchain empowered rug with a digital fingerprint crystalizes the craftsmanship quality of Persian rug and 

is woven in 1.5m x 2.46m size with 110 compound colours of pure silk and 6 million knots.  Lahiji Carpet Group, the creator 

of this masterpiece, spent 8.5 years designing the original map and weaving the knotted-pile. 

Ev ery knot ignites a burning desire that rev italizes the 

rug and generates a timeless appeal to the spectators

    The handwoven carpet or simply rug has  
always played a key role in the national economy 
and wealth in countries dominated by Persian art 
and culture. The history of the oldest rug, the Pa-
zyryk rug, goes back to 400 BC, however, Persian 
rugs becaome exquisite ingredients of the luxury 
ambiance including mosques and palaces when 
Safavid dynasty (1501-1736) transformed rural 
craft into a country art. Today, Persian rugs are 
used in many premium locations

   Today’s increasingly competitive global 
 landscape calls for innovative and extraordinary 
startups who posses the vision and values to drive 
exceptional business models across their entire 
 industry and change the rules of the game for  
buying, consuming and delivering value.  
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 چمــروش نــام پرنــده ای در اســاطیر ایرانــی اســت. بــدن ایــن پرنــده همچــون شــیر و ســر
 و بالهایــش همچــون عقــاب اســت. گفتــه می شــود زیســت گاه آن در رشــته کــوه البــرز
 اســت و از ســرزمین ایــران در برابــر هجــوم بیگانــگان محافظــت می کنــد. ایــن پرنــده ی
ــرش ــه دارد از ف ــه وظیف ــرارآمیزی اســت ک ــل اس ــی افســانه اصی ــروز تجل ــاطیری ام  اس
 دســتباف یــا همان قــــالی ایـــــران بــا ثبت تاریخچــه و تاییــد اصالتش محافظــت کند.ت

 این .اندش آفریده خود، زیباشناسی حس و تخیل و طبیعت از الهام با که است هنرمندانی بافنده دستان حاصل قالی

 با و آغاز پشم ریسیدن و چیدن زمان از عشق و شور با دارد آمیــزي اســـرار و اصیــل داستان هنري میراث

 و شدبخ می جان آن به که دارد حالی و حس قالی هاي گره تک تک رو این از .یابد می ادامه بافت و طراحی رنگرزي،

.ندک می هــیجان و بهت در غرق را آنان ذهن و روح و نوازد می هنر و زیبــایی همه آن به را بازدیدکنندگان چشــم

ــا ــت و ب ــتباف اس ــرش دس ــت ف ــد اصال ــی و تأیی ــت، ردیاب ــمند ثب ــامانه هوش ــده س ــداع کنن ــروش اب  چــــمــــ
 یک پارچــه کــردن فناوری هــای دیجیتــال، شــامل اینترنــت اشــیاء، پــردازش تصویــر و اپلیکیشــن موبایــل؛
می کنــد. ثبــت  بالکچیــن  روی  بــر  را  فــرش  تغییرناپذیــر  و  برگشــت  قابــل  غیــر  الکترونیکــی   شناســنامه 
ــت.ن ــی اس ــتباف ایرانــی و تشــخیص فرش هــای تقلب ــیدن بــه فــرش دس ــت بخش هــدف ایــن ســـامانه اصال

افسانه اصیل اسرارآمیز
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The history of Chamrosh Technologies is rooted in spirit of innovation when estab-
lished in early 2018 as a startup. Its aim is to reinforce the authenticity of Persian rugs 
in order to globally promote this invaluable element of Persian culture. 

A Technology to Forge
A Legacy to Co-create
A Story to Cherish

info@chamrosh.com 

+98 21 88803484

+98 912 1144414 

Ground Floor, No. 60, Eftekhari  Nia St, Vali Asr Ave, Tehran 1595613731, IRAN

Technologies 



KHAKROUD
ENGINEERING AND COMMERCIAL

COMPANY
PROFILE

Khakroud – Engineering and Commercial

Khakroud Company established in 2015 by its founders, Mr. Kashi Ghandi, Mr. Minaei & 
Dr. Abed Who had been involved for decades in different heavy civil constructions such as 
Dams, Hydropower Plants, Tunnels & Industrial schemes. Among many, Tajan Dam, 
Masjed-e-Soleyman Dam and Power Plant, Shahriar Dam, Karun III Dam, Kouhrang III 
Tunnel, Siahbishe Dam & Power Plant (All in Iran) and Sangtuda 2 Dam & Power Plant in 
Tajikistan as well as Kotlibhel Hydroelectric Power project in India could be referred to.
The majority of the underground civil works of Rogun HEPP in Tajikistan has been awarded 
to Khakroud Company since early 2016 and is due to be completed by late 2020.
Khakroud is committed to quality and time constraints of his clients.

 Unit B6, 6th Floor, NO. 26, East Daneshvar Alley, North 

Shiraz Ave., Mollasadra St., Tehran, Iran
88614340

88605229

www.khakroud.ir

info@khakroud.com

Company’s Information
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  Dear Respected Friends, 

First and foremost, I would like to wish everyone good health, success, and 
happiness. It is fair to say that we are experiencing serious challenges due to the 
COVID19 crisis. The spread of coronavirus disrupted global economy in over 
200 countries, and that is why experts consider COVID19 pandemic to be the 
biggest crisis deal which faced the world since World War II.  
     To face the challenges that arise from COVID19 in an uncertain environment, 
we must take new actions. Actions that are efficient but, above all, innovative, and 
supportive of people and communities. Our new approach in Export Magazine is 
to promote innovation and entrepreneurship in order to contribute to knowledge-
based economy and export-led growth. We form a small part of a wider 
community of successful business owners and entrepreneurs and we try to round it 
all out with new knowledge and a healthy dose of optimism.  
As a researcher, academic and business owner, I would like to invite you to join us 
on our journey and do contribute to our magazine.  
Last but not the least, I would like to express my gratitude to scholars, experts, 
entrepreneurs, and all colleagues who supported our team in publishing this 
edition.  
We look forward to hearing from you.

Best wishes,

Ali Farzad Mohajeri 

Director and Chief Editor
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