ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﺼـﻄﻔﯽ زاده ،رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﮋن
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا درﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺷﺪ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽ زاده ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﮋن ،در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا در ﺳﺎل  ۹۹ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎرزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺻﻨﺖ ﻏﺬا ازﺳﺎل ۱۳۸۹ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ رای ﮔﯿﺮی از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﺎل  ۸۹آﻗﺎی ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻟﻪ ،ﺳﺎل  ۹۰آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ زر ،ﺳﺎل  ۹۱آﻗﺎی ﻓﺮدﯾﻦ ﻋﺎﻟﯿﺰاد رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻋﺎﻟﯿﻔﺮد )ﺳﻦ اﯾﭻ(  ،ﺳﺎل  ۹۲آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻬﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺒﺰی اﯾﺮان )ﺳﺒﺰان(  ،ﺳﺎل  ۹۳آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯿﺎن رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون و دراژه ،ﺳﺎل  ۹۴آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻠﻬﺎ ،ﺳﺎل  ۹۵آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﻣﻘﺪم ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻟﯽ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻧﻮﯾﻦ زﻋﻔﺮان ،ﺳﺎل  ۹۶آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس

ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ دادﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ )ﻫﺮاز( ،ﺳﺎل  ۹۷آﻗﺎی ﺻﻤﺪ
رﺳﻮﻟﻮی ﺑﻨﯿﺲ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ درﻧﺎ و ﺳﺎل  ۹۸آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻗﺪوﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮ اﯾﺮان )ﭘﮕﺎه( ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۸۹ﺗﺎ  ۹۸ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﺮﺷﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﺷﻤﺮدن
آراء ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺮوه رﺳﺎﻧﻪ ای اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز وﻧﺸﺮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮف
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﻣﺪﯾﺮ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﮋن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای اﯾﺸﺎن آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ،ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﺼـﻄﻔﯽزاده ﻣـﺪﯾﺮ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿـﮋن و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل ۹۶و  ۹۷و۹۸
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده در ﺳﺎل  ،۱۳۵۵در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻣﯿﺪان ﺣﺴﻦآﺑﺎد،
اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی و ﺣﺮﻓﻪای،
آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮔﺮﭼﻪ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ،
اﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ او از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ،ﺷﻢّ و ﻓﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ.
اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﺣﺴﯿﻦ ،ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎد و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﻋﻼﯾﻖ اﻗﺘﺼﺎدی او
در اﯾﻦ دوران در ذﻫﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ
اﻏﺬﯾﻪ ﺑﻮﻓﻪ ﻣﺪرﺳﻪﺷﺎن و ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوز ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ،از
ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺒﻮده.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ و اﺧﺬ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺪر  ،وارد ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﺮوش ﻟﻮازم اﯾﻤﻨﯽ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ
را از دﯾﮕﺮان رﺑﻮد و رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﻫﻢ ﺷﺪ.

