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حقوق قانونی مطالب منتشر شده شهد متعلق به " انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت شیرینی و 
شکالت"بوده و هر گونه استفاده از آنها بدون ذکر منبع "نشریه شهد" پیگرد قانونی دارد. 

نشریه شهد در ویرایش مطالب آزاد است
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سوال و مدیران صنعت

چالش های صنعت از 
نگاه فعاالن صنعت

نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران
شماره چهل و یکم - آذر 1۳97

زندگی شهد گل است.

زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست.... 
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صــداي 
مدیـران

بخشنامه های ارزی موانع 
تولید و صادرات

گزارشی از روز ملی صادرات و 
صنعت شیرینی و شکالت

شونیز و آناتا پرچمداران 
صنعت شیرینی و 

شکالت در روز ملی 
صادرات

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن::

به نام بهرتین

صنعت باید از دست 
قوانین دست و پاگیر 

خالص شود
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صنعــت دورانــی را ســپری مــی کنــد کــه هــر روز شــاهد آزمــون و خطاهایــی اســت کــه قبل تــر هــم شــاهد همیــن 
مــوارد بــوده اســت و منتخبــان اجرایــی کنونــی کشــور در شــعارهای تبلیغاتــی خــود آن تصمیمــات را بــه ســخره 
می  گرفتنــد و تدبیــر را راهگشــای امیــد و رونــق صنعــت بیــان می کردنــد، ولــی امــروز بــا کمــال تعجــب شــاهد 

تکــرار همــان اشــتباهات گذشــته در رونــد اقتصــادی کشــور هســتیم.
ــن  ــارس17- 2016(، 214،960 ت ــته ) م ــال گذش ــکالت، در س ــیریني و ش ــع ش ــن صنای ــزارش انجم ــق گ طب

ــد. ــادر ش ــور ص ــه 66 کش ــون دالر ب ــه ارزش 695 میلی ــکالت ب ــیریني و ش ش
اما صنعت شیرینی و شکالت مانند دیگر شاخه های صنعت با چالش هاي مهمی روبرو است:

روز ملــی صــادرات را بــا انتخــاب 2 صادرکننــده نمونــه بــرای ســال 97 گذشــت ولــی از جملــه مشــکالت صنعــت 
شــکالت در ایــران حــذف جایــزه صادراتــي تجــار اســت کــه در ســال هــاي 94 و 95، ایــن صنعــت 4 صادرکننــده 
نمونــه داشــت، کــه هنــوز جایــزه صادراتــي آنهــا پرداختــه نشــده اســت و یــا ضعــف در دیپلماســي خارجــي  در 
بخــش اقتصــادي اســت کــه تاثیــر زیــادي بــر صــادرات ایــن صنعــت گذاشــته اســت. از دیگــر مشــکالت صنعــت 
شــکالت و دیگــر صنعــت هــا، بــي ثباتــي قیمتهــا در داخــل کشــور و از دســت دادن تــوان رقابــت خارجــي اســت. 

عوامــل دیگــري  نیــز  وجــود دارد کــه در ذیــل برخــي از آنهــا  بــه اختصــار آورده شــده اســت:
ــه  ــادي ب ــک زی ــاد، کم ــي اقتص ــرایط کنون ــد در ش ــه مي توان ــي داردک ــوه فراوان ــت بالق ــکالت ظرفی ــت ش صنع

ــد. ــي کن ــادرات غیرنفت ــش ص افزای
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت معتقــد اســت کــه رقــم صــادرات ایــران مي توانــد 
ــي  ــکالت اصل ــررات، از مش ــن و مق ــه در قوانی ــات روی ــودن ثب ــد. نب ــال برس ــارد دالر ارز آوری در س ــا 2 میلی ت

ــت. ــوزه اس ــن ح ــت اندرکاران ای دس
 امیــد اســت بــا توجــه مســئوالن و رســانه هــا، ایــن صنعــت، بــه تولیــد و صــادرات حداکثــري دســت یابــد. طبــق 
بــرآورد انجمــن صنفــي شــیریني و شــکالت ،گــردش مالــي ایــن صنعــت حــدود 16 تــا 17 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه وضعیــت کشــورهاي موفــق و اهدافــي کــه  ــا نگاهــي ب ــر واردات اســت. ب ــا دو براب اســت و معمــوال صــادرات ت

ــع کشــور برداشــت. ــو درصنای ــه جل ــر و رو ب ــوان گامــي موث ــد، مي ت ــال مي کنن دنب
رشــد قابــل مالحظــه صنعــت شــکالت در ســال هــاي اخیــر ایــن حــوزه را بــه یکــي از بخــش هــاي موفــق اقتصــاد 
ــي عمــل کنــد بلکــه  ــه خوب ــازار داخلــي ب ــه تنهــا در ب ــران تبدیــل کــرده اســت. ایــن صنعــت موفــق شــده ن ای
ــا 40 درصــد کل صــادرات  ــد. شــیرینی و شــکالت 30 ت ــد کن ــواع خارجــي، تولی ــا ان ــت ب ــل رقاب محصــوالت قاب
مــواد غذایــی ایــران را تشــکیل مــی دهنــد. نــود و نــه درصــد صنایــع شــیرینی و شــکالت ایــران بــه وســیله بخــش 

خصوصــی اداره مــی شــود ولــی هنــوز بــا نامهربانــی مســئوالن شــرایط ســختی را ســپری مــی کنــد
چنــد نرخــی شــدن ارز و پیمــان ســپاری ها بــه همــراه الــزام هــای ارزی، همــه قوانیــن نامتوازنــی اســت کــه باعــث 
از دســت دان بازارهــای صادراتــی مــی شــود و قیمــت گــذاری و رقابــت را بــرای صنعــت مشــکل  و  غیرممکــن 
مــی کنــد، در ســالیان گذشــته صنعــت چــوب دونرخــی بــودن ارز را خــورد و انتظــار مــی رفــت در دولــت تدبیــر و 
امیــد ایــن تجربــه اشــتباه تکــرار نشــود ولــی متاســفانه بجــای اینکــه زیرســاخت هــای واقعــی ارز بــا تــک نرخــی 
بــودن  انجــام شــود در کمــال تعجــب شــاهد  چنــد نرخــی و حتــا 5 نرخــی بــودن ارز بودیــم کــه ماحصــل ایــن 

شــرایط اقتصــادی عجیــب »ســردرگمی صنعــت در تدبیــر و امیــد دولتــی« شــد
الــزام هــای ارزی، اعــم از پیمــان ســپاری و ســامانه نیمــا و ... در حالیکــه واردات، بــازار و .... تابــع آن نیســت، دور 

باطلــی اســت کــه دولــت بــر آن پافشــاری مــی کنــد.
بهــر حــال خیلــی تَکــرار شــده اســت کــه راه هــای رفتــه اشــتباه را تکــرار نکنیــم کــه زمــان و انــرژی را از صنعــت و 

مــردم مــی گیــرد و ضربــه آن یــک خــود تحریمــی و خودزنــی اســت کــه تــاوان آن را مــردم مــی دهنــد.
ــادی از  ــای اقتص ــا فض ــد ت ــاماندهی کنی ــاخت ارزی را س ــات ارزی، زیرس ــای الزام ــم بج ــی گویی ــم م ــاز ه و ب

ــد. ــتغالزایی  بده ــق و اش ــه رون ــود را ب ــای خ ــادی ج ــادهای  اقتص فس

صنعت در سردرگمی، تدبیر و امید

علی اکبر علیان نژادی

شونیز و آناتا، سهم صنعت شیرینی و شکالت در 
روز ملی صادرات

ــور  ــا حض ــور و ب ــه کش ــدگان نمون ــر از صادرکنن ــا تقدی ــادرات ب ــی ص ــالروز مل ــن س ــت و دومی ــم بیس مراس
ــد. ــزار ش ــور برگ ــاون اول رئیس جمه مع

انتخــاب صــادر کننــده نمونــه ملــی در پــی بررســی های دقیــق کارشناســی؛ توســط کمیتــه ای متشــکل از: ســازمان توســعه 
تجــارت ایــران )مســئول کمیتــه( ،  معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری ،  اتــاق بازرگانــی صنایــع 
معــادن کشــاورزی ایــران ، اتــاق تعــاون مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران ، ســازمان اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران ، 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران ، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران ، امــور صنایــع و اقتصــادی وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت ، وزارت جهــاد کشــاورزی، تشــکیل صادراتــی گــروه کاالیــی صــورت گرفتــه اســت.

صنعــت شــیرینی و شــکالت کمافــی الســابق بــه عنوان پیشــرو در صنایــع غذایــی 2 نماینــده شایســته را در بیــن صادرکنندگان 
ممتــاز و صادرکننــدگان نمونه داشــت

طــی برگــزاری ایــن مراســم شــرکت » صنعتــی داداش بــرادر - شــونیز« بــرای هفتمیــن ســال پیاپــی بــه عنــوان صادرکننــده 
ممتــاز برگزیــده شــد

شــرکت »گــروه صنعتــی نجاتــی - اناتــا« بــه عنــوان یکــی دیگــر از بــزرگان ایــن صنعــت بــرای دهمیــن ســال پیاپــی بــه عنــوان 
صادرکننــده نمونــه  انتخاب شــد

13s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

ـم
کـــ

 ی
 و

هل
 چ

ره
ـما

شـ
د 

شه
ه 

ری
ش

ن
ن

را
ای

ت 
کال

شــ
و 

ی 
ین

یر
شــ

ت، 
وی

ـک
سـ

بی
ع 

نای
ص

ی 
نف

ص
ن 

مــ
نج

ا

13



15 14s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

ـم
کـــ

 ی
 و

هل
 چ

ره
ـما

شـ
د 

شه
ه 

ری
ش

ن
ن

را
ای

ت 
کال

شــ
و 

ی 
ین

یر
شــ

ت، 
وی

ـک
سـ

بی
ع 

نای
ص

ی 
نف

ص
ن 

مــ
نج

ا

15

w
w

w
.i

ra
n

iic
f.

ir

شونیـز برای هفتمین سال برگزیده شیرینی و شکالت در 
روز ملی صادرات

آنـاتـا، 10 سال برگزیده ی شیرینی و شکالت در روز 
ملی صادرات

ــتفاده از  ــا اس ــران، ب ــکالت در ای ــیرینی و ش ــت ش ــگامان صنع ــی از پیش ــوان یک ــه عن ــرادر ب ــی داداش ب ــرکت صنعت ش
تکنولــوژی روز دنیــا، ماشــین آالت پیشــرفته و نیــز بهتریــن مــواد اولیــه و از همــه مهمتــر کادر مجــرب و دلســوز، بــه تولیــد 

مشــغول اســت. 
ــا انتخــاب کشــورهای هــدف  ــه صــورت مویرگــی و در عرصــه بین المللــی ب ــران ب محصــوالت ایــن شــرکت در سراســر ای
ــوان  ــه عن ــونیز را ب ــت، ش ــته  اس ــبانه روزی توانس ــالش ش ــا ت ــود و ب ــع می ش ــتقیم توزی ــای مس ــیله نمایندگی ه ــه وس ب
نمــاد عالــی کیفیــت در صنعــت شــکالت معرفــی کنــد بــه حــدی کــه تولیــد ایــن شــرکت از نظــر کیفــی ضمــن رقابــت بــا 
ــی  ــای بین الملل ــه در بازاره ــت بلک ــرده اس ــاز ک ــول بی نی ــن محص ــور را از واردات ای ــا کش ــه تنه ــی ن ــکالت های خارج ش

نیــز توانســته جایــگاه خاصــی بــرای خــود پیــدا اختصــاص دهــد.
مجموعــه موفــق شــونیز امســال بــرای هفتمیــن ســال پیاپــی موفــق شــد صادرکننــده منتخــب در روز ملــی صــادرات شــود 
ــه  ــه عنــوان یکــی از افتخــارات صنعــت شــیرینی و شــکالت عنــوان »صادرکننــده ممتــاز« را ب و طــی ســال های اخیــر ب

خــود اختصــاص داد.

هب انم حضرت دوست

مدرییت محترم مجموهع داداش ربارد - شونیز

همچنیــن خانــواده صنعــت 
افتخــار کســب عنــوان صاردکننــده ممتــاز را هب شــما و همــه ی  رپســنل موفــق شــونیز و 

کالت تبریک و تهنیت رعض می کنم. شیرینی و ش

جمشید مغازه ای

کالت نجمن صنفی صناعی بیسکویت، شیرینی و ش
دبیر ا

گــروه صنعتــي نجاتــي آناتــا بــا بیــش از 80 ســال ســابقه در فــرآوري و تولیــد بیــش از ۳50 نــوع انــواع شــکالت، تافــي، 
آبنبــات، نوقــا، بیســکویت، کیــک، ویفــر، اســنک و آدامــس ســهم بزرگــي از بــازار تولیــد و فــروش ایــن محصــوالت را در 
کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت و عــالوه بــر پخــش گســترده در بازارهــاي داخلــي توانســته اســت محصــوالت خــود 

را بــه 60 کشــور جهــان صــادر نمایــد.
ایــن مجموعــه بــزرگ صنعتــي بــه منظــور اســتقرار و بهبــود مــداوم سیســتم هــاي نویــن مدیریــت کیفیــت، تاکیــد بــر 
حداکثــر تــالش جهــت تولیــد و عرضــه مــواد غذایــي ایمــن و ســالم و همچنیــن افزایــش بیــش از پیــش رضایــت مشــتریان 
خــود، ســعي نمــوده اســت بــا اســتقرار سیســتم هــاي مدیریــت کیفیــت ایــزو 9001:2015، مدیریــت ایمنــي مــواد غذایــي 

ایــزو 22000:2005 و مدیریــت شــکایت مشــتریان ایــزو 10002:2014 در ایــن مســیر گام بــردارد.
بــي شــک انجــام تعهــدات آناتــا جــز بــا همدلــي صادقانــه و تــالش دلســوزانه مدیریــت و کارکنــان ایــن مجموعــه محقــق 
نخواهــد شــد. لــذا مدیریــت مجموعــه ضمــن اعــالم تعهــد و التــزام بــه مفــاد ایــن خــط مشــي، از کلیــه همــکاران انتظــار 
دارد بــا رعایــت ارتباطــات مشــخص و مــدون شــده ســازماني، حداکثــر مشــارکت خــود را در تحقــق اهــداف فــوق بــه کار 

گیرند. 

هب انم حضرت دوست

مدرییت محترم مجموهع گروه صنعتی نجاتی -آانات

همچنیــن خانــواده صنعــت 
افتخــار کســب عنــوان صاردکننــده نمــوهن  را هب شــما و همــه ی  رپســنل موفــق آانات  و 

کالت تبریک و تهنیت رعض می کنم. شیرینی و ش

جمشید مغازه ای

کالت نجمن صنفی صناعی بیسکویت، شیرینی و ش
دبیر ا
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بخشنامه های ارزی، 
موانع تولید و صادرات

جمشــید مغــازه ای دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد بــا اشــاره 
بــه مشــکالت صنعــت گفــت:  برخــی از بخشــنامه ها از جملــه پیمــان ســپاری، بخشــنامه های بازدارنــده بــرای صــادرات 
اســت، خاطرنشــان کــرد: هــم در تعییــن پایــه صادراتــی در حــال متضــرر شــدن هســتیم و هــم بازگشــت ارز بــه ســامانه 

ــد. ــا لطمــه می زن ــه م نیمــا ب
مغــازه ای ادامــه داد: در حالــی کــه مــواد اولیــه را بــا ارز آزاد تهیــه می کنیــم امــا، در ســامانه نیمــا قیمــت 5 تــا 6 هــزار 
تومــان کمتــر از بــازار اســت، همچنیــن مــدت زمــان بازگشــت ارز نیــز بــرای صادرکننــدگان مشــکل ســاز شــده اســت.

ــا بیــان اینکــه در 6 ماهــه  دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت ب
ــده  ــادر ش ــکالت ص ــیرینی و ش ــون دالر ش ــال 301 میلی امس
ــا  ــه 66 کشــور دنی ــران ب ــت: شــیرینی و شــکالت ای اســت، گف

صــادر می شــود.
دربــاره میــزان تولیــد شــیرینی و شــکالت در کشــور اظهــار کرد: 
ظرفیــت تولیــد اســمی شــیرینی و شــکالت کشــور 2 میلیــون و 
400 هــزار تــن اســت کــه در حــال حاضــر بــه دالیــل مختلــف 

یــک میلیــون 700 هــزار تــن تولیــد داریــم.
ــادرات  ــزان ص ــاره می ــکالت درب ــیرینی و ش ــن ش ــر انجم دبی
شــیرینی و شــکالت در ســال جــاری گفــت: در 6 ماهــه امســال 
110 هــزار تــن شــیرینی و شــکالت بــه ارزش 301 میلیــون دالر 
صــادر شــده اســت کــه نســبت بــه ســال گذشــته از نظــر ارزشــی 

حــدود 33 درصــد رشــد داشــته اســت.
ــه 66 کشــور  ــه صــادرات شــیرینی و شــکالت ب ــا اشــاره ب وی ب
دنیــا افــزود: 4۸ درصــد صــادرات ایــن محصــول بــه کشــور های 
ــرقی،  ــای ش ــور های اروپ ــه کش ــی ب ــتان و مابق ــراق و افغانس ع
 CIS اســترالیا، ژاپــن، کــره جنوبــی، کویــت و کشــور های

صــادر می شــود.
وی همچنیــن افــزود: تولیدکننــدگان ضمــن تامیــن نیــاز داخلــی 
بخشــی از محصــوالت خــود را ســاالنه روی ریــل صــادرات قــرار 

مــی دهنــد.
ــاخه بیســکویت و  ــادرات ش ــده ص ــرد: بخــش عم ــه ک وی اضاف
ــه  ــه بیســکویت اســت چــرا صــادرات کیــک ب ــوط ب کیــک مرب

ــا مشــکالتی مواجــه اســت. ــن ب ــدگاری پائی ــل مان دلی
ــکویت  ــت: بیس ــران گف ــکالت ای ــیرینی و ش ــن ش ــر انجم دبی
هــای بســته بنــدی بــه وســیله کارخانــه هــای شناســنامه دار و 

ــی شــود. ــازار مصــرف م ــه ب ــد و روان ــای مطــرح تولی برنده
ــه قیمــت ارز  ــان اینک ــا بی ــر انجمــن شــیرینی و شــکالت ب دبی
ــر  ــده اث ــام ش ــت تم ــر روی قیم ــد ب ــا 40 درص ــدود 30 ت ح
گذاشــته اســت، تصریــح کــرد: افزایــش قیمــت ارز موجــب بــاال 
رفتــن قیمــت مــواد اولیــه شــده و ایــن موضــوع فرصــت رقابــت 
ــاال  ــه ب ــه ب ــا توج ــی ب ــای صادرات ــا را در بازار ه ــایر رقب ــا س ب

ــد. ــم می کن ــده ک ــام ش ــت تم ــن قیم رفت

وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از بخشــنامه ها از جملــه 
پیمــان ســپاری، بخشــنامه های بازدارنــده بــرای صــادرات 
ــی در  ــه صادرات ــن پای ــم در تعیی ــرد: ه ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــه ســامانه  حــال متضــرر شــدن هســتیم و هــم بازگشــت ارز ب

ــد. ــه می زن ــا لطم ــه م ــا ب نیم
ــا ارز آزاد  ــه را ب ــواد اولی ــه م ــی ک ــه داد: در حال ــازه ای ادام مغ
ــزار  ــا 6 ه ــت 5 ت ــا قیم ــامانه نیم ــا، در س ــم ام ــه می کنی تهی
تومــان کمتــر از بــازار اســت، همچنیــن مــدت زمــان بازگشــت 

ــاز شــده اســت. ــدگان مشــکل س ــرای صادرکنن ــز ب ارز نی
وی افــزود: تولیــد شــیرینی و شــکالت هــای صنعتــی مبتنــی بر 
نظــارت ســازمان غــذا و دارو وزارت بهداشــت و با اســتانداردهای 

ــت. خاص اس
ــرای  ــه ای ب ــوط جداگان ــه خط ــح اینک ــن تصری ــازه ای ضم مغ
تولیــد شــیرینی و شــکالت صادراتــی در کشــور وجــود نــدارد، 
اظهارداشــت: تمامــی محصــوالت اعــم از صادراتــی و غیــر 
صادراتــی بــدون اســتثنا در یــک خــط واحــد تولیــد مــی شــوند.

