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مرکز نمایشـگاهی میالن- FieraMilano - از 9 تا 13 اکتبر 2018 )17 تا 21 مهر97( میزبان سـی و یکمین دوره نمایشـگاه BI-MU بود. 
این نمایشـگاه که مهمترین نمایشـگاه ایتالیا در زمینه ی ماشـین ابزار، ابزارماشـینکاری، رباتیک، اتوماسیون، تولید دیجیتالی و صنایع وابسته 

اسـت، توسـط انجمن ماشین ابزار، رباتیک و اتوماسـیون ایتالیا )UCIMU( و EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE برگزار شد. 

قبل از ارائه گزارش از نمایشـگاه، توجه شـما را به آمار مربوط به صنعت ماشـین ابزار، رباتیک و اتوماسـیون صنعتی ایتالیا و جهان در سـال 
2017 جلب می کنم تا جایگاه این صنعت و نمایشـگاه مربوط به آن مشـخص شـود.

در سـال 2017، اقتصاد ایتالیا با رشـد 1.5٪ بهترین عملکرد را در چند سـال گذشـته داشـته که در مقایسـه با سـایر کشـورهای اروپایی، 
کمتریـن رشـد اقتصـادی بعـد از یونان اسـت. در همین سـال تولید ماشـین ابـزار در جهان با رشـد6.4٪ به حـدود 75.100 میلیـون یورو 
رسـید. ایتالیـا کـه در ایـن زمینـه، عملکـرد قابـل توجهی داشـته و توانسـته باالتـر از این میانگیـن تولید کند موفق شـد با یک پلـه صعود، 
جایـگاه سـوم را در بیـن کشـورهای تولید کننـده جهان تثبیت کند. در این سـال، تولید ماشـین آالت، روبات ها و سیسـتم های اتوماسـیون 

ایتالیا به 6085 میلیون یورو رسـید که نسـبت به سـال گذشـته 9.6 ٪ افزایش داشـته اسـت. 

اتحادیـه اروپـا کـه همیشـه مقصـد اولیه فروش ماشـین ابزار ایتالیا اسـت در سـال 2017 مبلـغ 1451 میلیون یورو ماشـین ابـزار ایتالیایی 

گزارش از
 سی و یکمین نمایشگاه

            BI-MU میالن 
ایتالیا

w w w . b i m u . i t 
گزارش از محمد برزگری
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خریـداری کـرده اسـت. خریدکشـورهای آسـیایی کـه دومیـن بازار 
ماشـین ابـزار ایتالیایی اسـت؛ نسـبت به سـال 2016 به میـزان 6.7 

درصـد افزایـش داشـته و بـه 721 میلیون یورو رسـید.

در سـال 2017 کشـورهای خاورمیانـه 112 میلیـون یـورو ماشـین 
ابـزار از ایتالیـا خریـداری کردنـد. صادرات بـه امارات متحـده عربی 
)4.8٪+، 26.1 میلیـون یـورو( و ایـران )89.5٪+، 13.2 میلیـون 
یورو( افزایش داشـته و تحویل به عربسـتان سـعودی بـا مبلغ 23.8 

میلیـون یـورو ثابت مانده اسـت.

در سـال 2017، ایتالیا خود نیز وارد کننده ماشـین ابزار، اتوماسیون 
و رباتیـک به مقدار 1764 میلیون یورو بوده اسـت.

این کشـور در انتهای سـال 2018 نتیجه دو سـال برنامه ریزی برای 
گـذار از تولیـد سـنتی بـه تولیـد دیجیتـال و ورود به صنعت نسـل 
چهار را برداشـت می کنـد؛ به همین دلیل نمایشـگاه 31BI-MU با 

عنـوان عصر دیجیتال ماشـین آالت معرفی شـده بود.

سیسـتم های  و  افزودنـی  سـاخت  بـر  عـالوه  نمایشـگاه  ایـن  در 

اندازه گیـری، مکاترونیک و جوشـکاری موضوعـات جدید تکنولوژی 
ماننـد اینترنـت اشـیاء، کالن داده، پـردازش ابری، امنیت سـایبری، 
واقعیـت افـزوده، سیسـتم های تشـخیص تصویـر بـه موضوعـات 

نمایشـگاه اضافـه شـده بود. 