ورود ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﻫﻢ ﺑﺮای او
و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا .از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﮋن
را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۸ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺼﻄﻔﯽزاده آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺳﺎل ﻫﺎی دور
ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه و
ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎناش را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺴﻮس و ﺣﺴﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای اﯾﺮان ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دل ﻗﻮی داﺷﺖ و ﺧﻄﺮ ﮐﺮد و وارد ﻣﯿﺪان ﺷﺪ،
ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﺑﻮد .او اﺑﺘﺪا اﻧﺒﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺒﻮﻫﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖﻧﺸﺪه .اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻧﻊ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮋن را ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﺪ .در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﮋن ﺟﻬﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻋﺘــﺮاف ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن و ﻣﺘﺨﺼــﺼﺎن ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾــﯽ ،ﺳــﺎل  ۹۳و ورود
ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ در ﻋﺪاد ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ،ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﺑﺮﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشﻫﺎی وی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﮋن ،ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﺑﯿﮋن را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ .ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮوش ﺑﯿﮋن را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ وی ،ﻧﺮﮔﺲ اﻟﻬﯿﺎری
ﻣﺤﻮل ﺷﺪ .ﭘﺨﺶ ﺑﯿﮋن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ روشﻫﺎی ﻣﺪرن در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ،
در ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﮐﺴﺐ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﯿﮋنِ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻼﻣﺖ،
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ را ﻧﯿﺰ از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ
ﺷﻌﺎر و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﮋن در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻫﺪاف،
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاﯾﺰ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯿﮋن در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱٫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﮋن در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮔﺮوهﻫﺎی
»رب ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ – اﻧﻮاع ﺳﺲ« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آرای ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮدﻣﯽ،
»ﺗﻨﺪﯾﺲ زرﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎل  «۹۹را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﮋن در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ دارد ،اﻣﺎ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺳﺲ و ﮐﯿﻔﯿﺖﺷﺎن ﭘﯿﺸﺮو اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻪ
ﺑﯿﮋن ،ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺮدم و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﺮدم و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد رای
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن دو ﮔﺮوه از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﮋن را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن از ﻫﻤﺮاﻫﯽ و
رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ.
ﻣﺪل اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺮدﻣﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻮاداری ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه
ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﺘﻮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی
ﻓﻌﺎل در ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
۲٫ﭘﯿﺸﺘﺎز در رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻫﺪای ﺗﻨﺪﯾﺲ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﮋن ،ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ »ﺗﻨﺪﯾﺲ زرﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎل «۹۹
اﻓﺘﺨﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺰرگ ﺑﯿﮋن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .اﻓﺘﺨﺎری ﮐﻪ در رأس اﻓﺘﺨﺎرات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﯾﯿﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دارد ،ﯾﻌﻨﯽ راه را درﺳﺖ ﭘﯿﻤﻮدهاﯾﻢ .اﻫﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺎن
در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎل ،ﭘﻤﭙﺎژ اﻧﺮژی ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺪاﻟﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن
ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﮋن اﻫﺪا ﺷﺪ .ﻋﻨﻮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد و وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎناش ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻃﻌﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺬاق
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﮋن ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ.

۳٫اﺧﺬ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﯿﺐ ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮات ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﯿﮋن و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،اﺧﺬ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺳﯿﻤﯿﻦ از ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻼﻣﺖﻣﺤﻮر ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮف از ﺳﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪ
ذﻫﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻃﻌﻢ ،رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻣﯽرود .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ آن ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯿﮋن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪای در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺪ.

ﻧﺎﺑﻐﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر
ﻏﯿﺮ از ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ و ﺗﺠﺎرت ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺼﻄﻔﯽزاده،
ﺗﻮان اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﻌﺪاد وی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۶،۹۷و  ۹۸ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﻬﺮه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ .ﻧﺒﻮغ وی در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،در اﺳﺘﺨﺪام  ۴۰ﻋﻨﻮان
ﺷﻐﻠﯽ ،در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ در ﺑﯿﮋن ،ﻧﻤﻮدی دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺖ و رﮐﻮردی
ﮐﻢﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در
ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد و ﺗﻮرم ،ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﮋن آﮔﻬﯽ
اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺨﺶ ﮐﺮد و ﺟﺬب ﻧﯿﺮو داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف اﯾﺠﺎد
 ۱۰ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﮋن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﯿﮋن از آﻏﺎز ﺳﺎل ،۱۴۰۰
ﺑﺎ ﺟﻬﺸﯽ ﻋﻤﺪه در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل،
اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﻬﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺮت ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن
ﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ،از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده و در ﺣﻮزه CSR
ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮده و در ﮐﻤﮏﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻋﻼوه ﺑﺮ »ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻮد« ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ »اﺧﻼق ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر« ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﯿﺴﺖ .در
اداﻣﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺑﯿﮋن اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در راﺳﺘﺎی اﯾﻔﺎی ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎنﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ:

۱٫زﻟﺰﻟﻪ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر
ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎل  ،۹۷ﺑﯿﮋن ﻃﺒﻖ ﺗﻌﻬﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻠﺦ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده و ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن در ﮐﻨﺎر
آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ
ﺑﯽﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ،از ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی ﺗﺎ ارﺳﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ داوﻃﻠﺐ ﺑﯿﮋن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﮋن
ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻧﺎوﮔﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
۲٫ﺳﯿﻞ ﻧﻮروز ۹۸

