دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک)داداش
ﺑﺮادر(

ﭘﺮوﯾــﺰ ﺑﯿــﻮک در ﮔﻔﺖوﮔــﻮﯾﯽ درﺑــﺎره دﻟﯿــﻞ ﺟــﺪاﯾﯽ دو ﺑــﺮادر و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔﺴـﺘﺮش روزآﻓﺮﯾـﻦ آن اﯾﺠـﺎد دو ﺷﺮﮐـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ را ﺿـﺮوری
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺳﻠﯿﻘﻪای در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺪری – ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﻋﻤﻮﯾﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ-
ﺑﻪ دو واﺣﺪ در ﺳﺎل  ،۸۸ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای دو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺑﻪﺟﺎی دو
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻢزﻣﺎن( ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ،زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪیﻣﺎ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﮑﻼت و ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮﯾﻦﻋﺴﻞ ،آﻧﺎﺗﺎ،
ﻓﺮﻣﻨﺪ و… ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک ﺑﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮری ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺪﯾﻦ و ﺷﻮﻧﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﮐﺸﻮر دارد و ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮادراﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﻫﺮﮐﺪام ﮔﺮوهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮد را اداره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ داداشﺑﺮادر
)آﯾﺪﯾﻦ( و داداشﺑﺮادر )ﺷﻮﻧﯿﺰ( ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ
ﺑﺎ ﻧﺎم »داداشﺑﺮادر« ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ

ﻗﺮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و از ﺳﻮی ﭘﺪر ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک )ﭘﺮوﯾﺰ و رﺳﻮل(
و ﻋﻤﻮی آﻧﻬﺎ  در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
 ۷۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ )ﺳﺎل  (۱۳۲۴دو ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی داداش و ﻏﺎﯾﺐﻋﻠﯽ
ﺑﯿﻮک در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼتﺳﺎزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺷﮑﻼت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻨﺒﺎت و ﺗﺎﻓﯽ ﮐﺮهای اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل
ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »رﯾﺲ« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ
 را در ﺑﺎزار ﺧﻮراﮐﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ  اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎر ﺧﻮد و
ﮐﺎرﮔﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری »داداش ﺑﺮادر« اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۵۷در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﻼت ،آﺑﻨﺒﺎت و… ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۴۱
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از  ۵۸ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک
)داداش و ﻏﺎﯾﺐﻋﻠﯽ( ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ و
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﺎن را ﺧﯿﻠﯽ
زود ﮔﺴﺘﺮش دادﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ
و در ﮔﻮﺷﻪﮐﻨﺎر اﯾﺮان ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو
ﺑــﺮادر در ﻣﯿﺎﻧﻪﻫــﺎی راه اداﻣــﻪ ﮐــﺎر و ﮔﺴــﺘﺮش و ﺗﻮﺳــﻌﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داداشﺑﺮادر را ﺑﻪ وارﺛﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
رﺳﻮل و ﭘﺮوﯾﺰ واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ ،دو ﺑﺮادری ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر و ﻋﻤﻮی ﺧﻮد
دوﺷﺎدوش ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای را ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
داداشﺑﺮادر در ﺑﺎزار داﺧﻞ و ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
 ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر در دﻫﻪ  ۵۰ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی در
دﻫﻪ  ۶۰زدﻧﺪ و ﻧﺎم ﺗﺠﺎری آﯾﺪﯾﻦ را در ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﺪرن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع
ﺧﻮد از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﮑﻼتﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﺗﺎﻓﯽﻫﺎی ﻣﻐﺰدار ،ﮐﺎراﻣﻞﻫﺎ،
ﺗﺎﻓﯽﻫﺎی ﻣﯿﻮهای ﻣﻐﺰدار ،وﯾﻔﺮ ،ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺷﮑﻼت ،در
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ
و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﺪاﯾﯽ دو ﺑﺮادر

درﮐﻨﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﮔﺮوه
ﺻﻨﻌﺘﯽ داداشﺑﺮادر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺷﮏ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎل  ۱۳۸۸و ﺟﺪاﯾﯽ دو ﺑﺮادر از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺷﺮوع ﻣﺠﺪد ﺑﺮای
ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺮوﯾــﺰ ﺑﯿــﻮک در ﮔﻔﺖوﮔــﻮﯾﯽ درﺑــﺎره دﻟﯿــﻞ ﺟــﺪاﯾﯽ دو ﺑــﺮادر و
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﻘﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﮔﺴـﺘﺮش روزآﻓﺮﯾـﻦ آن اﯾﺠـﺎد دو ﺷﺮﮐـﺖ ﻣﺴـﺘﻘﻞ را ﺿـﺮوری
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺳﻠﯿﻘﻪای در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺪری – ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۴از ﺳﻮی ﭘﺪر و ﻋﻤﻮﯾﻤﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ-
ﺑﻪ دو واﺣﺪ در ﺳﺎل  ،۸۸ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای دو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﺑﻪﺟﺎی دو
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻢزﻣﺎن( ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ،زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ
واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪیﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.«

