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در هشــت مــاه منتهــی بــه آبــان ســال  ۱۳۹۷بیــش از  ۷۵میلیــون و  ۲۷۰هــزار تــن کاالهــای غیرنفتــی بــه
ارزش  ۳۱میلیــارد و  ۴۹۱میلیــون دالر از کشــور صــادر شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  ۵درصــد
بــه لحــاظ وزنــی کاهــش و  ۱۳درصــد بــه لحــاظ ارزش افزایــش داشــته اســت .متوســط قیمــت هــر تــن کاالی
صادراتــی  ۴۱۸دالر بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  ۱۹درصــد افزایــش داشــته اســت .از
ایــن میــزان صــادرات ،از ابتــدای امســال تــا انتهــای آبــان معــادل  ۴میلیــون و  ۵۶۵هــزار تــن انــواع محصــوالت
کشــاورزی و صنایــع غذایــی بــه ارزش  ۴میلیــارد و  ۵۰۳میلیــون دالر از کشــور صــادر شــده کــه نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل  ۱۶درصــد بــه لحــاظ وزنــی و  ۷درصــد بــه لحــاظ ارزشــی افزایــش یافتــه اســت .بنابرایــن ســهم
ارزشــی محصــوالت کشــاورزی و غذایــی از کل صــادرات  ۸ماهــه امســال ۱۴ ،درصــد بــوده اســت .متوســط قیمــت
هــر کیلــو صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی صادراتــی کشــور در ایــن دوره  ۹۸ســنت بــوده کــه
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل  ۱۰ســنت کاهــش داشــته اســت.
در گــزارش منتشــر شــده ،هفــت قلــم عمــده صادراتــی در گــروه محصــوالت کشــاورزی و صنایــع غذایــی بررســی
شــده اســت« .شــیرینی و شــکالت»« ،لبنیــات»« ،پســته»« ،زعفــران»« ،خرمــا»« ،ســیب» و «گوجهفرنگــی و
کنســروهای غیرگوشــتی» در مجمــوع حــدود  ۲میلیــارد و  ۲۰۰میلیــون دالر ارزش داشــته کــه نیمــی از صــادرات
هشــت مــاه منتهــی بــه آبــان را ایــن گروههــای کاالیــی تشــکیل میدهنــد .از ایــن اقــام ،ســهم ارزشــی صــادرات
شــیرینی و شــکالت (و صنایــع تبدیلــی ســیب زمینــی) از کل صــادرات ۱۳درصــد بــوده و ســهم فرآوردههــای
لبنــی و بســتنی  ۱۰درصــد .همچنیــن ســهم ارزشــی پســته  ۸درصــد ،ســهم ارزشــی زعفــران  ۶درصــد ،ســهم
ارزشــی خرمــا ۵درصــد ،ســهم ارزشــی گوجهفرنگــی ۴درصــد ،ســهم ارزشــی کنســرو غیرگوشــتی ۴درصــد ،ســهم
ارزشــی ســیب  ۲درصــد و ســهم ســایر محصــوالت کشــاورزی و غذایــی از کل ارزش صــادرات کشــور  ۴۸درصــد
اســت.
صــادرات شــیرینی و شــکالت از ابتــدای ســال تــا انتهــای آبــان نشــان میدهــد در مجمــوع حــدود  ۱۸۴هــزار تــن
انــواع شــیرینی و شــکالت بــه ارزش بیــش از  ۵۷۰میلیــون دالر از کشــور صــادر شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل ،حــدود  ۲۷درصــد بــه لحــاظ وزنــی و  ۲۱درصــد بــه لحــاظ ارزشــی افزایــش داشــته اســت.
چهلمیــن ســال انقــاب اســامی گذشــت و همــواره نقــش اقتصــاد و صنعــت غیرنفتــی روز بــه روز بــر همــه پررنگ
و پررنگتــر شــده اســت ،و صنایــع غذایــی بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اصلــی بشــر در ایــران نیــز دارای رشــد
قابــل توجهــی بــوده اســت ،خالقــی ،قائــم مقــام دبیــر کل خانــه صنعــت معــدن و تجــارت ایــران میگویــد :بــه
جــرأت میتــوان گفــت صنایعــی همچــون شــیرینی و شــکالت جــزء بهتریــن صنایــع غذایــی کشــور هســتند و در
حــد کیفیــت جهانــی محصــوالت خــود را بــه بازارهــای بیــن المللــی عرضــه مــی کننــد.
صادراتــی کــه ســردمداری آن بــرای صنایــع غذایــی و کشــاورزی در اختیــار صنعــت شــیرینی و شــکالت اســت و
بــا مشــکالت عدیــده ای از جملــه تعــدد بخشــنامههای ارزی و ...نیــز مواجــه اســت و انتخابــات اتــاق بازرگانــی در
تنفســی تــازه نیــز شــاید بتوانــد کمــک شــایانی را در همراهــی بیشــتر و موثرتــری را بــا صــادرات بــه ایــن بخــش
توانمنــد داشــته باشــد.
مشــکالت متعــدد صارداتــی اعــم از پیمــان ســپاری ارزی ،بخشــنامههای متفــاوت ،نابســامانی ارزی ،کمبــود
نقدینگــی و مــواد اولیــه باعــث شــده اســت کــه تــوان واقعــی تولیــد و صــادرات شــیرینی و شــکالت بــه حــد
واقعــی نرســد ولــی بــا ایــن شــرایط هنــوز هــم حــرف اول صــادرات را شــیرینی و شــکالت مــی زنــد.
ســال  97در حــال پایــان اســت و هنــوز هــم انتظــار مــی رود کــه موانــع صــادرات از ســر راه صنعــت ،بخصــوص
شــیرینی و شــکالت برداشــته شــود ،تــا اصالحــات اقتصــادی در راســتای تحقــق آرمانهــای اتــکا بــه اقتصــاد
غیرنفتــی هــر چــه ســریعتر محقــق شــود.
علی اکبر علیان نژادی

فراخوان توزیع شکر دولتی

ساماندهی بازار شکر با توزیع «شکر دولتی» توسط انجمن
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی
و شــکالت ،گفــت :بــا هماهنگــی بازرگانــی دولتــی و
انجمــن شــیرینی و شــکالت ،شــکر بــه قیمــت دولتــی
آمــاده توزیــع اســت.
جمشــید مغــازه ای ،دبیــر انجمــن در خصــوص
نحــوه توزیــع شــکر مــورد نیــاز صنعــت توضیــح داد
درخواســتهای کارخانجــات بصــورت کتبــی توســط
انجمــن دریافــت و حوالــه مــورد تقاضــا بــا قیمــت
دولتــی صــادر میشــود و صاحبــان صنایــع شــیرینی و
شــکالت میتواننــد شــکر مــورد نیــاز در کل کشــور را
از نزدیکتریــن مراکــز تولیــد شــکر دریافــت نماینــد و

هیچگونــه مشــکلی در تامیــن شــکر مــورد نیــاز در کل
کشــور وجــود نــدارد.
مغــازه ای افــزود :صنعــت شــیرینی و شــکالت بــه
عنــوان بزرگتریــن مصرفکننــده شــکر بخاطــر حضــور
واســطهها و داللهــا در تامیــن شــکر مــورد نیــاز بــا
مشــکل مواجــه شــده بــود ،کــه بــا همــکاری و توزیــع
بهموقــع شــرکت بازرگانــی دولتــی ،بــه زودی شــرایط
بــه حالــت قبــل بــر میگــردد.
دبیــر انجمــن تاکیــد کــرد؛ تولیدکننــدگان ســریعا شــکر
مــورد نیــاز خــود را جهــت تامیــن بــه موقــع بــه انجمــن
اعــام کننــد.
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جمشــید مغــازه ای ،دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت شــیرینی و شــکالت در گفتگــو بــا شــهد گفــت :نوســانات
نــرخ ارز در چنــد مــاه گذشــته مشــکالتی را بــرای صنعــت شــکالت بــه وجــود آورده اســت .افزایــش نــرخ ارز روی بهــای
محصــوالت تولیــدی تاثیــر فراوانــی گذاشــته اســت .مــواد اولیــه اصلــی ایــن محصــوالت ماننــد شــکر ،روغــن ،آرد و
شیرخشــک کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــود ،ماننــد ســاید مــواد جانبــی وارداتــی بــا افزایــش قیمــت مواجــه بــوده
کــه در مجمــوع روی قیمــت تمامشــده محصــوالت تاثیــر قابلتوجهــی گذاشــته اســت و تولیــد را در بهتریــن شــرایط
فصلــی خــود بــرای فــروش تولیــدات شــیرینی و شــکالت ،بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده اســت.

افزایــش نــرخ ارز روی بهــای محصــوالت تولیــدی تاثیــر
فراوانــی گذاشــته اســت .مــواد اولیــه اصلــی ایــن محصوالت
ماننــد شــکر ،روغــن ،آرد و شیرخشــک کــه در داخل کشــور
تولیــد میشــود ،بــا افزایــش قیمــت کمتــری نســبت بــه
ســایر مــواد جانبــی ایــن صنعــت کــه از خــارج کشــور
تامیــن میشــود ،مواجــه بــوده کــه در مجمــوع روی قیمــت
تمامشــده محصــوالت تاثیــر قابلتوجهــی گذاشــته اســت.
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صنعت شیرینی و شکالت با  800هزار تن ظرفیت
خالی ،رتبه اول صادرات صنایع غذایی است.

صــادرات شــیرینی و شــکالت از ابتــدای ســال تــا انتهــای آبــان
نشــان میدهــد در مجمــوع حــدود  ۱۸۴هــزار تــن انــواع شــیرینی
و شــکالت بــه ارزش بیــش از  ۵۷۰میلیــون دالر از کشــور صــادر
شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ،حــدود ۲۷
درصــد بــه لحــاظ وزنــی و  ۲۱درصــد بــه لحــاظ ارزشــی افزایــش
داشــته اســت.
دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت ایــران ضمــن اشــاره بــه رشــد
چشــمگیر صنعــت بیســکویت و کیــک طــی  10تــا  15ســاله اخیــر
در کشــور گفــت :در حــال حاضــر ســالیانه  700تــا  800هــزار تــن
بیســکویت و کیــک تولیــد میشــود.
وی همچنیــن افــزود :تولیدکننــدگان ضمــن تامیــن نیــاز داخلــی
بخشــی از محصــوالت خــود را ســاالنه روی ریــل صــادرات قــرار مــی
دهنــد.

مغــازه ای در پاســخ بــه فرصــت بــودن صــادرات در زمــان
افزایــش نــرخ ارز بــه خبرنــگار شــهد گفــت :درســت اســت کــه
ازایــش نــرخ ارز بــرای صــادرات فرصــت ایجــاد مــی کنــد ولــی
عــدم ثبــات ،پیمانســپاریهای ارزی و کمبــود مــواد اولیــه و
عــدم نقدینگــی مشــکالت تولیــد و صــادرات را بــه هــم گــره زد
و فرصــت ویــژه ای را بــرای صنعــت ایجــاد نکــرد.
مغــازه ای در پایــان گفــت :امیدواریــم کــه ســال  ،98ســالی
تــوام بــا آرامــش بــرای تولیــد و موفقیــت بــرای صنعــت باشــد.

نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

دبیــر انجمــن بــا اشــاره بــه جایــگاه اول صنعــت شــیرینی و
شــکالت در صــادرات صنایــع غذایــی در ســال  97گفــت :هــم
اکنــون کــه بــا شــما صحبــت مــی کنــم قیمــت شــکر در بــازار
آزاد افزایــش چشــمگیر پیــدا کــرده اســت کــه شــرایط صنعــت
را ســختتر از پیــش کــرده و طبــق پیگیریهــای انجمــن،
تصمیــم بــر ایــن شــده اســت کــه توزیــع شــکر دولتــی بــرای
صنعــت از طریــق انجمــن انجــام شــود.
مغــازه ای دربــاره وضعیــت کنونــی صنعــت شــیرینی و شــکالت
اظهــار کــرد :توســعه و پیشــرفت صنعــت شکالتســازی در
کشــور قابلمالحظــه اســت و امــروز بیــش از  300شــرکت
در حــوزه تولیــد شــیرینی و شــکالت فعالیــت میکننــد.
در ســالهای اخیــر تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت
توانســتهاند بــا تولیــد شــکالتهای باکیفیــت و قیمــت
مناســب ،فرهنــگ مصــرف کاالی داخلــی را ترویــج دهنــد .امــروز
شــکالت ایرانــی بــه  66کشــور جهــان صــادر میشــود .از ایــن
بابــت پیشــرفتهای خوبــی حاصــل شــده اســت کــه در صــورت
حمایتهــا میتــوان آمــار را افزایــش داد .بــه عبارتــی ایــن
پتانســیل بــرای تولیــد بیشــتر و باکیفیتتــر وجــود دارد.
در ایــن بیــن؛ امــا تغییــرات و نوســانات نــرخ ارز در چنــد مــاه
گذشــته مشــکالتی را بــرای صنعــت شــکالت بــه وجــود آورده
اســت.
افزایــش نــرخ ارز روی بهــای محصــوالت تولیــدی تاثیــر فراوانــی
گذاشــته اســت .مــواد اولیــه اصلــی ایــن محصــوالت مانند شــکر،
روغــن ،آرد و شیرخشــک کــه در داخــل کشــور تولیــد میشــود،
بــا افزایــش قیمــت کمتــری نســبت بــه ســایر مــواد جانبــی ایــن
صنعــت کــه از خــارج کشــور تامیــن میشــود ،مواجــه بــوده
کــه در مجمــوع روی قیمــت تمامشــده محصــوالت تاثیــر
قابلتوجهــی گذاشــته اســت .گرانــی شــکالت بــه هیــچ عنــوان
غیرمنطقــی نبــوده و اگــر محاســبات افزایــش نــرخ دالر را دقیــق
داشــته باشــیم ،متوجــه ایــن موضــوع خواهیــم شــد .بنابرایــن
تهیــه مــواد اولیــه تولیــد یکــی از مشــکالت حــال حاضــر اســت.
امــا از ســوی دیگــر شــیوه برگشــت ارز و بالتکلیفــی در
بخشــنامههای روزمــره هــم از دیگــر مشــکالت ایــن صنعــت
اســت .از ابتــدای اردیبهشــت مــاه تاکنــون بیــن  ۲۰تــا ۲۵
بخشــنامه ارزی بــه صادرکننــدگان ابــاغ شــده اســت کــه

ادامــه ایــن رونــد میتوانــد ســردرگمی صادرکننــدگان صنعــت
شــیرینی و شــکالت را بــه دنبــال داشــته باشــد.
بــه گفتــه «جمشــید مغــازه ای» دبیــر انجمــن بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت ،امــروزه بیــش از  60هــزار نفــر اشــتغال
مســتقیم در ایــن صنعــت ایجــاد شــده اســت.
باوجــود رشــد ســریع و تحــوالت مثبــت در تولیــدات بــا کیفیت،
تنــوع محصــوالت و بســته بنــدی هــای مناســب ،ایــن صنعــت
شــیرین اوضــاع اقتصــادی چنــدان مناســبی نــدارد .چنانکــه
مغــازه ای عنــوان کــرده اســت کــه ایــن صنعــت  800هــزار تــن
ظرفیــت خالــی دارد .ولــی همانطــور کــه گفتــه شــد؛ امســال در
صــادرات رتبــه اول را در صنایــع غذایــی دارد ولــی توانمنــدی
ایــن صنعــت بــه مراتــب بیشــتر از شــرایط موجــود اســت کــه
الزمــه ی آن توجــه بیشــتر دولــت بــه شــرایط و تســهیالت
اقتصــادی صنعــت اســت.
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فعاالن صنعت شیرینی و شکالت میگویند:

ارزیابی صنعت در سال 97
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صنعت شیرینی و شکالت در ایران از جمله صنعتهایی است که بر پایه بخش خصوصی فعالیت می کند ولی سال  97نیز به پایان رسید
و چالش هایی که کل اقتصاد ایران با آن دســت و پنجه نرم کرد بر آن شدیم تا در این فرصت نظرات صاحبان صنایع را دربارهی این گذر زمان
جویا شــویم ،اما صادرات به عنوان یک فرصت در صورتی یک راه جذاب بود که مشکل جابجایی ارز دیگر مشکل امسال و این چند سال بود،
پیشــنهادهای متعدد بعد از برجام محقق نشد و امروز کانال مالی اروپا و ایران پیشنهاد پســابرجام بدون آمریکا است که چشم انداز صنعت
نشان از چشم انداز تاریک و روشنی است که همه ی فعاالن صنعت را چشم انتظار تصمیمات کرده است ،اشتغالی که امسال روند خوبی نداشت
صنعت را گالیه مند از مسئوالن کرده است و با همه ی اینها نظرات مدیران را جویا شدیم که با هم در زیر می خوانیم:
			
میراحمد مهدوی اقدم

تادیندا

تعهدات ارزی ،شرایط مناسب را برای صادرات از بین برد
میــر احمــد مهــدوی اقــدم مدیــر عامــل مجموعــه تادینــدا بــه خبرنــگار
نشــریه شــهد گفــت :ســال  97از نظــر صنعتــی ســالی بســیار ضعیــف
بــود ،در ضمــن اینکــه اوایــل کــه نوســان ارزی بوجــود آمــد بطــور موقــت
وضعیــت صــادرات خــوب شــد ولــی االن بــا توجــه بــه تعهــدات ارزی،
شــرایط بــرای تولیدکننــده خــوب نیســت و فقــط دالل مــی توانــد در
زمینــه صــادرات فعالیــت کنــد ،زیــرا تــوان تعهــد ارزی بــرای مــا وجــود
نــدارد.

