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دادﮔﺮ ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﺷﻪ آﻣﻞ
)ﻫﺮاز( و ﻻرﯾﻦ ﻟﺒﻦ ﭘﺎرس )آﻟﯿﻤﺎ( ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای ﺳﺎل  ۱۳۹۶از ﻃﺮف ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎﻫﻨـﺎﻣﻪ ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬا ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷـﺪ .اﻣﺴـﺎل ﺑـﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﺮﺷﺪه ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و
ﺷﻤـﺮدن آراء ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن اﯾـﻦ ﻣﺎﻫﻨـﺎﻣﻪ ﮐـﻪ از
ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬا ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨـﺪ،
ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺻـﻨﻌﺖ ﻏـﺬا اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ .ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﯾـﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ،ﭼﮑﯿﺪه ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ دادﮔﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه  ۱۳۴۱ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ )اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران(  ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ
دوﺷﻪ آﻣﻞ )ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮاز(  ،ﺷﺮﮐﺖ ﻻرﯾﻦ ﻟﺒﻦ ﭘﺎرس ) ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ آﻟﯿﻤﺎ
–ﻫﮑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ( ،ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻦ زاﮔﻮآﻣﻞ )ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ زاﮔﻮ(  ،ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ
ﭘﻼﺳﺖ آﻣﻞ و ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﻮ ﻟﺒﻦ ﯾﺰد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽﺷﮏ اﯾﺸﺎن ﯾﮑﯽ از
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ درﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .
ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان و ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر درزﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۳۰ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ارﺷﺪ او را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ او را ﭘﺪر
ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت اﯾﺮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ
آﻣﻞ و ﻻرﯾﻦ ﻟﺒﻦ ﭘﺎرس و ﻟﺒﻨﯽ زاﮔﻮ آﻣﻞ و..ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ
،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ آﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد رﺷﺪ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای در ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ،
اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ  ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﯾﻮﻧﯿﻠﯿﻮر ،ﮐﻤﭙﯿﻨﺎ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﻟﺒﻨﯿﺎت دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﮑﻠﻨﺪ و ﻏﯿﺮه اﺑﺮاز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ آن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮاز،
ﻧﻮآوری ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺑﺪاع ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
آنﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪس دادﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ )ﻫﺮاز( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ده ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﺷﻮاﻟﯿﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ  ۱۳۸۹ﺗﺎ
 ،۱۳۹۱ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻨﯿﺎد ﮐﻮدک اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،ﻣﻮﺳﺲ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ اﻣﯿﺮرﺿﺎ دادﮔﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﺘﯽ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﮐﺴﺐ ﺷﻮده ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ
؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ در ﺳﺒﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮار ،و ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺎرغ از
ﺟﻮان ﮐﺸﻮر  ،ﻧﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﯾﻨﺪه رو ﺑﻪ رﺷﺪی
ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و
..اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

ﺳﻼﻣﺖ  ،ﻧﻮآوری  ،ﺗﻨﻮع  ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ
ارﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ
ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل وﺗﻠﻔﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار و
ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ وﮐﺴﺐ ﺗﻨﺪﯾﺲ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻨﯿﺎد
ﮐﻮدک و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ورزﺷﮑﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎزه در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اوﻻ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺎص ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در آن ﮔﺮوه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع  ،ﺑﺮای ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺮف
ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﺑﻮده و
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﻌﻢ دار در ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻃﻌﻢ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﻧﻮآوراﻧﻪ )ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﻟﺒﻮ ،ﻣﺎﺳﺖ ﮐﺪو،ﻣﺎﺳﺖ ﭼﯿﻠﯽ ،ﺳﺎﻻد ﻣﺎﺳﺖ،ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺎدﻣﺠـﺎن وﻣﺎﺳـﺖ ﺳﻮﯾﺎ،ﻣﺎﺳـﺖ دﻻل ،ﻣﺎﺳـﺖ اﺳﻔﻨﺎج،ﻣﺎﺳـﺖ ﮐﺮﻓﺲ،ﻣﺎﺳـﺖ
زﯾﺘﻮن،ﻣﺎﺳﺖ ذرت و ﻗﺎرچ و ( ..ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮوه دوغ ﻫﺎی ﻃﻌﻢ دار ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ)دوغ ﭼﯿﻠﯽ-دوغ ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد-دوغ ﺗﺮش ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﮔﻠﭙﺮ و دوغ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ
ﺳﻨﺘﯽ و (..در ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ آﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮاز ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
اﻧﻮاع ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
آﻟﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد و در ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻦ زاﮔﻮ ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺪ زاﮔﻮ
ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر و ﺧﺎص دارﯾﻢ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ
)ﻫﺮاز( در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯽ  ،ﻋﻠﺖ راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ
ﻻرﯾﻦ ﻟﺒﻦ ﭘﺎرس )آﻟﯿﻤﺎ( ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎ ﯾﯽ و ﮐﺸﻮرآﻟﻤﺎن وﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﻨﯿﺮ در
ازﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ) Hochlandﮐﻪ ﺧﻮد
اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺒﻪ دارد( ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎل ۱۳۸۷