شـرکت کننـدگان اصلی ایـن رویداد، 1056 شـرکت بودنـد که 40 
درصـد آنهـا از خـارج از ایتالیـا و از 27 کشـور حضـور داشـتند. در 
ایـن نمایشـگاه حدود 4000 ماشـین با ارزش 500 میلیـون یورو در 
مسـاحتی بیـش از 100000 متـر مربع بـا 10درصد بیشـتر از دوره 

قبل بـه نمایش گذاشـته شـده بود.

نمایشـگاه BI-MU از لحاظ موضوعی مانند نمایشـگاه صنعت تهران 
اسـت با این تفاوت که در نمایشـگاه BI-MU ماشـین آالت ورقکاری 
 Lamiera ارائـه نمی شـود و موضـوع ورقکاری مربـوط به نمایشـگاه
اسـت. امـا از لحـاظ وسـعت، ماشـین آالت و تکنولـوژی و همچنین 
مدیریـت قابل مقایسـه نمی باشـند. همچنین به دلیـل تحریم ها، از 
بین المللـی بـودن نمایشـگاه صنعت تهـران تنها یک پیشـوند مانده 
اسـت و دیگر خبری از برندهای مطرح جهانی در نمایشـگاه صنعت 
تهران نیسـت در حالیکه در نمایشـگاه BI-MU ایتالیا اکثر برندهای 
مطـرح دنیـا بـا تمام قـدرت خود حضور داشـتند. بـا آنکـه ایتالیا از 
کشـورهای پیشـتاز در صنعت ماشین ابزار اسـت و می توان گفت در 
زمینه ماشـین آالت بزرگ و سـنگین تـراش حـرف اول را می زند اما 
HYUN-  ایـن موضوع سـبب نشـده بود که برندهای آسـیایی ماننـد

مطـرح جهانـی  برندهـای  و   DAI VIA ،DOOSAN ،BROTHER
ماننـد: DMG MORI ،Mazak ،FANUC ،GUHRING ،ZAYER و... 

حضور پررنگ نداشـته باشـند.

صنعـت ماشـین ابـزار و قطعات آن شـامل انواع اسـپیندل ها، ریل ها 
موتورهـا و کنترل هـا و همچنیـن ابـزار ماشـینکاری بخـش اعظـم 

وضعیت تولید، مصرف، صادرات و واردات در صنعت ماشین ابزار، رباتیک و اتوماسیون صنعتی ایتالیا در سال های 2015 و 2016 و 2017
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نمایشـگاه را بـه خـود اختصاص داده بـود. همچنین بخش سیسـتم های 
اندازه گیـری کـه جـز الینفک نمایشـگاه های ماشـین ابزار اسـت در این 

نمایشـگاه نیـز بـه خوبی نمود داشـت.

امـا بازدیدکننـدگان بخـش مربـوط بـه سـاخت افزودنـی شـاهد رشـد 
قابـل توجهـی بودنـد. پرینتر هـای سـه بعـدی بـا پرینـت انـواع قطعات 
پالسـتیکی و فلـزی آمده بودند تا خود را رقیـب جدی و روش جایگزین 
سـاخت سـنتی معرفـی کننـد. شـکل فوق یـک ابزار گیر سـاخته شـده 
بـا پرینتر سـه بعدی را نشـان می دهد که سـبکتر و سـریعتر از سـاخت 
سـنتی سـاخته می شـود. همچنین بـرای خنـک کاری ابـزار، راهگاه های 

دقیقی پرینت شـده اسـت.

از موضوعـات دیگـر ایـن نمایشـگاه شـرکت های اسـتارت آپ بودنـد که در 
بخـش BI-MU STARTUPPER حضـور داشـتند. شـرکت های جدیـد و 
مخترعـان جوانـی که درگیر توسـعه محصـوالت و انجـام پروژه های مرتبط 
بـا مهندسـی سـاخت و تولید و ماشـینکاری فلزات می باشـند ایـن امکان را 
داشـتند کـه محصـوالت خوش سـاخت خود را بـه معرض فـروش بگذارند. 
همچنین در این بخش سـازمان EIT Digital به عنوان یک سـازمان پیشرو، 
کـه هدایـت تبـادالت دیجیتالـی در اروپا را عهده دار اسـت، حضور داشـت.

 ROBOT.بخش رباتیک و مکاترونیک نمایشگاه نیز پیشرفت خوبی داشت
 SIRI -Italian Robotics and Automation با حمایت   ،PLANET
Association، انجمن رباتیک و اتوماسیون ایتالیا، ربات های صنعتی و 

همکار زیادی را ارائه کرده بود.