مجموعــهی مــا بــا  35درصــد ظرفیــت تولیــد در حــال فعالیــت اســت و
اکنــون  15نفــر اشــتغال مســتقیم دارد کــه در صورتیکــه شــرایط بــرای
صنعــت مناســب باشــد تــوان حداقــل  100نفــر شــاغل را در مجموعــه
تولیــدی مــان داریــم.
مدیــر عامــل شــرکت تادینــدا در ادامــه نســبت بــه عملکــرد اتــاق هــای
بازرگانــی گفــت :اتــاق هــای بازرگانــی مــی تواننــد نقــش پررنگــی در رشــد
صنعــت داشــته باشــند ولــی احســاس مــی شــود بــا توجــه بــه وابســتگی
هــای بیشــتر بــه طــرف دولــت اقدامــات تاثیرگــذری را بــرای رشــد تجــاری
ایفــا نمــی کننــد
مهــدوی اقــدم در ادامــه نســبت بــه شــرایط تجــاری و طــرح کانــال مالــی
اروپــا بــرای ایــران افــزود :هــر گونــه ارتبــاط مالــی کــه بــه تبــادل مالــی
ایــران بــا دیگــر کشــورها از جملــه اروپــا منتهــی شــود مفیــد اســت.
مجموعــه تادینــدا ،تولیــد کننــده انــواع ویفــر در طعمهــای مــوز ،پرتقــال،
نارگیــل ،تــوت فرنگــی ،وانیــل ،کاکائــو ،فنــدق و شــیری کاکائــو اســت.
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وحید عباسی

خشکبار  2144ملکان

گردش مالی بازار داخلی ما به صفر رسید و  %60سالهای گذشته
صادرات داشتیم
وحیــد عباســی مدیــر عامــل خشــکبار ملــکان در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد
گفــت :شــرایط صنعــت در ســال  97طــوری پیــش رفــت کــه تاثیــر مســتقیم
بــر رکــود بــازار مصــرف خشــکبار در داخــل گذاشــت و بــه همیــن دلیــل
رویکــرد کاری مــا بــه ســمت صــادرات ســوق پیــدا کــرد ولــی بــا گــران
شــدن قیمــت مــواد اولیــه و همچنیــن کمبــود مــواد اولیــه شــرایط صــادرات
نیــز بــا ســختی همــراه شــد..
در ســال  97گــردش مالــی بــازار داخلــی مــا بــه صفــر رســید کــه مهمتریــن
عامــل آن نوســانات ارزی و نابســامانی بــازار داخلــی بــود و در صــادرات نیــز
بــا توجــه بــه مــوارد گفتــه شــده توانســتیم نســبت بــه ســالهای قبــل فقــط
 %60ارز آوری ســالهای قبــل را بــرآورده کنیــم.
ایــن فعــال صنعــت خشــکبار در ادامــه افــزود :قیمــت ارز و تفــاوت هــای بازار
داخلــی و خارجــی شــرایط ابتدایــی را بــرای صــادرات مناســب کــرد ولــی در
حمــل و نقــل بخصــوص کشــتیرانی نیــز بــه مشــکالت بعــدی خوردیــم کــه
ایــن فرصــت را نیــز بــرای مــا از بیــن بــرد.
عباســی دربــاره کانــال ارتبــاط مالــی ایــران و اروپــا گفــت :انتظــار مــا
برقــراری شــرایط مناســب حوالــه بــرای انتقــال و مبــادالت ارزی اســت کــه
اگــر محقــق شــود بــه ســود مــا و صنعــت اســت.
تعاونــی تولیــد و بســته بنــدی خشــکبار  2144ملــکان ،در زمینــه ی تولیــد و
بســته بنــدی انــواع آجیــل ،آجیــل روکشــدار شــکالتی ،خرمــا و خمیــر خرما،
غــات حجیــم شــده و خشــکبار فعالیــت مــی کنــد کــه هــم اکنــون بــا 35
نفــر در حــال فعالیــت اســت و در صــورت مســاعد بــودن شــرایط اقتصــادی
تــوان اشــتغالزایی را تــا  80نفــر دارد
علی بهرمند

رییس اتحادیه قنادان تهران

محمد زین الدین

گروه صنعتی چرخش ماشین تبریز

سال  97برای داللها سال خوبی بود
محمــد زیــن الدیــن مدیرعامــل گــروه صنعتــی چرخــش ماشــین تبریــز در
گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد گفــت :ســال  97را بایــد ســال بیفایــده و پــر
از رکــود نامیــد و مــن ایــن ســال را ســال مناســبی نمیدانــم و ه ـرکاری
کــه در جه ـتدادن تســهیالت و شــرایط پرداخــت انجــام دادیــم ،نتیجــه
قابــل توجهــی نداشــت ،البتــه بــرای داللهــا میتوانــد ایــن شــرایط خــوب
باشــد.
زیــن الدیــن دربــاره ی توانایــی مجموعــه تحــت مدیریــت خــود گفــت :مــا
توانایــی ســاخت ماهانــه  4دســتگاه بســته بنــدی و  2میکســر را داریــم و با
توجــه بــه اینکــه تقاضایــی نیســت ،ماهانــه یــک دســتگاه بســته بنــدی و
هــر ســه مــاه دو دســتگاه میکســر مــی ســازیم کــه هــم اکنــون بــا  24نفــر
اشــتغال مســتقیم در حــال فعالیــت هســتیم کــه اگــر شــرایط اقتصــادی و
صنعتــی خــوب باشــد تــا  60نفــر توانمنــدی اشــتغال را داریــم.
وی افــزود :درســت اســت کــه نوســانات ارز بیــن دســتگاه هــای داخلــی
فاصلــه ایجــاد کــرده اســت و تولیــدات ایرانــی بســیار مناســب تــر قابــل
تهیــه اســت ولــی بــا توجــه بــه اینکــه توســعه ای وجــود نــدارد فــروش
دســتگاه هــم نیســت ،الزم بذکــر اســت دســتگاهی کــه قیمــت جهانــی
اش  400تــا  500میلیــون تومــان اســت در ایــران بــا  80میلیــون تومــان
قابــل تهیــه اســت.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی چخــش ماشــین تبریــز دربــاره کانــال مالــی
ایــران و اروپــا نیــز گفــت :اگــر شــرایط تعهــدات فــی مابیــن محکــم باشــد
مــی توانــد ایــن کانــال مالــی بــرای صنعــت غــذا خــوب باشــد.
مجموعــه گــروه صنعتــی چرخــش ماشــین تبریــز تولیــد کننــده میکســر
دو ، zمیکســر تــک zو بســته بنــدی افقــی اســت.
عبدالمجید علومی

ماشین سازی علومی

نتایج نزولی تجارت حاکی از آن است که عملکرد اتاق بازرگانی نیز
خوب نبوده است
عبدالمجیــد علومــی ،مدیــر مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای ماشــین
ســازی علومــی در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد گفــت :ســال  97بــرای
قســمت اعظمــی از صنعــت خــوب نبــود و بــرای تعــدادی از صنایــع هــم
فرصــت بــود ولــی از نــگاه کلــی نمــی تــوان امســال را ســال موفقــی
دانســت.
صنعــت را بایــد بــه دو دســته تولیــد و ســاخت ماشــین آالت تقســیم
بنــدی کــرد.
در بخــش تولیــد بایــد گفــت بــا توجــه بــه اینکــه وابســته بــه ماشــین آالت
و مــواد اولیــه اســت قطعــا دچــار مشــکل بــوده ولــی در بخــش ماشــین

نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

صنف قنادی با پتانسیل یک میلیون شغل ،با  500هزار نفر در حال
فعالیت است
علــی بهرمنــد در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد گفــت :ســال  97بــرای همــه ی
صنعــت از جملــه صنــف قنــادان وضعیــت خوبــی نداشــتیم ،ایــن شــرایط در
حالــی پیــش آمــد کــه قیمــت مــواد اولیــه منجــر بــه افزایــش قیمــت هــا
شــد و وضعیــت صنــف قنــادان را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرد ،ایــن
وضعیــت در حالــی پیــش رفــت کــه در ســال  97شــاهد رزش اشــتغال در این
صنــف و همچنیــن تعطیلــی تعــدادی از واحدهــای ســنفی بودیــم
بهرمنــد در ادامــه بــه اشــتغال نیــم میلیونــی صنــف قنــادی اشــاره ای داشــت
و تکمیــل کــرد :در صــورت فراهــم شــدن شــرایط اقتصــادی ایــن میــزان
اشــتغال بــه یــک میلیــون نفــر نیــز مــی رســد
رییــس اتحادیــه قنــادان تهــران بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن نمایشــگاه
قنــادان ادامــه داد :یکــی از سیاســت هــای برگــزاری ایــن نمایشــگاه رویکــرد
توســعه بازارهــای بیــن المللــی بــود کــه در ضمــن اینکــه موفــق هــم بودیــم
ولــی نقــش خوبــی را در تقویــت و همراهــی ایــن مهــم در کنــار قنــادان و

نمایشــگاه فــوق نداشــتیم.
بهرمنــد در مــورد ســاختار مالــی اتحادیــه اروپــا بــا ایــران نیــز افــزود:
طبیعتــا در صــورت اجرایــی شــدن منصفانــه ی ایــن کانــال مالــی مــی
توانــد بــه رونــد تجــاری در صنعــت غذایــی کمــک کنــد.
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آالت و ســازنده هــا مــی توانســت فرصــت باشــد چــون شــرایط رقابــت در
تولیــدات داخلــی و خارجــی  ،اولویــت را بــه ســازنده هــای داخلــی مــی داد
کــه متاســفانه شــرایط بــرای ایــن قشــر هــم بــه خوبــی پیــش نرفــت
در ضمــن اینکــه اشــتغالزایی مــا بــه عنــوان یــک واحــد کوچــک  20نفــر
بــود کــه االن بــه  8نفــر رســیده اســت و بایــد بگویــم کــه ســرمایه هــا در
جاهایــی دیگــر بــه غیــر از تولیــد مصــرف مــی شــود کــه تاثیــری بــر رونــق
اقتصــادی نــدارد.
علومــی در ادمــه ایــن گفتگــو در پاســخ بــه نقــش اتاقهــای بازرگانــی در
تجــارت گفــت :وقتــی بــه نتایــج تجــاری نــگاه مــی کنیــم شــاهد بســیاری
از مــوازی کاری هــا هســتیم کــه باعــث مشــکالت و چالشــها بــرای صنعــت
و تجــارت مــی شــود و از ایــن نتایــج مــی تــوان گفــت؛ کــه اتــاق هــای
بازرگانــی نقــش موثــری در تســهیالت تجــاری نداشــته انــد.
مدیرعامــل ماشــین ســازی علومــی در مــورد پیشــنهاد کانــال ارتبــاط مالــی
ایــران و اروپــا بــه خبرنــگار مــا گفــت :چشــم انــداز مثبتــی از نتایــج ایــن
پیشــنهاد ارتبــاط مالــی نــدارم و متاســفانه باعــث شــده اســت کــه وقــت
مســئوالن و کشــور را تلــف کنــد و همیشــه ایــن اقدامــات باعــث توقــف
پیشــرفت مــی شــود و انــرژی مســئوالن را مــی گیــرد..
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تغییر مکرر قیمت مواد اولیه ،بیثباتی را فراگیر کرد
همایــون وحیــدی ،مدیــر عامــل تولیــدی و صنعتــی نخســتین فــراز در
گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد گفــت :ســال  97ســال ســخت صنعــت بــود و
نوســانات زیــاد و تغییــر مکــرر قیمــت مــواد اولیــه ،بــی ثباتــی را فراگیــر
کــرد و نتیجــه آن ایــن اســت کــه اکنــون بــا  40درصــد ظرفیــت در حــال
فعالیــت هســتیم و نصــف پتانســیل اشــتغالزایی نیــروی انســانی را در
مجموعــه داریــم.
بــه گفتــه ی همایــون وحیــدی ،مجموعــه نخســتین فــراز تولیــد کننــده
انــواع ظــروف پالســتیکی مــورد اســتفاده در صنایــع غذایــی ماننــد
شیرینی،بســتنی و  ...اســت کــه بــا توجــه بــه مشــکالت تجــاری بصــورت
غیرمســتقیم و بــا واســطه صــادرات را انجــام مــی دهیــم.
جالل خدامی

سرزمین رویای شیرین لیو

سال  97سالی پر از چالش
جــال خدامــی ،مدیــر عامــل شــرکت ســرزمین رویــای شــیرین لیــو در
گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد گفــت :ســالی  97ســالی پرچالــش و باهیجــان
بــود و اینکــه توانســتیم خــود را حفــظ کنیــم احســاس موفقیــت میکنیــم
و بایــد ایــن موضــوع را اضافــه کنــم کــه بــا توجــه بــه نزدیکــی عیــد
نــوروز و فقــط از  60درصــد ظرفیــت تولیــد بــا  11اشــتغال مســتقیم
اســتفاده مــی کنیــم و عمــده مشــکل افــت تولیــد افزایــش شــدید قیمــت
هــا اســت.
مدیرعامــل ســرزمین رویــای شــیرین لیــو بــه تــوان تولیــد و اشــتغال
غیرمســتقیم اشــاره کــرد و گفــت :اشــتغال غیــر مســتقیم بــه دلیــل

تهیــه مــواد اولیــه ماننــد شــکر و شــیر خشــک و خشــکبار و  .....و ملزومــات
بســته بنــدی و ماشــین االت  ، ،رونــق اقتصــادی مــا باعــث رونــق کارخانــه
هــا و باغــداران تولیــد کننــده خشــکبار مــی شــود و همچنیــن بــا فــروش
محصــوالت بــرای فروشــگاهها ایجــاد درامــد میکنــد و باعــث جلوگیــری
از واردات محصــوالت خارجــی مشــابه مــی شــود  .در یــک جملــه «تولیــد
یعنــی عبــادت و هیــچ عبادتــی برتــر از تولیــد نیســت» و بایــد اذعــان کنیــم
کــه تولیــد کننــده یعنــی جــان بــاز و اگــر در حــال تولیــد جــان بــه جــان
افریــن تقدیــم کنــد میتــوان او را شــهید نامیــد.
صنعت ما پتانسیل صادرات به تمامی کشورهای دنیا را دارد
وی ادامــه داد :اگــر شــرایط اقتصــاد و تولیــد فراهــم باشــد؛ قطعــا نیــاز
بــه توســعه زیــادی خواهیــم داشــت و محصــوالت تولیــدی مــا بــه لحــاظ
کیفیــت و نــواوری ایــن پتانســیل را دارد کــه نــه تنهــا بــه کشــورهای
اطــراف بلکــه بــه کشــورهای اروپایــی ،امریــکا و کانــادا هــم صــادر شــود و
در حــال حاضــر بــه تمامــی ایــن کشــورها بصــورت بســیار محــدود توســط
برخــی از ایرانیانــی کــه در ایــن کشــورها فعالیــت دارنــد ارســال مــی شــود
و اســتقبال خوبــی هــم داشــته انــد
خدامــی در ادامــه افــزود :بــا افزایــش قیمــت کاالهــای وارداتــی مشــابه
فرصــت خوبــی بــرای تولیدکنندگانــی کــه کاالهــای باکیفیــت تولیــد
میکننــد ایجــاد شــدو بــا افزایــش نــرخ ارز تــوان خریــد مصرفکننــده
داخلــی کاهــش یافــت و لــی بــرای صــادرات جذابیــت بیشــتری ایجــاد
شــد .
مدیریت ناکارمد بیشتر از افزایش نرخ ارز به تولید آسیب زد
از طرفــی مدیریــت ناکارامــد بیــش از افزایــش نــرخ ارز بــه تولیــد و کشــور
اســیب زد زیــرا رونــد واردات مــواد اولیــه بــا دشــواری فــراوان روبــرو شــد
و کمبــود مــواد اولیــه باعــث افزایــش بیشــتر قیمــت هــا شــد  .و بــا کاهــش
قیمــت دالر قیمــت کاالهــا کاهــش پیــدا نکــرد حتــی برخــی مــواد گرانتــر
هــم شــد گرچــه ایــن مــورد هــم دربــاره ی حمایــت هــای ارزی دولــت
بایــد بگویــم کــه ،بــا حمایــت ارزی بــه هــر صورتــی مخالــف هســتم زیــرا
جــز رانــت بــرای عــده ای ســود جــو و بــه یغمــا رفتــن ســرمایه دولــت
(ملت)حاصــل دیگــری نــدارد .
بــا چرخــش ارز بیــن صنعــت و دولــت هــم مخالــف هســتم چــون از یــک
ســو باعــث گرفتــار شــدن صنعــت در بروکراســی شــده و از ســویی ،جلــوی
رقابــت صنعــت در بــازار جهانــی را گرفتــه و در نتیجــه صنعــت رشــد
نخواهــد کــرد و همچنیــن انحصــار موجــب فســاد و رانــت میشــود بــدون
اینکــه کمکــی بــه مصــرف کننــده نمایــد
ایــن فعــال صنعــت شــیرینی و شــکالت در ادامه بــه عملکــرد اتــاق بازرگانی
نیــز اشــاره ای داشــت و اظهــار کــرد :اگــر اتــاق در همراهــی بــا صنعــت هیچ
عملکــردی نمیداشــت ،شــرایط بهتــر بــود
خدامــی در مــورد طــرح کانــال مالــی اروپــا و ایــران نیــز گفــت :اروپــا
نهایــت تــاش خــود را بــرای ایــن ارتبــاط ایجــاد کــرده و ایــران نیــز بایــد
نهایــت تــاش خــود را در اســتفاده از ایــن فرصــت انجــام دهــد.
در پایــان بایــد بگویــم کــه اداره صنعــت بایــد بــه دســت صنعتگــر باشــد،
اگــر اداره امــور کشــور بــه دســت مــردم بــود بــا تمــام ایمــان عــرض میکنــم
هیــچ قدرتــی در جهــان نمیتوانســت بــه ایــن کشــور اســیب برســاند
شــرکت ســرزمین رویــای لیــو ،تولیدکننــدهی انــواع شــکالت و فرآوردههــای
کاکائویــی و انواع دراژه اســت.

