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ــا شــعار »رونــق تولیــد« توســط مقــام معظــم رهبــری آغــاز شــد، امــا شــرایط اقتصــادی گویــای  ســال 1398 ب
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 
ــدارد  و از طــرف  ــی ن ــی شــکر تخصیــص داده شــده همخوان ــا ســهمیه قطــره چکان ــه شــکر  ب ــه صنعــت ب ماهان
دیگــر روغــن مــورد نیــاز  نیــز بــا قیمــت دولتــی غیرقابــل  دســترس شــده اســت،  یارانــه آرد هــم بــه صنعــت داده 
ــازار دیگــر مــواد اولیــه  نمــی شــود و صنعــت کیــک و بیســکویت  را بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، ب
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 اقــالم دو نرخــی بســتر رونــق تولیــد را بــه بســتر رونــق فســاد تبدیــل خواهــد 

کــرد کــه  قبــل از وقــوع بایــد چــاره اندیشــی کــرد.
ــع شــیرینی و شــکالت  ــران از پیشــرفت چشــمگیر صنای ــی اســتاندارد جمهــوری اســالمی ای رئیــس ســازمان مل

ــد ــرای تولیــدات خارجــی مــی دان کشــور مــی گویــد و تولیــدات داخلــی را رقیــب جــدی ب
در گفتگوهــای متعــدد، فعــاالن صنعــت از پیشــرفت چشــم  گیر شــکالت ایــران در چهــار دهــه اخیــر صحبــت مــی 
کننــد، امــا هنــوز از ظرفیــت بــاالي ایــن صنعــت بــراي ایجــاد اشــتغال و بــاال بــردن حجــم صــادرات غیرنفتــي 

کشــور، بهــره کاملــی بــرده نشــده اســت. 
ــر  ــت و اگ ــر واردات آن اس ــی دو براب ــرایط فعل ــش در ش ــه صادرات ــت ک ــدی اس ــا ح ــت ت ــن صنع ــیل ای پتانس
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 

ــه جایــگاه واقعــی خــود نرســیده اســت. نیــز در آن حضــور دارد ولــی ب
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 اســالمی  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، کم بهره و تسهیالت در جهت بازگشت اصل و سود وام های معوقه بانکی
- از بین بردن قوانین دست و پاگیر و موازی کاری ادارات و سازمان ها

- جلوگیری از مصوبات متعددی که صنعت را با سردرگمی مواجه می کند
- واقعی سازی و ثبات قیمت ارز و در دسترس بودن ارز مورد نیاز برای صنعت

- مبارزه ی موثر، جهادی و بسیج همگانی با قاچاق کاال
- تجدیــد نظــر در تعرفه هــای واردات و صــادرات بــا بهــره گیــری از مشــاوره هــای انجمــن هــا و فعــاالن بخــش 

خصوصــی
ــای  ــتر در بازاره ــور بیش ــرای حض ــگاهی ب ــی نمایش ــیدهای بین الملل ــی و سوبس ــوق های صادرات ــص مش - تخصی

جهانــی
- واکاوی و اصالح نظام مالیاتی و تخصیص مشوق های واقعی برای کارآفرین ها و صادرکنندگان

در 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 
ــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغال پایــدار رونــق تولیــد  ــاور برســند کــه ب ــه ایــن ب و شــکالت مســئوالن ب
زیرســاخت اقتــداری اســت کــه صنعــت شــیرینی و شــکالت بــه عنــوان بــازوی قــوی اقتــدار اقتصــادی مــی توانــد ، 
نقــش پررنگــی در شــکوفایی  اقتصــاد و اعتــالی هــر چــه بهتــر پرچــم ایــران اســالمی در تمــام دنیــا داشــته باشــد، 

باشــد تــا همیــت مســئوالن را در خدمــت بــه صنعــت، اشــتغال و  مــردم عزیــز شــاهد باشــیم.

صنعت شیرینی و شکالت بازوی قدرتمند اقتدار اقتصادی

علی اکبر علیان نژادی
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ــای  ــی از برند ه ــه پایه گذاریک ــت ک ــی اس ــی کس ــا نجات ــاج آق ــان ح ــا هم ــات ی ــالک نج ــی س عل
ــت  ــی صحب ــیرین ترک ــه ش ــا لهج ــه ب ــز ک ــردی از تبری ــت. م ــا« اس ــتالژیک »آنات ــروف و نوس مع
ــت  ــا« را روای ــد »آنات ــه تول ــن مصاحب ــد. او در ای ــی اش را می گذران ــم زندگ ــه نه ــد و ده می کن

می کنــد.

نــام آناتــا ترکیبــی از مــادر و پــدر بــه زبــان ترکــی اســت. او هــم 
ــن اســم را  ــه والدینــش داشــته ای ــه ب ــه ای ک ــه عالق ــا توجــه ب ب
بــرای تولیداتــش انتخــاب کــرده اســت. حــاج آقــا نجاتــی در واقــع 
کســب وکار پــدر را توســعه داده؛ او از یــک کارگاه کوچــک کارش 
ــه  ــر راه انداخت ــی بزرگ ت ــس از آن کارگاه ــرده و پ ــروع ک را ش
ــی  ــرده و صنعت ــش نک ــد در او فروک ــه تولی ــق ب ــا عش ــت. ام اس
شــدن کســب وکارش را در پیــش گرفتــه اســت. هنــوز هــم وقتــی 
ــد.  ــه ش ــن عالق ــه ای ــوان متوج ــد، می ت ــت می کن ــد صحب از تولی
ــروج  ــی ورود و خ ــم وقت ــوز ه ــد: »هن ــی می گوی ــا نجات ــاج آق ح
ــی  ــرم. لذت ــذت می ب ــم ل ــا می کن ــه را تماش ــران از کارخان کارگ
ــه  ــدی اســت ک ــا برن ــم.« آنات ــوض نمی کن ــز ع ــچ چی ــا هی ــه ب ک
ــه کار کــرد، امــا  ــا چنــد کارگــر محــدود شــروع ب اگرچــه روزی ب
ــی  ــا یک ــد. آنات ــت دارن ــر در آن فعالی ــزار نف ــش از 3 ه ــروز بی ام
ــون  ــا کن ــه ت ــت ک ــی اس ــع غذای ــای صنای ــن برنده از قدیمی تری
توانســته بــا بیــش از ۷۵ ســال ســابقه، یکــی از بزرگ تریــن 
تولیدکننــدگان انــواع شــکالت، تافــی،  آبنبــات، ویفــر، بیســکویت، 
کیــک،  آدامــس، اســنک، کراکــر و غــالت حجیــم شــده و... 
ــه  ــود، ب ــای خ ــی از صحبت ه ــی در بخش ــا نجات ــاج آق ــد. ح باش
خاطــره ای از دوران کودکــی می پــردازد. خاطــره ای کــه می گویــد 

ــت. ــه اس ــه او آموخت ــب وکار را ب ــن درس در کس مهم تری
ــروه  ــل گ ــر عام ــس و مدی ــی( موس ــات )نجات ــالک نج ــی س عل
صنعتــی نجاتــی – آناتــا، در ســال 131۲در تبریــز بــه دنیــا آمــد و 
در خانــه ای کوچــک در خیابــان پهلــوی ســابق، محلــه بیگــم باغی 

ــرد او در  ــی می ک ــود می شــود، زندگ ــه االن محــدوده مســجد کب ک
خانــواده پــر جمعیتــی کــه فرزنــد اول خانــواده بــود، بــزرگ شــد و 
ــواده ای  ــا پــدر و مــادر خان ــرادر و پنــج خواهــر داشــت کــه ب ســه ب

ــد. 1۰ نفــره بودن
ــا صالبــت، نیــک و  ــواده از مــردان ب آقــای حــاج محســن، پــدر خان
ــه ائمــه اطهــار  ــم و بســیار پایبنــد مذهــب و مقیــد ب متعصــب قدی
علیهــم الســالم و از کســبه خــوش حســاب و خوشــنام محلــه بودنــد. 
مــردی کــه اقتــدارش در کنــار محبت هایــش و توجــه خاصــش بــه 
ــب  ــواده موج ــجام خان ــدان و انس ــح فرزن ــت صحی ــل و تربی تحصی
ــواده  ــرای خان ــدر ب ــا و پشــتیبانی ق ــواره او را راهنم ــود هم ــده ب ش

بداننــد.
علــی ســالک نجــات می گویــد: در دوران کودکی و در ســن ۶ســالگی 
بــه صالحدیــد مرحومــه مــادرم نــزد بانویــی به نــام میــرزا خانــم کــه 
ــه  ــان بهــادری زندگــی می کــرد، ب در نزدیکــی منزل مــان و در خیاب
فراگیــری قــرآن پرداختــم و آیاتــی از کتــاب خــدا را حفــظ کــردم. 
بعــد از آن بــه مدرســه رفتــم. تحصیــالت اول تــا ششــم ابتدایــی را 
ــود  ــز ب ــان تبری ــدارس آن زم ــن م ــه از بهتری ــال ک ــه کم در مدرس
گذرانــدم. مدیــر مدرســه کمــال، آقــای حــاج کمــال مــردی بســیار 
ــارت و  ــخصا نظ ــور ش ــه ام ــه هم ــه ب ــود ک ــختگیر ب ــط و س منضب
ــزد معلمــان و دانش آمــوزان  رســیدگی می کــرد و احتــرام خاصــی ن
داشــت. ســال 13۲۶ پــس از تمــام شــدن تحصیــالت ششــم 
ابتدایــی، بــه دلیــل اینکــه عالقــه زیــادی بــه صنعــت و کار داشــتم، 
ــا پــدرم  دوســت نداشــتم درســم را ادامــه بدهــم. ایــن موضــوع را ب

»علی سالک نجات« داستان پایه گذاری کسب وکارش را روایت می کند

آناتا؛ روایتی از یک نام شیرین
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در میــان گذاشــتم. پــدرم بــا نظــر مــن مخالــف بــود و عالقــه داشــت 
ــه  ــه مدرس ــن ب ــراه م ــک روز هم ــم. ی ــه بده ــم را ادام ــه تحصیل ک
آمــد. مــرا نــزد آقــای عبــداهلل پاشــازاده، ناظــم مدرســه کمــال بــرد. 
ــل  ــه تحصی ــی ادام ــرا نمی خواه ــید: چ ــن پرس ــازاده از م ــای پاش آق
ــه دارم.  ــتر عالق ــازار بیش ــه کار و ب ــن ب ــم م ــم گفت ــن ه ــی؟ م ده
ــالش  ــد و ت ــا هــم کردن ــادی ب ــدرم صحبــت زی ــای پاشــازاده و پ آق
کردنــد تــا مــرا از تصمیمــم منصــرف کننــد. مــن هــم باالخــره قانــع 
ــم  ــال 1331 تصمی ــا در س ــم، ام ــه ده ــل را ادام ــه تحصی ــدم ک ش
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 آبنبات ســازی و قندریــزی و دیگــری 
شــیرپزی. البتــه شــیرپزی و تولیــد پنیــر به صــورت انبــوه و تولیــدی 
ــه  ــی ب ــد و مابق ــع می ش ــران توزی ــز و ته ــه تبری ــه در حوم ــود ک ب
فروشــگاه های اطــراف مغــازه خودمــان پخــش می شــد. مــن عالقــه 
داشــتم در هــر دو حرفــه تجربــه کســب کنــم و مهــارت پیــدا کنــم. 
ــازه  ــم در مغ ــم و ه ــاد می گرفت ــن کار را ی ــوت و ف ــم در کارگاه ف ه
فنــون فــروش را و ایــن آغــاز راه و ورود مــن بــه دنیــای تولیــد بــود. 
مرحــوم پــدرم بهتریــن و بزرگ تریــن الگــوی مــن در تــالش، ســخت 

کوشــی، انصــاف، خداشناســی و تولیــد و تجــارت بــود.
خاطره ای از دوران دبستان

ــه  ــودم ک ــن درس در کســب و کارم را دبســتان ب ــن و بزرگ تری اولی
آموختــم. معلــم کالس ســوم دبســتانم همیشــه ســرکالس برایمــان 
ــه  ــرد. هم ــالوت می ک ــین ت ــدای دلنش ــا ص ــی را ب ــای قرآن آیه ه
ــون  ــم. چ ــوش می دادی ــه او گ ــت ب ــه دق ــم ب ــوزان ه ــا دانش آم م
ــان  ــا برایم ــیر آنه ــی تفس ــا و حت ــی آنه ــا معن ــا را ب ــه آیه ه همیش
ــا بهتــر بتوانیــم آنهــا را درک کنیــم. او دوســت داشــت  ــد ت می خوان
شــاگردانش قــرآن را مثــل درس هــای دیگــر، مهــم بشــمارند. در یکی 
ــرد.  ــت ک ــا قرائ ــرای م ــن« را ب ــرآن ســوره »مطففی از کالس هــای ق
ــم های  ــه چش ــرد، ب ــت می ک ــی آن صحب ــت از معن ــه داش ــی ک وقت
ــود: »وای بــه حــال کم فروشــان،  مــن خیــره شــد. معنــی اش ایــن ب
آنهایــی کــه کــم را زیــاد می  فروشــند و در کیلــو و وزن بــه مــردم کــم 
ــه  ــازات( روزی برانگیخت ــرای مج ــد )ب ــا نمی دانن ــا آنه ــد. آی می دهن
می  شــوند، کــه آن روز بســیار روز بزرگــی اســت، روزی کــه مــردم در 
ــم می  ایســتند...«. آن روز ایــن کلمــات بســیار  حضــور پــروردگار عال
ــد را  ــز کالم خداون ــول دادم هرگ ــودم ق ــه خ ــت و ب ــم نشس ــه دل ب
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 کودکــی مــن در یــک کارگاه کوچــک قندریــزی در یکــی 
از خیابان هــای قدیمــی شــهر تبریــز شــکل گرفتــه. پــدر مــن در آن 
ــه قنــد قالب گیــری شــده تبدیــل می  کــرد  کارگاه، شــکر ســفید را ب
و مــن هیچ وقــت پیش بینــی نمی  کــردم روزی برســد کــه ایــن 
ــواد  ــد م ــای تولی ــن واحده ــی از بزرگ تری ــه یک ــک ب کارگاه کوچ
غذایــی خاورمیانــه تبدیــل شــود. محصــول بعــدی ایــن کارگاه، یــک 