مجموعه ای  بلکه  نبود  ابزار  ماشین  نمایشگاه  یک  تنها  نمایشگاه  این 
مختلف  انجمن های  همگرایی  و  مسابقات،  کنفرانس ها،  و  همایش ها  از 
ماشین ابزار، اتوماسیون، رباتیک، مکاترونیک، ساخت افزودنی، مهندسی 
سطح و... بود. بخشی از سالن نمایشگاه را به کنفرانس ها اختصاص داده 
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در حال  نمایشگاه  در محل  مختلفی  سمینارهای  و 
برگزاری بود. 

اهمیـت بـه نسـل جـوان واقعیتـی اسـت کـه بـه 
می شـود؛  دیـده  ایتالیـا  نمایشـگاه های  در  خوبـی 
FON-  نهـادی بـه نـام سـیاره جوانـان بـا همـکاری

بازدیـد  امـکان   ECOLE و   DAZIONE UCIMU
2200 دانـش آمـوز و هنرجو را مهیا کـرده بود و در 
انتهـای بازدید بـه ازای تعداد سـاعت بازدید مدرک 

»یادگیـری مرتبـط بـا کار« ارائـه مـی داد.

در  مسـابقه  یـک   Welcome to Automation
زمینـه سیسـتم های اتوماسـیون و رباتیک می باشـد 
کـه توسـط BALLUF سـازماندهی شـده و دانـش 
آمـوزان هنرسـتان ها و موسسـه های فنی حرفـه ای 
را در همـه جـای ایتالیـا می تواننـد در آن شـرکت 
کننـد. UCIMU یکـی از حامیـان این مراسـم بود و 

به سـه مدرسـه برتـر جایـزه داد.

جوایـز برترین هـای مکانیک توسـط UCIMU به آن 
دسـته تعلـق می گیـرد که در سـیر تکاملـی صنعت 
می کننـد.  و  کـرده  مشـارکت  ایتالیایـی  مکانیـک 
 31.BI-MU/نهمین دوره مراسـم اهـدای جوایز  در
SFORTEC INDUSTRY در روز 12 اکتبر انجام شد.

»فلسـفه نشـان آبی« برای شـرکت های اسـتفاده کننده از 
UCIMU نشان 

نشـان  یـک  کـه   UCIMU نشـان   
ممتـاز بـرای تولیدات معتبـر ایتالیایی 
اسـت بـه شـرکت هایی داده می شـود 
که قادر باشـند ماشـین ابزاری بسـازند 
که پایداری زیسـت محیطـی این تجهیـزات، در چرخه 

تولیـدی مورد اسـتفاده خـود را تضمیـن کنند.

خریـداران  یوتیـوب  و  اینترنـت  وجـود  بـا  امـروزه 
علمکـرد  و  جدیـد  تکنولوژي هـاي  مي تواننـد 
اینترنـت  در  بیشـتر  جزئیـات  بـا  را  ماشـین آالت 
مشـاهده کننـد و در مـورد خرید خـود بهتر تصمیم 
بگیرنـد لذا اهمیت نمایشـگاه ها دیگـر در عرضه کاال 
نیسـت بلکه محلـي براي مذاکره و چانـه زني خریدار 
و فروشـنده اسـت. بـه همیـن دلیـل برگزارکنندگان 
نمایشـگاه سـعي زیـادي مي کننـد مشـتریان سـنتي 
خـود را حفـظ کـرده و روش هاي جدیدي بـراي جذب 
مشـتري ابداع کننـد. در این راسـتا UCIMU  انجمن 
صنعتـي  اتوماسـیون  و  رباتیـک  سـازان،  ماشـین 

ایتالیـا- بـا همـکاري وزارت توسـعه اقتصـادي و آژانـس تجـاري ICE ایتالیا از 
250 خریـدار و روزنامـه نـگار خارجـي بـا قبـول تمـام هزینه هـا از 22 کشـور 
دعـوت کـرده بـود. ایـن کشـورهای شـامل: الجزیـره، برزیـل، کانـادا، چیـن، 
اتیوپـی، هنـد، اندونـزی، ایـران، مالـزی، مراکـش، مکزیک، لهسـتان، روسـیه، 
عربسـتان سـعودی، صربسـتان، اسـلونی، تایلند، تونس، ترکیه، ایـاالت متحده 

آمریـکا و ویتنـام بـود.

هیـات ایرانـی متشـکل از 13 نفـر از مدیـران و کارشناسـان صنعتـی و یـک 
خبرنـگار از مجلـه سـاخت و تولید به دعـوت UCIMU و بـا هماهنگی ICE از 

ایـن نمایشـگاه بازدید داشـتند.