آرمان خالقی ،عضو هیات مدیره و قائم مقام دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران
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ـیرینی
ـون شـ
ـی همچـ
ـع غذایـ
صنایـ
و شــکالت ،ســردمدار صــادرات
پــس از انقــاب
خالقــی گفــت :صنایــع غذایــی همچون شــیرینی
و شــکالت بــا کیفیــت جهانــی محصوالت خــود را
بــه بازارهــای بیــن المللــی عرضــه مــی کنند.
آرمــان خالقــی ،عضــو هیــات مدیــره و قائــم
مقــام دبیــر کل خانــه صنعــت معــدن و تجــارت
ایــران اظهــار کــرد :در صنعــت غــذا چنــد
مشــکل عمــده وجــود دارد .صنعــت غذایــی از
مزرعــه تــا ســفره مــردم امتــداد دارد بنابراین
بایــد تمــام مراحــل فــرآوری ،برداشــت و
انبــارداری بــه صــورت دقیــق مــورد ســنجش
و ارزیابــی قــرار گیــرد تــا کمتریــن آلودگــی و
ضایعــات را داشــته باشــد.

نشر یه شهد شــمار ه چهل و یکــــم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

وی افــزود :از آنجایــی کــه شــرکت هــای صادراتــی تنهــا مــی تواننــد آخریــن حلقــه زنجیــره را درســت کننــد توانایــی
تغییــر چندانــی در کل زنجیــره را ندارنــد و ایــن امــر موجــب مــی شــود تــا صادرکننــدگان مــا در بازارهــای جهانــی بــه
دلیــل عــدم رعایــت اســتاندارد بــرای تولیــد محصــوالت غذایــی نتواننــد آنطــور کــه پتانســیل کشــور ایجــاب مــی کنــد،
در زمینــه توســعه صــادرات محصــوالت غذایــی پیشــرفت کننــد.
خالقــی تصریــح کــرد :محصــوالت کشــاورزی همچــون پســته و خرمــا مــی تواننــد بــه راحتــی در دنیــا مقــام اول را داشــته
باشــند امــا نرســیدن بــه اســتانداردهای جهانی مشــکلی اســت کــه همیشــه صادرکننــدگان ایرانــی را آزار داده اســت.
عضــو هیــات مدیــره و قائــم مقــام دبیــر کل خانــه صنعــت معــدن و تجــارت ایــران اضافــه کــرد :پــس از انقــاب اســامی
بخــش خصوصــی ورود گســترده و خوبــی در حــوزه صنایــع غذایــی داشــت و کارهــای بزرگــی در ایــن بخــش صــورت
گرفــت تــا حــدی کــه بایــد گفــت در بســیاری از مواقــع وزارت جهــاد کشــاورزی از کشــاورزان عقــب مانــده اســت.
وی گفــت :کارخانههــای شــیر قبــل از انقــاب فقــط چنــد کارخانــه محــدود بــود کــه مــی توانســتند شــیر پاســتوریزه در
ابعــاد کوچــک تولیــد کننــد امــا پــس از انقــاب اســامی بــا رشــد بیــش از دو برابــری جمعیــت ،فرهنــگ مصــرف و ذائقــه
مــردم بــه تدریــج تغییــر کــرد و مــردم از مصــرف لبنیــات ســنتی و نــان ســنتی بــه ســمت مصــرف لبنیــات صنعتــی و
بهداشــتی و نــان هــای صنعتــی پیــش رفتنــد.
خالقــی افــزود :در قبــل از انقــاب ،تولیــد پنیــر میــزان ناچیــزی بــود و عمــده پنیــر مصرفــی از کشــورهای خارجــی وارد
مــی شــد امــا پــس از انقــاب اســامی تأمیــن محصــوالت ســالم غذایــی بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهای جهانــی در
کشــور بــاال گرفــت و اکنــون شــاهدیم کــه صنایــع قدرتمنــدی در حــوزه صنایــع غذایــی در کشــور شــکل گرفتــه اســت
تــا جایــی کــه برخــی از ایــن کارخانجــات محصــوالت خــود را بــه کشــورهای مختلــف دنیــا صــادر مــی کننــد.
قائــم مقــام دبیــر کل خانــه صنعــت معــدن و تجــارت ایــران گفــت :بــه جــرأت مــی تــوان گفــت صنایعــی همچــون
شــیرینی و شــکالت جــزء بهتریــن صنایــع غذایــی کشــور هســتند و بــا کیفیــت جهانــی محصــوالت خــود را بــه بازارهــای
بیــن المللــی عرضــه مــی کننــد.
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گفتگویی را با محمود شهرضایی ،مدیرعامل مجموعه شرکت صنعتی بهشهر

محصولهای صنعتی بهشهر با آخرین
تکنولوژی روز دنیا
از مــواد اولیــه طبیعــی و کامــا ســالم نظیــر روغنهــای ســویا،
آفتابگــردان ،کانــوال ،پالــم و  ...از معتبرتریــن تامینکننــدگان جهانــی
روغــن خــام خوراکــی

شــرکت صنعتــی بهشــهر ( ســهامی عــام ) بزرگتریــن و یکــی از قدیمــی تریــن واحــد تولیــد کننــده انــواع روغــن
گیاهــی خوراکــی (هیدروژنــه ،نیمــه هیدروژنــه ،مایــع ســرخکردنی ،قنــادی و پخــت و پــز) در ایــران اســت کــه در
ســال  1330تاســیس شــد؛ ایــن شــرکت بــا داشــتن تجهیــزات و ماشــینآالت پیشــرفته و آزمایشــگاههای مجهــز
جهــت تحقیقــات و کنتــرل کیفیــت محصــوالت و دارا بــودن گواهینامــهی انطبــاق محصــوالت بــا اســتانداردهای
بینالمللــی  codexاز شــرکت  SGSســوئیس در صنعــت روغنهــای گیاهــی در خاورمیانــه پیشــرو اســت.
شــرکت صنعتــی بهشــهر بــا توجــه بــه افزایــش میــزان تقاضــا در بــازار هــای داخلــی و خارجــی در چنــد نوبــت در
ســال هــای گذشــته اقــدام بــه توســعه و نوســازی تاسیســات زیربنایــی و تولیــدی خــود نمــوده اســت کــه بــه ایــن
واســطه ،ظرفیــت تولیــدی شــرکت کــه در ســال  170 ،1348تــن در روز بــود ،در ســال  1365بــه  400تــن ،در ســال 1390
بــه  1500تــن و هــم اکنــون بــه  3000تــن در روز رســیده اســت.
هــم اکنــون ایــن شــرکت بیــش از  33در صــد از بــازار کل روغــن گیاهــی بــرای مصــارف خانگــی ،صنفــی و صنعتــی
را بــه خــود اختصــاص داده و محصــوالت خــود را بــا نــام هــای تجــاری الدن ،الدن طالیــی ،بهــار و نســترن تولیــد و
عرضــه مــی نمایــد.
از ســال  1373ســهام شــرکت در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفتــه شــده اســت و در حــال حاضــر بیــش از  13هــزار
ســهامدار حقیقــی و حقوقــی دارد .؛ از ایــن رو گفتگویــی را بــا محمــود شــهرضایی ،مدیرعامــل مجموعــه شــرکت
صنعتــی بهشــهر انجــام دادیــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم:
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شــهد :در شــروع صحبــت ضمــن ســام و خوشــحالی
از اینکــه خدمــت شــما هســتیم اولیــن ســوال؛ آيــا
محصــول تولیــد و یــا خدماتــی را بصــورت انحصــاري در
اختيــار داريــد:
خیــر  .در صنعــت روغــن نباتــی هیــچ انحصــاری وجــود نــدارد
و کلــی کاالهــا بصــورت رقابتــی در بــازار عرضــه مــی گــردد.
ولــی شــرکت صنعتــی بهشــهر تولیــد کننــده برخــی محصــوالت
خــاص بــا آنالیــز و خصوصیــات ویــژه جهــت صنایــع مختلــف
تولیــدی کشــور اســت کــه ایــن محصــوالت قابــل اســتفاده
در صنایــع شــکالت ،بیکــری و صنــوف مختلــف اســت و اکثــر
مشــتریان شــرکت جهــت افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدی
خــود  ،اســتفاده از تولیــدات شــرکت صنعتــی بهشــهر را ترجیــح
میدهنــد.
شــرکت صنعتــی بهشــهر ایــن توانایــی را دارد کــه روغنهــای

مختلفــی را بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان مختلــف تولیــد نمایــد.
شــهد :ويژگيهــاي محصــول و یــا خدمــات تــان نســبت بــه
دیگــر رقبــا در چیســت؟
محصولهــای شــرکت صنعتــی بهشــهر از مــواد اولیــه طبیعــی و
کامــا ســالم نظیــر روغنهــای ســویا ،آفتابگــردان ،کانــوال ،پالــم و ...
از معتبرتریــن تامینکننــدگان جهانــی روغــن خــام خوراکــی تهیــه
میشــوند .
محصــوالت صنــف و صنعــت ایــن مجموعــه کــه بــا آخریــن
تکنولــوژی روز دنیــا تهیــه مــی شــوند در صنایعــی ماننــد تولیــد
کیــک ،بیســکویت ،نــان ،ســس ســازی ،شــکالت ســازی ،بســتنی
ســازی ،تهیــه محصــوالت گوشــتی ،غذاهــای نیمــه آمــاده ،صنایــع
ســرخکردنی ،میــان وعدههــا و همچنیــن در قنادیهــا ،هتلهــا،
رســتورانها ،فســتفودها و  ...اســتفاده میشــوند .
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شــرکت صنعتــی بهشــهر افتخــار دارد کــه در راســتای ســامت
مصــرف کننــدگان و جامعــه محصــوالت خــود را بــدون تغییــرات
شــیمیایی
تولیــد و عرضــه نماییــد .و تنهــا شــرکت تصفیــه و بســته
بنــدی روغــن نباتــی اســت کــه دارای نشــان طالیــی حمایــت از
مصرفکننــدگان اســت.

اســت.

نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد :جایــگاه و تاثیــر «نمایشــگاه بیــن المللی شــیرینی
و شــکالت» را در صنعــت غــذا بــه چــه صــورت ارزیابــی
مــی کنیــد؟
نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت باعــث ارتبــاط بیشــتر بیــن تولیــدکننــدگان و مصــرف کننــدگان مــی شــود
باعث ان ارتقا و رقابت سالم بین تولیدکنندگان می شود.شــهد :آيــا شــرکت در زمينــه صــادرات نيــز فعاليــت
ایجــاد انگیــزش بــرای حضــور بهتــر و مســتمردارد و اگــر پاســخ مثبــت اســت در بــه
نمایشگاه شیرینی و
در حــوزه رقابــت و در نتیجــه تولیــدات بهتــر کــه
چــه مقاصــد و چــه میزانــی؟
تــا بیــش از ایــن صــادرات روغــن بــه کشــورهای شکالت باعث ارتباط بیشتر منجــر بــه رشــد صنعــت ملــی مــی شــود.
مختلــف صــورت گرفتــه اســت و در شــش
بین تولید کنندگان و
مصرف کنندگان می شود شــهد :در نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت
ماهــه ابتدایــی ســال بیــش از  10500تــن
انــواع روغنهــای خوراکــی را بــه کشــورهای  -----------------امســال کــه گذشــت بــا چــه دســتاوردی
افغانســتان ،پاکســتان و کشــورهای آســیای میانــه محصولهای شرکت صنعتی حضــور پیــدا کردیــد؟
صــادر نمــود .ولــی اخیــرا بــا توجــه بــه نیــاز بــه بهشهر از مواد اولیه طبیعی  -تمرکــز بــر روی نیــاز مشــتریان و تولیــد
تامیــن روغــن در بازارهــای داخــل کلیه صــادرات و کامال سالم نظیر روغنهای محصــوالت اختصاصــی بــه منظــور ارتقــا کیفیــت
محصــوالت غذایــی صنایــع مختلــف
شــرکت صنعتــی بهشــهر متوقــف گردیــده اســت
سویا ،آفتابگردان ،کانوال،
 اســتفاده از تکنولــوژی نویــن در تولیــد روغــنپالم و  ...از معتبرترین
تامینکنندگان جهانی روغن هــای صنــف و صنعــت
شــهد :تعــداد نمايندگيهــاي شــما در
 ارائه چندین محصول جدیدسراســر ايــران چــه تعــداد اســت و آيــا
خام خوراکی تهیه میشوند
 معرفــی محصــوالت جــاری و جدیــد شــرکت ازبازارهايــي هســت کــه آمادگــي قبــول
دیــدگاه ســامت محــور( تولیــد محصــوالت کــم
نمايندگــي را داشــته باشــيد؟
ترانــس و بــدون ترانــس)
شــرکت پخــش مجموعــه دارای  21شــعبه مختلــف در مراکــز
 ساختار سازمانی با رویکرد خدمات بیشتر به مشتریاناســتان هــا مــی باشــد کــه وظیفــه پخــش محصــوالت شــرکت
تولیــدی بهشــهر را در اقصــی نقــاط کشــور بــر عهــده دارد .
شهد :سخن پایانی شما با . ....
شــرکت صنعتــی بهشــهر همــواره در راســتای اهــداف دولــت
شــهد :مهمتریــن عامــل موفقیــت مجموعــه خــود را در
جمهــوری اســامی ایــران و خدمــت رســانی بــه ملــت شــریف
چــه مــواردی مــی دانیــد؟
ایــران قــدم برداشــته اســت .انتظــار ایــن شــرکت کمــک دولــت
بــه نظــر بنــده مهمتریــن عامــل موفقیــت شــرکت تمرکــز بــر
در تســهیل تولیــد مــی باشــد تــا بتــوان تولیــد را بــا کیفیــت بــاال
تولیــدات و بهبــود مســتمر تولیــدات و اســتفاده از نیــروی انســانی
ادامــه داد.
کارآمــد و بروزتریــن تکنولوژیهــای تصفیــه و بســتهبندی روغــن
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قطب شیرینی و شکالت کشور به نقشه
راه نیاز دارد
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آذربایجانشــرقی قطــب تولیــد شــیرینی و شــکالت کشــور شــناخته میشــود ،امــا حفــظ ایــن جایــگاه در کنــار
تجهیــز و نوســازی ماشــینآالت ،نیازمنــد نقشــه راه تولیــدی و صادراتــی اســت.این اســتان دارای واحدهــای متعــدد
تولیــد شــیرینی و شــکالت در کشــور اســت و از گذشــته ســهم مهمــی در بــازار داخلــی و صــادرات کشــور در ایــن حــوزه
داشــته اســت.
 ۴۰درصد صادرات شیرینی و شکالت کشور در استان
آذربایجان شرقی
بــه گفتــه رئیس ســازمان صنعــت ،معدن و تجــارت آذربایجانشــرقی
 ۴۰درصــد صــادرات شــیرینی و شــکالت کشــور در اختیــار ایــن
اســتان بــوده و پــس از اســتان تهــران در زمینــه واحدهــای صادراتــی
نمونــه و ملــی در رتبــه دوم قــرار دارد
.حســین نجاتــی بــا اعــام اینکــه  ۳۰درصــد صنایــع غذایــی کشــور
در آذربایجانشــرقی فعــال هســتند ،گفــت :حــدود  ۱۳۰هــزار نفــر
در ایــن واحدهــا اشــتغال دارنــد.