نــوع شــیرینی ســنتی بــه نــام شــکر پنیــر بــود کــه طرفــداران زیــادی 
ــران داشــته و دارد. محصــوالت  ــرب ای در مناطــق شــمال و شــمال غ
مــا بــه ســرعت در بــازار شــناخته شــدند و مــا بــه تولیــد محصــوالت 
ــا ســال  ــد کار از ســال 131۶ ت ــن رون ــد شــدیم. ای ــر عالقه من جدیدت
13۴۶ ادامــه یافــت. می توانــم بگویــم ایــن اولیــن قــدم مــا در کســب 

و کارمــان بــود.
ــای کوچــک  ــه کارگاه ه ــای شــیرینی پزی ب ــام فعالیت ه ــا تم ــان م زم
ســنتی و بــا تعــداد معــدودی کارگــر خالصــه می شــد. در کنــار 
ــتند  ــی داش ــای کوچک ــم کارگاه ه ــر ه ــر دیگ ــد نف ــدر، چن ــوم پ مرح
ــم  ــد از آن تصمی ــد. بع ــیرینی پزی مشــغول بودن ــزی و ش ــه قندری و ب
ــل  ــی تبدی ــک کار صنعت ــه ی ــه کارم را از کارگاه کوچــک ب ــم ک گرفت
ــز  کنــم. در ســال 13۴۶ مــا کارگاه بزرگــی را در جــاده ائل گلــی تبری
ــی  ــات و تاف ــد آبنب ــک تولی ــط اتوماتی ــن خ ــم و اولی ــداری کردی خری
ــاز  ــن کارگاه آغ ــم. از ســال 13۵1 توســعه چشــمگیر ای ــر کردی را دای
ــر  ــد براب ــه چن ــد ب ــوط تولی ــداد خط ــی، تع ــدت کوتاه ــد و در م ش
ــه  ــم ک ــدا کردی ــکان را پی ــن ام ــا ای ــان م ــن زم ــت. در ای ــش یاف افزای
بــرای محصوالتمــان در یکــی از خیابان هــای تبریــز فروشــگاهی را هــم 

ــیم. ــا بفروش ــان را آنج ــم و محصوالتم ــدازی کنی راه ان

اولین فروش محصول های آناتا
ــا اجــرای طــرح  ــدازی اولیــن خــط تولیــد بیســکویت همزمــان ب راه ان
ــه  ــود ک ــدارس ب ــالب در م ــل از انق ــال های قب ــگان در س ــه رای تغذی
ــر  ــوزان سراس ــه دانش آم ــن کلی ــا بی ــن محصول ه ــد ای ــب ش موج
ــیار  ــغ بس ــوب، تبلی ــروش خ ــر ف ــالوه ب ــه ع ــود ک ــع ش ــور توزی کش

ــد. ــوب  ش ــم محس ــری ه موث
»آناتا« چگونه انتخاب شد

همان طــور کــه اشــاره کــردم کارگاه بــزرگ مــا در 
ــه  ــدازی شــد و محصوالتمــان ب ســال 13۴۶ راه ان
ــن  ــا از ای ــا تبریزی ه ــه تنه ــردم نشســت. ن دل م
محصــوالت اســتقبال کردنــد، بلکــه در شــهرهای 
مختلــف تولیــدات مــا مــورد توجــه بــود. همیــن 
اســتقبال مــردم مــا را تشــویق کــرد کــه کارخانــه 

آناتا؛ از کارگاه کوچک تا یکى از بزرگ ترین واحدهاى تولید مواد غذایى خاورمیانه 

اولین و بزرگ ترین درس در کسب و کارم را دبستان آموختم زمانیکه معلمم در 
کالس هاى قرآن سوره »مطففین« را براى ما قرائت و معنى کرد
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ــواع شــیرینی و شــکالت تاســیس کنیــم. ایــن  ــرای تولیــد ان بــزرگ ب
شــد کــه محــل فعلــی کارخانــه را خریــدم و گــروه صنعتــی نجاتــی را 
ثبــت کــردم. بــه فاصلــه یــک ســال بعــد از آن، خــط تولیــد مکانیــزه 
ــب و راه  ــه نص ــر را در کارخان ــزه ویف ــد مکانی ــط تولی ــکویت و خ بیس
انــدازی کــردم و ایــن شــد کــه اولیــن گــروه از تولیــدات بیســکویت و 
ویفــر بــا مــارک آناتــا بــه بــازار عرضــه شــد. در آن زمــان، هــم کارگاه 
ــکویت و  ــه بیس ــم کارخان ــی و ه ــات، تاف ــم کارگاه آبنب ــزی، ه قندری
ــارک  ــازار از م ــابقه ب ــتقبال بی س ــد. اس ــت بودن ــال فعالی ــر در ح ویف
آناتــا باعــث شــد کــه در مــدت کوتاهــی،  شــعبه های فــروش شــرکت 

نیــز افتتــاح شــود.
برای تداوم فعالیت آناتا برنامه ریزی خاصی کرده اید؟

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؛ به طوری کــه در حــال حاضــر 
بیــش از 3هــزار نفــر در مجموعــه گــروه صنعتــی نجاتــی - آناتــا بــرای 
ــغول کار و  ــتقیم مش ــور مس ــول به ط ــوع محص ــش از 1۴۰ ن ــد بی تولی
ــوص  ــه درخص ــی ک ــا برنامه ریزی های ــدوارم ب ــتند. امی ــت هس فعالی
توســعه مجموعــه و افزایــش خطــوط تولیــد داریــم، بتوانیــم بیــش از 
پیــش در تحقــق اهدافمــان موفــق بشــویم. مــن تــالش می کنــم کــه 
بتوانــم ایــن مجموعــه را ســرپا نگــه دارم. در هــر شــرایطی هــم ایــن 

ــم. ــام می ده کار را انج
از کــی کار صــادرات را شــروع کرده ایــد؟ در ابتــدا بــه کــدام 

کشــورها صــادرات انجــام دادید؟
ــر،  ــکویت و ویف ــزه بیس ــد مکانی ــاز تولی ــس از آغ ــال پ ــه س ــا س تنه
صــادرات آناتــا بــه کشــورهای همجــوار نیــز آغــاز شــد. محصــوالت مــا 
قبــل از انقــالب بــه کشــور افغانســتان و بــه شــرکت یکــی از دوســتان 
در کابــل صــادر می شــد؛ ولــی از ســال 13۷۷ به طــور گســترده 
صــادرات را انجــام دادیــم. در حــال حاضــر محصــوالت آناتــا بــه بیــش 
ــار  ــون 1۰ ب ــه تاکن ــود؛ به طوری ک ــادر می ش ــا ص ــور دنی از ۶۰ کش
ــده ایم.  ــی ش ــده مل ــه صادرکنن ــد نمون ــام واح ــه کســب مق ــر ب مفتخ
ــور در  ــی و حض ــی اینترنت ــطه بازاریاب ــه واس ــان را ب ــا محصوالتم م
ــان  ــف جه ــورهای مختل ــی در کش ــی بین الملل ــگاه های تخصص نمایش

ــم. ــه مــردم ســایر کشــورها معرفــی کردی ب
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 
می کنــم، انــرژی و شــعفی وصــف ناشــدنی برایــم دارد کــه لــذت آن را 
بــا هیــچ چیــز دیگــری معاوضــه نمی کنــم. خــدای بــزرگ و مهربانــم 
ــس دارم  ــوان و نف ــا ت ــگزارم. آرزو دارم ت ــق سپاس ــن توفی ــرای ای را ب
بــرای توســعه تولیــد و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان کشــورم تــالش 

کنــم.
سخن پایانی علی سالک نجات: 

ــر مــن و  ــاه از آنچــه در مــدت بیــش از هشــتاد ســال ب اشــارتی کوت
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 تــالش 
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 
ــا و  ــا بیکران ه ــی ت ــت؛ ول ــازش پیداس ــای آغ ــه کران ه دارد. گرچ
ــد راه را  ــن مجموعه ان ــی ای ــرمایه های اصل ــه س ــان ک ــت جوان به دس
ــا  ــیب ها و رخداده ــراز و نش ــا ف ــی ب ــن دگردیس ــود. ای ــد پیم خواه
ــرای  ــده ب ــی آموزن ــد درس ــوب می توان ــوب و نامطل ــوارض مطل و ع
ــه کار در  ــد و ب ــاال می زنن ــه آســتین ب ــی باشــد ک ــان و آیندگان جوان
عرصــه تولیــد پــای می گذارنــد. آنهــا بایــد بداننــد کــه در مقابلــه بــا 
بالیــا و راه هــای بســته یــأس بــه خــود راه ندهنــد و بــرای گــذر از هــر 
ــکاری  ــدوارم پی ــا خــود راهــی بســازند. امی ــد ی مانعــی راهــی بجوین
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــه ب ــود بلک ــاش خ ــن مع ــی تامی ــه در پ ــر دوام ن پ
اشــتغال بــرای هــزاران جوینــده زندگــی، کاری افتخارآمیــز و متعالــی 

و خدایــی بــرای آنهــا باشــد.

آناتا با بیش از 3000 نفر اشتغال و تولید بیش از 140 نوع 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. 



عدم امکان رقابت در صورت 
استمرار افزایش هزینه ها

ــگار شــهد مــی  ــا خبرن جمشــید مغــازه ای، دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت شــیرینی و شــکالت در گفتگــو ب
ــه و همچنیــن وضعیــت شــکر، آرد و روغــن، محصول هــای  ــواد اولی ــی در تامیــن م ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ــد: ب گوی
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 800 میلیــون دالر ارزآوری بــرای کشــور در برداشــت 
ــای  ــش هزینه ه ــتمرار افزای ــا اس ــن رو ب ــی رود، از ای ــمار م ــه ش ــس ب ــا کاالی لوک ــوالت م ــه محص ــه آنک ــه ب ــا توج و ب

ــت. ــد داش ــود نخواه ــدف وج ــای ه ــت در بازار ه ــکان رقاب ــد ام ــی تولی جانب
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مصوبــه تخصیــص شــکر و روغــن دولتــی بــرای اعضــای 
انجمــن  بــه چــه صــورت انجــام شــد و آیــا نیــاز صنعت 

ــراورده کرد؟ را ب
ــود و  ــع می ش ــه توزی ــه صــورت ماهان ــرخ مصــوب ب ــا ن شــکر ب
بــا وجــود آنکــه بــه طــور متوســط ماهانــه حــدود ۵۰ هــزار تــن 
ــق  ــا طب ــرد، ام ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــکر در صنع ش
ــا  ــرار شــد ۴۰ هــزار تــن شــکر ب رایزنی هــای صــورت گرفتــه ق
ــرار  ــا ق ــار واحد ه ــان در اختی ــزار و ۴۰۰ توم ــرخ مصــوب 3 ه ن
گیــرد کــه ایــن میــزان بصــورت کامــل نیــاز صنعــت را  تامیــن 

نمــی کنــد
ــکالت در  ــیرینی و ش ــت ش ــرای صنع ــن ب ــرف روغ ــزان مص می
ــورت  ــای ص ــاس پیگیری ه ــت و براس ــن اس ــزار ت ــال۲۰۰ ه س
ــن  ــزار ت ــا ۵ ه ــدود ۴ ت ــی ح ــه رقم ــت ماهان ــرار اس ــه ق گرفت
روغــن از محــل ذخایــر اســتراتژیک یــا محل هایــی کــه شــرکت 
ــرار  ــی ق ــای روغن کش ــار کارخانه ه ــی در اختی ــی دولت بازرگان

ــرد. ــرار گی ــا ق ــار واحد ه ــد، در اختی می ده
البتــه دولــت کارخانه هــا را موظــف کــرده تــا روغــن در اختیــار 
ــون ســهمیه ای کــه داده شــده،  ــا تاکن ــد، ام ــرار دهن ــا ق واحد ه
بســیار انــدک بــود و ضمــن اینکــه بیشــترین مصــرف در روغــن 
ــازار  ــاز از ب ــن رو تامیــن مابقــی نی ــم اســت، از ای ــا منشــاء پال ب

آزاد اســت کــه بــرای صنعــت بــه ســختی اســت.
ــت  ــش قیم ــا افزای ــات و ی ــرای ثب ــی  ب ــا تصمیم آی

ــد؟ داری
در حــال حاضــر قیمــت گنــدم، شــکر و روغــن افزایــش داشــته 
ــش 1۰۰  ــدم افزای ــه گن ــن هســتیم ک ــی شــاهد ای اســت و حت
درصــدی داشــت و همچنیــن بــا حــذف یارانــه گنــدم از صنــف و 
صنعــت، قیمــت هــر کیلــو گنــدم از 9۰۰ بــه یــک هــزار و 8۵۰ 
و آرد از یــک هــزار و 3۰۰ بــه ۲ هــزار و ۴۰۰ تــا ۲ هــزار 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 
ــای  ــش هزینه ه ــا ارز آزاد، افزای ــن رو واردات ب ــوند، از ای می ش
تولیــد را در بــردارد کــه تولیدکننــدگان بــرای جبــران هزینه هــا 
چــاره ای جــز تغییــر قیمــت محصــول نهایــی ندارنــد و بــا توجــه 
ــتیم   و  ــا هس ــش قیمت ه ــه افزای ــار ب ــی ناچ ــرایط کنون ــه ش ب
بایــد گفــت؛ همیــن افزایــش هزینه هــای تولید،باعــث شــده کــه 

محصــول هــا 1۰ تــا ۲۰ درصــد رشــد داشــته باشــد.
در ضمــن ایــن را هــم اضافــه کنــم کــه مــا هیــچ وقــت 

ــه  ــه ب ــا توج ــرا  ب ــا نیســتیم زی ــش قیمت ه ــن افزای ــق ای مواف
ــودن ســرانه ی مصــرف بیســکویت، شــیرینی و شــکالت  پایین ب
در کشــور، شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه بــا گــران شــدن ایــن 
تولیــدات، ســرانه ی مصــرف کمتــر از قبــل شــود و ایــن امــر بــه 

ــود. ســود صنعــت مــا نخواهــد ب
ــن  ــق ای ــرای رون ــی را ب ــه اقدامات ــما چ ــر ش ــه نظ ب

ــام داد؟ ــد انج ــت بای ــش از صنع بخ
دولــت بایــد راهکارهایــی بــرای حــل مشــکالت تولیــد در نظــر 
ــت در  ــن صنع ــکل ای ــن مش ــم؛ مهم تری ــد بگوی ــرد و بای بگی
ســال های گذشــته، تأمیــن مــواد اولیــه از نظــر افزایــش قیمــت 

