ﮔﻔﺘﮕـﻮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز ﺑـﺎ اﺣﻤـﺪ
ﺑﺮﺟﺴـــﺘﻪ
ﺻﺎدﻗﯿﺎن،ﮐـــﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ـﮏ
ـﺎی ﺗـ
ـﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬـ
ـﯽ و ﻣﻮﺳـ
اﯾﺮاﻧـ
ﻣﺎﮐﺎرون ،دراژه ،ﻓﺮش ﮐﻮﯾﺮ ﯾﺰد
و …

ﻟﻄﻔﺎ

ﺿﻤﻦ

ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﺧﻮد،

ﺷﺮح

ﻣﺨﺘﺼﺮی

از

– ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎدﻗﯿﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﺘﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺠﺎری ﭘﺪرم در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ  .داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ای ﮐﺎش ﺑﺘﻮاﻧﺒﻢ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﻧﻪ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
 ،ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ  ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪم و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻘﺪس ﺳﺮﺑﺎزی  ،ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ،
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم .
در اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ) ﺳﺎل  (۱۳۶۰ﻋﻼﺋﻖ ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﻓﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد  ،ﻟﺬا ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق
ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮش ﺳﺘﺎره ﮐﻮﯾﺮ ﯾﺰد را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  ،ﺑﻨﺎی آن را
ﮔﺬاردﯾﻢ و ﺳﺮآﻏﺎز دوراﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز  ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ

دﻫﻬﺎ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺪ.
ﮔﺮوه ﺳﺘﺎره ﮐﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرن» :ﻓﺮش ﺳﺘﺎره ﮐﻮﯾﺮ ﯾﺰد« ،
»ﻓﺮش ﺧﺎﻃﺮه ﮐﻮﯾﺮ ﯾﺰد« » ،ﻧﺴﺎﺟﯽ ﯾﺰد«  » ،رﻧﮕﺮزی ﯾﺰد « » اﻟﯿﺎف
ﯾﺰد«  ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﯽ
ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن در ﭘﻨﺞ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن  ،ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻃﺮه ﻣﯽ
زﻧﺪ …
ﺳﺎل  ۱۳۷۲در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ وارد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدﯾﻢ و ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎن از واردات
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺷﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات آن را ﯾﺎﻓﺖ  .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ  ،دارای ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت »آردداران«  » ،ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﭘﯿﮑﻮﺗﮏ « و
ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دراژه وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﺷﺪه و در ﺳﺎ ل  ۱۳۸۹ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ » ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻻوان « ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﻢ وارد ﺷﺪم
.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ  ،دﻫﻬﺎ واﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺻﻨﻔﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ  ،در ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺻﻨﻔﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ وارد آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﯾﻢ  ،ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و در
دﻫﻪ ﻫﺎی  ۶۰و  ۷۰ﻧﯿﺰ  ،دو دوره ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺰد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪم و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان
ﺣﻀﻮر دارم.اﯾﻨﮏ اﻣﯿﺪوارم ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺗﻼش و ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﻼی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
– از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﮕﻮﺳﺖ و از ﻣﺴﺒﺒﯿﻦ
ﺧﺮوج اﺟﻨﺎس ﺧﺎرﺟﯽ از ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺮﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج ارز از
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ،ﺑﺎزار ﻫﺪف ،ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﭼﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺻﺎدرات و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﭼﻮن ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺑﺎزار داﺧﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﻫﻢ از اول ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار ﻫﺪف را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
– ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻓﺮش اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﺮش اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﺨﺎﻃﺮه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻗﻮی ﻇﺎﻫﺮ
ﺷﺪﯾﺪ ،اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ را ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟

در ﺑﺤﺚ ﻓﺮش در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻻن ﺑﻬﺎی آن را ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ در اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا زﺣﻤﺎت ﻣﺎ زﯾﺮ ﭘﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﺑﺤﺚ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ،ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻓﺮش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،ﺗﻔﮑﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻮد و
ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺪﻣﻪ زد.ﺑﺤﺚ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ
از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻓﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد در دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻓﺮش
اﯾﺮاﻧﯽ از ﻧﻮع ﻓﺮش ﮐﺮﻣﺎن ،ﮐﺎﺷﺎن ،ﻗﻢ و ﺗﺒﺮﯾﺰ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻃﺮح ﮐﺎﺷﺎن را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻧﺎﺋﯿﻦ را در ﻃﺒﺲ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﮐﺮدن ﻓﺮش ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد و
ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺻﻞ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻓﺮش ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردﯾﻢ ،ﻫﻨﻮز ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮش ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﻓﺮش ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر را ﻟﻄﻤﻪ ﻧﺰﻧﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ،ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺮش
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت را از آﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن
آﻧﻬﺎ اﺻﻼ ﻓﺮش و ﮔﺮه را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدﯾﻢ رﻧﮓ ،ﺑﺎﻓﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮش ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﯾﺪه
در اﯾﺮان وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦ اﯾﺪه در اﯾﺮان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ و از اﯾﺮان رﻓﺖ .ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ از ﻣﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻮﺣﯽ ﻫﺪﯾﻪ داد .
ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﻓﺮش را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮش ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ و در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺻﺪدرﺻﺪ ﻓﺮش ﺑﻮد ،اﻻن ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮش
را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در آن زﻣﺎن ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮدﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﺮان
ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
– ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ و
از ﭘﯿﺸﺘﺎزان ﺻﺎدرات ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻼﺗﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻗﺒﺎل ﮐﻤﺘﺮی دارد؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺑﺤﺚ ﺗﻮرم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﺑﯿﻤﻪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از ﻧﻈﺮ ﺻﺎدرات ،ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﺪارد و ﻗﯿﻤﺖ ارز در ﺟﻬﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ واردات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن
ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺻﺎدرات ﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ دار ﺷﻮد و ﻫﻢ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻗﺎﭼﺎق وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ
ﻧﮕﺬارﯾﻢ رﺳﻤﯽ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ
اﻟﺰام ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﯿﻤﺖ در ﺷﻠﻒ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ،اﺳﺎﺳﺎ ﻗﯿﻤﺖ را روی ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
در واردات اﯾﻦ اﻟﺰام ﻧﯿﺴﺖ و آزاد اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ وارد ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﻣﻐﺎزه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﻗﯿﻤﺖ
اﺟﻨـﺎس ﺧـﺎرﺟﯽ ﻧـﺪارد و ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻮد ﺑﯿﺸﺘـﺮی روی آن ﺑـﺒﺮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺮا ﺟﻠﻮی دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮوش ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺨﺮد و اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮوﯾﺞ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارد.
اﻋﺘﺮاض ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻟﺰام ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺷﻮد ،در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺤﺚ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﻮد اﻣﺎ اﻻن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ و رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ دارﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ و ﺑﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ روش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮد
وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺎﭼﺎق ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ارز و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ارز را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺷﻤﺸﯿﺮ دوﻟﺒﻪ اﺳﺖ و روی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﺧﻠﯽ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ،وﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻫﺰﯾﻨﻪ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل در ﺑﺤﺚ
ﺻﺎدرات رﻓﻊ ﺷﻮد ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻓﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﺧﻠﯽ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺮخ ارز را ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
_ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻤﺖ دارﯾﺪ ،ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اﺗﺎق در ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺻﺎدرات ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺳﻪ ﻗﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ

ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ رای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﺸﮑﻼت را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ .ان ﺷﺎﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻮدن در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺧﻮد
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
– اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻮاﻧﻊ و ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی اداری ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﻪ،
ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﯾﮏ واﻗﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎی اداری،
ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و اﯾﻦ روش ﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد .وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ اﻣﺮ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪه و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و
ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ درﺣﺎل ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ،
ادارات ،ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺠﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن و آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﻮارد ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد و از آﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ را اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.
– ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر از ﺟﻤﻠﻪ روﺳﯿﻪ ،ﭼﻪ
ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وارد اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻋﺮاق ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺮ
رﻗﯿﺒﺎن واﮔﺬار ﻧﺸﻮد؟
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺰﯾﺖ
ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ دارﻧﺪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و آﻧﺮا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر
درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
در ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎ ،ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ
و ذاﺋﻘﻪ ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزار را درﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و
درﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﻨﺎﺳﺐ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻮی ﺳﻮرت ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،در ﺑﺤﺚ ﭘﺴﺘﻪ ،زﻋﻔﺮان و ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮزی ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻮان و ده ﺳﺎﻟﻪ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ و ﺳﯽ ﺳﺎل اﺳﺖ .در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺮف داﺧﻞ اﺳﺖ.
در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻮال ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺪود
 ۴۰۰دﻻر ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯿﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ
از دوﻟﺖ  %۳۰ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺎدرات ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻮﭘﺎ و ﺟﻮان اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دارد ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﻟﺖ دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ دوﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ وﺟﻮاﯾﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺑﺤﺚ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎزار و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ دارد و آدم ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن را ﺑﮑﻨﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺰﯾﺖ دار را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﻨﺪ و آن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎص رﺷﺪ ﻻزم را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺻﺎدرات
ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
– ﻫﺮﭼﻨﺪﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزار
وارد ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  R&Dﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﺳﺖ؟
ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ و
ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای وﺟﻮد دارد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی را دارد و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ب ،اﻣﮕﺎ  ،۳روی ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ د ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.از
ﻧﻈﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻃﻌﻢ ،رﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﻮدر
رﯾﺤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻧﻌﻨﺎع ،آوﯾﺸﻦ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ را ﺑﺮای ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﻼ آﻟﻔﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزﺷﯽ دارد ﻫﻢ
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻮع ﺑﺎغ وﺣﺸﯽ
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن.

– ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎرﺷﻤﺎ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺮ
ﺷﻤﺎ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
اﻓﺘﺨﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﮐﺸﻮر
ﻫﺴﺘﯿﻢ و درﺑﺤﺚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ
اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺴﺎل ﺑﺎز ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻻن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ
ﻗﺪری ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر
دارﯾﻢ آن را ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ داﻧﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در آﯾﻨﺪه
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻤﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ روم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻋﻼﻗﻪ اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﻘﺪس ﻣﯽ ﺷﻤﺎرم ،ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻘﺪس ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺼﻮص
در ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎرﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۷۲ﺑﺮای
ﻣﺬاﮐﺮه در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﻟﻤﺎن رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم ،روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻢ و در ﻣﺴﯿﺮ
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﺘﯿﮏ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ آن روﺷﻦ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد،
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم دﯾﺪم ﯾﮏ ﻓﺮش ۹

ﻣﺘﺮی ﻃﺮح ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺳﺘﺎره ﮐﻮﯾﺮ ﯾﺰد ﮐﻒ ﻣﻐﺎزه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
اون ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻨﻮز در ﺻﺎدرات ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ دﯾﺪن آن ﻓﺮش
ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آن ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ و
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﻦ را از ﺗﻨﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
– ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون اﻓﺘﺎدﯾﺪ؟
ﺳﺎل  ۷۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ روز آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖ زاده ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ وزﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﺎ و ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖ زاده
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز در ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
آن ﻫﻢ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ آﻧﮑﺎرا ﺑﻮد و ﻣﻦ در آن روز ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﻬﯿﺐ زدم
ﭼﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ وزﯾﺮﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﻢ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ
و در آن زﻣﺎن اﺳﺘﺎرت ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ زده ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﮏ
ﻣﺎﮐﺎرون ﺷﺪ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ
آورد و ﺑﺎرﯾﻼ و آﻧﮑﺎرا را از ﺑﺎزار ﺑﯿﺮون ﮐﺮد.
ﻧﺰدﯾﮏ  ۹-۱۰ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪاً ﮐﻢ ﮐﻢ
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮی ﮔﺎم ﻧﻬﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﯾﻢ دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺘﺨﺎرﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺒﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮردارﻧﺪ

و

اﯾﻦ

رﻗﺒﺎ

ﺑﺎﻋﺚ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺪون رﻗﯿﺐ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
– دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺛﺮ ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ آن ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ و
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در اﯾﺮان ﯾﮏ ﺷﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای
ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻫﺪف از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻓﺮادی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ،آﺷﻨﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺎره ﻏﺮﻓﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﺎ آن ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺣﻮزه ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ اﻧﺤﺼﺎری اﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﮐﺎﻧﺎل  ZDFآﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه اﺳﺖ
از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
اﻧﺤﺼﺎر ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .

– ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮﺟـﺎم و دوران ﭘﺴـﺎﺗﺤﺮﯾﻢ آﯾـﺎ ﺑـﺎزار روی ﺧـﻮﺷﯽ ﺑـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺻﻌﻮدی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﻨﺪی دارد .ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﺷﺒﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
اﺣﯿﺎی اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮان ﻫﺮاﺳﯽ ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺎت را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮐﺸﻮرﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
– ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن دارﯾﺪ ؟
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺪ
آن ﺑﺎوری ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﺣﺘﻤﺎً ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی زﯾﺎد ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎور و ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ.

