اﻧﺘﻈـﺎر ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬا در
روزﮔﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ؛ دوﻟﺖ در ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﺑﯿﻤﻪ و ارزش اﻓﺰوده ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۹ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﯿﺮ و
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺎج
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﻣﺮدم را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮔﻨﺪﻣﮏ ﮔﯿﺘﯽ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻈﺮ آﺑﺎد ﮐﺮج وارد ﺷﺪﯾﻢ  .اوﻟﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻈﺮم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﻧﻈﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد
 .اﺑﺘﺪا ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ روی ﺧﻮش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺐ ﻣﺎ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ اﻟﮑﻠﯽ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎن
را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ .

ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻏﻔﺎری  ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺎج ﮔﻨﺪﻣﮏ ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ
 .ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻔﺎری ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ؛ اﺑﺘﺪا در
ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﺷﺮﮐﺖ زرﭼﯿﻦ  ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺴﺮو
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ  .وی از ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل
ﻓﻨﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺖ آذرﮐﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه و
اﻧﻮاع آﺑﻤﯿﻮه اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ  .ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﺑﻤﯿﻮه و
ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .

اﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ﺟﻮان اﻫﻞ اروﻣﯿﻪ  ،در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺑﻤﯿﻮه و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ آﺑﻤﯿﻮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺪ ) ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای ( ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن
ﻗﺮار دﻫﺪ .

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺎج ﮔﻨﺪﻣﮏ ﮔﯿﺘﯽ  ،رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ
ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﯽ داﻧﺪ  .ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻔﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ .

ﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ از
ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد  .اﯾﻦ ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﯾﻦ روزﮔﺎر ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود دوﻟﺖ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺎج ﮔﻨﺪﻣﮏ ﮔﯿﺘﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری
ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﻮد  .در اداﻣﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و
ﺧﺒﺮی ﺻﺒﺎی ﺳﻼﻣﺖ ،

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻔﺎری اﯾﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه آﺑﻤﯿﻮه
ﻫﺎ ) ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای( ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪ ؟

ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺑﻤﯿﻮه و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه

ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻤﯿﻮه ﺑﻮدم  .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺪود  ۸ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ را
از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن در ﺣﻮزه ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا در
ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎ
را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻫﺮ ﺑﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﮑﺴﺮی ﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﯾﺎ اﺳﺎﻧﺲ را
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت  ۵۰ﯾﺎ  ۱۰۰ﮔﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﺪر روی
و اﺗﻼف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ .

زﯾﺮا ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،اﻓﺰودن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد ﻓﺮاﻣﻮش و ﯾﺎ ﮐﻢ
و زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه  ،از ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺑﺼﻮرت ﭘﮏ ﮐﺎﻣﻞ
ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی آﺑﻤﯿﻮه ﻗﺮار دﻫﯿﻢ  .در
واﻗﻊ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ را اﺟﺎره و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻣﭙﺎﻧﺪﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .

ﭘﺲ ﺷﺮوع ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻨﯿﺎن ﻫﺎی
ﻣﯿﻮه ای ﺷﺮوع ﺷﺪ ؟

ﺑﻠﻪ در واﻗﻊ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا دﯾﺪﯾﻢ و آن را رﻓﻊ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل واﻗﻊ ﺷﺪ .

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭼﻪ اﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ؟

ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ” ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﻣﯿﻮه ای ﺑﺪون ﮔﺎز” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ آن اﻟﮕﻮﺑﺮداری از
ﺷﺮﮐﺖ وﯾﻠﺪ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ  .وﯾﻠﺪ آﻟﻤﺎن از ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮی دارد و
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺑﻤﯿﻮه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .

ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻤﯿﻮه اﻓﺘﺎدﯾﺪ ؟

ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮدﻣﺎن آﺑﻤﯿﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ
 .ﺧﻄﻮط ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ  .ﺟﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد اﺟﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎل
آﻧﺠﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری و دو ﻣﺤﺼﻮل آﺑﻠﯿﻤﻮ و ﺳﺮﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﻢ  .ﭘﺲ از آن ﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدﯾﻢ .

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺑﻠﯿﻤﻮ و ﺳﺮﮐﻪ  ،ﮔﺮوه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای
ﮔﺎزدار و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺎاﻟﺸﻌﯿﺮ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی  petو ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺪون ﮔﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی
ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ اﺳﺖ  .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺧﺮوج ارز  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ  .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اوﻟﯿﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﻮه ای ﺑﺎ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی
ﻧﺎرﮔﯿﻞ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﮑﺎری ﺑﺮای

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ؟

ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ  .در ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ و
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﻨﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ
.
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ

ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .و اﯾﻦ
ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ .

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻫﺮﻣﻮد  ،اﺳﮑﺎی ﻟﻨﺪ
و دوﻣﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰه ای از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﺪ ؟

ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدن واﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ  .ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش و اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن در
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﮕﯿﺰه ای اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .

در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺣﺪود  ۸۰ﻧﻔﺮ ﻫﻤﮑﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺷﺪه اﯾﻢ
 .در واﻗﻊ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺸﻖ و
ﻋﻼﻗﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ و ﺑﭽﻪ دار ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ و

زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
اﺣﺴﺎس ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﻢ.

ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دارﯾﺪ ؟

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ

ﺻﻨﻌﺖ

در

اﯾﺮان

ﻣﺘﻮﻟﯽ

ﻧﺪارد

و

ﮔﻮﯾﯽ

ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ

ﭘﻨﺎه

و

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻧﮕﺎه ﭘﺪراﻧﻪ ﻧﺪارد .
اﻧﺘﻈﺎرم از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری
ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ .

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺷﺮاف ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺒﻌﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﺮر و زﯾﺎن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮔﺎﻫﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﻌﺘﻘﺪم وﻗﺘﯽ در اداره ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .

ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻼح ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺖ  .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ
اﻣﺮوز اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد  ،از ﻓﺮدا ﺑﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .

ﻣﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده  ،ﺑﻨﺪ و ﺗﺒﺼﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻠﺴﻪ ای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻼل زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺠﻮز ﻣﯽ داد  .ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻟﯿﺒﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭼﺎپ
ﮐﺮدﯾﻢ .

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻼل اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ و
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻼل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ  .وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﯿﺒﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻧﻮع ﮐﺎﻻ  ،ﺗﻌﺪاد ۶۰ﮐﻠﯿﺸﻪ و
ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد  .ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪود  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻼل ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﺑﺮ روی ﻟﯿﺒﻞ ﻫﺎ درج
ﮐﺮدﯾﻢ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻼل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮام ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﺣﻼل از اداره اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺧﺬ ﺷﻮد  .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اول ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺣﻼل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻄﻤﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ زﻧﺪ  .اﻣﯿﺪوارم اﻣﺴﺎل ﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﺎل ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه دﯾﮕﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺮر ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .

ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ  .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﺪارد
ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠﺮی در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ

ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن در ﺟﺎﯾﯽ ﻃﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ .
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺳﺮ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬارد .

ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ؟

در واﻗﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ در ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ دوﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﭼﮏ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد  .ﯾﻌﻨﯽ از ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن
و ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﭼﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮏ ﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .

وﻟﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﮐﻢ
ﻧﮑﺮد و ﯾﺎ ﺟﺰو ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﯿﺎورد  .ﯾﺎ در ﻣﻮرد ارزش اﻓﺰوده ؛ ﺳﻪ ﻣﺎه
آﺧﺮ  ۹۸را ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ  .دوﻟﺖ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
از آن ﻃﺮف ﺑﺎ اﺑﻼغ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮏ ﻫﺎی ﻣﺎ وﺻﻮل ﻧﺸﻮد
.

از دوﻟﺖ درﺧﻮاﺳﺖ دارم در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﯿﻤﻪ و ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ  .درﯾﺎﻓﺖ ارزش اﻓﺰوده را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و
ﺑﯿﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪﻫﺪ  .زﯾﺮا در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی
ﮐﻪ در ﺗﻔﮑﯿﮏ واﺣﺪ ﻓﺮوش و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﺑﺤﺮان
ﮐﺮوﻧﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﯾﻢ .

ﻣﻘﻮﻟﻪ

ﺳﻼﻣﺖ

در

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺷﺮﮐﺖ

ﺷﻤﺎ

از

ﭼﻪ

ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ

ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ؟

ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ  .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﯿﻮه ای ﺑﺠﺎی ﻋﺼﺎره ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی
ﮐﻮﻻ ﯾﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻣﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
 .ﺑﺮای ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺠﺎی ﺷﮑﺮ  ،ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .در واﻗﻊ ﻓﺮوﮐﺘﻮز ﻗﻨﺪ ﻣﯿﻮه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﺬب در ﺑﺪن ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻧﺪارد  .در ﮔﺮوه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﺪون ﮔﺎز ﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺬر رﯾﺤﺎن ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﺷﺮﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دارﯾﺪ ؟

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
دارد  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  .ﯾﮑﯽ ﺑﺤﺚ
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ .

دوم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .

دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺟﻮان و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﻮرد
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ  .ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﻮﯾﺪ  .ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺪﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ،ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن
ﺗﺨﺼﺺ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و
از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪن ﻓﻘﻂ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﮐﺲ در
ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ  :ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﻬﺪی ﭘﻮر

ﻣﻨﺒﻊ  :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﺒﺎی ﺳﻼﻣﺖ