ــود. ــه ب ــواد اولی و کمبــود م
ــن ارز،  ــفارش، تأمی ــت س ــه ثب ــوط ب ــکالت مرب ــن مش همچنی
گشــایش اعتبــارات اســنادی و ســایر مســائلی کــه تمــام صنایــع 
ــکالت  ــر مش ــه دیگ ــرار داده، از جمل ــر ق ــت تأثی ــور را تح کش
ــت   ــه می بایس ــت ک ــوده اس ــته ب ــال گذش ــت در س ــن صنع ای

ــود. ــری انجــام ش ــات موث اقدام
وضعیــت صــادرات شــیرینی و شــکالت بــه چــه 

ــت؟ ــورت اس ص
بیســکویت،  ســال گذشــته صــادرات محصــوالت صنعــت 
ــرای  ــون دالر ارزآوری ب ــیرینی و شــکالت حــدود 8۰۰ میلی ش
کشــور در برداشــت و بــا توجــه بــه اینکــه محصول هــای صنعــت 
ــا اســتمرار  ــن رو ب ــه شــمار مــی رود، از ای ــا، کاالی لوکــس ب م
افزایــش هزینه هــای تولیــد امــکان رقابــت در بازار هــای هــدف 

وجــود نخواهــد داشــت.
و امــا آخریــن ســوال در آســتانه هجدهمیــن نمایشــگاه 
ــام در  ــت ن ــرایط ثب ــتیم،  ش ــکالت هس ــیرینی و ش ش
چــه مرحلــه ای اســت  و چــه پیــش بینــی ای را از ایــن 

نمایشــگاه داریــد؟
ــه  ــا توج ــی دارد و ب ــت خوب ــا االن وضعی ــام ت ــت ن ــرایط ثب ش
فضــای  نام هــا،   ثبــت  پیــش  و  مقدماتــی  مراحــل  بــه 
اختصــاص یافتــه بــه ایــن نمایشــگاه در مرحلــه تکمیــل 
ــه  ــم ب ــری ه ــالن های دیگ ــم س ــم بتوانی ــه امیدواری ــت ک اس
ــی یکــی از دغدغــه هــای  ــه کنیــم ول ــداد مهــم اضاف ــن روی ای
مهــم مــا، بــا توجــه بــه مشــکالت ارزی و تحریــم، حضــور کــم 

. اســت  خارجــی  مشــارکت کنندگان 
زمــان برگــزاری نمایشــگاه ۲۲ الــی ۲۵ شــهریور98 اســت 
ــگاه های  ــی نمایش ــل دایم ــی مح ــل دایم ــرب مح ــه در غ ک

می شــود . برگــزار  بین المللــی 

صادرات 800 میلیون دالری در سال 97
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شیرینی و تلخی ، اقتصاد شیرین
در استان آذربایجان شرقی

15 ســال 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 100 واحــد تولیــدی در آذربایجــان شــرقی، 15 واحــِد آن، برنــد جهانــی شــده و محصوالتشــان در همــه قــاره 
هــا بــه فــروش مــی رســد.

البته صادرات آن، دست کم 25 درصد 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، 
ــا،  ــه اروپ ــز ب ــی تبری ــت نزدیک ــه عل ــاله دارد و ب ــت 500 س قدم
ــه و  ــاری، تهی ــراودات تج ــار م ــاز در کن ــه و قفق ــیای میان آس
عرضــه انــواع شــیرینی ســنتی آمیختــه بــا فــن و هنــر و اصــول 
تغذیــه در ایــن کهــن شــهر، مــورد توجــه خاصــی قــرار گرفتــه 

اســت. 
ــه 70  ــرقی از ده ــان ش ــکالت در آذربایج ــیرینی و ش ــع ش صنای
ــروزه  ــه ام ــی ک ــا جای ــت ت ــود گرف ــه خ ــدی ب ــه رش ــد رو ب رون
نزدیــک بــه 50 درصــد تولیــدات ایرانــی و 54 درصــد محصــوالت 

ــق دارد. ــن اســتان تعل ــه ای ــی، ب صادرات

نام و نشان های شکالت تبریز
کمتــر کســی اســت کــه نــام شــیرین عســل به گوشــش نخــورده 

. شد با
یــک گــروه صنعتــی موفــق کــه حــاال محصوالتــش در 60 کشــور 

جهــان نمایندگــی فــروش دارد.

ژائلــه، مدیرعامــل ایــن گــروه صنعتــی مــی گویــد: هــم 
ــد و  ــوع محصــول در شــرکت شــیرین عســل تولی اکنــون 840 ن
ــه  ــور ب ــل کش ــه در داخ ــر عرض ــود و عــالوه ب ــته بندی می ش بس

ــود. ــادر می ش ــاره ص ــان در 5 ق ــف جه ــورهای مختل کش
بــه گفتــه ژائلــه، ارزش صــادرات ســاالنه شــرکت شــیرین عســل 
ــن  ــود ای ــی می ش ــش  بین ــت و پی ــون دالر اس ــش از 120 میلی بی

رقــم امســال بــه 200 میلیــون دالر برســد.
شــرکت شــیرین عســل بــا 15 شــرکت تولیــدی در زمینــه هــای 
ــق  ــت و در رون ــروی کار، فعالی ــزار نی ــش از 16 ه ــا بی ــف ب مختل

اقتصــادی کشــور نقــش بســزایی ایفــا مــی کنــد.

آیدیــن، آی ســودا، داداش بــرادر، حــام، طغــرا، چیچــک و بیگــی 
ــام هــای آشــنایی هســتند.  ــرای همــه مصرف کننــدگان ن ب

ــوع محصــول )شــکالت ، کیــک ،  ــن واحدهــا بیــش از هــزار ن ای
ــی و  ــای داخل ــه بازاره ــی ( ب ــر ، تاف ــکویت ، ویف ــه ، بیس کلوچ

ــد. ــی کنن ــه م ــی عرض خارج

تولید و اشتغال شیرین و شکالتی
عبــاس پــور، بــا نــام تجــاری آدریــن یکــی دیگــر از واحدهــای بــا 

ســابقه تبریــز اســت. 
ــاز  ــود را آغ ــات، کار خ ــد آب نب ــا تولی ــه 40 ب ــه از ده ــدی ک واح
ــواع محصــوالت آردی و شــکری،  ــن ان ــه 70 ت کــرده و حــاال روزان

ــد. ــی کن ــی و خارجــی م ــه بازارهــای داخل روان
ــن  ــن، ای ــی آدری ــروه صنعت ــل گ ــپور؛ مدیرعام ــه عباس ــه گفت ب
ــی اســت و 20  ــات ایران ــده آب نب ــد کنن ــن تولی شــرکت بزرگ تری
ــد. ــی کن ــادر م ــایه ص ــورهای همس ــه کش ــش را ب ــد تولیدات درص

ــواد  ــد: م ــی گوی ــن م ــی آدری ــروه صنعت ــل گ ــپور؛ مدیرعام عباس
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 1500 نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم در ایــن 

مجموعــه فعالیــت دارنــد.

خوراکی های شیرین آذربایجان شرقی توان رقابت با فرش نفیس 
تبریز را دارد

معــاون امــور صنایــع ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی 
ــتان، ۳00  ــکالت اس ــیرینی و ش ــد ش ــد تولی ــد: در 100 واح می گوی
هــزار تــن انــواع محصــول تولیــد مــی شــود و 1۳ هــزار نفــر بــه 

ــد. ــغول کارن ــتقیم مش ــورت مس ص
ــون  ــش از 200 میلی ــال بی ــد: پارس ــی ده ــه م ــه زاده ادام ــن ال عی

ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــکالت از اس ــیرینی و ش ــواع ش دالر ان
ــان  ــتبافت آذربایج ــرش دس ــادرات ف ــه ص ــت ک ــن در حالیس ای

ژائله................................... مدیرعامل شیرین عسل

عباسپور ....................................... مدیرعامل آدرین

عین اله زاده............ .معاون امور صنایع صمت آذربایجان شرقی
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شــرقی کــه ســهم ۳0 درصــدی کشــور را دارد، حــدود 1۳0 میلیــون 
ــت. دالر اس

یعنــی خوراکــی هــای شــیرین و متنــوع آذربایجــان شــرقی قــادر 
ــادرات  ــزی در ص ــل تبری ــس و اصی ــای نفی ــرش ه ــا ف ــت ب اس

ــرد. ــبقت بگی ــی از آن س ــرده و حت ــت ک رقاب
یک گام شیرین تر در صنعت شکالت

ــرقی در  ــان ش ــزون آذربایج ــرفت روزاف ــعه و پیش ــود توس ــا وج ب
ــع  ــت صنای ــر کیفی ــکالت، مدی ــیرینی و ش ــادرات ش ــد و ص تولی
ــی  ــال طراح ــش، در ح ــی های ــم تیم ــکالت و ه ــیرینی و ش ش

ــتند. ــی هس ــی و رژیم ــوالت داروی محص
ــت،  ــن صنع ــا در ای ــد م ــد: گام جدی ــی ده ــح م ــالمیان توضی اس
تولیــد شــکالت هــای حــاوی مــواد ضــد ســرطان، ضــد چاقــی و 
همچنیــن محصــوالت ویــژه بیمــاران دیابتــی اســت، ضمــن ایــن 
ــق و  ــد تحقی ــگاهی در واح ــان دانش ــتیبانی متخصص ــا پش ــه ب ک
ــکالت دارای  ــیرینی و ش ــام ش ــواع و اقس ــت ان ــرار اس ــعه، ق توس

ــم. ــه کنی ــی ارائ ــی و درمان ــواص گیاه خ

تولید صادرات محور؛ الگوی واحدهای صنعتی
واحــد صنعتــی شــیرین وطــن، یکــی از تــازه واردهاســت امــا بــه 
ــه  ــدات کارخان ــد تولی ــه، 65 درص ــر کارخان ــری؛ مدی ــه چه گفت

صــادر مــی شــود.
ــی  ــی و عرب ــه، آفریقای ــیای میان ــورهای آس ــه وی، کش ــه گفت ب
مشــتریان مــا هســتند، مشــتریانی کــه هــر کــدام ذائقــه و ســلیقه 
ــی و  ــِی علم ــا بازاریاب ــت ب ــن عل ــه همی ــد، ب ــود را دارن ــاص خ خ
ــم  ــی کنی ــالش م ــفارش، ت ــت س ــاس ثب ــر اس ــد ب ــی تولی طراح
ــات  ــاس، ثب ــن اس ــر ای ــم و ب ــن کنی ــوالت را تضمی ــروش محص ف

ــرد. ــم ک ــق خواهی ــود را محق ــد خ برن
کیفیت و تبلیغات؛ عوامل اصلی رونق

ــوالت، از  ــت محص ــات کیفی ــتاندارد و ثب ــظ اس ــت حف ــکی نیس ش
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. 
ــه بیــان دیگــر هــر مصــرف کننــده یــک مبلــغ محســوب مــی  ب
ــه  ــت ب ــادر اس ــول، ق ــک محص ــت از ی ــورت رضای ــود و در ص ش

ــد. ــایانی بکن ــک ش ــول، کم ــروش آن محص ف
موضوعی که الگوی موفق آن در کشور ترکیه وجود دارد. 

ــه  ــکالت ک ــیرینی و ش ــوالت ش ــارد دالری محص ــادرات 2 میلی ص
ــواه  ــود، گ ــی ش ــامل م ــه را ش ــادرات ترکی ــد از ص ــدود 2 درص ح

ــت.  ــن مدعاس ای

رونق کسب و کار در گرو اراده ملی
رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی آذربایجــان شــرقی معتقــد اســت: 

عوامــل مختلفــی، صنایــع غذایــی را در دســت انــداز مشــکالت 
ــه و  ــواد اولی ــن م ــا تامی ــن آنه ــه مهمتری ــت ک ــه اس انداخت
ماشــین آالت و افزایــش قیمــت هاســت، طــوری کــه هــم اکنــون 

ــه یــک ســوم کاهــش یافتــه اســت. نقدینگــی واحدهــا، ب
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

ــدی  ــته بن ــرآوری و بس ــد، ف ــین آالت تولی ــه ماش ــا هم تقریب
ــه  ــن رو ب ــت، از ای ــی اس ــکالت، واردات ــیرینی و ش ــت ش صنع

ــرد.  ــی گی ــرار م ــا ق ــم ه ــر تحری ــت تاثی ــی تح راحت
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.
ــرقی  ــان ش ــی آذربایج ــع غذای ــن صنای ــس انجم ــری؛ رئی جعف
مــی گویــد: از آن جایــی کــه هــر صنعتگــری قــادر نیســت بــه 
ــرمایه  ــد س ــد، بای ــرف کن ــود را برط ــای خ ــه نیازه ــی هم تنهای
گــذاران را بــه حضــور در ایــن حــوزه تشــویق کــرد و حتــی الزم 
ــوند،  ــه ش ــن عرص ــم وارد ای ــی ه ــازان داخل ــین س ــت ماش اس
ــای آن  ــه بازاره ــی ک ــین آالت صنعت ــازی ماش ــی س ــون بوم چ
تضمیــن شــده اســت، نــه تنهــا قــادر اســت نیــاز مــا را برطــرف 
ــای کار  ــر نیروه ــرای دیگ ــتغال ب ــاد اش ــبب ایج ــه س ــد، بلک کن

مــی شــود.