یکـی از برنامه هـای جالـب معرفـی هیـات ایرانـی بـه غرفـه داران بـود. در این 
نشسـت، نماینـده هر شـرکت، محصـوالت شـرکتش را معرفی می کرد سـپس 
شـرکت های ایتالیایی مشـتریان بالقوه خـود را در بین هیات ایرانـی پیدا کرده 

و بـا آنهـا مذاکـره می کردند .

نقـش مطبوعـات و رسـانه های مختلـف در ایـن نمایشـگاه بسـیار پررنـگ بـود. 
اختصـاص یک اتاق با امکانات پیشـرفته بـرای خبرنگاران، نشسـت های خبری و 
در اختیـار قـراردادن اطالعات کامل به خبرنگاران نشـان از اهمیت مطبوعات نزد 

برگزارکنندگان نمایشـگاه بود.

در نشسـت خبـری از آقـای Carboniero در مـورد راهکارهـای مقابلـه بـا 
تحریم هـای آمریـکا سـوال کـردم . رئیـس UCIMU در پاسـخ گفـت: ایـران 



https://telegram.me/sakhtotolid
ازاین پس شما می توانید فیلم، خبر و مقاله های مهندسی ساخت و تولید را از کانال تلگرام مجله  دنبال کنید.

لینک کانال 30000 نفری مجله در تلگرام
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شـریک تجـاری خوبـی بـرای مـا بـوده و سـالیان سـال اسـت که با 
ایـران همـکاری می کنیـم و بـه ادامه ی ایـن همکاری تمایـل داریم 
امـا وقتـی وارد ایـران می شـویم و در گذرنامـه ما مهر ورود بـه ایران 
می خـورد، دیگـر ورود بـه آمریـکا برایمـان به راحتی مقدور نیسـت. 

شـما بگوییـد ما چگونـه این مشـکل را حـل کنیم؟

 شـاهین فاجانی نایب رئیس اتحادیه ماشـین سـازان و فلزتراش 
پردیـس در مورد خرید از نمایشـگاه گفت: گران شـدن ارز قدرت 
خریـد مصـرف کننده داخلی را به شـدت کاهش داده اسـت و عمال 
امـکان خریـد نیسـت از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه شـرایط تحریم، 
شـرکت ها تمایلـی بـه فروش بـه ایـران را ندارند مگر آنکـه از طریق 
واسـطه هایی کـه خـارج از سیسـتم قانونـی کار می کننـد بتوانیـم 

خرید داشـته باشید.

فاجانـی متعقـد اسـت با توجـه به قیمـت تمام شـده پاییـن داخل 
کشـور تنهـا راه بـرون رفـت از ایـن بحـران همکاری با شـرکت های 
خارجـی از طریـق قراردادهـای بیـع متقابـل اسـت بـه طوریکـه 
خریـداران داخلـی در قبـال خریـد دسـتگاه، بـرای شـرکت های 
خارجـی محصـول تولیـد کـرده و دوباره بـه آنها صادر کننـد. مانند 
قطعـات ریختـه گـری که بـه دلیل مشـکالت محیط زیسـتی عمال 

تولیـد آنهـا در اروپـا بـا مشـکل روبرو شـده اسـت.

از نایـب رئیـس اتحادیـه ماشـین 
پردیـس  فلزتـراش  و  سـازان 
سـوال کـردم چـه بایـد کـرد تـا 
اتحادیه هـای ایـران اعضـاء محور 
باشـند نـه آنکـه اعضـا فقـط از 
روی اجبـار بـرای تمدیـد پروانـه 
کسـب به اتحادیـه مراجعـه کند. 
چـرا اتحادیه هـا در بخـش فروش 

نمی کننـد؟ حمایـت  را  خـود  اعضـای 

می تواننـد  اتحادیه هـا  کـه  کارهایـی  از  یکـی 
فـن  اهـل  اسـاتید  از  دعـوت  دهنـد  انجـام 
خارجـی بـرای آموزش و فرهنگ سـازی اسـت. 
را  تجـاری  هیات هـای  می تواننـد  اتحادیه هـا 
دعـوت نمایند و در کنـار قراردادهایی که انجام 
می شـود کمیسـیون خـود را دریافـت کنـد یـا 
هزینـه خـود را از شـارژ سـاالنه حـق عضویـت 
بـردارد. ما باید بیشـترین نیرو را بـرای صادرات 
بگذاریـم. شـرکت هایی که بتوانند صـادر کنند 
آینـده روشـن تری دارند. دولت نیـز باید کمک 
کنـد بـه عنـوان مثال نصـف هزینه شـرکت در 
نمایشـگاه های خارجـی را پرداخـت کنـد و اتحادیه هـا می توانند در 

نمایشـگاه ها بـه عنـوان نماینـده شـرکت کنند. 

