
می شود، درحالی که ممکن است در سال انتخابات برای 
او خیلی هزینه زا باشد؛ اما دارد درگیر می شود اقتصاد را 
که ما اینجا با سالم و صلوات  کاری  کند؛ یعنی  زودتر باز 

که انجام دهند! انجام دادیم، آرزوی آن ها است 

بــه جــاده  قـــدری  را  مــا  احــســاس می کنم نفت     
که بحران 2008 باعث  انحرافی ببرد. از شما شنیدم 
چین،  به  آمریکا  از  تکنولوژی  انتقال  به واسطه  شد 

کند. کمتر  چین بتواند فاصله اش را 
کری: یعنی دوره ای مهم از انتقال تکنولوژی و  شا

انتقال سرمایه شان!

وجود  فرصت هایی  چنین  دوره  این  در  کنون  ا   
سرمایه،  جریان  می تواند  کشور  دو  کدام  بین  دارد؟ 
کار و بحث اتحادهای منطقه ای برقرار باشد؟  نیروی 
ــران فکر  ــ مــن حــتــی داشــتــم در ســطــح خـــرد بـــرای ای
ورشکست  اسپانیا  در  ایرالینی  دیدم  مثاًل  می کردم؛ 
شده، در جا ذهنم رفت به اینکه با ورشکست شدن 
یا  کرد  تأمین  را  و قطعاتی  آنجا رفت  به  آن، می شود 
که مثاًل در هواپیما تحریم  دانش فنی برای خودمان 
هستیم؛ یعنی یکسری فرصت هایی که چه برای بقیه 

کشورها باشد، چه برای ما.
ایجاد  را  تغییر  سریع تر  بتواند  که  کشوری  فکری: 
انجام  را  تــولــیــدی  اقــتــصــادی  ــالن  ک ــارهــای  ک کــنــد، در 

که چینی ها دارند  کاری  که موفق تر باشد. اآلن  می دهد 
نیازهای  با  را  صنایع  بالفاصله  که  است  این  می کنند 

کرونایی تطبیق دهند. فعلی جهان، نیازهای 
کری: عین آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم. شا

باالیی  انعطاف  کــشــوری  در  وقــتــی  بــلــه،  فــکــری: 
گــزارشــی نوشته  ــران  ــ ــاشــد؛ دربــــاره ای وجـــود داشــتــه ب
را در منطقه  کار  بتوانیم این  گر  ا بر طبق آن  که  بودیم 
خاورمیانه انجام دهیم، هزینه به دست آوردن خیلی از 
که باال بود، پایین تر می آید؛ مثاًل پتروشیمی ها  کاالهایی 
کنند  اقدام  ضدعفونی کننده  مایع  تولید  برای  بتوانند 
که تحت تحریم جدی هستند، به سرعت  و نساجی ها 
به  فــرش،  تولید  به جای  مثاًل  و  دهند  تطبیق  را  خــود 

سمت تولید ماسک و لباس های پزشکی و... بروند.
ع  مــزار مثاًل  به سرعت  بتواند  کــه  کسی  بنابراین 
کشت سویا ببرد و این  کند و زیر  هندوانه اش را تبدیل 
کرده باشد، در مدیریت شرایط  ظرفیت را در خود ایجاد 

کرونا برنده تر هستند. کنونی دنیا قطعًا نسبت به 
از  فکری  دکتر  آقــای  فرمایش  تکمیل  در  کری:  شا
گفتید،  که  سه جهت توضیح بدهم؛ یکی درباره همین 
ما ناچار به جهش تولید هستیم و تمام صادراتمان در 
کاالهای انرژی محور از جمله LPG، سنگ آهن و فوالد 
و  مــازاد عرضه  با  در 2020  که  واقعًا می دانیم  ما  است. 
که می ماند  کاهش تقاضا مواجه می شویم و تنها راهی 
که پایین دست این ها را جهش دهیم؛ این  این است 

ج از نیروهای صادراتی شما است، اما ناچار به این  خار
کار هستیم.

چیست؟  می خواهیم  بــحــران  ایــن  از  مــا  آنچه     
تکنولوژی های تک  که چین می گوید من  مثل 2008 
می خواهم؛ خواسته ما از خارج از کشور چیست؟چه 

مواد اولیه ای می خواهیم؟
منظم  جریان  یک  سیستم  ابتدای  در  کری:  شا
صنعتی  توسعه  برنامه  آن،  انتهای  در  و  اولــیــه  ــواد  م
برنامه  یعنی  اســـت؛  ایـــن  مــاجــرا  اصـــل  مــی خــواهــیــم. 
سال ها  همین  در  می گفتیم  مدام  که  صنعتی  توسعه 
کنون  ا و  می خواهیم  چــه  نمی دانیم  مــا  اســت!  الزم 

می گوید  شما  به  دقیقًا  که  آمــده  بیرونی  عامل  اتفاقًا 
در  به خصوص  ــا،  آن ه همه  در  شما  و  می خواهد  چه 
بیمارستانی،  تخت  یعنی  ثابتش،  بهداشتی  بخش 
برخالف  شما  داریـــد.  کمبود  تجهیزات  و   ICU تخت 
برود  بین  از  کرونا  گر  ا نگران هستند،  که  کشورها  بقیه 
تخت  نسبت  و  ــد  داری کمبود  کنیم،  چه  مــازاد  ایــن  با 
گسترده  شبکه  اینکه  وجــود  با  اســت.   1.7 نفرتان  به 
حد  در  را  ایــن  همه جا  کــه  داریـــد  را  بهداشتی  دولــتــی 
که  هست  هم  ایــن  نــدارنــد؛  روستا  در  بهداشت  خانه 
کاماًل خالی است، هرچند هیچ گاه بالاستفاده  جاهایی 
گر ما  که ا نخواهد ماند. این حقیقت خیلی مهم است 
امروز تصمیم بگیریم خیلی بیشتر از 98 و 97 می دانیم 

توسعه صنعتی که مدام می گفتیم در 
همین سال ها الزم است! ما نمی دانیم 
چه می خواهیم و اکنون اتفاقًا عامل 

بیرونی آمده که دقیقًا به شما می گوید 
چه می خواهد و شما در همه آن ها، 

به خصوص در بخش بهداشتی ثابتش، 
یعنی تخت بیمارستانی، تخت ICU و 

تجهیزات کمبود دارید. شما برخالف بقیه 
کشورها که نگران هستند، اگر کرونا از بین 
برود با این مازاد چه کنیم، کمبود دارید و 
نسبت تخت به نفرتان 1.7 است. با وجود 

اینکه شبکه گسترده دولتی بهداشتی 
را دارید که همه جا این را در حد خانه 

بهداشت در روستا ندارند؛ این هم هست که 
جاهایی کاماًل خالی است...
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