وی بــا اعــالم اینکــه بــرای تولیــد بیســکویت هــای صنعتــی از 
ــک کاالی  ــکویت ی ــت: بیس ــود، گف ــی ش ــتفاده م ــول اس آرد ن
ــده  ــا و نگهدارن ــده ه ــود دهن ــه بهب ــازی ب ــت و نی ــک اس خش

ــدارد. هــا ن
دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت ایــران ضمــن اشــاره بــه ایــن 
ــک در مملکــت  ــه بیســکویت بیشــتر بصــورت ارگانی ــه ک جمل
تولیــد مــی شــود، افــزود: طبــق معمــول بــرای تولیــد ایــن کاال 
از آرد، شــکر، مــواد طعــم دهنــده و غیــره اســتفاده مــی کننــد.

مغــازه در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ماشــین آالت مربــوط 
ــود،  ــی ش ــاخته م ــران س ــک در ای ــد بیســکویت و کی ــه تولی ب
اظهارداشــت: خوشــبختانه در یــک دهــه اخیــر صنعــت ماشــین 
آالت مربــوط بــه تولیــد بیســکویت، کیــک، شــیرینی، شــکالت، 
آدامــس و غیــره در کشــور دچــار تحوالت شــگرفی شــده اســت.

ــین  ــده ای از ماش ــش عم ــر بخ ــال حاض ــد: در ح وی یادآورش
آالت و تجهیــزات مربــوط بــه صنعــت شــرینی و شــکالت کشــور 

بصــورت داخلــی تامیــن مــی شــود.

قیمت ارز حدود ۳0 تا ۴0 درصد بر روی قیمت تمام 
شده اثر گذاشته است
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ــاال  ــب ب ــت ارز موج ــش قیم  افزای
ــده  ــه ش ــواد اولی ــت م ــن قیم رفت
و ایــن موضــوع فرصــت رقابــت 
بازار هــای  در  را  رقبــا  بــا ســایر 
ــاال رفتــن  ــه ب ــا توجــه ب صادراتــی ب
ــد. ــم می کن ــده ک ــام ش ــت تم قیم
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صــداي 
مدیـران

فعاالن صنعت شیرینی و شکالت می گویند:

مهمترین چالش های صنعت 
از نگاه فعاالن صنعت

صنعت شیرینی و شــکالت در ایران از جمله صنایع کوچک و متوسط محسوب می شــوند که به گفته »مجتبی خسروتاج« معاون وزیر 
صنعت، ارزآوری این صنعت حدود 700 میلیون دالر است.

این صنعت از ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی باالیی برخوردار است.
به گفته »جمشید مغازه ای« دبیر انجمن بیسکویت، شیرینی و شــکالت، امروزه حدود 65 هزار نفر اشتغال مستقیم در این صنعت ایجاد شده 

است.
باوجود رشد ســریع و تحوالت مثبت در تولیدات با کیفیت، تنوع محصوالت و بسته بندی های مناســب، این صنعت شیرین اوضاع اقتصادی 

چندان مناسبی ندارد. چنانکه مغازه ای عنوان کرده است که این صنعت 800 هزار تن ظرفیت خالی دارد.
به رغم ارزآوری باالی این صنعت، دبیر انجمن بیســکویت، شیرینی و شکالت از مسایل حادث شــده درخصوص سوئیفت های بانکی گفت که 

مشکالت عدیده ای برای صادرات بیشتر و حمل و نقل به وجود می آورد که می تواند منجر به قطع صادراتشان شود.
پژوهشگر ایرنا به ســراغ تعدادی از تولیدکنندگان بیسکویت و شکالت رفته است تا از منظر خودشان مشکالت این صنعت و چالش های پیش 

رو را بیان کنند.

ــی  ــهد طالی ــرکت ش ــروش ش ــت ف ــزی« معاون ــا چنگی »حمیدرض
ــه گفــت: ایــن مجموعــه یــک بنــگاه  ــد تجــاری ژل ژل ــا برن مهــر ب
ــا  ــم ب ــاط کری ــه از ســال 13۸9 در رب کوچــک اقتصــادی اســت ک
خطــوط تولیــد پاســتیل، پــودر ژلــه و پــودر شــربت بــا 50 پرســنل 

فعالیــت مــی کنــد.
ــات  ــدم ثب ــدی شــان را ع ــش کار تولی ــن چال ــم تری ــزی مه چنگی
قیمــت اولیــه عنــوان کــرد و گفــت: امــروز هــر مقــدار تولیــد کنیــم، 
ــاه  ــرداد م ــم. در م ــه بخری ــواد اولی ــت م ــر قیم ــد دو براب ــردا بای ف
ــته  ــت بس ــی قیم ــت ول ــش نداش ــا افزای ــدی کاالی م ــت تولی قیم
ــش  ــن افزای ــا ای ــت. ب ــته اس ــش داش ــد افزای ــاد درص ــدی هفت بن
ــم از  ــد قل ــدیم چن ــور ش ــا مجب ــدارد و م ــش ن ــازار کش ــت، ب قیم
کاالهــا را حــذف کنیــم و ایــن یعنــی تعطیلــی یــک خــط تولیــد و 

ــر. ــکاری 10 نف بی

ــان  ــک ن ــدی ت ــرکت تولی ــل ش ــرد« مدیرعام ــی ف ــدی میثم »مه
جنــوب، تولیدکننــده بیســکویت هــای دالتــو و تولیــد کننــده نــان 

ــواش اســت. ل
ایــن واحــد تولیــدی کــه در اهــواز از ســال 13۸۸ بــا هــدف صنعتی 
کــردن نــان لــواش فعالیــت خــود را آغــاز کــرد، از ســال 1393 بــا 

حمیدرضا چنگیزی         شهد طالیی مهر
ــان  ــن تولیــد کننــده ن ــزرگ تری ــد، ب ــدازی خــط تولی نصــب و راه ان
لــواش در ایــران شــد و بــه طــور مســتقیم بــرای 160 نفــر اشــتغال 

زایــی کــرده اســت.
ــا گفــت:  ــه ایرن ــن صنعــت ب میثمــی از مشــکالت و چالــش هــای ای
ــا در مــورد بســته بنــدی اســت. باتوجــه  ــر م یکــی از معضــالت اخی
بــه اینکــه اخیــرا بــازار صــادرات پتروشــیمی جذابتــر اســت، مــا بــرای 
تهیــه ســلفون و اقــالم بســته بنــدی بــا مشــکل مواجهیــم. در گذشــته 
ــی  ــویه م ــداری و تس ــه خری ــی 5 ماه ــن را 4 ال ــلفون و کارت ــا س م
کردیــم ،امــا االن بــه شــکل پیــش پرداخــت و در صــف انتظــار خریــد 
مــی کنیــم. اگــر ایــن رویــه ادامــه دار باشــد و بــازار داخلــی تامیــن 
ــر چــه در داخــل و  ــه اگ ــی رســیم ک ــه م ــن مرحل ــه ای ــا ب نشــود م
خــارج بــازار تقاضــا و ظرفیــت تولیــد داریــم امــا اقــالم بســته بنــدی 

نخواهیــم نداشــت.
میثمــی بــا اشــاره بــه صــادرات محصــوالت ایــن کارخانــه بــه 
ــر،  ــی قط ــتان و حت ــراق، افغانس ــتان، ع ــزی، پاکس ــورهای مال کش
ــک  ــا ی ــور م ــت: کش ــادرات گف ــکالت ص ــادا، از مش ــکا و کان آمری
زیرســاخت مالــی دقیــق نــدارد. بــه عنــوان مثــال، در صادراتمــان بــه 
مالــزی، ســوئیفت کار نمــی کنــد، آنهــا نمــی تواننــد بــه حســاب هــای 
مــا پــول واریــز کننــد، بانــک قــادر بــه دریافــت پولمــان نیســت. یکــی 
ــن  ــاورزی ای ــت کش ــه صنع ــه از جمل ــع ترکی ــد صنای ــل رش از دالی
کشــور ایــن اســت کــه بانــک هــای ترکیــه در تمــام دنیــا شــعبه دارد. 
وقتــی مــن بــا مالــزی کار مــی کنــم، آنــان بایــد صــد درصــد پــول را 
قبــل از تحویــل کاال پیــش پرداخــت بدهنــد، در حالــی کــه شــرکت 
هــای ترکیــه ای بــا بیســت درصــد پــول صــادرات مــی کننــد. طــرف 
مقابــل بایــد ریســک کار بــا ایــران و پرداخــت کامــل مبلــغ را قبــول 
کنــد و ایــن طبیعــی اســت کــه کار بــا کشــورهای ترکیــه ای نســبت 

بــه ایــران راحتتــر اســت.

مهدی میثمی فرد                                                           تک نان جنوب

وی تصریــح کــرد کــه معامــالت صادراتــی مــا بــر پایــه ریــال اســت در 
ــی کــه دولــت تاکیــد دارد مــا بایــد ارزمــان را وارد ســامانه نیمــا  حال

کنیــم.
میثمــی بــا نقــد بــه نظــام مالیاتــی و اعمــال ارزش افــزوده گفــت: دولت 
چــون نظام و بســتر مناســبی بــرای جمــع آوری مالیات از ســوپرمارکت 
هــا نــدارد، مــن تولیــد کننــده بــه جمــع کننــده مالیــات دولــت تبدیل 
شــده ام. در همــه جــای دنیــا ســوپر مارکــت هــا 9درصــد مالیــات مــی 
پردازنــد امــا در ایــران تولیدکننــده ایــن مالیــات را مــی دهــد. از طــرف 
دیگــر بایــد در دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده، عدالــت برقــرار شــود 
و دولــت مالیــات متفاوتــی در اســتان هــای مختلــف را اعمــال کننــد، 

چــرا بایــد مالیــات تهــران، زاهــدان و تبریــز یکســان باشــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت غــذا در ایــران صنعتــی ســالم و بــدون 
رانــت اســت، گفــت: در دنیــا بنــگاه هــای کوچــک و متوســط اقتصــاد 
را مــی چرخاننــد. کار جهــادی در ایــن صنعــت قابــل تحقــق اســت و 
ــود.  ــی ش ــتغال زای ــه در شــهرهای کوچــک اش ــکان اســت ک ــن ام ای
ــی  ــران فرصت ــت ای ــی امنی ــت، ول ــی اس ــه ناامن ــا در منطق ــور م کش
بــرای ســرمایه گــذاری خارجــی اســت. اقلیــم چهــار فصــل و تولیــدات 
ــاورزی و  ــت کش ــذاری در صنع ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــاورزی فرصت کش
غذاســت. مــا در شــرایطی کــه تحــت فشــار اقتصــادی آمریکا، اســراییل 
و عربســتان هســتیم، صنایــع کوچــک و متوســط نیازمنــد حمایــت و 
تســهیلگری دولــت اســت نــه اینکــه بــا تصمیــم هــای غیرکارشناســی 

باعــث تعطیلــی کارخانــه هــا و ازدیــاد بیــکاری شــود.

ــد  ــاک، تولی ــل شــرکت چــی چســت ت ــو« مدیرعام ــی شــیخ بگل »عل
کننــده انــواع بیســکویت و کیــک گفــت: ایــن شــرکت در ســال 13۸3 

ــدازی شــد و اکنــون 1۸0 نفــر پرســنل دارد. در ارومیــه راه ان
ــد  ــا بیــان اینکــه ظرفیــت خطــوط تولیــدی شــرکتش مــی توان وی ب
بــرای 300 نفــر اشــتغال زایــی کنــد، گفــت: مــا مشــکل مــواد اولیــه 
داریــم. هفتــاد درصــد مــواد اولیــه مــا وارداتــی اســت و اگــر مــواد در 
دســترس قــرار گیــرد، خطــوط تولیــدی مــان مــی توانــد تــا 300 نفــر 
اشــتغال زایــی داشــته باشــد. یکــی از مــواد اولیــه کارتــن و مــواد بســته 
بنــدی اســت کــه کمیــاب شــده اســت و باعــث مــی شــود مــا نتوانیــم 
محصــوالت را بســته بنــدی و توزیــع کنیــم. اگــر مشــکالت تهیــه مــواد 

اولیــه مرتفــع نشــود، مــا مجبــور بــه تعدیــل نیــرو هســتیم.
شــیخ بگلــو دربــاره مســائل مرتبــط بــا صــادرات گفــت: بخــش عمــده 
ــه ترکمنســتان، عــراق و افغانســتان صــادر مــی شــود  ــا ب تولیــدات م
ــی  ــال م ــه ری ــراق ب ــا در ع ــت. م ــث ارز اس ــا بح ــد م ــکل جدی و مش
ــم. در  ــت دهی ــه دول ــم و ب ــل کنی ــه دالر تبدی ــد ب ــی بای ــیم ول فروش
حالــی کــه مــا در رقابــت شــدید بــا ترکیــه هســتیم و بــه آنــان جوایــز 
ــویق  ــا تش ــه تنه ــران ن ــد، در ای ــی دهن ــی م ــای صادرات ــویق ه و تش
ــرای  ــم ب ــده ه ــکالت عدی ــه مش ــد بلک ــرده ان ــذف ک ــی را ح صادرات
ــع و  ــث توزی ــا در بح ــر م ــرف دیگ ــد. از ط ــرده ان ــاد ک ــادرات ایج ص
ــی،  ــائل امنیت ــر مس ــم. بخاط ــرزی مواجهی ــکالت م ــا مش ــادرات ب ص
ــا در  ــای م ــود و باره ــی ش ــته م ــا بس ــی و ... مرزه ــات سیاس اختالف
گمــرک مــی مانــد. حتــی کامیــون دار هــا هــم حاضــر بــه حمــل بارهــا 

ــد. ــر کنن ــا گی نیســتند چــون ممکــن اســت 10 روز در مرزه

»پژمــان انتظامــی ثابــت« مدیرعامــل شــرکت آذر شــهد بــا قدمتــی 
چهــل ســاله در ارومیــه کــه 160 تــن ظرفیــت تولیــد روزانــه دارد به 
ایرنــا گفــت: بخاطــر مشــکالت ســال هــای اخیــر مــا بــا 25 درصــد 
ظرفیــت کار مــی کنیــم و حــدود 500 نفــر در ایــن واحــد صنعتــی 
مشــغول بــه کارنــد ولــی تــا 1500 نفــر قابلیــت جــذب نیــروی کار 

داریــم.
ــت و  ــدات دانس ــش تولی ــی در کاه ــه عطف ــال 1391 را نقط وی س
ــت و  ــی داش ــای انقباض ــت ه ــت سیاس ــال 1391 دول ــت: در س گف
بانــک و ســازمان امــور مالیاتــی را بــه جــان کارخانــه هــا انداخــت. 
ــطح  ــتند و س ــوارض گذاش ــه ع ــواد اولی ــر واردات م ــال ب در آن س
ــه  ــی ک ــم های ــا تحری ــز ب ــد. امســال نی ــن آم ــد پایی ــروش و تولی ف
مــن تحریــم هــای خودمــان مــی نامــم، باعــث شــده در عــرض 13 
روز بخاطــر بخشــنامه تعهــد ارزی، صــادرات قطــع شــود تــا وضعیــت 
روشــن گــردد. ایــن تعهــد ارزی بــرای همــه صنایــع اعمــال می شــود 
بــدون اینکــه تفاوتــی قائــل شــوند کــه صنایــع مــا بــا دالر معاملــه 
نمــی کنــد. عمــده صــادرات مــا عــراق اســت کــه بــا ریــال فــروش 
داریــم. اگــر محصــوالت مــا هــم صــادرات نداشــته باشــد، هیــچ فایده 

و ســودی نخواهــد داشــت.
ثابــت دربــاره تشــویق صادراتــی گفــت: ســال 13۸9 تشــویق هــای 
صادراتــی حــذف شــد. دولــت ســه ســال قبــل پیــش نویــس تشــویق 
هــا را نوشــت و علــی رغــم تصویــب مجلــس تــا بــه امــروز تشــویقی 

نــداده انــد.
ــه را  ــواد اولی ــن م ــود تامی ــای خ ــی ه ــم صنف ــز همچــون ه وی نی
مشــکل اساســی دانســت و گفــت: دولــت دالر 3700 تومانــی را 11 
ــد  ــیمی 67 درص ــواد پتروش ــه م ــی ک ــش داد، در حال ــد افزای درص
ــکل  ــار مش ــه دچ ــواد اولی ــد م ــا را در خری ــه م ــت ک ــش داش افزای

کــرده اســت.