پیمان سپاری ارزی و برگشت ارز صادراتی از مشکل های مهم ما 
است

مدیــر عامــل آناتــا هــم اذعــان دارد: یکــی از مشــکالت عمــده 
ــتقیم  ــورت مس ــه  ص ــون ب ــت، چ ــپاری ارزی اس ــان  س ــا، پیم م
نمی توانیــم صــادر کنیــم و تولیــدات خــود را از طریــق واســطه 

ــانیم. ــی می رس ــای جهان ــه بازاره ــا ب  ه
ــل از  ــت ارز حاص ــه برگش ــه در زمین ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب نجات
ــت  ــد: محدودی ــی گوی ــود دارد، م ــکالتی وج ــم مش ــادرات ه ص
ــکل  ــا مش ــیده و ب ــش کش ــه چال ــا را ب ــت م ــه فعالی ارزی، ادام

مواجــه می کنــد.
تقویت اقتصاد با کسب و کار شیرین

ــارد  ــزار میلی ــور، 18 ه ــکالت در کش ــع ش ــی صنای ــردش مال گ
ــت.  ــان اس توم

ــه  ــم ب ــز آن ه ــت تبری ــا محوری ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج اس
ــم را  ــن رق ــی از ای ــی نیم ــه تنهای ــی، ب ــش خصوص ــت بخ هم

ــد. ــی کن ــت م مدیری
ــتان در  ــکالت اس ــیرینی و ش ــد ش ــای تولی ــع واحده ــا تجمی ب
ــی  ــا م ــازی آنه ــی و توانمندس ــی صنعت ــای تخصص ــهرک ه ش

ــرد ــر ک ــن ت ــت را روش ــن صنع ــداز ای ــم ان ــوان چش ت

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

جعفری،    رئیس انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی

نجاتی                 مدیرعامل آناتا
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ــه  کمبــود مــواد اولیــه بــرای صنعــت در ســال گذشــته و تــا ب
امــروز بــه مشــکل جــدی تولیــد تبدیــل شــده اســت، مشــکلی 
کــه بــا گرانــی شــکر مضاعــف شــد و در نتیجــه توزیــع شــکر 
ــا  ــه اتحادیه ه ــره ای ب ــگاه های زنجی ــطه و فروش ــازار، واس از ب
ــر  ــا مــروری ب و انجمــن واگــذار شــد، ایــن امــر باعــث شــد ت

چرایــی هــای ایــن گرانــی داشــته باشــیم.
کشــور در مجمــوع، خانــوار و صنعــت دومیلیــون و 400هــزار تن 
شــکر نیــاز دارد و حــدود 1 میلیــون و چهارصــد هــزار تــن در 
ــن  ــزی تامی ــن واردات دارد، برنامه ری ــون ت ــک میلی ــل و ی داخ
ــورد  ــوار در دو م ــی خان ــی و کاالی اساس ــه صنعت ــن مواداولی ای

ــت. ــزی اس ــل برنامه ری ــل و واردات قاب ــد داخ تولی
البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کنیــم در زمــان برداشــت 
ــارش  ــوی و ب ــرایط ج ــتان ش ــتان خوزس ــد در اس چغندرقن
ــد  ــت چغندرقن ــور، برداش ــوب کش ــتان جن ــز و زمس ــای پائی ه
را در زمانیکــه تعــادل بــازار بــه ایــن برداشــت بســتگی 
داشــت، را دســتخوش تغییــرات کــرد و نبایــد از ایــن موضــوع 
ــم  ــا به ــه و تقاض ــادل عرض ــه تع ــه در موقعیک ــت ک ــم گذش ه
ــه  ــتیم ک ــز هس ــورد نی ــن م ــاهد ای ــفانه ش ــورد متاس می خ
ــد و  ــکر می کنن ــه ش ــدم عرض ــه ع ــدام ب ــودجو اق ــده ای س ع

ــد. ــن می زنن ــتر دام ــازار بیش ــکالت ب ــر مش ب
محمــد  طــرف  از  حالــی  در  واضحــات  ایــن  بیــان  آری 
علی حســینی مطــرح شــد کــه در ســال های قبــل نــرخ 
ــی  ــد تضمین ــت خری ــت و قیم ــبی داش ــات نس ــک ثب ارز ی
ــرایط  ــن ش ــا همی ــق ب ــز مطاب ــت نی ــط دول ــد توس چغندرقن
تعییــن مــی شــد و کشــاورز اقــدام بــه کشــت مــی کــرد ولــی 
در ســال قبــل همزمــان بــا متشــنج شــدن بــازار قیمــت خریــد 
ــود و در زمانــی اعــالم شــد کــه  ــا تاخیــر همــراه ب تضمینــی ب
کشــاورز منفعــت را در ایــن مــورد دیــد کــه اقــدام بــه کشــت 
محصــوالت دیگــر از قبیــل گوجــه و صیفی جــات نمایــد و بــازار 
صــادرات بــه کشــورهای همســایه را بــر تامیــن نیــاز داخــل و 
ــه  ــن هم ــا ای ــد و ب ــح ده ــی ترجی ــص دولت ــای ناق ــت ه حمای
رشــد، قیمــت خریــد تضمینــی چغندرقنــد برای ســال آینــده از 
هیــچ منطقــی تبعیــت نکــرد و از قیمــت تمــام شــده آن بســیار 

ــد. ــی ش ــر ارزیاب ــن ت پایی
در دهــه ســوم اســفند 97 قیمــت خریــد تضمینــی چغندرقنــد 
ــه ســال 97 افزایــش یافــت و قیمــت هــر  20 درصــد نســبت ب
ــد  ــال و چغندرقن ــه ۳746 ری ــاره ب ــد به ــرم چغندرقن کیلوگ

ــید ــال رس ــه ۳642 ری ــزه ب پایی
در همــان زمــان علیرضــا یزدانــی، مجــری طــرح چغنــدر قنــد 
بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــالح نــرخ خریــد تضمینــی چغنــدر قند، 
ــد  ــی کن ــری م ــاله را پیگی ــن مس ــاد ای ــت: وزارت جه ــز گف نی
ــرای  ــاورزان ب ــم کش ــی، در تصمی ــد تضمین ــرخ خری ــون ن چ
ــی رود  ــار م ــت و انتظ ــر اس ــیار موث ــده بس ــال آین ــت س کش
بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه هــا قیمــت خریــد تضمینــی بــه 

ــد ــان برس ــاالی 400 توم ب

ــد تضمینــی مــی  ــی بعــد از اعــالم قیمــت خری در ادامــه یزدان
ــف  ــق مختل ــد در مناط ــت چغندرقن ــفندماه کش ــد: اس گوی
کشــور شــروع مــی شــود و هــر اتفاقــی قــرار اســت رخ دهــد 
ــرای  ــد ب ــاورز بتوان ــا کش ــد ت ــان باش ــن زم ــل از ای ــد قب بای
ــی را از  ــت منطق ــت حمای ــر دول ــرد و اگ ــم بگی ــت تصمی کش
کشــاورز داشــته باشــد مــا قــادر خواهیــم بــود نیــاز داخــل را 
ــاخت های  ــه زیرس ــی ک ــم و در صورت ــن کنی ــل تامی ــور کام بط
ــی  ــتانهای جنوب ــد در اس ــات جدی ــداث کارخانج ــد اح الزم مانن
کشــور فراهــم شــود، طــی دوتــا ســه ســال آینــده در زمینــه 

ــیم. ــل می رس ــی کام ــه خودکفای ــکر ب ــد ش تولی
ــای  ــل  در تصمیم ه ــه تعل ــه ب ــا توج ــان ب ــن زم ــی در همی ول
ــت و  ــت رف ــت از دس ــی کش ــان طالی ــی، زم ــی و حمایت تضمین
ــال  ــازار کام ــدن ب ــم ش ــکار و متالط ــی احت ــت پیش بین درنهای
قابــل انتظــار شــد گــر چــه مســئوالن در وزارت صنعــت اعتقــاد 
ــر  ــا تأخی ــکر ب ــا نیش ــل بارندگی ه ــال 97 به دلی ــد در س دارن

ــت. ــش یاف ــت آن افزای ــد و قیم ــت ش برداش
سال 98 و افزایش قیمت شکر

در ســال 98 در مقاطعــی شــاهد قیمــت 10 هــزار تومــان بــرای 
ــد،  ــردم ش ــت و م ــرای صنع ــوک ب ــک ش ــم و ی ــکر بودی ش
ــوالت  ــی از محص ــذاری خیل ــای قیمت گ ــه پایه ه ــکری ک ش
غذایــی را در قیمت گــذاری تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و 
ایــن امــر باعــث شــد دولــت ماننــد اواخــر ســال 97 در اقدامــی 
موقــت پــای اصنــاف، اتحادیه هــا و انجمــن هــا را بــرای توزیــع 
وســط بکشــد تــا ضمــن حــذف واســطه ها شــکر را بــه قیمــت 
دولتــی بــه دســت تولیدکننــده برســاند کــه تــا حــدی نیــز در 
ــن  ــا ای ــی آی ــد ول ــق ش ــتی ها موف ــه ی کاس ــا هم ــر ب ــن ام ای

ــد؟ ــازار باش ــرایط ب ــش ش ــش بخ ــد آرام ــکن می توان مس
سیل سال 98 و از بین رفتن مزارع چغندرقند

ــت  ــه کش ــد ک ــراه ش ــیلی هم ــا س ــز ب ــال 98 نی ــروع س ش
ــم  ــز چش ــن نی ــرد و ای ــن ب ــادی از بی ــد زی ــد را تاح چغندرقن
ــدای  ــه ابت ــکر در 6 ماه ــت ش ــر قیم ــری ب ــم دیگ ــداز مبه ان
ــح در واردات  ــی صحی ــت در اقدام ــن رو دول ــد از ای ــال باش س
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.

چرا شکر گران شد
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علی اکبر علیان نژادی
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احتکار خانگی معضلی فرهنگی
وقتــی بــه عبــارت احتــکار می رســیم ذهن هــا بــه ســمت احتــکار 
در انبارهــا کــه توســط ســودجویان انجــام می شــود ســوق پیــدا 
ــرگاه  ــه ه ــت ک ــکاری اس ــکار، احت ــن احت ــی مهمتری ــد ول می کن
ــا  ــود، ب ــر می ش ــه منتش ــی در جامع ــی کاالی ــا گران ــائبه و ی ش
کمــال تاســف شــاهد آن هســتیم کــه عــده ی قابــل توجهــی بــه 
ــه  ــن گون ــود ای ــا کمب ــد و ب ــا می پردازن ــا کااله ــع آوری کاال ی جم

کاالهــای مصرفــی، دولــت نیــز مجبــور بــه تزریــق 
بیــش از انــدازه ی همیــن اقــالم می شــود و قــدرت 
کنتــرل بــازار را از دســت می دهــد کــه ایــن نــوع 
احتــکار در مجمــوع خــود یــک معضــل فرهنگــی و 

اقتصــادی جــدی بــرای جامعــه ی ماســت.
قیمت واقعی شکر تا 8 هزار تومان

ــه  ــی ک ــدای از منافع ــی ج ــر دلیل ــاال واردات به ح
ــه  ــا توجــه ب در پوشــش کســری نیــاز دارد ولــی ب
ارزش ریالــی موجــب افزایــش قیمــت تمــام شــده 
ــن  ــود و در همی ــز می ش ــت نی ــرای دول ــن کاال ب ای
ــی  ــا کالم ــال محمدرض ــت امس ــتا 9 اردیبهش راس
ــع و  ــن، توزی ــزی تأمی ــر برنامه ری ــر کل دفت مدی

ــا تســنیم گفــت: آنچــه  ــازار وزارت صمــت در گفتگــو ب ــم ب تنظی
ــه  ــان ب ــزار توم ــرخ 8 ه ــر ن ــا حداکث ــت ب ــرده اس ــت وارد ک دول

دســت مصرف کننــده می رســد.
ــام  ــی و تم ــت واقع ــاده قیم ــبه ای س ــخن در محاس ــن س و همی
شــده ی شــکر را معلــوم می کنــد کــه مجموعــی اســت از قیمــت 
ــا  ــه همــراه تمامــی هزینه هایــی کــه ت ــی ب خــام محصــول واردات
مصــرف بــر روی قیمــت خــام، افــزوده می شــود کــه تقریبــا بیــن 

7 هــزار و پانصــد تــا 8 هــزار تومــان در هــر کیلــو اســت.
ــت  ــزار و دویس ــاص ارز 4 ه ــر اختص ــایعاتی ب ــه ش ــه ب ــا توج و ب
ــن،  ــزی تامی ــر برنامه ری ــر کل دفت ــکر  مدی ــر واردات ش ــی ب تومان
ــکر،  ــازار ش ــم ب ــئول تنظی ــد: مس ــازار می گوی ــم ب ــع و تنظی توزی
ــند  ــخگو باش ــد پاس ــا بای ــت و آنه ــاورزی« اس ــاد کش »وزارت جه
ــا ارز  ــکر ب ــو ش ــک کیل ــی ی ــم حت ــه می دان ــاس آنچ ــا براس ام

ــده  ــی وارد نش ــش خصوص ــیله بخ ــی به وس ــزار و 200تومان 4ه
ــت. ــرده اس ــاورزی وارد ک ــاد کش ــه را وزارت جه و هم

امــا تنظیــم بــازار در دو قســمت خانــوار و تولیــد بایــد تقســیم 
شــود کــه وزارت صنعــت در مــاه رمضــان 20هــزار تــن شــکر و 
20هــزار تــن روغــن بــرای خانوارهــا در نظــر گرفــت و 120 هــزار 
تــن شــکر و 10 هــزار تــن روغــن نیــز ســهمیه اصنــاف در مــاه 
مبــارک رمضــان شــد کــه ایــن محصــول را بــا تعدیــل قیمــت 

بتوانــد بــه بــازار هــدف برســاند. 
ــرای  ــن راه ب ــد بهتری ــق تولی ــه رون ــه ب توج

ــازار ــات ب ثب
ــای  ــچ کج ــت، در هی ــاالن صنع ــه فع ــه گفت ب
دنیــا تــا ایــن انــدازه دولــت در اقتصــاد 
ــارش  ــم انتظ ــت ه ــد و صنع ــت نمی کن دخال
ــط  ــب و کار توس ــای کس ــازی فض ــاعد س مس
ــه  ــی ک ــا زمان ــت و ت ــی اس ــئوالن اجرای مس
ــد  ــن تولی ــیم ای ــازار باش ــامانی ب ــاهد نابس ش

ــد. ــد دی ــوش نخواه روی خ
حــال بهــر علــت کــه بــه ایــن گرانــی و کمبــود 
ــری در  ــال بی تدبی ــه از قب ــیدیم، چ ــا رس ه
ــغ تضمینــی  ــا عــدم تناســب تعییــن مبل ــازار ارزی، ی ــات ب ثب
ــیل و  ــا س ــت و ی ــر برداش ــی و تاخی ــا بارندگ ــد و ی ــدر قن چغن
ــالم  ــه اق ــد در اینگون ــت بای ــت: دول ــد گف ــا و ... بای تحریم ه
ــرار  ــتور کار ق ــی را در دس ــای صحیح ــش بینی ه ــم و پی تصمی
ــود و در  ــه ش ــا مواج ــن تنش ه ــا کمتری ــازار ب ــه ب ــد ک ده
ــای  ــه تحریم ه ــد ک ــارج ش ــاف خ ــد از انص ــز نبای ــا نی ــن ج ای
ــای  ــرای اقدام ه ــران را ب ــت تصمیم گی ــز دس ــه نی ناجوانمردان
ــر بهــره وری  ــاز نمی گــذارد، از ایــن رو توجــه بیشــتر ب موثــر ب
بهتــر در تولیــدات داخــل بایــد بیشــتر مــورد نظــر قرارگیــرد.
ــات  ــرای ثب ــن راه ب ــد بهتری ــق تولی ــه رون ــه ب ــرا توج زی
ــا  ــارزه ب ــی و مب ــای جهان ــه بازاره ــتگی ب ــدم وابس ــازار و ع ب

