ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﺎ
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﺷﺪی  ،ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺳﺎزی ﻣﺮﺷﺪﮔﻮﻫﺮ
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﺷﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،۱۳۳۸ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی
ﻣﺮﺷﺪﮔﻮﻫﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزان ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻧﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﭼﮑﯿﺪه اﯾﺴﺖ از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ
اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن:
س :ﺟﻨﺎب ﻣﺮﺷﺪی ﻟﻄﻔﺎً ﺳﺎﺑﻘﻪ ای از ﺧﻮدﺗﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺪم ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺒﻮد
و ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎرﻫﺎ از ﺗﺮاﺷﮑﺎری ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻨﺪه از ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻢ آﻻت وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪم و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در آن زﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭼﯿﭙﺲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی داروﺳﺎزی
ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۵۵وﻗﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ آن
زﻣﺎن در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮم دﻫﻨﺪه ﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﭙﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﺸﻮر ﮐﺮدم ﭼﺮا ﮐﻪ
آن زﻣﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎن ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی در ﺣﻮزه
ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﭘﺨﺖ ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻧﻤﻮدم و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۴۰ﺳﺎل اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ را دارﯾﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎن
ﮐﺸﻮر ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺧﯿﺮاً اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺣﺠﯿﻢ و
ﻧﯿﻤﻪ ﺣﺠﯿﻢ ،وارد ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺷﻮﯾﻢ.
س :ﭼﺮا ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﻧﺎﻧﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر اﻗﺪاﻣﯽ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟
ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ورود ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﭼﻮن آرد
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﻧﻮا ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﻻن ﺣﻀﻮر دارد ،ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی ﻓﻨﯽ ﺳﺎز ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
اﺻﻮل را در ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎص داد در ﻋﻮض اﯾﻨﮑﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯿﻬﺎ داد.
وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻧﺎن ﺣﺠﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎن
ﻟﻮاش و ﺗﺎﻓﺘﻮن را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﻟﺬا اﮔﺮ
ﻧﺎﻧﯽ را از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎرج ﮐﺮدﯾﻢ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و
داﻧﺶ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را وارد ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ و ﺑﺮﺑﺮی را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻮاش ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از
آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯾﻬﺎ ﻧﺸﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯿﻬﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و اﺑﺪاع آن
ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﻮده آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ  .اﮔﺮ
ﺧﻮد ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ  ۴ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

س :ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﻌﻨﻮان دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻧﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﮐﺸﻮر ﭼﻪ راﻫﮑﺎری را ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد در واﺣﺪﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎل  ۸۵اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ آن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﺎی
ﮐﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر رﻫﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ اﻻن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ در اول راه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزاﻧﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﯽ درﺻﺪی ﺳﺎﺧﺖ ،ﻓﺮوش
ﮐﻤﺘﺮی در ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ۳۰درﺻﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و روﻧﻖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﺑﺎ
۷۰درﺻﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
س :ﭘﺲ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻗﻮت اﺻﻠﯽ
ﻣﺮدم اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟
ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ،ﯾﮏ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ رﮐﻦ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﻮد ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ و
دوم ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺮﻏﻮب و ﺳﻮﻣﯽ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.

س :ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ در ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﺟﺎم و
راﻫﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
در دوران ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻧﺒﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺻﺎدرات و واردات ﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ
و ﺷﻮﮐﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ وارد ﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت در
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ وارد ﺷﻮد ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و واردات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﮐﺸﻮر دوﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪر

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی ﮐﻪ ﮐﻞ ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ دارد ،وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺻﻔﺮ دارﯾﻢ ،وﻟﯽ راﻫﻤﺎن را اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
آﻧﻬﺎ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺿﻌﻒ وﺟﻮد دارد ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﯿﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮ
اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
اروﭘﺎﯾﯿﻬﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
س :ﭼﻪ راﻫﮑﺎری را داﺷﺘﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد؟
در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻋﺮاق ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﻮﻗﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺷﺮط و ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﻠﺖ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﺻﻼ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  .ﮐﻼ ً ﭼﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ،
در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ورود اﺟﻨﺎس و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻﺗﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد.
س :ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد؟
اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺎن ﺑﻮد ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺑﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ
ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ  .وﻗﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه در آن ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ از ﺑﺎور ﺧﺎرج
ﺑﻮد و ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ از
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺬت ﮐﺎر و
ﺷﺎدی ﺑﻨﺪه را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮد.