فاجانـی بـه همـراه هیـات ایرانـی نشسـتی با سرکنسـول ایـران در 
میـالن داشـته اسـت. او در مـورد نتیجـه ایـن نشسـت گفـت: »در 
جلسـه ای کـه بـا آقای میری سرکنسـول ایـران در میالن داشـتیم 
در مـورد مشـکالت بازاریابـی شـرکت های ایرانـی در ایتالیـا گفتگو 
کردیـم. قرار شـد اطالعـات شـرکت های ایرانی که توانایـی صادرات 
بـه ایتالیـا را دارنـد در سـایت کنسـول گـری درج شـود و بـه تجار 

ایتالیایـی معرفـی نمایند.«

کسـری مهرکـی از شـرکت صفر 
و یـک در مـورد نمایشـگاه گفت: 
خـوب  بسـیار  نمایشـگاه  ایـن 
تمـام  چـون  بـود  تخصصـی  و 
شـرکت های بـزرگ دنیـا در آن 
حضور داشـتند. حتـی چینی ها 
غرفـه  مسـتقیما  هندی هـا  و 
داشـتند. دیدن ایـن تعداد تولید 
کننـده در یک جـا تجربه خیلی 
خوبی بود. از طرفی شـرکت های 
کوچـک ایتالیایـی محصـوالت خوبـی ارائه کـرده بودند. بـا توجه به 
تجربه ای که من دارم شـرکت های کوچک انعطاف پذیری بیشـتری 
داشـته و سـرعت شـان در نوآوری و تولید محصوالت جدید بیشـتر 
اسـت. بـه اعتقـاد بنـده دانـش نـزد شـرکت های کوچـک اسـت تا 
شـرکت های بزرگتر. اما شـرکت های بـزرگ در تولیـد انبوه، کیفیت 
و قیمـت بهتـری دارنـد. اگر بـه دنبال محصـوالت نوآورانه هسـتید 

بایـد به سـراغ شـرکت خیلـی کوچـک بروید.

مهرکـی در مورد قیمت ماشـین آالت به خبرنگار مجله سـاخت و تولید 
 : گفت



https://telegram.me/sakhtotolid
ازاین پس شما می توانید فیلم، خبر و مقاله های مهندسی ساخت و تولید را از کانال تلگرام مجله  دنبال کنید.

لینک کانال 30000 نفری مجله در تلگرام
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»بـا قیمـت یـورو 15000 تومانـی امـکان خرید نیسـت امـا قیمت 
آنهـا از روز اول ثابـت بوده اسـت. مشـکل کاهش ارزش پول ماسـت. 
بـه عنـوان مثال قیمت ماشـین VF1 شـرکت HAAS از سـی سـال 
پیش 35000 دالر اسـت اگر چه تغییراتی کرده و کنترل آن به روز 
شـده و سـرعت آن افزایش یافته اسـت اما قیمت آن ثابت اسـت. در 
تمـام دنیـا کافی اسـت که خریدار دسـتگاه را بپسـندد، ادامـه کار با 
بانک هـا اسـت. اما در ایـران باید حداقل 2 میلیارد داشـته باشـید تا 

یک دسـتگاه فـرز 3 محور برنـد اروپایی خریـداری کنید.«

حـاال کـه دالر گـران شـده و باید تولیـد داخل به صرفه باشـد چـرا باز 
هـم صدای تولید کنندگان در آمده اسـت؟ ما سـازنده اجزای ماشـین 
نیسـتیم وقتـی وارد کننده تمام اجزاء هسـتیم وقتـی ارز باال می رود 
همـه ی آنهـا بـاال مـی رود. تغییـرات شـدید ارز سـبب می شـود که 
صنعتگـران منتظـر  شـوند تا ارز ثبـات پیدا کند سـپس در زمینه ی 
ماشـین ابزار سـرمایه گذاری کننـد. او در مـورد فـروش شـرکت های 
ایتالیایی به ایران گفت: تقریبا همه مشـکل داشـتند خیلی باید مراقب 
باشـند کـه آمریـکا نفهمد تـا مبادا بـازار چند هزار دسـتگاهی خـود را 
از دسـت بدهنـد امـا شـرکت های کوچک تمایل بیشـتری بـه فروش 

ماشـین به ایران داشتند.