. ســت یم ها تحر

توجــه بیشــتر بــر بهــره وری 
ــل  ــدات داخ ــر در تولی بهت
ــر  ــورد نظ ــتر م ــد بیش بای
ــه  ــه ب ــرا توج ــرد زی قرارگی
ــن راه  ــد بهتری ــق تولی رون
ــدم  ــازار و ع ــات ب ــرای ثب ب
وابســتگی بــه بازارهــای 
بــا  مبــارزه  و  جهانــی 

اســت. تحریم هــا 
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ــاد ــکویت در اقتص ــت بیس ــگاه صنع جای

ــه ســمت  ــی ب ــه تازگ ــت ب ــن صنع ــان ای ــه صاحب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــن موضــوع  ــد کــه ســالمت محور هســتند. ای ــد بیســکویت هایی رفته ان تولی
ــه  ــرد ک ــم ک ــه ای تنظی ــده را به گون ــای تمام ش ــوان به ــه بت ــار اینک در کن
ــد  ــد، می توان ــداری کنن ــن محصــول را خری ــد ای ــردم بتوانن قشــر عمــده م

جایــگاه بهتــری را بــه ایــن صنعــت ببخشــد.
در ایــن میــان، اگــر فعــاالن صنعــت بیســکویت بخواهنــد در ســطح جهانــی 
ــد ایــن موضــوع را در نظــر  ــرای گفتــن داشــته باشــند، ابتــدا بای حرفــی ب
ــه  ــدی، فاصل ــین آالت تولی ــر ماش ــت از نظ ــن صنع ــه ای ــند ک ــته باش داش
ــن  ــه ای ــا دارد. البت ــه روز شــده خارجی ه ــا ماشــین آالت ب ــادی ب بســیار زی
ــده می شــود. بســیاری از  شــکاف در تنــوع محصــوالت بیســکویتی نیــز دی
ــی  ــا طراح ــول ب ــن محص ــاالنه چندی ــا س ــکویت در اروپ ــرکت های بیس ش
ــول  ــه محص ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب ــد می کنن ــاوت تولی ــال متف ــم کام و طع
جدیــدی را خلــق می کننــد. امــا در ایــران ایــن معادلــه متفــاوت بــا 
ــتر از  ــکویت، بیش ــی بیس ــدگان ایران ــیاری از تولیدکنن ــت. بس اروپایی هاس
ــازی  ــم بیســکویت ها ب ــا طع ــو باشــند، ب ــق محصــول ن ــر خل ــه فک ــه ب آنک
می کننــد. نتیجــه ایــن رونــد هــم ایــن شــده کــه ایــده ای جدیــد در ایــن 
ــز  ــدی نی ــول جدی ــر محص ــن، اگ ــن بی ــود. در ای ــاهده نمی ش ــت مش صنع
ــوالت  ــدگان و محص ــده تولیدکنن ــه رو ای ــا دنبال ــود، غالب ــی می ش رونمای
ــکویت  ــت بیس ــه صنع ــوان گفــت فاصل ــن می ت ــی اســت. بنابرای اروپای
در ایــران بــا کشــورهای اروپایــی در زمینــه »واحدهــای تحقیــق 
و توســعه« و »ماشــین آالت صنعتــی« بســیار زیــاد اســت. امــا ایــن 
ــی« و  ــه ایران ــد »شــناخت ذائق ــا مانن ــا برخــی ابزاره ــوان ب ــش  را می ت چال
ــرای  ــا زمینــه ب »بهره گیــری از محصــوالت ســالمت محور« برطــرف کــرد ت
توســعه و رشــد روزافــزون ایــن صنعــت فراهــم شــود. البتــه وجــود برخــی 
ــه  ــه ب ــکویت ک ــن در بیس ــکر و روغ ــتفاده از ش ــزان اس ــد می ــل مانن عوام
تازگــی وزارت بهداشــت بــه آن ورود کــرده و ســختگیری های 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 به صــورت 
ــن از  ــت و همچنی ــالمی اس ــول س ــود و محص ــتفاده می ش ــده اس میان وع
نظــر بهــای تمام شــده قیمــت مناســبی دارد، ایــن موضوعــات باعــث خواهــد 

ــد. شــد مصــرف بیســکویت در کشــور افزایــش یاب
ــور  ــکویتی در کش ــوالت بیس ــوع محص ــت و تن ــش کیفی ــرای افزای ــا ب ام
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــن صنع ــان ای ــه صاحب ــورد توج ــاز م ــد پیش نی ــد چن بای
ــاز دارد.  ــا نی ــه روز دنی ــین آالت ب ــه ماش ــت ب ــن صنع ــه ای ــت اینک نخس
ــتور  ــی را در دس ــد حمایت های ــت بای ــاز، دول ــن پیش نی ــق ای ــرای تحق ب
ــر  ــال ه ــور، عم ــرخ ارز در کش ــر ن ــانات اخی ــا نوس ــرا ب ــد. زی ــرار ده کار ق
شــرکتی نمی توانــد ماشــین آالت جدیــد مــورد نیــازش را وارد مــدار تولیــد 
ــت دوم  ــتگاه های دس ــا دس ــت ی ــن وضعی ــدی در ای ــای تولی ــد. بنگاه ه کن
ــده  ــه کپی ش ــه نمون ــا اینک ــد ی ــداری می کنن شــرکت های خارجــی را خری
ــتگاه ها  ــن دس ــه ای ــه البت ــد ک ــد می کنن ــران تولی ــتگاه ها را در ای ــن دس ای
ــه  ــث شــده ک ــا باع ــن چالش ه ــاوت بســیاری دارد. ای ــی تف ــه اصل ــا نمون ب
حمایت هــای دولــت در لیســت ملزوماتــی قــرار بگیــرد کــه ادامــه تولیــد در 

صنعــت بیســکویت را تضمیــن می کنــد. یکــی  از راه حل هــا ایــن اســت کــه 
ــور خارجــه  ــا وزارت ام ــی ی ــان و سیاســت گذاران در اتاق هــای بازرگان متولی
ــی بــه خــارج از کشــور  ــی بیندیشــند تــا ماشین ســازهای ایران تمهیدات
ــازهای  ــوان ماشین س ــن راه می ت ــد. از ای ــوزش ببینن ــا آم ــد و در آنج برون
متخصص تــری را پــرورش داد تــا بتــوان از دانــش بومــی اســتفاده کــرد. امــا 
اگــر رونــد فعلــی دنبــال شــود، پیش بینــی می شــود تــا چنــد ســال آینــده 
شــرکت های بســیار اندکــی بتواننــد ماشــین آالت روز دنیــا را بــه کشــور وارد 

کننــد.
ــران را  ــکویت در ای ــد بیس ــای تولی ــم چالش ه ــر بخواهی ــال، اگ ــن ح ــا ای ب
ــرار  ــی ق ــد ابعــاد گســترده ای از آن را مــورد بررســی و ارزیاب برشــماریم، بای
دهیــم. در بخــش تامیــن مواداولیــه می تــوان گفــت تولیدکننــدگان 
ــه  ــت و پنج ــدی دس ــای جدی ــا چالش ه ــر روز ب ــت ه ــن صنع ای
ــت  ــرای صنع ــدم ب ــه گن ــه یاران ــن موضــوع ک ــده ای ــد. پرون ــرم می کنن ن
ــور  ــازان کش ــز تصمیم س ــر روز روی می ــود، ه ــته ش ــد برداش ــکویت بای بیس
قــرار می گیــرد. اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد، بــدون شــک محصــوالت 
بیســکویتی افزایــش قیمــت ســنگینی را تجربــه خواهنــد کــرد. بــه همیــن 
ــه  ــود ک ــبه ش ــه ای محاس ــکویت به گون ــده بیس ــای تمام ش ــد به ــل بای دلی
ــن در  ــد. ای ــته باش ــول را داش ــن محص ــد ای ــی خری ــده توانای مصرف کنن
ــد در دســترس  ــن صنعــت بای ــاز ای ــی اســت کــه مــواد اولیــه مــورد نی حال
ــا اتخــاذ تدابیــری،  ــد ب ــان بای تولیدکننــدگان باشــد. از ســوی دیگــر، متولی

ــن محصــوالت شــوند. ــع قاچــاق ای مان
کلیــات ایــن اقدامــات باعــث می شــود چالش هــای فعلــی در صنعــت 
بیســکویت برطــرف شــود. امــا مهم تریــن چالشــی کــه امســال 
ــته بندی  ــات بس ــد، ملزوم ــه ش ــا آن مواج ــکویت ب ــت بیس صنع
ــو  ــودر کاکائ ــکر و پ ــن، ش ــن آرد، روغ ــث تامی ــان، بح ــن می ــت. در ای اس
ــن  ــد ای ــش تولی ــه دســت اندازهایی در افزای ــود ک ــری ب ــز از مســائل دیگ نی
محصــوالت بــه وجــود آورد. چالــش بعــدی، مشــکالتی اســت کــه در بخــش 
ــه دالر و  ــال ب ــل ری ــی شــده اســت. تبدی ــن محصــوالت جانمای صــادرات ای
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــی ب ــع صادرات ــی از موان ــا یک ــامانه نیم ــروش آن در س ف
ــدا  ــش پی ــوالت افزای ــده محص ــت تمام ش ــده قیم ــث ش ــوع باع ــن موض ای
ــد.  ــت کنن ــی رقاب ــای صادرات ــد در بازاره ــدی نتوانن ــای تولی ــد و بنگاه ه کن
از ســوی دیگــر، وضعیــت تامیــن مــواد اولیــه به گونــه ای اســت کــه فعــاالن 
اقتصــادی ایــن حــوزه ترجیــح می دهنــد، نیازهــای بــازار داخــل را بــا توجــه 
ــای  ــه بازاره ــی ب ــد و میل ــن کنن ــده تامی ــام ش ــرمایه گذاری های انج ــه س ب
ــه واردات  ــادرات، تعرف ــش ص ــر در بخ ــم دیگ ــاله مه ــد. مس ــی ندارن خارج
ــده  ــای تمام ش ــود به ــث می ش ــم باع ــاز ه ــه ب ــت ک ــدا اس ــورهای مب کش
ــر  ــه صف ــه از تعرف ــن کشــورهایی ک ــن بی ــد و در ای ــش یاب محصــوالت افزای
ــر  ــت بهت ــا قیم ــود را ب ــوالت خ ــد محص ــتند بتوانن ــوردار هس ــد برخ درص
ــه  ــول را ب ــال پ ــکالت انتق ــر مش ــد. اگ ــه کنن ــی عرض ــای صادرات در بازاره
ــیار  ــال بس ــال س ــت امس ــوان گف ــرد، می ت ــه ک ــور اضاف ــای مذک چالش ه
ــن وضعیــت  ــه ای ــا ادام ــوده اســت. ب ــرای صنعــت بیســکویت ب پرچالشــی ب
ــال  ــکویت س ــت بیس ــدگان صنع ــرای تولیدکنن ــال 98 ب ــت س ــوان گف می ت

ــود. ــد ب ــخت تری خواه س

فرهاد تاجیک
مدیرعامل بیسکویت گرجی

صنعــت بیســکویت در اقتصــاد ایــران چــه جایگاهــی دارد و چگونــه می تــوان ســهم ایــن صنعــت را گســترش 
داد؟ مطابــق بــا ارزیابی هــا بیســکویت در ســبد خانــوار جــزو اولویت هــای دوم اســت، امــا از جایــگاه ویــژه ای 

در تغذیــه خانواده هــا برخــوردار اســت.
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پیشرفت چشمگیر صنایع شیرینی و شکالت کشور

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد جمهــوری اســالمی ایــران از پیشــرفت چشــمگیر صنایــع شــیرینی و شــکالت کشــور 
خبــر داد و گفــت: تولیــدات داخلــی بــا تولیــدات خارجــی رقابــت می کنــد.

ــا حضــور در یــک شــرکت تولیــدی مــواد  ــران، ب نیــره پیروزبخــت رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد جمهــوری اســالمی ای
خوراکــی مســتقر در شهرســتان ســاوجبالغ گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال جــاری تحــت عنــوان رونــق تولیــد عــالوه 

بــر فعالیــت هــای گذشــته ســازمان ملــی اســتاندارد خــود را موظــف بــه داشــتن نــگاه ویژه تــری کــرده اســت.
 رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد جمهــوری اســالمی ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن نشســت بــا هــدف بررســی کیفیــت تولیدات 
ــه بــه صــورت مســتقیم فعالیــت می کننــد کــه  برگــزار شــده اســت، بیــان کــرد: یــک هــزار و 500 پرســنل در ایــن کارخان

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 
ــکاری  ــا هم ــم و ب ــت کنی ــته فعالی ــای گذش ــال ه ــر از س ــاری بهت ــال ج ــم در س ــالش می کنی ــد و ت ــت می کن ــی رقاب خارج

نهادهــای دولتــی ذیربــط بــه رفــع مشــکالت بپردازیــم.
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انواع تبلیغات دیجیتال و 
تاثیر آن بر موفقیت تجاری

در ایــن مقالــه بــه ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت کــه تبلیغــات دیجیتــال چیســت و انــواع تبلیغــات دیجیتــال بــه چــه 
ــوند. ــیم می ش ــی تقس گروه های

ــد.  ــان می گیرن ــورد نیازش ــول م ــد محص ــه خری ــم ب ــن تصمی ــای آنالی ــدن ویدیوه ــا دی ــد ب ــردم می گوین ــد از م 64 درص
فیــس بــوک  Facebook بــه تنهایــی بــر روی تصمیــم خریــد 52 درصــد از کاربــران خــود تاثیرگــذار اســت. در حــال 
ــت  ــا اینترن ــغل دوم آن ه ــت ش ــوان گف ــه می ت ــد ک ــپری می کنن ــت س ــان را در اینترن ــدازه ای زمانش ــه ان ــراد ب ــر اف حاض
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 آن هــا از برندتــان، فــروش محصــوالت خــود را افزایــش دهیــد. 
دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه تبلیغــات دیجیتــال بخــش مهمــی از برنامه هــای تبلیغاتــی هــر کســب و کاری را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