وی بــا اشــاره بــه ســهم قابلتوجــه واحدهــای شــیرینی و شــکالت
اســتان در انتخــاب واحدهــای نمونــه صادراتــی کشــور ،یــادآوری
کــرد :یکــی از واحدهــای تولیــدی آذربایجانشــرقی در حــوزه
صنایــع غذایــی ســه ســال متوالــی بهعنــوان واحــد نمونــه ملــی
انتخــاب شــده اســت.وی ادامــه داد :در بیســت و چهارمیــن همایــش
ملــی توســعه صــادرات غیرنفتــی هــم از شــرکتهای شــرکت
صنعتــی داداش بــرادر و شــونیز بهعنــوان صادرکننــده ممتــاز
کشــوری و گــروه صنعتــی نجاتــی آناتــا بهعنــوان صادرکننــدگان
نمونــه ملــی تجلیــل شــد
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تدوین نقشه الزمه مدیریت تامین زنجیره تولید و عرضه از
مزرعه تا قفسه

ژائلــه اظهــار کــرد :ســرمایه بخــش خصوصــی در ماههــای اخیــر
بــه یکســوم تنــزل یافتــه اســت و انتظــار م ـیرود کــه در شــرایط
ســخت اقتصــادی ،دولــت بــا در نظــر گرفتــن معافیتهــای مالیاتــی
از تولیدکننــدگان حمایــت و از فشــارهای وارده بــر بخــش خصوصــی
بکاهــد.
پیمان سپاری ارزی ،عمده مشکل کنونی صادرات

نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

.در همیــن حــال رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی آذربایجانشــرقی
نیــز بــا انتقــاد از وضعیــت موجــود ،اظهــار کــرد :در کشــور بیــش از
نیــاز بــازار مصــرف واحدهــای تولیــدی صنایــع غذایــی راهانــدازی شــده
مدیرعامــل گــروه صنعتــی نجاتــی بــا برنــد «آناتــا» هــم عمــده
و بــه دلیــل نبــود بــازار بســیاری از آنهــا تعطیــل شــدهاند.
مشــکل کنونــی را پیمانســپاری ارزی اعــام کــرد و گفــت:
یونــس ژائلــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا تدویــن نقشــه راه بایــد زنجیــره
بهصــورت مســتقیم نمیتوانیــم صــادر کنیــم و تولیــدات خــود را
تولیــد و عرضــه از مزرعــه تــا قفســه را مدیریــت تامیــن کنیــم ،اضافــه
توســط واســطهها بــه بازارهــای جهانــی میرســانیم.
کــرد :بعضــی واحدهــا محصــوالت بســیار باکیفیتــی دارنــد کــه بــه
علــی ســالک نجاتــی بــا بیــان اینکــه در زمینــه برگشــت ارز حاصــل
دلیــل عــدم دسترســی بــه بازارهــای جهانــی و ناآگاهــی از علــوم
از صــادرات هــم مشــکالتی وجــود دارد ،گفــت :محدودیــت ارزی
بازاریابــی و تبلیغــات دچــار بحــران شــدهاند.
تــداوم فعالیــت مــا را بــا مشــکل مواجــه میکنــد.
وی گفــت :مــا بایــد هدفمنــد حرکــت و بهعنــوان انجمنهــای صنفــی
براســاس ایــن گــزارش ،در گذشــته بســتهبندی
دولــت را وادار بــه بسترســازیهای مــورد نیــاز کنیــم.
واحدهــا
بعضــی
و تنــوع تولیــد بهعنــوان مزیــت رقابتــی و امــکان
ژائلــه بــا بیــان اینکــه بســیاری از ماشــینآالت
واحدهــای صنایــع غذایــی فرســوده و نیازمنــد نوســازی محصــوالت
بســیار گزینشهــای متعــدد بــرای عالقهمنــدان شــیرینی
هســتند ،اظهــار کــرد :در اســتانهای دیگــر شــاهد باکیفیتــی
دارنــد و شــکالت مطــرح میشــد ،امــا بهنظــر میرســد
عــدم
دلیــل
ســرمایهگذاریهای کالن در ایــن زمینــه هســتیم ،در کــه بــه
اکنــون بــرای رســیدن بــه ارزشافــزوده مــورد نظــر
حالــی کــه در اســتان مــا کمتوجهــی شــده اســت .دسترســی
بــه بایــد راهبردهــای اقتصــاد محــور طراحــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه ارزآوری  ۶۰۰میلیــون دالری صنعــت بازارهــای جهانــی و استانداردســازی و بهبــود فرآیندهــا در تولیــد محصولی
شــیرینی و شــکالت کشــور ،یــادآوری کــرد :ســهم مهمــی ناآگاهــی از علــوم باکیفیــت بهتــر و هزینــه کمتــر نقــش اصلــی دارد و
از صــادرات ایــن محصــوالت متعلــق بــه واحدهــای بازاریابــی و تبلیغــات انتظــار مـیرود بــا تثبیــت قیمــت ارز و رفــع مشــکالت
اقتصــادی اســتان اســت و بایــد متناســب بــا ایــن ســهم دچــار بحــران شــدهاند تبــادل بانکــی بینالمللــی ســهم بیشــتری در شــیرین
کــردن کام عالقهمنــدان شــیرینی و شــکالت در
حمایــت شــوند.
سراســر دنیــا داشــته باشــیم.
ایــن فعــال اقتصــادی گفــت :دولــت بــه فکــر بازگشــت
اکنــون شــیرینی و شــکالت ایرانــی بــه بیــش از  ۶۰کشــور همچــون
ارز بــه کشــور اســت و بخــش خصوصــی ارز حاصــل از صــادرات را
کشــورهای اروپایــی و حتــی آمریــکا صــادر میشــود.
بــرای تامیــن مــواد خــام موردنیــاز خــود بــه کشــور برمیگردانــد ولــی
نگــران آن اســت کــه رانــت ایجــاد شــود.
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شیرینی و شکالت در صدر تولیدات مواد غذایی

صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی جــزو آن دســته از صنایعــی بــود کــه پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی در ســال  ،۵۷شــاهد پیشــرفتهای شــگرفی در چهــل ســال گذشــته بــوده اســت .پــس از انقــاب
اســامی صنایــع غذایــی توســعه یافتــه بــه گون ـهای کــه ظرفیــت فــرآوری محصــوالت کشــاورزی کشــور در ســال
 ۱۳۸۵بــه حــدود  ۳۳میلیــون تــن و تــا پایــان برنامــه چهــارم بــه رقــم  ۴۲میلیــون تــن افزایــش یافــت.
ایــران در گذشــته بــه واردات بیشــتر محصــوالت غذایــی وابســته بــود ،امــا اکنــون بعــد از گذشــت چهــار دهــه
باوجــود دو برابــر شــدن جمعیــت و افزایــش تقاضــای زمانــی در چهــار فصــل ،مدیریــت بــازار محصــوالت کشــاورزی
بــه نفــع تولیــدات داخلــی اســت و در عرصــه صــادرات ،تــراز بازرگانــی خارجــی کشــاورزی حــدود  ۲میلیــارد دالر
بــه نفــع ایــران اســت.
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نشــر یه شــهد شــما ر ه چهل و د و م
انجمن صنفی صنایع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت ایران

دربــاره ســیر رشــد صنایــع غذایــی در چهــل ســال گذشــته بــا
آرمــان خالقــی ،عضــو هیئــت مدیــره و قائــم مقــام دبیــر کل خانــه
صنعــت ،معــدن و تجــارت ایــران بــه گفتوگــو پرداختهایــم کــه
در ادامــه میآیــد؛
پیــش از انقــاب اســامی قــادر بــه تأمیــن نیازهــای
غذایــی مــردم در داخــل نبودیــم
پیــش از انقــاب اســامی در صنعــت غــذا چنــد مشــکل عمــده
وجــود داشــت .بــا وجــود اینکــه جمعیــت کشــور قبــل از انقــاب
اســامی ،کمتــر از جمعیــت در چهــار دهــه گذشــته بــود ،بــا ایــن
حــال نمیتوانســتیم نیــاز مــردم بــه مــواد غذایــی را تأمیــن کنیــم
و بیشــتر مایحتــاج مــواد غذایــی از خــارج تأمیــن میشــد .از
طــرف دیگــر ســلیقه و ذائقــه مــردم ،گرایــش بــه ســمت مصــرف
محصــوالت غذایــی ســنتی داشــت و نظــام مشــخص داخلــی بــرای
جهــت دهــی بــه عــادت هــای مصرفــی مــردم در حــوزه مــواد
غذایــی وجــود نداشــت.
فرهنگ مصرف و ذائقه مردم به تدریج تغییر کرد
پــس از انقــاب اســامی بخــش خصوصــی ورود وســیع و خوبــی
در حــوزه صنایــع غذایــی داشــت و کارهــای بزرگــی در ایــن
بخــش صــورت گرفــت تــا حــدی کــه بایــد گفــت در بســیاری از
مواقــع وزارت جهــاد کشــاورزی از کشــاورزان عقــب مانــده اســت.
کارخانههــای شــیر قبــل از انقــاب فقــط چنــد کارخانــه محــدود
بــود کــه میتوانســتند شــیر پاســتوریزه در ابعــاد کوچــک تولیــد
کننــد ،امــا پــس از انقــاب اســامی بــا رشــد بیــش از  2برابــری
جمعیــت ،فرهنــگ مصــرف و ذائقــه مــردم بــه تدریــج تغییــر کــرد و
مــردم از مصــرف لبنیــات و نــان ســنتی بــه ســمت مصــرف لبنیــات
صنعتــی و بهداشــتی و نانهــای صنعتــی پیــش رفتنــد.
صنایــع قدرتمنــدی در حــوزه صنایــع غذایــی در کشــور
شــکل گرفتــه اســت
قبــل از انقــاب تولیــد پنیــر میــزان ناچیــزی بــود و عمــده پنیــر
مصرفــی از کشــورهای خارجــی وارد میشــد ،امــا پــس از انقــاب
اســامی تأمیــن محصــوالت ســالم غذایــی بــا درنظــر گرفتــن
اســتانداردهای جهانــی در کشــور بــاال گرفــت و اکنــون شــاهدیم
کــه صنایــع قدرتمنــدی در حــوزه صنایــع غذایــی در کشــور شــکل
گرفتــه اســت تــا جایــی کــه برخــی از ایــن کارخانههــا محصــوالت
خــود را بــه کشــورهای مختلــف دنیــا صــادر میکننــد.
شیرینی و شکالت در صدر تولیدات مواد غذایی
بــه جرئــت میتــوان گفــت صنایعــی همچــون شــیرینی و شــکالت
جــزء بهتریــن صنایــع غذایــی کشــور هســتند و در حــد کیفیــت
جهانــی محصــوالت خــود را بــه بازارهــای بینالمللــی عرضــه
میکننــد .در تولیــد آبمیــوه و کنســتانتره پــس از انقــاب اســامی

شــاهد پیشــرفتهای شــگرفی بودیــم و نــه تنهــا تولیــد و مصــرف
ایــن نــوع محصــوالت در چهــار دهــه اخیــر در کشــور چندیــن برابــر
افزایــش یافــت ،بلکــه توانســتیم آبمیوههــای بــا کیفیــت ایرانــی را
بــه خــارج از مرزهــای ایــران صــادر کنیــم.
مشکل بسته بندی ،مانع بزرگ صادرات
یکــی از مشــکالت مهــم در زمینــه تولیــد آبمیــوه و کنســتانتره
کیفیــت میــوه اســت ،زیــرا بــه دلیــل اســتفاده از ســموم و کودهــای
نامناســب در حــوزه کشــاورزی و باغــداری برخــی از کشــورهای
جهــان اســتانداردهای ایــران را بــرای تولیــد آبمیــوه قابــل قبــول
نمیداننــد و همیــن موضــوع موجــب شــده تــا صــادرات در حــوزه
آبمیــوه و کنســتانتره نتوانــد توســعه باالیــی داشــته باشــد .از طــرف
ی داریــم و در
دیگــر مــا در صنعــت بســته بنــدی مشــکالت جــد 
ســه محصــول اســتراتژیک کشــور یعنــی پســته ،خرمــا و زعفــران
پیشــرفتهای زیــادی در حــوزه بســته بنــدی صــورت نگرفتــه
اســت .هرچنــد شــاهدیم پــس از انقــاب اســامی میــزان توســعه
زمینهــای زیــر کشــت بــرای ایــن ســه محصــول چندیــن برابــر
شــده اســت امــا در حــوزه فــرآوری بــا وجــود شــکلگیری برندهــای
مطــرح هنــوز نتوانســتهایم بــه جایــگاه موردنظــر کشــور در حــوزه
صــادرات پســته ،خرمــا و زعفــران دســت یابیــم تــا جایــی کــه
برخــی کشــورها همچــون اســپانیا محصــوالت مــا را بــه صــورت
فلـهای خریــداری کــرده و بــا بســته بنــدی مناســب بــا برنــد خــود
بــه بازارهــای جهانــی عرضــه میکنــد .در ســالهای اخیــر حتــی
شــاهد بودیــم پســته و زعفــران ایرانــی در خــارج از مرزهــای ایــران
و در کشــورهایی همچــون هنــد ،چیــن ،افغانســتان کاشــته و تحــت
نــام زعفــران ایرانــی بــه کشــورهای دیگــر صــادر شــد و ایــن امــر
میتوانــد در بلندمــدت بــه دیــدگاه کیفــی محصــوالت ایرانــی در
ســطح جهانــی آســیب وارد کنــد.
صنعت غذایی از مزرعه تا سفره مردم امتداد دارد
صنعــت غذایــی از مزرعــه تــا ســفره مــردم امتــداد دارد ،بنابرایــن
بایــد تمــام مراحــل فــرآوری ،برداشــت و انبــارداری بــه صــورت
دقیــق مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار گیــرد تــا کمتریــن آلودگــی
و ضایعــات را داشــته باشــد .از آنجایــی کــه شــرکتهای صادراتــی
تنهــا میتواننــد آخریــن حلقــه زنجیــره را درســت کننــد توانایــی
تغییــر چندانــی در کل زنجیــره را ندارنــد و ایــن امــر موجــب
میشــود تــا صادرکننــدگان مــا در بازارهــای جهانــی بــه دلیــل
عــدم رعایــت اســتاندارد بــرای تولیــد محصــوالت غذایــی نتواننــد
آنطــور کــه پتانســیل کشــور ایجــاب میکنــد ،در زمینــه توســعه
صــادرات محصــوالت غذایــی پیشــرفت کننــد .محصوالت کشــاورزی
همچــون پســته و خرمــا میتواننــد بــه راحتــی در دنیــا مقــام اول
را داشــته باشــند ،امــا نرســیدن بــه اســتانداردهای جهانــی مشــکلی
اســت کــه همیشــه صادرکننــدگان ایرانــی را آزار داده
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چالش شکالتسازیها
با بخشـنامههای ارزی

صنعــت شــكالت در حــال رشــد اســت ،بهطــوري كــه كســبوكار
جهانــي  ۵۰ميليــارد دالري در ســال روي فــروش و مصــرف شــكالت متمركز
شــده اســت.
www.iranianacm.ir

