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به گذشته های نه چندان دور که برمی گردیم، موضوع 
دریافت دانش فنی تولید )و نه فناوری(، در رأس بحث های 
موردنظر صنعت تایر بوده  است و البته طرف صحبت 
شرکت های داخلی به عنوان یک طرف میز گفت وگو، به طور 
عمده شرکت های صاحب نام فناورِی تولید در دنیا یا حداقل 

برندهای معتبر بودند.
 اگر امروز طرح موضوِع ارتباط فنی یا جذب دانش 
فنی از شرکت هایی چون میشلن فرانسه، گودیر امریکا و 
بریجستون ژاپن، شوخی ای بیش تلقی نمی شود، اما عزیزان 
صنعت تایر، اوایل دهه ی 80 شمسی را که با همین 
شرکت های معتبر پشت میز گفت وگو می نشستیم، به خاطر 
می آورند. در همان سال ها صحبت از شراکت تجاری با 
شرکت های تایرسازی مطرح جهان چون میشلن، کنتیننتال، 
کومهو و ... بود و البته صد حیف که این مهم شکل 

نگرفت.
 در این میان برخی شرکت های تایرسازی داخلی بودند 
که هوش مندانه توانستند حداقل بخشی از نرم افزارهای 

فناوری )دانِش فنِی تولید( خود را از پیشتازان فناوری دنیا 
دریافت کنند و خوش بختانه امروزه همان اقدام ها، عامل 
برتری آنان نسبت به دیگران شده است. دستاورد دیگر 
آن که همان دانِش داده های فنی، درگذر زمان ایرانیزه شده 
و بستر مناسبی برای ارتقای دانش در سازمان های یادشده 
ایجاد کرده اند. اما متأسفانه سایه ی اژدهای مخوف تحریم ها 
و قطع ارتباطات بین المللی، نخستین و مهم ترین تأثیرش را 
در گذر زمان، روی تعامالت علمی و فنی کشور و به ویژه 

صنایع تبدیلی انداخت.
در فاصله ی اواخر دهه ی 80 تا اوایل دهه ی 90 شمسی، 
قد و قواره ی طرف های خارجی مان کوتاه تر و کوتاه تر شد 
و محور اصلی ارتباط ها هم در حد فروش سخت افزار 
تولید )ماشین آالت و تجهیزات( بود؛ تا این که بارقه های امید 
در زمستان سال 1392 شکل گرفت؛ آنجایی که کرورکرور 
نمایندگان کشورهای صاحب فناوری، به منظور گفت وگو 
وارد ایران شدند. در یکی از این جلسه ها که به دعوت 
هولدینگ تاپیکو، صد شرکت فرانسوی به ایران آمده بودند 
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و من هم به نمایندگی از گروه صنعتی بارز در این جلسه 
حضور داشتم، باورم نمی شد که در گروه دعوت شده 
در بخش تایری، نماینده ی شرکت میشلن فرانسه نشسته 
باشد. حدود 2 تا 3 ساعت بحث و گفت وگو و امیدی 
به دست آمده از این گفت وگوها، مرا چنان سرمست کرده 
بود که گویا با حضرت حافظ قرار مالقات داشتم؛ اما 
متأسفانه آن امیدها هم رویایی بیش نبود و داغ ارتباطات و 
تعامالت از نوع دانش فنی و نرم افزارهای تولید، بر دل مان 
ماند. در شرایطی که می بینیم موج عظیم نهاده های گوناگون 
فناوری )مغزافزار، نرم افزار، سخت افزار و سازمان افزار(، 
با حرکت توفنده ی خود، تالطم های فراوانی را در دنیا 
به وجود آورده و می آورد و این موج سرکش، هیچ گاه 

منتظر هیچ کس نمی ماند.
به نظر من در چنین شرایطی که حتی شرکت های درجه  
2 و 3 چینی نیز بعضاً پاسخ نامه های مان را نمی دهند و 
به عبارتی در شرایط تحریم فناوری قرار گرفته ایم، می باید 
از نسخه ی فناوری تحریم استفاده کنیم. وقت آن رسیده 
است که در چنین شرایطی گرِد هم  آییم و داشته ها و 
دانسته های مان را در َطَبق اخالص قرار دهیم و بپذیریم 
که قاعده ی بازی در شرایط تحریم کامالً متفاوت است. 

این هم افزایی می باید هم در واحدهای تدارکات شرکت ها- 
به منظور ایجاد شرایط بهینه ی تأمین- و هم در واحدهای 

فنی و تولید صورت پذیرد.
 در شرایط فناوری تحریم ، رقابت پذیری داخلی  اولویت 
نیست. در این شرایط دست بر روی زانو و دست دیگر 
می باید برای بلند کردن نیازمندی دیگری باشد. حواس مان باشد 
که در شرایط تحریم، نخستین و مهم ترین بخشی که آسیب 
جدی می بیند، سیستم عرضه وتقاضا و پیامد آن مصرف کننده ی 
نهایی یعنی مردم  هستند و متأسفانه چنین شرایطی، محیط 
بسیار خوبی برای رشد سوداگران فراهم می کند و به بهانه ی 
تأمین کمبود محصول، تمامی در ها به راحتی برای آنان باز 
می شوند و هر محصول ِگرد و سیاهی را به نام تایر وارد 

کشور می کنند و به فروش می رسانند.
صدالبته این امر عالوه بر تأثیر کوتاه مدت بر بدنه ی 
نحیف صنعت تایر کشور، آسیب های جدی میان مدت و 
بلندمدتی نیز ایجاد می کند که در شرایط پایدار اقتصادی 
)که به خواست خدا به زودی فرامی رسد(، می باید برای جبران 

صدمه های این آسیب ها، سال ها تالش کرد.
به قول سهراب سپهری در این شرایط 

“وسیع باشیم و تنها، سربه زیر و سخت”  
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