مهرکـی برگـزاری نمایشـگاه را عالـی می دانـد و می گویـد: »تبلیغـات 
محیطـی زیـاد بـود. بیبلرد های بزرگ تبلیغات گسـترده وجود داشـت 
در تلویزیون هـای متـرو، در سـایت های ماشـین ابـزار، در سـایت های 
اتحادیه هـا، در مجـالت صنعتـی در روزنامه هـا و ... د ر همـه جـا تبلیغ 
نمایشـگاه را می دیدیـد. مدیریـت کـردن مالقات هـای B2B ، فرم های 
نظر سـنجی با سـواالتی از قبیل با چه شـرکت هایی مذاکره داشتید، از 
چه شـرکت هایی خرید داشـتید و... کامال هدفمند بود. ثبت نام هزاران 
بازدیـد کننـده کـه در دیتا سـنتر ذخیـره می کردند نشـان از مدیریت 

عالـی آنهـا اسـت و بـه طور کلـی من هیچ نقصـی ندیدم.

در ایـن سـفر رضـا جوشـقانی مدیر عامـل شـرکت نیلپر نیـز حضور 
داشـت. فرصتی شـد تا گفتگویی با ایـن کارآفرین و کارکشـته صنعت 
داشـته باشـم؛ در ابتدا از او سـوال کـردم چرا صندلی هـای نیلپر خراب 
نمی شـود کـه جـواب او طوالنـی و بسـیار آموزنده بـود که ان شـاء اهلل 
در شـماره های آتـی بـه آن خواهیـم پرداخـت و امـا در مـورد صنعت 
کشـور جوشـقانی شـرایط حاضـر را بـرای سـرمایه گـذاری طوالنـی 
مـدت مناسـب نمی دانـد و گفت: ایـن موضوع سـبب می شـود برنامه 
ریزی های ما بسـیار بسـیار کوتاه مدت باشـد. شـما نمی توانید برای 
یکسـال برنامه ریزی کنید بنابراین سـرمایه گذاری در صنعت کشـور 
بـا گام هـای کوچـک اسـت در صورتیکـه بایـد جهانـی فکر کـرد و 
جهانـی هـم حرکت کـرد. بـازار امروز، بـازار منطقه ای نیسـت؛ یک 
بـازار بـزرگ جهانـی اسـت. دیگـر نمی شـود فقـط یک محصـول را 
بـرای کشـور 80 میلیونـی خودتـان تولید کنیـد. در این نمایشـگاه 

شـاهد بودیـد کـه کره ای هـا، چینی هـا و هندی هـا هم آمـده بودند. 
صنعـت قالبسـازی کشـور را در نظـر بگیریـد، صنایـع ما بـه دنبال 
قالب هـای پرتیـراژ و با کیفیت و گران قیمت نیسـتند چون حداکثر 
می خواهنـد بـرای بـازار 80 میلیونـی تولیـد کنیم کـه البته همه ی 
ایـن 80 میلیـون هـم از شـما خریـد نمی کننـد؛ امـا وقتـی جهانی 
فکر کنید و بازار جهانی داشـته باشـید سرشـکن قیمت تمام شـده 
خیلـی کـم می شـود. خالصـه بگویـم بزرگتریـن اشـتباه، سـرمایه 
گذاری در صنعت اسـت. حتی صنعت سـاختمان در بدترین شرایط 
بهتـر از صنعت سـاخت و تولید اسـت. شـما نمی توانید یک صنعت 
را پیـدا کنیـد کـه بـرای یک سـرمایه گـذار جذابیت داشـته باشـد. 
صنایـع خصوصی بزرگـی را که امروز می بینیـد از واحدهای کوچک 
شـروع کردنـد و بـا درآمد خودشـان توسـعه یافته اند. ما بسـترهای 
سـرمایه گـذاری خارجـی را نداریم و تـا وقتی ایجـاد نکنیم صاحب 

صنعت نخواهیم شـد.

در پایان الزم می دانم از بخش توسـعه بازرگانی سـفارت ایتالیا در ایران 
خصوصـا آقـای آرش بیک جزنـی و همچنین انجمـن UCIMU ایتالیا 
کـه بـا برنامه ریـزی دقیق و بـدون نقص ، ایـن بازدید پربـار را برای 
هیـات ایرانـی تـدارک دیدنـد و خاطـره خوبـی بـرای ما رقـم زدند 

تشـکر و قدردانی نمایم.