ایــن موضــوع در بیشــتر مناطــق دنیــا صــدق میکنــد .اروپــا ۴۵
درصــد از درآمــد شــکالت در دنیــا را دارد کــه معــادل  ۲۰میلیــارد
دالر اســت .شــرکتهای بینالمللــی و اصلــی شــکالت در اروپــا
و آمریــکا گــرد هــم جمــع شــدهاند و «بیــگ چاکلــت» (Big
 )Chocolateرا تشــکیل دادهانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــران بــا وجــود اینکــه پیشــرفتهای
خوبــی در صنعــت شکالتســازی داشــته ،هنــوز نتوانســته اســت
درآمدهــای ارزی مناســبی را در ایــن بخــش از آن خــود کنــد.
مشــکالت بســیاری بــر ســر راه تولیــد در ایــران قــرار دارد کــه
هــر روز مشــکل دیگــری بــه آنهــا اضافــه میشــود و تولیدکننــده
هنــوز بــه دنبــال حــل مشــکالت قبلــی اســت کــه بایــد بــا مشــکالت
جدیــد هــم روبـهرو شــود؛ امــا مشــکلی کــه در حــال حاضــر تولیــد و
صــادرات شــکالت را نشــانه گرفتــه اســت ،تعــدد بخشــنامههای ارزی
اســت و فعــاالن بــازار شــکالت و صادرکننــدگان امــروز بــا مشــکل
تغییــر روزانــه بخشــنامههای ارزی مواجــه هســتند و بــرای ادامــه

راه انگیــزهای ندارنــد.
از طــرف دیگــر یکــی از معضــات واحدهــای فعــال در حــوزه صنایــع
غذایــی کشــور بــه تعطیلــی برخــی از آنهــا بــاز میگــردد؛ تعطیلــی و
خاتمــه فعالیتــی کــه بــه تعبیــر خســرو امینــی ،یکــی از فعــاالن حــوزه
صنایــع غذایــی ،مصــداق بــارز فرصتســوزی و هدردهــی ســرمایه
اســت.
وی بــا اشــاره بــه مطلــب فــوق اظهــار کرد :اساســا صنعــت مــواد غذایی
ایــران از توانمندیهــا و ویژگیهــای بســیاری برخــوردار اســت؛ امــا
بــه دلیــل عــدم لحــاظ کــردن آمایــش ســرزمینی و بیتوجهــی در
راهانــدازی چنیــن واحدهایــی بــه اقتضــای نیــاز بــازار ،بعضــا شــاهد
تعطیلــی مراکــز اینچنینــی هســتیم .امینــی میگویــد :متاســفانه
برخــی از ایــن واحدهــا ،بــا وجــود برخــورداری از کیفیــت بســیار بــاالی
تولیــد ،دچــار بنبس ـتهایی در فعالیــت شــدهاند و قطعــا در صــورت
بازاریابــی مطلــوب و شــناخت دقیــق از بــازار کشــورهای جهــان ،نــه
تنهــا واحدهــای اینچنینــی تعطیــل نمیشــدند ،بلکــه بــه عاملــی
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از ابتــدای اردیبهشــت مــاه تاکنــون بیــن  ۲۰تــا  ۲۵بخشــنامه ارزی بــه صادرکننــدگان ابــاغ شــده
اســت کــه ادامــه ایــن رونــد میتوانــد ســردرگمی صادرکننــدگان صنعــت شــیرینی و شــکالت را بــه
دنبــال داشــته باشــد.

بــرای رونــق و شــکوفایی هرچــه بیشــتر اقتصــادی و توســعه صــادرات
غیرنفتــی مبــدل میشــدند.
ایــن فعــال در حــوزه تولیــد مــواد غذایــی معتقــد اســت :دربــاره صنعت
شکالتســازی ،تعطیلــی واحدهــای تولیدکننــده ،آنچنــان کــه در
دیگــر بخشهــا نمــود پیــدا میکنــد ،بــروز پیــدا نکــرده اســت؛ امــا
انتظــار م ـیرود افــق مــا در صنعــت شکالتســازی از عمــق بیشــتری
برخــوردار شــود .میتــوان بــا برنامهریــزی ،توســعه تجهیــزات
جمشید مغازهای ،دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت
تولیــدی و بهروزرســانی و ارتقــای آنهــا متناســب بــا فناوریهــای
مشکل بخشنامههای روزمره بر سر راه صادرکنندگان
روز ،بــه مرحل ـهای از توفیــق نائــل شــد کــه شــکالتهای ایرانــی نــه
توســعه و پیشــرفت صنعــت شکالتســازی در کشــور قابلمالحظــه
صرفــا در کشــورهای منطقــه و برخــی از کشــورهای خــاص ،بلکــه در
اســت و امــروز بیــش از  300شــرکت در حــوزه تولیــد
بــازار کشــورهای سراســر جهــان در میــان شــکالتهای
صنعت
درباره
شــیرینی و شــکالت فعالیــت میکننــد .در ســالهای
برنــد و صاحبنــام خارجــی ،عرضــه انــدام کنــد.
سازی،
ت
شکال
اخیــر تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت توانســتهاند
تعطیلی واحدهای بــا تولیــد شــکالتهای باکیفیــت و قیمــت مناســب،
عبدا ...نیکبین ،فعال بازار شکالت
تولیدکننده ،آنچنان فرهنــگ مصــرف کاالی داخلــی را ترویــج دهنــد.
انتظار برای تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه
صنعــت شــکالت در ایــران در ســالهای اخیــر پیشــرفت که در دیگر بخشها امــروز شــکالت ایرانــی بــه  ۶۰کشــور جهــان صــادر
خوبــی داشــته اســت و اگــر موضــوع بســتهبندی را نمود پیدا میکند ،میشــود .از ایــن بابــت پیشــرفتهای خوبــی حاصــل
لحــاظ نکنیــم ،در برخــی مواقــع نمیتــوان تشــخیص
شــده اســت کــه در صــورت حمایتهــا میتــوان
داد کــه شــکالت تولیــد داخــل اســت .کارخانههــای بروز پیدا نکرده
آمــار را افزایــش داد .بــه عبارتــی ایــن پتانســیل بــرای
شکالتســازی بســیاری در ایــران فعالیــت میکننــد است؛ اما انتظار
تولیــد بیشــتر و باکیفیتتــر وجــود دارد.
کــه در ســالهای اخیــر بــه دلیــل کیفیــت و تنــوع میرود افق ما در در ایــن بیــن؛ امــا تغییــرات و نوســانات نــرخ ارز
محصــوالت توانســتهاند خــود را بــه عنــوان برنــد داخلــی صنعت شکالتسازی در چنــد مــاه گذشــته مشــکالتی را بــرای صنعــت
شــکالت بــه وجــود آورده اســت .افزایــش نــرخ
بــه مصرفکننــدگان بشناســانند .پیشــرفتهای ایــن از عمق بیشتری
شکالتســازها تــا جایــی پیــش رفــت کــه برخــی از
ارز روی بهــای محصــوالت تولیــدی تاثیــر فراوانــی
برخوردار شود
ایــن برندهــا بــا ســاخت فروشــگاههایی کــه فقــط محــل
گذاشــته اســت .مــواد اولیــه اصلــی ایــن محصــوالت
ماننــد شــکر ،روغــن ،آرد و شیرخشــک کــه در داخــل
عرضــه شــکالتهای تولیدیشــان اســت ،محصــوالت
کشــور تولیــد میشــود ،بــا افزایــش قیمــت کمتــری نســبت بــه
خــود را در بــازار معرفــی کردنــد .تولیــد شــکالت در ایــران اگــر درگیــر
ســایر مــواد جانبــی ایــن صنعــت کــه از خــارج کشــور تامیــن
مشــکالت اقتصــادی و نوســانات ارزی گاه و بیــگاه نشــود ،میتوانــد
میشــود ،مواجــه بــوده کــه در مجمــوع روی قیمــت تمامشــده
در رونــد صادراتــی خــود پیشــرفتهای خوبــی داشــته باشــد .ارزآوری
محصــوالت تاثیــر قابلتوجهــی گذاشــته اســت .گرانــی شــکالت بــه
شــکالت امــروز مــورد توجــه بســیاری از کشــورهای جهــان قــرار دارد
هیــچ عنــوان غیرمنطقــی نبــوده و اگــر محاســبات افزایــش نــرخ
و ســوئیس بــه عنــوان کشــور شــکالت جهــان بیــش از  ۳۰۰کارخانــه
دالر را دقیــق داشــته باشــیم ،متوجــه ایــن موضــوع خواهیــم شــد.
تولیدایــن کاال را دارد.
بنابرایــن تهیــه مــواد اولیــه تولیــد یکــی از مشــکالت حــال حاضــر
در حالــی کــه کشــورهای دیگــر جهــان در حــال بهرهبــرداری از ایــن
اســت.
صنعــت بــرای ارزآوری و توســعه اقتصــادی هســتند ،در کشــور مــا بــه
امــا از ســوی دیگــر شــیوه برگشــت ارز و بالتکلیفــی در
دلیــل مشــکالتی کــه بــر ســر راه فعالیــت کارخانههــا و تولیدکننــدگان
بخشــنامههای روزمــره هــم از دیگــر مشــکالت ایــن صنعــت اســت.
شــکالت قــرار دارد ،نمیتــوان بــه ارزآوری آن امیــدوار بــود؛ مشــکالتی
از ابتــدای اردیبهشــت مــاه تاکنــون بیــن  ۲۰تــا  ۲۵بخشــنامه
نظیــر بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه نیمــا و بخشــنامههای
ارزی بــه صادرکننــدگان ابــاغ شــده اســت کــه ادامــه ایــن رونــد
متعــدد ارزی دســت و پــای تولیــد و صادرات را بســته اســت .مشــکالت
تامیــن مــواد اولیــه هــم وجــود دارد و شــکر از آن دســته مــوادی اســت
میتوانــد ســردرگمی صادرکننــدگان صنعــت شــیرینی و شــکالت
کــه کارخانههــای شــکالت درگیــر آن هســتند و شــکر خریداریشــده
را بــه دنبــال داشــته باشــد.
و وارداتــی بــدون آنکــه از نظــر کیفیــت و ســامت مــورد بررســی
قــرار بگیــرد ،بــه دســت تولیدکننــده میرســد و در تهیــه شــکالت
از آن اســتفاده میشــود .از طــرف دیگــر در بخــش ارزی برخــی از
مــواد اولیــه داخلــی نیــز بــا افزایــش قیمــت روبـهرو شــدهاند و آرد،
شــکر و شیرخشــک گــران شــد کــه تولیــد کمــاکان بــا موضــوع
انتظــار بــرای تخصیــص ارز بــرای تامیــن مــواد اولیــه روبـهرو اســت.

نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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آیــا دوره فعلــی اقتصــاد
«فرصــت اســت یــا تهدیــد»
در ادبیــات حــوزه هــای مختلــف  ،واژه هــای فرصــت و تهدیــد بســیار پرکاربــرد
شــده انــد .از جملــه مــی تــوان بــه حــوزه هــای نظامــی  ،مدیریــت و سیاســت اشــاره کــرد.
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ایــن کلمــات کــه بــه منظــور تحلیــل شــرایط و فضــای پیرامــون
هــر سیســتم بــه کار بــرده میشــوند  ،در حــوزه ی مدیریــت در علــم
اســتراتژی و مدیریــت اســتراتژیک اســتفاده میشــود.
یکــی از اساســیترین فعالیتهــای مدیریــت در فضــای تجــارت
و کســب و کار ،شــناخت ،بررســی ،پیشبینــی و مدیریــت
محیــط پیرامــون اســت کــه ایــن مهــم بــا شــناخت فرصتهــا
( ) opportunitiesو تهدیــد هــا ( )threatsکــه از اجــزای
اصلــی ماتریــس  swotاســت ،میســر میشــود .ارائــه اســتراتژی
هــای خالقانــه بــه منظــور اســتفاده از فرصــت هــا و مقابلــه بــا
تهدیــد هــا از مهمتریــن ویژگــی هــای یــک مدیــر یــا کارآفریــن بــا
تفکــر اســتراتژیک مــی باشــد.
گاه مدیــر باترکیــب ایــن مفاهیــم بــه راهکارهایــی دســت مییابــد
کــه بســیار کاربــردی و خالقانــه اســت جملــه معــروف تبدیــل
تهدیدهــا بــه فرصتهــا داللــت بــر همیــن موضــوع دارد در شــرایط
مختلــف گاهـاً اتفــاق و یــا مــوردی پیــش میآیــد کــه در نظــر اول
تهدیــد یــا فرصــت اســت و بــا کمــی تامــل میتــوان ابعــاد دیگــر آن
را کشــف کــرد کــه برعکــس نظــر اولیــه اســت

ماتریس SWOT

تجزیه و تحلیل : SWOT
ماتریــس  SWOTیــک روش منســجم برنامهریــزی اســت کــه
بــه منظــور بررســی نقــاط قــوت ،ضعــف ،فرصتهــا و تهدیدهــا در
بوکار مــورد اســتفاده
مــورد یــک پــروژه یــا ســرمایهگذاری یــا کسـ 
قــرار میگیــرد .تجزیــه و تحلیــل  SWOTهمچنیــن میتوانــد
بــرای تولیــد یــک محصــول و یــا صنعــت و تولیــد انجــام گیــرد .ایــن
شــامل تعییــن هــدف ســرمایهگذاری یــا راهانــدازی آن کس ـبوکار
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یــا پــروژه و شناســایی عوامــل داخلــی و خارجــی اســت کــه ممکــن
عوامل داخلی :نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان
اســت عالــی یــا نامطلــوب باشــد.
تجزیــه و تحلیــل ممکــن اســت عوامــل داخلــی را بــه عنــوان نقــاط
مبتکــر ایــن روش آلبــرت هامفــری اســت کــه کنوانســیونی را در
قــوت یــا بــه عنــوان نقــاط ضعــف نشــان دهــد و بــه ایــن علــت،
موسســه تحقیقاتــی اســتنفورد در دهــه  1960هدایــت میکــرد .او
اثرگــذاری آنهــا بــر اهــداف ســازمان اســت .چیــزی کــه ممکــن
درجــهای را کــه محیــط داخلــی بنــگاه بــا محیــط خارجــی بنــگاه
اســت بــه عنــوان نقطــه قــوت ارائــه شــود ممکــن اســت بــرای
متناســب باشــد بــا مفهومــی بــه نــام «تناســب اســتراتژیک» تعریــف
دســتیابی بــه هــدف دیگــری نقطــه ضعــف باشــد .عــاوه بــر اینهــا
کــرد .تنظیــم اهــداف بایــد پــس از آنالیزهــای  SWOTانجــام شــود،
چیزهــای مهــم دیگــری هــم هســتند از جملــه منابــع انســانی و
ایــن موجــب میشــود اهــداف دســتیافتنی یــا اهــداف کوتاهمــدت
امــور مالــی و قابلیتهــای تولیــد و روابــط بــا مشــتری و کیفیــت
بــرای ســازمان تعییــن شــوند.
محصــولو ...
نقــاط قــوت :ویژگیهــای کســبوکار یــا پــروژه کــه نســبت بــه
عوامــل خارجــی شــامل اقتصــاد کالن ،تغییــرات تکنولوژیــک،
کارهــای مشــابه دارای مزیــت مــی باشــد .
قوانیــن و تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی و همچنیــن تغییــرات در
نقــاط ضعــف :ویژگیهــای کس ـبوکار کــه گــروه را نســبت بــه گــروه
بــازار یــا در موقعیــت رقابتــی اســت کــه اغلــب اینهــا در قالــب
مشــابه در وضعیــت ضعــف قــرار میدهــد.
یــک ماتریــس معرفــی شــدهاند.
نفــع
بــه
توانــد
فرصتهــا :عواملــی کــه پــروژه می
حــال ســوال اصلــی ایــن اســت کــه در دوره فعلــی
خــودش از آنهــا بهرهبــرداری کنــد.
حال  ،سوال اصلی این
باالخــص ســال 1397و بــا توجــه بــه قوانیــن
تهدیدهــا :عواملــی در محیــط کــه میتوانــد بــرای
است که در دوره فعلی جدیــد گمرکــی و محدودیتهــا و تحریمهــا
کس ـبوکار یــا پــروژه ایجــاد مشــکل کنــد.
باالخص سال 1397و با و افزایــش قیمــت ارز وضعیــت موجــود بــرای
شناســایی SWOTهــا مهــم اســت زیــرا آنهــا
صنایــع و بخصــوص صنعــت شــیرینی و شــکالت
توجه به قوانین جدید
میتواننــد بــرای رســیدن بــه اهــداف در گامهــای گمرکی و محدودیتها و تهدیــد محســوب میشــود یــا فرصــت؟
بعــدی کمــک کننــد.
تحریمها و افزایش قیمت بســیاری از بازرگانــان و صنعتگــران در ســال
ابتــدا تصمیمگیرنــدگان بایــد بــا توجــه بــه
جــاری توانســتند بــا اســتفاده از اتفاقــات پیــش
ارز وضعیت موجود برای
آمــده بــه افزایــش فــروش و تولیــد و گاهــاً
ماتریــس فــوق در نظــر بگیرنــد کــه آیــا هــدف قابــل
دسترســی اســت .اگــر هــدف قابــل دسترســی نیســت صنایع و بخصوص صنعت
ســودآوری بــاال برســند و برعکــس بعضــی دیگــر
هدفهــای متفــاوت دیگــری بایــد انتخــاب شــوند و شیرینی و شکالت تهدید منجــر بــه تعطیلــی یــا کــم کــردن تولیــد و
یــا اصالحیــه صــورت پذیــرد.
محسوب میشود یا فرصت؟ ســودکمتر و یــا گاهــاً زیــان رســیدند.

