ﮔﻔﺘﮕـﻮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز ﺑـﺎ ﻣﻬﻨـﺪس
ﺣﻤﯿـﺪ ﻓﻬﻨـﺪژ ﺳـﻌﺪی  ،رﺋﯿـﺲ ﻫﯿﺌـﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ

وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﺻﺤﺒﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻓﻬﻨﺪژ ﺳﻌﺪی ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ  ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﺲ وﻃﻦ
ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر را از زﺑﺎن ﯾﮏ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم  .اﯾﻦ ﺣﺲ را در ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺗﻼش ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ وﺿﻮح در ﮔﺮوه ﯾﮏ و ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮدم ،ﻏﻮل ﺑﺰرگ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل در ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﺬای ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ و ﯾﮏ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت آن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ و ﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺣﺎج ﺣﻤﯿﺪ ﻓﻬﻨﺪژ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮐﺘﺎب
ﻧﻔﯿﺴﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ و ﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد .
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ در
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻢ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد  ۱۰۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪ ،
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روز ﻣﻌﺎدل  ۸۷۶۰۰۰ﺳﺎﻋﺖ وﻣﻌﺎدل  ۵۲۵۶۰۰۰۰دﻗﯿﻘﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ۳۰.ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻗﯿﻘﻪ آن در ﺧﻮاب و ﺧﻮراک و ﺗﺮاﻓﯿﮏ و روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ۲۱ ،
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻗﯿﻘﻪ در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ وﻗﺘﯽ
،ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ از ﯾﮏ ﻣﻔﺴﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،
دزدﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دزدی ﺑﮑﻨﺪ.ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا و ﻧﺎﮐﺠﺎ آﺑﺎد اﺳﺖ .

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻓﻬﻨﺪژ اﻓﺰود :ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽ
ﺗـﻮان از ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺿﻌﯿـﻒ ﻫﻤﺴـﺎﯾﻪ اﻟﮕـﻮﺑﺮداری ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺎﺟﯿﮑﺴـﺘﺎن،
ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ از ﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ از ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرش رواﻧﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ دﺳﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ  ،ﺑﺎﻻی ده ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارﯾﻢ وﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎری دارﯾﻢ و
ﻓﻘﻂ اﻓﺘﺨﺎرﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﺎق ﻫﯿﭻ وزﯾﺮ و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ و ﯾﮏ رﯾﺎل ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﻫﯿﭻ ﺟﺎ
اﻟﺤﻤـﺪاﻟﻠﻪ ﻧـﺪارﯾﻢ  .ﺣﻘﻮﻗﻤـﺎن و وﺿﻌﯿﺘﻤـﺎن ﺑـﻪ روز اﺳـﺖ و ﺷـﺎﮐﺮ

ﺧﺪاﯾﯿﻢ .ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻈﺎم ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ۴ ،ﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮن
آن را ﻫﺪﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،
ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره رﻫﺒﺮی آﻣﺎده اﯾﻢ
دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ “ﻫﻤﻪ ” ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدم ،ﺧﺎﻧﻮاده ام و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ در ﮔﺮوه
ﯾﮏ و ﯾﮏ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ و
ﺳﭙﺎﻫﻤﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎﻫﻤﺎن و وزارت اﻃﻼﻋﺎﺗﻤﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺮز و ﺑﻮم ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﮐﺸﺖ و

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ،
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ
ﺳﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺎرس ﭼﮑﺶ در ﮐﺎزرون  ،ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺷﻔﺖ در
ﺷﺼﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﯿﺮاز و ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺎﮐﻮ در ﻣﺎﮐﻮ در ﻣﺮز
ﺑﺎزرﮔﺎن را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ  .ان ﺷﺎﻟﻠﻪ ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺣﺪود ۲۶۰۰
اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﺣﻤﯿﺪ ﻓﻬﻨﺪژ ﺳﻌﺪی اﻓﺰود  :اوﻟﻮﯾﺖ و ﻫﻤﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ و ﻗﺪﻣﺖ و رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﺲ و ﮐﺎﻻی ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮی ﻗﺮار

دارد .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دﻫﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرم اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﯿﺪ ﻓﻬﻨﺪژ در ﺧﺼﻮص ﺑﺤﺚ ﯾﺎراﻧﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎ
ﻧﺸﻮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن
و … ﮔﻔﺖ :
وﯾﮋه ﺧﻮاری ،راﻧﺖ و دزدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﭗ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﺮ ﭼﯿﺰ در ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ،ﺑﻨﺰﯾﻦ وآب و ..ﺗﺎ ﻣﺜﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .اﮔﺮ
اﯾﻨﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﯾﮏ ﻋﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺖ درازی ﻫﺴﺘﻨﺪ .