اما تبلیغات دیجیتال چیست ؟
در دوره ای کــه افــراد زمــان زیــادی را در شــبکه هــای اجتماعــی و 
بــه طــور کلــی در اینترنــت ســپری می کننــد، شــما می توانیــد بــا 
اســتفاده از ایــن فضــا بــه معرفــی برنــد خــود پرداختــه و مخاطبــان 
را تشــویق بــه خریــد محصوالتتــان کنیــد. امــا تبلیغــات دیجیتــال 
ــه  ــال از جمل ــات در پلتفرم هــای دیجیت ــوع تبلیغ چیســت ؟ هــر ن
ــات  ــا را تبلیغ ــاخت ه ــر زیرس ــی و دیگ ــای اجتماع ــبکه ه وب، ش
ــف انجــام می شــود.  ــه شــکل های مختل ــال می نامنــد کــه ب دیجیت

یکــی از مهم تریــن مزایــای تبلیغــات دیجیتــال قابــل انــدازه گیــری 
بــودن آن اســت. وقتــی شــما در فضــای دیجیتــال تبلیــغ می کنیــد، 
ــات از  ــی جزیی ــه تمام ــد ک ــار داری ــی را در اختی ــای مختلف ابزاره
ــه شــما  ــان را ب ــد مخاطب ــداد خری ــا تع ــغ ت ــات مشــاهده تبلی دفع

ــد. ــان می ده نش
ــز  ــال نی ــات دیجیت ــات، در تبلیغ ــف تبلیغ ــواع مختل ــد ان ــا همانن ام
بایــد بــا توجــه بــه فضایــی کــه انتخــاب می کنیــد بــه تولیــد محتــوا 
بپردازیــد تــا کاربــران را بــه خــود جــذب کنیــد. در ادامــه بــا انــواع 
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ــال آشــنا می شــویم: مختلــف تبلیغــات دیجیت
Influencer Marketing 1 - اینفلوئنسر مارکتینگ

ــبکه های  ــوذ ش ــدرت و نف ــد ق ــه رش ــا توج ــگ ب ــر مارکتین اینفلوئنس
ــرار  ــی ق ــان بازاریاب ــه کارشناس ــورد توج ــیار م ــراً بس ــی اخی اجتماع
ــل  ــردم تمای ــه م ــد ک ــات نشــان می دهن ــج تحقیق ــه اســت. نتای گرفت
ــاد  ــل اعتم ــراد قاب ــه از ســوی اف ــی ک ــا محصــوالت و خدمات ــد ت دارن
ــه  ــت ک ــد. در اینجاس ــداری کنن ــود را خری ــی می ش ــا معرف ــه آن ه ب
موضــوع اینفلوئنســر مارکتینــگ مطــرح می شــود، 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 اصطالحــاً اینفلوئنســر هســتند، محصــوالت و خدمــات خــود را از 

ــد. ــه می کن ــی و توصی ــن معرف ــه مخاطبی ــراد ب ــن اف ــق ای طری
2 - تبلیغات در اینستاگرام

اینســتاگرام یکــی از محبوب تریــن و پرقدرت تریــن ابزارهــای تبلیغــات 
ــی  ــرای بازاریاب ــرم ب ــن پلتف ــت. ای ــال اس ــات دیجیت ــای تبلیغ در دنی
محتــوا و در عیــن حــال بــرای ارتبــاط بــا مشــتری و شــنیدن نظــرات 

آن هــا بســیار کارآمــد اســت.
از هشــت ســال پیــش کــه اینســتاگرام پایــه گــذاری شــد تــا کنــون 
ــه  ــی ک ــا جای رشــد و پیشــرفت بســیار چشــمگیری داشــته اســت، ت
ــارد  ــه نقطــه عطــف 1 میلی ــن ســال ۲۰18 اینســتاگرام ب ــاه ژوئ در م
کاربــر فعــال در مــاه رســید! ایــن عــدد بــه قــدری تاثیرگــذار اســت کــه 
ــه خــود جلــب کرده اســت. ــا را ب ــر برندهــا در سراســر دنی توجــه اکث

روزانــه در اینســتاگرام بــه طــور متوســط ۴ میلیــارد الیــک رد و بــدل 
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــرم ب ــن پلتف ــه در ای ــی ک ــر عکس ــود و ه می ش
ــارکت  ــد مش ــدود ۲3 درص ــوک درح ــس ب ــه فی ــبت ب ــود، نس می ش

ــد. ــت می کن ــتری دریاف بیش
ایــن آمــار نشــان می دهــد 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 برده ایــد! 
رقبــای شــما در نیــز در ایــن پلتفــرم حضــور داشــته و در پــی معرفــی 
ــد  ــن بای ــتند. بنابرای ــران هس ــه کارب ــود ب ــات خ ــوالت و خدم محص
ــات در اینســتاگرام  ــه تبلیغ ــن شــده ب ــش تعیی ــه از پی ــک برنام ــا ی ب
ــد خــود را در معــرض  ــه ای معقــول، برن ــا صــرف هزین ــا ب ــد ت بپردازی

دیــد عمــوم قــرار دهیــد.
4- تبلیغات در تلگرام

در ماه هــای ابتدایــی ســال ۲۰1۷ خبــری منتشــر شــد کــه محبوبیــت 
ــن  ــران ای ــه مدی ــاس گفت ــر اس ــش داد. ب ــران را نمای ــرام در ای تلگ
ــان  ــن پیام رس ــی ای ــه اصل ــش از 3۰ درصــد ورودی دامن ــه بی مجموع
متعلــق بــه کشــور ایــران اســت. امــا دلیــل محبوبیــت تلگــرام در ایــران 

چیســت؟
بــه دلیــل داشــتن امکاناتــی ماننــد انــواع فایــل و همینطــور پیام هــای 
ــیار  ــری بس ــط کارب ــب و محی ــرعت مناس ــا س ــری ب ــی و تصوی صوت
ــام  ــن پی ــه محبوب تری ــل ب ــه ســرعت تبدی ــن اپلیکیشــن ب آســان، ای

ــا و  ــدن کانال ه ــاد ش ــا ایج ــرور ب ــه م ــد. ب ــران ش ــان در ای رس
ــم  ــرام فراه ــاری در تلگ ــت تج ــکان فعالی ــف، ام ــای مختل گروه ه
شــد. خیلــی زود کانال هایــی بــا فالوورهــای بســیار بــاال بــه وجــود 
ــه و در  ــات پرداخت ــه تبلیغ ــوا ب ــد محت ــار تولی ــه در کن ــد ک آمدن
ازای ویــوی View مشــخص هزینــه دریافــت می کردنــد، بنابرایــن 
ــال در  ــات دیجیت ــمتی از تبلیغ ــه قس ــز ب ــرام نی ــات در تلگ تبلیغ

ــران تبدیــل شــد ای
Native Ads 5- تبلیغات همسان

 Sharethrough مدیرعامــل و پایه گــذار Dan Greenburg
تبلیغــات همســان را اینگونــه توصیــف می کنــد: “تبلیغــات همســان 
ــه پرداخــت  ــه ای ک ــه در ازای هزین ــات هســتند ک ــی از تبلیغ نوع
ــا اپلیکیشــنی  ــایت ی ــرد س ــا شــکل و عملک ــد متناســب ب می کنی

ــد در آن حضــور دارد طراحــی می شــوند.” کــه مخاطــب برن
ــان  ــورد عالقه ت ــایت م ــد. از س ــور دارن ــا حض ــه ج ــو ادز هم نیتی
ــی  ــبکه اجتماع ــا ش ــه ت ــد گرفت ــر می زنی ــه آن س ــر روز ب ــه ه ک
ــا  ــا توجــه بــه اینکــه تبلیغــات همســان بــه خوبــی ب محبوبتــان. ب
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 
ــاد  ــه اعتم ــد ک ــرار می گیرن ــایت ق ــی س ــوای اصل ــن محت ــا پایی ی

ــد. ــب می کنن ــود جل ــه خ ــر را ب کارب
در حــدود دو ســوم از هزینــه تبلیغــات بنــری بــه تبلیغــات همســان 
تعلــق می گیــرد. پیــش بینــی می شــود در ســال ۲۰19 در آمریــکا 

۴1٫1۴ میلیــون دالر صــرف تبلیغات همســان شــود.
ــرای  ــذاب ب ــوای ج ــد محت ــص تولی ــا مخت ــان تنه ــات همس تبلیغ
تبلیغــات نیســت، بلکــه شــامل کمپین هــای 3۶۰ درجــه بــا 
محتــوای خــاص نیــز می شــود کــه قابــل اســتفاده در پلتفرم هــای 

ــت. ــف اس ــال مختل دیجیت
6 - تبلیغات ویدئویی – تبلیغات در آپارات

نقش ویدئو در تبلیغات دیجیتال چیست ؟
امــروزه در دنیــای تبلیغــات، تبلیغــات ویدیویــی نقشــی اساســی در 

جــذب مخاطبــان دارنــد.
ــنا  ــگ آش ــال مارکتین ــو در دیجیت ــت ویدی ــا اهمی ــه ب ــرای اینک ب

ــد: ــداد توجــه کنی ــن اع ــه ای شــوید، ب
۷۰ درصــد از مصــرف کننــدگان می گوینــد ویدیوهــای مربــوط بــه 

برندهــا را بــه اشــتراک می گذارنــد.
۷۲ درصــد از کســب و کارهــا می گوینــد کــه ویدیــو نــرخ تبدیــل 

ــد. ــود می بخش را بهب
ــو  ــای ویدی ــه تماش ــد ک ــدگان معتقدن ــرف کنن ــد از مص ۵۲ درص
ــه صــورت  ــا ب ــد ت ــر می ده ــان خاط ــا اطمین ــه آن ه محصــوالت ب

ــد. ــداری کنن ــورد نظــر خــود را خری ــن محصــول م آنالی
ــران،  ــی در ای ــش ویدیوی ــرم نمای ــک پلتف ــوان ی ــه عن ــارات ب آپ

گزینــه بســیار مناســبی محســوب می شــود.
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واکاوی این موضوع که چرا کارآفرینی رونق نمی گیرد؟
ــن  ــا وجــود ای ــه چــرا ب ــد ک ــش بیای ــن ســوال پی ــان ای ــاید برای ت ش
همــه برنامه ریــزی بــرای رونــق کارآفرینــی در کشــور، هنــوز بــه نقطــه 
ــه ســه  ــن مطلــب ب ــن حــوزه نرســیده ایم. در ادامــه ای ــی در ای مطلوب
ــود. ــاره می ش ــده اند، اش ــی ش ــن ناکام ــث ای ــه باع ــر ک ــل اصلی ت دلی

پرده اول: دولتمردانی که اهل کسب و کار نیستند
نامــزد ســابق ریاســت جمهــوری حــزب جمهــوری خــواه یعنــی »میــت 
ــه  ــال ۲۰1۲، تجرب ــدنش را در س ــاب ش ــی انتخ ــل اصل ــی«، دلی رامن
ــم  ــت: »می خواه ــه اس ــی گفت ــه تازگ ــت و ب ــب و کار می دانس کس
ــس  ــه رئی ــد ک ــا بگوی ــیم، ت ــته باش ــی داش ــون اساس ــدی در قان بن
جمهــور بایــد قبــل از آن کــه رئیــس جمهــور آمریــکا شــود، حداقــل 
ســه ســال ســابقه اشــتغال بــه کســب و کار داشــته باشــد.« در ایــران 
ــل  ــای تام ــه ج ــن نکت ــی ای ــم، ول ــی نداری ــن قانون ــه چنی ــز البت نی
ــه  ــم ک ــاد نداری ــه ی ــا ب ــل م ــال حداق ــوان مث ــه عن ــادی دارد. ب زی
هیچ کــدام از وزرای بازرگانــی در دولت هــای مختلــف کشــورمان قبــل 
ــا چنــد میلیــون تومــان از پــول خودشــان کســب و  از زمــان وزارت ب
ــا  ــه نظــر می رســد ت ــرده باشــند. ب ــت ک ــدازی و مدیری کاری را راه ان
زمانــی کــه فــردی در گــود چنیــن ماجرا هایــی قــرار نگیــرد، شــناخت 
درســتی از مشــکالت نخواهــد داشــت و نتیجــه اش 
حــل  بــرای  درســت  سیاســت گذاری های  هــم 

ــود. مشــکالت نخواهــد ب
پرده دوم: نماینده هایی که با کارآفرینی آشنا نیستند

»ســر تومــاس مــور« در فیلــم »مــردی بــرای تمــام فصــول« هــر بــار 
ــه ای  ــق از رودخان ــد توســط قای ــه پادشــاه بای ــه خان ــرای رســیدن ب ب
ــی  ــم، گفت و گوی ــن فیل ــکانس های ای ــی از س ــرد. در یک ــور می ک عب
بیــن او و قایقــران رد و بــدل می شــود کــه ارزش تحلیــل دارد. »توماس 
ــه  ــد: »چلســی ب ــران می گوی ــه مســیر می پرســد و قایق ــور« از کرای م
ــه  ــون ب ــی و هامپت ــم پن ــک و نی ــان آب، ی ــق جری ــون، مواف هامپت
چلســی، خــالف جهــت آب، بــاز هــم یــک و نیــم پنــی! مــن مطمئــن 
ــار  هســتم کســی کــه ایــن قیمــت را تعییــن کــرده، خــودش یــک ب
ــاره بعضــی  ــه نظــر می رســد کــه ایــن مثــال درب ــزده!« ب ــارو ن هــم پ
نماینــدگان مجلــس در کشــور خودمــان در حــوزه کارآفرینــی صــدق 
ــه هایی از  ــا گوش ــس ب ــای مجل ــر نماینده ه ــه اگ ــرا ک ــد، چ می کن
مشــکالت کارآفرین هــا آشــنا و دســت و پنجــه نــرم کــرده بودنــد، بــه 

ــد. ــر می آمدن ــی اصــالح برخــی قوانیــن ب طــور قطــع در پ
پرده سوم: مردمی که عاشق کارمندی هستند

ــد از منطقــه امــن خــود خــارج شــوند  بعضــی از مــردم دوســت ندارن
ــا  ــازند. آن ه ــوام س ــت ت ــک موفقی ــا ریس ــود را ب ــی و کار خ و زندگ
بی حوصله تــر از آن هســتند کــه بــه کشــف موضوعــات جدیــد بپردازنــد 
ــران را  ــای دیگ ــه نیاز ه ــده ای ک ــه ای ــند ک ــته باش ــی داش ــا تمایل ی

چرا کار آفرینی رونق نمی گیرد؟
ــر  ــان را ب ــرای خودم ــردن ب ــوال کار ک ــون معم ــادی دارد، چ ــت زی ــان ها جذابی ــتر انس ــرای بیش ــدن ب ــن ش کارآفری