علی شیخ بگلو                                                                چی چست تاک

پژمان انتظامی ثابت                                           عامل آذر شهد

ــادی  ــده اقتص ــکالت عم ــوان مش ــی ت ــوع م در مجم
صنعــت شــیرینی و شــکالت ســازی را تامیــن مــواد اولیــه 
کــه بخــش مهــم آن اقــالم بســته بنــدی اســت، دانســت.

مشــکالت دیگــر در عرصــه صــادرات محصــوالت اســت 
کــه بــه دلیــل مشــکالت ایجــاد شــده شــرکت هــا نمــی 
تواننــد بــه راحتــی از صــادرات کســب درآمــد کننــد. از 
طــرف دیگــر قوانیــن تعهــد ارزی و ثبــت ارز در ســامانه 
ــه  ــر پای ــی کــه ب ــرای صادرکنندگان نیمــا، مشــکالتی را ب
ــائل  ــت. مس ــم زده اس ــد، رق ــی کنن ــادرات م ــال ص ری
ــه  ــی و ... از جمل ــای صادرات ــویق ه ــود تش ــی، نب مالیات
دیگــر مشــکالت صنعــت شــیرینی و شــکالت اســت کــه 
حمایــت و تســهیلگری دولــت را بــرای رفــع ایــن مســائل 

و موانــع طلــب مــی کنــد.
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صادرات باید از دست قوانین دست و پا گیر خالص 
شود 

یونس ژائله، مدیرعامل صنایع غذایی شیرین عسل؛

یونــس ژائلــه، مدیرعامــل صنایــع غذایــی شــیرین عســل بــا بیــان اینکــه بخــش هــای مربــوط بــه دولــت بــه خصــوص 
موضــوع گمــرکات عملکــرد مناســبی داشــته انــد، بیــان کــرد: مــا در ایــن عرصــه توانســتیم در بازارهــای جهانــی مــورد 
قبــول باشــیم، در حــال حاضــر فرصتــی بــه علــت تفــاوت نــرخ ارز بــرای صادرکننــدگان بــه وجــود آمــده کــه بتواننــد 
در بــازار جهانــی بــا قیمــت هــای پاییــن تــر از اســتانداردهای جهانــی کاال هــای خــود را عرضــه کننــد کــه ایــن در یــک 

بــازده کوتــاه مــدت انجــام مــی شــود و طبعیتــا بــازار داخلــی هــم بــا ایــن شــرایط خــود را بــه روز مــی کنــد

بنیانگــذار مجموعــه صنایــع غذایــی شــیرین عســل بــا اشــاره بــه اینکــه وظایــف مشــخصی در بخــش خصــوص و دولتــی وجــود دارد؛ افــزود: 
یــک ســری دســتورالعمل هــا در وزارتخانــه صــادر شــده کــه امــروزه بــا توجــه شــرایط بحرانــی همــه بایــد بــه کمــک دولــت بیاییــم تــا 

بتــوان ایــن شــرایط را بــه طــور مناســب کنتــرل کــرد.
تمرکز منابع در یکجا منجر به فساد بیشتر می شود

یونــس ژائلــه تولیــد کننــده در بخــش دیگــری از ایــن برنامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تمرکــز منابــع در یــک جــا منجــر بــه بیشــتر شــدن فســاد 
می شــود، خاطرنشــان کــرد: میــزان معوقــات بانکــی آذربایجــان شــرقی از اســتاندارد های جهانــی هــم کمتــر اســت.

همه در یک کشتی هستیم و در کنار هم باشیم
ژائلــه بــا اشــاره بــه اینکــه مــا همــه در یــک کشــتی هســتیم و دولــت و بخــش خصوصــی بایــد در کنــار هــم بــه یکدیگــر کمــک کننــد عنوان 
کــرد: اتــاق بازرگانــی ســاختاری ســنتی دارد و ایــن ســاختار اخیــرا دچــار تغییــرات شــده و جوانــان در ایــن حــوزه اقدامــات خوبــی را انجــام 
داده انــد، لــذا بایــد بتوانیــم بازار هــای صادراتــی را در مســیر اهــداف مــورد نظرمــان بــه حرکــت درآوریــم و بــه اســتارتاپ ها کمــک کنیــم 

شــرایط مــا امــروز آنگونــه کــه بایــد باشــد نیســت.
 پتانسیل های دست نخورده داریم / تمام تصمیم گیری ها در تهران گرفته می شود

وی بــا اشــاره بــه بهبــود فضــای کســب و کار گفــت: یکــی از وظایــف اتــاق بازرگانــی بهبــود فضــای کســب و کار اســت، دولــت بایــد تــا بــه 
ایــن حــد برســد و بخــش خصوصــی بایــد در کنــار دولــت باشــد، لــذا بایــد بــرای تــک تــک گروه هــا برنامــه ارائــه دهیــم تــا آن هــا اجــرا 
کننــد و در آخــر کارنامــه صادراتــی کشــور را از آن هــا بخواهیــم، در کشــور پتانســیل های اســتفاده نشــده داریــم و ایــن در حالــی اســت کــه 

تمــام تصمیــم گیری هــا در تهــران صــورت مــی گیــرد، پــس بایــد تمرکززدایــی صورتگرفتــه و بــه ســراغ اســتان ها برویــم.
امنیت کشور در گرو اشتغال

ــا مشــکالت روبــه رو اســت افــزود: مشــکالت در روســتا ها  ــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه جامعــه در بســیاری از مســائل ب ایــن تولیدکننــده ب
بســیار زیــاد اســت، لــذا بایــد بــه دنبــال راهــکار باشــیم، ایــن مســئله نیازمنــد تــالش شــبانه روزی اســت بــه طــوری کــه امنیــت کشــور از 

ــود. ــاد می ش ــتغال ایج اش
صادرات باید از دست قوانین دست و پا گیر خالص شود 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل از قانــون انتــزاع اســت کــه از زمــان تصویــب تــا کنــون مشــکالتی را در بحــث ورود موقــت بــه وجــود آورده 
اســت عنــوان کــرد: بحــث ورود موقــت بســیار ســخت اســت، لــذا در حــوزه صــادرات بایــد از دســت قوانیــن دســت و پــا گیــر خــالص شــویم 

و بتوانیــم در دنیــا حضــوری قــوی داشــته باشــیم، پــس بایــد بــرای پیشــرفت اشــتغال کشــور زمینــه ایجــاد کنیــم.

ــات مناســبی صــورت  ــد در جهــت شــکوفایی صــادرات اقدام ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
گیــرد ادامــه داد: تــا زمانــی کــه بیــن بخــش خصوصــی و دولــت تقابــل وجــود داشــته 
ــا  ــد ت ــد کمــک کن ــی بای ــاق بازرگان ــد داشــت. ات ــز وجــود خواه باشــد مشــکالت نی

ــم. ــاد کنی ــی ایج ــگاه صادرات ــم در کشــور ها شــرکت پخــش و پای بتوانی
کارتن سازها با ۳0 درصد ظرفیت کار می کند

ژائلــه بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه کارتــن ســاز ها بــا 30 درصــد ظرفیــت کار می کننــد 
گفــت: یــک زنجیــره بایــد بــه هــم وصــل باشــد، اگــر یکــی از حلقه هــای زنجیــر از کار 
بیفتــد مابقــی هــم نیــز از کار می افتنــد، لــذا بایــد همــه در کنــار هــم باشــیم تــا در 

جهــت شــکوفایی صــادرات کشــور گام هــای موثــری برداریــم.
باید از پتانسیل های آفریقا و کشورهای همسایه استفاده شود

ــا  ــد کارخانه هــای کشــور در بازار هــای دنی ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب ــن تولیدکننــده ب ای
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــایه حرف ــی و کشــور های همس ــه کشــور های آفریقای از جمل
ــذا  ــی اســتفاده کــرد، ل ــد از پتانســیل کشــور های اطــراف و آفریقای ــزود: بای باشــند اف
بایــد تعامــل بیــن بخــش خصوصــی و دولتــی بــه خوبــی ایجــاد شــود و از ا نجمن هــا 

در ایــن راســتا بهــره گرفــت تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســیم.
سفارتخانه ها در نقش بازرگانی

ــا اشــاره بــه اینکــه ســفارتخانه ها در نقــش بازرگانــی فعــال نیســتند، تصریــح  ژائلــه ب
کــرد: شــرکت های بــزرگ متاســفانه ایجــاد نشــدند و ایــن درحالــی اســت کــه در بــازار 

جهانــی رقابــت آســان نیســت و بایــد یــک شــبکه توزیــع مناســبی را ایجــاد کــرد.
ژائلــه خاطــر نشــان کــرد: مــا در طــول شــهریور مــاه گذشــته بــه میــزان 35 درصــد 
کاهــش ظرفیــت را بــه دنبــال داشــتیم کــه دلیــل آن عــدم تامیــن کارتــن بــوده اســت، 
ضمــن اینکــه صادرکننــدگان بایــد بــا کمــک یکدیگــر بــه حــل مشــکالت بپردازنــد و 

نمی تــوان گفــت کــه مقصــر اصلــی ایــن شــرایط دولــت بــه حســاب می آیــد.

 سفارتخانـه ها در نقش بازرگانی 
فعـال نیستنـد

باید از پتانسیل کشور های اطراف و آفریقایی 
استفاده کرد

21 20s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

ـم
کـــ

 ی
 و

هل
 چ

ره
ـما

شـ
د 

شه
ه 

ری
ش

ن
ن

را
ای

ت 
کال

شــ
و 

ی 
ین

یر
شــ

ت، 
وی

ـک
سـ

بی
ع 

نای
ص

ی 
نف

ص
ن 

مــ
نج

ا

21

w
w

w
.i

ra
n

iic
f.

ir



23 22s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

ـم
کـــ

 ی
 و

هل
 چ

ره
ـما

شـ
د 

شه
ه 

ری
ش

ن
ن

را
ای

ت 
کال

شــ
و 

ی 
ین

یر
شــ

ت، 
وی

ـک
سـ

بی
ع 

نای
ص

ی 
نف

ص
ن 

مــ
نج

ا

23

w
w

w
.i

ra
n

iic
f.

ir

و  ارزی  نوســانات  تاثیــر  خصــوص  در  ســوال: 
ــری در  ــه تاثی ــکا چ ــه آمری ــای یکجانب تحریم ه

صنعــت شــیرینی و شــکالت  دارد؟
ــون در  ــکا تاکن ــای آمری ــانجانی: تحریم ه ــی ش ــدر توکل حی
ایــن صنعــت زیــاد اثرگــذار نبــوده اســت، ولــی خودتحریمی 

و بی تدبیــری  مــا را بــه چالــش انداختــه اســت
ســوال: مهمتریــن راهــکار بــرون رفــت از شــرایط و 

چالــش هــای را در چــه موضوعــی مــی دانیــد؟
ــی  ــش خصوص ــوان  بخ ــا بعن ــانجانی: م ــی ش ــدر توکل حی
ــان  ــن کارم ــق ممک ــر طری ــته از ه ــل گذش ــم مث می توانی
راپیــش ببریــم، فقــط بشــرطی کــه مســئوالن »ســرمایه در 
ــا را  ــا تحریم ه ــد ت ــرل کنن گــردش« ســه برابرشــده را کنت

ــل گذشــته پشــت ســربگذاریم .  مث
ــی  ــت ول ــر اس ــه پ ــواد اولی ــا از م ــر انباره ــال حاض  درح
ــیرینی  ــه ش ــا مواداولی ــه تنه ــر، ن ــدم تدبی ــورت ع در ص
ــود مواجــه  ــا  کمب ــت  ب ــام صنع ــرای تم ــه ب شــکالت  بلک
خواهنــد شــد ولــی اگــر ایــن مســئله خــوب مدیریــت و بــه 
بخــش خصوصــی و تولیدکننــدگان  واقعــی اعتمــاد شــود و 

ــد خودشــان راه هــای  ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای ــن م همچنی
توســعه را پیــدا می کننــد. 

ــایع  ــن  را ش ــودر و روغ ــود پ ــی کمب ــر برخ ــال حاض در ح
کردنــد کــه واقعیــت نــدارد، انبارهــا موجــودی دارنــد ولــی  
ــد  ــتری ببرن ــه سودبیش ــرای اینک ــا ب ــودجویان و دالل ه س

ــد . ــن مســایل راپیــش آوردن ای
  اگردولــت خــودش خودزنــی نکنــد هــرروز یــک سیاســت 
را پیــش نگیــرد و کار را بــه کاردان بســپارد همــه مشــکالت 
ــان  ــل زم ــه مث ــه اگرهم ــه اینک ــود، خالص ــی ش ــع م رف
جنــگ دل بســوزانند  و پشــت هــم باشــند مشــکالت حــل 

مــی شــود

ــکان  ــد ام ــع تولی ــع موان ــورت رف ــوال: درص س
ــد؟ ــزان داری ــه می ــا چ ــتغال را ت ــعه اش توس

ــم  ــرو را داری ــزار نی ــرای پنج ه ــتغالزایی ب ــیل اش ــا پتانس م
ــث  ــی باع ــدن وکمبودنقدینگ ــت حمایت نش ــه عل ــی  ب ول
شــده کــه کل صنعــت کشــوربا چالــش مواجــه شــوند و بــا 

ــد. ــش ببرن ــان را در حداقل هاپی ــکالت کارش ــن مش ای

در حال حاضر با هیچ کمبودی در مواد اولیه صنعت 
شیرینی و شکالت مواجه نیستیم / خودتحریمی و 

بی تدبیری صنعت را با چالش مواجه کرده است

مدیرعامــل گــروه صنایــع غذایــی آی ســودا در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت : در حــال حاضــر بــا 
هیــچ کمبــودی در مــواد اولیــه صنعــت شــیرینی و شــکالت مواجــه نیســتیم ولــی اگــر بــرای آینــده 

تدبیــر نشــود دچــار مشــکل مــی شــویم.

بخشنامه ارزی صادرکنندگان
بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای نحــوه  بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــه چرخــه  اقتصــادی کشــور را ابــالغ کــرد، 
ــه ارایــه تعهــد برگشــت ارز هســتند و بانــک مرکــزی مکلــف  در ایــن بخشــنامه تمــام صادرکننــدگان مکلــف ب
ــه چرخــه  ــی تامیــن ارز کنــد کــه نحــوه بازگشــت ارز ب ــرای واردات کاال و خدمــات صادرکنندگان ــًا ب اســت صرف

اقتصــادی مطابــق ســاختار تعییــن شــده در دســتورالعمل ایــن بانــک باشــد.

ــه شــماره  در ایــن بخشــنامه آمــده اســت؛ در اجــرای بنــد«1« مصوب
97405 تاریــخ 23 مهــر مــاه 1397 شــورای عالــی هماهنگــی 
ــده  ــه یادش ــد«2« مصوب ــه بن ــات کمیت ــب تصمیم ــادی و حس اقتص
ــماره  ــتورالعمل ش ــرای دس ــهیل اج ــتای تس ــو و در راس ــک س از ی
2107۸2 /97  تاریــخ 20 شــهریور 1397 از ســوی دیگــر، بدینوســیله 
ــه ی اقتصــادی  ــه چرخ ــادرات ب »نحــوه ی بازگشــت ارز حاصــل از ص

ــود: ــالغ می ش ــل اب ــرح ذی ــه ش ــور« ب کش
ــه  ــه ارائ ــف ب ــات مکل ــدگان کاال و خدم ــه صادرکنن  1- کلی
ــه  ــود ب ــادرات خ ــل از ص ــت ارز حاص ــت برگش ــد باب تعه

ــند. ــور می باش ــادی کش ــه اقتص چرخ
ــرای واردات کاال  ــًا ب ــت صرف ــف اس ــزی مکل ــک مرک 2- بان
ــد  ــن ارز نمای ــص و تأمی ــی تخصی ــات صادرکنندگان و خدم
کــه نحــوه بازگشــت ارز آنهــا بــه چرخــه اقتصــادی کشــور 

ــد. ــخص باش ــل مش ــاختار ذی ــق س مطاب
ــه  ــی ک ــادرات صادرکنندگان ــل از ص ــت ارز حاص ۳- بازگش
ــورو،  ــون ی ــک میلی ــا ی ــا ت ــاالنه آنه ــادرات س ــوع ص مجم
بیــش از یــک میلیــون یــورو تــا ســه میلیــون یــورو، بیــش 
ــش از 10  ــورو و بی ــون ی ــا ده میلی ــورو ت ــون ی ــه میلی از س

ــد: ــل باش ــرح ذی ــه ش ــورو ب ــون ی میلی
الف( تا یک میلیون یورو

* از فروش ارز در »سامانه نیما« معاف است.
* در ازای واردات کاال و خدمــات مــورد نیــاز چرخــه تولیــد یــا تجــارت 
ــل  ــد )واردات در مقاب ــتفاده نمای ــفارش اس ــت س ــس از ثب ــود پ خ

صــادرات خــود(.
* بــه صــورت مســتقیم جهــت واردات کاال بــا تشــخیص وزارت 
ــت  ــس از ثب ــر پ ــدگان دیگ ــه واردکنن ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع

ــر(. ــادرات غی ــل ص ــد )واردات در مقاب ــذار نمای ــفارش واگ س
* بــه صــورت حوالــه یــا اســکناس بــه بانک هــا و صرافی هــای مجــاز 

بــا ثبــت در »ســامانه نظــارت ارز )ســنا( » عرضــه نمایــد.
 ب( بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

ــه »ســامانه نیمــا« واگــذار  ــی را ب ــد 50 درصــد ارز صادرات * مکلف ان
نمایــد.

ــا«  ــامانه نیم ــروش ارز در »س ــون از ف ــک میلی ــقف ی ــا س ــره: ت تبص

ــاف اســت. مع
* مابقی ارز را می باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:

* در ازای واردات کاال و خدمــات مــورد نیــاز چرخــه تولیــد یــا 
ــد )واردات در  ــتفاده نمای ــفارش اس ــت س ــس از ثب ــود پ ــارت خ تج

ــود(. ــادرات خ ــل ص مقاب
* بــه صــورت مســتقیم جهــت واردات کاال بــا تشــخیص وزارت 
ــت  ــس از ثب ــر پ ــدگان دیگ ــه واردکنن ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع

ــر(. ــادرات غی ــل ص ــد )واردات در مقاب ــذار نمای ــفارش واگ س
- بــه صــورت حوالــه یــا اســکناس بــه بانک هــا و صرافی هــای مجــاز 

بــا ثبــت در »ســامانه نظــارت ارز )ســنا( » عرضــه نمایــد. 
ج( بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو

ــه  ــا« عرض ــامانه نیم ــی را در »س ــد ارز صادرات ــد 70 درص * مکلف ان
نمایــد.