عوامل داخلی و خارجی
هــدف تحلیلهــای  ،SWOTشناســایی عوامــل کلیــدی داخلــی
و خارجــی اســت کــه بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف مهــم دیــده
میشــود .ایــن عوامــل از زنجیــره ارزش منحصــر بــه همــان شــرکت
بیــرون میآینــد .گروههــای تحلیــل  SWOTموضوعــات کلیــدی
اطالعــات را بــه دو بخــش اصلــی تجزیــه کردهانــد.
عوامل خارجی :فرصتها و تهدیدهای محیطی

یکــــم
شــمارهر هچهل
شهد
نشر یه
چهلو و د و م
شهد شــما
نشــر یه
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

تطبیق و تبدیل
یکــی از راههــای اســتفاده از  SWOTتطبیــق و تبدیــل اســت .بــه
ایــن صــورت کــه بــرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی از تطبیــق نقــاط
قــوت بــا فرصتهــا اســتفاده میکننــد .بــه عبــارت دیگــر نقــاط
قــوت را بــه فرصــت بــرای بنــگاه تبدیــل میکننــد .یکــی از راههــای
تبدیــل ،پیــدا کــردن بازارهــا و محصــوالت جدیــد اســت .اگــر شــرکت
یــا بنگاهــی نمیتوانــد ایــن نقــاط ضعــف را بــه قــوت تبدیــل کنــد
بهتریــن راه ایــن اســت کــه آنهــا را بــه حداقــل برســاند یــا از تهدیدهــا
اجتنــاب کنــد.

حــال دلیــل موفقیــت بعضــی و شکســت بعضــی دیگــر
چــه بــود؟
در تجزیــه و تحلیلــی کــه توســط کارشناســان در صنایــع مختلــف
در ایــن ســال صــورت گرفــت ثابــت شــد اســتفاده از مشــاوران
و منابــع انســانی کارآمــد در ســطح تصمیمگیــری چــه از بــرون
ســازمان و چــه ســازمانهایی کــه در درون خــود موفــق بــه
پــرورش اســتعدادهای مدیریتــی بودهانــد ،توانســتند در ایــن دوره
کــه شــاید یــک بحــران و چالــش بــزرگ اســتثنایی در ســالهای
بعــد از انقــاب بــوده ،بــه موفقیــت برســند و بــا اســتفاده از
ظرفیتهــای داخلــی و خارجــی چــه در زمینــهی تولیــد و چــه
در زمینــهی صــادرات و برندســازی موفــق گردنــد و برعکــس آن
هــم بســیار داریــم.
حــال بایــد ببینیــم کــه بــا ایــن رونــد در آینــده ایــن چالــش
پیــشرو بــرای صنعــت شــیرینی و شــکالت تهدیــد اســت یــا
فرصــت؟
انشــاهلل در مقالــه هــای بعــدی و بررســی وضعیــت در ســال آینــده
جــواب ســوال فــوق را باهــم بــه چالــش خواهیــم کشــید .
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همیشــه بــا ســال جدیــد مــا بــه فکــر تغییــرات از جملــهدر برنامــه بازاریابــی کســب وکار خــود هســتیم.
خیلــی از بازاریــاب هــا هــم بــه دنبــال تغییــری بــا تــرکحاشــیه امــن در کار خــود هســتند.
دلیــل ایــن کار مــی توانــد تمایــل بــه دســت آوردن ســودبیشــتر و یــا گرایــش بــه پیشــرفت باشــد.
در اینجــا چهــار روش وجــود دارنــد کــه مــی توانیــدبــرای اجــرای ایــد ه هــای جدیــد در بازاریابــی خــود از آن
اســتفاده کنیــد.
ش بینــی
همــراه بــا ترنــد هــای جدیــد بازاریابــی ۴ ،پی ـ وجــود دارد کــه بــر پایــه تحقیقــات انجــا م شــده در طــول
ســال  2018مــورد اشــاره قــرار خواهنــد گرفــت.
ن هــا را مــرور کنیــد و
ی توانیــد آ 
در پایــان ســال ،مــ ببینیــد کــه چقــدر دقیــق بــوده اســت.
ترنــد  :۱اتوماســیون و یادگیــری ماشــین توســط بازاریــاب
هــا مــورد اســتقبال قــرار خواهــد گرفــت.
یکــی از بهتریــن ترنــد در ســال  ،۲۰۱۹اتوماســیون
ی توانیــد
بازاریابــی خواهــد بــود .بــا ایــن حــال ،شــما م ـ 
اتوماســیون را بــه عنــوان شــاخه ای از یادگیــری ماشــین
در نظــر بگیریــد.
پس به دنبال این مورد باشید:
چطــور میتوانیــد بــا اســتفاده از سیســتمهای خــودکار
بــه اهــداف بازاریابــی خــود دســت یابیــد؟
نگــران نباشــید ،هنــوز مــا بــا اوج و آینــده ایــن ابــزار
کارآمــد فاصلــه داریــم.
بنابراین.قــرار نیســت همــه ی سیســتمبازاریابــی خــود رو اتوماتیــک کنیــد.
امــا حتمــا مــی توانیــم از آن در بخشــی ازبازاریابــی کســب و کار خــود اســتفاده کنیــد.
مثــا میتوانیــد تعــدادی از کارهــا را بــهگونــ ه ای انجــام دهیــد کــه زمــان کمتــری
را صــرف ارتبــاط مســتقیم برنــد خــود بــا
مشــتریان احتمالــی کنیــد.
بــر طبــق گفتــه ی ،The Smart Insightاتوماســیون بازاریابــی بهتریــن ترنــد بازاریابــی
در ســال  ۲۰۱۹خواهــد بــود.
تاکنــون هیــچ رویکــردی در اتوماســیونوجــود نــدارد کــه بــا همــه انــداز ه هــا و
انــواع کســب و کارهــا مطابقــت داشــته باشــد،
بنابرایــن -:بازاریــاب هــا بایــد بــرای اســتفاده
از اتوماســیون در کســبوکار ،اتوماســیون
مناســب خــود را ایجــاد کننــد.

خوب است بدانید که:
یادگیــری ماشــینی از شــاخه هــوش مصنوعــی بــرای
یادگیــری رفتارهــا و گرایشهــای مشــتریان اســتفاده
میشــود.
ایــن روش میتوانــد بــه شــکل اتوماســیون ،کاربــرد
هــای زیــر را داشــته باشــد:
برای ساده کردن روند وفادارسازی مشتری
پشتیبانی بهتر مشتریان با استفاده از چت باکس ها
برنامــه هایــی بــا اســتفاده از ترکیــب چنــد ویژگــی ،مــی
تواننــد باعــث شــوند کــه:
 سرعت پشتیبانی باال برود. مشتری با یک محصول خاص آشنا شود.ترنــد  :۲تمرکــز بیشــتر بــر تبلیغــات موبایلــی و Omni
 channelهــا توســط بازاریــاب هــا خواهــد بــود.
بســیاری از بازاریــاب هــا در ســال  2019فراتــر از کامپیوتر
هــای رومیــزی فکــر مــی کنند.
تبلیغات موبایلی
آنهــا دربــاره ی راه هــای بازاریابــی انحصــاری از طریــق
موبایــل فکــر مــی کننــد .آنهــا بــا اســتفاده از تجربــه
موبایلــی مشــتری ،کمپیــن هــا و
صفحــات ورود خاصــی ایجــاد مــی
کننــد.
توجــه داشــته باشــید کــه ایــن
نشــان میدهــد کــه مــی تــوان
کمپینــی موفــق تــر بــا دسترســی

اینســتاگرام و فیــس بــوک ،دیــدن فیلمهــای زنــده در
راحــت تــر و خوانایــی بهتــر در موبایــل داشــت.
حــال تبدیــل شــدن بــه بخشــی از فعالیــت هــای متعــدد
Omni channel
تبلیغاتــی اســت.
یکــی از مزایــای مهــم اســتفاده از  channel Omniکــه
اگرچــه تــا بــه امــروز ،هنــوز هــم از اســتفاده ویدیــویبــه رویکــرد تبلیغاتــی بســیار نزدیــک اســت :
زنــده نمــی تــوان داده هــای خــوب و کاملــی بــه دســت
در کانــال هــای مختلفــی مــی تــوان هماهنــگ رویکــردی
آورد،
مشــترک را بــه صــورت کمپیــن طراحــی کــرد.
بــا ایــن حــال پیشــنهاد مــی کنــم از یــک صفحــه فــرودماننــد :کمپینــی سازماندهیشــده در فیــس بــوک بــرای
بــرای نتیجــه بهتــر اســتفاده کنیــد.
اشــتراک گــزاری صفحــه فــرودی از وب
طبــق آخریــن برســی هــا در شــبکهســایت
قــرار دادن لینــک صفحــه فــرود مشــخصی از پیش بینی میشود هــای اجتماعــی ،بازاریــاب هــا از ابزارهــای
که در آینده بازاریابی موجــود در شــبکه هــای اجتماعــی بــرای
طریــق لینــک بایــو در اینســتاگرام
ویدیــوی زنــده جهــت ایجــاد تعامــل
پیــش بینــی میشــود کــه در آینــده
 ،۲۰۱۹شاهد
اســتفاده میکننــد.
بازاریابــی  ،۲۰۱۹شــاهد باشــیم کــه بســیاری
از بازاریــاب هــا از ایــن دســت رویکردهــا باشیم که بسیاری
همچنیــن  HubSpotاعــام کــرده اســتکــه ویدیــوی آنالیــن در حــال تبدیــل
اتخــاذ میکننــد.
از بازاریاب ها از
شــدن بــه یکــی از مشــهورترین ترندهــای
بنابراین همانطور که گفته شد:
آنهــا در برنامــه هــای اســتراتژی خــود تنهــا تبلیغات موبایلی
بازاریابــیاســت.
بــه یــک کانــال واحــد محــدود نمــی شــوند .استفاده می کنند- .در ســال  2018اینســتاگرام یــک ویژگــی
ویدیویــی جدیــد را اعــام کــرد و بازاریــاب
بازاریابــان شــاهد افزایــش تولیــد لیــد یــا
هــا اکنــون میتواننــد از آن اســتفاده
مخاطــب از طریــق کانــال هــای مختلــف
کننــد.
هســتند.
خبرخــوش ایــن کــه ویدیــو زنــده نــه تنهــا توســط
ترنــد  :۳بازاریابــان از ویدئــوی زنــده در کمپیــن هــای خــود
شــرکتهای بــزرگ بــا فالورهــای زیــاد ،بلکــه
اســتفاده میکننــد.
شــرکتهای کوچــک نیــز مــورد اســتفاده قــرار
درســت اســت کــه اســتفاده ویژگــی ویدیویــی زنــده درمیگیــر د .
ســال  ۲۰۱۸خیلــی بــاب
ترنــد  :۴برنامههــای وفــاداری مشــتری توســط بازاریــاب
نبــوده اســت.
ی شــود.
هــا ایجــاد مـ 
امــا مطمیــن باشــید درهمانطــور کــه مــی دانیــد بــرای بدســت آوردن مشــتری
ســال  ۲۰۱۹بازاریــاب هــا در
مــی بایســت زمــان زیــادی صــرف کــرد .در نتیجــه از
ایــن کار خــاق تــر خواهنــد
دیــدگاه بازاریــاب هــا بایــد بیشــتر بــر توســعه برنامههــای
شــد.
وفــاداری مشــتری تمرکــز کــرد.
بــه لطــف شــبکهدر ایــن روش بــه جــای یــک خریــد ،تمرکــز بــر ایجــاد
هــای اجتماعــی ماننــد
روش مشــترک بــودن و دریافــت حــق اشــتراک اســت.
یکــی از مزیــت هــای ایــن روش ،کمــک
بــه اطــاع رســانی بهتــر خدمــات و
محصــوالت اســت.
ایــن مــدل اشــتراکی ،بــرای
شــرکتهای نوپــا و نیــز کســب و
کارهــای مســتقل کاربــرد دارد.
بــا ایــن حــال فرامــوش نکنیــد کــه:
حــق اشــتراک فقــط در صورتــی کار
میکنــد کــه مشــتری خریــدی داشــته
باشــد.
به عبارت بهتر:
مشــتریان بایــد ارتبــاط شــخصی بــا
برنــد را احســاس کننــد تــا بــه خــرج
کــردن پــول بــرای شــما ادامــه دهنــد.
و ایــن مســتلزم ایجــاد برنامــه وفــاداری
منبــعibazaryabi :
مشــتری اســت.
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خواص
شیرین
شکالت
تلـخ!

شــکالت تلــخ کــه سرشــار از کاکائــو اســت ،نــه تنهــا
خوشــمزه اســت ،بلکــه فالونوئیــد موجــود در آن ،عملکــرد
ذهنــی شــما را بهبــود میبخشــد.

بــه یمــن فالونوئیــد موجــود در
شــکالت تلــخ ،شــکالت فشــار
خــون را بــه طــور قابــل توجهــی
پاییــن مــیآورد و بــه حفــظ آن
در ســطح ثابــت کمــک میکنــد.
بــه عــاوه شــکالت تلــخ از بــروز
دیابــت نــوع دو نیــز جلوگیــری
میکنــد .
مطالعــات دانشــمندان آمریکایــی
نشــان میدهــد ،هــر چــه
مــردم کشــوری شــکالت
بیشــتری بخورنــد ،آن کشــور
بیشــتر جوایــز علمــی میگیــرد.
شــکالت تلــخ کــه سرشــار از
کاکائــو اســت ،نــه تنهــا خوشــمزه
اســت ،بلکــه فالونوئیــد موجــود
درآن ،عملکــرد ذهنــی را بهبــود
میبخشــد .البتــه ایــن تنهــا
خاصیــت شــکالت نیســت و شــش
دلیــل مهــم وجــود دارد کــه مــا
شــکالت را در ســبد تغذیــه خــود
بگنجانیــم:
شــکالت سرشــار از مــواد معدنــی
اســت
شــکالت سرشــار از مــواد
معدنــی همچــون منیزیــم،
فســفر ،پتاســیم ،آهــن ،روی یــا
حتــی ویتامیــن هــا ،بــه ویــژه
ویتامینهــای گــروه ب .اســت.
شــکالت رژیــم غذایــی را متعــادل
میکنــد کــه البتــه بایــد آن را بــه
خوبــی انتخــاب کــرد؛ بنابرایــن
شــکالت تلــخ را انتخاب کنیــد و از
انتخــاب بیســکویتهای شــکالتی
یــا دســرهای شــکالتی شــیرین
کــه ارزش غذایــی چندانــی
ندارنــد ،اجتنــاب کنیــد.
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مــاده معدنــی بــه علــت اثــرات
آرامــش بخــش و کمــک بــه
ارســال تکانههــای عصبــی از
طریــق مغــز شــناخته شــده
اســت؛ از طــرف دیگــر سرشــار
از تئوبرومیــن ،محــرک شــناخته
شــده و همچنیــن تیرامیــن و
فنیــل اتیــل آمیــن ،دو مــاده
مشــابه آمفتامیــن اســت کــه
بــا افزایــش اثــرات ناقلهــای
عصبــی در مغــز عمــل میکننــد.
شــکالت یــک ضــد افســردگی
طبیعــی اســت کــه برخــی اثــرات
آن حتــی مشــابه حشــیش اســت.

شــکالت تلــخ از بــروز دیابــت
نــوع دو نیــز جلوگیــری میکنــد.
شــکالت بــه مقابلــه بــا پیــری
کمــک میکنــد
شــکالت تلــخ یکــی از ده مــاده
غذایــی جوانــی اســت .کاکائــو
در واقــع یکــی از مــواد غذایــی
سرشــار از فالونوئیــد و بــه ویــژه
آنتــی اکســیدان کاتچیــن اســت.
ایــن آنتــی اکســیدان بــه داشــتن
بدنــی جوانتــر و پویاتــر کمــک
میکنــد .البتــه بایــد توجــه کــرد
کــه فالونوئیــد موجود در شــکالت
شــیری یــا شــکالت ســفید کــه
مقــدار کاکائــوی آن کــم اســت،
بســیار کــم یــا حتــی نزدیــک بــه
صفــر اســت.