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﮑﻠﻨﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪارن ﻧﻤﻮدم.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم از ﻫﮑﻠﻨﺪ ﺑﻪ آﻟﯿﻤﺎ درﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﺎ ﻫﺪف
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ و آﺳﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻨﯿﺮ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﺮﮐﺖ ﻻرﯾﻦ ﻟﺒﻦ
ﭘﺎرس )ﭘﻨﯿﺮ ﻫﺎی آﻟﯿﻤﺎ( ﺻﺎدر ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در آﻟﯿﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و ﺗﻤﺎم
ﺗﻮان و ﺗﻤﺮﮐﺰ روی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ؟
ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈﺮ از وراﺛﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ
ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﻧﻘﺶ
ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ درﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﻗﺒﻞ از ازدواج
ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم ﺑﻪ
و ﻋﺎﻃﻔﯽ و
ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮی
ﻋﻨﻮان اﻫﺮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ،و ﺑﻌﺪ از ازدواج
ﻫﻢ رﺷﺘﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ آﺑﺎدﯾﺎن )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻦ در دوران ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ( در ﺗﺤﺼﯿﻞ وﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎوره ﻓﮑﺮی و
ﺑﺎزوی ﻗﻮی اﺟﺮاﯾﯽ )اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺐ رﯾﺲ ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮاز و
ﻫﺮاز ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ R&D
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﺎری و ﺗﺨﺼﯿﺺ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در روزﺑﻪ ﮐﺎر و

آراﻣﺶ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺎری ﺣﻔﻆ
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮی ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ.

و ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺴﺮم

ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه و در واﻗﻊ
آﻏﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران  ۱۷۸۰ﻧﻔﺮی ﻫﺮاز را
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻢ و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺟﻮان را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد دوﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺣﻀﺮﺗﻌـﺎﻟﯽ ﺗـﻮﺟﻪ زﯾـﺎدی ﺑـﻪ ورزش ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﺣـﺎﻣﯽ
ورزﺷﮑﺎران ﻣﻠﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺴﺘﯿﺪ  ،ﺿﻤﻦ
اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﻪ ﻗﻄﺐ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ  .ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ورزش و
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ورزش ﺷﺎﯾﺪ رﯾﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮﺣﻮم
ﭘﺪرم ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ورزش ﮐﺸﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد .ﺑﻨﺪه ﻫﻢ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
و ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ورزﺷﮑﺎران و ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ورزش ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺖ و ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮری
ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻢ.ﺷﺨﺼﺎ ﻧﻘﺶ ورزش را در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ذﻫﻦ و ﺟﺴﻢ زﯾﺎد ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﻢ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ورزش ﺑﺮای ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺷﺪه و درﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺳﺎﯾﻪ ورزش ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻃﻌﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯿﺮوزی را ﺗﻮاﻣﺎ ﺑﭽﺸﻢ و راه درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن را ﺑﯿﺎﻣﻮزم و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮم.
ورزش ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ در اوج دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺻﺮف ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ورزش ﻣﯽ
داﻧﻢ.
در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﺧﻼق و ﺳﻌﯽ
و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی
در ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ
ﮐﺸﺘﯽ را ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدم ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮاردﻫﻢ.

آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﻨﺶ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ

ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﺮاز و آﻟﯿﻤﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻮد ؟
در ﺑﺤﺚ ﺻﺎدرات ﺗﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه زﯾﺎدی در ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﻮط و ﺑﺨﺸﯽ
ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﺳﺎﻻﻧﻪ
از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ

ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﻮاﻫـﺎن ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻣـﺎ  ۷ﮐﺸـﻮر )ﻋﺮاق-ﻗﻄﺮ-ﺑﺤﺮﯾﻦ-ﮐﺎﻧﺎدا-ﺗﺮﮐﻤﻨﺴـﺘﺎن-
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ( ..ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه درواﻗﻊ در ﻓﻀﺎی اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ
دارد.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺎه آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر و ﺣﻔﻆ و رﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺮاز و آﻟﯿﻤﺎ وزاﮔﻮ و…ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود دوﻟﺖ ﺗﻼش
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن،آﮔﺎﻫﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاﻧﻊ واردات ﻓﻦ آوری و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل و رﻓﻊ آن و در واﻗﻊ اﺷﺮاف ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺎری در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻟﺤﺎظ
دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ و رﺗﺒﻪ  ۱۴۳از ﺑﯿﻦ  ۱۶۲ﮐﺸﻮر در دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺪون و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﺎل
 ۱۳۹۶در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ؟
اوﻻ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎر ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻏﺬا در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل و آزﻣﺎﯾﺶ و ..ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺎده ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ از ﻣﺮاﺣﻞ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺗﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ واﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮدو ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬف اﺟﺒﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﻇﻬﻮر ﺗﺎزه وارداﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ اوﻟﯿﻪ از اﻟﻔﺒﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را
ﻧﺪارﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ در اﺧﺬ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻼن درﺳﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی
ﺗﻐﺬﯾﻪ ای درﺳﺖ ﻣﺮدم در ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻬﻢ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت در
ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
درواﻗﻊ وﻇﯿﻔﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮد.
ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺖ و ارﺗﻘﺎ
و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارم و از ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻫﺎی آن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﻣﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﻌﻢ دار
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻟﺒﻨﯽ
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﻓﺮاﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻫﺮاز و آﻟﯿﻤﺎ ،آﯾﺎ
ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ  ،در آﯾﻨﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ای ﮐﻪ روی دوش ﺧﻮد در ارﺗﻘﺎئ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺨﺶ وﺧﻮش ﻃﻌﻢ در ﮔﺮوه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب و ﺗﺨﺼﺺ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻫﺮاز و آﻟﯿﻤﺎ و
زاﮔﻮ و…در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻮرﺗﻔﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻠﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ..ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺰو ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺟﺬاب در آﺗﯿﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و
ﯾﺰد،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻟﯿﻤﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ زاﮔﻮ و دارﯾﻮﻟﺒﻦ

ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﺗﻼش در اﯾﻦ

و ﮐﻼم آﺧﺮ …
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪم،و
ﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ﻣﺪرس در داﻧﺸﮕﺎه و ﭼﻪ در ﻟﺒﺎس ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ و ﮐﺎر
آﻓﺮﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرم و ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺴﺐ روزی ﺣﻼل را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آرزوﻫﺎی
زﯾﺎد از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻢ را
در ﺟﺎی ﺟﺎی اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ام،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ۳۵
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ
 ۱۷۸۰ﻧﻔﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﻠﺐ ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ دارم.

ﺷﺮﮐـﺖ ﻟﺒﻨـﯽ دوﺷـﻪ آﻣـﻞ ﻫـﺮاز
ﻣﯿﺰﺑـﺎن ﺳـﻔﯿﺮ ارﻣﻨﺴـﺘﺎن و ﺗﯿـﻢ
ﻫﻤﺮاه  +ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮر ارﻣﻨﺴﺘﺎن از ﺷﺮﮐﺖ دوﺷﻪ آﻣﻞ )ﻫﺮاز ( ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ دادﮔﺮ ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﮐﺸﻮر دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ی
ﺧﻮﺑﯽ در ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان را دارد در راﺳﺘﺎی
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻗﺎی
آرﺗﺎﺷﯿﺲ ﺗﻮﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﯿﺌﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺘﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻣﻞ ﻋﺼﺮ روز ﺷﻨﺒﻪ از
ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ دوﺷﻪ آﻣﻞ ﻫﺮاز ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد

اﯾﻦ دﯾﺪار ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮاز ﺟﻨﺎب ﻣﻬﻨﺪس دادﮔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و دو ﻃﺮف ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را در ﺟﻠﺴﻪ ی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮاز از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮ و روﺳﯿﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