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻓﺰود  :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﯿﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺖ درازی ﮐﻨﺪ  .اﻻن ﺳﻮد
ﺑﺎﻧﮑﯽ  ۲۰درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﮐﻪ
ﺳﻮد را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﮐﺮد ﻗﺒﻼ ﮐﻪ  ۳۰در ﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد  .در ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه ﻣﺸﺘﺮی را ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﺮﯾﻤﻪ دو و ﺳﻪ
ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وام ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﻧﺰول ﺧﻮار ﺑﺎر آورده
اﻧﺪ.
ﻓﻬﻨﺪژ ﺳﻌﺪی اداﻣﻪ داد :در اﻣﺎرات در ﺑﺎﻧﮏ دﺑﯽ اﺳﻼﻣﯽ وام ﺑﺎ ﺳﻮد
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
 ۲۵/۱درﺻﺪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﻨﺠﺎ ۲۰درﺻﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻫﻤﻪ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ

ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻊ
دارﯾﻢ ﮐﻪ  ۸۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و روزﮔﺎر ﺑﻪ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﺑﮕﺬرد.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ اﻓﺰود  :در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﻋﺪه
ﻫﻢ زﻣﯿﻦ ﻣﺘﺮی  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﺧﯿﺎﯾﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دور اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ  :اﻣﯿﺪوارم از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﯾﮏ
وی در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ
ﺗﻔﮑﺮی ﺑﺸﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ دﻫﺪ .ﺣﺎﻻ اﻣﯿﺪورارﯾﻢ ﻓﺮﺟﯽ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﺴﺎزﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
در اداﻣﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺑﺮ ﺷﻤﺮد و اﻓﺰود:
در۱۳۰
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﻣﺎ دﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎب ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﮏ و ﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ  ۵۶ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﯿﺮاز در ﻗﺎدر آﺑﺎد ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻏﺎب
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺎر  ۵۰۰ ،ﻫﺰار ﻣﺘﺮ زﻣﯿﻦ و  ۷۳۰۰۰ﻣﺘﺮ زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﺑﺎ ۱۷۳
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﻠﯿﻤﻮ  ،رب ،اﻧﻮاع
ﺳﺲ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﻨﺴﺮوﺟﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﺷﺖ ﻧﺸﺎط  :در  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﯿﺮاز ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع
ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﺳﭙﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺣﺮف اول را درﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽ

زﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ۱۵۰ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻮﺟﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻢ  ۱۵۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی
در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﺋﺪه  :ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
 ۶۰۰۰۰ﻣﺘﺮ زﻣﯿﻦ دارد و  ۲۳۰۰۰ﻣﺘﺮ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺳﺘﺮال و در ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی
ﻇﺮوف
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎداب ﺧﺮاﺳﺎن ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ رب
ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ  ،اﻧﻮاع ﮐﻤﭙﻮت  ،وﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﺲ  ،ﺧﺎوﯾﺎر
ﺑﺎدﻣﺠﺎن و اﻧﻮاع ﻣﺮﺑﺎﻫﺎ و… ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺮاﺳﺎن :در ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ  ،در دوازده ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ رب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻨﺴﺮوی اﺳﺖ
ﺷﺎداب ﻗﺮار دارد،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﮑﺎن ﺷﻬﺪ ﺑﺎرز :در ﺧﺮﻣﺪره زﻧﺠﺎن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
زﯾﺘﻮن ،روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،رب اﻧﺎر  ،ﺳﺮﮐﻪ و آﺑﻐﻮره ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻮﺳﺎن روﻏﻦ  :ﮐﻪ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮﻣﺪره ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
و ﺗﺼﻔﯿﻪ روﻏﻦ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﺎرﺳﺎن  :ﮐﻪ در آﺑﯿﮏ ﻗﺰوﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﮐﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی  ،ﺣﻠﺐ و ﻧﯿﻢ ﺣﻠﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻄﺮان ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺎن  :اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﻗﻤﺼﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺮﻗﯿﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﺲ ﻫﺎی ﮔﺮم ،ﺳﺲ ﻫﺎی ﺳﺮد و ﺳﺮﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در
آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻗﻢ :
ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﻔﺎظ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت اﺳﺖ
ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﮏ و ﯾﮏ :ﮐﻪ در ﺳﯽ و ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ
ﺑﺼﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯿﺊ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه را ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ ﮐﯿﺶ  :اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه ﯾﮏ و
ﯾﮏ را ﺑﻌﻬﺪه دارد ﮐﻪ  ۲۸ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ  ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و
ﮐﺎﻧﺎدا و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ  ۴۰ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﮏ و ﯾﮏ  :ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ داﺧﻠﯽ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ و ﯾﮏ را

اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﮏ و ﯾﮏ :ﮐﻪ ات ﺳﻮرﺗﯿﻨﮓ ﮐﻤﺒﻮد اﺟﻨﺎس را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  ۲۱۱ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ روﻏﻦ

در ﺟﻠﻔﺎ ﺑﺎ  ۲۰۰۰ﺗﻦ

در ﺣﺎل ﺧﺮﯾﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪﻓﺶ ﺻﺎدرات و واردات اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻫﻢ
اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺗﻬﺮان  ،ﺟﺎده ی ﻗﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۹راه

وی اﻓﺰود  :ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ و ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرﺳﯽ اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﻠﻮ اول ﻫﺴﺘﯿﻢ ،
ﻓﻬﻨﺪژ در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮔﻔﺖ :
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز
دارد ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و دل ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد ،ﮔﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارد .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎر ﺑﺪون
ﺳﺨﺘﯽ و ﺗﻼش ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن

از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ

در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ

ﮔﺮوه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه را ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و از ژاﭘﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

