اﺳـﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨـﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕـﺎه در
ـﺘﺎن
ـﻊ در اﺳـ
ـﮓ واﻗـ
ـﺖ ﺗﻼوﻧـ
ﺷﺮﮐـ
ﺗﻬﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼوﻧﮓ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎدر ﺧﻮد در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از اﻓﺮاد واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻼوﻧﮓ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

آﻗﺎ ،ﺧﺎﻧﻢ،
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه،
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس اﯾﻤﯿﻞ

زﯾﺮ ارﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ زﯾﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ :
۰۲۱۶۱۴۱۰
اﯾﻤﯿﻞ :
HR@telavang.com

ﻣﺤﻞ ﮐﺎر  :رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ

ﻗـﺪرداﻧﯽ ﺗﻼوﻧـﮓ از ﮐـﺎدر درﻣـﺎن
در روز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ  +ﻓﯿﻠﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼوﻧﮓ در روز  ۱۴آﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﭘﺎس
ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ﮐﺮوﻧﺎ ،در ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎدر
درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼوﻧﮓ در روز  ۱۴آﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
روز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ از ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی
ﮐﻪ در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﺗﻼشاﻧﺪ ،در
ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.

ﺗﻼوﻧﮓ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﮐﺸﻮر
ـﺎ و
ـﺪاﮐﺎریﻫﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫـ
ـﺎم ﻓـ
ـﺎﺑﺖ ﺗﻤـ
ـﺪرداﻧﯽ و ﺑـ
ـﺮای ﻗـ
ـﺪ ،ﺑـ
ﻣﯽداﻧـ
دﻟﺴﻮزیﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﺎدر درﻣﺎن ﮐﻪ در  ۹ﻣﺎه
اﺧﯿﺮ ﺳﺨﺖ در ﺗﻼشاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎن ﻣﺮدم را از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻮع
وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و در ﻣﺤﻞ
ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در
ﻣﯿﺎن ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﻼوﻧﮓ ﻫﺪف ﺧﻮد را از اﯾﻦ اﻗﺪام،
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺪرداﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﺮاﻃﯽ ﻓﻌﻠﯽ از ﮐﺎدر
درﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ
ﺗﻼوﻧـﮓ :آﺷﺘـﯽ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻻی اﯾﺮاﻧـﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ روﺑﻪ روﺳﺖ ،ﻋﺪه ای
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺪوزﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻼوﻧﮓ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن آن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ در اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ آن
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮدش اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ای ﺑﺎ ﻣﻬﺪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻼوﻧﮓ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ؟!

اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﺤﺜﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﻫﻤﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪﯾﻢ.
در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪاری ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎدی آن را راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮدم و ﺷﻐﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻦ
ﻧﺒﻮد .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺﻫﺎی اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﯾﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ زﯾﺮا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری را رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﯾﻢ و اﮐﻨﻮن  ۱۰ﺗﺎ ۱۵
ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری دارﯾﻢ.از روز اول ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﻗﻔﺲ ،ﻋﺮﺿﻪ ،ﻓﺮوش و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪﯾﻢ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻣﺎن را از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ .در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻫﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ـﺎل ۱۳۸۰
ـﻢ .در ﺳـ
ـﺎﻧﺘﺮه را داﺷﺘﯿـ
ـﻞ و ﮐﻨﺴـ
ـﻮﺷﺘﯽ ،دان ،ﻣﮑﻤـ
ـﺮغ ﮔـ
ﻣـ
ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺗِﻼوﻧﮓ را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ
زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،رﻧﮓ ،ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ.

ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ روی آوردﯾﺪ؟

در اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه،
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺰرگ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎی
ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺪارﻧـﺪ .ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣـﺎ ﺑـﺰرگ ﺑـﻮد و ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ آن را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ،وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪﯾﻢ .در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﻫﻢ وارد ﺷﺪﯾﻢ اﻣﺎ زﯾﺎد ﺟﺎﻟﺐ ﻧﺒﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﻏﺪاران ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ دان ،ﻣﮑﻤﻞ و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وارد ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی
وﺟﻮد داﺷﺖ؟

ﺧﯿﺮ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ،۱۳۷۹ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ(،
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ( و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک ﺑﻮد
را ،ﺧﺮﯾﺪاری و وارد ﮐﺸﻮر ﮐﺮدم.
در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺷﺮوع ﮐﺮدم و در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮشﻃﻌﻢ و
ﺧﻮشرﻧﮓﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻗﺎﺑﻞ ردﮔﯿﺮی اﺳﺖ.