کار کــردن بــرای دیگــری ترجیــح می دهیــم، امــا ایــن موضــوع بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود. شــخصیت اجتماعــی، 
ــاره تعریــف  ــه جاذبه هــای ایــن عنــوان کمــک می کننــد. درب درآمــد بیشــتر، آزادی در رفتــار کاری و مــوارد بســیاری ب
کارآفرینــی هــم بایــد بدانیــد کــه ایــن مهــم بــه فراینــد خلــق ارزش جدیــد )مــادی یــا معنــوی( از طریــق یــک تــالش 
ــن  ــه واکاوی مهم تری ــده ب ــن پرون ــود، در ای ــالق می ش ــی از آن اط ــک های ناش ــن ریس ــر گرفت ــا در نظ ــه ب متعهدان
ــدن  ــن ش ــرای کارآفری ــا ب ــاالن و جوان ه ــه فع ــاب ب ــه را خط ــد نکت ــت و چن ــم پرداخ ــا خواهی ــکالت کارآفرین ه مش

مطــرح خواهیــم کــرد.
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ــازد، در  ــرف می س برط
ــد و در  ــن بپرورانن ذه
ــه  ــده را ب عمــل، آن ای
کســب و کاری تبدیــل 

کننــد. آن هــا عمدتــا دوســت دارنــد، هفــت ســاعت از زمــان خــود را 
بــه کاری بــه دور از هــر دغدغــه ای ســپری کننــد و ســپس بقیــه روز 
ــواده یــا دوســتان بــه سرخوشــی های روزانــه و گاهــی  را در کنــار خان
ــی  ــی و تنبل ــا بی انگیزگ ــرادی ب ــن اف ــند. چنی ــود برس ــدف خ بی ه
ــه تشــدید  ــدی در جامع ــر مول ــی و غی ــه بی حرکت ــث می شــوند ک باع
شــود. بــرای ایــن دســته از افــراد، زمــان بــا ارزش تریــن منابع نیســت و 
بــرای همیــن شــاهد هســتیم در بعضــی ادارات و ســازمان ها، کارکنــان 
ــد.  زمــان را گوهــر گران بهایــی کــه تکــرار شــدنی نیســت، نمی پندارن
آن هــا تقریبــا روی کار هایــی کــه قــادر بــه انجامــش هســتند، تمرکــز 
نمی کننــد و برایشــان مهــم نیســت کــه قــدم بعــدی چــه خواهــد بــود 
و چگونــه می تواننــد پیشــرفت کننــد یــا کاری کننــد کــه دنیــا جــای 

بهتــری بــرای زندگــی کــردن شــود.
شــجاعت و قــدرت تغییــر را در خودتــان پــرورش 

دهیــد
ــد  ــان می ده ــی نش ــه خوب ــرده ب ــه پ ــن س ای
کــه فضــای کارآفرینــی در کشــور مــا دچــار چــه 
ــر  ــت، اگ ــی اس ــار بی جای ــن انتظ ــت و ای ــائلی اس مس
ــی  ــج کارآفرین ــل مســاله بغرن ــت از عل ــک عل ــه ی ــا ب تنه
بپردازیــم و از ســایر مــوارد در ایــن شــبکه مســائل غافــل 
ــیب های  ــراز و نش ــا ف ــی ب ــای کارآفرین ــم. در دنی بمانی
زیــادی مواجــه خواهیــد شــد. در ایــن بیــن گاهــی 
خودتــان را نیــز بــه چالــش می کشــید و بایــد شــجاعت و 
قــدرت تغییــر بســیاری از عــادات قدیمــی خــود را داشــته 
باشــید. اگــر از منطقــه امــن زندگــی خــارج نشــوید و بــه 
ماجراجویی هــای تــازه تــن ندهیــد، معنــی واقعــی زندگــی 
ــود  ــم وج ــی ه ــچ تضمین ــه هی ــت. البت ــد یاف را نخواهی
ــی  ــای قدیم ــر عادت ه ــک پذیری و تغیی ــه ریس ــدارد ک ن
ــاده منجــر شــود،  ــی و تجــارب فوق الع ــه ارتباطــات عال ب
ــد و  ــی بمانی ــت همیشــگی خــود باق ــر در وضعی ــی اگ ول

ــاق خاصــی رخ  ــد، اتف ــه ســراغ تان بیای ــا موفقیــت ب منتظــر باشــید ت
نمی دهــد. البتــه کارآفرینــی مســیر همــواری نیســت کــه هــر کســی 
بتوانــد بــه راحتــی در آن گام نهــد و شــاید ایــن نیــز یکــی از دالیلــی 
اســت کــه بیشــتر مــا دوســت داریــم بــه ســمت کارمنــدی ســوق پیــدا 
ــرای کســب درآمــد برگزینیــم،  کنیــم و کاری روزمــره و تکــراری را ب
ــان  ــی را در خودت ــه کارآفرین ــزان روحی ــد، می ــل داری ــر تمای ــا اگ ام
جویــا شــوید، بــه چهــار پرسشــی کــه در اینفوگرافیــک ایــن پرونــده 
مطــرح شــده اند، پاســخی درســت بدهیــد. چهــار ســوال مهمــی کــه 

ــت ــدن اس ــن ش ــاز کارآفری ــا پیش نی ــه آن ه ــت ب ــخ مثب پاس
- آیا من می توانم یک کارآفرین موفق شوم؟

- آیا قادر به مذاکره هستید؟
مهارت هــای مذاکــره بــه شــما کمــک می کنــد تــا کســب و کار خــود 
ــد،  ــری خــرج کنی ــول کمت ــد، پ ــی نجــات بدهی را از خطــرات احتمال
ــا و  ــد و در قرارداد ه ــت آوری ــه دس ــتری ب ــان بیش ــتان و همراه دوس

کاری  مناقشــات 
حقــوق  از  بتوانیــد 
صیانــت  خــود 
کنیــد. ایــن مهــارت 
ــق  ــن موف ــک کارآفری ــرای ی ــا ب ــش نیاز ه ــن پی ــی از مهم تری یک

شــدن اســت.
- آیا توان مواجهه با ریسک را دارید؟

اگــر جــواب شــما بــه ایــن ســوال »خیــر« اســت، کارآفرینــی بــرای 
شــما مناســب نیســت چراکــه ممکــن اســت، در مســیر کارآفرینی به 
کــرات زمیــن بخوریــد و مجبــور باشــید همــه چیــز را از نــو بســازید. 
اگــر تــوان مقابلــه بــا فشــار های کاری و اســترس را نداریــد، تــالش 
ــرای کارآفریــن شــدن را رهــا کنیــد و بــه فکــر شــاغل شــدن در  ب

حرفــه دیگــری باشــید!
- آیا خالق هستید؟

ــر  ــم واجب ت ــب ه ــان ش ــن از ن ــک کارآفری ــرای ی ــالق ب ــر خ تفک
ــال  ــه دنب ــرور و خــالق نیســتید، ب ــده پ ــر ای اســت. اگ
کارآفرینــی نرویــد، چــون آب در هــاون کوبیــدن اســت. 
شــما بایــد هــر لحظــه در ذهن تــان بــه ایده هــای 
ــدی  ــای جدی ــد راه ه ــر می توانی ــد. اگ ــر کنی ــد فک جدی
ــد  ــد، بای ــدا کنی ــان پی ــرای حــل مشــکالت پیرامون ت ب

ــک گفــت، چــون خــالق هســتید. ــه شــما تبری ب
- آیا مستقل هستید؟

ــه نتایجــی برســید  شــاید شــما در گام اول تالش تــان ب
ــد.  ــان باش ــان و اطرافیان ت ــور خودت ــالف تص ــه برخ ک
ــورد.  ــد خ ــره خواه ــان گ ــید کارت ــتقل نباش ــر مس اگ
ــر و  ــان فک ــن از صاحب ــاوره گرفت ــد مش ــد نبای هرچن
ــودن  ــه مســتقل ب ــه بهان ــد و ب ــوش کنی ــه را فرام تجرب
ــری  ــد، همفک ــاوره بگیری ــوید. مش ــک روی ش ــار ت دچ

ــد. ــم بگیری ــان تصمی ــت خودت ــد و در نهای کنی
را  شــده  ســاخته  محصــوالت  مشــکالت 

کنیــد! شناســایی 
ــب و منتشــر شــده توســط اداره  ــار جال ــک آم ــق ی طب
کار آلمــان، خلــق یــک محصــول جدیــد در ۴۲ درصــد 
ــازی  ــوال نی ــه معم ــود، چراک ــه رو می ش ــت روب ــا شکس ــع ب از مواق
ــه  ــد ب ــل از تولی ــه قب ــن نکت ــدارد و همی ــه آن محصــول وجــود ن ب
درســتی بررســی نشــده اســت! بنابرایــن و قبــل از هــر تصمیمــی، 
یــک کارآفریــن موفــق بــه جــای اینکــه محصــوالت جدیــد و اعجــاب 
ــکالت  ــه مش ــد ک ــن باش ــال ای ــه دنب ــد ب ــد بای ــد کن ــز تولی برانگی
محصــوالت مشــابه را شناســایی و برطــرف کنــد. بــه گــزارش یوکــن 
و در ادامــه بــه نکاتــی اشــاره خواهــد شــد کــه شــما بایــد قبــل از 

کارآفریــن شــدن از آن هــا مطلــع باشــید.
سعی نکنید که راه صد ساله را یک شبه طی کنید

حتــی شــرکت هایی مثــل یاهــو و آمــازون کــه بــه کســب موفقیــت 
یــک شــبه شــهرت دارنــد، نیــز بــه ســه ســال زمــان نیــاز داشــتند 
تــا بــه درآمدزایــی برســند. بســیاری از شــرکت ها بــرای رســیدن بــه 
ــن  ــد بنابرای ــالش می کنن ــد نظــر، بیــش از 1۰ ســال ت ــت م موفقی
ــدازی  ــق راه ان ــال از طری ــور مث ــه ط ــد ب ــب درآم ــرای کس ــر ب اگ

اگر خودتان ارزش 
خدمات و نوآوری های 

خود را درک نکنید، خرید 
آن ها توسط سایر مردم 

غیرممکن خواهد شد
========

فروش به منزله اکسیژن 
است و جان تجارت شما 
بدون آن از بین می رود

========
مهارت های مذاکره به 
شما کمک می کند تا 
کسب و کار خود را از 

خطرات احتمالی نجات 
بدهید، پول کمتری خرج 
کنید، دوستان و همراهان 

بیشتری به دست آورید



36

w
w

w
.i

ra
n

ia
n

a
c

m
.i

r

ــیر  ــک مس ــرای ی ــود را ب ــد، خ ــزی کرده ای ــود برنامه ری ــتارت آپ خ اس
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 
ــز  ــاط متمرک ــن نق ــود را روی ای ــت خ ــتر وق ــن بیش ــد بنابرای ــد آم خواه
کنیــد. تمــام افــراد نقطــه ضعــف دارنــد. پیشــنهاد می کنیــم کــه آن هــا را 
فرامــوش کنیــد یــا این کــه فــردی را بــرای برطــرف کــردن آن هــا اســتخدام 
ــت  ــن حال ــاط ضعــف باعــث می شــود کــه از بهتری ــد. تمرکــز روی نق کنی

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 نمی تــوان بــه تنهایــی انجــام داد. مــا بــه کمــک نیــاز داریــم، 
ــد مطمئــن شــویم کــه ایــن کمک هــا از محــل مناســبی دریافــت  ــا بای ام
ــه  ــوط ب ــع مرب ــا در ۲9 درصــد از مواق ــتارت آپ ه ــوند. شکســت اس می ش
تیــم ناکارآمــدی اســت کــه فراهــم کرده انــد؛ بنابرایــن پیشــنهاد می کنیــم 
ــد؛  ــان بیشــتری را صــرف کنی ــم خــود زم ــی اعضــای تی ــرای ارزیاب ــه ب ک
ــتخدام  ــا را اس ــود آن ه ــدف خ ــبرد ه ــرای پیش ــاب و ب ــا را انتخ بهترین ه

کنیــد.
ارزش نوآوری های خود را درک کنید

اگــر خودتــان ارزش خدمــات و نوآوری هــای خــود را درک نکنیــد، خریــد 
آن هــا توســط ســایر مــردم غیرممکــن خواهــد شــد چراکــه مصرف کنندگان 
ــد. محصــول را  ــی را داری ــروش چــه محصول ــد کــه شــما قصــد ف نمی دانن
ــرف  ــا مص ــد ت ــی کنی ــن معرف ــکل ممک ــن ش ــاده ترین و واضح تری ــه س ب
کننــده تشــخیص دهــد کــه آیــا بــه خدمــات و محصــول شــما نیــاز دارد 

یــا خیــر.
مشتری های خود را بشناسید

بســیاری از کارآفرینــان بــا تشــخیص نــوع مشــتریان خــود دچــار مشــکل 
ــد،  ــه چنیــن ســوال ســاده ای را نداری ــوان پاســخ ب می شــوند. اگــر شــما ت
پــس بازاریابــی را عمــال غیــر ممکــن می کنیــد. اگــر بتوانیــد بــا صراحــت 
ــر و  ــی هدفمندت و دقــت بیشــتری ایــن موضــوع را تشــریح کنیــد، بازاریاب
ــر  ــروش باالت ــه ف ــت ب ــن موضــوع در نهای ــد داشــت؛ ای ــری خواهی موفق ت

منجــر خواهــد شــد.
از اشتباهات دیگران درس بگیرید

ایجــاد  را  یادگیــری فوق العــاده ای  اشــتباهات می تواننــد فرصت هــای 
ــان  ــه خودم ــتیم ک ــور نیس ــا مجب ــن از آن ه ــاد گرفت ــرای ی ــا ب ــد، ام کنن
ــی  ــای ابتدای ــا در قدم ه ــیاری از کارآفرین ه ــم. بس ــه کنی ــا را تجرب آن ه
ــل  ــه دالی ــم ک ــن پیشــنهاد می کنی ــوند؛ بنابرای ــا شکســت مواجــه می ش ب
ــت ها  ــه آن شکس ــه ب ــی ک ــد و از راه های ــی کنی ــا را بررس ــت آن ه شکس
ــول و  ــان، پ ــد در زم ــن کار می توانی ــا ای ــد. ب ــوند، دوری کنی ــر می ش منج