شــکالت بــه پیشــگیری از
قلبی-عروقــی
بیماریهــای
کمــک میکنــد
فالونوئیدهــای موجــود در
کاکائــو و شــکالت نقشــی مهــم
در پیشــگیری از بیماریهــای
قلبی-عروقــی ایفــا میکننــد.
ایــن آنتــی اکســیدانها در واقــع
شکالت تلخ چاق نمیکند
میــزان کلســترول بــد (ال .دی .ال)
شــکالت سرشــار از چربــی و
را در خــون کاهــش میدهنــد و
کربوهیدراتهــا اســت و بــه طــور
خاصیــت کششــی رگهــای خونی
متوســط هــر  ۱۰۰گــرم شــکالت،
را در بــدن حفــظ میکننــد.
 ۵۰۰کالــری انــرژی دارد .بــا ایــن
حــال نبایــد از رژیــم غذایــی
شــکالت از فشــار خــون بــاال
حــذف شــود .زیــرا شــکالت تلــخ
و دیابــت نــوع دو پیشــگیری
حــاوی مــواد مغــذی زیــادی اســت
می کنــد
کــه بــرای بــدن مفیــد اســت.
شــکالت مــاده غذایــی ســالمی
خــوردن مقــداری شــکالت در روز
اســت کــه از فشــار خــون بــاال
بــه جــای ســایر مــواد غذایــی
جلوگیــری میکنــد .بــه یمــن
پرکالــری و بــدون ارزش غذایــی
فالونوئیــد موجــود در شــکالت
توصیــه میشــود .بهتــر اســت
تلــخ ،شــکالت فشــار خــون را
روزانــه حــدود  ۳۰گــرم شــکالت
بــه طــور قابــل توجهــی پاییــن
تلــخ (حداقــل  ۷۰درصــد) ،نــه
مـیآورد و بــه حفــظ آن در ســطح
کمتــر و نــه بیشــتر بخوریــم.
ثابــت کمــک میکنــد .بــه عــاوه

نشر یه شهد شــمار ه چهل و یکــــم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــکالت یــک ضــد افســردگی
طبیعــی اســت
شــکالت بــرای تقویــت روحیــه
بســیار عالــی اســت .زیــرا اوال
دارای منیزیــم اســت کــه ایــن
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:تحریریه شهد

کمپین افراطیون اروپایی در مقابل شکالت حالل !

www.iranianacm.ir

احزاب افراطی اروپا خواستار تحریم کارخانه شکالت سازی معروف شــدند ،چرا که روی شکالت ها برچسب حالل زده
است .گروههای افراطی در اروپا خواستار تعطیلی این کارخانه شدند.
توبلرون ( )Tobleroneشرکت شکالتسازی سوئیسی است که بســیاری از محصوالت خود را در قاره اروپا عرضه می
کند .این شرکت با نام تجاری توبلرون متعلق به موندلیز شرکت صنایع غذایی آمریکایی است .این شرکت توسط تئودور
توبلر در برن سوئیس در سال  ۱۹۰۸ایجاد گردید.
شــرکت در بیانیهای گفته است که
این برچسب های حالل برای فروش
و عرصه محصوالت این شــرکت به
مشتریان مسلمان خود است.
گــروه هــای سیاســی افراطی در
اتحادیه اروپا می گویند این شــرکت
حق فروش محصوالتی با برچســب
حالل را در کشــورهای این اتحادیه
ندارد .آنهــا کمپینی بــرای تحریم
این شرکت شــکالت سازی با عنوان
BOYCOTTTOBLERONE
راه اندازی کرده اند.
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شکالتهای یک میلیون دالری جهان!
بیشتر مردم جهان شکالت دوست دارند .از شــکالت تختهای تلخ گرفته تا کیک شکالتی ،بستنی شکالتی و هر خوراکی دیگری
که با این ماده خوشمزه و دوستداشتنی تهیه میشود محبوب قشر وسیعی از مردم در سراسر جهان است.
شاید جالب باشد بدانید که برخی شــکالت را غذای خدایان میدانند .نام التین درخت کاکائو (که شکالت از آن گرفته میشود)
« »Theobromaاست که معنی تحتالفظی آن میشود :غذایی برای خدایان.
همین محبوبیت و عزیزبودن شکالت باعث شده تا برخی افراد برای خرید این خوراکی پولهای هنگفتی پرداخت کنند .برای آشنا
شدن با گران قیمتترین شکالتهایی جهان از شما دعوت میکنیم تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

بستههای شکالتی « »Aficionado’sاز برند «»House of Grauer
هر بسته این شکالت  ۲۷۰دالر قیمت دارد .این مجموعه به گونهای ساخته شده که ظاهری شبیه بهترین و عالیترین
سیگارهای برگ کوبایی را داشته باشد .جالب اینجاست که بوی این سیگارها هم در طعم و مزه شکالت گنجانده شده
است .کمپانی « »The House of Grauerبرای کسانی که مطمئن نیســتند که دوست داشته باشند شکالت با
طعم سیگار کوبایی را تست کنند ،باکسهای تستی کوچکی در نظر گرفته است.

طالهای خوردنی کمپانی «»Delafee
نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

یک جعبه شکالت  ۸تکهای که با ورقههای طالی خوراکی ۲۴
عیار روکش شدهاند با قیمت  ۳۹۷دالر فروخته میشوند .این
جعبه شــکالت از جمله گران قیمتترین شکالتهای جهان
بشمار میرود .جالب اســت بدانید که در این جعبه یک عدد
سکه طالی کلکسیونی سوئیسی هم وجود دارد.
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جعبه شکالت « »Vintagesاز کمپانی «»Noka
کمپانی «نوکا چاکلت» در کشــور آمریکا قرار دارد ،امــا مالک اصلی آن یک
کانادایی است .مجله فوربز با احتســاب اینکه هر  ۴۵۰گرم از شکالتهای نوکا
 ۸۵۴دالر قیمت دارد ،مجموعه وینتج ایــن کمپانی را یکی از گران قیمتترین
شکالتهای جهان معرفی کرد.

Brownie Extraordinaire
کمپانی «نوکا چاکلت» در کشــور آمریکا قرار دارد ،امــا مالک اصلی آن یک
کانادایی است .مجله فوربز با احتســاب اینکه هر  ۴۵۰گرم از شکالتهای نوکا
 ۸۵۴دالر قیمت دارد ،مجموعه وینتج ایــن کمپانی را یکی از گران قیمتترین
شکالتهای جهان معرفی کرد.

شکالتهای طالپیچ شد ه «»Wispa
این شکالتهای طالیی با مغز کاراملی توسط یکی از مشهورترین کارخانههای
تولید شــکالت یعنی « »Cadburyتولید شــده اســت .تعداد محدودی از
شــکالتهای ویســپا گلد این برند با قیمــت  ۱۲۸۰٫۲۸دالر آمریکا فروخته
میشوند.
www.iranianacm.ir

جعبه شکالت برند جواهرسازی سیمون
رتبه یک گران قیمتترین شــکالت جهــان به جعبه شــکالت برند
جواهرسازی سیمون میرســد .این جعبه یک میلیون دالر آمریکا قیمت
دارد .البته دلیل این قیمت تخیلی ،طعم بســیار عالی شکالت یا کیفیت
بینظیر کاکائویی نیست که در آن استفاده شده ،بلکه بستهبندی جعبه
این شکالت است که با طال و سنگهای قیمتی ساخته و مزین شده و به
همین خاطر با قیمت یک میلیون دالر به فروش میرسد.
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قارچ ترافل با گاناش شکالتی La Madeline au Truffe

قارچ ترافل که در دنیا بســیار کمیاب اســت با گاناش
شکالتی عرضه میشــود ۴۵۰ .گرم از این شکالت ۲۶۰۰
دالر قیمت دارد.

شکالت گوهرنشان سوواروسکی
ایــن شــکالتهای گرانقیمت بــا همــکاری کارخانه
شکالتسازی لبنانی « »Patchiو فروشگاه «»Harrods
تولید و فروخته میشــوند .این شــکالتها با جواهرات
ارزشمند برند سوواروسکی تزئین شدهاند .قیمت یک جعبه
شکالت  ۱۰هزار دالر است.

تخممرغ شکالتی مزین به طال

هر یک عدد از این تخم مرغها با قیمت  ۱۰هزار دالر فروخته میشودGolden« .
 »Speckled Eggیکی از گــران قیمتترین تخممرغهای شــکالتی دنیا و
بزرگترین تخممرغ عید پاک است.

Brownie Extraordinaire
نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

یک پیاله از این شکالت در رستوران سرندیپیتی  ۳در شهر نیویورک با قیمت
بسیار عجیب  ۲۵هزار دالری سرو میشود .این خوراکی ،گرانقیمتترین دسر
شکالتی جهان اســت و نام آن در کتاب رکوردهای گینش ثبت شده است .این
دسر شکالتی در کاسه طال با سنگهای الماس و به همراه قاشق طالی  ۲۳عیار
سرو میشود.
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شکالت سعودی در آمریکا جنجالی شد
قرار گرفتن پرچم عربستان سعودی در نزدیکی محل گرامیداشت
یاد قربانیان حادثه  ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱اعتراضات آمریکاییها را به
همراه داشت.
در پی اعتراضات عمومی به قرار گرفتن مجســمه منقش به پرچم
عربستان سعودی در مجاورت ســاختمان یادبود قربانیان حمالت
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱در نیویورک قرار اســت این مجسمه از محل
مورد نظر برداشته شود.
این مجســمه یکی از مجســمههای منقش به پرچم کشــورهای
گروه  - ۲۰شامل آرژانتین ،اســترالیا ،برزیل ،کانادا ،چین ،اتحادیه
اروپا ،فرانســه ،آلمان ،هند ،اندونزی ،ایتالیا ،ژاپن ،مکزیک ،روسیه،
عربستان ســعودی ،آفریقای جنوبی ،کره جنوبی ،ترکیه ،انگلیس

و آمریکا -اســت که به شکل شکالت طراحی شــده و در مرکز
تجارت جهانی نصب شده است.
با توجه به اینکه  ۱۵نفر از  ۱۹هواپیماربای حمالت  ۱۱سپتامبر
ســال  ۲۰۰۱تبعه سعودی بودند ،پرچم عربســتان سعودی در
این محل از ابتدا اعتراضاتی را به همراه داشــت .روزنامه گاردین
گزارش داده این اعتراضات موجب شــده نهاد مسئول اداره این
مکان تصمیم به انتقال مجسمه عربستان سعودی بگیرد.
نزدیک به  ۳۰۰۰نفر در روز حمالت  ۱۱ســپتامبر سال ۲۰۰۱
کشته شــدند .صدها نفر از خانوادههای قربانیان این حمالت از
عربستان ســعودی به دلیل نقشآفرینی در این حادثه شکایت
کردهاند.

www.iranianacm.ir
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جشنواره شکالت آمستردام
جشنواره شــکالت آمستردام مکانی اســت که در آن می توانید با
فرآیند ســاخت شــکالت از تهیه دانه های کاکائو تا آماده سازی
قطعات شــکالت؛ و طیف گســترده طعم های کاکائو و شــکالت
خوب آشنا شوید و در حالیکه توســط سازندگان شکالت محبوب
خود راهنمایی می شــوید ،مواد غذایی که در کنار هم ســرو می
شوند را امتحان کنید .این جشنواره دو روزه شکالت در قلب شهر
آمستردام برگزار می شود! شکالت سازی ظرایف خاص خود را دارد
که می توان آنها را از طریق مزه مزه کردن و چشــیدن یاد گرفت.
در جشنواره شکالت آمســتردام شــرکت کنید تا با نحوه آهسته
چشیدن و مزه مزه کردن و همه چیز درباره پیشینه شکالت آشنا
شــوید .در کارگاه های آموزشی این جشــنواره که توسط شکالت
سازان و ســایر متخصصین این عرصه برگزار می شود نیز شرکت
کنید.
چشــیدن و مزه مزه کردن ،لذت بردن و کشف طعمهای جدید در
بیش از  ٥٠غرفه این جشنواره!
بصورت کامل در این جشنواره جذاب با تهیه کاکائو همراه شوید و
با چگونگی ساخت شکالت از ابتدا تا انتها آشنا شوید.
در این جشــنواره یک برنامه چشــیدن و مزه مزه کردن؛ و مطالب
آموزشی که توسط متخصصین این عرصه ارائه میشود برای تمام
روز در نظر گرفته شده است.
جشنواره شکالت آمستردام در تاریخ  ۵-۴اسفند  ۱۳۹۷در شهر
آمستردام هلند برگزار میشود.

نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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افتتاح کارخانه تولید پاستیل در کرج
در هفتمین روز از دهه مبارک فجر ،طی مراســمی با حضور اســتاندار البرز،
سرپرست فرمانداری شهرستان کرج و جمعی از مسئوالن ،واحد تولیدی انواع
شکالت و فرآوردههای کاکائویی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایســنا ،این واحد تولیدی که در شهرک صنعتی بهارستان کرج در
زمینه تولید شــکالت و انواع فرآوردههای کاکائویی و پاستیل فعالیت دارد با
سرمایه گذاری  ۲۷میلیارد تومانی راه اندازی شــده است و میتواند در سال
هشت هزار و  ۲۰۰تن محصول تولید کند .با آغاز به کار این واحد تولیدی ۵۰
نفر به صورت مستقیم مشغول به کار میشوند.
===========================================================
دستگاه استخراج کافئین از ضایعات کارخانجات چای در واحد گیالن
تولید شد
دســتگاه اســتخراج کافئین از ضایعــات کارخانجــات چای یکــی دیگر از
دستاوردهای قابل توجه در واحد گیالن اســت که در صنایع شکالت سازی
و داروسازی کاربرد دارد و تامین کننده تولید محصوالت کافئیندار است که
رایزنیهایی برای تجاری سازی این محصول انجام شده است.
وحید رهنما کارشناس مرکز رشــد واحد گیالن درباره محصوالت ارائه شده
واحد گیالن در نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهش و فناوری دانشــگاه آزاد

اسالمی گفت :کلیه محصوالتی که در این نمایشگاه ارائه کردیم بر پایه دانش
بنیان است و کار اصلی این شــرکتها به ارتباط با محیط زیست بر میگردد.
از مهمترین محصوالت تولید شــده در این واحد دانشــگاهی نانوســنتزها با
قابلیت کاربرد در علم شیمیست که سنتز گیاهی برای تولید گیاهان دارویی
و فرآوری قیر طبیعی و تولید قطعات پلی آمید ،تولید تجهیزات آزمایشگاهی،
ســنگهای مصنوعی از ســیمان که آنتی باکتریال بوده و شــفاف هستند از
محصوالت تولید شده در مراکز رشــد و شرکتهای دانش بنیان واحد گیالن
است.
وی افزود :تولید خانه هوشمند که کنترل هوشمند خانه و لوازم برقی را انجام
میدهد به گونهای است که از راه دور میتوانیم امور مربوط به منزل را تحت
کنترل در آوریم که یک محصول بی نظیر در ایران است و یکی از محصوالت
قابل توجه در مرکز رشد واحد گیالن است.
کارشناس مرکز رشد واحد گیالن در ادامه خاطر نشان کرد :دستگاه استخراج
کافئین از ضایعات کارخانجات چای یکی دیگر از دستاوردهای قابل توجه در
واحد گیالن اســت که در اســتان گیالن بیش از  8هزار تن دور ریز ضایعات
چای داریم و با این دســتگاه بــه ضایعات چــای ارزش میدهیم که کافئین
استخراج شده در صنایع شــکالت سازی و داروســازی کاربرد دارد و تامین
کننده تولید محصوالت کافیین دار است؛ همچنین رایزنیهایی برای تجاری
سازی این محصول انجام شده است.
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نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