ــا«  ــامانه نیم ــروش ارز در »س ــون از ف ــک میلی ــقف ی ــا س ــره: ت تبص
ــاف اســت. مع

* مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
* در ازای واردات کاال و خدمــات و هزینه هــای بازاریابــی مــورد نیــاز 
ــتفاده  ــفارش اس ــت س ــس از ثب ــود پ ــارت خ ــا تج ــد ی ــه تولی چرخ

ــل صــادرات خــود(. ــد )واردات در مقاب نمای
د( بیش از 10 میلیون یورو

ــه  ــا« عرض ــامانه نیم ــی را در »س ــد ارز صادرات ــد 90 درص * مکلفن
ــد. نمای

ــا«  ــامانه نیم ــروش ارز در »س ــون از ف ــک میلی ــقف ی ــا س ــره: ت تبص
ــاف اســت. مع

* مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
* در ازای واردات کاال و خدمــات و هزینه هــای بازاریابــی مــورد نیــاز 
ــتفاده  ــفارش اس ــت س ــس از ثب ــود پ ــارت خ ــا تج ــد ی ــه تولی چرخ

نمایــد.
تبصــره: فــروش در »ســامانه نیمــا« بیــش از درصــد مشــخص شــده 

ــر اســت. ــوق، امکان پذی در هــر یــک از ســه دســته ف
 

ــن  ــخ 22 فروردی ــه از تاری ــام گرفت ــادرات انج ــه ص 4- کلی
ــود. ــد ب ــه خواه ــن مصوب ــمول ای 1۳97 مش
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بخشنامه ی جدیـد ارزی کار را 
برای صادرکنندگان سخت تر کرد

ــا  ــد تشــریح شــد، کــه ب ــار بن ــی بخشــنامه ارزی در چه چارچــوب کل
ــه و  ــه تجزی ــت ب ــر صنع ــر آن ب ــوع و تاثی ــت موض ــه اهمی ــه ب توج
ــا نقــاط مبهــم و روشــن آن مــی پردازیــم: تحلیــل ایــن بخشــنامه ب

بنــد اول: بانــک مرکــزی تاکیــد می کنــد کلیــه صادرکننــدگان کاال و خدمــات مکلــف بــه 
ارائــه تعهــد بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات  بــه چرخــه اقتصــادی کشــور هســتند و 
بایــد آن بخــش از ارز صادراتی شــان کــه از فــروش بــه ســامانه نیمــا معــاف شــده اســت را 

بــا شــیوه های تعریــف شــده در دســتورالعمل بانــک مرکــزی بــه کشــور بازگرداننــد.

بنــد دوم: بانــک مرکــزی خــود را مکلــف می دانــد کــه صرفــا بــرای واردات کاال و 
ــه  ــه چرخ ــا ب ــت ارز آنه ــوه بازگش ــه نح ــد ک ــن ارز کن ــص و تامی ــی تخصی صادرکنندگان
ــاالن  ــع فع ــد،  در واق ــور باش ــنامه مذک ــده در بخش ــاختار تعیین ش ــق س ــادی مطاب اقتص
اقتصــادی بایــد بــرای تامیــن ارز موردنیــاز خــود از طریــق شــیوه بانکــی عمــل کننــد و بــا 
وجــود آنکــه معاملــه از طریــق صرافی هــا براســاس بســته ارزی مــرداد مــاه 97، بــه رســمیت 
ــرای فعــاالن از صرافی هــا و خــارج از سیســتم  ــا عمــال امــکان تهیــه ارز ب شــناخته شــد ام
ــق  ــای ارزی مطاب ــدی از معافیت ه ــرای بهره من ــد ب ــدگان بای ــدارد صادرکنن بانکــی وجــود ن
ــد  ــع تعه ــادرات و رف ــدن ارز ص ــه بازگردان ــزی نســبت ب ــک مرک ــده بان چارچــوب تعیین ش

ــد. ــدام کنن ارزی شــان اق

بنــد ســوم: امــا بخــش اصلــی ایــن دســتورالعمل بــه تشــریح طبقــات صادراتــی و درصــد معافیت هــای هــر دســته اختصــاص دارد. 
در هفتــه هــای گذشــته جلســه مشــترکی بــا حضــور رئیــس کل بانــک مرکــزی، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و تعــدادی از فعــاالن 

ــا محوریــت بازنگــری و راهکارهــای تســهیل بازگشــت ارز صادراتــی برگــزار شــد. بخش خصوصــی و صادرکننــدگان ب
خروجــی و جمع  بنــدی ایــن جلســه حاکــی از آن بــود کــه چهــار طبقــه بــرای ارز حاصــل از صــادرات و چگونگــی معافیت هــای آنهــا از 
بازگشــت ارز صادراتــی مشــخص شــده اســت، اکنــون بخشــنامه بانــک مرکــزی همــان تقســیم بندی را اعــالم کــرده اســت، امــا برخــی 
از فعــاالن اقتصــادی معتقدنــد ایــن بخشــنامه تفاوت هایــی بــا آنچــه مــورد توافــق مقامــات بانکــی و بخش خصوصــی قــرار گرفتــه بــود، 
ــی  ــوع ارز صادرات ــح شــده،  مجم ــد ســوم آن تصری ــد و آنچــه در بن ــه جدی ــن ابالغی ــق ای ــت مطاب ــه انتظــار می رف دارد. همان طــور ک
صادرکننــدگان به صــورت ســاالنه بــه ترتیــب در چهــار گــروه، »تــا ســقف یــک میلیــون یــورو«، »بیــش از یــک میلیــون یــورو تــا ســه 
میلیــون یــورو«، »بیــش ســه میلیــون یــورو تــا 10 میلیــون یــورو« و »بیــش از 10 میلیــون یــورو« تفکیــک شــده اســت کــه البتــه 
ــرای هــر طبقــه متفــاوت اســت.  ــدن بقیــه ارز صادراتــی ب ــه نیمــا و همین طــور شــیوه های بازگردان درصــد معافیــت از بازگشــت ارز ب
براســاس ایــن دســتور،؛ گــروه اول به طــور کلــی از فــروش ارز خــود بــه ســامانه نیمــا معــاف اســت، همچنیــن گــروه دوم از فــروش 
50 درصــد، گــروه ســوم از فــروش 30 درصــد و گــروه چهــارم از فــروش 10 درصــد ارز حاصــل از صادراتــی خــود بــه نیمــا معــاف 
شــده اند. البتــه گروه هــای اول تــا ســوم صادراتــی هرکــدام تــا ســقف یــک میلیــون یــورو از فــروش ارز بــه ســامانه نیمــا معــاف هســتند.

    ـ  امــا یکــی از ایــرادات وارد شــده از ســوی برخــی از فعــاالن بخش خصوصــی، بــه شــکل معافیــت طبقــه اول صادراتــی اســت، 
ــد از  ــادرات دارن ــورو ص ــون ی ــک میلی ــقف ی ــا س ــه ت ــرادی ک ــت اف ــوده اس ــرار ب ــه ق ــورت گرفت ــق ص ــاس تواف ــا براس ــه آنه ــه گفت ب
پیمان ســپاری معــاف شــوند امــا بخشــنامه جدیــد صرفــا ایــن دســته را از فــروش ارز خــود بــه ســامانه معــاف کــرده و در مقابــل آنهــا 

را مکلــف کــرده اســت کــه بــا ســه روش دیگــر نســبت بــه رفــع تعهــد ارزی اقــدام کننــد
ــن شــده  ــی و اســتفاده از معافیت هــای تعیی ــبه بازگشــت ارز صادرات ــای محاس ــوه و مبن ــات موجــود نح    ـ  یکــی دیگــر از ابهام
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه همچنــان بــازه زمانــی بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات بــرای فعــاالن اقتصــادی، مطابــق بخشــنامه 
قبلــی، ســه مــاه تعییــن شــده اســت و از طــرف دیگــر مبنــای طبقه بنــدی ارز صادراتــی یــک ســاله لحــاظ شــده، ابهامــات و تناقضاتــی 
را بــرای صادرکننــدگان و چگونگــی اجرایــی شــدن پیمــان ارزی و معافیت هــای آن ایجــاد کــرده اســت،  موضوعــی کــه بــه بــاور فعــاالن 

باعــث تفســیرپذیری ایــن بخشــنامه جدیــد خواهــد شــد.
ــا  ــه ی ــه ارز به صــورت حوال ــه مشــخص شــده، عرض ــن مصوب ــی در ای ــرای بازگشــت ارز صادرات ــه ب ــی ک ــی از روش های ــا یک    ـ  ام
اســکناس اســت، در واقــع صادرکننــدگان طبقــات اول و دوم می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن روش آن بخــش از ارز خــود کــه مشــمول 
ــه رســمیت  ــای ب ــه معن ــاق ب ــن اتف ــده تحلیلگــران ای ــه عقی ــد. ب ــه کشــور بازگردانن ــه ســامانه نیمــا نمی شــود را ب معافیــت عرضــه ب
ــازار  ــازار آزاد قــرار می گیــرد کــه می توانــد بــه ابهامــات ب ــازار نیمــا و ب ــازار ســوم ارز اســت کــه نــرخ آن در میانــه ب شــناخته شــدن ب

ارز دامــن بزنــد و صادرکننــدگان را بــرای رفــع تعهــد ارزی دچــار مشــکل کنــد

ــد کــه ایــن  ــه قــرار می گیرن بنــد چهــارم: تمامــی صــادرات انجــام گرفتــه از 22 فروردیــن 97 مشــمول ایــن مصوب
بنــد نیــز مــورد نقــد فعــاالن اقتصــادی قــرار گرفتــه اســت.

ــنامه های  ــن بخش ــوال برانگیز تری ــن و س ــی از مبهم تری ــه یک ــن مصوب ــه ای ــد ک ــح می کنن ــدگان تصری ــان و صادرکنن     - کارشناس
ارزی و تجــاری اســت کــه اخیــرا صــادر شــده اســت. البتــه بخشــنامه بانــک مرکــزی بــه غیــر از برخــی ابهاماتــی کــه بــه آن اشــاره 
ــه به صــورت یکجــا  ــده ای ک ــد صادرکنن ــال داشــته اســت. محاســبات نشــان می ده ــه دنب ــا خــود ب ــم ب ــری را ه شــد، ســواالت دیگ
کاالی خــود را صــادر می کنــد نســبت بــه صادر کننــده  ای کــه بــه شــکل فصــل بــه فصــل کاالی خــود را صــادر می کنــد ارز بیشــتری 
ــد کــه عمــال نشــان دهنده نوعــی تبعیــض میــان ایــن دو گــروه  ــد و رقــم کمتــری برایــش باقــی می مان ــه ســامانه نیمــا بازمی گردان ب

صادرکننــده اســت.
    - صادرکننــدگان کاال مکلفنــد حداکثــر ظــرف مــدت ســه مــاه از تاریــخ صــدور پروانــه صادراتــی گمرکی، حداقــل 95 درصــد ارزش 
گمرکــی کاالی درج شــده در پروانــه صادراتــی را بــه چرخــه اقتصــادی بازگرداننــد و از طریــق ســامانه جامــع تجــارت بــه بانــک مرکــزی 
اظهــار کننــد. همچنیــن در بنــد دیگــر آن دســتورالعمل »واردات خــود در مقابــل صــادرات خــود«، »واردات اشــخاص ثالــث در مقابــل 
صــادرات«، »پرداخــت اقســاط بدهــی ارزی تســهیالت فاینانــس، ریفاینانــس و یوزانــس خــود«، »فــروش ارز بــه بانک هــا و صرافی هــای 
ــد  ــخص ش ــاد مش ــه اقتص ــت ارز ب ــد ارزی و بازگش ــع تعه ــرای رف ــوان 5 روش ب ــا« به عن ــزد بانک ه ــپرده گذاری ارزی ن ــاز« و »س مج
امــا در حــال حاضــر بــا طبقه بنــدی شــدن ارز صادراتــی، شــیوه قبلــی دســتخوش تغییراتــی شــده اســت و هــر صادرکننــده بســته بــه 
مقــدار صــادرات خــود و ارز حاصــل از آن، بایــد از روش هــای متفاوتــی اســتفاده کنــد. اتفاقــی کــه برخــی از ناظــران آن را گامــی در 

ــد. ــا تجــاری کشــور تفســیر می کنن ــر شــدن فرآیند ه ــده  و مبهم ت ــت پیچی جه
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ــر ایــن موضــوع صحــه بگــذارد.  طــرح یــک مثــال ســاده می توانــد ب
ــال 4  ــه در س ــم ک ــر بگیری ــده ای را در نظ ــال صادرکنن ــوان مث به عن
میلیــون یــورو صــادرات دارد. یــک گــروه از صادرکننــد گان ایــن رقــم 
ــه  ــم را ب ــن رق ــروه دوم ای ــد و گ ــادر می کن ــا ص ــورت یکج را به ص
ــی ها  ــد. بررس ــادر می کن ــل ص ــار فص ــول چه ــاوب در ط ــکل متن ش
ــزی  ــک مرک ــط ارزی بان ــاس ضواب ــروه براس ــن دو گ ــه ای و مقایس
ــد  ــا صادرمی کن ــورت یکج ــه به ص ــده ای ک ــد صادرکنن ــان می ده نش
ــک  ــق بخشــنامه بان ــد. طب ــا برگردان ــه نیم ــم بیشــتری را ب ــد رق بای
مرکــزی گــروه اول یعنــی صادرکنندگانــی کــه چهــار میلیــون یــورو 
ــی، )3  ــوم صادرات ــه س ــد در طبق ــادر می کنن ــا ص ــورت یکج را به ص
ــک  ــنامه بان ــق بخش ــرد. مطاب ــرار می گی ــورو( ق ــون ی ــا 10 میلی ت
مرکــزی، ایــن گــروه از فــروش یــک میلیــون یــورو بــه نیمــا معــاف 
ــد را  ــده 70 درص ــورو باقی مان ــون ی ــد از 3 میلی ــن بای ــت. بنابرای اس
ــزار  ــون و 100 ه ــادل 2 میلی ــم آن مع ــه رق ــد ک ــا بازگردان ــه نیم ب
ــورو  ــزار ی ــون و 900 ه ــک میلی ــم ی ــن رق ــود و همچنی ــورو می ش ی
بــرای صادرکننــده باقــی می مانــد، امــا وقتــی همیــن مثــال را بــرای 
صادرکننــده ای کــه به صــورت فصلــی صــادر می کنــد محاســبه 
ــه نتیجــه دیگــری می رســیم. صادرکننــده ای کــه همــان  می کنیــم ب
ــه فصــل  ــورو را در طــول یــک ســال امــا فصــل ب رقــم 4 میلیــون ی
ــد.  ــه نیمــا برمی گردان صــادر می کننــد، در نهایــت رقــم کمتــری را ب
ــال  ــل اول س ــرای فص ــورو، ب ــون ی ــده از 4 میلی ــن صادرکنن ــر ای اگ
ــک مرکــزی  ــق بخشــنامه بان ــد، مطاب ــورو صــادر کن ــون ی ــک میلی ی
ــه  ــود را ب ــه ارز خ ــدارد ک ــی ن ــود و ضرورت ــت می ش ــمول معافی مش
نیمــا بازگردانــد. در فصــل دوم ایــن صادرکننــده یــک میلیــون دیگــر 
ــورو فصــل اول،  2  ــا احتســاب یــک میلیــون ی صــادر می کنــد کــه ب
میلیــون یــورو صــادر کــرده اســت. رقــم صادراتــی او تــا پایــان فصــل 

ــون  ــک میلی ــی )ی ــه دوم صادرات ــه در طبق ــت ک ــه ای اس دوم به گون
یــورو تــا 3 میلیــون یــورو( قــرار می گیــرد. بنابرایــن از معافیــت 
ــد 500  ــور بای ــم مذک ــی از رق ــود؛ یعن ــوردار می ش ــدی برخ 50 درص
ــود  ــزد خ ــورو را ن ــزار ی ــد و 500 ه ــا برگردان ــه نیم ــورو را ب ــزار ی ه
ــط  ــق ضواب ــز مطاب ــده نی ــورو باقی مان نگــه مــی دارد و یــک میلیــون ی
مشــمول معافیــت می شــود. همیــن صادرکننــده در فصــل ســوم یــک 
ــه 3  ــش ب ــوع صادرات ــا مجم ــد ت ــادر می کن ــر ص ــورو دیگ ــون ی میلی
ــان در  ــده همچن ــز صادرکنن ــم نی ــن رق ــا ای ــد. ب ــورو برس ــون ی میلی
ــرار می  گیــرد و شــامل معافیــت 50 درصــدی  ــی ق طبقــه دوم صادرات
می شــود. در اینجــا مجمــوع صــادرات او بــه 3 میلیــون یــورو رســیده 
ــورو  ــون ی ــک میلی ــدن ی ــه ش ــا اضاف ــارم ب ــل چه ــا در فص ــت. ام اس
دیگــر و رســیدن رقــم صــادرات فــرد صادرکننــده بــه چهــار میلیــون 
ــزی )3  ــک مرک ــروه ســوم بخشــنامه بان ــه گ ــی ب ــدد صادرات ــورو،  ع ی
میلیــون تــا 10 میلیــون یــورو( منتقــل می شــود کــه مطابــق آن بایــد 
70 درصــد از ارز صــادرات خــود را بــه نیمــا برگردانــد و مشــمول 30 
درصــد معافیــت شــود. بنابرایــن صادرکننــده ای کــه به صــورت یکجــا 
صادرکــرده اســت بایــد در آخــر ســال، 2 میلیــون و 100 هــزار یــورو را 
بــه نیمــا بازگردانــد و یــک میلیــون و 900 هــزار یــورو را نــزد خــود نگه 
دارد؛ امــا صادرکننــده  کــه خــرد خــرد صــادر کــرده اســت در انتهــای 
ــد و  ــا بازمی گردان ــه نیم ــورو را ب ــزار ی ــون و 700 ه ــک میلی ــال ی س
دو میلیــون و 300 هــزار یــورو نــزد خــود نگــه مــی دارد. مقایســه ایــن 
ــده ای کــه به صــورت یکجــا صــادر  دو عــدد نشــان می دهــد صادرکنن
کــرده اســت بایــد 400 هــزار یــورو بیشــتر بــه ســامانه نیمــا بازگردانــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه بخشــنامه بانــک مرکــزی توضیحــی در مــورد 

دلیــل ایــن اختــالف رقــم ارائــه نکــرده اســت.

مثالی ساده از یکی از تضادهای اجرایی »بخشنامه ارزی«

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
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بازگشت ارز صادراتی در سه ماه منطقی نیست
بــه گفتــه یکــی از اعضــای کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران، بخشــنامه جدیــد دربــاره برگشــت  
ارز حاصــل از صــادرات، نــه  تنهــا مشــکالت را حــل نکــرد بلکــه ابهامــات را بیشــتر کــرده اســت؛ چراکــه بــا وجــود 
محدودیــت در حــوزه بانکــی و انقــال ارز، در نظــر گرفتــن مبنــای ســه مــاه بــرای برگشــت ارز بــه جــای مبنــای 

ســال مالــی نشــان از ایــن دارد کــه مســئوالن از مســائل صــادرات نــاآگاه هســتند.

ــاق  حمیدرضــا صالحــی – عضــو کمیســیون توســعه صــادرات ات
بازرگانــی ایــران، بــا اشــاره بــه ایــن کــه بانــک مرکــزی بخشــنامه  
اخیــر را جایگزیــن بخشــنامه 22 فرودیــن مــاه ســال جــاری کرده 
ــرده  ــتر ک ــات را بیش ــنامه ابهام ــن بخش ــرد: ای ــار ک ــت، اظه اس
اســت. بــر ایــن اســاس صــادرات زیــر یــک میلیــون یــورو معــاف 
از پیمان ســپاری، بیــن یــک میلیــون یــورو تــا ســه میلیــون یــورو 
ــن  ــادرات، بی ــه بازگشــت  50 درصــد ارز حاصــل از ص ــف ب مکل
ــه بازگشــت  ــورو موظــف ب ــا 10 میلیــون ی ــورو ت ســه میلیــون ی
70 درصــد ارز صادراتــی و بیــش از 10 میلیــون یــورو مکلــف بــه 
بازگشــت و عرضــه 90 درصــد ارز صادراتــی در بــازه ســه ماهــه در 

ســامانه نیمــا شــده اســت.
ــازه  ــه بازرگشــت ارز حاصــل از صــادرات در ب ــن ک ــزود: ای وی اف
ســه ماهــه صــورت گیــرد، نــه بــر مبنــای ســال مالــی، ابهاماتــی 
ــن  ــد. ای ــوار می کن ــده دش ــرای صادرکنن ــرایط را ب ــاد و ش را ایج
موضــوع نشــان می دهــد کــه تصمیــم گیــران از مســائل صــادرات 

آن طــور کــه بایــد و شــاید اطــالع ندارنــد.
ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــعه صــادرات ات ــن عضــو کمیســیون توس ای
تصریــح کــرد: ایــن کــه در شــرایط خاصــی کــه در حــوزه بانکــی  
نیــز بــا شــدیدترین محدودیت هــا روبــرو هســتیم و امــکان 
ــت  ــه برگش ــود ک ــرار می ش ــرا اص ــدارد، چ ــود ن ــال ارز وج انتق
ــی  ــال مال ــتی س ــذا بایس ــرد؟ ل ــورت گی ــه ص ــه ماه ــد س ارز بای

ــد. ــه باش ــه ماه ــای س ــن مبن جایگزی
بخشنامه ها بیشتر مخل فضای کسب و کارند

صالحــی بــا یــادآوری ایــن کــه پیمان ســپاری ارزی و تعهــد 
صادرکننــده بــرای بازرگشــت ارز، موضوعــی اســت کــه در 
ــت:  ــراه نداشــته اســت گف ــه هم ــی ب ــه موفق ــم تجرب گذشــته ه
ــا در  ــن موضــوع  اشــاره شــده اســت، ام ــه ای البتــه بارهــا نیــز ب
جلســات اخیــر نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ایــران بــا رییــس کل 
بانــک مرکــزی، درخواســت بخــش خصوصــی مبنــی بــر تغییــر در 
نحــوه بازرگشــت ارزهــای حاصــل از صــادرات نادیــده گرفتــه شــد.

وی افــزود: تصمیماتــی همچــون بخشنامه پیمان ســپاری ارزی، 
ــرای کســب و  ــه ایجــاد مشــکل ب مــواردی هســتند کــه منجــر ب
کار داخلــی می شــود. زمانــی کــه جلســاتی بــا مســئوالن برگــزار 
و قول هایــی بــرای رفــع محدودیت هــا داده می شــود امــا در 

ــد و مشــکالت را  ــاالن را ناامی ــد، فع ــی رخ نمی ده ــل اتفاق عم
ــد. ــدید می کن تش

تهــران  بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــات  عضــو  ایــن 
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــم، ب ــر می روی ــه جلوت ــرد: هرچ ــد ک تاکی
ــای  ــری در فض ــکالت بزرگ ت ــت ارزی، مش ــت های درس سیاس
ــوزه  ــژه در ح ــه  وی ــور ب ــادی کش ــرایط اقتص ــب و کار و ش کس
صــادرات ایجــاد می شــود کــه البتــه بــرای حــل ایــن مشــکالت 

ــود. ــه نمی ش ــز ارائ ــی نی راه حل
ارز چند نرخی، رانت می آفریند

صالحــی بــا بیــان این کــه رویکــرد جدیــد ارائــه شــده، اعتمــاد 
و رابطــه بخــش خصوصــی و دولــت را تحــت  تاثیــر قــرار داده 
ــازی  ــوی  اعتمادس ــه س ــد ب ــذا بای ــرد: ل ــح ک ــت، تصری اس
و شــفافیت حرکــت کنیــم. متاســفانه در صف هــای ثبــت 
ســفارش، تعــداد زیــادی ســفارش  ثبــت شــده دیــده می شــود 

کــه بعضــا ضــروری هــم نیســتند.
ایــن عضــو کمیســیون توســعه صــادرات اتــاق بازرگانــی ایــران 
خاطرنشــان کــرد: چنــد نرخــی بــودن ارز امــکان ایجــاد رانــت 
را فراهــم کــرده اســت. ایــن کــه ارز صادراتــی بــا نــرخ نیمایــی 
انجــام امــا در بــازار بــه قیمــت آزاد فروختــه شــود، زمینه ســاز 

رانــت شــده کــه بســیار نگران کننــده اســت.
شــیوه ،  و  نــگاه   همیــن  بــا  اگــر  کــرد:  پیش بینــی  وی 
ــا مشــکل  تصمیم گیری هــا ادامــه یابــد، کســب و کار داخلــی ب

ــد. ــد ش ــه خواه مواج
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کاربرد شیرین کننده های بر پایه 
ذرت، در صنـایع شیـرینی

از مزایــای شــربت گلوکــز و فروکتــوز می تــوان بــه مــوارد زیــر 
اشــاره کرد:

•کنترل کریستالیزاسیون شکر در محصوالت
•کاهش جذب آب در محصول

•افزایش مقاومت در برابر جریان سرد 
•تسهیل فرآیند تولید

•اصالح میزان شیرینی
•بهبود بافت

کنترل کریستالیزاسیون شکر در محصوالت
ــوب می باشــد. در  در بعضــی از محصــوالت، ایجــاد کریســتال شــکر مطل
ایــن محصــوالت بــرای اینکــه کریســتال شــکر ریز تشــکیل شــود، شــربت 
گلوکــز اضافــه می گــردد. از ســوی دیگــر، در بعضــی از محصــوالت بوجــود 
آمــدن کریســتال شــکر ســبب ایجــاد بافــت شــنی خواهــد شــد، از این رو 
اســتفاده از شــربت گلوکــز و یــا فروکتــوز ســبب افزایــش حاللیــت شــکر 
ــد  ــری خواه ــکر جلوگی ــتال ش ــکیل کریس ــه از تش ــود و در نتیج می ش

شــد.
کاهش جذب آب در محصول

در کشــورهایی کــه میــزان رطوبــت هــوای آنهــا بــاال اســت، مــی تــوان از 
شــربت هایی ماننــد شــربت مالتــوز در تهیــه محصــوالت قنــادی اســتفاده 

. د کر
افزایش مقاومت در برابر جریان سرد

جریــان ســرد هنگامــی رخ می دهــد کــه یــک محصــول در طــول زمــان 
)حیــن نگهــداری( دچــار تغییــر شــکل می گــردد و اغلــب تحــت تأثیــر 
دمــا و رطوبــت قــرار می گیــرد. یــک نمونــه از جریــان ســرد را می تــوان 
در محصــوالت حــاوی چربــی ماننــد شــکالت مشــاهده کــرد. در دمــای 

ــا  ــاال مایــع می شــود. ب پاییــن، چربــی جامــد اســت امــا در دمــای ب
اســتفاده از شــربت گلوکــز می تــوان قــوام محصــول را افزایــش داد و 

از جریــان ســرد جلوگیــری کــرد.
تسهیل فرآیند تولید

ــل  ــه داخ ــه ب ــف تغذی ــکالت از قی ــق ش ــن تزری ــات حی ــی اوق گاه
قالــب، بــه دلیــل بــاال بــودن خاصیــت کشســانی، یــک دنبالــه ای از 
شــکالت از قیــف آویــزان می شــود کــه مطلــوب نیســت، زیــرا ســبب 
بــد شــکل شــدن شــکالت تزریــق شــده بــه داخــل قالــب می شــود. 
ــاوی  ــربت ح ــد ش ــب مانن ــربت مناس ــک ش ــاب ی ــا انتخ ــوالً ب معم
ــد. البتــه رطوبــت مخلــوط  ــاال، ایــن مشــکل تقلیــل می یاب مالتــوز ب

ــذارد. ــر می گ ــه تأثی ــن قضی ــر ای ــز ب نی
اصالح میزان شیرینی 

از آنجائیکــه شــربت گلوکــز شــیرینی کمتــری نســبت بــه شــکر دارد 
ــا  ــد( ب ــوز شــیرینی بیشــتری دارن ــوز و شــربت فروکت ــه فروکت )البت
افــزودن آن بــه محصــول می تــوان تــا حــدی از شــیرینی آن کاســت. 
امــا بــا ایــن وجــود، ایــن کاهــش در شــیرینی منجــر بــه ظهــور ســایر 
طعم هــای جزئــی دیگــر مــی شــود کــه در غیــر ایــن صــورت توســط 

شــیرینی شــکر مخفــی خواهنــد مانــد.
بهبود بافت

بــا اســتفاده شــربت های حاصلــه از ذرت می تــوان بافــت محصــوالت 
ــن،  ــا DE پایی ــربت ب ــک ش ــال، ی ــرای مث ــر داد. ب ــادی را تغیی قن
ــه پکتینــی  ــر تولیــد خواهــد کــرد و اگــر در ژل ــی جویدنی ت محصول
از شــربت گلوکــز DE 63 اســتفاده شــود، محصولــی نرم تــر در 

ــا شــربت گلوکــز DE 42 تولیــد خواهــد کــرد. مقایســه ب

میالد پرو،  مهدی جعفری اصل
واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام

ــل  ــی تبدی ــای آنزیم ــتفاده از روش ه ــا اس ــوان ب ــته را می ت ــن نشاس ــه ای ــد ک ــته می باش ــادی نشاس ــدار زی ــاوی مق ذرت ح
ــه دلیــل مزایــای  ــه شــیرین کننده هــای مایــع ماننــد شــربت گلوکــز و شــربت فروکتــوز کــرد. ایــن شــیرین کننده هــا ب ب
منحصــر بــه فــردی کــه دارنــد می تواننــد در محصــوالت مختلــف غذایــی بــه عنــوان جایگزیــن شــکر مــورد اســتفاده قــرار 
گیرنــد. شــرکت های قنــادی یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان شــربت گلوکــز و فروکتــوز می باشــند. بــه دلیــل مزایــای 

مختلفــی کــه ایــن محصــوالت در مقایســه بــا شــکر دارنــد، کاربــرد آنهــا در ایــن صنعــت گســترده شــده اســت.



آدامس های قورت دادنی که 
موجب تقویت حافظه می شود

ــای  ــتفاده از رزین ه ــا اس ــور ب ــان کش محقق
درخــت پســته وحشــی آدامس هایــی را 
ــد کــه موجــب تقویــت حافظــه  تولیــد کردن
ــود. ــی می ش ــای گوارش ــان بیماری ه و درم

حســین کاردان، مجــری  ایــن طــرح بــا 
ــازار  ــود در ب ــای موج ــه آدامس ه ــان اینک بی
بــر اســاس رزین هــای مصنوعــی تولیــد 
ــای ارزش  ــور ارتق ــه منظ ــت: ب ــوند، گف می ش
ــود  ــات خ ــول در مطالع ــن محص ــی ای غذای
ــی  ــا محصول ــوع رزین ه ــن ن ــذف ای ــا ح ب
ــد  ــی تولی ــواد گیاه ــه م ــر پای ــی و ب طبیع

ــم. کردی

ــس  ــن آدام ــات ای ــه جزئی ــاره ب ــا اش وی ب
گیاهــی یــادآور شــد: رزین هــای مــورد 
اســتفاده در ایــن آدامــس از رزین هــای 
درخــت »پســته وحشــی« یــا »بنــه« کــه بــه 

آن »ســقز« می گوینــد، بــوده اســت.
 

ایــن  از  اســتفاده  کــرد:  اضافــه  کاردان 
ــواص  ــد خ ــب ش ــی موج ــای درخت رزین ه
ــود و  ــاد ش ــا ایج ــن آدامس ه ــقز در ای س

ــس  ــوع آدام ــن ن ــه ای ــه پای ــی ک از آنجای
طبیعــی اســت، بــر خــالف آدامس هــای 

داد. قــورت  را  آن  می تــوان  موجــود 
 

ــوع  ــن ن ــرد: ای ــان ک ــق خاطرنش ــن محق ای
کاهــش  را  معــده  ســوزش  آدامس هــا 
درمان کننــده  آنکــه  ضمــن  می دهــد، 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــز ب ــت نی یبوس
 

ــول  ــن محص ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی کاردان ب
ــار  ــود، اظه ــه می ش ــت حافظ ــب تقوی موج
کــرد: در فرموالســیون ایــن آدامــس از کنــدر 
ــده  ــاده تقویت کنن ــن م ــد. ای ــتفاده ش اس
ــه در  ــرادی ک ــن رو اف ــت؛ از ای ــه اس حافظ
معــرض ابتــال بــه بیمــاری آلزایمــر هســتند، 
ــروز  ــد از ب ــاده می توانن ــن م ــرف ای ــا مص ب

ــد. ــری کنن ــاری جلوگی ــن بیم ای
 

ایــن محقــق بــا اشــاره بــه ســفتی و ســخت 
ــقز  ــح داد: س ــول توضی ــن محص ــودن ای ب
ــردن  ــرم ک ــرای ن ــت و ب ــفت اس ــص س خال
اســتفاده  نفتــی  پایــه  رزین هــای  از  آن 
ــورت داد. ــد آن را ق ــن رو نبای ــود، از ای می ش
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امــا در کنــار ایــن عوامــل اصلــی 
عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
نقــش پررنگــی در رشــد قیمت هــا 
دارد. یکــی از ایــن عوامــل هزینــه 
ــا  ــه ب ــت ک ــته بندی اس ــاپ و بس چ
ــر  ــای اخی ــی ماه ه ــه ط ــی ک اتفاقات
در بخــش تولیــد افتــاده اســت، ســهم 
باالیــی در گرانــی کاالهــا پیــدا کــرده 
ــش و  ــن نق ــن ای ــال روش ــت. مث اس
ســهم در گرانــی آب معدنــی و نوشــابه 
ــت  ــش قیم ــل افزای ــه به دلی ــت ک اس
به عنــوان  پتروشــیمی  محصــوالت 
بطری هــای  تولیــد  اولیــه  مــاده 
درصــدی  گرانــی 100  پالســتیکی 
را درایــن محصــوالت رقــم زد. بــا 
ــته بندی  ــاپ و بس ــهم چ ــی س بررس
در قیمــت نهایــی کاالهــا بــه ارقامــی 

از 10 تــا 90 درصــد می رســیم.
بســته بندی  هزینــه  گاهــی   
بیشــتر  اصلــی  ازمحصــول 

د می شــو
ــد عضــو شــورای  مســعود فرشــی فری
ــت چــاپ کشــور  سیاســتگذاری صنع
ــی از  ــاپ یک ــته بندی و چ ــت: بس گف
در  تأثیر گــذار  و  مهــم  مقوله هــای 
ــت.  ــی کاالهاس ــت نهای ــش قیم افزای
افزایــش قیمــت پــت  بــه خاطــر 
از  خیلــی  پتروشــیمی  صنعــت  در 

بســته بندی  بــرای  تولیدکننــدگان 
محصــول خــود دچــار مشــکل شــدند 
بســیار  بهــای  هســتند  مجبــور  و 
ــای  ــا ماه ه ــه ب ــتری را در مقایس بیش

ــد. ــت کنن ــته پرداخ گذش
وی ادامــه داد: اکنــون کــه آب معدنــی 
1000 تومــان شــده ۸0 درصــد هزینه 
اســت. در  آن بســته بندی و چــاپ 
برندهــا کــه آب مقطــر  از  برخــی 
محســوب می شــود هزینــه تولیــد 
ــته بندی  ــاپ و بس ــه چ ــر و هزین کمت
ــذا  ــت. ل ــد اس ــا 90 درص ــن ۸5 ت بی
اعــداد نشــان می دهــد کــه  ایــن 
تــا  بســته بندی  و  چــاپ  هزینــه 
ــا  ــت کااله ــر قیم ــد ب ــدر می توان چق
ــود. ــی ش ــث گران ــذارد و باع ــر بگ اث

در  اگــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــته بندی  ــاپ و بس ــت چ ــه صنع زمین
از  جلوگیــری  بــرای  راهکارهایــی 
افزایــش قیمــت مطــرح و اجرایــی 
ــرل  ــا را کنت ــوان قیمت ه ــود می ت ش
ــا  ــا ب ــان خانواره ــن می ــرد و در ای ک
ــی  ــد زندگ ــری می توانن ــت بهت وضعی

خــود را اداره کننــد.
یکــی  می کننــد  تصــور  خیلی هــا 
ــت  ــا، صنع ــع دنی ــن صنای از بزرگتری
صنعــت  امــا  اســت  خودروســازی 
چــاپ جایــگاه اول را دارد. در کشــوری 

ماننــد امریــکا ایــن صنعــت بــرای یــک 
میلیــون نفــر اشــتغالزایی ایجــاد کــرده 
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه 
ایــن کشــور  صنعــت خودروســازی 
ــر شــده  باعــث اشــتغال ۸50 هــزار نف
ــه  ــت ک ــا اس ــدان معن ــن ب ــت. ای اس
ــعه  ــورهای توس ــاپ در کش ــت چ صنع
یافتــه چــه بــه صــورت مســتقیم و 
در  مســتقیم  غیــر  به صــورت  چــه 
اشــتغال آفرینی، کارآفرینــی و ایجــاد 
درآمــد ملــی تأثیــر بســیار مهمــی دارد.

ســهم بســته بندی و چــاپ در 
قیمــت کاالهــا

ــه  ــورت گرفت ــق ص ــک تحقی ــی ی ط
ســطح شــاخص وابســتگی صنایــع 
کشــور بــه صنعــت چــاپ و بســته بندی 
از 10 تــا 90 درصــد متغیــر اســت. 
همچنیــن صــادرات برخــی صنایــع 
ــرای  ــد ب ــاپ 90 درص ــه چ ــته ب وابس
ــدف  ــازار ه ــدگاری در ب ــذب و مان ج

اهمیــت دارد.
ــه بســته بندی و چــاپ  تمــام صنایــع ب
وابســته هســتند.در ایــن میــان صنایــع 
دارویــی و آرایشــی ســهم باالیــی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. طبــق 
 60 گرفتــه  صــورت  بررســی های 
ــی  ــوازم آرایش ــه دارو و ل ــد هزین درص
ــته بندی  ــاپ و بس ــه چ ــتی ب و بهداش

بسته بندی، 
حاشیه ای که از اصل گرانتر است

ایــن روزهــا دامنــه افزایــش قیمــت، بســیاری از کاالهــا و محصــوالت را در برگرفتــه 
ــت  ــار بازگش ــه در کن ــت ک ــم گرانی هاس ــن مته ــرخ ارز اصلی تری ــش ن ــت. افزای اس

ــران ثبــات و آرامــش را از بازارهــا گرفتــه اســت. ــه ای ــکا علی تحریم هــای امری

گزارشی از تأثیر بسته بندی و چاپ در قیمت محصوالت؛
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وابســته اســت. صنعــت شــیرینی و شــکالت 
هــم وابســتگی 40 درصــدی بــه هزینــه 
ــی  ــواد غذای ــته بندی دارد. در م ــاپ و بس چ
ــه 4۸ درصــد  ــن ســهم ب ــا ای ــد کیک ه مانن
ــده  ــد تولید کنن ــک واح ــی ی ــد. یعن می رس
بــرای آنکــه یــک کیــک را بــه دســت 
مشــتری برســاند بایــد بــرای خریــد پوشــش 
و ارائــه آن بــه بــازار 4۸ درصــد قیمــت خــود 
را بــاال ببــرد و حــال بــا افزایــش قیمــت ارز 
و مشــکالتی کــه در تأمیــن بســته بندی 
پیــش آمــده برخــی ایــن ســهم را 59 درصــد 
ارزیابــی کردنــد. در مــواد غذایــی  هــم 
ماننــد ماکارونــی و انــواع حبــوب ســهم 
بســته بندی و چــاپ بیــن 30 تــا 35 درصــد 
اســت و البتــه در برخــی از کاالهــا بــه جهــت 
ــاز دارد  ــه نی ــری ک ــش محکم ت ــی پوش نوع
ــد.  ــم می رس ــد ه ــه 45 درص ــهم ب ــن س ای
ــا 6 برابــری قیمــت ظــروف  ــا افزایــش 5 ت ب
ــه  ــی ک ــت کاالهای ــم قیم ــار مصــرف ه یکب
ــش  ــود، افزای ــه می ش ــروف عرض ــن ظ در ای
قابــل توجهــی یافتــه اســت. در مــورد قیمــت 
ــته  بندی ها  ــهم بس ــم س ــات ه ــی لبنی نهای
و چــاپ بــاال اســت. طبــق بررســی های 
ــات  ــه 60 درصــد قیمــت لبنی صــورت گرفت

ــت. ــته بندی آن اس ــر بس ــه خاط ب

از  برخــی  قیمت هــا  افزایــش  پــی  در 
ــه ای  ــروش فل ــه ف ــی رو ب ــای صنعت واحده
آوردنــد تــا بتواننــد تاحــدودی از قیمت هــای 
خــود بکاهنــد. یکــی از صنایــع کــه در ایــن 
ســلولزی ها  کــرده،  جــدی  ورود  زمینــه 
ــتمال  ــه ای دس ــه فل ــا عرض ــا ب ــتند. آنه هس
ملــی  بســته  بندی هــای  یــا  کاعــذی 
محصــوالت  نهایــی  قیمــت  می خواهنــد 

خــود را کاهــش دهنــد تــا مــردم 
ــوند.  ــه رو نش ــت روب ــش قیم ــا افزای ب
بــه  هــم  حبــوب  عرضه کننــدگان 
اگــر  و  آورده انــد  رو  ســمت  ایــن 
ســری بــه بــازار فلــه فروش هــا بزنیــد 
می بینیــد کــه عرضه هــای فلــه ای 
افزایــش  بــه  رو  کاالهــا  از  برخــی 
اســت. اگــر بخواهیــم بــازار ایــن 
ــا کشــورهای  روزهــای کشــورمان را ب
مختلــف مقایســه کنیــم می بینیــم 
کــه عــدم ســرمایه گذاری مناســب در 
ــث  ــته بندی باع ــاپ و بس ــت چ صنع
بــرای  تولیــد  هزینه هــای  شــده 
تولیدکننــدگان داخلــی افزایــش پیــدا 
ــی از  ــگ خیل ــور پررن ــا حض ــد. ام کن
ایــن صنعــت ضمــن  در  کشــورها 
ــته بندی  ــت بس ــوع در صنع ــاد تن ایج
ــاپ  ــه چ ــهم هزین ــش س ــث کاه باع
نهایــی  قیمــت  در  بســته بندی  و 
کشــورهایی  اســت.  شــده  کاالهــا 
چــون امریــکا، چیــن و انگلســتان 
ــد  ــل کردن ــق عم ــوزه موف ــن ح در ای
ســربار  هزینه هــای  از  توانســتند  و 

ــد. ــود بکاهن ــد خ تولی

حــال بــرای عبــور از بحــران 
ــه  ــطه هزین ــه بواس ــی ک قیمت
بــرای  بســته بندی  و  چــاپ 
کاالهــای مختلــف ایجــاد شــده 
ــود دارد.  ــکار وج ــت دو راه اس
یــک آنکــه ســرمایه گذاری در 
صنعــت چــاپ و بســته بندی بــا 
ــرد  ــت صــورت گی ــت دول حمای
مــواد  واردات  آنکــه  دیگــر  و 
اولیــه ایــن حــوزه بــا ارز دولتــی 
ــورت  ــن ص ــود. در ای ــام ش انج
کــرد  پیش بینــی  می تــوان 
ــا  ــی از کااله ــت خیل ــه قیم ک
ــد را  ــش از 20 درص ــش بی کاه

ــد. ــه کن تجرب

گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایران
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ــه  ــور ب ــع کش ــتگی صنای ــاخص وابس ــطح ش ــه س ــورت گرفت ــق ص ــک تحقی ی
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــد متغی ــا 90 درص ــته بندی از 10 ت ــاپ و بس ــت چ صنع
ــذب و  ــرای ج ــد ب ــاپ 90 درص ــه چ ــته ب ــع وابس ــی صنای ــادرات برخ ص

ــت دارد. ــدف اهمی ــازار ه ــدگاری در ب مان
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ــی  ــیرین ترین گردهمای ش
ــوی ها ــاالنه فرانس س

ــی در  ــای تخصص ــن رویداده ــس از بزرگ تری ــکالت پاری ــگاه ش نمایش
زمینــه شــکالت اســت. ایــن نمایشــگاه از 9تا1۳آبــان 1۳97 در پاریــس 
ــیدن  ــدن و چش ــرای دی ــی ب ــیار خوب ــت بس ــه فرص ــد ک ــزار ش برگ
بین المللــی شــکالت،  برندهــای  نوآورانــه  آخریــن محصــوالت 
شــیرینی، بســتنی و بهتریــن کاکائوهــا از کشــورهای تولیدکننــده بود.

گزارش از نمایشگاه شکالت پاریس 2018

در ایــن دوره از برگــزاری نمایشــگاه شــکالت پاریــس، حــدود 
نمایشــگاهی  پــارک  در  60کشــور  از  500شــرکت کننده 
ــامل  ــه ش ــدند ک ــع ش ــم جم ــرد ه ــالن 4گ ــای و در س ورس
ــورهای  ــیرینی و کش ــه و ش ــکالت، کلوچ ــده ش 250تولیدکنن
ــر از  ــا، 200نف ــار آنه ــد و در کن ــو بودن ــده کاکائ تولیدکنن
ــان  ــان و کارشناس ــیرینی پزها، طراح ــپزها، ش ــن آش بهتری
ــه برگــزاری همایش هــا، نحــوه تولیــد و پــردازش شــکالت  ب
ــن  ــد، ای ــدگان پرداختن ــرای بازدیدکنن ــا ب ــر فعالیت ه و دیگ
ــکار  ــه ابت ــالدی ب ــال 1994 می ــار در س ــن ب ــگاه اولی نمایش
ســیلوی دوس و فرانســوا ژانتــه، زوج شــکالت ســاز برگــزار 

شــد.
ارائه نوآوری ها و روش های نوین کاکائو

در نمایشــگاه شــکالت پاریــس نوآوری هــا و روش هــای تولیــد 
ــس  ــکالت پاری ــگاه ش ــد. نمایش ــه ش ــو ارائ ــکالت و کاکائ ش
یــک رویــداد دوست داشــتنی تخصصــی شــیرینی و شــکالت 
ــر  ــود و ه ــا می ش ــاالنه برپ ــور س ــه به ط ــت ک ــان اس در جه
ســال دوســتداران شــکالت و شــیرینی را بــه محفلی شــیرین 
ــی  ــه فرآورده های ــگاه هم ــن نمایش ــد. در ای ــوت می کن دع
ــک و  ــد و از کی ــاط دارد را می بینی ــکالت ارتب ــا ش ــه ب ک
ــخ و  ــکالت تل ــواع ش ــا ان ــه ت ــکوییت گرفت ــه و بیس کلوچ
ــداد  ــن روی ــاوت در ای ــای متف ــو در طرح ه ــیرین و کاکائ ش
ــیرینی و  ــی ش ــای جهان ــن برنده ــود. برتری ــه می ش عرض
ــود را  ــوالت خ ــن محص ــگاه، آخری ــن نمایش ــکالت در ای ش
معرفــی می کننــد. برنامه هــای شــاد و ســرگرم کننده ای 

ــود. ــرا می ش ــگاه اج ــن نمایش ــز در ای نی
ورودیه نمایشگاه از ۳ تا ۳8 یورو

ــاالن  ــرای بزرگس ــورو، ب ــودکان ۳ی ــرای ک ــت ب ــت بلی قیم
ــی  ــج ۳8یوروی ــک پکی ــا دری ــرای خانواده ه ــورو و ب 14ی
ــدود20  ــاری ح ــدگان تج ــرای بازدیدکنن ــده و ب ــف ش تعری
معروف تریــن  از  اســت. شــرکت کننده ها همگــی  یــورو 
ــه  ــتند ک ــی هس ــه ای جهان ــپزان حرف ــیرینی پزها و سرآش ش
ــد.  ــه می کنن ــا عرض ــکالت را در دنی ــروف ش ــای مع برنده
گردشــگرانی از سراســر جهــان بــرای تماشــای ایــن رویــداد 
ــاع  ــد و در اجتم ــه می آین ــه فرانس ــکالتی ب ــگفت انگیز ش ش
بزرگ تریــن متخصصــان عرصــه شــکالت شــرکت می کننــد. 
ــرکت کننده را  ــترین ش ــو بیش ــده کاکائ ــورهای تولیدکنن کش
ــی از  ــاع بزرگ ــد. اجتم ــس دارن ــکالت پاری ــگاه ش در نمایش
تولیدکننــدگان و دوســتداران شــکالت همــراه بــا برنامه هــای 
جنبــی دیگــر کــه همگــی در ارتبــاط بــا شــکالت هســتند، 
ــوالت  ــتر محص ــن دوره بیش ــت. در ای ــی اس ــا دیدن واقع
عرضــه شــده، فرانســوی و ازســوی تولیدکننــدگان کوچــک 
ــوالت  ــوه محص ــور انب ــه به ط ــی ک ــرکت های بزرگ ــت و ش اس
ــی  ــتثنای یک ــه اس ــد، ب ــع می کنن ــد و توزی ــکالتی تولی ش

ــد. ــرکت نکرده ان ــگاه ش ــن نمایش ــه در ای ــا، بقی دوت
بازدیدکنندگانی از سراسر جهان

از شــلوغ ترین و پربازدیدتریــن  ایــن نمایشــگاه یکــی 
نمایشــگاه هایی اســت کــه در اروپــا برگــزار می شــود، 

ــوان  ــر و ج ــا پی ــت آنه ــوه پخ ــیرینی ها و نح ــت ش جذابی
ــکالت  ــگاه ش ــاند. در نمایش ــگاه می کش ــن نمایش ــه ای را ب
ــدگان  ــا تولیدکنن ــک ب ــد از نزدی ــردم می توانن ــس م پاری
ــی  ــد. تولیدکنندگان ــدار کنن ــکالت دی ــروف ش ــای مع برنده
ــی  ــطح بین الملل ــان را در س ــازی جه ــت شکالت س ــه صنع ک
ــای  ــن برنامه ه ــداد همچنی ــن روی ــد، در ای ــار دارن در اختی
ــده  ــرای زن ــامل اج ــه ش ــد ک ــزار می کنن ــژه ای را برگ وی
نیــز  ازســوی شــیرینی پزهای حرفــه ای  شکالت ســازی 
ــر در  ــورهای دیگ ــا، در کش ــور م ــالف کش ــر خ ــود. ب می ش
ــگاران  ــرای خبرن ــی ب ــش مخصوص ــگاه ها بخ ــه نمایش هم
پیش بینــی می کننــد. ایــن نمایشــگاه هــم در ابتــدای 
ــا را  ــود، کــه م ــده ب ــدارک دی ــگاران را ت ــاق خبرن ســالن، ات
هــم بــا روی گشــاده پذیرفتنــد و ســریع کارت بازدیــد بــرای 

ــد. ــادر کردن ــا ص م
جذاب ترین قسمت نمایشگاه

عــالوه بــر دیــدن و خــوردن شــیرینی ها وکیک هــای 
ــتور  ــد دس ــش می توانی ــن بخ ــزی، در ای ــگ و فانت رنگارن
بهتریــن نحــوه پخــت شــیرینی های شــکالتی را نیــز دریافــت 
ــوی  ــیرینی پزهای فرانس ــی و ش ــتادان بین الملل ــد. اس کنی
ــار  ــود را در اختی ــت خ ــای پخ ــگاه، روش ه ــن نمایش در ای
در  می گذارنــد.  جــوان  شــیرینی پزهای  و  عالقه منــدان 
اینجــا هیــچ راز و رمــزی وجــود نــدارد و می توانیــد دســتور 
پخــت هــر نــوع کیــک وکلوچــه ای را از سرآشــپزان حرفــه ای 

ــد. ــت کنی درخواس
سالن ویژه کاکائو

ــورهای  ــرای کش ــمتی ب ــس قس ــکالت پاری ــگاه ش در نمایش
ــوی جهــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.  تولیدکننــده کاکائ
در ایــن بخــش نحــوه اســتفاده از کاکائــو مرحلــه بــه 
ــراه  ــه هم ــنتی ب ــن س ــد. آیی ــش درمی آی ــه نمای ــه ب مرحل
ــو  ــده کاکائ ــورهای تولیدکنن ــی کش ــی و بوم ــیقی محل موس
ــی آورد.  ــود م ــو به وج ــگاه کاکائ ــاد را در نمایش ــی ش فضای
در ایــن نمایشــگاه همــه روزهــا همــراه بــا جشــن و رقــص و 
موســیقی، بــا شــکالت از بازدیدکننده هــا پذیرایــی می شــود. 
از  بیشــتر  ایــن بخــش  به طورمعمــول شــرکت کنندگان 

ــت. ــل اس ــکا و برزی ــن، جامائی ــکای التی ــا، امری افریق
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بخش ویژه شکالت های طرح دار
انــواع شــکالت ها را بــه شــکل بــرج ایفــل تــا کیــف، کفــش، 
گل و مــداد، آچــار، پیچ گوشــتی، گیــره، چاقــو، تــوپ، لــوازم 
آرایشــی، انــواع عروســک و لــوازم تزئینــی می تــوان در این 
بخــش دیــد کــه بــرای بازدیدکننــدگان و به ویــژه کــودکان 

بســیار جــذاب بــود. 
شیرینی معروف فرانسوی در نمایشگاه

ــی  ــر کس ــه ه ــوی ک ــروف فرانس ــیرینی مع ــاکارون« ش »م
ایــن  در  می کنــد.  امتحــان  را  آن  یک بــار  پاریــس  در 
ــر  ــد. اگ ــا می درخش ــای زیب ــا رنگ ه ــان ب ــگاه همچن نمایش
ــاکارون  ــیرینی های م ــی ش ــم واقع ــد طع ــی می خواه کس
ــی »ال دوره«  ــه شیرینی فروش ــک ب ــدون ش ــد، ب را بچش
ــیرینی در  ــن ش ــی رود، ای ــس م ــه« در پاری ــر هرم ــا »پی ی
ــد  ــی مانن ــر و متنوع ــای دلپذی ــا و طعم ه ــه رنگ ه مجموع
ــل و  ــکالت، کارام ــون و ش ــای گوناگ ــاس، میوه ه گل رز، ی

ــود. ــه می ش ــل و... عرض وانی
سرزمین شکالت نمایشگاه مخصوص کودکان

ــرای  ــی ب ــی فعالیت های ــور اختصاص ــوکولند« به ط در »ش
ــتند.  ــی هس ــی آموزش ــه همگ ــود ک ــام می ش ــودکان انج ک
ــازی و ســرگرمی های جذابــی ازســوی آشــپزهای تــازه کار  ب
ــه  ــه توج ــده ک ــه ش ــر گرفت ــپزی در نظ ــاس آش ــا لب ب
ــال  ــا 12س ــودکان ۳ ت ــد. ک ــب می کن ــا را جل ــه بچه ه هم
ــپزهای  ــا آش ــراه ب ــکالت، هم ــرزمین ش ــد در س می توانن
فعالیت هــای  در  و  بپزنــد  کیــک  و  شــیرینی  جــوان 
ــزرگ  ــن بخــش شــانس ب ــد. ای ــرکت کنن شکالت ســازی ش
ورود بــه دنیــای شــکالت و تبدیــل شــدن بــه یــک هنرمنــد 
ــرای کــودکان ایجــاد می کنــد  ــزرگ صنعــت شــکالت را ب ب

ــد. ــازی کنن ــکالتی ب ــه ش ــا در خان ت
بخش فضای شکالتی

ــای  ــواع طعم ه ــد ان ــگاه می توانی ــمت از نمایش ــن قس در ای
ــرکت کننده در  ــای ش ــد. برنده ــان کنی ــون را امتح گوناگ
نمایشــگاه شــکالت پاریــس همــراه بــا اجراهایــی بی نظیــر از 
ــیرینی ها  ــکالت ها و ش ــمزه ترین ش ــکالت، خوش ــد ش تولی
را عرضــه می کننــد. اینجــا بــوی خــوش کاکائــو و شــیرینی 

فضــای شــکالتی ویــژه ای را ایجــاد کــرده اســت.
بخش آموزشی شکالت

تجربه هــای سرآشــپزان بین المللــی بــا اجــرای زنــده 
تولیــد انــواع شــکالت در اختیــار عالقه منــدان قــرار 

می گیــرد و حاضــران می تواننــد پرســش های خــود را از 
ــی و  ــای آموزش ــند. کارگاه ه ــی بپرس ــپزهای بین الملل سرآش
ســخنرانی کارشناســان صنعــت شــکالت نیــز بــرای آگاهــی 

ــود. ــزار می ش ــدگان برگ ــتر بازدیدکنن بیش
بخش فروشگاه کتاب شکالت

نمایشــگاه شــکالت پاریــس در یــک اقــدام فرهنگی، بخشــی 
ــه فــروش کتــاب اختصــاص داده اســت. در  از نمایشــگاه را ب
ایــن قســمت می تــوان بهتریــن کتاب هــای آشــپزی و 
ــوان از  ــه می ت ــر آنک ــداری و جالب ت ــیرینی پزی را خری ش
ــرد.  ــات ک ــز مالق ــا نی ــن کتاب ه ــندگان ای ــا نویس ــک ب نزدی
ــرض  ــاب در مع ــنده کت ــوی نویس ــا ازس ــن کتاب ه جدیدتری

ــود. ــته می ش ــروش گذاش ف
نمایش لباس های شکالتی

برنامه هــای  دیگــر  از  شــکالتی  لباس هــای  نمایــش 
ســرگرم کننده و خالقانــه نمایشــگاه شــکالت پاریــس اســت 
کــه نمونــه ای بی نظیــر از طراحــی لبــاس بــا شــکالت اســت. 
ــازی  ــاالن شکالت س ــا فع ــان ب ــد جه ــان م ــن طراح برتری
ــا و  ــکالتی زیب ــای ش ــاخت لباس ه ــرای س ــی را ب گروه های

فوق العــاده آمــاده کرده انــد.
بسته بندی شکالت

در نمایشــگاه شــکالت پاریس از ســال گذشــته میــالدی برای 
نخســتین بار یــک محــل ویژه بــرای تجهیــزات آزمایشــگاهی، 
بســته بندی و خدمــات مربــوط بــه صنعــت شــکالت در نظــر 
ــی از  ــد، نمایش ــدگان می توانن ــه تولیدکنن ــد ک ــه ش گرفت
ــش  ــه نمای ــود را ب ــگاهی خ ــدی و فروش ــای تولی توانمندی ه

بگذارنــد. حضــور ایــن بخــش امســال هــم تکــرار شــد.
جوایز شکالت پاریس فرانسه

ــکالت  ــر ش ــای برت ــه برنده ــگاه ب ــن نمایش ــی از ای در بخش
ــی  ــکالت، جایزه های ــای ش ــرح در دنی ــازان مط و شکالت س
ــاالن  ــی از فع ــور قدردان ــن به منظ ــن آیی ــود. ای ــدا می ش اه
صنعــت شکالت ســازی جهــان همــراه بــا جشــن و موســیقی 
ــو  برگــزار می شــود. در ایــن نمایشــگاه تولیدکننــدگان کاکائ
ــا  ــو ب ــدگان کاکائ ــن تولیدکنن ــه بهتری ــده و ب ــم معرفی ش ه
ــی  ــگاه بین الملل ــود. نمایش ــی داده می ش ــت جایزه های کیفی
فرانســه راه ارتباطــی بیــن کشــاورزان تولیدکننــده کاکائــو و 
ــگاه  ــن نمایش ــت. در ای ــرده اس ــوار ک ــازان را هم شکالت س

امــکان همــکاری و ســفارش هــم وجــود دارد.
فروشگاه محصوالت تبلیغاتی

در بخشــی از ایــن نمایشــگاه محصــوالت تبلیغاتــی از 
ــایل  ــایر وس ــن و س ــوز و پیراه ــا بل ــه ت ــد گرفت پیش بن
ــادگاری  ــرای ی ــکالت ب ــگاه ش ــارک نمایش ــا م ــی ب تبلیغات

می رســد.  به فــروش  و  می شــود  عرضــه 
ــه  ــوی ک ــان فرانس ــس از عکاس ــگاه عک ــی دو نمایش برپای
فقــط از شــکالت عکاســی کــرده بودنــد از دیگــر جاذبه هــای 

ــود. فرهنگــی ایــن نمایشــگاه ب
حضور پررنگ چشم بادامی ها

ــود  ــگ خ ــور پررن ــا حض ــم ب ــن ه ــن و ژاپ ــورهای چی کش
ــا  ــکلی ج ــه هرش ــم ب ــکالت ه ــازار ش ــد در ب ــالش می کنن ت

ــد،  ــه نمایــش می گذارن ــاز کننــد، ژاپنی هــا آییــن چــای را در طــول نمایشــگاه به طــور مرتــب ب ب
ــد. ــزه می ده ــای م ــا چ ــم ب ــکالت ه ش

ــواع باقلــوا و شــیرینی  مراکشــی ها و باقلــوا: در نبــود کشــوری ماننــد ایــران، مراکشــی ها هــم ان
کشــورهای مســلمان را در ایــن نمایشــگاه عرصــه کردنــد کــه بــه مــذاق فرانســوی ها هــم خــوش 

 . مد آ
ــز  ــه گ ــل ب ــر تبدی ــی تغیی ــا کم ــان ب ــز اصفه ــت گ ــده: مدت هاس ــه فرانسوی ش ــان ک گزاصفه
فرانســوی شــده و در بــازار نویــل جــای خــود را بــاز کــرده اســت. شــیرینی نوقــا هــم بــا همیــن 

ــود.  ــه می ش ــام عرض ن
مجســمه های شــکالتی بــزرگ: انــواع مجســمه های بــزرگ شــکالتی از جاذبه هــای ایــن 

ــژه بــرای گرفتــن عکس هــای یــادگاری اســت. نمایشــگاه به وی
ــات  ــوز آبنب ــا هن ــده، ام ــات ش ــر از آبنب ــروز پرطرفدارت ــکالت ام ــه ش ــت ک ــت اس ــات: درس آبنب
ــل  ــر، کارام ــواع عط ــوش ان ــوی خ ــا ب ــی ب ــای محل ــژه آبنبات ه ــودش را دارد، به وی ــق خ ــم رون ه

و شــکالت. 

ــده از  ــاخته ش ــد، س ــی بمانن ــا باق ــد مدت ه ــه می توانن ــته گل هایی ک ــی: دس ــای تزئین گل ه
ــو و  ــگ و ب ــه باشــند، هــم خــورده شــوند و هــم از رن ــن هدی ــی کــه می تواننــد بهتری آبنبات های

ــوید. ــت ش ــان سرمس مزه ش
باز هم جای خالی ایران

ــواع  ــان، ان ــکالت در آذربایج ــواع ش ــی، ان ــیرینی های محل ــراوان در ش ــوع ف ــود تن ــا وج ــران ب ای
باقلــوا در یــزد، گــز اصفهــان، ســوهان قــم، کاک کرمانشــاه، باســلوق تبریــز، نقــل ارومیــه، گالب 
ــن  ــدارد. از ای ــن نمایشــگاه ها حضــور ن کاشــان، مســقطی شــیراز و ده هــا محصــول دیگــر، در ای
رو، ســازمان نمایشــگاه ها و مرکــز تجــارت و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد تدبیــر اساســی 
در ایــن زمینــه بیندیشــد. البتــه مــا در نمایشــگاه شــکالتی پیــدا کردیــم کــه زیــره ایــران در آن 

بــه کار رفتــه بــود بــا نــام ایــران.

خبرنگار اعزامی »گسترش تجارت«

دیگر بخش های نمایشگاه
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شرط تأثیر چای و شکالت در 
طوالنی شدن عمر

ــر  ــرد ب ــالم ک ــس اع ــل انگلی ــی می ــه دیل روزنام
اســاس جدیدتریــن پژوهــش انجــام شــده، خــوردن 
شــکالت و نوشــیدن چــای یــا قهــوه بــه یــک شــرط 
مــی توانــد در طوالنــی شــدن زندگــی انســان موثــر 

باشــد.
نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه افــزودن 
»روی« بــه چــای، شــکالت و قهــوه ترکیبــی را 
ــه  ــری را ب ــد پی ــی توان ــه م ــد ک ــی ده ــکیل م تش

ــدازد. ــر بین تأخی
همچنیــن ایــن دســتور العمــل در برابــر فرســودگی 
ــول  ــی در ط ــور طبیع ــه ط ــه ب ــدن ک ــی ب داخل
ــر  ــده و منج ــم ش ــان متراک ــدن انس ــا در ب ــال ه س
ــز  ــود، نی ــی ش ــر م ــاری آلزایم ــا بیم ــرطان ی ــه س ب

ــد. ــی کن ــت م مقاوم
ــدن را  »روی« یکــی از عناصــر طبیعــی اســت کــه ب
ــد  ــد تولی ــود مانن ــف خ ــیاری از وظای ــام بس در انج
ــی و  ــتگاه ایمن ــت دس ــن و تقوی ــولین و پروتئی انس

ــی رســاند. ــاری م ــن ی ــد جنی رش
پژوهشــگران آلمانــی دانشــگاه فریدریش آلکســاندر 
ارالنگــن شــهر نورنبــرگ اعــالم کردنــد »روی« حتی 
در صورتــی کــه مقــدار زیــادی از آن اســتفاده شــود 
مکملــی نســبتًا ایمــن اســت و وجــود آن در وعــده 
ــان  ــر انس ــول عم ــش ط ــث افزای ــی باع ــای غذای ه

مــی شــود.
ایندانشــمندان آلمانــی افزودنــد: »روی« فوایــد 
ــری  ــد و جلوگی ــرد کب ــود عملک ــد بهب ــری مانن دیگ
از نارســایی هــای قلبــی داشــته و نقــش مهمــی در 
ــان دارد. ــای انس ــری و رفتاره ــدرت یادگی ــود ق بهب

ــوه  ــای، قه ــد دارد چ ــن تاکی ــش همچنی ــن پژوه ای
و شــکالت دارای مقادیــر قابــل توجهــی آنتــی 
اکســیدان اســت کــه بــه بــدن انســان بــرای مبــارزه 

ــد. ــی کن ــک م ــا کم ــلول ه ــرگ س ــا م ب

ــالم  ــی اع ــام پژوهش ــا انج ــی ب ــمندان آلمان دانش
ــه  ــوه ب ــای و قه ــکالت، چ ــتفاده از ش ــد اس کردن
ــد باعــث افزایــش  همــراه مقــداری »روی« مــی توان
ــود. ــری ش ــد پی ــدن رون ــد ش ــان و ُکن ــر انس عم
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ه کـــــــــوتــــــــا

جــــهان کنار  و  گوشه  از   

ترجمه  :تحریریه شهد

یک شرکت شکالت سازی آلمانی به نژاد پرستی متهم شد

آلمان در سطح جهانی به عنوان سومین تولید کننده بزرگ شکالت بعد از هلند و آمریکا مطرح است اما این بار شرکت شکالت 
سازی Sarotti این کشور به نژاد پرستی متهم شده است.

به گزارش گروه ترجمه  و به نقل از fdesouche، شــرکت Sarotti که نام آن به عنوان یکی از ده شرکت معتبر آلمانی در 
زمینه تولید، فرآوری و بسته بندی شکالت در آلمان مطرح است، در طراحی بسته بندی آخرین محصول تولیدی خود از تمثال 

سه آدمک با چهره هایی سیاه و عمامه هایی همانند پوشش سر در بین مردان هندی استفاده کرده است.

به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی در آلمان، این نوع سیاســت در طراحی و بسته بندی که توسط این شرکت اتخاذ شده، 
نوعی اهانت به سیاه پوستان و همچنین حقیر شمردن پوشش های مرسوم در سایر کشور ها به شمار می رود.
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صادرکنندگان بزرگ شکالت در جهان

تصور اینکه شــخصی را بیابید که به نوعی درگیر جادوی شــیرین یا تلخ یکی از محصوالت شکالتی نباشد تقریبا 
غیرممکن اســت. از این رو عرضه و تقاضا در این بازار هیچگاه گرفتار چالش هایی از جنس تجارت نشــده و به قول 

اقتصادی ها هوای آن همیشه آفتابی است!

شکالت به عنوان یکی از پرطرفدارترین خوراکی ها در جهان همواره گردش مالی قابل توجهی را به خود اختصاص می 
دهد. تصور اینکه شخصی را بیابید که به نوعی درگیر جادوی شیرین یا تلخ یکی از محصوالت شکالتی نباشد تقریبا 
غیرممکن اســت. از این رو عرضه و تقاضا در این بازار هیچگاه گرفتار چالش هایی از جنس تجارت نشــده و به قول 
اقتصادی ها هوای آن همیشه آفتابی اســت! آمار نیز به نوعی گفته های ما را تایید می کنند: مجموع ارزش صادرات 
شکالت در جهان طی سال گذشته میالدی برابر با 27.6 میلیارد دالر بوده است. این آمار بیانگر رشد 4.9 درصدی در 
فاصله زمانی سال 201۳ تا انتهای 2017 خواهد بود. همچنین در مقیاس ساالنه )2016/17( نیز رشد 4.1 درصدی برای 

این بازار گزارش شده است.

میان کشورهای صادرکننده؛ اروپایی ها باالترین ارزش دالری در ســال 2017 را به خود اختصاص داده اند. قاره سبز 
20.6 میلیــارد دالر از مجموع گــردش مالی صادرات 
شــکالت معادل 74.2 درصد را به نــام خود ثبت کرده 
اســت. در این میان 1۳.7 درصد برای آمریکای شمالی، 
8.5 درصد برای آسیا و 1.۳ درصد برای آمریکای التین 
)بدون حضور مکزیک/ با حضور منطقه کارائیب( محاسبه 
شده است. میزان کمتری برابر با 1.2 درصد برای آفریقا و 
1.1 درصد نیز برای اقیانوسیه با پرچمداری استرالیا ثبت 

شده است.
کشورهایی که نامشان در ادامه مطلب می آید، مجموعا 
80.۳ درصد ارزش دالری صادرات شکالت در سال 2017 

میالدی را به خود اختصاص داده اند.

ــد  ــزان رش ــن می ــر، باالتری ــدگان برت ــان صادرکنن می
ــرای  ــزارش ب ــن گ ــه ای ــان تهی ــا زم ــال 201۳ ت از س
ــا رشــد ۳7.9 درصــد، ایتالیــا 22.8 درصــد،  ــادا ب کان
هلنــد 14.1 درصــد، اســپانیا 11.2 درصــد و آلمــان 8.2 

درصــد بــه ثبــت رســیده اســت.

آمــار کاهشــی نیــز بــه روســیه بــا منفــی 17.9 درصد، 
ترکیــه 15.5- درصــد، اتریــش 12.۳- درصد، فرانســه 

7.۳- درصــد و انگلیــس 0.1- درصد اختصــاص دارد.

منبع: پول نیوز

سهم صادرات از کل جهانارزش صادرات به دالرکشوررتبه

17.5 $4,800,000,000آلمان1

11 $3,000,000,000بلژیک2

7.2 $2,000,000,000ایتالیا3

7.1 $2,000,000,000هلند4

6.0 $1,700,000,000آمریکا5

5.5 $1,500,000,000لهستان6

5.4 $1,500,000,000کانادا7

5.2 $1,400,000,000فرانسه8

3.2    $893,200,000انگلیس9

3.1    $851,700,000سوئیس10

2.3    $645,100,000مکزیک11

2.0    $577,700,000روسیه12

1.7    $458,800,000ترکیه13

1.6    $445,300,000اتریش14

کلبه شکالتی در فرانسه ساخته شد که رویای عاشقان به شیرینی و شکالت را تحقق می بخشد.
به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ یک هنرمند خالق فرانسوی کلبه شکالتی ساخته است تا 

رویای عاشقان شکالت را به حقیقت تبدیل کند. تمام وسایل داخل این کلبه از جنس شکالت است.

کلبه شکالتی توسط فردی به نام "Jean-Luc Decluzeau "ساخته شده است که در صنعت شکالت سازی فعالیت دارد. این کلبه تنها 
برای یک شب اجاره داده می شود و هزینه یک شب اقامت آن حدود 59 دالر اســت. کلبه شکالتی برای عالقمندان ارزشی بیش از گذراندن 
در یک خانه معمولی را دارد و آنها احساس می کنند داستان افسانه ای هانســل و گرتل را با ورود به این کلبه تجربه خواهند کرد. عاشقان به 

افسانه کلبه های شکالتی تا ماه نوامبر این خانه را رزرو کرده اند.
در این کلبه 1.5 تن شکالت به کار رفته شده و مساحت آن 18 متر مربع و ظرفیت این خانه برای 4 نفر است.

ساخت کلبه شکالتی در فرانسه +تصاویر
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کتاب ارزیابی وضعیت صنعت کشور با تاکید بر صنعت غذا و 
بررسی شاخص های امنیت غذایی تدوین شد

رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از تهیه و تدوین کتاب با 
موضوع ارزیابی وضعیت صنعت کشــور با تاکید بر صنعت غذا و بررسی 

شاخص های امنیت غذایی خبرداد.
به گزارش فودنا و به نقل از روابط عمومی موسســه پژوهشــی علوم و 
صنایع غذایی، »دکتر قدیر رجب زاده« بیان کرد: کتاب مذکور با عنوان 
»ارزیابــی وضعیت صنعت کشــور و با تأکید بر صنعت غذا و بررســی 

شاخص های امنیت غذایی« منتشر شده است.
وی با تاکید بر اینکه این کتاب در اختیار پژوهشــگران و فعاالن بخش 
صنعت به ویژه صنایع غذایی قــرار می گیرد در خصوص اهداف تدوین 
این کتاب گفت: ارزیابی وضعیت بخش های مختلف صنعتی کشــور به 
لحاظ شاخص های کلیدی عملکرد آنها، مقایسه وضعیت صنایع غذایی 
با ســایر بخش های صنعتی و بررسی شــمای کلی از وضعیت شاخص 
های اصلی امنیت غذایی در کشور از جمله مهمترین اهداف تدوین این 

کتاب به شمار می روند.
==========================================

کشف شکالت قاچاق در شاهرود
مامــوران پلیس شــاهرود در بازرســی از یک دســتگاه اتوبوس ۸00 

کیلوگرم شکالت خارجی قاچاق کشف کردند.
سرهنگ ســید مجتبی اشــرفی فرمانده انتظامی شهرســتان شاهرود 
گفت : این محموله قاچاق  240 میلیون ریال ارزش داشت که با تالش 

ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شهرستان شاهرود کشف شد.
ایستگاه بازرسی شهید نوری در جاده تهران - مشهد قرار دارد.

======================================================
استانداردسازی حضور در بازارهای جهانی را فراهم می کند

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: تولید کاالی باکیفیت سبب 
جذب مشتری می شود و همین موضوع رشد اقتصادی را رقم می زند و 

حضور در بازارهای جهانی را فراهم می کند.
همایش روز ملی کیفیــت و اختتامیه پانزدهمیــن دوره ارزیابی ملی 
کیفیت ایران با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، نایب رئیس 
مجلس شورای اســالمی، رئیس انجمن ملی کیفیت ایران، نمایندگان 
بخش خصوصی و صنایع و نماینــدگان مجلس در محل اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز شد.
فرزین انتصاریــان رئیس انجمــن مدیریت کیفیت ایران در حاشــیه 
مراســم روز ملی کیفیت در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنــگاران جوان، افزود: کیفیــت در هر جامعــه ای از اهمیت باالیی 
برخوردار است و اگر کاال های تولیدی ما با کیفیت باشد به طور طبیعی 

موجب جذب مشتری می شــود و همین موضوع رشــد اقتصادی را رقم 
می زند و حضور در بازارهای جهانی را فراهم می کند.

رئیس انجمــن مدیریت کیفیت ایران گفت: امروز اســتاندارد ســازی و 
افزایش کیفیت در ایران از هر موضوعی مهم تر است و باید در اولویت قرار 
گیرد، چرا کا ما توان تولید کاال و محصوالت را داریم و فقط نیازمند رشد 

کیفیت در آنها هستیم.
========================================================

قیمت مصوب روغن پالم اعالم شد
رییس ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان نرخ مصوب 
روغن پالم را بر اســاس مصوبه کارگروه تنظیم بــازار 3950 تومان اعالم 

کرد.
سیدمحمود نوابی معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان طی نامه ای به روسای سازمانهای صمت استانها نوشت: با 
هدف تسهیل و تسریع در نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای اساسی 
بهرمند از ارز رسمی و در راســتای اجرای بندیک  تصمیمات دستور دوم 
مصوبات نهمین جلســه کارگروه تنظیم بازار مورخ 21 شهریور ماه 97 و 
مطابق بررسی اســناد و مدارک دریافتی از شرکتهای واردکننده، حداکثر 
قیمت فروش روغن خام پالم را معادل 39500 ریال به ازای هر کیلوگرم 
در مبادی ورودی کشــور اعالم می گردد و برای دسترسی سهولت عموم 

در سامانه 124 نیز اعالم گردیده است.
کرایه حمل کرایه هم مطابق اسناد و مدارک مثبته به قیمت اعالمی برای 

توزیع در سطح کشور قابل اعمال خواهد بود.
مضافا همانگونه که قباًل نیز تأکید و تصریح شــده قیمت فوق حداکثری 
است و عرضه با قیمت پایین تر به مصرف کنندگان امری شایسته و مورد 
تقدیر می باشــد. لذا ضمن نظارت مستمر بر رعایت قیمت ها، الزم است 
نســبت به اخذ اســناد و مدارک مربوط به ورود و خروج روغن از مخازن 
مستقر در اســتان و نحوه توزیع آن و ممانعت از فروش به عوامل واسطه 
با هدف بازارســازی و افزایش قیمت اقدام و در مورد تخلفات بدون فوت 

وقت اعمال قانون گردد.
 انتظار دارد نســبت بــه ترغیــب و راهنمایی مصرف کننــدگان عمده 
)کارخانجات روغن نباتی و ســایر واحدهای تولیــدی صنایع غذایی( به 
خرید نیاز واقعی، مســتقیما از مبادی ورودی و به تبع آن کاهش فشــار 

تقاضا در سطح عمومی مبادرت گردد.
========================================================

ثبات نسبی قیمت شیرینی در بازار/نرخ مصوب هر کیلو شیرینی 
تر 26 هزار تومان

یک مقام مسئول گفت:بازار شیرینی در آستانه بزرگترین میالد مسلمانان 
به رغم افزایش تقاضا از ثبات نسبی برخودار است.

علی بهره مند رئیس اتحادیه شیرینی و شــکالت درباره آخرین وضعیت 
بازار شیرینی در آســتانه میالد رسول اکرم اظهار کرد: اگرچه تقاضا برای 
خرید شــیرینی در آســتانه بزرگترین میالد مســلمانان بهتر از روزهای 

گذشته است اما همواره بازار از ثبات نسبی برخودار خواهد بود.
به گفته وی، اعضای اتحادیه در این روز آمادگی الزم برای عرضه شیرینی 
با نــرخ های مصوب قبلی را دارنــد و اتحادیه هیچگونــه برنامه ای برای 

افزایش قیمت ها را ندارد.

بهره مند، نرخ مصوب هر کیلو شــیرینی تر را 26 هــزار، زبان، پاپیون و 
برنجی  21 هزار و 500، گل محمدی را  21 هــزار و کیک یزدی را 15 

هزار تومان اعالم کرد و افزود: قیمت مابقی اقالم تابع عرضه و تقاضاست.
بیشتر بخوانید: قیمت شــیرینی و خشکبار شــب عیدافزایش نمی یابد/ 

تهیه آجیل مرغوب از مراکز معتبر
رئیس اتحادیه شــیرینی و شکالت با اشــاره به اینکه کمبودی در عرضه 
شیرینی وجود ندارد، بیان کرد: براین اساس اتحادیه و مسئوالن  بازرسی 
اصناف بر واحدهای صنفی نظارت کافی را خواهند داشــت تا تخلفی در 

قیمت ها رخ ندهد.
وی در پایان تصریح کرد: مردم هر گونه تخلف در قیمت و شکایات خود 
را می توانند با شــماره تلفن اتحادیــه 66944499-66944411 مطرح 

کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
========================================================
آغاز فعالیت سامانه فروش آرد سایر مصارف از ابتدای دی ماه 97

قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی شــرکت بازرگانــی دولتی ایران گفت: 
شروع فعالیت ســامانه فروش آرد سایر مصارف با یک ماه تأخیر از ابتدای 

دی ماه 97 در سطح کشور عملیاتی می شود.
کامبیز معتمد وزیری، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی شــرکت گفت: 
بنا به درخواســت برخی اتحادیه هــای ذیربط و کانــون انجمن صنفی 
کارخانجات آردسازی ایران مبنی بر تغییر تاریخ اجرای سامانه فروش آرد 

سایر مصارف، فعالیت سامانه از یکم دی ماه آغاز می شود.
سرپرست اداره کل آرد ونان شرکت عدم ثبت نام متقاضیان و بروز مشکل 
در تامین آرد مورد نیاز واحد صنفی و عدم افتتاح حســاب سپید و واسط 

توسط برخی کارخانجات را از دالیل تاخیر فعالیت سامانه دانست.
معتمــد وزیری تاکید کرد: شــرکت های غله و نمایندگی های شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران ضمن مدیریت ســقف گندم در اختیار ،نســبت به 
تامین گندم و آرد مورد نیاز واحدهای خبازی آزاد پز در ماه جاری اقدام 
نمایــد و همچنین کارخانجات آرد اولویت فــروش و مصرف آرد تولیدی 

خود را به استان خود اختصاص دهند.
========================================================

بازار دیگر رقابتی نیست، باید متحد شویم
سامی اســعدی مدیرمارکتینگ هلدینگ مزمز اظهار داشت :مارکتینگ 
معلول بازار رقابتی ست. بازاری که رقبا در حال رقابت و تولید محصوالت 
جدید برای گسترش سهم خود هستند. اما بازار حاضر حال چنین نیست 
و آنقدر دچار نوسانات شده که دیگر مارکتینگ در آن معنای اصلی خود 

را از دست داده است.
ســامی اســعدی در ادامه گفت: جلســاتی در اتحادیه چیپس و پفک با 
موضوع بررسی مشکالت پیش آمده برگزار شده است. برای این جلسات 
از تمامی تولیدکنندگان بــزرگ و کوچک این صنف دعوت به عمل آمده 
اســت. هدفمان این بود که باهم مشــکالت پیش آمده را بررسی و برای 
رهایی از آنها چاره اندیشــی کنیم. برخی از مشکالت نیز در این جلسات 
حل شده است. در این شــرایط بطور مرتب با رقبا نیز در تماس هستیم. 
چون وقتی شرایط بازار خوب نیست، رقابت معنا ندارد. در تالش هستیم، 
روند حرکتی ما با رقبا در بازار همراســتا باشــد. رقابت در بازار باثبات و 

پرتقاضا معنا دارد. در این شرایط باید متحد شویم.
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جهت درج جدیدترین محصول تان می توانید عکس 10 در 10 سانتی متر محصول را به ایمیل
 SHAHD_MAG@YAHOO.COM ارسال نمایید
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ــما  ــای ش ــه ه ــت در برنام ــوآوری و خالقی ــگاه ن ــهد: جای ش
کجاســت؟ 

 یکــی از دالیلــی کــه مجموعــه مهــران پــک را از ســایر همکارانــش متمایــز 
مــی نمایــد  بــه روز بــودن و نــواوری در زمینــه بســته بندی اســت و 
ــا پشــتکار و نوافرینــی همیشــه بــه دنبــال  تیــم طراحــی ایــن مجموعــه  ب
ــتریان  ــت مش ــی جه ــاص و سفارش ــته بندی های خ ــد بس ــی و تولی طراح

خــود میباشــد
شهد: بازار 6 ماهه دوم امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــدات  ــن وابســتگی تولی ــازار ارز و همچنی ــادل ب ــت نامتع ــه وضعی باتوجــه ب
مهــران پــک بــه مــواد اولیــه وارداتــی و تغییــر قیمــت روزانــه و عــدم ثبــات 
قیمــت بــرای مشــتریان شــرایط ســختی را بوجــود امــده اســت ولــی بــا ایــن 
اوصــاف مجموعــه مهــران پــک بــا تمــام قــدرت بــه مســیر توســعه اهــداف 

خــود ادامــه خواهــد داد.
ــی  ــه ارزیاب ــته چگون ــال گذش ــرکت را در س ــرد ش ــهد: عملک  ش

ــه طــور کامــل توضیــح دهیــد. مــی کنیــد، لطفــا ب
 باتوجــه بــه تنــش هــای لحظــه ای کــه از ســال گذشــته تــا کنــون در بــازار 
ــه  ــی مجموع ــد داخل ــی از تولی ــت کاف ــدم حمای ــاده و ع ــاق افت ــران اتف ای
مهــران پــک کمــاکان توانســته اســت شــرایط متعادلــی را بــرای مشــتریان 
ــران  ــال بح ــوان س ــی ت ــال 96 را م ــی س ــه طورکل ــد و ب ــرار کن ــود برق خ

نامیــد.
 شهد: در پایان اگر مطلبی دارید بفرمایید

ــه و  ــواد اولی ــه م ــخت تهی ــرایط س ــد و ش ــازار تولی ــد ب ــه رون ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــود پوشــال ب ــن کمب ــوا و همچنی ــذ و مق ــواع کاغ ــانات قیمــت ان نوس
ــط  ــت توس ــه قیم ــش روزان ــنتی و افزای ــیرینی س ــای ش ــره ه ــد زی تولی
ــرارداده و  ــر ق ــت تاثی ــدی را تح ــته بن ــه و بس ــدات جعب ــازان تولی مقواس
مشــتریانی کــه اکثــرا صاحبــان قنــادی هــا مــی باشــند را دچــار مشــکل 
ــد و در  ــی کن ــر م ــا تغیی ــی آنه ــه مصرف ــر روز قیمــت جعب ــه ه ــوده ک نم
بعضــی مواقــع فاصلــه زمانــی تغییــر قیمــت بــه چندیــن ســاعت میرســد که 
البتــه تولیــد کننــدگان را هــم دچــار شــوک کــرده چــه برســد بــه مشــتریان 
یــا همــان صاحبــان قنــادی هــا ولــی واقعــا کاری از دســت تولیــد کننــدگان 

ــد . برنمــی آی
ــک  ــاد ش ــازار و ایج ــش در ب ــاد تن ــل ایج ــر از عوام ــی دیگ ــفانه یک متاس
ــه  ــکاران جعب ــا و ...( هم ــادی ه ــدگان ) قن ــن مصرف کنن ــد در بی و تردی

ســاز هســتند کــه بــدون در نظــر گرفتــن کیفیــت و فقــط بــه قصــد فــروش 
بیشــتر از مــواد اولیــه بــی کیفیــت و در بعضــی مواقــع بیمــاری زا اســتفاده 
مــی نماینــد و عامــل ســالمتی مصــرف کننــدگان را در نظــر نمیگیرنــد کــه 
ــان  ــکان خودم ــا و نزدی ــواده ه ــن خان ــدگان همی ــرف کنن ــن مص ــه ای البت
هســتند و چیــزی دور از انتظــار نیســت کــه حــاال اینطــور در نظــر بگیریــم 
کــه زیــاد اهمیتــی نــدارد و نهایتــا یــک جعبــه اســت کــه بعــد از مصــرف 
دور میریــزم چــون مــدت زمانــی کــه شــیرینی و یــا هــر محصــول خوراکــی 
ــد از  ــرار میگیرن ــت ق ــی کیفی ــای ب ــدی ه ــن بســته بن ــه در ای ــری ک دیگ
لحــاظ طعــم و مــزه تحــت تاثیــر محیــط یــا همــان جعبــه قــرار میگیرنــد و 

قاعدتــا تــا پایــان زمــان مصــرف در آن بســته مــی ماننــد.
یکــی دیگــر از عوامــل تفــاوت قیمــت در جعبــه هــای شــیرینی 
ــای  ــره ه ــه زی ــه و البت ــای متفرق ــتفاده از مقواه ــکالت اس و ش
شــیرینی بــا کیفیــت درجــه هــای پاییــن اســت کــه واقعــا بایــد در 
مراحــل تولیدشــان شــک نمــود کــه اگــر از پوشــال باکیفیــت و ضدعفونــی 
ــازار رقابتــی قیمــت  کننــده هــای درجــه یــک اســتفاده کننــد قطعــا در ب
خیلــی متفاوتــی نســبت بــه ســایر زیــره هــای بــا کیفیــت نخواهنــد داشــت 
ــده  ــه ش ــی ارای ــت نهای ــه قیم ــوند ک ــد میش ــورت تولی ــه ص ــه چ ــاال ب ح
اینقــدر بــا ســایر تولیــد کننــدگان متفــاوت اســت خــود نیــز جــای بحــث 

خواهــد داشــت. 
ــن  ــی پایی ــه کیف ــای درج ــد مقواه ــرایط تولی ــی ش ــده بررس ــر بن ــه نظ  ب
مــی بایســت در واحدهــای تولیــد مقــوا توســط ســازمان اســتاندارد و اداره 
ــع  ــی مواق ــفانه در بعض ــی متاس ــرد ول ــورت پذی ــر ص ــدی ت ــت ج بهداش
ــی  ــاظ نظارت ــازان از لح ــه س ــرای جعب ــرایط ب ــس ش ــه بالعک ــم ک میبینی
آنقــدر ســخت مــی شــود کــه جعبــه ســاز را بطــور کلــی از تولیــد منصــرف 
ــردد.  ــی گ ــه بســته شــدن واحــد صنفــی و اخــراچ پرســنل م و منجــر ب

ــه نظــر بنــده ایــن ســخت گیــری هــا بیشــتر بایــد در واحدهــای مقــوا   ب
ــه  ــه نکت ــه البت ــازی ک ــه س ــای جعب ــد ه ــا واح ــرد ت ــورت بگی ــازی ص س
ــد  ــه خــود دارای ک ــوا ک ــد مق ــای تولی ــه واحده ــه اینســت ک ــب توج جال
اســتاندارد و شناســه نظارتــی بهداشــت هســتند وقتیکــه مقــوا را بــه جعبــه 
ســازی میفروشــند و هنگامیکــه اداره اســتاندارد بــه جعبــه ســازی مراجعــه 
میکنــد همــان نمونــه ایــی کــه توســط اداره اســتاندارد یــک شــهر دیگــری 
ــی باشــد را از لحــاظ  ــد اســتاندارد م ــه و دارای ک ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی م

ــد. کیفــی و آزمایشــگاهی مــردود مــی نمای

فعالیــت شــرکت مهــران پــک بــه طــور تخصصــی درزمینــه بســته بنــدی  
مقــوای بهداشــتی از جملــه جعبــه هــای شــیرینی و شــکالت وکیــک و 
رســتورانی و همچنیــن تولیــد زیره هــای بهداشــتی کیــک و دســر اســت 
ولــی در کنــار ایــن کار تخصصــی باتوجــه بــه فراهــم بــودن امکانــات این 
مجموعــه در تولیــد بســته بنــدی هــای مقــوای صنعتی نیــز فعالیــت دارد

بستـه بنـدی باکیفیت،
 الزمه ی محصوالت باکیفیت

محمدجواد شیرزاد، مدیرعامل مهران پک

قیمت ارزانتر را باکیفیت بهتر عوض نکنید
