در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﻗﯿﺐ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﺪ؟
از اول ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه رﻗﯿﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺗﻼش
ﮐﺮدم ﺗﺎ دﯾﮕﺮان را آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﻢ و وارد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻨﻢ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺻﺎدرات را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
ﺗِﻼوﻧﮓ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ از آب درﺑﯿﺎﯾﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم .ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ،ﮐﺎر را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻی ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن در ﺳﺎل
 ،۸۰ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮﯾﻢ.

ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ،
ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮه ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن از
ﻇﺎﻫﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ وارد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻧﺪاﺷﺖ!
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻓﺮاد ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ

ﺳﻼﯾﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ دارد ،ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .در
ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ،
رﻧﮓ ،ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻣﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ دﭼﺎر آﻟﻮدﮔﯽ

و ﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .در
ﺑﺮای ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .زﻧﺠﯿﺮه
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ
ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوت ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در داﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ،
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ زده
ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وارد ﻧﮑﺮد؟
ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻮدن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ
و ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻋﻼﻗﻪ دارد .اﻣﺎ
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از روی اﺟﺒﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺰﻧﺪ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ دارﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻼن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﻃﯽ  ۳ﺳﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻋﻠﻮم روز دﻧﯿﺎ ،اﻣﺮوز ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪارد .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در
دﻧﯿﺎ ،زرده و ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﺟﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﯾﮏ ﭘﺮوژه
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ دارﯾﻢ .ﻃﺮح ﺗِﻼوﻧﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬاﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻣﺼﺮف
ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﻣﻌﺎدل  ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در

ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼﺮف اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒﺎس
را ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آنﻫﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺨﻮرد.

در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢ دارﯾﺪ؟
ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻧﺪارد و ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ
دارﯾﻢ ،ﻣﻘﺪاری ﺻﺎدرات ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درازﻣﺪت ﺑﺮای
ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﻘﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮد.

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﻃﻮل  ۲۰ﺳﺎﻟﯽ
ﻣﺪت ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.

دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﺗِﻼوﻧﮓ را دارﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ  ۳ﺑﺎر ﮐﻮﺗﺎه
ﺻﺎدرات ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺧﯿﻠﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن درازﻣﺪت ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  ۲۰درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن را ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق دارد ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢﻣﺮغ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارﯾﺪ؟

ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺗﺨﻢﻣﺮغ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دور ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم را دارﯾﻢ.

ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﺗﺎن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

ﺗﺨــﻢﻣﺮغ در ﺟﻬــﺎن اﺳــﺖ .ﺗﻌــﺪاد
 ،۱۵۰۰ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ  ۲۰ﻫﺰار واﺣﺪ و
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎﻻی  ۵۰۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺗﻨﻮع
ـﺪ
ـﻢ ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺶ ﺣﺠـ
ـﺮای اﻓﺰاﯾـ
ـﺪه ﺑـ
آﯾﻨـ

اﯾــﺮان ﻫﺸﺘﻤﯿــﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨــﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﻌﺎدل
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه دان ﺑﺮای
اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز در
ـﻮده و در
ـﻮآوری ﺑـ
ـﻮل و ﻧـ
ﻣﺤﺼـ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش  ۱۰درﺻﺪی ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ از
ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫـﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑﺮﻧـﺪﺳﺎزی ﻧﺸﺪهاﻧـﺪ و در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺳﺎزﻣـﺎن
داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻃﺮﺣﯽ را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر؟
ﻓﻌﻼ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.

اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﺮﺳﻨﻞ دارد .ﻣﻌﺎدل  ۲۵ﻓﺎرم ﺗﻮﻟﯿﺪی
دارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﺣﺪود  ۱۰ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ دان و ﺧﻮراک ﻣﺮغ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﺸﺪﯾﺪ؟

ﺧﺪاروﺷﮑﺮ در ﻃﻮل  ۳۸ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ
ﺗﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪم .واردات
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮد و در ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎه وﯾﮋهای داﺷﺘﻪ و دارد .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﺑﻮده اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در
ﻣﻮاﻗﻌﯽ ذرت ،ﺳﻮﯾﺎ و ﯾﺎ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮغ وارد
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ
دارﯾﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ را از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺘﯽ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﻘﺮارت اﺳﺖ و واﺳﻄﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ
ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻣﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﻗﻊ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل و در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل را درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل
زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد؟

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻢ ،ﯾﮏ ﮐﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ارﺗﻘﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ در
ﮐﺸﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ .دهﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
را اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن ﮐﺎﻻی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ

و از آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .از
 ۴۰ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﺷﺎن ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺣﻔﻆ

ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ارزش اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺪاﻧﺪ
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰ﺗﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﻋﺘﺒﺎرﺷﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﺑﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ و
ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ
ﺗﺎ اﺳﻢ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد.