رهنما درباره مشکالت امور پژوهشی در دانشــگاه آزاد تاکید کرد :پروسه اداری
که یک پژوهشــگر برای ارائه و تولید یک محصول دارد بسیار وقتگیر است که
اگر این موانع رفع شــود قطعا منجر به توسعه و سرعت در امور پژوهشی خواهد
شد.
=============================================================
وزیر صنعت در خصوص افرادی که یک شبه وارد کننده شدند ،پاسخگو
نیست /مشکل اصلی اقتصاد عدم شفافیت است
علیرضا مناقبی عضو هیات مدیره مجمع واردات ایران گفت :الزم است
آقای رحمانی بگویند ارز موجود در کشور به کدام درخواست کنندگان
و برای چه کاالهایی داده شده است؟ ارز  4200تومانی هم به چه کسی
داده شد؟ سرنوشت آن چه شــد؟ در این وزارتخانه یک نفر نیست که
توضیح دهد که این ارزها به چه کسانی تعلق گرفته است؟ کاالهای آنها
کجاست؟
علیرضا مناقبــی نایب رئیس مجمع واردات ایــران در خصوص وضعیت واردات
گفت :متاســفانه برخی بــه واردات مانند یک تابو نگاه میکننــد و این تفکر را
دارند که وقتی با کمبود ارز مواجه هستیم هر گونه واردات باعث ضربه به کشور
میشــود در حالی که امروز وضعیــت تولید ما به لحاظ کیفیت اصال مناســب
نیست.
وی تصریح کــرد :تولید کننده امروز مواد اولیه را بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی دریافت
میکند اما محصول خود را با ارز نیما به فروش میرســاند با این وجود محصول
تولید شده نه کیفیت خوبی دارد و نه مردم و بازار از آن راضی هستند و نه خود
تولید کننده از این وضعیت راضی است.
مناقبی ادامه داد :بخش تجاری کشور و بخش خصوصی فقط یک خواسته دارد
آن هم تک نرخی شدن ارز است .دو نرخی بودن باعث به وجود آمدن امضاهای
طالیی و سایر مفاسد میشود و کنترل کشــور به طور کلی در حوزه تجارت از
بین میرود.
وی گفت :الزم اســت آقای رحمانــی بگوینــد ارز موجود در کشــور به کدام
درخواست کنندگان و برای چه کاالهایی داده شده است؟ ارز  4200تومانی هم
به چه کسی داده شد؟ سرنوشت آن چه شــد؟ در این وزارتخانه یک نفر نیست
که توضیح دهد که این ارزها به چه کســانی تعلق گرفته اســت؟ کاالهای آنها
کجاســت؟ افرادی که دارای شناسنامه هســتند و سالهاست در بخش واردات
و صادرات کشــور کار میکنند نیازی به رهگیری ندارند و عملکرد آنها مشخص
است اما آنهایی که یک شــبه ارز دریافت کردند معلوم نیست کجا هستند ،این
افراد باید جواب پس بدهند.
مناقبی تصریح کــرد :امروز تولید کننده  ،صادر کننــده  ،وارد کننده و مردم از
عملکرد دولت ناراضی هســتند .چه کســی باعث این وضعیت شده است؟ همه
مشکالت آیا تقصیر آمریکا و تحریمها اســت یا تصمیم گیری غلط آقایان باعث
شده که کشــور به این روز بیفتد .آمار دولت میگوید ما در بازار مشکل نداریم
و ارز به اندازه کافی اســت اما این ارزها کجا میرود؟ ما پولها را جاهای خاص
هزینه میکنیم یا به افراد خاصی میدهیم؟ اگر ارزها را دادهایم و شکر و برنج و
دارو خریدهایم اما چرا باز هم در بخش دارو و نهاده ها مشکل داریم.
وی تاکید کرد :مشــکل اصلی اقتصاد ما این است که شــفافیت نیست و امروز
اختیار و تصمیمگیری در اقتصاد در دســت اقتصاددانان نیســت و همه در آن
دخالت میکنند.
=============================================================
شیرینی تا عید گران نمیشود
بهرهمند ،گفت :با توجه به آنکه تقاضا برای خرید شیرینی در ایام پایانی
سال باالست ،اما افزایش قیمتی برای شب عید نداریم.
علی بهرهمند رئیس اتحادیه فروشندگان شــیرینی فروشی درباره وضع قیمت

شیرینی تا پایان ســال گفت :با توجه به آنکه تقاضا برای خرید شیرینی در ایام
پایانی سال باالست ،اما افزایش قیمتی برای شب عید نداریم.
وی در ادامه از قیمت بعضی از شــیرینیهای پر مصرف خبــر داد و اظهار کرد:
شــیرینی دانمارکی  ۲۱هزار ،تــر  ۲۶هزار و پاپیون و برنجــی  ۳۱هزار و ۵۰۰
تومان است.
بهرمند در ادامه از رکود حاکم بر این صنف خبر داد و گفت :بازار شــیرینی در
ایران در سالهای گذشته از رونق خاصی برخوردار بود ،ولی نوسانات اخیر بازار
سبب رکود در این صنف شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان شیرینی فروشــی تصریح کرد :مردم هر گونه تخلف
در قیمت و شــکایات خود را میتوانند با شــماره تلفن اتحادیه -۶۶۹۴۴۴۹۹
 ۶۶۹۴۴۴۱۱مطرح کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
بهرهمند با بیان اینکه تمام قنادیها و شیرینی فروشیها تحت نظارت و بازرسی
مســتمر ســازمان تعزیرات ،اصناف و غیره هســتند ،اظهار کرد :اگر این صنف
افزایش قیمتی برای انواع شیرینیهای خود داشته باشد با آنها برخورد میشود.
رئیس اتحادیه فروشندگان شیرینی فروشی گفت :باتوجه به تقاضای باالیی که
در این صنف وجود دارد تمام مسئوالن درصددند که بتوانند قیمت و کیفیت آن
را به بهترین وجه ممکن باال ببرند.
=============================================================
ثبت سفارش منقضی شده حین تشریفات گمرک نیاز به تمدید ندارد
معاون فنی گمرک اعالم کرد :ثبت سفارش کاالهایی که به گمرک اظهار
شده اگر منقضی شــود نیازی به تمدید مجوز ثبت سفارش از وزارت
صمت ندارد و و مدیران گمرکی نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام
کنند.
گمرک ایران در بخشنامه ای اعالم کرد ثبت ســفارش کاالهایی که به گمرک
اظهار شــده در صورتی که طی فرایند انجام تشــریفات گمرکی منقضی شود و
نیازی به تمدید مجوز ثبت ســفارش از وزارت صمت ندارد و و مدیران گمرکی
نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند.
در بخشــنامه معاون فنی گمرک مــورخ  ۱۰دی ماه  ۹۷آمده اســت :با عنایت
به مفاد ماده  ۸قانون مقــررات صادرات و واردات اعالم مــیدارد واردکنندگان
کاالهای مختلف اعــم از دولتی و غیــر دولتی جهت اخذ مجــوز ورود و ثبت
سفارش باید منحصرا ً وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند و تبصره یک
آن تاکید نموده موافقت با ورود کاال مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به اخذ
مجوز جداگانه نیز همچنین مستند مفاد تبصره  ۲ذیل ماده  ۵آیین نامه اجرایی
قانون صدراالشــاره و بند  ۵مصوبات صورت جلسه مشــترک فی مابین گمرک
جمهوری اســامی ایران وزارت صنعت معدن و تجــارت و بانک مرکزی چه در
زمان اظهار کاالهای تجاری به گمرک مجوز ثبت سفارش مربوطه دارای اعتبار
باشــد و اعتبار این مجوز پس از اظهار کاال به گمرک در هنگام انجام تشریفات
گمرکی و ترخیص کاال منقضی شــود گمرکات کشور نســبت به پذیرش مجوز
ثبت ســفارش مذکور اقدام مقتضی معمول و مراجعین محترم به وزارت صمت
جهت تمدید ثبت سفارش خودداری نمایند.
=============================================================
امسال نمایشگاه های بهاره برپا می شوند؟
رئیس اتاق اصناف تهران گفت :امسال به علت رکود اقتصادی احتمال
کمی برای برپایی نمایشگاه بهاره وجود دارد.
قاســم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد :امســال به علت رکود
اقتصادی احتمال کمی برای برپایی نمایشگاه بهاره وجود دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریــح کرد :برگزاری یا عدم برگــزاری قطعی این
نمایشگاه در روز شــنبه مورخ  ۲۷بهمن ماه پس از برگزاری جلسه بین اعضای
اتاق اعالم خواهد شد.
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و جامعــه بــا وضــوح مســئولیتها
عــدد  14000شــماره اســتاندارد و در واقــع شــماره ســری اســتاندارد
 صرفــه جویــی در هزینــه وزمــان بــا توجه بــه نگرش سیســتماتیکمــی باشــد  .ایــن عــدد هیچگونــه مفهــوم خاصــی نــدارد .
و آینــده نگر
در هنــگام تدویــن اســتانداردهای «سیســتم مدیریــت زیســت
 افزایش رضایت در محیط و ایجاد انگیزه در کارکنانمحیطــی» ایــن شــماره بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــد  ،البتــه
 تقویــت تصویــر شــرکت در عرصــه رقابــت هــای ملــی و بیــنالزم بــه ذکــر اســت کــه ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد از شــماره
المللــی
 14000تــا  14100را بــه ایــن ســری از اســتانداردها اختصــاص داده
ایزو 14001:2015
اســت .
همــه اســتانداردهای ایــزو هــر پنــج ســال بررســی مــی شــوند
ســری اســتانداردهای  14000 DIN EN ISOشــامل خانــوادهای
تــا مشــخص گــردد آیــا بــرای بــروز مانــدن و هــم چنیــن حفــظ
از اســتانداردهای بیــن المللــی در رابطــه بــا سیســتم هــای زیســت
مناســبت آن هــا بــا بــازار هــدف نیــاز بــه بازنویســی هســت یــا
محیطــی بــوده کــه در ســال  1996میــادی توســط کمیتــه فنــی
خیر.ایــزو  14001:2015آتــی پاســخ گــوی جدیــد تریــن مباحــث
 207ســازمان جهانــی ایــزو بوجــود آمــده انــد  .ایــن سیســتم هــا
خواهــد بــود و بــا ســایر اســتانداردهای سیســتم مدیریــت ســازگاری
بخشــی از الزامــات مدیریتــی کــه همــان ســاختار ســازمانی  ،منابــع
بیشــتری خواهــد داشــت.
الزم جهــت انجــام  ،برنامــه ریــزی و طــرح ریــزی
فعالیتهــا ،تشــریح مســئولیتها  ،معیــن نمــودن روشــها اســتاندارد مذکــور تغییرات اصلی در نسخه جدید:
 افزایــش برتــری مدیریــت زیســت محیطــی درو نحــوه اجــرای کار در راســتای حفــظ محیــط زیســت
تضمیــن کیفیــت محصــول
بیــن پروســه هــای برنامــه ریــزی اســتراتژیک
اســت را شــامل مــی شــود.
و ارائــه خدمــات را
ســازمان
اســتاندارد مذکــور تضمیــن کیفیــت محصــول و ارائــه
خدمــات را بــه لحــاظ هماهنگــی بــا الزامــات زیســت بــه لحــاظ هماهنگــی بــا  -تمرکز بیشتر بر مقوله راهبری
الزامــات زیســت محیطــی  -افــزودن ابتــکارات کنشــگرایانه در محافظــت
محیطــی و حفــظ آن بیــان مــی نماینــد.
و حفــظ آن بیــان مــی از محیــط زیســت در برابــر صدمــات ،تنــزل و
چه کسی سود می برد؟
بــرای ســازمان هایــی کــه مدیریــت زیســت محیطــی نما ینــد .
فرســایش ماننــد اســتفاده پایــدار و بهینــه از منبــع
و کاهــش تغییــرات اقلیمــی
را بــه عنــوان بخشــی از زیــر بناهــای فلســفه مدیریــت
 بهبود عملکرد زیست محیطیســازمان خــود انتخــاب کــرده انــد و بــر اســاس آن فعالیتهــای خــودرا
 داشــتن تفکــر چرخــه حیــات در هنــگام در نظــر گرفتــندر ســطح اســتانداردهای زیســت محیطــی در ســطح جهانــی انجــام
جنبههــای زیســت محیطــی
مــی دهنــد.
 افزودن یک استراتژی ارتباطاتیچه چیزی به دست می آید؟
 عــاوه بــر ایــن ،اســتاندارد جدیــد از یــک ســاختار مشــترک بــا توجــه بــه جنبــه هــای زیســت محیطــی در ارائــه خدمــات  ،تولبــدشــرایط و ضوابــط مشــترک بــا چندیــن اســتاندارد سیســتم مدیریــت
و کاهــش ســطح ریســک هــای زیســت محیطــی در فعالیــت هــای
دیگــر ماننــد ایــزو  9001پیــروی مــی کنــد .ایــن کار اســتفاده
شــرکت
همزمــان از چندیــن اســتاندارد ایــزو را بــرای شــرکت هــا آســانتر،
 بهبــود فعالیــت هــای شــرکت در قبــال محیــط زیســت و توجــه بــهارزانتــر و ســریع تــر مــی ســازد.
کیفیــت زیســت محیطــی محصــوالت (خدمــات و کاال)
 -تقویــت و حصــول اطمینــان از کارایــی ســازمان در قبــال مشــتری
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سدیم اسید پیرو فسفات

در بســیاری از فــراورده هــای آردی از ســدیم اســید پیروفســفات بــرای حجــم دهــی و کاهــش
زمــان تخمیــر اســتفاده شــود.

نشــر یه شهد شــما ر ه چهل و د و م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

در ایــن مقالــه قصــد داریــم توضیــح کاملــی از مــاده «ســدیم اســید
پیــرو فســفات» ارائــه دهیــم  ،کــه ایــن توضیحــات شــامل اجــزای
تشــکیل دهنــده و همچنیــن کاربــرد ایــن مــاده در صنایــع مختلــف
میباشــد.
ســدیم اســید پیــرو فســفات بــا نــام هــای دیگــری ماننــد دی ســدیم
دی هیــدروژن پیروفســفات  ،دی ســدیم پیروفســفات ،اســید ســدیم
پیــرو فســفات  ،دی ســدیم دی هیــدروژن دی فســفات و بــا نــام
اختصــار  SAPPشــناخته میشــود و همچنیــن ایــن مــاده بــه
عنــوان یــک نمــک فســفاته غذایــی در صنعــت کاربــرد دارد.
ســدیم اســید پیــرو فســفات بــا فرمــول شــیمیایی Na2H2P2O7
یــک ترکیــب نســبتا اســیدی بــا  PHحــدود  4و بــه صــورت پــودر
ســفید رنــگ مــی باشــد .اجــزای تشــکیل دهنــده آن اســید فســفریک
خوراکــی و نوعــی نمــک اســت.
از ترکیــب ســدیم اســید پیروفســفات بــا بیکربنــات ســدیم گاز
کربــن دیاکســید یــا گاز کربنیــک آزاد میشــود و باعــث پوکــی ،پــف
کــردن یــا ور آمــدن خمیــر میشــود و همچنیــن و ايــن گاز موجــب
افزايــش حجــم و اســفنجي شــدن بافــت نــان ،بيســكويت و کلوچــه و
ســایر فــرآورده هــای آردی مــي شــود .البتــه بــه جــز ســدیم اســید
پیــرو فســفات مــوادی دیگــری ماننــد اســید تارتاریــک و کــرم تارتــار
یــا مونــو کلســیم فســفات و دی کلســیم فســفات و ســدیم آلومینیــوم
فســفات هــم ازجملــه عوامــل تاثیــر گــذار در ور آمــدن مــی باشــند.
ایــن ویژگــی هــا باعــث شــده تــا در بســیاری از فــراورده هــای آردی
از ســدیم اســید پیروفســفات بــرای حجــم
دهــی و کاهــش زمــان تخمیــر اســتفاده
شــود.
بیشــترین کاربــرد پیــرو فســفات در تولیــد
بیکینــگ پــودر و بهبــود دهنــده هــای نــان
و آرد  ،صنعــت کیــک و کلوچــه وتــا حــدی
بیســکوییت و ویفــر اســت.
ســدیم اســید پیــرو فســفات در فــرآورده هــای دریایــی بــرای
جلوگیــری از تشــکیل کریســتال هــای اســتروایت مــورد اســتفاده

قــرار میگیــرد.
در فــراورده هــای گوشــتی و پروتئینــی جهــت ثابــت نگــه داشــتن
رنــگ و افزایــش مانــدگاری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
در غذاهــای کنســروی باعــث کاهــش کریســتالهای نامطلــوب
(منیزیــم آمونیــوم هگزاهیــدرات) از طریــق تشــکیل کمپلکــس بــا
منیزیــم میشــود.
و درنهایــت در صنعــت لبنیــات بــه عنــوان عامــل امولســیفایرمورد
اســتفاده قــرار میگیــرد.
پیروفســفات بــا توجــه بــه ســرعت عملکــرد و انتظــاری کــه از آن در
تولیــد محصــول مــی رود یعنــی مــدت زمــان آزاد ســازی گاز،co2
بــه ســه گــروه :پیــرو فســفات  ،fastپیــرو فســفات medium
و پیــرو فســفات  slowتقســیم مــی شــوند و مصــرف کننــدگان
برحســب نــوع محصــول تولیــد ی خــود آن را در فرموالســیون خــود
اســتفاده میکننــد.
در کشــور عزیزمــان بیشــترین واردات ســدیم اســید پیــرو فســفات
مربــوط بــه کشــور چیــن مــی باشــد ولــی از کشــور هایــی ماننــد
آلمــان و تایلنــد هــم گاهــا» وارد میشــود.