در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺳﯿﻞ اﺑﺘﺪای ﺳــﺎل  ۹۸ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﺷﺘﺎﻓﺖ و
ﻃﯽ ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﺖﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﻨﻞ داوﻃﻠﺐ
ﺑﯿﮋن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺴﺎرتدﯾﺪﮔﺎن ﺳﯿﻞ ﺷــﺘﺎﻓﺖ .در آن زﻣﺎن ،اﻗﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ،ﻟﻮازم ﺳﻠﻮﻟﺰی ،ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه و ﺧﻮراﮐﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺴﺮوﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﮋن ،ﻋﺎزم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﮋن در
اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اورژاﻧﺲ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪ
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﯿﮋن در آن ﺣﺎدﺛﻪ،
ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺟﻨﺎس ،اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ داروﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ اورژاﻧﺲ اﺳــﺘﺎن ﺧﻮزﺳــﺘﺎن
)ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن( را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
۳٫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﮋن ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر،
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻼشﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو داﺷﺖ و
اﻃﻼع از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷــﺶ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽای
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺎک و ﮐﻔﺶ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﭘﮏﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺻﺎﺑﻮن ،ﻣﺴﻮاک ،ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان،
ﺷﺎﻣﭙﻮ و… در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺴــﺘﻪﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽﻫﺎی ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷــﻮﻧﺪ.
۴٫ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﻮاﮐﺐ ارﺑﻌﯿﻦ
ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﯿﮋن ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻣﺴﺎل و در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۷و ۹۸
،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﮐﺐﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﺮ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد
 ۵٫ﮐﻤﮏﻫﺎی دوره ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﮐﺮوﻧﺎ و ﻓﺸــﺎر روزاﻓﺰون ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﮋن ﭘﺎی ﮐﺎرزار آﻣﺪ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد و
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﺠﺎم داد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺗﻮزﯾﻊ ۱۰۰ﻫﺰار ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﯿﺪان ﺣﺴﻦآﺑﺎد،
ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ارزاق ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺴﺠﺪ وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﯿﺤﻮن و…
ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﭙﯿﺪﻧﺎر ﺟﻨﻮب)ﺳﺎﻟﻮت( ،ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺶ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﯿﮋن آن را ﺧﺮﯾﺪاری و
اﺣﯿﺎ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﭼﺮخﻫﺎی زﻧﮓﺧﻮرده ﺳﺎﻟﻮت ،ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﯿﮋن ﺻﯿﻘﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻋﺮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎﻟﻮت ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﯿﮑﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺟﻼ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﺪای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﭼﺮخﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﺮﺧﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻟﻮت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺑﯿﮋن ﭘﯿﻮﺳﺖ و روﻧﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﺎﻟﻮت ﺑﻪ دﻟﻤﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺲ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺲﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻃﻌﻢ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ای را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮشﻃﻌﻢ ﺳﺎﻟﻮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺠﺪد ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزار ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺗﻮان و ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﮋن ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آن اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
آﻧﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارد ﮐﻪ در
ﺳﺒﺪ ﭘﺨﺶ ﺑﯿﮋن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ،در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را در ﻗﻔﺴﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ
و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﻪﺗﺎز در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮب و ﭘﯿﺸﺮو در ﻫﺮ ﺻﻨﻒ و ﮔﺮوﻫﯽ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .از اﯾﻦ رو ورود ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻتاﺷﺸﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﮋن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ و
ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﮋن واﺟﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ورود ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﻄﺢ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،راﻫﯽ ﻫﻤﻮار ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﮋن اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﻃﻌﻢ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان
ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را درﻧﻮردﯾﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﮋن ،در
ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ،
آﻟﻤﺎن ،ﮐﺎﻧﺎدا ،روﺳﯿﻪ ،ﻣﺎﻟﺰی ،وﻧﺰوﺋﻼ و ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.

در ﭘﺎﯾﺎن ،از ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ.
واژهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن »اوﻟﯿﻦ«» ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ«» ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ« و »ﭘﯿﺸﺮو« ﮐﻠﻤﺎت
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽزاده ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺎﯾﺎناش ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ«» ،ﭘﯿﺸﺮو در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ«« ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪرن« و…

