مهم نیست چه رنگ گربهای خوب است ،هر گربهای که
بیشتر موش بگیرد ،آن گربه بهتر است.

از خودتـان و شـرکتتان بگوییـد و بفرمایید دلیل حضور شـما
در ایران چیسـت؟

من جک چن هسـتم ،مدیر عامل شـرکت پریمینر شـرکت ما در
سـال  ۲۰۱۱تأسـیس شد .ما سـازندهی ماشینسنترهای عمودی
هسـتیم .در حال حاضر در سـه کشـور چین ،ایران و آلمان تولید
داریـم ۶۰ .درصـد از تولیـدات شـرکت بـه نقـاط مختلـف جهان
صـادر میشـود و  ۴۰درصـد از آن در بـازار داخلـی چیـن مصرف
میشـود .مقصـد عمـده صـادرات ما به کشـورهای اروپایی اسـت.
مـا در سـال  ۲۰۱۳تجارت با شـرکت پویـاکار آغاز کردیم .شـیوه
همـکاری مـا تولیـد مشـترک در ایـران و همچنیـن همـکاری در
طراحـی و توسـعه مدلهـای جدیـد اسـت .در ایـن مـدت کوتـاه
ماشـین هـای زیـادی در ایران تولید کردیم و مشـتریان بسـیاری
در ایـران داریـم .بـه همیـن خاطـر بـرای مالقـات با مشـتریان و
بررسـی نیازهـای جدیـد بـازار بـه ایران آمـدهام.
درصد رشد صادرات شما به سایر کشورها چقدر است؟

رشـد صـادرات ماشـینهای ابـزار تولیـدی شـرکت مـا در سـال
 ۲۰۱۷نسـبت بـه سـال  ،۲۰۱۶حـدود دو برابـر بـود.
پیشبینی شما از بازار ماشینهای ابزار ایران چیست؟

بهطورکلـی معتقـدم کـه ایران بـازاری بزرگ اسـت .چراکـه ایران
از صنعتگـران بسـیاری در حوزههـای مختلف برخوردار اسـت .اما
در حـال حاضـر وضعیت اص ً
ال خوب نیسـت.
آیـا دولـت چین برنامـهی حمایتی بـرای صادرات ماشـینابزار
بـه ایـران برای شـما در نظر گرفته اسـت؟

دولت چین ارتباط بسیار خوبی با ایران دارد و در حال حاضر بزرگترین
شـریک تجـاری ایـران اسـت و در نظـر دارد ایـن رویـه را ادامه دهد.
البتـه رونـد کار کنـد خواهـد شـد .تحریمهـا بیتأثیـر نخواهـد
بـود .امـا از نظـر من مـا همچنان به توسـعه بـازار مشـترک ادامه
خواهیـم داد .بـه همیـن خاطـر من اینجا هسـتم .در حـال حاضر
بـه آینـده فکـر نمیکنیم.
تفاوتهای بین کار در ایران و چین در چیست؟

اولاز همـه ما دو کشـور آسـیایی هسـتیم .فرهنگهـا و باورهای
مـا کشـورهای آسـیایی بـه هـم نزدیکتـر اسـت .نکتـهای کـه
در مـورد دولـت مـا حائـز اهمیـت اسـت ،ایـن اسـت کـه دولـت
مرکـزی سیاسـت را در تجـارت دخیل نمیکند .بـه همین خاطر
دولـت چیـن مـا را در اقدامـات تجـاری محـدود نمیکنـد .اما در
کشـورهای اروپایـی ایـن اتفـاق نمیافتـد .از طرفی تجـارت ایران
بـا چیـن و بالعکـس متوقف نخواهد شـد ،مابه تجـارت با یکدیگر
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احتیـاج داریـم و چـه دلیلـی دارد آن را متوقـف کنیم.
آیا از تهدیدات ترامپ نمیترسید؟

چین یک بازار بزرگ اسـت و تنها از دسـتورات سـازمان ملل پیروی
میکنیـم .ایاالتمتحـده نمیتـوان بـه مـا دسـتور بدهـد و مـا را از
انجـام کاری منـع کند .وقتـی میگویید ترامپ ،تعجـب میکنم که
چـرا تمـام دنیـا بایـد بـه یک نفـر توجـه کننـد و ببینند کـه او چه
سیاسـتی در پیـش میگیرد.
ازنظر شـما چـرا شـرکتهای ایرانـی با شـرایط برابـر همانند
شـرکتهای چینـی رشـد و توسـعه ندارند؟

صادقانـه بگویـم .مـن فکـر میکنـم که مـردم ایـران و مـردم چین
هـر دو سـخت میکوشـند و فرهنگهـای نزدیک بـه هـم دارند اما
مشـکل ناشـی از مدیریـت دولـت اسـت .دولـت مـا ،بـر راه خودش
اسـتوار اسـت .هـر چندیـن سـال یکبـار مسـئوالن دولتـی و
رویکردهای سیاسـی ما تغییـر میکند اما این تغییـرات ،نرم صورت
میگیـرد .دولـت فعلی تصمیمی که درگذشـته گرفتهشـده را ادامه
میدهـد و متوقـف نمیشـوند .اگـر هم تصمیـم بر توقف باشـد این
توقـف بهصورت ناگهانی صورت نخواهد پذیرفـت .این وضعیت برای
دولـت چیـن و شـرکتهای چینـی یـک برنامـه بلندمدت اسـت و
جـای نگرانی نیسـت .بـه نظر مـن ایـن بزرگترین تفاوت اسـت .ما
هم با مشـکالت بسـیاری مواجه میشـویم؛ اما مشـکالت یکشـبه
بـه وجـود نمیآینـد و یکشـبه از بیـن نمیرونـد .قدمبهقـدم و آرام
و آرام پیـش میرویـم و معتقدیـم تنـهی درخت را نمیتـوان بهطور
ناگهانـی خـم کـرد؛ و اینکه مـا مشـکالت ایدئولوژیک و سیاسـی را
ک ضـرب المثـل قدیمی هسـت که در
در کار دخیـل نمیکنیـم .یـ 
فرهنـگ مـا کاربرد فـراوان دارد و آن این اسـت که مهم نیسـت چه
رنـگ گربهای خوب اسـت ،هر گربهای که بیشـتر مـوش بگیرد ،آن
گربـه بهتر اسـت.
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تحریمهـای کنونی چه نتیجهای بر تجارت شـما بـا ایران دارد؟
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