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺧﯿﺮ درﺑﺎره ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ؟
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﯾﮏ درﺻﺪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد و در
ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮ ۱۵ ،درﺻﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ در روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﯾﮏ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺪل ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
روشﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﻮری و ﺧﺸﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻟﻄﻤﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺨﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر
را ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺮﭘﻠﻪای ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺤﺖ
ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺎ در ﻣﺎه ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎریای ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎری در اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ داﻣﺪار و
داﻣﭙﺰﺷﮏ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺰارشﻫﺎ را آﻧﻼﯾﻦ ﺛﺒﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪار ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻗﺒﺎل ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ آنﻫﺎ
را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺮده ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﺗﻼوﻧﮓ
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻼوﻧﮓ در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ  R&Dﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ دﮐﺘﺮا ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  R & Dدر ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮل  /ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد .
ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ،
ﺗﺪارﮐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺤﺼﻮل.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس  ۰۲۱-۶۱۴۱۰۰۰۰ :داﺧﻠﯽ  ۱۸۳ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺸﺎرﺗﯽ
اﯾﻤﯿﻞ telavang.rec95@gmail.com :

درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻼوﻧﮓ در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش
ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۷۰۰۰۰ﻗﻄﻌﻪ در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺮﻏﺪاری ﮔﺎم ﻧﻬﺎد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار را ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﻣﯿﺎن ۳۰۰
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﯾﺪ  .ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻼوﻧﮓ در ﺳﺎل
 ۱۳۸۴ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را در راﺳﺘﺎی ﺗﺮوﯾﺞ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .و در ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺗﻼوﻧﮓ ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻮﺳﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻼوﻧﮓ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬـﺪی ﻣﻌﺼـﻮﻣﯽ :ﺻـﺎدرات ﻣـﺮغ ﺑـﻪ
روﺳـﯿﻪ و دﯾﮕـﺮ ﮐﺸﻮرﻫـﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮغ و ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮغ روی دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دوﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻣﺮغ را زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و
ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻢ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﮐﺎرد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺎف اﯾﺮان در ﻫﻔﺘﻪ
ﺟﺎری ،ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮﻏﺪاران در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺘﻮر و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ و ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ در
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﻏﺪاران ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
ﻫﺎی رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﻣﻌﺎون
اول ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮد .ﻣﺮﻏﺪاران در اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورﮐﺸﺘﮕﯽ آن ﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.
ﻣﻬﺪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺋﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺗﻬﺮان در
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﺗﺎق و درواﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮغ
داران و ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺮﻏﺪاری ،زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺮﻏﺪاران را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎداﺳﺖ.

ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت
اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻣﺮﻏﺪاران در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ،
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﺎدﺗﺮ ﺷﺪه .ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮغ
و ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮغ روی دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دوﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻣﺮغ را زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻢ زﯾﺎد ﺷﺪه و ﮐﺎرد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ
ﻫﻤﻮاره ﺣﻤﺎﯾﺘﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﺪارﯾﻢ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎ
در ﺣﻮزه ﺻﺎدارت ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ده ﻣﺮغ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
ﻣﺎ ﻋﺮاق ،ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺖ و اﯾﺮان ﺳﻬﻤﯽ از ﺑﺎزار ﻋﺮاق
ﻧﺪارد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼوﻧﮓ ﮔﻔﺖ :ﭼﺎره ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ و در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را در
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻢ
ﻣﺮﻏﺪار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮارض و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ اﯾﺮان اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺻﺎدراﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﻢ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺮغ
اﯾﺮان ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ،ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺮغ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ .ﺻﺎدرات
ﻣﺮغ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ و
ﻣﺮغ ﻣﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ را
ﻧﺪارد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮغ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﺑﺎزارﻫﺎی
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮﻏﺪاران ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی
ﻣﺮﻏﺪاری ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﻏﺪاریﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص در وﺿﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ورودی ﺑﺎﻻ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﻪای در
واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ان ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ،ﭼﺮاﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮآوری ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮغ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﻏﺪاران داﻣﻦ زده اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﮕـﻮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿـﻮز ﺑـﺎ ﻣﻬﻨـﺪس
ﻣﻬـﺪی ﻣﻌﺼـﻮﻣﯽ  ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ
ﺗﻼوﻧﮓ
] [headingﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼوﻧﮓ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دام
و ﻃﯿﻮر ][heading/
ﻣﻬﺪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺧﺮداد  ۱۳۴۲در ﺗﻬﺮان و در ﺧﺎﻧﻮاده ای
ـﯿﻞ
ـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـ
ـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻧﯿﮑﺎن ﻓـ
ـﺪ و از ﻣﻮﺳﺴـ
ـﺪﻧﯿﺎ اﻣـ
ـﺎن ﺑـ
ﺑﺎزرﮔـ
ﮔﺮدﯾﺪ.ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذات اﻗﺘﺼﺎدی
وارد ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﮔﺮدﯾﺪ .او ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺳﺎل  ۱۳۶۱ﺑﺎ راه اﻧﺪازی
واﺣﺪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ای ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ ﺗﻬﺮان
اﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۷۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل ۱۳۶۷
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮدان را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد.راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﯿﻮر »وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ« در ﺳﺎل  , ۱۳۷۲ﺑﺎ ﺗﺤﻮل در
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﺗﻨﻮع ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮل او و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪ .در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎری از ﺻﺪﻫﺎ ﻃﺮح
ﺗﺤﻘﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﺎﺻﻞ ان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﺒﺪ اﻧﺒﻮه ان در ﺑﺎزار اﺷﺎره
ﻧﻤﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ-ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻼوﻧﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از
دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺸﺎن را ه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .او ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رﺋﯿﺲ ﻫﺌﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
ـﺎق
ـﺪﮔﺎن دوره ﻫﺸﺘﻢ اﺗـ
ـﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨـ
ـﻮ ﻫﯿﺌـ
ـﮓو ﻋﻀـ
ـﺪﯾﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻼوﻧـ
ﻫﻮﻟـ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز  :ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای از ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼوﻧﮓ و ﻋﻠﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدن
ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻼوﻧﮓ از ﺳﺎل  ۱۳۵۶آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ  ،در اﺑﺘﺪا در
زﻣﺒﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ،ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮑﺮوزه ،ﺧﻮراک دام و
ﻃﯿﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ۱۳۶۱در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد و از
ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮد  ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮل ﺧﺎص در ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی،
درج ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﻘﻀﺎء  ،اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر،

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ
ﺗﻼوﻧﮓ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ در
اذﻫﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار  ،ﻧﺎم ﺗﻼوﻧﮓ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺤﺚ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻫﻢ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی داﺷﺘﯿﻢ  .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
ﮐﻪ در واﻗﻊ زرده و ﺳﻔﯿﺪه را ازﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻗﻨﺎدی ،ﺧﺎﻧﮕﯽ و ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود،
اداﻣﻪ دادﯾﻢ.

ﺑﻌﻨﻮان رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  ،ﺻﺎدرات ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
در ﮐﺸﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ؟
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺟﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ  ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 .ﭼﻮن ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  .ﻫﻢ در روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻪ
در ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ اﺳﺖ  .ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﻫﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺻﺎدرات ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﮏ وﻗﺘﻬﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﺟﺎزه واردات و ﯾﺎ ﺻﺎدرات داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﺻﺎدرات  ،ﭼﻮن ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و

ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﯽ آﯾﺪ .ﭼﻮن ﻣﺎ ۹۵درﺻﺪ وارد ﮐﻨﻨﺪه
ﻏﻼت و ﻏﺬای ﻃﯿﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  ،ﻧﻘﺶ اﺗﺎق در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ ؟
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻ
ﺑﺮود و آن ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و اﯾﻦ
ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه دوﻟﺖ اﺟﺒﺎراً ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﮑﺎر و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه وارد اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪ .
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در دوﻟﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد ،
ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﭼﻮن ﭘﻮل ﻫﺴﺖ و ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻣﺎ اﻻن ﮐﻪ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ دوﻟﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻣﺪه  ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﺘﺮی
دارد و اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ  .اﻻن در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻏﺪاری ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﯾﻬﺎ در دﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﺟﺒﺎر دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﯿﺎﯾﺪ  ،در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﯾﻬﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از دوﻟﺖ ،
ﻣﺠﻠﺲ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﺟﺪﯾﺪا اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد
ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﺎق ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎز در ﮐﺸﻮر
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶ دام و ﻃﯿﻮر ،ﯾﮏ ﮐﺎر  ۳۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻤﯽ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ  ،ﻧﺸﺴﺖ و ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﯿﻢ و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﺎزﯾﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ را آزاد ﮐﻨﺪ .اﺟﺎزه رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﯿﻔﯿﺘﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .

