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ســال  1398بــا شــعار «رونــق تولیــد» توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز شــد ،امــا شــرایط اقتصــادی گویــای
رونقــی ویــژه نبــود ،وضعیــت شــکری کــه بــه مرحلــه ســهمیه بنــدی و دو نرخــی رســید در کنــار تامیــن دیگــر
مــواد اولیــه بــرای صنعــت شــیرینی و شــکالت شــرایط را ســخت تــر کــرد ،بطوریکــه بــه گفتــه دبیــر انجمــن نیــاز
ماهانــه صنعــت بــه شــکر بــا ســهمیه قطــره چکانــی شــکر تخصیــص داده شــده همخوانــی نــدارد و از طــرف
دیگــر روغــن مــورد نیــاز نیــز بــا قیمــت دولتــی غیرقابــل دســترس شــده اســت ،یارانــه آرد هــم بــه صنعــت داده
نمــی شــود و صنعــت کیــک و بیســکویت را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت ،بــازار دیگــر مــواد اولیــه
هــم بــا توجــه شــرایط ویــژه ارز بــا التهــاب مواجــه اســت و ایــن مــوارد چشــم انــداز روشــنی را بــرای صنعــت بــه
همــراه نخواهــد داشــت.
تمــام شــرایط غیرمعمــول بــازار و اقــام دو نرخــی بســتر رونــق تولیــد را بــه بســتر رونــق فســاد تبدیــل خواهــد
کــرد کــه قبــل از وقــوع بایــد چــاره اندیشــی کــرد.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد جمهــوری اســامی ایــران از پیشــرفت چشــمگیر صنایــع شــیرینی و شــکالت
کشــور مــی گویــد و تولیــدات داخلــی را رقیــب جــدی بــرای تولیــدات خارجــی مــی دانــد
در گفتگوهــای متعــدد ،فعــاالن صنعــت از پيشــرفت چشــمگير شــکالت ايــران در چهــار دهــه اخيــر صحبــت مــی
کننــد ،امــا هنــوز از ظرفيــت بــاالي ایــن صنعــت بــراي ايجــاد اشــتغال و بــاال بــردن حجــم صــادرات غيرنفتــي
کشــور ،بهــره کاملــی بــرده نشــده اســت.
پتانســیل ایــن صنعــت تــا حــدی اســت کــه صادراتــش در شــرایط فعلــی دو برابــر واردات آن اســت و اگــر
زیرســاخت هــای رونــق تولیــد بــرای کلیــه صنایــع بخصــوص صنعــت شــیرینی و شــکالت ســازی ایــران فراهــم
شــود بــا توجــه بــه تحریــم هــا نیــز مــی توانــد بازارهــای بــزرگ جهانــی را تســخیر کنــد بــازاری کــه هــم اکنــون
نیــز در آن حضــور دارد ولــی بــه جایــگاه واقعــی خــود نرســیده اســت.
شــرط تســخیر بازارهــای جهانــی ،تولیــد و رونــق تولیــد اســت ،تولیــدی کــه چــوب الی چــرخ آن اســت و انتظــار
مــی رود بــا تغییراتــی کــه در قــوه قضاییــه انجــام شــده اســت و بــا تصمیمــی کــه دولــت مــی گیــرد و بــا همراهــی
کارشناســانه مجلــس شــورای اســامی موجــب برداشــته شــدن موانــع تولیــد در صنعــت شــوند.
هم اکنون برای حمایت عملی قوای حکومتی از تولید باید به موارد زیر توجه فوری و ویژه ای شود
 تسهیالت بلندمدت ،کمبهره و تسهیالت در جهت بازگشت اصل و سود وامهای معوقه بانکی از بینبردن قوانین دست و پاگیر و موازی کاری ادارات و سازمانها جلوگیری از مصوبات متعددی که صنعت را با سردرگمی مواجه می کند واقعیسازی و ثبات قیمت ارز و در دسترس بودن ارز مورد نیاز برای صنعت مبارزهی موثر ،جهادی و بسیج همگانی با قاچاق کاال تجدیــد نظــر در تعرفههــای واردات و صــادرات بــا بهــره گیــری از مشــاوره هــای انجمــن هــا و فعــاالن بخــشخصوصــی
 تخصیــص مشــوقهای صادراتــی و سوبســیدهای بینالمللــی نمایشــگاهی بــرای حضــور بیشــتر در بازارهــایجهانــی
 واکاوی و اصالح نظام مالیاتی و تخصیص مشوقهای واقعی برای کارآفرین ها و صادرکنندگاندر تمــام مــوارد فــوق و کلیــه مــواردی کــه گفتــه نشــد بهــره گیــری از الگوهــای اصولــی کــه مطابــق بــا شــرایط و
فرهنــگ مــا باشــد نیــز بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد کــه امیدواریــم بــا توجــه بــه پتانســیل صنعــت شــیرینی
و شــکالت مســئوالن بــه ایــن بــاور برســند کــه بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغال پایــدار رونــق تولیــد
زیرســاخت اقتــداری اســت کــه صنعــت شــیرینی و شــکالت بــه عنــوان بــازوی قــوی اقتــدار اقتصــادی مــی توانــد ،
نقــش پررنگــی در شــکوفایی اقتصــاد و اعتــای هــر چــه بهتــر پرچــم ایــران اســامی در تمــام دنیــا داشــته باشــد،
باشــد تــا همیــت مســئوالن را در خدمــت بــه صنعــت ،اشــتغال و مــردم عزیــز شــاهد باشــیم.
علی اکبر علیان نژادی
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«علی سالک نجات» داستان پایهگذاری کسبوکارش را روایت میکند

آناتا؛ روایتی از یک نام شیرین
علــی ســالک نجــات یــا همــان حــاج آقــا نجاتــی کســی اســت کــه پایهگذاریکــی از برندهــای
معــروف و نوســتالژیک «آناتــا» اســت .مــردی از تبریــز کــه بــا لهجــه شــیرین ترکــی صحبــت
میکنــد و دهــه نهــم زندگــیاش را میگذرانــد .او در ایــن مصاحبــه تولــد «آناتــا» را روایــت
میکنــد.

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

نــام آناتــا ترکیبــی از مــادر و پــدر بــه زبــان ترکــی اســت .او هــم
بــا توجــه بــه عالقــهای کــه بــه والدینــش داشــته ایــن اســم را
بــرای تولیداتــش انتخــاب کــرده اســت .حــاج آقــا نجاتــی در واقــع
کس ـبوکار پــدر را توســعه داده؛ او از یــک کارگاه کوچــک کارش
را شــروع کــرده و پــس از آن کارگاهــی بزرگتــر راه انداختــه
اســت .امــا عشــق بــه تولیــد در او فروکــش نکــرده و صنعتــی
شــدن کسـبوکارش را در پیــش گرفتــه اســت .هنــوز هــم وقتــی
از تولیــد صحبــت میکنــد ،میتــوان متوجــه ایــن عالقــه شــد.
حــاج آقــا نجاتــی میگویــد« :هنــوز هــم وقتــی ورود و خــروج
کارگــران از کارخانــه را تماشــا میکنــم لــذت میبــرم .لذتــی
کــه بــا هیــچ چیــز عــوض نمیکنــم ».آناتــا برنــدی اســت کــه
اگرچــه روزی بــا چنــد کارگــر محــدود شــروع ب ـهکار کــرد ،امــا
امــروز بیــش از  ۳هــزار نفــر در آن فعالیــت دارنــد .آناتــا یکــی
از قدیمیتریــن برندهــای صنایــع غذایــی اســت کــه تــا کنــون
توانســته بــا بیــش از  ۷۵ســال ســابقه ،یکــی از بزرگتریــن
تولیدکننــدگان انــواع شــکالت ،تافــی ،آبنبــات ،ویفــر ،بیســکویت،
کیــک ،آدامــس ،اســنک ،کراکــر و غــات حجیــم شــده و...
باشــد .حــاج آقــا نجاتــی در بخشــی از صحبتهــای خــود ،بــه
خاطــرهای از دوران کودکــی میپــردازد .خاطــرهای کــه میگویــد
مهمتریــن درس در کســبوکار را بــه او آموختــه اســت.
علــی ســالک نجــات (نجاتــی) موســس و مدیــر عامــل گــروه
صنعتــی نجاتــی – آناتــا ،در ســال ۱۳۱۲در تبریــز بــه دنیــا آمــد و
در خانـهای کوچــک در خیابــان پهلــوی ســابق ،محلــه بیگــم باغی

کــه االن محــدوده مســجد کبــود میشــود ،زندگــی میکــرد او در
خانــواده پــر جمعیتــی کــه فرزنــد اول خانــواده بــود ،بــزرگ شــد و
ســه بــرادر و پنــج خواهــر داشــت کــه بــا پــدر و مــادر خانــوادهای
 ۱۰نفــره بودنــد.
آقــای حــاج محســن ،پــدر خانــواده از مــردان بــا صالبــت ،نیــک و
متعصــب قدیــم و بســیار پایبنــد مذهــب و مقیــد بــه ائمــه اطهــار
علیهــم الســام و از کســبه خــوش حســاب و خوشــنام محلــه بودنــد.
مــردی کــه اقتــدارش در کنــار محبتهایــش و توجــه خاصــش بــه
تحصیــل و تربیــت صحیــح فرزنــدان و انســجام خانــواده موجــب
شــده بــود همــواره او را راهنمــا و پشــتیبانی قــدر بــرای خانــواده
بداننــد.
علــی ســالک نجــات می گویــد :در دوران کودکی و در ســن ۶ســالگی
بــه صالحدیــد مرحومــه مــادرم نــزد بانویــی بهنــام میــرزا خانــم کــه
در نزدیکــی منزلمــان و در خیابــان بهــادری زندگــی میکــرد ،بــه
فراگیــری قــرآن پرداختــم و آیاتــی از کتــاب خــدا را حفــظ کــردم.
بعــد از آن بــه مدرســه رفتــم .تحصیــات اول تــا ششــم ابتدایــی را
در مدرســه کمــال کــه از بهتریــن مــدارس آن زمــان تبریــز بــود
گذرانــدم .مدیــر مدرســه کمــال ،آقــای حــاج کمــال مــردی بســیار
منضبــط و ســختگیر بــود کــه بــه همــه امــور شــخصا نظــارت و
رســیدگی میکــرد و احتــرام خاصــی نــزد معلمــان و دانشآمــوزان
داشــت .ســال  ۱۳۲۶پــس از تمــام شــدن تحصیــات ششــم
ابتدایــی ،بــه دلیــل اینکــه عالقــه زیــادی بــه صنعــت و کار داشــتم،
دوســت نداشــتم درســم را ادامــه بدهــم .ایــن موضــوع را بــا پــدرم
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آناتا؛ از کارگاه کوچک تا یکى از بزرگترین واحدهاى تولید مواد غذایى خاورمیانه
اولین و بزرگترین درس در کسب و کارم را دبستان آموختم زمانیکه معلمم در
کالسهای قرآن سوره «مطففین» را برای ما قرائت و معنی کرد
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در میــان گذاشــتم .پــدرم بــا نظــر مــن مخالــف بــود و عالقــه داشــت
کــه تحصیلــم را ادامــه بدهــم .یــک روز همــراه مــن بــه مدرســه
آمــد .مــرا نــزد آقــای عبــداهلل پاشــازاده ،ناظــم مدرســه کمــال بــرد.
آقــای پاشــازاده از مــن پرســید :چــرا نمیخواهــی ادامــه تحصیــل
دهــی؟ مــن هــم گفتــم مــن بــه کار و بــازار بیشــتر عالقــه دارم.
آقــای پاشــازاده و پــدرم صحبــت زیــادی بــا هــم کردنــد و تــاش
کردنــد تــا مــرا از تصمیمــم منصــرف کننــد .مــن هــم باالخــره قانــع
شــدم کــه تحصیــل را ادامــه دهــم ،امــا در ســال  ۱۳۳۱تصمیــم
خــودم را عملــی کــردم .پــس از پایــان دوره دبیرســتان در مغــازه و
کارگاه پــدر کــه چســبیده بــه منزلمــان بــود ،مشــغول بــه کار شــدم.
پــدرم دو شــغل داشــت ،یکــی آبنباتســازی و قندریــزی و دیگــری
شــیرپزی .البتــه شــیرپزی و تولیــد پنیــر بهصــورت انبــوه و تولیــدی
بــود کــه در حومــه تبریــز و تهــران توزیــع میشــد و مابقــی بــه
فروشــگاههای اطــراف مغــازه خودمــان پخــش میشــد .مــن عالقــه
داشــتم در هــر دو حرفــه تجربــه کســب کنــم و مهــارت پیــدا کنــم.
هــم در کارگاه فــوت و فــن کار را یــاد میگرفتــم و هــم در مغــازه
فنــون فــروش را و ایــن آغــاز راه و ورود مــن بــه دنیــای تولیــد بــود.
مرحــوم پــدرم بهتریــن و بزرگتریــن الگــوی مــن در تــاش ،ســخت
کوشــی ،انصــاف ،خداشناســی و تولیــد و تجــارت بــود.
خاطره ای از دوران دبستان
اولیــن و بزرگتریــن درس در کســب و کارم را دبســتان بــودم کــه
آموختــم .معلــم کالس ســوم دبســتانم همیشــه ســرکالس برایمــان
آیههــای قرآنــی را بــا صــدای دلنشــین تــاوت میکــرد .همــه
مــا دانشآمــوزان هــم بــه دقــت بــه او گــوش میدادیــم .چــون
همیشــه آیههــا را بــا معنــی آنهــا و حتــی تفســیر آنهــا برایمــان
میخوانــد تــا بهتــر بتوانیــم آنهــا را درک کنیــم .او دوســت داشــت
شــاگردانش قــرآن را مثــل درسهــای دیگــر ،مهــم بشــمارند .در یکی
از کالسهــای قــرآن ســوره «مطففیــن» را بــرای مــا قرائــت کــرد.
وقتــی کــه داشــت از معنــی آن صحبــت میکــرد ،بــه چشــمهای
مــن خیــره شــد .معن ـیاش ایــن بــود« :وای بــه حــال کمفروشــان،
آنهایــی کــه کــم را زیــاد میفروشــند و در کیلــو و وزن بــه مــردم کــم
میدهنــد .آیــا آنهــا نمیداننــد (بــرای مجــازات) روزی برانگیختــه
میشــوند ،کــه آن روز بســیار روز بزرگــی اســت ،روزی کــه مــردم در
حضــور پــروردگار عالــم میایســتند .»...آن روز ایــن کلمــات بســیار
بــه دلــم نشســت و بــه خــودم قــول دادم هرگــز کالم خداونــد را
فرامــوش نکنــم و اگــر روزی تاجــر یــا فروشــنده شــدم هیــچ کاالیــی
را گــران بــه مــردم نفروشــم و تقلــب در کارم وارد نکنــم.
چگونگی ورود به عرصه تولید
خاطــرات کودکــى مــن در یــک کارگاه کوچــک قندریــزى در یکــى
از خیابانهــاى قدیمــى شــهر تبریــز شــکل گرفتــه .پــدر مــن در آن
کارگاه ،شــکر ســفید را بــه قنــد قالبگیــرى شــده تبدیــل مىکــرد
و مــن هیچوقــت پیشبینــى نمىکــردم روزی برســد کــه ایــن
کارگاه کوچــک بــه یکــى از بزرگتریــن واحدهــاى تولیــد مــواد
غذایــى خاورمیانــه تبدیــل شــود .محصــول بعــدى ایــن کارگاه ،یــک

نــوع شــیرینی ســنتی بــه نــام شــکر پنیــر بــود کــه طرفــداران زیــادی
در مناطــق شــمال و شــمال غــرب ایــران داشــته و دارد .محصــوالت
مــا بــه ســرعت در بــازار شــناخته شــدند و مــا بــه تولیــد محصــوالت
جدیدتــر عالقهمنــد شــدیم .ایــن رونــد کار از ســال  ۱۳۱۶تــا ســال
 ۱۳۴۶ادامــه یافــت .میتوانــم بگویــم ایــن اولیــن قــدم مــا در کســب
و کارمــان بــود.
زمــان مــا تمــام فعالیتهــای شــیرینیپزی بــه کارگاههــای کوچــک
ســنتی و بــا تعــداد معــدودی کارگــر خالصــه میشــد .در کنــار
مرحــوم پــدر ،چنــد نفــر دیگــر هــم کارگاههــای کوچکــی داشــتند
و بــه قندریــزی و شــیرینیپزی مشــغول بودنــد .بعــد از آن تصمیــم
گرفتــم کــه کارم را از کارگاه کوچــک بــه یــک کار صنعتــی تبدیــل
کنــم .در ســال  ۱۳۴۶مــا کارگاه بزرگــى را در جــاده ائلگلــى تبریــز
خریــدارى کردیــم و اولیــن خــط اتوماتیــک تولیــد آبنبــات و تافــى
را دایــر کردیــم .از ســال  ۱۳۵۱توســعه چشــمگیر ایــن کارگاه آغــاز
شــد و در مــدت کوتاهــى ،تعــداد خطــوط تولیــد بــه چنــد برابــر
افزایــش یافــت .در ایــن زمــان مــا ایــن امــکان را پیــدا کردیــم کــه
بــرای محصوالتمــان در یکــی از خیابانهــای تبریــز فروشــگاهی را هــم
راهانــدازی کنیــم و محصوالتمــان را آنجــا بفروشــیم.

اولین فروش محصولهای آناتا
راهانــدازی اولیــن خــط تولیــد بیســکویت همزمــان بــا اجــرای طــرح
تغذیــه رایــگان در ســالهای قبــل از انقــاب در مــدارس بــود کــه
موجــب شــد ایــن محصولهــا بیــن کلیــه دانشآمــوزان سراســر
کشــور توزیــع شــود کــه عــاوه بــر فــروش خــوب ،تبلیــغ بســیار
موثــری هــم محســوبشــد.
«آناتا» چگونه انتخاب شد
همانطــور کــه اشــاره کــردم کارگاه بــزرگ مــا در
ســال  ۱۳۴۶راهانــدازی شــد و محصوالتمــان بــه
دل مــردم نشســت .نــه تنهــا تبریزیهــا از ایــن
محصــوالت اســتقبال کردنــد ،بلکــه در شــهرهای
مختلــف تولیــدات مــا مــورد توجــه بــود .همیــن
اســتقبال مــردم مــا را تشــویق کــرد کــه کارخانــه

آناتا با بیش از  3000نفر اشتغال و تولید بیش از  140نوع محصول در مسیر توسعه
تنها سه سال پس از آغاز تولید مکانیزه بیسکویت و ویفر( ،قبل از انقالب) صادرات آناتا
به کشورهاى همجوار نیز آغاز شد.
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اشــارتی کوتــاه از آنچــه در مــدت بیــش از هشــتاد ســال بــر مــن و
مجموعــه تولیــدی آناتــا گذشــته ،از راهــی کــه طــی کــردم و مــرا از
نوجوانــی تــا بــه حــال رهنمــون بــوده اســت گرچــه کوتــاه و مجمــل
بــود ،امــا امیــدوارم رســا باشــد .آناتایــی کــه حاصــل ایــن همــه تــاش
بــوده ،از روزی بــا تعــداد انگشــت شــماری کارگــر کار خــود را شــروع
کــرده و امــروز بــا بیــش از 3هــزار نفــر پرســنل حرکــت رو بــه جلــو
دارد .گرچــه کرانهــای آغــازش پیداســت؛ ولــی تــا بیکرانهــا و
بهدســت جوانــان کــه ســرمایههای اصلــی ایــن مجموعهانــد راه را
خواهــد پیمــود .ایــن دگردیســی بــا فــراز و نشــیبها و رخدادهــا
و عــوارض مطلــوب و نامطلــوب میتوانــد درســی آموزنــده بــرای
جوانــان و آیندگانــی باشــد کــه آســتین بــاال میزننــد و بــه کار در
عرصــه تولیــد پــای میگذارنــد .آنهــا بایــد بداننــد کــه در مقابلــه بــا
بالیــا و راههــای بســته یــأس بــه خــود راه ندهنــد و بــرای گــذر از هــر
مانعــی راهــی بجوینــد یــا خــود راهــی بســازند .امیــدوارم پیــکاری
پــر دوام نــه در پــی تامیــن معــاش خــود بلکــه بــا هــدف ایجــاد
اشــتغال بــرای هــزاران جوینــده زندگــی ،کاری افتخارآمیــز و متعالــی
و خدایــی بــرای آنهــا باشــد.

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

بــزرگ بــرای تولیــد انــواع شــیرینى و شــکالت تاســیس کنیــم .ایــن
شــد کــه محــل فعلــی کارخانــه را خریــدم و گــروه صنعتــی نجاتــی را
ثبــت کــردم .بــه فاصلــه یــک ســال بعــد از آن ،خــط تولیــد مکانیــزه
بیســکویت و خــط تولیــد مکانیــزه ویفــر را در کارخانــه نصــب و راه
انــدازى کــردم و ایــن شــد کــه اولیــن گــروه از تولیــدات بیســکویت و
ویفــر بــا مــارک آناتــا بــه بــازار عرضــه شــد .در آن زمــان ،هــم کارگاه
قندریــزى ،هــم کارگاه آبنبــات ،تافــى و هــم کارخانــه بیســکویت و
ویفــر در حــال فعالیــت بودنــد .اســتقبال بیســابقه بــازار از مــارک
آناتــا باعــث شــد کــه در مــدت کوتاهــى،شــعبههاى فــروش شــرکت
نیــز افتتــاح شــود.
برای تداوم فعالیت آناتا برنامهریزی خاصی کردهاید؟
ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
از روزی کــه بــا تــوکل بــر لطــف و حمایــت خــدا شــروع بــه فعالیــت
کــردم تــا کنــون همیشــه ســعی داشــتم بــا توســعه کارم زمینــه تولیــد
و اشــتغال را بــرای کشــورم فراهــم کنــم؛ بهطوریکــه در حــال حاضــر
بیــش از ۳هــزار نفــر در مجموعــه گــروه صنعتــی نجاتــی  -آناتــا بــرای
تولیــد بیــش از  ۱۴۰نــوع محصــول بهطــور مســتقیم مشــغولکار و
فعالیــت هســتند .امیــدوارم بــا برنامهریزیهایــی کــه درخصــوص
توســعه مجموعــه و افزایــش خطــوط تولیــد داریــم ،بتوانیــم بیــش از
پیــش در تحقــق اهدافمــان موفــق بشــویم .مــن تــاش میکنــم کــه
بتوانــم ایــن مجموعــه را ســرپا نگــه دارم .در هــر شــرایطی هــم ایــن
کار را انجــام میدهــم.
از کــی کار صــادرات را شــروع کردهایــد؟ در ابتــدا بــه کــدام
کشــورها صــادرات انجــام دادید؟
تنهــا ســه ســال پــس از آغــاز تولیــد مکانیــزه بیســکویت و ویفــر،
صــادرات آناتــا بــه کشــورهاى همجــوار نیــز آغــاز شــد .محصــوالت مــا
قبــل از انقــاب بــه کشــور افغانســتان و بــه شــرکت یکــی از دوســتان
در کابــل صــادر میشــد؛ ولــی از ســال  ۱۳۷۷بهطــور گســترده
صــادرات را انجــام دادیــم .در حــال حاضــر محصــوالت آناتــا بــه بیــش
از  ۶۰کشــور دنیــا صــادر میشــود؛ بهطوریکــه تاکنــون  ۱۰بــار
مفتخــر بــه کســب مقــام واحــد نمونــه صادرکننــده ملــی شــدهایم.
مــا محصوالتمــان را بــه واســطه بازاریابــی اینترنتــی و حضــور در
نمایشــگاههای تخصصــی بینالمللــی در کشــورهای مختلــف جهــان
بــه مــردم ســایر کشــورها معرفــی کردیــم.
آرزوی شما در این مقطع زمانی
کار و تولیــد آغشــته بــه جســم و روح مــن اســت .عشــق مــن اســت.
وقتــی ورود و خــروج هــزاران کارگــر در صبــح و عصــر را نظــاره
میکنــم ،انــرژی و شــعفی وصــف ناشــدنی برایــم دارد کــه لــذت آن را
بــا هیــچ چیــز دیگــری معاوضــه نمیکنــم .خــدای بــزرگ و مهربانــم
را بــرای ایــن توفیــق سپاســگزارم .آرزو دارم تــا تــوان و نفــس دارم
بــرای توســعه تولیــد و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان کشــورم تــاش
کنــم.
سخن پایانی علی سالک نجات:
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عدم امکان رقابت در صورت
استمرار افزایش هزینهها

www.iranianacm.ir

جمشــید مغــازهای ،دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت شــیرینی و شــکالت در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد مــی
گویــد :بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی در تامیــن مــواد اولیــه و همچنیــن وضعیــت شــکر ،آرد و روغــن ،محصولهــای
تولیــدی صنعــت مــا تــا 20درصــد افزایــش قیمــت داشــت و اگــر ایــن شــرایط کنتــرل نشــود قیمــت هــا بــا افزایــش
بیشــتر نیــز مواجــه خواهدشــد ،ســال گذشــته صــادرات مــا حــدود  ۸۰۰میلیــون دالر ارزآوری بــرای کشــور در برداشــت
و بــا توجــه بــه آنکــه محصــوالت مــا کاالی لوکــس بــه شــمار مــیرود ،از ایــن رو بــا اســتمرار افزایــش هزینههــای
جانبــی تولیــد امــکان رقابــت در بازارهــای هــدف وجــود نخواهــد داشــت.
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صادرات  800میلیون دالری در سال 97

نشــر یه شهد شــماره چهل و سو م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

مصوبــه تخصیــص شــکر و روغــن دولتــی بــرای اعضــای
انجمــن بــه چــه صــورت انجــام شــد و آیــا نیــاز صنعت
را بــراورده کرد؟
شــکر بــا نــرخ مصــوب بــه صــورت ماهانــه توزیــع میشــود و
بــا وجــود آنکــه بــه طــور متوســط ماهانــه حــدود  ۵۰هــزار تــن
شــکر در صنعــت مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،امــا طبــق
رایزنیهــای صــورت گرفتــه قــرار شــد  ۴۰هــزار تــن شــکر بــا
نــرخ مصــوب  ۳هــزار و  ۴۰۰تومــان در اختیــار واحدهــا قــرار
گیــرد کــه ایــن میــزان بصــورت کامــل نیــاز صنعــت را تامیــن
نمــی کنــد
میــزان مصــرف روغــن بــرای صنعــت شــیرینی و شــکالت در
ســال ۲۰۰هــزار تــن اســت و براســاس پیگیریهــای صــورت
گرفتــه قــرار اســت ماهانــه رقمــی حــدود  ۴تــا  ۵هــزار تــن
روغــن از محــل ذخایــر اســتراتژیک یــا محلهایــی کــه شــرکت
بازرگانــی دولتــی در اختیــار کارخانههــای روغنکشــی قــرار
میدهــد ،در اختیــار واحدهــا قــرار گیــرد.
البتــه دولــت کارخانههــا را موظــف کــرده تــا روغــن در اختیــار
واحدهــا قــرار دهنــد ،امــا تاکنــون ســهمیهای کــه داده شــده،
بســیار انــدک بــود و ضمــن اینکــه بیشــترین مصــرف در روغــن
بــا منشــاء پالــم اســت ،از ایــن رو تامیــن مابقــی نیــاز از بــازار
آزاد اســت کــه بــرای صنعــت بــه ســختی اســت.
آیــا تصمیمــی بــرای ثبــات و یــا افزایــش قیمــت
داریــد؟
در حــال حاضــر قیمــت گنــدم ،شــکر و روغــن افزایــش داشــته
اســت و حتــی شــاهد ایــن هســتیم کــه گنــدم افزایــش ۱۰۰
درصــدی داشــت و همچنیــن بــا حــذف یارانــه گنــدم از صنــف و
صنعــت ،قیمــت هــر کیلــو گنــدم از  ۹۰۰بــه یــک هــزار و ۸۵۰
و آرد از یــک هــزار و  ۳۰۰بــه  ۲هــزار و  ۴۰۰تــا  ۲هــزار و ۵۰۰
تومــان افزایــش یافتــه کــه تمامــی ایــن عوامــل افزایــش هزینــه
تولیــد و قیمــت تمــام شــده را بــه همــراه داشــته اســت.
در ضمــن ،بــا توجــه بــه آنکــه ســایر مــواد اولیــه از خــارج تهیــه
میشــوند ،از ایــن رو واردات بــا ارز آزاد ،افزایــش هزینههــای
تولیــد را در بــردارد کــه تولیدکننــدگان بــرای جبــران هزینههــا
چــارهای جــز تغییــر قیمــت محصــول نهایــی ندارنــد و بــا توجــه
بــه شــرایط کنونــی ناچــار بــه افزایــش قیمتهــا هســتیم و
بایــد گفــت؛ همیــن افزایــش هزینههــای تولید،باعــث شــده کــه
محصــول هــا  ۱۰تــا  ۲۰درصــد رشــد داشــته باشــد.
در ضمــن ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه مــا هیــچ وقــت

موافــق ایــن افزایــش قیمتهــا نیســتیم زیــرا بــا توجــه بــه
پایینبــودن ســرانهی مصــرف بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت
در کشــور ،شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه بــا گــران شــدن ایــن
تولیــدات ،ســرانهی مصــرف کمتــر از قبــل شــود و ایــن امــر بــه
ســود صنعــت مــا نخواهــد بــود.
بــه نظــر شــما چــه اقداماتــی را بــرای رونــق ایــن
بخــش از صنعــت بایــد انجــام داد؟
دولــت بایــد راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت تولیــد در نظــر
بگیــرد و بایــد بگویــم؛ مهمتریــن مشــکل ایــن صنعــت در
ســالهای گذشــته ،تأمیــن مــواد اولیــه از نظــر افزایــش قیمــت
و کمبــود مــواد اولیــه بــود.
همچنیــن مشــکالت مربــوط بــه ثبــت ســفارش ،تأمیــن ارز،
گشــایش اعتبــارات اســنادی و ســایر مســائلی کــه تمــام صنایــع
کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده ،از جملــه دیگــر مشــکالت
ایــن صنعــت در ســال گذشــته بــوده اســت کــه میبایســت
اقدامــات موثــری انجــام شــود.
وضعیــت صــادرات شــیرینی و شــکالت بــه چــه
صــورت اســت؟
ســال گذشــته صــادرات محصــوالت صنعــت بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت حــدود  ۸۰۰میلیــون دالر ارزآوری بــرای
کشــور در برداشــت و بــا توجــه بــه اینکــه محصولهــای صنعــت
مــا ،کاالی لوکــس بــه شــمار م ـیرود ،از ایــن رو بــا اســتمرار
افزایــش هزینههــای تولیــد امــکان رقابــت در بازارهــای هــدف
وجــود نخواهــد داشــت.
و امــا آخریــن ســوال در آســتانه هجدهمیــن نمایشــگاه
شــیرینی و شــکالت هســتیم ،شــرایط ثبــت نــام در
چــه مرحلــه ای اســت و چــه پیــش بینـیای را از ایــن
نمایشــگاه داریــد؟
شــرایط ثبــت نــام تــا االن وضعیــت خوبــی دارد و بــا توجــه
بــه مراحــل مقدماتــی و پیــش ثبــت نامهــا ،فضــای
اختصــاص یافتــه بــه ایــن نمایشــگاه در مرحلــه تکمیــل
اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم ســالنهای دیگــری هــم بــه
ایــن رویــداد مهــم اضافــه کنیــم ولــی یکــی از دغدغــه هــای
مهــم مــا ،بــا توجــه بــه مشــکالت ارزی و تحریــم ،حضــور کــم
مشــارکتکنندگان خارجــی اســت .
زمــان برگــزاری نمایشــگاه  22الــی  25شــهریور 98اســت
کــه در غــرب محــل دایمــی محــل دایمــی نمایشــگاههای
بینالمللــی برگــزار میشــود.
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شیرینی و تلخی  ،اقتصاد شیرین
در استان آذربایجان شرقی
 15ســال اســت ایــران بــه جمــع صادرکننــدگان شــیرینی و شــکالت پیوســته و در ایــن میــان آذربایجــان شــرقی ،جایــگاه
ویــژه ای بــرای خــود بــاز کــرده اســت.
صنعتــی کــه از  100واحــد تولیــدی در آذربایجــان شــرقی 15 ،واحــدِ آن ،برنــد جهانــی شــده و محصوالتشــان در همــه قــاره
هــا بــه فــروش مــی رســد.
البته صادرات آن ،دست کم  25درصد بیشتر از فرش دستبافت است ،و به حق باید صنعت شیرینی هم باشد ...
تبریز ،پایتخت شیرینی و شکالت ایران
تولیــد دســتی و ســنتی شــیرینی در آذربایجــان شــرقی و تبریــز،
قدمــت  500ســاله دارد و بــه علــت نزدیکــی تبریــز بــه اروپــا،
آســیای میانــه و قفقــاز در کنــار مــراودات تجــاری ،تهیــه و
عرضــه انــواع شــیرینی ســنتی آمیختــه بــا فــن و هنــر و اصــول
تغذیــه در ایــن کهــن شــهر ،مــورد توجــه خاصــی قــرار گرفتــه
اســت.
صنایــع شــیرینی و شــکالت در آذربایجــان شــرقی از دهــه 70
رونــد رو بــه رشــدی بــه خــود گرفــت تــا جایــی کــه امــروزه
نزدیــک بــه  50درصــد تولیــدات ایرانــی و  54درصــد محصــوالت
صادراتــی ،بــه ایــن اســتان تعلــق دارد.
نام و نشان های شکالت تبریز
کمتــر کســی اســت کــه نــام شــیرین عســل به گوشــش نخــورده
با شد .
یــک گــروه صنعتــی موفــق کــه حــاال محصوالتــش در  60کشــور
جهــان نمایندگــی فــروش دارد.

ژائله ...................................مدیرعامل شیرین عسل
www.iranianacm.ir

ژائلــه ،مدیرعامــل ایــن گــروه صنعتــی مــی گویــد :هــم
اکنــون  840نــوع محصــول در شــرکت شــیرین عســل تولیــد و
بســتهبندی میشــود و عــاوه بــر عرضــه در داخــل کشــور بــه
کشــورهای مختلــف جهــان در  5قــاره صــادر میشــود.
بــه گفتــه ژائلــه ،ارزش صــادرات ســاالنه شــرکت شــیرین عســل
ش بینــی میشــود ایــن
بیــش از  ۱۲۰میلیــون دالر اســت و پیــ 
رقــم امســال بــه  ۲۰۰میلیــون دالر برســد.
شــرکت شــیرین عســل بــا  ۱۵شــرکت تولیــدی در زمینــه هــای
مختلــف بــا بیــش از  ۱۶هــزار نیــروی کار ،فعالیــت و در رونــق
اقتصــادی کشــور نقــش بســزایی ایفــا مــی کنــد.
آیدیــن ،آی ســودا ،داداش بــرادر ،حــام ،طغــرا ،چیچــک و بیگــی
بــرای همــه مصرفکننــدگان نــام هــای آشــنایی هســتند.
ایــن واحدهــا بیــش از هــزار نــوع محصــول (شــکالت  ،کیــک ،
کلوچــه  ،بیســکویت  ،ویفــر  ،تافــی ) بــه بازارهــای داخلــی و

خارجــی عرضــه مــی کننــد.

عباسپور  .......................................مدیرعامل آدرین
تولید و اشتغال شیرین و شکالتی
عبــاس پــور ،بــا نــام تجــاری آدریــن یکــی دیگــر از واحدهــای بــا
ســابقه تبریــز اســت.
واحــدی کــه از دهــه  40بــا تولیــد آب نبــات ،کار خــود را آغــاز
کــرده و حــاال روزانــه  70تــن انــواع محصــوالت آردی و شــکری،
روانــه بازارهــای داخلــی و خارجــی مــی کنــد.
بــه گفتــه عباســپور؛ مدیرعامــل گــروه صنعتــی آدریــن ،ایــن
شــرکت بزرگتریــن تولیــد کننــده آب نبــات ایرانــی اســت و 20
درصــد تولیداتــش را بــه کشــورهای همســایه صــادر مــی کنــد.
عباســپور؛ مدیرعامــل گــروه صنعتــی آدریــن مــی گویــد :مــواد
اولیــه ،مناســب بــا قیمــت عادالنــه بــرای تولیــد کننــده بایــد در
دســترس باشــد ،چــرا کــه واردات کار مــا نیســت ،از ایــن رو دولــت
بایــد تمهیداتــی اتخــاذ کنــد کــه مــواد اولیــه داخلــی یــا خارجــی
بــه موقــع در اختیــار تولیــد کننــده قرارگیــرد.
فرهمنــد آذر ،مدیــر کارخانــه آدریــن هــم مــی گویــد 600 :نفربــه
صــورت مســتقیم و  1500نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم در ایــن
مجموعــه فعالیــت دارنــد.
عینالهزاده.............معاونامورصنایعصمتآذربایجانشرقی

خوراکی های شیرین آذربایجان شرقی توان رقابت با فرش نفیس
تبریز را دارد
معــاون امــور صنایــع ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی
میگویــد :در  100واحــد تولیــد شــیرینی و شــکالت اســتان300 ،
هــزار تــن انــواع محصــول تولیــد مــی شــود و  13هــزار نفــر بــه
صــورت مســتقیم مشــغول کارنــد.
عیــن الــه زاده ادامــه مــی دهــد :پارســال بیــش از  200میلیــون
دالر انــواع شــیرینی و شــکالت از اســتان صــادر شــده اســت.
ایــن در حالیســت کــه صــادرات فــرش دســتبافت آذربایجــان
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شــرقی کــه ســهم  30درصــدی کشــور را دارد ،حــدود  130میلیــون
دالر اســت.
یعنــی خوراکــی هــای شــیرین و متنــوع آذربایجــان شــرقی قــادر
اســت بــا فــرش هــای نفیــس و اصیــل تبریــزی در صــادرات
رقابــت کــرده و حتــی از آن ســبقت بگیــرد.
یک گام شیرین تر در صنعت شکالت
بــا وجــود توســعه و پیشــرفت روزافــزون آذربایجــان شــرقی در
تولیــد و صــادرات شــیرینی و شــکالت ،مدیــر کیفیــت صنایــع
شــیرینی و شــکالت و هــم تیمــی هایــش ،در حــال طراحــی
محصــوالت دارویــی و رژیمــی هســتند.
اســامیان توضیــح مــی دهــد :گام جدیــد مــا در ایــن صنعــت،
تولیــد شــکالت هــای حــاوی مــواد ضــد ســرطان ،ضــد چاقــی و
همچنیــن محصــوالت ویــژه بیمــاران دیابتــی اســت ،ضمــن ایــن
کــه بــا پشــتیبانی متخصصــان دانشــگاهی در واحــد تحقیــق و
توســعه ،قــرار اســت انــواع و اقســام شــیرینی و شــکالت دارای
خــواص گیاهــی و درمانــی ارائــه کنیــم.

چهری  ..............................مدیرکارخانه شیرین وطن

جعفری ،رئیس انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی
رونق کسب و کار در گرو اراده ملی
رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی آذربایجــان شــرقی معتقــد اســت:

			
نجاتی

مدیرعامل آناتا

پیمان سپاری ارزی و برگشت ارز صادراتی از مشکل های مهم ما
است
مدیــر عامــل آناتــا هــم اذعــان دارد :یکــی از مشــکالت عمــده
ن ســپاری ارزی اســت ،چــون بــ ه صــورت مســتقیم
مــا ،پیمــا 
نمیتوانیــم صــادر کنیــم و تولیــدات خــود را از طریــق واســطه
هــا بــه بازارهــای جهانــی میرســانیم.
نجاتــی بــا بیــان ایــن کــه در زمینــه برگشــت ارز حاصــل از
صــادرات هــم مشــکالتی وجــود دارد ،مــی گویــد :محدودیــت
ارزی ،ادامــه فعالیــت مــا را بــه چالــش کشــیده و بــا مشــکل
مواجــه میکنــد.
تقویت اقتصاد با کسب و کار شیرین
گــردش مالــی صنایــع شــکالت در کشــور 18 ،هــزار میلیــارد
تومــان اســت.
اســتان آذربایجــان شــرقی بــا محوریــت تبریــز آن هــم بــه
همــت بخــش خصوصــی ،بــه تنهایــی نیمــی از ایــن رقــم را
مدیریــت مــی کنــد.
بــا تجمیــع واحدهــای تولیــد شــیرینی و شــکالت اســتان در
شــهرک هــای تخصصــی صنعتــی و توانمندســازی آنهــا مــی
تــوان چشــم انــداز ایــن صنعــت را روشــن تــر کــرد

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

تولید صادرات محور؛ الگوی واحدهای صنعتی
واحــد صنعتــی شــیرین وطــن ،یکــی از تــازه واردهاســت امــا بــه
گفتــه چهــری؛ مدیــر کارخانــه 65 ،درصــد تولیــدات کارخانــه
صــادر مــی شــود.
بــه گفتــه وی ،کشــورهای آســیای میانــه ،آفریقایــی و عربــی
مشــتریان مــا هســتند ،مشــتریانی کــه هــر کــدام ذائقــه و ســلیقه
ـی علمــی و
خــاص خــود را دارنــد ،بــه همیــن علــت بــا بازاریابـ ِ
طراحــی تولیــد بــر اســاس ثبــت ســفارش ،تــاش مــی کنیــم
فــروش محصــوالت را تضمیــن کنیــم و بــر ایــن اســاس ،ثبــات
برنــد خــود را محقــق خواهیــم کــرد.
کیفیت و تبلیغات؛ عوامل اصلی رونق
شــکی نیســت حفــظ اســتاندارد و ثبــات کیفیــت محصــوالت ،از
جملــه عوامــل اصلــی تــداوم فعالیــت هــر واحــد تولیــدی اســت.
در کنــار آن ،تبلیغــات موثــر و مســتمر والبتــه افزایــش تنــوع مــی
توانــد بــه بقــای صنعــت شــیرینی و شــکالت بینجامــد.
بــه بیــان دیگــر هــر مصــرف کننــده یــک مبلــغ محســوب مــی
شــود و در صــورت رضایــت از یــک محصــول ،قــادر اســت بــه
فــروش آن محصــول ،کمــک شــایانی بکنــد.
موضوعی که الگوی موفق آن در کشور ترکیه وجود دارد.
صــادرات  2میلیــارد دالری محصــوالت شــیرینی و شــکالت کــه
حــدود  2درصــد از صــادرات ترکیــه را شــامل مــی شــود ،گــواه
ایــن مدعاســت.

عوامــل مختلفــی ،صنایــع غذایــی را در دســت انــداز مشــکالت
انداختــه اســت کــه مهمتریــن آنهــا تامیــن مــواد اولیــه و
ماشــین آالت و افزایــش قیمــت هاســت ،طــوری کــه هــم اکنــون
نقدینگــی واحدهــا ،بــه یــک ســوم کاهــش یافتــه اســت.
جعفــری مــی گویــد :پایــه و اســاس تولیــد شــیرینی و شــکالت،
کاکائــو ،روغــن کــره ،آرد گنــدم ،شــیر ،شــکر ،ذرت و نشاســته
اســت ،محصوالتــی کــه بیــش از نیمــی از آنهــا وارداتــی اســت
و نوســانات قیمــت ارز ،صدمــات زیــادی بــر پیکــره تولیــد وارد
مــی کنــد.
بومی سازی فناوری ،نیاز مهم صنایع شیرینی و شکالت
تقریبــا همــه ماشــین آالت تولیــد ،فــرآوری و بســته بنــدی
صنعــت شــیرینی و شــکالت ،وارداتــی اســت ،از ایــن رو بــه
راحتــی تحــت تاثیــر تحریــم هــا قــرار مــی گیــرد.
فرســودگی خطــوط تولیــد و نداشــتن امکانــات بــه روز رســانی
در بلنــد مــدت مــی توانــد در ابتــدا صــادرات و ســپس جایــگاه
تولیــد در میــان مصــرف کننــدگان داخلــی را هــم تحــت تاثیــر
منفــی قــرار دهــد.
جعفــری؛ رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی آذربایجــان شــرقی
مــی گویــد :از آن جایــی کــه هــر صنعتگــری قــادر نیســت بــه
تنهایــی همــه نیازهــای خــود را برطــرف کنــد ،بایــد ســرمایه
گــذاران را بــه حضــور در ایــن حــوزه تشــویق کــرد و حتــی الزم
اســت ماشــین ســازان داخلــی هــم وارد ایــن عرصــه شــوند،
چــون بومــی ســازی ماشــین آالت صنعتــی کــه بازارهــای آن
تضمیــن شــده اســت ،نــه تنهــا قــادر اســت نیــاز مــا را برطــرف
کنــد ،بلکــه ســبب ایجــاد اشــتغال بــرای دیگــر نیروهــای کار
مــی شــود.
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کمبــود مــواد اولیــه بــرای صنعــت در ســال گذشــته و تــا بــه
امــروز بــه مشــکل جــدی تولیــد تبدیــل شــده اســت ،مشــکلی
کــه بــا گرانــی شــکر مضاعــف شــد و در نتیجــه توزیــع شــکر
از بــازار ،واســطه و فروشــگاههای زنجیــرهای بــه اتحادیههــا
و انجمــن واگــذار شــد ،ایــن امــر باعــث شــد تــا مــروری بــر
چرایــی هــای ایــن گرانــی داشــته باشــیم.
کشــور در مجمــوع ،خانــوار و صنعــت دومیلیــون و 400هــزار تن
شــکر نیــاز دارد و حــدود  1میلیــون و چهارصــد هــزار تــن در
داخــل و یــک میلیــون تــن واردات دارد ،برنامهریــزی تامیــن
ایــن مواداولیــه صنعتــی و کاالیاساســی خانــوار در دو مــورد
تولیــد داخــل و واردات قابــل برنامهریــزی اســت.
البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــم در زمــان برداشــت
چغندرقنــد در اســتان خوزســتان شــرایط جــوی و بــارش
هــای پائیــز و زمســتان جنــوب کشــور ،برداشــت چغندرقنــد
را در زمانیکــه تعــادل بــازار بــه ایــن برداشــت بســتگی
داشــت ،را دســتخوش تغییــرات کــرد و نبایــد از ایــن موضــوع
هــم گذشــت کــه در موقعیکــه تعــادل عرضــه و تقاضــا بهــم
میخــورد متاســفانه شــاهد ایــن مــورد نیــز هســتیم کــه
عــدهای ســودجو اقــدام بــه عــدم عرضــه شــکر میکننــد و
بــر مشــکالت بــازار بیشــتر دامــن میزننــد.
آری بیــان ایــن واضحــات در حالــی از طــرف محمــد
علیحســینی مطــرح شــد کــه در ســالهای قبــل نــرخ
ارز یــک ثبــات نســبی داشــت و قیمــت خریــد تضمینــی
چغندرقنــد توســط دولــت نیــز مطابــق بــا همیــن شــرایط
تعییــن مــی شــد و کشــاورز اقــدام بــه کشــت مــی کــرد ولــی
در ســال قبــل همزمــان بــا متشــنج شــدن بــازار قیمــت خریــد
تضمینــی بــا تاخیــر همــراه بــود و در زمانــی اعــام شــد کــه
کشــاورز منفعــت را در ایــن مــورد دیــد کــه اقــدام بــه کشــت
محصــوالت دیگــر از قبیــل گوجــه و صیفیجــات نمایــد و بــازار
صــادرات بــه کشــورهای همســایه را بــر تامیــن نیــاز داخــل و
حمایــت هــای ناقــص دولتــی ترجیــح دهــد و بــا ایــن همــه
رشــد ،قیمــت خریــد تضمینــی چغندرقنــد برای ســال آینــده از
هیــچ منطقــی تبعیــت نکــرد و از قیمــت تمــام شــده آن بســیار
پاییــن تــر ارزیابــی شــد.
در دهــه ســوم اســفند  97قیمــت خریــد تضمینــی چغندرقنــد
 ۲۰درصــد نســبت بــه ســال  ۹۷افزایــش یافــت و قیمــت هــر
کیلوگــرم چغندرقنــد بهــاره بــه  ۳۷۴۶ریــال و چغندرقنــد
پاییــزه بــه  ۳۶۴۲ریــال رســید
در همــان زمــان علیرضــا یزدانــی ،مجــری طــرح چغنــدر قنــد
بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــاح نــرخ خریــد تضمینــی چغنــدر قند،
نیــز گفــت :وزارت جهــاد ایــن مســاله را پیگیــری مــی کنــد
چــون نــرخ خریــد تضمینــی ،در تصمیــم کشــاورزان بــرای
کشــت ســال آینــده بســیار موثــر اســت و انتظــار مــی رود
بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه هــا قیمــت خریــد تضمینــی بــه
بــاالی  400تومــان برســد

در ادامــه یزدانــی بعــد از اعــام قیمــت خریــد تضمینــی مــی
گویــد :اســفندماه کشــت چغندرقنــد در مناطــق مختلــف
کشــور شــروع مــی شــود و هــر اتفاقــی قــرار اســت رخ دهــد
بایــد قبــل از ایــن زمــان باشــد تــا کشــاورز بتوانــد بــرای
کشــت تصمیــم بگیــرد و اگــر دولــت حمایــت منطقــی را از
کشــاورز داشــته باشــد مــا قــادر خواهیــم بــود نیــاز داخــل را
بطــور کامــل تامیــن کنیــم و در صورتــی کــه زیرســاختهای
الزم ماننــد احــداث کارخانجــات جدیــد در اســتانهای جنوبــی
کشــور فراهــم شــود ،طــی دوتــا ســه ســال آینــده در زمینــه
تولیــد شــکر بــه خودکفایــی کامــل میرســیم.
ولــی در همیــن زمــان بــا توجــه بــه تعلــل در تصمیمهــای
تضمینــی و حمایتــی ،زمــان طالیــی کشــت از دســت رفــت و
درنهایــت پیشبینــی احتــکار و متالطــم شــدن بــازار کامــا
قابــل انتظــار شــد گــر چــه مســئوالن در وزارت صنعــت اعتقــاد
دارنــد در ســال  97بهدلیــل بارندگیهــا نیشــکر بــا تأخیــر
برداشــت شــد و قیمــت آن افزایــش یافــت.
سال  98و افزایش قیمت شکر
در ســال  98در مقاطعــی شــاهد قیمــت  10هــزار تومــان بــرای
شــکر بودیــم و یــک شــوک بــرای صنعــت و مــردم شــد،
شــکری کــه پایههــای قیمتگــذاری خیلــی از محصــوالت
غذایــی را در قیمتگــذاری تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و
ایــن امــر باعــث شــد دولــت ماننــد اواخــر ســال  97در اقدامــی
موقــت پــای اصنــاف ،اتحادیههــا و انجمــن هــا را بــرای توزیــع
وســط بکشــد تــا ضمــن حــذف واســطهها شــکر را بــه قیمــت
دولتــی بــه دســت تولیدکننــده برســاند کــه تــا حــدی نیــز در
ایــن امــر بــا همــهی کاســتیها موفــق شــد ولــی آیــا ایــن
مســکن میتوانــد آرامــش بخــش شــرایط بــازار باشــد؟
سیل سال  98و از بین رفتن مزارع چغندرقند
شــروع ســال  98نیــز بــا ســیلی همــراه شــد کــه کشــت
چغندرقنــد را تاحــد زیــادی از بیــن بــرد و ایــن نیــز چشــم
انــداز مبهــم دیگــری بــر قیمــت شــکر در  6ماهــه ابتــدای
ســال باشــد از ایــن رو دولــت در اقدامــی صحیــح در واردات
کمبودهــای ایــن کاالی اساســی و اســتراتژیک اهتمــام بیشــتر
ورزیــد تــا کســری نیــاز را در ایــن مقطــع زمانــی پوشــش دهــد
کــه کاری بســیار درســت و در زمــان مناســب صــورت گرفــت.
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4هــزار و 200تومانــی بهوســیله بخــش خصوصــی وارد نشــده
احتکار خانگی معضلی فرهنگی
و همــه را وزارت جهــاد کشــاورزی وارد کــرده اســت.
وقتــی بــه عبــارت احتــکار میرســیم ذهنهــا بــه ســمت احتــکار
امــا تنظیــم بــازار در دو قســمت خانــوار و تولیــد بایــد تقســیم
در انبارهــا کــه توســط ســودجویان انجــام میشــود ســوق پیــدا
شــود کــه وزارت صنعــت در مــاه رمضــان 20هــزار تــن شــکر و
میکنــد ولــی مهمتریــن احتــکار ،احتــکاری اســت کــه هــرگاه
20هــزار تــن روغــن بــرای خانوارهــا در نظــر گرفــت و  120هــزار
شــائبه و یــا گرانــی کاالیــی در جامعــه منتشــر میشــود ،بــا
تــن شــکر و  10هــزار تــن روغــن نیــز ســهمیه اصنــاف در مــاه
کمــال تاســف شــاهد آن هســتیم کــه عــدهی قابــل توجهــی بــه
مبــارک رمضــان شــد کــه ایــن محصــول را بــا تعدیــل قیمــت
جمــعآوری کاال یــا کاالهــا میپردازنــد و بــا کمبــود ایــن گونــه
بتوانــد بــه بــازار هــدف برســاند.
کاالهــای مصرفــی ،دولــت نیــز مجبــور بــه تزریــق
ـرهوری توجــه بــه رونــق تولیــد بهتریــن راه بــرای
بیــش از انــدازهی همیــن اقــام میشــود و قــدرت توجــه بیشــتر بــر بهـ
کنتــرل بــازار را از دســت میدهــد کــه ایــن نــوع بهتــر در تولیــدات داخــل ثبــات بــازار
احتــکار در مجمــوع خــود یــک معضــل فرهنگــی و بایــد بیشــتر مــورد نظــر بــه گفتــه فعــاالن صنعــت ،در هیــچ کجــای
دنیــا تــا ایــن انــدازه دولــت در اقتصــاد
اقتصــادی جــدی بــرای جامع ـهی ماســت.
قرارگیــرد زیــرا توجــه بــه
دخالــت نمیکنــد و صنعــت هــم انتظــارش
قیمت واقعی شکر تا  8هزار تومان
حــاال واردات بهــر دلیلــی جــدای از منافعــی کــه رونــق تولیــد بهتریــن راه مســاعد ســازی فضــای کســب و کار توســط
در پوشــش کســری نیــاز دارد ولــی بــا توجــه بــه بــرای ثبــات بــازار و عــدم مســئوالن اجرایــی اســت و تــا زمانــی کــه
ارزش ریالــی موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده وابســتگی بــه بازارهــای شــاهد نابســامانی بــازار باشــیم ایــن تولیــد
ایــن کاال بــرای دولــت نیــز میشــود و در همیــن جهانــی و مبــارزه بــا روی خــوش نخواهــد دیــد.
حــال بهــر علــت کــه بــه ایــن گرانــی و کمبــود
راســتا  9اردیبهشــت امســال محمدرضــا کالمــی تحریمهــا اســت.
هــا رســیدیم ،چــه از قبــال بیتدبیــری در
مدیــر کل دفتــر برنامهریــزی تأمیــن ،توزیــع و
ثبــات بــازار ارزی ،یــا عــدم تناســب تعییــن مبلــغ تضمینــی
تنظیــم بــازار وزارت صمــت در گفتگــو بــا تســنیم گفــت :آنچــه
چغنــدر قنــد و یــا بارندگــی و تاخیــر برداشــت و یــا ســیل و
دولــت وارد کــرده اســت بــا حداکثــر نــرخ  8هــزار تومــان بــه
تحریمهــا و  ...بایــد گفــت :دولــت بایــد در اینگونــه اقــام
دســت مصرفکننــده میرســد.
تصمیــم و پیــش بینیهــای صحیحــی را در دســتور کار قــرار
و همیــن ســخن در محاســبه ای ســاده قیمــت واقعــی و تمــام
دهــد کــه بــازار بــا کمتریــن تنشهــا مواجــه شــود و در
شــدهی شــکر را معلــوم میکنــد کــه مجموعــی اســت از قیمــت
ایــن جــا نیــز نبایــد از انصــاف خــارج شــد کــه تحریمهــای
خــام محصــول وارداتــی بــه همــراه تمامــی هزینههایــی کــه تــا
ناجوانمردانــه نیــز دســت تصمیمگیــران را بــرای اقدامهــای
مصــرف بــر روی قیمــت خــام ،افــزوده میشــود کــه تقریبــا بیــن
موثــر بــاز نمیگــذارد ،از ایــن رو توجــه بیشــتر بــر بهــرهوری
 7هــزار و پانصــد تــا  8هــزار تومــان در هــر کیلــو اســت.
بهتــر در تولیــدات داخــل بایــد بیشــتر مــورد نظــر قرارگیــرد.
و بــا توجــه بــه شــایعاتی بــر اختصــاص ارز  4هــزار و دویســت
زیــرا توجــه بــه رونــق تولیــد بهتریــن راه بــرای ثبــات
تومانــی بــر واردات شــکر مدیــر کل دفتــر برنامهریــزی تامیــن،
بــازار و عــدم وابســتگی بــه بازارهــای جهانــی و مبــارزه بــا
توزیــع و تنظیــم بــازار میگویــد :مســئول تنظیــم بــازار شــکر،
تحر یمها ســت .
«وزارت جهــاد کشــاورزی» اســت و آنهــا بایــد پاســخگو باشــند
امــا براســاس آنچــه میدانــم حتــی یــک کیلــو شــکر بــا ارز
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مدیرعامل بیسکویت گرجی

جایــگاه صنعــت بیســکویت در اقتصــاد
صنعــت بیســکویت در اقتصــاد ایــران چــه جایگاهــی دارد و چگونــه میتــوان ســهم ایــن صنعــت را گســترش
داد؟ مطابــق بــا ارزیابیهــا بیســکویت در ســبد خانــوار جــزو اولویتهــای دوم اســت ،امــا از جایــگاه ویــژهای
در تغذیــه خانوادههــا برخــوردار اســت.
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ایــن در حالــی اســت کــه صاحبــان ایــن صنعــت بــه تازگــی بــه ســمت
تولیــد بیســکویتهایی رفتهانــد کــه ســامتمحور هســتند .ایــن موضــوع
در کنــار اینکــه بتــوان بهــای تمامشــده را بهگونــهای تنظیــم کــرد کــه
قشــر عمــده مــردم بتواننــد ایــن محصــول را خریــداری کننــد ،میتوانــد
جایــگاه بهتــری را بــه ایــن صنعــت ببخشــد.
در ایــن میــان ،اگــر فعــاالن صنعــت بیســکویت بخواهنــد در ســطح جهانــی
حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند ،ابتــدا بایــد ایــن موضــوع را در نظــر
داشــته باشــند کــه ایــن صنعــت از نظــر ماشــینآالت تولیــدی ،فاصلــه
بســیار زیــادی بــا ماشــینآالت بــهروز شــده خارجیهــا دارد .البتــه ایــن
شــکاف در تنــوع محصــوالت بیســکویتی نیــز دیــده میشــود .بســیاری از
شــرکتهای بیســکویت در اروپــا ســاالنه چندیــن محصــول بــا طراحــی
و طعــم کامــا متفــاوت تولیــد میکننــد .بــه ایــن معنــا کــه محصــول
جدیــدی را خلــق میکننــد .امــا در ایــران ایــن معادلــه متفــاوت بــا
اروپاییهاســت .بســیاری از تولیدکننــدگان ایرانــی بیســکویت ،بیشــتر از
آنکــه بــه فکــر خلــق محصــول نــو باشــند ،بــا طعــم بیســکویتها بــازی
میکننــد .نتیجــه ایــن رونــد هــم ایــن شــده کــه ایــدهای جدیــد در ایــن
صنعــت مشــاهده نمیشــود .در ایــن بیــن ،اگــر محصــول جدیــدی نیــز
رونمایــی میشــود ،غالبــا دنبالــهرو ایــده تولیدکننــدگان و محصــوالت
اروپایــی اســت .بنابرایــن میتــوان گفــت فاصلــه صنعــت بیســکویت
در ایــران بــا کشــورهای اروپایــی در زمینــه «واحدهــای تحقیــق
و توســعه» و «ماشــینآالت صنعتــی» بســیار زیــاد اســت .امــا ایــن
چال ـش را میتــوان بــا برخــی ابزارهــا ماننــد «شــناخت ذائقــه ایرانــی» و
«بهرهگیــری از محصــوالت ســامتمحور» برطــرف کــرد تــا زمینــه بــرای
توســعه و رشــد روزافــزون ایــن صنعــت فراهــم شــود .البتــه وجــود برخــی
عوامــل ماننــد میــزان اســتفاده از شــکر و روغــن در بیســکویت کــه بــه
تازگــی وزارت بهداشــت بــه آن ورود کــرده و ســختگیریهای خاصــی نیــز
در ایــن مــوارد دارد ،روی توســعه و رشــد ایــن صنعــت تاثیرگذار بوده اســت.
اگــر مــردم بــه ایــن بــاور برســند کــه محصــول خریــداری شــده بهصــورت
میانوعــده اســتفاده میشــود و محصــول ســالمی اســت و همچنیــن از
نظــر بهــای تمامشــده قیمــت مناســبی دارد ،ایــن موضوعــات باعــث خواهــد
شــد مصــرف بیســکویت در کشــور افزایــش یابــد.
امــا بــرای افزایــش کیفیــت و تنــوع محصــوالت بیســکویتی در کشــور
بایــد چنــد پیشنیــاز مــورد توجــه صاحبــان ایــن صنعــت قــرار گیــرد.
نخســت اینکــه ایــن صنعــت بــه ماشــینآالت بــهروز دنیــا نیــاز دارد.
بــرای تحقــق ایــن پیشنیــاز ،دولــت بایــد حمایتهایــی را در دســتور
کار قــرار دهــد .زیــرا بــا نوســانات اخیــر نــرخ ارز در کشــور ،عمــا هــر
شــرکتی نمیتوانــد ماشــینآالت جدیــد مــورد نیــازش را وارد مــدار تولیــد
کنــد .بنگاههــای تولیــدی در ایــن وضعیــت یــا دســتگاههای دســت دوم
شــرکتهای خارجــی را خریــداری میکننــد یــا اینکــه نمونــه کپیشــده
ایــن دســتگاهها را در ایــران تولیــد میکننــد کــه البتــه ایــن دســتگاهها
بــا نمونــه اصلــی تفــاوت بســیاری دارد .ایــن چالشهــا باعــث شــده کــه
حمایتهــای دولــت در لیســت ملزوماتــی قــرار بگیــرد کــه ادامــه تولیــد در

صنعــت بیســکویت را تضمیــن میکنــد .یک ـی از راهحلهــا ایــن اســت کــه
متولیــان و سیاس ـتگذاران در اتاقهــای بازرگانــی یــا وزارت امــور خارجــه
تمهیداتــی بیندیشــند تــا ماشینســازهای ایرانــی بــه خــارج از کشــور
برونــد و در آنجــا آمــوزش ببیننــد .از ایــن راه میتــوان ماشینســازهای
متخصصتــری را پــرورش داد تــا بتــوان از دانــش بومــی اســتفاده کــرد .امــا
اگــر رونــد فعلــی دنبــال شــود ،پیشبینــی میشــود تــا چنــد ســال آینــده
شــرکتهای بســیار اندکــی بتواننــد ماشــینآالت روز دنیــا را بــه کشــور وارد
کننــد.
بــا ایــن حــال ،اگــر بخواهیــم چالشهــای تولیــد بیســکویت در ایــران را
برشــماریم ،بایــد ابعــاد گســتردهای از آن را مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار
دهیــم .در بخــش تامیــن مواداولیــه میتــوان گفــت تولیدکننــدگان
ایــن صنعــت هــر روز بــا چالشهــای جدیــدی دســت و پنجــه
نــرم میکننــد .پرونــده ایــن موضــوع کــه یارانــه گنــدم بــرای صنعــت
بیســکویت بایــد برداشــته شــود ،هــر روز روی میــز تصمیمســازان کشــور
قــرار میگیــرد .اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد ،بــدون شــک محصــوالت
بیســکویتی افزایــش قیمــت ســنگینی را تجربــه خواهنــد کــرد .بــه همیــن
دلیــل بایــد بهــای تمامشــده بیســکویت بهگونــهای محاســبه شــود کــه
مصرفکننــده توانایــی خریــد ایــن محصــول را داشــته باشــد .ایــن در
حالــی اســت کــه مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت بایــد در دســترس
تولیدکننــدگان باشــد .از ســوی دیگــر ،متولیــان بایــد بــا اتخــاذ تدابیــری،
مانــع قاچــاق ایــن محصــوالت شــوند.
کلیــات ایــن اقدامــات باعــث میشــود چالشهــای فعلــی در صنعــت
بیســکویت برطــرف شــود .امــا مهمتریــن چالشــی کــه امســال
صنعــت بیســکویت بــا آن مواجــه شــد ،ملزومــات بســتهبندی
اســت .در ایــن میــان ،بحــث تامیــن آرد ،روغــن ،شــکر و پــودر کاکائــو
نیــز از مســائل دیگــری بــود کــه دســتاندازهایی در افزایــش تولیــد ایــن
محصــوالت بــه وجــود آورد .چالــش بعــدی ،مشــکالتی اســت کــه در بخــش
صــادرات ایــن محصــوالت جانمایــی شــده اســت .تبدیــل ریــال بــه دالر و
فــروش آن در ســامانه نیمــا یکــی از موانــع صادراتــی بــه شــمار مــیرود.
ایــن موضــوع باعــث شــده قیمــت تمامشــده محصــوالت افزایــش پیــدا
کنــد و بنگاههــای تولیــدی نتواننــد در بازارهــای صادراتــی رقابــت کننــد.
از ســوی دیگــر ،وضعیــت تامیــن مــواد اولیــه بهگون ـهای اســت کــه فعــاالن
اقتصــادی ایــن حــوزه ترجیــح میدهنــد ،نیازهــای بــازار داخــل را بــا توجــه
بــه ســرمایهگذاریهای انجــام شــده تامیــن کننــد و میلــی بــه بازارهــای
خارجــی ندارنــد .مســاله مهــم دیگــر در بخــش صــادرات ،تعرفــه واردات
کشــورهای مبــدا اســت کــه بــاز هــم باعــث میشــود بهــای تمامشــده
محصــوالت افزایــش یابــد و در ایــن بیــن کشــورهایی کــه از تعرفــه صفــر
درصــد برخــوردار هســتند بتواننــد محصــوالت خــود را بــا قیمــت بهتــر
در بازارهــای صادراتــی عرضــه کننــد .اگــر مشــکالت انتقــال پــول را بــه
چالشهــای مذکــور اضافــه کــرد ،میتــوان گفــت امســال ســال بســیار
پرچالشــی بــرای صنعــت بیســکویت بــوده اســت .بــا ادامــه ایــن وضعیــت
میتــوان گفــت ســال  ۹۸بــرای تولیدکننــدگان صنعــت بیســکویت ســال
ســختتری خواهــد بــود.
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پیشرفت چشمگیر صنایع شیرینی و شکالت کشور
نیــره پیروزبخــت رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد جمهــوری اســامی ایــران ،بــا حضــور در یــک شــرکت تولیــدی مــواد
خوراکــی مســتقر در شهرســتان ســاوجبالغ گفــت :بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال جــاری تحــت عنــوان رونــق تولیــد عــاوه
بــر فعالیــت هــای گذشــته ســازمان ملــی اســتاندارد خــود را موظــف بــه داشــتن نــگاه ویژهتــری کــرده اســت.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد جمهــوری اســامی ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن نشســت بــا هــدف بررســی کیفیــت تولیدات
برگــزار شــده اســت ،بیــان کــرد :یــک هــزار و  500پرســنل در ایــن کارخانــه بــه صــورت مســتقیم فعالیــت میکننــد کــه
ایــن امــر بــه رونــد بهبــود اقتصــاد و ارتقــای کیفیــت کمــک خواهدکــرد.
وی اضافــه کــرد :صنایــع حــوزه شــیرینی و شــکالت کشــور ایــران دارای پیشــرفت چشــمگیری بــوده اســت و بــا تولیــدات
خارجــی رقابــت میکنــد و تــاش میکنیــم در ســال جــاری بهتــر از ســال هــای گذشــته فعالیــت کنیــم و بــا همــکاری
نهادهــای دولتــی ذیربــط بــه رفــع مشــکالت بپردازیــم.

شــمارهه چهل
شهد شــمار
یه شهد
نشــریه
نشــر
سومم
چهل وو سو
ت ایران
شــکالت
ینی وو شــکال
شــیرینی
یت ،،شــیر
بیســکویت
یع بیســکو
صنایع
صنفی صنا
نجمــن صنفی
اانجمــن
ایران

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد جمهــوری اســامی ایــران از پیشــرفت چشــمگیر صنایــع شــیرینی و شــکالت کشــور
خبــر داد و گفــت :تولیــدات داخلــی بــا تولیــدات خارجــی رقابــت میکنــد.
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در ایــن مقالــه بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت کــه تبلیغــات دیجیتــال چیســت و انــواع تبلیغــات دیجیتــال بــه چــه
گروههایــی تقســیم میشــوند.
 ۶۴درصــد از مــردم میگوینــد بــا دیــدن ویدیوهــای آنالیــن تصمیــم بــه خریــد محصــول مــورد نیازشــان میگیرنــد.
فیــس بــوک  Facebookبــه تنهایــی بــر روی تصمیــم خریــد  ۵۲درصــد از کاربــران خــود تاثیرگــذار اســت .در حــال
حاضــر افــراد بــه انــدازهای زمانشــان را در اینترنــت ســپری میکننــد کــه میتــوان گفــت شــغل دوم آنهــا اینترنــت
گــردی اســت! بنابرایــن شــما بــه عنــوان یــک برنــد موفــق یــا یــک کســب و کار نوپــا ،بــرای اثرگــذاری روی مــردم بایــد
در فضــای اینترنــت حضــور داشــته باشــید و بــا آگاه کــردن آنهــا از برندتــان ،فــروش محصــوالت خــود را افزایــش دهیــد.
دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه تبلیغــات دیجیتــال بخــش مهمــی از برنامههــای تبلیغاتــی هــر کســب و کاری را بــه
خــود اختصــاص داده اســت.
اما تبلیغات دیجیتال چیست ؟
در دورهای کــه افــراد زمــان زیــادی را در شــبکه هــای اجتماعــی و
بــه طــور کلــی در اینترنــت ســپری میکننــد ،شــما میتوانیــد بــا
اســتفاده از ایــن فضــا بــه معرفــی برنــد خــود پرداختــه و مخاطبــان
را تشــویق بــه خریــد محصوالتتــان کنیــد .امــا تبلیغــات دیجیتــال
چیســت ؟ هــر نــوع تبلیغــات در پلتفرمهــای دیجیتــال از جملــه
وب ،شــبکه هــای اجتماعــی و دیگــر زیرســاخت هــا را تبلیغــات
دیجیتــال مینامنــد کــه بــه شــکلهای مختلــف انجــام میشــود.

یکــی از مهمتریــن مزایــای تبلیغــات دیجیتــال قابــل انــدازه گیــری
بــودن آن اســت .وقتــی شــما در فضــای دیجیتــال تبلیــغ میکنیــد،
ابزارهــای مختلفــی را در اختیــار داریــد کــه تمامــی جزییــات از
دفعــات مشــاهده تبلیــغ تــا تعــداد خریــد مخاطبــان را بــه شــما
نشــان میدهــد.
امــا هماننــد انــواع مختلــف تبلیغــات ،در تبلیغــات دیجیتــال نیــز
بایــد بــا توجــه بــه فضایــی کــه انتخــاب میکنیــد بــه تولیــد محتــوا
بپردازیــد تــا کاربــران را بــه خــود جــذب کنیــد .در ادامــه بــا انــواع
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نشــر یه شهد شــمار ه چهل و سو م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

مختلــف تبلیغــات دیجیتــال آشــنا میشــویم:
 - 1اینفلوئنسر مارکتینگ Influencer Marketing
اینفلوئنســر مارکتینــگ بــا توجــه رشــد قــدرت و نفــوذ شــبکههای
اجتماعــی اخیــرا ً بســیار مــورد توجــه کارشناســان بازاریابــی قــرار
گرفتــه اســت .نتایــج تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه مــردم تمایــل
دارنــد تــا محصــوالت و خدماتــی کــه از ســوی افــراد قابــل اعتمــاد
بــه آنهــا معرفــی میشــود را خریــداری کننــد .در اینجاســت کــه
موضــوع اینفلوئنســر مارکتینــگ مطــرح میشــود ،زیــرا در ایــن حالــت
شــرکت بــه جــای اینکــه پیــام تبلیغاتــی خــود را بــه صــورت مســتقیم
بــه مخاطبیــن منتقــل کنــد بــا پرداخــت هزینــه یــا اســتخدام افــرادی
کــه اصطالح ـاً اینفلوئنســر هســتند ،محصــوالت و خدمــات خــود را از
طریــق ایــن افــراد بــه مخاطبیــن معرفــی و توصیــه میکنــد.
 - 2تبلیغات در اینستاگرام
اینســتاگرام یکــی از محبوبتریــن و پرقدرتتریــن ابزارهــای تبلیغــات
در دنیــای تبلیغــات دیجیتــال اســت .ایــن پلتفــرم بــرای بازاریابــی
محتــوا و در عیــن حــال بــرای ارتبــاط بــا مشــتری و شــنیدن نظــرات
آنهــا بســیار کارآمــد اســت.
از هشــت ســال پیــش کــه اینســتاگرام پایــه گــذاری شــد تــا کنــون
رشــد و پیشــرفت بســیار چشــمگیری داشــته اســت ،تــا جایــی کــه
در مــاه ژوئــن ســال  ۲۰۱۸اینســتاگرام بــه نقطــه عطــف  ۱میلیــارد
کاربــر فعــال در مــاه رســید! ایــن عــدد بــه قــدری تاثیرگــذار اســت کــه
توجــه اکثــر برندهــا در سراســر دنیــا را بــه خــود جلــب کردهاســت.
روزانــه در اینســتاگرام بــه طــور متوســط  ۴میلیــارد الیــک رد و بــدل
میشــود و هــر عکســی کــه در ایــن پلتفــرم بــه اشــتراک گذاشــته
میشــود ،نســبت بــه فیــس بــوک درحــدود  ۲۳درصــد مشــارکت
بیشــتری دریافــت میکنــد.
ایــن آمــار نشــان میدهــد بــرای اینکــه در کســب و کار خــود موفــق
باشــید نیــاز داریــد تــا در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام فعالیــت کنیــد.
بــا البتــه بایــد بــه ایــن مســاله توجــه کنیــد کــه تنهــا شــما نیســتید
کــه بــه قابلیــت بــاالی اینســتاگرام در جــذب مشــتری پــی بردهایــد!
رقبــای شــما در نیــز در ایــن پلتفــرم حضــور داشــته و در پــی معرفــی
محصــوالت و خدمــات خــود بــه کاربــران هســتند .بنابرایــن بایــد
بــا یــک برنامــه از پیــش تعییــن شــده بــه تبلیغــات در اینســتاگرام
بپردازیــد تــا بــا صــرف هزین ـهای معقــول ،برنــد خــود را در معــرض
دیــد عمــوم قــرار دهیــد.
 -4تبلیغات در تلگرام
در ماههــای ابتدایــی ســال  ۲۰۱۷خبــری منتشــر شــد کــه محبوبیــت
تلگــرام در ایــران را نمایــش داد .بــر اســاس گفتــه مدیــران ایــن
مجموعــه بیــش از  ۳۰درصــد ورودی دامنــه اصلــی ایــن پیامرســان
متعلــق بــه کشــور ایــران اســت .امــا دلیــل محبوبیــت تلگــرام در ایــران
چیســت؟
بــه دلیــل داشــتن امکاناتــی ماننــد انــواع فایــل و همینطــور پیامهــای
صوتــی و تصویــری بــا ســرعت مناســب و محیــط کاربــری بســیار
آســان ،ایــن اپلیکیشــن بــه ســرعت تبدیــل بــه محبوبتریــن پیــام

رســان در ایــران شــد .بــه مــرور بــا ایجــاد شــدن کانالهــا و
گروههــای مختلــف ،امــکان فعالیــت تجــاری در تلگــرام فراهــم
شــد .خیلــی زود کانالهایــی بــا فالوورهــای بســیار بــاال بــه وجــود
آمدنــد کــه در کنــار تولیــد محتــوا بــه تبلیغــات پرداختــه و در
ازای ویــوی  Viewمشــخص هزینــه دریافــت میکردنــد ،بنابرایــن
تبلیغــات در تلگــرام نیــز بــه قســمتی از تبلیغــات دیجیتــال در
ایــران تبدیــل شــد
 -5تبلیغات همسان Native Ads
 Dan Greenburgمدیرعامــل و پایهگــذار Sharethrough
تبلیغــات همســان را اینگونــه توصیــف میکنــد“ :تبلیغــات همســان
نوعــی از تبلیغــات هســتند کــه در ازای هزینــهای کــه پرداخــت
میکنیــد متناســب بــا شــکل و عملکــرد ســایت یــا اپلیکیشــنی
کــه مخاطــب برنــد در آن حضــور دارد طراحــی میشــوند”.
نیتیــو ادز همــه جــا حضــور دارنــد .از ســایت مــورد عالقهتــان
کــه هــر روز بــه آن ســر میزنیــد گرفتــه تــا شــبکه اجتماعــی
محبوبتــان .بــا توجــه بــه اینکــه تبلیغــات همســان بــه خوبــی بــا
تجربــه کاربــری ســازگار هســتند ،نســبت بــه ســایر مــدل تبلیغــات
ماننــد تبلیغــات بنــری ،محتــوای متنــی بیشــتری دارنــد .همچنیــن
بــه جــای اینکــه در اطــراف صفحــه ظاهــر شــوند ،طــوری در بــاال
یــا پاییــن محتــوای اصلــی ســایت قــرار میگیرنــد کــه اعتمــاد
کاربــر را بــه خــود جلــب میکننــد.
در حــدود دو ســوم از هزینــه تبلیغــات بنــری بــه تبلیغــات همســان
تعلــق میگیــرد .پیــش بینــی میشــود در ســال  ۲۰۱۹در آمریــکا
 ۴۱٫۱۴میلیــون دالر صــرف تبلیغات همســان شــود.
تبلیغــات همســان تنهــا مختــص تولیــد محتــوای جــذاب بــرای
تبلیغــات نیســت ،بلکــه شــامل کمپینهــای  ۳۶۰درجــه بــا
محتــوای خــاص نیــز میشــود کــه قابــل اســتفاده در پلتفرمهــای
دیجیتــال مختلــف اســت.
 - 6تبلیغات ویدئویی – تبلیغات در آپارات
نقش ویدئو در تبلیغات دیجیتال چیست ؟
امــروزه در دنیــای تبلیغــات ،تبلیغــات ویدیویــی نقشــی اساســی در
جــذب مخاطبــان دارنــد.
بــرای اینکــه بــا اهمیــت ویدیــو در دیجیتــال مارکتینــگ آشــنا
شــوید ،بــه ایــن اعــداد توجــه کنیــد:
 ۷۰درصــد از مصــرف کننــدگان میگوینــد ویدیوهــای مربــوط بــه
برندهــا را بــه اشــتراک میگذارنــد.
 ۷۲درصــد از کســب و کارهــا میگوینــد کــه ویدیــو نــرخ تبدیــل
را بهبــود میبخشــد.
 ۵۲درصــد از مصــرف کننــدگان معتقدنــد کــه تماشــای ویدیــو
محصــوالت بــه آنهــا اطمینــان خاطــر میدهــد تــا بــه صــورت
آنالیــن محصــول مــورد نظــر خــود را خریــداری کننــد.
آپــارات بــه عنــوان یــک پلتفــرم نمایــش ویدیویــی در ایــران،
گزینــه بســیار مناســبی محســوب میشــود.
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چرا کار آفرینی رونق نمیگیرد؟
کارآفریــن شــدن بــرای بیشــتر انســانها جذابیــت زیــادی دارد ،چــون معمــوال کار کــردن بــرای خودمــان را بــر
کار کــردن بــرای دیگــری ترجیــح میدهیــم ،امــا ایــن موضــوع بــه همیــن جــا ختــم نمیشــود .شــخصیت اجتماعــی،
درآمــد بیشــتر ،آزادی در رفتــار کاری و مــوارد بســیاری بــه جاذبههــای ایــن عنــوان کمــک میکننــد .دربــاره تعریــف
کارآفرینــی هــم بایــد بدانیــد کــه ایــن مهــم بــه فراینــد خلــق ارزش جدیــد (مــادی یــا معنــوی) از طریــق یــک تــاش
متعهدانــه بــا در نظــر گرفتــن ریســکهای ناشــی از آن اطــاق میشــود ،در ایــن پرونــده بــه واکاوی مهمتریــن
مشــکالت کارآفرینهــا خواهیــم پرداخــت و چنــد نکتــه را خطــاب بــه فعــاالن و جوانهــا بــرای کارآفریــن شــدن
مطــرح خواهیــم کــرد.
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واکاوی این موضوع که چرا کارآفرینی رونق نمیگیرد؟
شــاید برایتــان ایــن ســوال پیــش بیایــد کــه چــرا بــا وجــود ایــن
همــه برنامهریــزی بــرای رونــق کارآفرینــی در کشــور ،هنــوز بــه نقطــه
مطلوبــی در ایــن حــوزه نرســیدهایم .در ادامــه ایــن مطلــب بــه ســه
دلیــل اصلیتــر کــه باعــث ایــن ناکامــی شــدهاند ،اشــاره میشــود.
پرده اول :دولتمردانی که اهل کسب و کار نیستند
نامــزد ســابق ریاســت جمهــوری حــزب جمهــوری خــواه یعنــی «میــت
رامنــی» ،دلیــل اصلــی انتخــاب شــدنش را در ســال  ،۲۰۱۲تجربــه
کســب و کار میدانســت و بــه تازگــی گفتــه اســت« :میخواهــم
بنــدی در قانــون اساســی داشــته باشــیم ،تــا بگویــد کــه رئیــس
جمهــور بایــد قبــل از آنکــه رئیــس جمهــور آمریــکا شــود ،حداقــل
ســه ســال ســابقه اشــتغال بــه کســب و کار داشــته باشــد ».در ایــران
نیــز البتــه چنیــن قانونــی نداریــم ،ولــی ایــن نکتــه جــای تامــل
زیــادی دارد .بــه عنــوان مثــال حداقــل مــا بــه یــاد نداریــم کــه
هیچکــدام از وزرای بازرگانــی در دولتهــای مختلــف کشــورمان قبــل
از زمــان وزارت بــا چنــد میلیــون تومــان از پــول خودشــان کســب و
کاری را راه انــدازی و مدیریــت کــرده باشــند .بــه نظــر میرســد تــا
زمانــی کــه فــردی در گــود چنیــن ماجراهایــی قــرار نگیــرد ،شــناخت
درســتی از مشــکالت نخواهــد داشــت و نتیج ـهاش
هــم سیاســتگذاریهای درســت بــرای حــل

مشــکالت نخواهــد بــود.
پرده دوم :نمایندههایی که با کارآفرینی آشنا نیستند
«ســر تومــاس مــور» در فیلــم «مــردی بــرای تمــام فصــول» هــر بــار
بــرای رســیدن بــه خانــه پادشــاه بایــد توســط قایــق از رودخانــهای
توگویــی
عبــور میکــرد .در یکــی از ســکانسهای ایــن فیلــم ،گف 
بیــن او و قایقــران رد و بــدل میشــود کــه ارزش تحلیــل دارد« .توماس
مــور» از کرایــه مســیر میپرســد و قایقــران میگویــد« :چلســی بــه
هامپتــون ،موافــق جریــان آب ،یــک و نیــم پنــی و هامپتــون بــه
چلســی ،خــاف جهــت آب ،بــاز هــم یــک و نیــم پنــی! مــن مطمئــن
هســتم کســی کــه ایــن قیمــت را تعییــن کــرده ،خــودش یــک بــار
هــم پــارو نــزده!» بــه نظــر میرســد کــه ایــن مثــال دربــاره بعضــی
نماینــدگان مجلــس در کشــور خودمــان در حــوزه کارآفرینــی صــدق
میکنــد ،چــرا کــه اگــر نمایندههــای مجلــس بــا گوشــههایی از
مشــکالت کارآفرینهــا آشــنا و دســت و پنجــه نــرم کــرده بودنــد ،بــه
طــور قطــع در پــی اصــاح برخــی قوانیــن بــر میآمدنــد.
پرده سوم :مردمی که عاشق کارمندی هستند
بعضــی از مــردم دوســت ندارنــد از منطقــه امــن خــود خــارج شــوند
و زندگــی و کار خــود را بــا ریســک موفقیــت تــوام ســازند .آنهــا
بیحوصلهتــر از آن هســتند کــه بــه کشــف موضوعــات جدیــد بپردازنــد
یــا تمایلــی داشــته باشــند کــه ایــدهای کــه نیازهــای دیگــران را
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نشــر یه شهد شــمار ه چهل و سو م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

برطــرف میســازد ،در
مناقشــات کاری
ذهــن بپروراننــد و در
بتوانیــد از حقــوق
عمــل ،آن ایــده را بــه
صیانــت
خــود
کســب و کاری تبدیــل
کنیــد .ایــن مهــارت
کننــد .آنهــا عمدتــا دوســت دارنــد ،هفــت ســاعت از زمــان خــود را یکــی از مهمتریــن پیــش نیازهــا بــرای یــک کارآفریــن موفــق
بــه کاری بــه دور از هــر دغدغ ـهای ســپری کننــد و ســپس بقیــه روز شــدن اســت.
را در کنــار خانــواده یــا دوســتان بــه سرخوش ـیهای روزانــه و گاهــی  -آیا توان مواجهه با ریسک را دارید؟
بیهــدف خــود برســند .چنیــن افــرادی بــا بیانگیزگــی و تنبلــی اگــر جــواب شــما بــه ایــن ســوال «خیــر» اســت ،کارآفرینــی بــرای
باعــث میشــوند کــه بیحرکتــی و غیــر مولــدی در جامعــه تشــدید شــما مناســب نیســت چراکــه ممکــن اســت ،در مســیر کارآفرینی به
شــود .بــرای ایــن دســته از افــراد ،زمــان بــا ارزشتریــن منابع نیســت و کــرات زمیــن بخوریــد و مجبــور باشــید همــه چیــز را از نــو بســازید.
بــرای همیــن شــاهد هســتیم در بعضــی ادارات و ســازمانها ،کارکنــان اگــر تــوان مقابلــه بــا فشــارهای کاری و اســترس را نداریــد ،تــاش
زمــان را گوهــر گرانبهایــی کــه تکــرار شــدنی نیســت ،نمیپندارنــد .بــرای کارآفریــن شــدن را رهــا کنیــد و بــه فکــر شــاغل شــدن در
آنهــا تقریبــا روی کارهایــی کــه قــادر بــه انجامــش هســتند ،تمرکــز حرفــه دیگــری باشــید!
نمیکننــد و برایشــان مهــم نیســت کــه قــدم بعــدی چــه خواهــد بــود  -آیا خالق هستید؟
و چگونــه میتواننــد پیشــرفت کننــد یــا کاری کننــد کــه دنیــا جــای تفکــر خــاق بــرای یــک کارآفریــن از نــان شــب هــم واجبتــر
بهتــری بــرای زندگــی کــردن شــود.
اگر خودتان ارزش اســت .اگــر ایــده پــرور و خــاق نیســتید ،بــه دنبــال
شــجاعت و قــدرت تغییــر را در خودتــان پــرورش خدمات و نوآوریهای کارآفرینــی نرویــد ،چــون آب در هــاون کوبیــدن اســت.
دهیــد
خود را درک نکنید ،خرید شــما بایــد هــر لحظــه در ذهنتــان بــه ایدههــای
ایــن ســه پــرده بــه خوبــی نشــان میدهــد آنها توسط سایر مردم جدیــد فکــر کنیــد .اگــر میتوانیــد راههــای جدیــدی
کــه فضــای کارآفرینــی در کشــور مــا دچــار چــه غیرممکن خواهد شد بــرای حــل مشــکالت پیرامونتــان پیــدا کنیــد ،بایــد
========
مســائلی اســت و ایــن انتظــار بیجایــی اســت ،اگــر
بــه شــما تبریــک گفــت ،چــون خــاق هســتید.
تنهــا بــه یــک علــت از علــل مســاله بغرنــج کارآفرینــی فروش به منزله اکسیژن  -آیا مستقل هستید؟
بپردازیــم و از ســایر مــوارد در ایــن شــبکه مســائل غافــل است و جان تجارت شما شــاید شــما در گام اول تالشتــان بــه نتایجــی برســید
بمانیــم .در دنیــای کارآفرینــی بــا فــراز و نشــیبهای بدون آن از بین میرود کــه برخــاف تصــور خودتــان و اطرافیانتــان باشــد.
========
زیــادی مواجــه خواهیــد شــد .در ایــن بیــن گاهــی
اگــر مســتقل نباشــید کارتــان گــره خواهــد خــورد.
خودتــان را نیــز بــه چالــش میکشــید و بایــد شــجاعت و مهارتهای مذاکره به هرچنــد نبایــد مشــاوره گرفتــن از صاحبــان فکــر و
قــدرت تغییــر بســیاری از عــادات قدیمــی خــود را داشــته شما کمک میکند تا تجربــه را فرامــوش کنیــد و بــه بهانــه مســتقل بــودن
باشــید .اگــر از منطقــه امــن زندگــی خــارج نشــوید و بــه کسب و کار خود را از دچــار تــک روی شــوید .مشــاوره بگیریــد ،همفکــری
ماجراجوییهــای تــازه تــن ندهیــد ،معنــی واقعــی زندگــی خطرات احتمالی نجات کنیــد و در نهایــت خودتــان تصمیــم بگیریــد.
را نخواهیــد یافــت .البتــه هیــچ تضمینــی هــم وجــود بدهید ،پول کمتری خرج مشــکالت محصــوالت ســاخته شــده را
نــدارد کــه ریســکپذیری و تغییــر عادتهــای قدیمــی کنید ،دوستان و همراهان شناســایی کنیــد!
بــه ارتباطــات عالــی و تجــارب فوقالعــاده منجــر شــود ،بیشتری به دست آورید طبــق یــک آمــار جالــب و منتشــر شــده توســط اداره
ولــی اگــر در وضعیــت همیشــگی خــود باقــی بمانیــد و
کار آلمــان ،خلــق یــک محصــول جدیــد در  ۴۲درصــد
منتظــر باشــید تــا موفقیــت بــه ســراغتان بیایــد ،اتفــاق خاصــی رخ از مواقــع بــا شکســت روبــهرو میشــود ،چراکــه معمــوال نیــازی
نمیدهــد .البتــه کارآفرینــی مســیر همــواری نیســت کــه هــر کســی بــه آن محصــول وجــود نــدارد و همیــن نکتــه قبــل از تولیــد بــه
بتوانــد بــه راحتــی در آن گام نهــد و شــاید ایــن نیــز یکــی از دالیلــی درســتی بررســی نشــده اســت! بنابرایــن و قبــل از هــر تصمیمــی،
اســت کــه بیشــتر مــا دوســت داریــم بــه ســمت کارمنــدی ســوق پیــدا یــک کارآفریــن موفــق بــه جــای اینکــه محصــوالت جدیــد و اعجــاب
کنیــم و کاری روزمــره و تکــراری را بــرای کســب درآمــد برگزینیــم ،برانگیــز تولیــد کنــد بایــد بــه دنبــال ایــن باشــد کــه مشــکالت
امــا اگــر تمایــل داریــد ،میــزان روحیــه کارآفرینــی را در خودتــان محصــوالت مشــابه را شناســایی و برطــرف کنــد .بــه گــزارش یوکــن
جویــا شــوید ،بــه چهــار پرسشــی کــه در اینفوگرافیــک ایــن پرونــده و در ادامــه بــه نکاتــی اشــاره خواهــد شــد کــه شــما بایــد قبــل از
مطــرح شــدهاند ،پاســخی درســت بدهیــد .چهــار ســوال مهمــی کــه کارآفریــن شــدن از آنهــا مطلــع باشــید.
پاســخ مثبــت بــه آنهــا پیشنیــاز کارآفریــن شــدن اســت
سعی نکنید که راه صد ساله را یک شبه طی کنید
 آیا من میتوانم یک کارآفرین موفق شوم؟حتــی شــرکتهایی مثــل یاهــو و آمــازون کــه بــه کســب موفقیــت
 آیا قادر به مذاکره هستید؟یــک شــبه شــهرت دارنــد ،نیــز بــه ســه ســال زمــان نیــاز داشــتند
مهارتهــای مذاکــره بــه شــما کمــک میکنــد تــا کســب و کار خــود تــا بــه درآمدزایــی برســند .بســیاری از شــرکتها بــرای رســیدن بــه
را از خطــرات احتمالــی نجــات بدهیــد ،پــول کمتــری خــرج کنیــد ،موفقیــت مــد نظــر ،بیــش از  ۱۰ســال تــاش میکننــد بنابرایــن
دوســتان و همراهــان بیشــتری بــه دســت آوریــد و در قراردادهــا و اگــر بــرای کســب درآمــد بــه طــور مثــال از طریــق راهانــدازی
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اســتارت آپ خــود برنامهریــزی کردهایــد ،خــود را بــرای یــک مســیر
تقریبــا طوالنــی و دشــوار آمــاده کنیــد ،امــا بــه آینــده هــم امیــد زیــادی
داشــته باشــید.
روی نقاط قوت خود متمرکز شوید
موفقیتــی کــه در پــی آن هســتید ،بــه دنبــال نقــاط قــوت شــما بــه وجــود
خواهــد آمــد بنابرایــن بیشــتر وقــت خــود را روی ایــن نقــاط متمرکــز
کنیــد .تمــام افــراد نقطــه ضعــف دارنــد .پیشــنهاد میکنیــم کــه آنهــا را
فرامــوش کنیــد یــا اینکــه فــردی را بــرای برطــرف کــردن آنهــا اســتخدام
کنیــد .تمرکــز روی نقــاط ضعــف باعــث میشــود کــه از بهتریــن حالــت
خــود دور شــوید و زمــان بهینــه خــود را از دســت بدهیــد.
تیمی از افراد مناسب را در اطراف خود جمع آوری کنید
هیــچ کاری را نمیتــوان بــه تنهایــی انجــام داد .مــا بــه کمــک نیــاز داریــم،
امــا بایــد مطمئــن شــویم کــه ایــن کمکهــا از محــل مناســبی دریافــت
میشــوند .شکســت اســتارت آپهــا در  ۲۹درصــد از مواقــع مربــوط بــه
تیــم ناکارآمــدی اســت کــه فراهــم کردهانــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد میکنیــم
کــه بــرای ارزیابــی اعضــای تیــم خــود زمــان بیشــتری را صــرف کنیــد؛
بهترینهــا را انتخــاب و بــرای پیشــبرد هــدف خــود آنهــا را اســتخدام
کنیــد.
ارزش نوآوریهای خود را درک کنید
اگــر خودتــان ارزش خدمــات و نوآوریهــای خــود را درک نکنیــد ،خریــد
آنهــا توســط ســایر مــردم غیرممکــن خواهــد شــد چراکــه مصرفکنندگان
نمیداننــد کــه شــما قصــد فــروش چــه محصولــی را داریــد .محصــول را
بــه ســادهترین و واضحتریــن شــکل ممکــن معرفــی کنیــد تــا مصــرف
کننــده تشــخیص دهــد کــه آیــا بــه خدمــات و محصــول شــما نیــاز دارد
یــا خیــر.
مشتریهای خود را بشناسید
بســیاری از کارآفرینــان بــا تشــخیص نــوع مشــتریان خــود دچــار مشــکل
میشــوند .اگــر شــما تــوان پاســخ بــه چنیــن ســوال ســادهای را نداریــد،
پــس بازاریابــی را عمــا غیــر ممکــن میکنیــد .اگــر بتوانیــد بــا صراحــت
و دقــت بیشــتری ایــن موضــوع را تشــریح کنیــد ،بازاریابــی هدفمندتــر و
موفقتــری خواهیــد داشــت؛ ایــن موضــوع در نهایــت بــه فــروش باالتــر
منجــر خواهــد شــد.
از اشتباهات دیگران درس بگیرید
اشــتباهات میتواننــد فرصتهــای یادگیــری فوقالعــادهای را ایجــاد
کننــد ،امــا بــرای یــاد گرفتــن از آنهــا مجبــور نیســتیم کــه خودمــان
آنهــا را تجربــه کنیــم .بســیاری از کارآفرینهــا در قدمهــای ابتدایــی
بــا شکســت مواجــه میشــوند؛ بنابرایــن پیشــنهاد میکنیــم کــه دالیــل
شکســت آنهــا را بررســی کنیــد و از راههایــی کــه بــه آن شکســتها
منجــر میشــوند ،دوری کنیــد .بــا ایــن کار میتوانیــد در زمــان ،پــول و
اســترس صرفــه جویــی کنیــد.
بدون فروش ،تجارتی نخواهید داشت
فــروش بــه منزلــه اکســیژن اســت و جــان تجــارت شــما بــدون آن از
بیــن م ـیرود .درگیــر شــدن در بخشهــای طراحــی محصــول ،بازاریابــی،
برنامهریــزی ،اســتخدام نیــروی جدیــد ،نــام تجــاری و  ...بســیار مهــم
اســت ،امــا فرامــوش نکنیــد کــه کســب و کار خــود را بــرای بــه دســت
آوردن پــول راه انداختهایــد و بــدون فــروش ،پــول هــم در کار نخواهــد
بــود.
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بررسي تطبیقی وضع صنعت شکالت در
ايران و جهان

مواد اوليه شکالت
 بــراي توليــد هــر 1،300،000تــن ( ميانگيــن توليــدســاليانه) شــکالت ،بــدون احتســاب توليــد قنادهــا،
 500،000تــن شــکر الزم اســت.
  30درصــد کــره کاکائــو ،پــودر کاکائــو ،روغــن جانشــينواقعــي کــره کاکائــو ( تــا  35درصــد اســتفاده ميشــود)
ايــن روغــن در واقــع بــا پايــه پالــم اســت کــه توليــد
داخــل اســت .اســتفاده از کــره کاکائــو هميشــه امــکان
پذيــر نيســت.
 در مجمــوع مــيتــوان گفــت حــدود  30درصــد مــواداوليــه شــکالت ،وارداتــي اســت.
 ايــن رقــم ســرانه ،براســاس تقســيم حــدودي توليــدســاالنه اســت بــر جمعيــت کشــور و نبايــد توقــع داشــت،
آمــار صــد در صــدي باشــد ،امــا وزارت صنايــع و انجمــن
صنفــي شــکالت ،روي ايــن رقــم توافــق دارنــد.

هزينه سنگين حمل و نقل شکالت
يکــي از مشــکالت صنعــت شــکالت ،حمــل و نقل آن اســت.
بســياري از محصــوالت ايــن حــوزه فاسدشــدني هســتند و
تاريــخ مصــرف کوتاهــي ،نســبت بــه خيلــي از مــواد غذايــي
دارنــد ،بنابرايــن ،شــامل هزينــ ه هــاي ســنگين حمــل و
نقــل ( بــه ويــژه در فصــل تابســتان) ميشــوند و محدوديــت
حمــل و نقــل دارنــد .از طــرف ديگــر ،يــک وســيله  20تنــي
ميتوانــد  10تــن شــکالت بــار بزنــد ( ايــن امــر بــه ســبب
ســبک بــودن شــکالت و بســتهبنــدي آن اســت) و ايــن
موضــوع هزينــه حمــل را بيشــتر م ـي کنــد.

صادرات شکالت
تــا ســالها شــکالت ،بيــش از  50تــا  60درصــد صــادرات
مــواد غذايــي صنعتــي کشــور را تشــکيل ميــداد ،امــا از
حــدود  2ســال پيــش ،صــادرات لبنيات از شــکالت پيشــي

اشتغال اين حوزه
صنعــت شــکالت در ايــران از پتانســيل بااليــي برخــوردار
م اکنــون برخــي کارخانــههــاي داخلــي بــا پاييــن
اســت .هـ 
تــر ظرفيــت واقعــي کار م ـي کننــد .حــدود  65000نفــر بــه
صــورت مســتقيم در حــوزه ايــن صنعــت ،بــه عــاوه
صنعــت شــکر ،مشــغول بــه کار هســتند ،امــا از آنجايــي
کــه بســياري از صنايــع بــا ايــن حــوزه در ارتبــاط هســتند،
رقــم ايجــاد اشــتغال آن بســيار بيشــتر اســت.
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طبــق بــرآورد انجمــن صنفــي شــيريني و شــکالت ،گــردش
مالــي ايــن صنعــت حــدود  16تــا  17هــزار ميليــارد تومــان
اســت و معمــوال صــادرات تــا دو برابــر واردات اســت.
صنعــت شــکالت ايــران در چهــار دهــه اخيــر پيشــرفت
چشــمگيري داشــته اســت و از ظرفيــت بااليــي بــراي
ايجــاد اشــتغال و بــاال بــردن حجــم صــادرات غيرنفتــي
کشــور ،برخــوردار اســت .فريــدون درودي ،عضــو هيــات
مديــره انجمــن صنفــي صنايــع بيســکويت ،شــيريني و
شــکالت و علــي بهــر ه منــد (رئيــس اتحاديــه دارنــدگان
قنــادي کشــور) در گفتگــو بــا پژوهــش خبــری صــدا و
ش هــاي موجــود
ســیما بــه وضــع توليــد شــکالت و چال ـ 
در ايــن حــوزه پرداختــه انــد .

گرفــت .در حــال حاضــر حــدود  35تــا  45درصــد ايــن
صــادرات بــه شــکالت تعلــق دارد .برجــام تاثيــرات نســبتا
خوبــي در عرصــه صــادرات ايــن حــوزه داشــت .بــراي اولين
بــار محصــوالت کشــور ،در آمريــکا عرضــه شــد.
 50درصــد صــادرات کشــور در يــک گــروه  10الــي 12ي شــود .ايــران در حــال حاضــر بــه
شــرکتي ،انجــام مــ 
اروپــا ،آمريــکا ،آفريقــا ،کانــادا ،اســتراليا ،بلــوک شــرق
قديــم ،افغانســتان ،پاکســتان و  ...صــادرات دارد.
طبــق گــزارش انجمــن صنايــع بیســکویت ،شــيريني و
شــکالت ،در ســال گذشــته ( مــارس214،960 ،)2016 -17
تــن شــيريني و شــکالت بــه ارزش  580ميليــون دالر بــه 66
کشــور صــادر شــد.
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حــدود  30درصــد مــواد اوليــه شــکالت ،وارداتــي اســت و بقيــه مــواد در داخــل
توليــد ميشــود.
هــماکنــون برخــي کارخانـ ه هــاي داخلــي پاييــنتــر از ظرفيــت واقعــي کار مـي
کننــد .حــدود  65000نفــر بــه صــورت مســتقيم در حــوزه ايــن صنعــت بــه عــاوه
شــکر ،مشــغول بــه کار هســتند.
شیرینی و شکالت  30تا  40درصد کل صادرات مواد غذایی ایران را داراست

چالشهاي اصلي صنعت شکالت در ايران
از جملــه مشــکالت صنعــت شــکالت در ايــران حــذف
جايــزه صادراتــي تجــار اســت کــه در ســال هــاي  94و
 ،95ايــن صنعــت  4صادرکننــده نمونــه داشــت ،کــه هنــوز
جايــزه صادراتــي آنهــا پرداختــه نشــده اســت و يــا ضعــف در
ديپلماســي خارجــي در بخــش اقتصــادي اســت کــه تاثيــر
زيــادي بــر صــادرات ايــن صنعــت گذاشــته اســت .از ديگــر
مشــکالت صنعــت شــکالت و ديگــر صنعــت هــا ،بــي ثباتــي
قيمتهــا در داخــل کشــور و از دســت دادن تــوان رقابــت
خارجــي اســت .عوامــل ديگــري نيــز وجــود دارد کــه در
ذيــل برخــي از آنهــا بــه اختصــار آورده شــده اســت:
وضع صنعت شکالت در ايران
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ل هــاي اخيــر
رشــد قابــل مالحظـ ه صنعــت شــکالت در ســا 
ايــن حــوزه را بــه يکــي از بخــشهــاي موفــق اقتصــاد ايــران
تبديــل کــرده اســت .ايــن صنعــت موفــق شــده نــه تنهــا
در بــازار داخلــي بــه خوبــي عمــل کنــد بلکــه محصــوالت
قابــل رقابــت بــا انــواع خارجــي ،توليــد کنــد .شــیرینی و
شــکالت  30تــا  40درصــد کل صــادرات مــواد غذایــی ایــران
را تشــکیل مــی دهنــد .نــود و نــه درصــد صنایــع شــیرینی
و شــکالت ایــران بــ ه وســيله بخــش خصوصــی اداره مــی
شــود.
وضع مصرف سرانه شکالت در دنيا
طبــق آمــار ،اروپا بيشــترين مصــرف شــکالت در دنيــا را دارد.
در ســال  ،2015ســرانه مصــرف ســويس  8.8کيلوگــرم بــود،
در مقابــل آن ،چيــن ،تنهــا 200گــرم ســرانه مصــرف داشــت.
در ســال  2016يــک شــرکت سوئيســي (،)Chocolatier

حــدود  3.83تريليــون دالر ،توليــد کــرد .فــروش جهانــي
شــکالت ( )nestleدر هميــن ســال ،بــه  6.15ميليــارد
ت هــا در کشــور مــا هــم بــه
دالر رســيد .ايــن شــکال 
راحتــي يافــت مـي شــوند و بــا قيمــتهــاي بــاال ،مشــتري
بســياري دارد.
بيشترين شکالت جهان کجا مصرف ميشود؟
آمــاري کــه در جــدول زيــر آمده اســت ،بر اســاس تقســيم
حــدودي توليــد ســاالنه بــر جمعيــت کشــور مربوطــه مــي
باشــد .البتــه نبايــد توقــع آمــار صــد در صــدي از کشــور
خودمــان داشــته باشــيم ولــي آمــار  2کيلــو مــورد تاييــد
انجمــن صنفــي صنايــع شــکالت و همچنيــن وزارت صنعــت
نيــز ميباشــد .امــا ســرانه اروپــا کامــا مشــخص اســت.
بزرگترين بازيگران صنعت شکالت جهان
ســاحل عــاج بيــش از  30درصــد کل کاکائــو جهــان را
توليــد ميپکنــد .شــرکت هــاي بــزرگ دنيــا مثــل نســتله
و کادبــوري ،مشــتري کاکائــو ســاحل عــاج هســتند.
جالــب اســت کــه ،بيشــترين حجــم صنعــت بــزرگ
شــکالت در جهــان ،تنهــا در دســت چنــد شــرکت موفــق
اســت .نمايندگــي ايــن شــرکتها در سراســر اروپــا،
آمريــکاي شــمالي و آســيا ،وجــود دارد .در واقــع يکــي از
داليــل موفقيــت آنهــا ايــن اســت کــه در نقطــه مشــخصي،
متمرکــز نيســتند .ايــن شــرکتها هزينــه زيــادي صــرف
بــاال بــردن کيفيــت خــود مــي کننــد و معتقدنــد شــکالت
ميتوانــد بخشــي از احســاس لــذت و فرهنــگ انســانها
باشــد.
فهرست  10شرکت بزرگ شکالت جهان در سال 2018

ي بســيار مــدرن،
صنعــت شــکالت ســازي در ترکيــه ،از تکنولــوژ 
بهــره مــيبــرد و محصــوالت متنــوع آن ،بــهصــورت گســترده بــه
خاورميانــه ،بالــکان ،آفريقــا ،بالتيــک و آســياي مرکــزي صــادر مــي
ي توانــد هــدف صــادرات ايــران باشــد.
شــود .بازارهايــي کــه مــ 

در نخســتين رديــف ايــن فهرســت ،يــک شــرکت آمريکايي

توانســته اســت در سراســر جهــان ،فعاليــت کنــد و بيــش از
 2ميليــارد دالر در ســال درآمــد داشــته باشــد.
هيچکــدام از توليدکننــدگان بــزرگ کاکائــو ،در فهرســت
بازيگــران اصلــي صنعــت شــکالت در جهــان قــرار ندارنــد
ي دهــد ،توليــد مــواد اوليــه بــه
و ايــن موضــوع نشــان م ـ 
ي توانــد ،ســود سرشــار بــه ارمغــان بيــاورد ،در
تنهايــي نمـ 
واقــع ارزش افــزوده فــراوان ،بــه دنبــال توليــد کاالي آمــاده
ي شــود.
مصــرف ،حاصــل م ـ 
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خودکفايــي در توليــد شــکر ،کــه يکــي از اصليتريــن
ف کننــدگان
مــواد اوليــه صنعــت شــکالت اســت .مصــر 
ي شــوند،
ايــن کشــور ،کــه ايــن روزهــا جوانتــر مــ 
م هــاي جديــد هســتند.
همــواره طرفــدار نــوآوري و طع ـ 
در ترکيــه بــه طــور منظــم محصــوالت جديــد وارد بــازار
مــيشــود .همچنيــن صنعــت شــکالت ســازي در ترکيــه،
ي بــرد و محصــوالت
از تکنولــوژي بســيار مــدرن ،بهــره مـ 
متنــوع آن ،بــه صــورت گســترده بــه خاورميانــه ،بالــکان،
آفريقــا ،بالتيــک و آســياي مرکــزي صــادر ميشــود.
بازارهايــي کــه ميتوانــد هــدف صــادرات ايــران باشــد.
يــک مســاله مهــم در بخــش صــادرات ترکيــه ،تــاش
ایــن کشــور بــرای عضويــت در اتحاديــه اروپــا ،و پيــروي
از قوانيــن مربــوط بــه آن در حــوزه مــواد غذايــي اســت،
ن المللــي ســازمان غــذا
ايــن کشــور ،اســتانداردهاي بي ـ 
و کشــاورزي ســازمان بهداشــت جهانــي را داراســت،
ف
بنابرايــن کيفيــت محصــوالت ،مــورد تاييد اســت و مصر 
کننــدگان بــا اطمينــان تشــويق بــه خريــد ميشــوند.
در ســال  2016صــادرات شــيريني و شــکالت ترکيــه بــه
 1 /7ميليــارد دالر رســيد کــه 1 /19درصــد از کل صــادرات
ايــن کشــور بــود .عــراق مشــتري  25درصــد از ايــن
صــادرات بــود و آمريــکا و عربســتان و ليبــي هــم از
مهمتريــن مشــتريان شــکالت ترکيــه بــه حســاب مــي
آينــد 179 .کشــور بــازار هــدف صــادرات ايــن محصــول
ترکيــه هســتند.
سخن آخر
ي
صنعــت شــکالت ظرفيــت بالقــوه فراوانــي داردکــه م ـ 
توانــد در شــرايط کنونــي اقتصــاد ،کمــک زيــادي بــه
افزايــش صــادرات غيرنفتــي کنــد .دبیــر امجمــن صنفــی
صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت معتقــد اســت
کــه رقــم صــادرات ايــران ميتوانــد تــا  2ميليــارد دالر در
ســال برســد .نبــودن ثبــات رويــه در قوانيــن و مقــررات،
از مشــکالت اصلــي دســتاندرکاران ايــن حــوزه اســت.
اميــد اســت بــا توجــه مســئوالن و رســانه هــا ،ايــن
صنعــت ،بــه توليــد و صــادرات حداکثــري دســت يابــد.
طبــق بــرآورد انجمــن گــردش مالــي ايــن صنعــت حــدود
 16تــا  17هــزار ميليــارد تومان اســت و معموال صــادرات تا
دو برابــر واردات اســت .بــا نگاهــي بــه وضعيت کشــورهاي
موفــق و اهدافــي کــه دنبــال ميکننــد ،ميتــوان گامــي
موثــر و رو بــه جلــو درصنايــع کشــور برداشــت.

نشــر یه شهد شــماره چهل و سو م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

رمز موفقيت برخي کشورها در اين صنعت (ترکيه)
ترکيــه يکــي از کشــورهاي موفق در صنعت شــکالت اســت.
چالــش اصلــي ايــن صنعــت در ترکيــه گرايــش شــديد مردم
ي هــاي ســنتي اســت .امــا جمعيــت جــوان
بــه شــيرين 
ترکيــه بــه رشــد ســريع صنعــت شــکالت کمــک کرنــد.
توليدکننــدگان بــا ايجــاد محصــوالت جديــد و افزايــش
ســرمايهگــذاريهــاي چندمليتــي و تنــوع محصــوالت در
بــازار ،بــه تدريــج موفقيــت ايــن صنعــت را رقــم زدنــد.
بخشــي از ايــن صنعــت بــه توليــد آدامــس تعلــق دارد کــه
از ســال  2000عملکــرد بســيار چشــمگيري داشــته اســت
و محصــوالت رقابتــي را راهــي بــازار کــرده اســت.
يکــي دیگــر از داليــل موفقيــت ترکيــه در صنعت شــکالت،
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:تحریریه شهد

تعطیلی موقت بزرگترین کارخانه شکالت نوتال در جهان
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شــرکت شکالتســازی فــررو ،مالــک مــارک شــکالت
صبحانــه نوتــا ،روز  ۲۱فوریــه اعــام کــرد بــه دلیــل
مشــاهده «مشــکل کیفــی» در جریــان تولیــد یکــی از
محصوالتــش در شــعبهای در فرانســه ایــن کارخانــه را تــا
مشــخص شــدن نتیجــه تحقیقــات تعطیــل خواهــد کــرد.
ایــن کارخانــه کــه در منطقــه نورمانــدی در شــمال فرانســه
قــرار دارد بزرگتریــن کارخانــه ایــن شــرکت در دنیــا اســت
و روزانــه  ۶۰۰هــزار قوطــی شــکالت نوتــا تولیــد میکنــد
کــه برابــر بــا یکچهــارم تولیــد جهانــی ایــن مــارک اســت.
دفتــر مطبوعاتــی شــرکت فــررو در فرانســه در بیانیــه
خــود آورده اســت کــه در ســاعت  ۱۸روز  ۱۹فوریــه ،بــا
مشــاهده ســطح کیفــی پاییــن یکــی از محصــوالت تولیــدی
ایــن شــرکت در قیــاس بــا اســتانداردهای جــاری ،مقامــات
کارخانــه دســتور توقــف موقــت فعالیتهــای کارخانــه را
صــادر کردهانــد.
شــرکت شکالتســازی ایتالیایــی فــررو  ۲۲کارخانــه و بیــش
از  ۳۰هــزار کارگــر دارد.
ایــن شــرکت کــه در ســال  ۱۹۴۶در آلبــا در شــمال شــرق
ایتالیــا تاســیس شــد همچنــان در مالکیــت خانــواده
بنیانگــذار آن ،میکلــه فــررو ،اســت و گــردش تجــاری آن
ســاالنه بــه بیــش از ده میلیــارد دالر میرســد.
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ال سالوادور  /با گرانترین شکالت جهان آشنا شوید
برخی از مردم میگویند که شــکالت غذای عشق
اســت و هیچ چیزی به اندازه شکالت دهن آدم را
آب نمیاندازد .اینجا محلی است برای سِ رو شکالت
توآک که این روزها یکی از گرانترین خوردنیهای
لذتبخش در جهان به شمار میآید ،آن هم با قیمت
 ۴۰۰پوند برای ۵۰گرم شکالت.
توآک مدعی است در حالی گرانترین شکالت جهان
به شمار میآید که از جعبه نگیندار یا بستهبندی از
جنس طال اســتفاده نمیکند .در واقع این کاکائو از
یک درخت کاکائوی خیلی خاص برداشت میشود
جیمز لو کومپت ،مدیر عامل شکالت توآک میگوید:
«در واقع ماموریت ما در توآک این است که بتوانیم
شــکالت خاصی را به خوبی محصوالت دیگر درجه
یک ارتقا دهیم و شکالت به شکلی ارایه شــود که حس مردم درگیر شده و به آنها تجربه تازهای از چشیدن شکالت
دست دهد».
در ساخت و ســاز این شکالت گرانقیمت به مساله ســن و سال شکالت هم توجه شــده و بنا دارند شکالتهایی با
ماندگاری باال تولید شود.
در کاسا گویاسامین در کیتو ،پایتخت اکوادور توآک تورهای چشیدن شکالت را میزبانی میکند.
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بزرگتـرین تولیـدکننـدگان شـکالت در اتحادیـه اروپـا
طبــق آمــار ارائــه شــده در خصــوص بزرگتریــن کشــورهای تولیدکننــده شــکالت در کشــورهای
عضــو اتحادیــه اروپــا ،کشــور آلمــان ،بــا تولیــد حــدود یــک و نیــم میلیــون تــن شــکالت در ســال
 ،۲۰۱۷در جایــگاه نخســت قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه مناســبت عیــد پــاک در کشــورهای غربــی ،میــزان خریــد فــروش شــکالت در
ایــن کشــورها افزایــش یافــت .بــه همیــن منظــور ،آمــاری در خصــوص کشــورهای اروپایــی کــه
بزرگتریــن تولیدکننــدگان شــکالت هســتند ،ارائــه شــده اســت.
بــه گفتــه  ،Eurostatبزرگتریــن تولیدکننــده شــکالت در میــان کشــورهای اتحادیــه اروپــا ،کشــور
آلمــان ،بــا تولیــد 1.3میلیــون تــن یــا 32درصــد از کل تولیــد ،در ســال  2017اســت .ایتالیــا بــا
0.7میلیــون تــن (18درصــد) در جایــگاه دوم ،و فرانســه و هلنــد ،هــر دو بــا تولیــد 0.4میلیــون تــن
(9درصــد) شــکالت در ســال  ،2017در جایــگاه ســوم و چهــارم قــرار گرفتنــد.
در نمــودار ارائــه شــده ،کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ،کــه بیشــترین میــزان تولیــد شــکالت در
ســال  2017را داشــتهاند ،مشــاهده میکنیــد؛
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پرتره آب نباتی «ولودیمر زلنسکی» کمدین مشهور
پرتــره آب نباتــی «ولودیمــر زلنســکی» کمدیــن مشــهور کــه
بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری اوکرایــن کاندیــد شــده در
مــوزه شــیرینی و شــکالت در روســیه بــه نمایــش درآمــده
اســت

مسابقه بیسکویت خوری جان دختر جوان را گرفت

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

در انگلیس دختری در حین شرکت در یک چالش غذایی جان خود را از دست داد.
در شــهر لینکلــنشــر در انگلیــس دختــر  24ســاله ای پــس از شــرکت در یــک چالــش غذایــی
جــان خــود را از دســت داد.
بیتــان گســکین کــه در یــک مهمانــی حضــور داشــت ،تصمیــم گرفــت در ایــن چالــش غذایــی
شــرکت کنــد .در ایــن چالــش ،شــرکت کننــدگان بایــد ســعی مــی کردنــد کــه تعــداد بیشــتری
بیســکویت را در دهــان خــود جــای دهنــد.
بتــان کــه ســعی مــی کــرد بیســکویت هــای زیــادی در دهــان خــود بگــذارد ،منجــر بــه بســته
شــدن راه تنفســی اش شــد و شــروع بــه ســرفه کــرد و ناگهــان از هــوش رفــت.
دوســتانش ســریعا اورژانــس را خبــر کــرده و او را بــه بیمارســتان انتقــال دادنــد ،امــا ایــن دختــر
جــوان بــه کمــا رفتــه و پــس از گذشــت  5روز جــان خــود را از دســت داد
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xanthan gum
زانتـان گـام

زانتــان گام ،پلــی ســاکاریدی می باشــد که از باکتــری زانتامونــاس کامپســتریس (Xanthomonas
 )campestrisترشــح مــی گــردد و بــه عنــوان افزودنــی در صنعــت غــذ و بهبــود دهنــده خــواص
رئولوژی کاربــرد دارد.

www.iranianacm.ir
www.iranianacm.ir

زانتــام گام در ســال  ۱۹۵۰کشــف گردیــد یــک پلــی ســاکارید اســت
کــه توســط تخمیــر میکروبــی درســت مــی شــود بعنــوان مــاده
افزودنــی در صنایــع غذایــی و نیــز در محصــوالت آرایشــی و نیــز در
حفــاری چــاه هــا کاربــرد فراوانــی دارد .
کاربرد زانتان گام
زانتــان گام معمــوال بــه عنــوان یــک عامــل قــوام دهنــده غــذا
(بطــور مثــال در ســس ســاالد و  )..مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
همچنیــن بــه عنــوان بــه عنــوان پایــدار کننــده در (در محصــوالت
آرایشــی بــرای جلوگیــری از جدایــش ترکیبــات) نیــز مصــرف دارد.
همچنیــن بــه عنــوان اســتابالیزر بســتنی اســتفاده میشــود .ایــن
صمــغ از تکــرار واحــد هــای پنتاســاکارید کــه شــامل گلوکــز ،مانــوز
و گلوکورونیــک اســید بــا نســبت مولــی  2:2:1مــی باشــد .زانتــان
گام از تخمیــر گلوکــز ،ســاکارز یــا الکتــوز تولیــد مــی گــردد .پــس از
فرآینــد تخمیــر ،پلــی ســاکارید از محیــط رشــد توســط ایــزو پروپیــل
الــکل رســوب داده مــی شــود و ســپس خشــک و آســیاب مــی گــردد
و ســپس بــه یــک محیــط مایــع افــزوده مــی گــردد تــا تشــکیل
صمــغ دهــد.
كاربرد زانتان :
 پايدار كننده تسهیل پمپاژ و کاهش زمان فرایند حرارتی در غذاهــای کنســروی ،افزایــش ویســکوزیته ســیال ویکنواخــتســازی در مخلــوط هــاي پــودري.
 افزایــش پایــداری امولســیون وتســهیل پمپــاژ در ســس ســاالد،افزایــش ویســکوزیته و پایــداری حرارتــی مــواد معطــر در انــواع ســس
و عصــاره گوشــت
 پایداری امولسیون پنیر و نوشیدنی های شیری بهبود خواص فیزیکی و ارگانولپتیک پنیر در محصوالت لبنی صمــغ زانتــان عــاری از هــر گونــه چربــی و کلســترول اســت و بــهمیــزان فراوانــی فیبــر دارد کــه ایــن ویژگــی بــه تســهیل هضــم غــذا
کمــک میکنــد ،همچنیــن بــه دلیــل کــم بــودن میــزان کالــری از آن
بــه عنــوان یــک جایگزیــن کــم کالــری بــرای چربــی اســتفاده کــرد،

بــه عنــوان مثــال در تهیغذاهــای رژیمــی ماننــد بســتنی هــای کــم
کالــری اســتفاده میشــود ،جلوگیــری از تشــکیل کریســتال هــای یــخ
در بســتنی نیــز اســتفاده میشــود.
ویژگیهای صمغ زانتان
 محلول در آب سرد و گرم فعالیت در طیف وسیعی از pH وجــود نمــک حتــی در غلظــت هــای بــاال در فرموالســیون بــر رویفعالیــت زانتــان اثــری ندارد
 مقاوم به دمای باال و آنزیم پایداری مناسب در برابر ذوب و انجماد اثــر سینرژیســتی هنگامیکــه بــا صمــغ لوبیــای خرنــوب ،گــوارو برخــی نشاســته هــا بــکار گرفتــه شــود .ایــن اثــر ســبب افزایــش
ویســکوزیته در محصــول نهایــی مــی گــردد.
 محلــول صمــغ زانتــان رفتــار سودوپالســتیک و یــا شــل شــوندهبــا بــرش از خــود نشــان مــی دهــد .یعنــی بــا افزایــش بــرش
ویســکوزیته کاهــش مــی یابــد .امــا هنگامیکــه بــرش حــذف شــود،
محصــول بــه حالــت اول بــاز مــی گــردد.
 مقــدار بســیار کمــی از صمــغ بــرای بدســت آوردن خصوصیــتمناســب در غــذا کافــی اســت
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آگـار آگـار
یــک مــاده ژالتینــی اســت کــه از یــک گونــه جلبــک بدســت مــی آیــد ،آگار از پلــی ســاکارید آگارز
کــه تشــکیل دهنــده ســاختار پشــتیبان دیــواره ســلولی گونــه خاصــی از جلبــک هــا اســت و در
اثــر جوشــیدن آزاد و حاصــل مــی شــود.

آگار به دو ترکیب اصلی تقسیم بندی می گردد :
 -1آگارز که ترکیب ژل کننده می باشد
 -2اگاروپکتیــن کــه حالــت ژل کنندگــی پایینــی دارد .در برخــی
کاربردهــای خــاص آگاروپکتیــن را از محصــول جــدا مــی نماینــد.
کاربرد آگار آگار :
کاربــرد آگار آگار در صنايــع لبنــي  :آگار بــا داشــتن ويژگــي

سومم
شــمارهه چهل
شهد شــمار
یه شهد
نشــریه
نشــر
چهل وو سو
ایران
ت ایران
شــکالت
ینی وو شــکال
شــیرینی
یت ،،شــیر
بیســکویت
یع بیســکو
صنایع
صنفی صنا
نجمــن صنفی
اانجمــن

ایــن پلــی ســاکارید بــدون شــاخه آبدوســت نامحلــول در آب ســرد
مــی باشــد و محلــول در آب جــوش مــی باشــد .محلــول  1.5درصــد
آن شــفاف مــی باشــد و زمانیکــه تــا دمــای  43-34درجــه سلســیوس
مــی رســد تشــکیل ژلــی مــی دهــد کــه تــا دمــای  85درجــه
سلســیوس ذوب نمــی شــود .آگار آگار مخلوطــی از پلــی ســاکارید هــا
مــی باشــد .کــه منومــر آن گاالکتــوز مــی باشــد ایــن پلــی ســاکاریدها
امــکان ســولفاته شــدن در درجــات مختلــف دارنــد ولــی کمتــر از
کاراگینــان مــی باشــد بــه همیــن دلیــل میــزان خاکســتر آن کمتــر
از کارگینــان مــی باشــد کــه تــا  5درصــد مــورد قبــول اســت ولــی
معمــوال در محــدوده  4 -2.5درصــد مــی باشــد .آگار توســط FDA
بــه عنــوان مــاده غذایــی  GRASشناســایی شــده اســت یعنــی بــه
هــر انــدازه بســته بــه کاربــرد مــی تــوان از آن اســتفاده نمــود.
برخــی از آگارهــا مخصوصــا آنهایــی کــه از گونــه Gracilaria
 chilensisتهیــه مــی شــوند در محصــوالت قنــادی بــا قنــد بــاال
ماننــد آبنبــات هــای میــوه ای مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ایــن
آگارهــا بــه  Sugar Reactiveموســوم مــی باشــند چــون قنــد
باعــث افزایــش قــدرت ژل در آنهــا مــی گــردد .از محاســن آگار بــدون
طعــم بــودن آن مــی باشــد و عــدم تداخــل بــا طعــم مــواد غذایــی در
مقابــل صمغهــا کــه بــرای تشــکیل ژل نیــاز بــه نمکهــای پتاســیم و
کلســیم دارنــد.
یکــی از محاســن آگار امــکان اســتریلیزه نمــودن محصــول بــدون ذوب
شــدن آن مــی باشــد.
از ویژگیهــای دیگــر آگار مقــداری مســهل بــودن آن مــی باشــد کــه
کاربــرد هایــی در صنایــع دارویــی دارد.

اســتابياليزري و امولســيفايري بــه عنــوان يــک بافــت دهنــده
مناســب در محصــوالت مختلــف لبنــي نظيــر ماســت ،پنيــر ،خامه
صبحانــه و قنــادي ،بســتني  ،دوغ و غيــره مصــرف مــي گــردد.
کاربــرد آگار آگار در صنعــت شــيريني و شــکالت  :از آگار در تهيــه
روکــش هــا ()Toppingو همچنيــن در تزيينــات لبنــي و غيــر
لبنــي روي شــيريني و شــکالت ( )Icingبــه وفــور اســتفاده مــي
گردد .
کاربرد آگار آگار در محصوالت ژله اي:
بــا توجــه بــه ويژگــي ژل ســازي آگار از آن بــه عنــوان جايگزيــن
ژالتيــن در محصــوالت ژلــه اي نظيــر پاســتيل ،پــودر ژلــه و ژلــه
آمــاده ( )RTCاســتفاده مــي گــردد
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ی الزامی شد
درج قیمت روی مواد خوراک 
دیوان عدالت اداری ،بخشــنام ه وزیر صنعت ،معــدن و تجارت که
تولیدکنندگان برخی محصوالت را از درج قیمت معاف کرده بود ،غیر
قانونی دانست و ابطال کرد.
دیــوان عدالــت اداری بخشــنامههای وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت که
تولیدکنندگان برخی محصوالت از جمله صنایع بیسکوئیت ،شیرینی ،کیک،
شــکالت ،انواع چیپس و اســنک و محصوالت صنایع ســلولزی بهداشتی و
محصوالت کارخانهای کنسرو ،کمپوت ،ســس ،ترشی ،شور ،مربا و عسل را از
درج قیمت معاف کرده بود را غیر قانونی دانست و ابطال کرد.
در این بخشنامه تاکید شده است :در راستای اجرای بند « »۲۲سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری
و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود
فضای کســب و کار ،رعایت توأمان حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و
حذف واســطههای غیر ضرور در زنجیره تأمیــن و توزیع کاال با هدف کاهش
قیمت مصرفکننده و حداکثر نمودن منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
در بــازار رقابتــی همچنیــن اجرای مــاده « »۵قانــون حمایــت از حقوق
مصرفکنندگان ،ماده « »۶قانون تعزیرات حکومتی و ماده « »۱۵قانون نظام
صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرفکننده بر روی کاال،
طرح «درج و یا نصب برچسب قیمت توســط واحدهای خردهفروشی» برای

اجرا در خصوص کاالهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابالغ میشود:
محصوالت صنایع بیسکویت ،شیرینی ،کیک و شکالت،انواع چیپس و اسنک،
محصوالت صنایع ســلولزی بهداشــتی،انواع محصوالت کارخانه ای ،کنسرو،
کمپوت ،سس ،ترشی ،شور ،مربا و عسل دارای بسته بندی.
در ایــن مرحله واحدهــای تولیدی مشــمول ،بــدون الزام بــه درج قیمت
مصرفکننده بر روی کاالها موظفند با رعایت شرایط رقابتی ،محصوالت خود
را قیمتگذاری و به بــازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خردهفروشــی نیز
مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطالعرسانی قیمتهای این گروه از
کاالها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کاال ،در محل عرضه و
مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و
در صورت تقاضای مصرفکننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری ســازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت اســتانها ،مسئول نظارت بر حســن اجرای این طرح
خواهد بود.
===========================================================
قیمت نان صنعتی  ۱۵درصد افزایش یافت
مروتپور ،دبیــر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشــینی
ایران از افزایش  ۱۵درصدی قیمت این محصــول خبر داد و گفت که تفاوت
قیمت آرد و اختصاص یارانه به این بخش یا هر بخش دیگر باعث ایجاد رانت
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و فساد شده است.
اســفند ماه سال گذشــته نمایندگان مجلس شورای اســامی یارانه آرد صنف
صنعت را حذف کرده و منابع حاصل از آن را به خرید تضمینی گندم اختصاص
دادند که به گفته دبیر انجمن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران
این موضوع یکی از دالیل اصلی افزایش قیمــت ماکارونی بود که اخیرا ً بیش از
 ۷۰درصد افزایش قیمت داشت.
اما دبیر انجمــن صنفی کارفرمایــان کارخانجات نان صنعتی ماشــینی ایران
میگوید که یارانه آرد نانهای صنعتی مشــمول این مصوبه نبوده اســت با این
حال علیرضا مروت پــور از افزایش قیمت  ۱۵درصدی نانهای تولید شــده به
روش صنعتی در کشــور خبر داد و علت آن را افزایش قیمــت مواد اولیه و نرخ
دستمزد عنوان کرد.
به گفته وی ،قیمت آرد برای تولیدکنندگان نان به روش صنعتی نسبت به سال
گذشته تغییری نکرده و منظور از آرد صنف و صنعت ،واحدهای تولید ماکارونی،
شیرینی ،شکالت ،کلوچه ،نشاسته ،گلوتن و قنادیها هستند.
وی افزود :در بازرسیهای انجام شده از بازار و نمونه برداری و آزمون تعدادی از
او افزود :در حال حاضر قیمت گندم برای نان ســنتی معادل  ۶۶۰تومان و برای بیسکویت و شکالتهای وارداتی فاقد استاندارد شناخته شدهاند.
نان حجیم و نیمه حجیــم ،فانتزی ،صنعتی ،نیمه صنعتــی و آزاد معادل  ۹۰۰بیات اضافه کرد :بیســکویت قهوه با تزئین شکر به نام  krinkleساخت کشور
تومان است و برای ســایر مواردی که در صنف و صنعت نام برده شد نیز گندم اندونزی ،بیســکویت کرم دار با طعم توت فرنگی به نــام danas delight
بدون یارانه در نظر گرفته شده است.
ساخت کشور چین ،بیسکویت کرم دار با طعم توت فرنگی london bakers
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه نان صنعتی ماشینی ایران با بیان اینکه ساخت کشــور هند ،بیســکویت کرمدار کاکائویی به نام  oreoساخت کشور
بالغ بر  ۷۰مورد در قیمت تمام شــده نان مؤثر اســت و قیمــت آرد تنها دلیل اندونزی و بیسکویت با تکه شکالت به نام  champsساخت کشور ترکیه ،در
افزایش قیمت این محصول نیست ،تصریح کرد :علت پر رنگ شدن تأثیر قیمت روند بازرسیها فاقد استاندارد شناخته شدهاند.
آرد بر قیمت نان این اســت که دولتها میخواهند مسئولیت خود را به دوش وی از مصرف کنندگان درخواســت کرد تا در صورت مشــاهده بیسکویتهای
تولیدکننده بیاندازند ،در حالی که اگر قیمت آرد تنها عامل افزایش قیمت باشد مذکور مراتب را از طریق شماره تلفن  1517به ادارات کل اعالم تا پیگیری الزم
و سایر موارد تأثیرگذار در قیمت نان ثابت بماند نان اص ً
ال گران نمیشود.
بعمل آید ،عالوه براین تأکید می شود اکثر این بیسکویتها در فاکتورهای عمده
مروت پور همچنین با بیان افزایش قیمت روغن ،شکر ،مواد بهبوددهنده و سایر با استاندارد ملی مغایرت دارند به همین منظور از استفاده آنها جلوگیری شود.
مواد اولیه ،اظهــار کرد :با توجه به اینکه قیمت شــکر ،روغن ،بهبود دهندهها و معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود :شکالت سفید Altyn Ay
همچنین نرخ دستمزد کارگران در قیمت محصول نهایی مؤثر است ،قیمت آرد ساخت کشور ترکمنستان نیز در آزمون بعمل آمده مغایر با استاندارد تشخیص
در حال حاضر نقــش تعیین کنندهای در تعیین قیمت نانهای تولید شــده به داده شده است.
روش صنعتی ندارد.
=============================================================
============================================================
واردات  ۲۴۱تن بیسکویت به کشور!
شرکت گرجی با  290نفر اشتغال در راه توسعه با مشکالت روبرو است
آمار منتشره از سوی گمرک حاکی از آن است که در سال  ۹۷بیش از  ۲۴۱تن
مدیرعامل بیســکویت گرجی با اشــاره به مشــکالت پیشرو این واحد عظیم بیسکوییت از  ۶کشور جهان وارد ایران شده است.
صنعتی ،گفت :با توجه به محدودیتهای زیرســاخت ســاختمانی بیســکویت آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی  ۱۲ماهه سال  ۹۷نشان میدهد که در
گرجی خواستار همکاری شهرداری رباط کریم با این شرکت هستیم.
این مدت بیش از  ۲۴۱تن بیسکویت از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده
فرهاد تاجیک در گفتوگو با خبرنگار ســرویس اقتصادی شــبکه خبری تهران است.
نیوز اظهار داشــت :در حال حاضر و با توجه به ظرفیتهای فعلی شرکت ۲۹۰ ،براساس واردات این حجم بیســکویت به کشــور ۴۸۲ ،هزار و  ۸۵۲دالر ارز از
نفر از مردم در این شرکت مشغول فعالیت هستند.
کشور خارج شد که بالغ بر  ۲۰میلیارد و  ۳۳میلیون و  ۶۵۸هزار و  ۴۰۱ریال در
وی گفت :بیسکویت گرجی بهعنوان یک برند توانسته در طول سال گذشته  ۱۱آمار گمرک به ثبت رسیده است.
تن و  ۶۰۰کیلوگرم محصــول را وارد بازار داخلی و خارجی کند که این ظرفیت گفتنی است بیسکویت از اســپانیا ،اکراین ،ایتالیا ،بریتانیا ،فرانسه و مالزی وارد
میتواند افزایش پیدا کند.
ایران شده که در این بین فرانسه بیشترین حجم صادرات بیسکویت را به کشور
مشکالت پیشروی شرکت بیسکویت گرجی چیست ؟
داشته است.
مدیرعامل بیســکویت گرجی با اشــاره به مشــکالت پیشرو این واحد عظیم =============================================================
صنعتی ،خاطرنشــان کرد :با توجه به محدودیتهای زیرساخت ساختمانی این نبض تولید و اشتغال در واحد تولید بیسکویت دره شهر
شرکت خواستار همکاری شهرداری رباط کریم با این شرکت هستیم تا بتوانیم کارخانه تولید بیسکویت شهرستان دره شــهر یکی از واحدهای تولیدی استان
فازهای شرکت را توسعه و تولید را افزایش دهیم.
ایالم اســت که عالوه بر بازارهای داخلی فرصت های خوبــی را برای صادرات
وی بیان داشــت :امروز تولیدکنندگان با واردات مواد اولیه مشکل اساسی دارند محصوالت خود به سایر کشورها فراهم کرده است.
که دولت باید راه چارهای برای این موضوع بیاندیشــید و نســبت به آن تعیین محصوالت این واحد تولیدی به کشــورهای عراق ،سوریه،قطر و عمان صادر می
تکلیف کند.
شود.

تاجیک یادآور شد :محصولی که این شرکت تولید میکند جزو کاالهای اساسی
به شمار نمیآید و بر همین اساس یارانه آردی باید به شرکت تعلق بگیرد.
============================================================
 ۵بیسکویت و یک شکالت خارجی غیراستاندارد اعالم شد  +اسامی
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اسامی  ۵بیسکویت و یک شکالت
خارجی مغایر با استاندارد را اعالم کرد.
مســلم بیات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم ،با اشاره به
اینکه سازمان اســتاندارد نظارت بر کاالهای وارداتی توزیع شده در بازار را انجام
میدهد ،اظهار داشــت :عالوه بر نظارت بر کنترل کیفــی کاالهای وارداتی در
گمرکات ورودی به منظور تأمین الزامات استاندارد ،مراقبت از ایمنی و سالمت
مردم در دستور کار سازمان ملی اســتاندارد قرار دارد و به همین منظور در این
رابطه نظارتهای خود را تشدید کرده است.

نشــر یه شهد شــمار ه چهل و سو م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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معرفی برندهای آدامس قاچاق /برندهایی که همچنان در حال توزیع
هستند
ستاد مبارزه قاچاق کاال و ارز برندهای آدامس قاچاق را که در فروشگاه های
متعدد همچنان در حال فروش هستند را معرفی کرد.
به گــزارش خبرنگار مهر ،در اجرای «برنامه پیشــگیری و تشــدید مبارزه با
قاچاق کاالهای ســامتمحور» (مصوب یکصدوپانزدهمین جلسهی اعضای
اصلی ســتاد) ،در خصوص «مصادیق قاچاق قطعی آدامس» موارد ذیل را به
آگاهی میرساند:
نظر به درخواست صنایع تولید آدامس و ظرفیت مناسب تولید و اشتغال این
حوزه و با توجه به میزان مصرف و ارز بری قابل توجه قاچاق آدامس و ضرورت
حفظ سالمت جامعه ،پیگیری بهمنظور پیشگیری و برخورد با مصادیق قاچاق
قطعی آدامس در سال گذشته انجام شــد؛ لیکن علیرغم پیگیریهای انجام
شده و با وجود ظرفیتهای مناسب تشخیص کاالی قاچاق از کاالی اصل در
این محصوالت ،متأســفانه همچنان مقادیر قابل توجهی از نشانهای تجاری
قاچاق قطعی آدامس در ســطح عرضــه از جمله فروشــگاههای زنجیرهای،
سوپرمارکتها و همچنین فضای مجازی یافت میشود.
از ابتدای سال گذشــته ظرفیت مناسبی در پیشــگیری و برخورد با قاچاق
آدامس ایجاد و در سال جاری بهروزرسانی شده است:
الف)  ۷نوع مصادیق قاچاق قطعی آدامس که در ســال گذشته اطالعرسانی
آن انجام شد:
 -۱نشــان تجاری )FIVE( ۵؛  -۲نشــان تجاری PK؛  -۳نشــان تجاری
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TRIDENT؛  -۴نشان تجاری ( Lotteآدامس )Spout؛
 -۵نشان تجاری ViViDENT؛  -۶نشان تجاری Pectil؛  -۷آدامسهای
دارای نوشته تحت عنوان""NOT FOR SALE IN THE USA
ب) افزوده شــدن  ۴عنوان دیگر قاچاق قطعی آدامس به فهرست مذکور ،که
فاقد هرگونه مجوز واردات قانونی هستند برابر استعالم انجام شده و اعالم نظر
رسمی سازمان غذا و دارو:
 -۱انواع آدامس استیک با نشان تجاری ORION
 -۲آدامس دراژه با نشان تجاری Dr.XYLITOL
 -۳آدامس بادکنکی معروف به خرسی با نشان تجاری FUSEN
 -۴هر نوع آدامس با نشان تجاری RELAX
پ) با عنایت به ضرورت الصاق برچســب اصالت و ســامت بــر روی تمامی
فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی وارداتی ،محصوالت فاقد برچسب یا دارای
برچسب تقلبی ،مصداق قاچاق هستند.
===========================================================
هدفگذاری یک میلیارد دالری صادرات شیرینی و شکالت
غالمرضا سبزعلی دبیر میز شیرینی ،شــکالت گفت :در صورت رفع موانع و
مشکالت موجود بر ســر راه صادرات شیرینی و شکالت و فرآوردههای غالت،
از جمله تأمیــن مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز ،هــدف بیش از یک میلیارد
دالر صادرات را در سال  98محقق میکند.

وی در خصوص صادرات شیرینی و شــکالت و فرآوردههای غالت در  11ماهۀ
سال  97اظهار داشــت گفت :با رشد اســتاندارد ،کیفیت ،تنوع تولید واهمیت
به ذائقۀ مشــتری در این صنعت شاهد رشــد قابل مالحظۀ تقاضای خرید این
محصول در طول  11ماهۀ سال گذشته بودیم.
وی گفت :محصوالت این صنعــت ،عالوه بر تامین نیاز داخلــی 678 ،میلیون
دالر از لحاظ ارزشــی و  448هزارتن از لحاظ وزنی صادرات داشته است که در
مقایسه با سال قبل ،نشاندهندۀ  13درصد افزایش ارزشی است.
ســبزعلی از عمده بازارهای هدف صادراتی این محصوالت کشــورهای عراق،
افغانستان ،پاکستان ،ترکیه ،آذربایجان ،امارات و قطر را نام برد و اظهار داشت:
کشور عراق بهعنوان نخســتین کشور هدف بیشترین سهم صادراتی محصوالت
شــیرینی و شــکالت و فرآوردههای غالت را به خود اختصاص داده به گونهای
که در  11ماهه سال گذشته این محصوالت به ارزش 375میلیون دالر به بازار
عراق صادر شده است.
دبیر میز شیرینی ،شــکالت و فرآورده های غالت گفت :ســهم افغانستان ،به
عنوان دومین کشور هدف صادراتی ،از واردات شــیرینی و شکالت ایران 134
میلیون دالر بوده است.
وی افزود :بر اساس آمارهای  ،ITCصنعت شیرینی و شکالت ایران توانسته در
حال حاضر به بیش از  80کشــور جهان صادرات داشته باشد و رتبه  30جهانی
را در صادرات این محصول به خود اختصاص بدهد.
============================================================
گرانی،نصف مشتریان قنادیهای تهران را پراند
تهرانیها تقریبا نصف سالهای گذشته شیرینی میخرند و حتی ماه رمضان هم
نتوانسته اســت به کار قنادیها رونق بدهد و برخالف همیشه که زولبیا و بامیه
بازار قنادیها را در ماه رمضان داغ میکرد ،حــاال قنادیهای تهران میگویند
زولبیا و بامیه هم دیگر خوب نمیفروشد!
آنها توضیح میدهند که وقتی قدرت خرید مردم کم میشود ،کاالهای لوکستر
و فانتزی زودتر جایشان را در سبد خرید مردم از دست میدهند.
قنادیهای تهران میگویند که گذشــته از قدرت خرید ،قیمت شیرینی هم به
صورت غیررسمی باال رفته است؛ چون تقریبا تمامی هزینههای تولید شیرینی
از شــکر ،روغن ،آرد گرفته تا دستمزد کارگر همه و همه گران شده است .حاال
بر اســاس اعالم اتحادیه قنادان و شیرینیفروشان قیمت شیرینی ازسال  ٩٢تا
 ٩٧بین  ٧١تا ١١٨درصد رشد داشــته و گرانشدن این محصول د ر سال ٩٨
باعث شــد که فروش قنادیها ٤٠درصد در یکســال گذشته کاهش داشته
باشد.
هر چند که علی بهرهمند ،رئیس اتحادیه شیرینیفروشــان گفته بود که برای
افزایش رســمی قیمت شــیرینی بعد از ماه رمضان تصمیم میگیرند؛ اما حاال
تقریبا هیــچ قنادی را در تهــران نمیتوانید پیدا کنید که بــا نرخهای مصوب
بفروشد.
افزایش بیسروصدای قیمت در قنادیهای تهران
شکر در روزهای اخیر حسابی خبرساز شده اســت؛ سه برابر شدن قیمت شکر
و کمیابشــدن آن در مدت اخیر حســابی جریانساز شده اســت .شکر که تا
همین یک ماه پیــش کیلویی ٣هزار تومان به فروش میرســید ،در هفتههای
اخیر تا ١٥هزار تومان هم افزایش پیدا کرد .طبیعی بود که گرانی شــکر گرانی
محصوالتی را هم که در آنها از این ماده استفاده میشد ،به دنبال داشته باشد.
بر اســاس گزارشهای میدانی ،برخی از قنادیها بدون گرفتن مجوز از اتحادیه
و بدون اینکه خبر رسمی درباره گرانشدن قیمت انواع شیرینی و کیک اعالم
شود ،اقدام به باالبردن نرخ انواع شیرینی و کیک کردهاند.
یکی از قنادیهای معروف که در مناطق مرفهنشــین پایتخت هم شعبه دارد،
اقدام به باالبردن قیمت شیرینیهای خود کرده است.
این قنادی معتبر انواع شــیرینیهای خــود را بین  ٧تا ١٠هــزار تومان گران
کرده و به کارمندان خود هم ســفارش کرده که درباره قیمتهای شــیرینیها
با مشــتریانی که قصد خرید ندارند ،صحبت نکنند؛ چرا که ممکن است بازرس
اتحادیه باشند .
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صنایعغذایی استان آذربایجانشرقی نیاز به
تزریق ماهانه۵۰هزار تن شکر دارد

یونــس ژائلــه ،رئیــس اتــاق تبریــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه صنایــع غذایــی اســتان نیــاز بــه تزریــق
ماهانــه  ۵۰هــزار تــن شــکر دارنــد ،گفــت :تأمیــن مــواد موردنیــاز واحدهــای تولیــدی در ایــن حــوزه میتوانــد در
بهبــود فضــای کس ـبوکار اســتان تأثیــر بســزایی داشــته باشــد.

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

رئیــس اتــاق تبریــز در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی ،بــا
تاکیــد بــر لــزوم تامیــن مــواد اولیــه تولیــد ،گفــت :تأمیــن مــواد موردنیــاز واحدهــای تولیــدی در صنایــع غذایــی
میتوانــد در بهبــود فضــای کس ـبوکار اســتان تأثیــر بســزایی داشــته باشــد.
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جهت درج جدیدترین محصول تان می توانید عکس  10در  10سانتی متر محصول را به ایمیل
 SHAHD_MAG@YAHOO.COMارسال نمایید

www.iraniicf.ir

s h a h d m a g a51
zin
iranicf.com
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نشــر یه شهد شــمار ه چهل و سو م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

فرشته بهار
از خانم
نوبخت گرفته
شود