در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت رﺳﻮل ﺑﯿﻮک ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
آﯾﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪی
را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻮﻧﯿﺰ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ  ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻧﺎم ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ داداشﺑﺮادر را ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ و در
ﺳﺎﯾﺘﺸﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ داداشﺑﺮادر
)آﯾﺪﯾﻦ( اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی داداشﺑﺮادر) ﺷﻮﻧﯿﺰ( و ﻫﺮدو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﮑﻼت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﺷﻬﺮه و اﻟﺒﺘﻪ رﻗﯿﺐ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﮑﻼت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
دراﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داداشﺑﺮادر
اﺣﺘﺮام ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک )ﭘﺮوﯾﺰ و رﺳﻮل( ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق
آﻧﻬﺎ  ﺑﻮد ،اﯾﻦ دو ﺑﺮادر در ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎر ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن
ﻗﺒﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ

ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه
دﺳﺘﻤﺰد آﻧﻬﺎ  را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻧﺨﺒﮕﺎن،
ﻓﻌﺎﻻن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﮔﺮی از آﻧﻬﺎ  ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺷﻮﻧﯿﺰ و  ۳۲۰۰ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﻼتﺳﺎزی ﺷﻮﻧﯿﺰ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ  ۶ﺳﺎل از ﺗﺎﺳﯿﺴﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺶ از  ۴دﻫﻪای ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺧﻮد دارد و از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد؛ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک ﺧﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای
دراﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ او و
روﯾﻪ ﮐﺎرش را در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داداشﺑﺮادر ﺷﻮﻧﯿﺰ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ارﺗﻘﺎ داده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  ۱۵ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎنﻫﺎ
 و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﯿﺰ
در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۳۲۰۰ﻧﻔﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮﻧﯿﺰ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ  ۸۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ و ۴۳
ﻫﺰار و  ۷۰۰ﻣﺘﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﮑﻼت و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺑـﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧـﺪﺳﺎزی ﺑـﻮده اﺳـﺖ ،او در ﮔﻔﺖوﮔـﻮﯾﯽ
دراﯾﻦﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ» :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻢ و ﭘﮑﯿﺞ ﺑﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮوش ،ﭘﺨﺶ ،وﺻﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ
از ﻓﺮوش را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮرد دار
اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐﻫﺎی
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪن اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ و
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻓﯿﺲ ،ﻣﻠﯿﮑﺎ و
راﻣﺘﯿﻦ و ﺑﺎزارﺳﺎزی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ  ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺰد ﻣﺸﺘﺮی
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ«. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎدا دارد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻢ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک در ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ آرزوی او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﯿﺰ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.

ﮐﺴﺐ ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک )ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻮﻧﯿﺰ(
آﯾﺪﯾﻦ و  ۳۵۰۰ﮐﺎرﮔﺮ
در ﮐﻨﺎر ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﯿﻮک و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮﻧﯿﺰ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮل ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﯾﺪﯾﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
رﺳﻮل ﺑﯿﻮک در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ آﯾﺪﯾﻦ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده اﺳﺖ» :ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ
“رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن” در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮشذوق ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .درﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  ۳۵۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﯾﺪﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،آﻧﻬﺎ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ و اﻧﻮاع ﺷﮑﻼتﻫﺎ و
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻬﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ
از  ۱۵ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺨﺶ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ  ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در ﺳﻄﺢ
ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس رﺳﻮل ﺑﯿﻮک – ﺷﺮﮐﺖ آﯾﺪﯾﻦ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮادران ﺑﯿﻮک
در ﺷﺮﮐـﺖ داداشﺑـﺮادر )آﯾـﺪﯾﻦ( و داداشﺑـﺮادر )ﺷـﻮﻧﯿﺰ( ﺑـﻪ دﺳـﺖ
آوردهاﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر
و ﻋﻤﻮﯾﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻨﺎرﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻻن دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ  اﻋﺘﻘﺎد
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻻن ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﻫﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان

