ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﻃﻦ:
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
و ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻮدن ﻧـﺮخ ارز رﯾـﺎﻟﯽ
اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﻃـﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۸۱در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۱۰۰۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎ  ۲ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۱۵ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎل دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۰ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
راه اﻧﺪازی اﺳﺖ.
ﻓﺮزاد ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﻃﻦ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ وﻃـﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۸۱در
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۰۰۰۰۰ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ  ۲ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۱۵ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻌﺎل دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۰ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل راه اﻧﺪازی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻏﺬاﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺷﺎﻣــﻞ اﻧــﻮاع ﺑﯿﺴــﮑﻮﺋﯿﺖ ﮐﺮﻣــﺪارو دورﻧــﮓ
ﻣﻐﺰدار،اﺳﻨﮏ،ﮐﯿﮏ ﻫﺎی ﻻﯾﻪ ای ،ﮐﯿﮏ ﺗﻮﭘﯽ،ﭼﻮﺑﺸﻮر،وﯾﻔﺮ،ﺗﺎﻓﯽ،ﭘﺸﻤﮏ،
ﭘﻔﯽ ﺗﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی )ﺗﻮﻧﺘﺎب،داوﻧﯽ،ﺗﻮی ﺑﻮی،ﮐﺎرﻣﯿﻨﺎ،ﺳﻮرﻧﺎ،ﮐﯿﮏ

روﯾـﺎل( ﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه ﻧﺰدﯾـﮏ ﺧـﻂ ﻓـﻮق ﻣـﺪرن ﺷﮑﻼت shell
دﯾﮕﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
 mouldingﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﻧﻤﻮدن ﺧﻄﻮط دوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺻﺎدرات ﮐﻨﯿﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ال ﺳﯽ،
اﻓﺰود :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ ﺿﻌﻒﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه در
زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات رﺷﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﺮای
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اردن ﯾﺎ
ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﮐﯿﻪ و…اﺳﺖ.
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻬﻨﺎور ﺟﻤﻬﻮری ﻫﺎی اﺳﺘﻘﻼل
ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮروی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺮﺗﺮ راه را ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرات دارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ راﻫﮑﺎر و راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ارز رﯾﺎﻟﯽ
اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان دارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی درﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮف اول را ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﻧﯿﺰ
ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت و ﻫﻤﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻫﺪ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻫﯿﭻ
اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
وی ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺪرن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮوز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﻓﺰود :ﻣﺎ در اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺪارﯾﻢ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.
ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رو در رو ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

