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غالمرضا ترابي ،مديرعامل شركت آيدا گستر اردبيل مطرح كرد

كسب عنوان نمونه كشوري با اتكا به
رويكردصادراتي
غالمرضا ترابي مديرعامل شركت آيداگستر اردبيل و
دانشآموخته مديريت صنعتي ،بيش از  35سال در صنايع
كشاورزي مشغول به فعاليت است فعاليتي كه با رويكرد
صادراتي منجر به كسب عنوان واحد نمونه در حوزه صنايع
تبديلي و تكميلي دامي شده است.
در اين رابطه ترابي در تشريح فعاليتهاي شركت تحت
مديريت خود به سبزينه گفت :شركت آيدا گستر اردبيل
در سال  86به ثبت رسيده و پس از طي مراحل ساخت
كارخانه اين واحد در سال  90به بهرهبرداري رسيد
و با آاليش محصوالت دام و طيور در زمینه صادرات به
كشورهاي جنوب شرق آسيا همچون چين و ويتنام اقدام
ميكند .وي در ادامه به طرح توسعهاي كارخانه اشاره كرد
و گفت :با توجه به استقبال از محصوالت توليد اين شركت
در كشورهاي آسياي شرقي هماكنون با توليدی روزانه
10تن پاي مرغ به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان
اين حوزه در سال  94بيش از  3300تن از محصوالت صادر
شده است .ترابي درباره طرح توسعه كارخانه گفت :طرح

توسعه كارخانه بصورت آاليش دام و طيور در حال اجرا
است كه هماكنون بيش از  50درصد پيشرفت فيزيكي
داشته كه  80نفر به صورت مستقيم و همين تعداد به
صورت غير مستقيم مشغول به فعاليت هستند.
وي درباره داليل انتخاب واحد نمونه صنايع تبديلي
و تكميلي گفت :آنچه مسلم است رويكرد شركت در
استفاده بهينه از فرآوردههاي دام و طيور و همچنين
افزايش صادرات كه ارز آوري بااليي را به همراه داشته
زمينه كسب عنوان نمونه كشوري را فراهم آورده است
مديرعامل شركت آيدا گستر اردبيل در ادامه خواستار
حمايت بيشتر دولت در زمينه رفع مشكالت گمركي شد
و افزود :با توجه به اهميت صادرات محصوالت غير نفتي
الزم است تا مشكالت تجاري از قبيل تعامالت بانكي و
قوانين گمركي مورد توجه مسئوالن قرار گيرد.
شركت آيدا گستر اردبيل در خالل سالهاي فعاليت خود
همواره به عنوان واحد نمونه در سطح استان و شهرستان
انتخاب شده است.

با توجه به اهميت
صادرات محصوالت
غير نفتي الزم است
تا مشكالت تجاري
از قبيل تعامالت
بانكي و قوانين
گمركي مورد توجه
مسئوالن قرار گيرد
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