ﺻﺎدرات ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻟﻤﺎن

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮب ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و
آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎدوی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ
در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
داروﯾﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۸۰۰واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﯿﺎده ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺮﯾﺪ
ﺧﺎرج ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺧﯿﻠﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر
در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰات را “ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب” ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در
ﺑﺨﺶ راه اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ و راه
اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر وارد و ﻓﻘﻂ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
در ﮐﺸﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﺮاﺣﯽ
و راه اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وزارت ﺻﻤﺖ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﻨﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ،
ﻓﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻄﻮط را ﻃﺮاﺣﯽ و
راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ
اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻄﻮط در ﮐﺸﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻫﻢ از ﺑﺎزار
داﺧﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ از
ﺧﺎرج ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،اﮐﺜﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را ﻧﯿﺰ از
ﺧﺎرج ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎدوی درﺑﺎره ﺗﻮان ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮب ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و
آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
روی ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮد دارد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

ﺻــﺎدرات  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن دﻻری ﻣــﺎﺷﯿﻦ آﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ
وی اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ
در ﺣﻮزه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﺗﺒﺎدل ﮐﺎﻻ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺎدل ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﺎری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵درﺻﺪ ﺻﺎدرات و  ۱۰درﺻﺪ ﻋﻤﻖ
ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﻮب وزارت ﺻﻤﺖ در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،در ﺑﺨﺶ
ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻓﻮﻻد در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
 ۵۱درﺻﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﻮر در

ﺣﻮزهﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶۵درﺻﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﻓﻮﻻد را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