ــد. ــی کنی ــه جوی اســترس صرف
بدون فروش، تجارتی نخواهید داشت

ــدون آن از  ــما ب ــارت ش ــان تج ــت و ج ــیژن اس ــه اکس ــه منزل ــروش ب ف
بیــن مــی رود. درگیــر شــدن در بخش هــای طراحــی محصــول، بازاریابــی، 
ــم  ــیار مه ــاری و ... بس ــام تج ــد، ن ــروی جدی ــتخدام نی ــزی، اس برنامه ری
ــه دســت  ــرای ب ــه کســب و کار خــود را ب ــد ک ــوش نکنی ــا فرام اســت، ام
ــد  ــم در کار نخواه ــول ه ــروش، پ ــدون ف ــد و ب ــول راه انداخته ای آوردن پ

ــود. ب
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بررسي تطبیقی وضع صنعت شکالت در 
ایران و جهان

طبــق بــرآورد انجمــن صنفــي شــیریني و شــکالت ،گــردش 
مالــي ایــن صنعــت حــدود 16 تــا 17 هــزار میلیــارد تومــان 

اســت و معمــوال صــادرات تــا دو برابــر واردات اســت.
ــرفت  ــر پیش ــه اخی ــار ده ــران در چه ــکالت ای ــت ش صنع
ــراي  ــي ب ــت باالی ــت و از ظرفی ــته اس ــم  گیري داش چش
ــي  ــادرات غیرنفت ــم ص ــردن حج ــاال ب ــتغال و ب ــاد اش ایج
ــات  ــو هی ــدون درودي، عض ــت. فری ــوردار اس ــور، برخ کش
ــیریني و  ــکویت، ش ــع بیس ــي صنای ــن صنف ــره انجم مدی
ــدگان  ــه دارن ــس اتحادی ــد )رئی ــره  من ــي به ــکالت و عل ش
ــدا و  ــری ص ــش خب ــا پژوه ــو ب ــور( در گفتگ ــادي کش قن
ــه وضــع تولیــد شــکالت و چالــش  هــاي موجــود  ســیما ب

ــد . ــه ان ــوزه پرداخت ــن ح در ای

مواد اولیه شکالت
- بــراي تولیــد هــر 1،۳00،000تــن ) میانگیــن تولیــد 
ســالیانه( شــکالت، بــدون احتســاب تولیــد قنادهــا، 

500،000 تــن شــکر الزم اســت.
- ۳0 درصــد کــره کاکائــو، پــودر کاکائــو، روغــن جانشــین 
ــود(  ــتفاده می ش ــد اس ــا ۳5 درص ــو ) ت ــره کاکائ ــي ک واقع
ــد  ــه تولی ــت ک ــم اس ــه پال ــا پای ــع ب ــن در واق ــن روغ ای
ــکان- ــه ام ــو همیش ــره کاکائ ــتفاده از ک داخــل اســت. اس

ــت. ــر نیس پذی
ــواد  ــد م ــدود ۳0 درص ــت ح ــوان گف ــي  ت ــوع م - در مجم

ــت. ــي اس ــکالت، واردات ــه ش اولی
ــد  ــدودي تولی ــیم ح ــاس تقس ــرانه، براس ــم س ــن رق - ای
ســاالنه اســت بــر جمعیــت کشــور و نبایــد توقــع داشــت، 
ــع و انجمــن  ــا وزارت صنای ــار صــد در صــدي باشــد، ام آم

ــد. ــق دارن ــم تواف ــن رق ــکالت، روي ای ــي ش صنف

صادرات شکالت
ــادرات  ــد ص ــا 60 درص ــش از 50 ت ــکالت، بی ــال ها ش ــا س ت
ــا از  ــداد، ام ــکیل می  ــور را تش ــي کش ــي صنعت ــواد غذای م
حــدود 2 ســال پیــش، صــادرات لبنیات از شــکالت پیشــي 

ــن  ــد ای ــا 45 درص ــدود ۳5 ت ــر ح ــال حاض ــت. در ح گرف
صــادرات بــه شــکالت تعلــق دارد. برجــام تاثیــرات نســبتا 
خوبــي در عرصــه صــادرات ایــن حــوزه داشــت. بــراي اولین 

ــکا عرضــه شــد. ــار محصــوالت کشــور، در آمری ب
ــي 12  ــروه 10 ال ــک گ ــور در ی ــادرات کش ــد ص - 50درص
ــه  ــر ب ــال حاض ــران در ح ــود. ای ــي  ش ــام م ــرکتي، انج ش
ــرق  ــوک ش ــترالیا، بل ــادا، اس ــا، کان ــکا، آفریق ــا، آمری اروپ

ــادرات دارد. ــتان و ... ص ــتان، پاکس ــم، افغانس قدی
ــیریني و  ــکویت، ش ــع بیس ــن صنای ــزارش انجم ــق گ   طب
ــارس17- 2016(، 214،960  ــته ) م ــال گذش ــکالت، در س ش
تــن شــیریني و شــکالت بــه ارزش 580 میلیــون دالر بــه 66 

کشــور صــادر شــد.

هزینه سنگین حمل و نقل شکالت
 یکــي از مشــکالت صنعــت شــکالت، حمــل و نقل آن اســت. 
بســیاري از محصــوالت ایــن حــوزه فاسدشــدني هســتند و 
تاریــخ مصــرف کوتاهــي، نســبت بــه خیلــي از مــواد غذایــي 
ــل و  ــنگین حم ــاي س ــه  ه ــامل هزین ــن، ش ــد، بنابرای دارن
نقــل ) بــه ویــژه در فصــل تابســتان( می شــوند و محدودیــت 
حمــل و نقــل دارنــد. از طــرف دیگــر، یــک وســیله 20 تنــي 
ــه ســبب  ــد ) ایــن امــر ب ــار بزن ــد 10 تــن شــکالت ب می توان
ــن  ــت( و ای ــدي آن اس ــته  بن ــکالت و بس ــودن ش ــبک ب س

موضــوع هزینــه حمــل را بیشــتر مــي  کنــد.

اشتغال این حوزه
ــوردار  ــي برخ ــیل باالی ــران از پتانس ــکالت در ای ــت ش صنع
اســت. هــم  اکنــون برخــي کارخانــه  هــاي داخلــي بــا پاییــن 
 تــر ظرفیــت واقعــي کار مــي  کننــد. حــدود 65000 نفــر بــه 
ــالوه  ــه ع ــت، ب ــن صنع ــوزه ای ــتقیم در ح ــورت مس ص
ــي  ــا از آن جای ــتند، ام ــه کار هس ــغول ب ــکر، مش ــت ش صنع
کــه بســیاري از صنایــع بــا ایــن حــوزه در ارتبــاط هســتند، 

ــت. ــتر اس ــیار بیش ــتغال آن بس ــاد اش ــم ایج رق

تینا صالحى - خبرگزارى صدا و سیما
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چالش  هاي اصلي صنعت شکالت در ایران
از جملــه مشــکالت صنعــت شــکالت در ایــران حــذف 
ــاي 94 و  ــال ه ــه در س ــت ک ــار اس ــي تج ــزه صادرات جای
ــوز  ــه هن ــت، ک ــه داش ــده نمون ــت 4 صادرکنن ــن صنع 95، ای
جایــزه صادراتــي آنهــا پرداختــه نشــده اســت و یــا ضعــف در 
دیپلماســي خارجــي  در بخــش اقتصــادي اســت کــه تاثیــر 
زیــادي بــر صــادرات ایــن صنعــت گذاشــته اســت. از دیگــر 
مشــکالت صنعــت شــکالت و دیگــر صنعــت هــا، بــي ثباتــي 
ــت  ــوان رقاب ــت دادن ت ــور و از دس ــل کش ــا در داخ قیمته
ــه در  ــود دارد ک ــز  وج ــري  نی ــل دیگ ــت. عوام ــي اس خارج

ــت: ــده اس ــار آورده ش ــه اختص ــا  ب ــي از آنه ــل برخ ذی
وضع صنعت شکالت در ایران

رشــد قابــل مالحظــه  صنعــت شــکالت در ســال  هــاي اخیــر 
ایــن حــوزه را بــه یکــي از بخــش  هــاي موفــق اقتصــاد ایــران 
ــا  ــه تنه ــق شــده ن ــن صنعــت موف ــل کــرده اســت. ای تبدی
ــوالت  ــه محص ــد بلک ــل کن ــي عم ــه خوب ــي ب ــازار داخل در ب
ــیرینی و  ــد. ش ــد کن ــي، تولی ــواع خارج ــا ان ــت ب ــل رقاب قاب
شــکالت ۳0 تــا 40 درصــد کل صــادرات مــواد غذایــی ایــران 
را تشــکیل مــی دهنــد. نــود و نــه درصــد صنایــع شــیرینی 
ــی  ــی اداره م ــش خصوص ــیله بخ ــه  وس ــران ب ــکالت ای و ش

 شــود.

 وضع مصرف سرانه شکالت در دنیا
طبــق آمــار، اروپا بیشــترین مصــرف شــکالت در دنیــا را دارد. 
در ســال 2015، ســرانه مصــرف ســویس 8.8 کیلوگــرم بــود، 
در مقابــل آن، چیــن، تنهــا 200گــرم ســرانه مصــرف داشــت. 
 ، )Chocolatier( ــي ــرکت سوئیس ــک ش ــال 2016 ی در س

ــي  حــدود ۳.8۳ تریلیــون دالر، تولیــد کــرد. فــروش جهان
ــارد  ــه 6.15 میلی ــال، ب ــن س ــکالت )nestle( در همی ش
ــه  ــم ب ــا ه ــور م ــا در کش ــکالت  ه ــن ش ــید. ای دالر رس
راحتــي یافــت مــي  شــوند و بــا قیمــت  هــاي بــاال، مشــتري 

ــیاري دارد. بس

 بیشترین شکالت جهان کجا مصرف مي  شود؟
 آمــاري کــه در جــدول زیــر آمده اســت، بر اســاس تقســیم 
حــدودي تولیــد ســاالنه بــر جمعیــت کشــور مربوطــه مــي 
 باشــد. البتــه نبایــد توقــع آمــار صــد در صــدي از کشــور 
خودمــان داشــته باشــیم ولــي آمــار 2 کیلــو مــورد تاییــد 
انجمــن صنفــي صنایــع شــکالت و همچنیــن وزارت صنعــت 

نیــز می باشــد. امــا ســرانه اروپــا کامــال مشــخص اســت.
 بزرگترین بازیگران صنعت شکالت جهان

ــان را  ــو جه ــد کل کاکائ ــش از ۳0 درص ــاج بی ــاحل ع س
تولیــد مي پ کنــد. شــرکت هــاي بــزرگ دنیــا مثــل نســتله 

ــتند. ــاج هس ــاحل ع ــو س ــتري کاکائ ــوري، مش و کادب
ــزرگ  ــت ب ــم صنع ــترین حج ــه، بیش ــت ک ــب اس جال
شــکالت در جهــان، تنهــا در دســت چنــد شــرکت موفــق 
اســت. نمایندگــي ایــن شــرکت ها در سراســر اروپــا، 
ــي از  ــع یک ــود دارد. در واق ــیا، وج ــمالي و آس ــکاي ش آمری
دالیــل موفقیــت آن هــا ایــن اســت کــه در نقطــه مشــخصي، 
ــرف  ــادي ص ــه زی ــرکت ها هزین ــن ش ــتند. ای ــز نیس متمرک
بــاال بــردن کیفیــت خــود مــي کننــد و معتقدنــد شــکالت 
ــان ها  ــگ انس ــذت و فرهن ــاس ل ــي از احس ــد بخش می توان

ــد. باش
فهرست 10 شرکت بزرگ شکالت جهان در سال 2018

حــدود ۳0 درصــد مــواد اولیــه شــکالت، وارداتــي اســت و بقیــه مــواد در داخــل 
ــود. ــد می ش تولی

هــم  اکنــون برخــي کارخانــه  هــاي داخلــي پاییــن  تــر از ظرفیــت واقعــي کار مــي  
کننــد. حــدود 65000 نفــر بــه صــورت مســتقیم در حــوزه ایــن صنعــت بــه عــالوه 

شــکر، مشــغول بــه کار هســتند.
شیرینی و شکالت ۳0 تا 40 درصد کل صادرات مواد غذایی ایران را داراست



در نخســتین ردیــف ایــن فهرســت، یــک شــرکت آمریکایي 

توانســته اســت در سراســر جهــان، فعالیــت کنــد و بیــش از 
2 میلیــارد دالر در ســال درآمــد داشــته باشــد. 

ــت  ــو، در فهرس ــزرگ کاکائ ــدگان ب ــدام از تولیدکنن هیچک
بازیگــران اصلــي صنعــت شــکالت در جهــان قــرار ندارنــد 
و ایــن موضــوع نشــان مــي  دهــد، تولیــد مــواد اولیــه بــه 
تنهایــي نمــي  توانــد، ســود سرشــار بــه ارمغــان بیــاورد، در 
واقــع ارزش افــزوده فــراوان، بــه دنبــال تولیــد کاالي آمــاده 

مصــرف، حاصــل مــي  شــود.

رمز موفقیت برخي کشورها در این صنعت )ترکیه(
ترکیــه یکــي از کشــورهاي موفق در صنعت شــکالت اســت. 
چالــش اصلــي ایــن صنعــت در ترکیــه گرایــش شــدید مردم 
ــوان  ــت ج ــا جمعی ــت. ام ــنتي اس ــاي س ــیریني  ه ــه ش ب
ــد.  ــه رشــد ســریع صنعــت شــکالت کمــک کرن ــه  ب ترکی
ــش  ــد و افزای ــوالت جدی ــاد محص ــا ایج ــدگان ب تولیدکنن
ســرمایه  گــذاري  هــاي چندملیتــي و تنــوع محصــوالت در 

ــد. ــه تدریــج موفقیــت ایــن صنعــت را رقــم زدن ــازار، ب ب
بخشــي از ایــن صنعــت بــه تولیــد آدامــس تعلــق دارد کــه 
ــت  ــته اس ــم گیري داش ــیار چش ــرد بس ــال 2000 عملک از س

و محصــوالت رقابتــي را راهــي بــازار کــرده اســت.
یکــي دیگــر از دالیــل موفقیــت ترکیــه در صنعت شــکالت، 

ــن  ــي از اصلی تری ــه یک ــکر، ک ــد ش ــي در تولی خودکفای
ــدگان  ــه صنعــت شــکالت اســت. مصــرف  کنن ــواد اولی م
ــوند،  ــي  ش ــر م ــا جوانت ــن روزه ــه ای ــور، ک ــن کش ای
همــواره طرفــدار نــوآوري و طعــم  هــاي جدیــد هســتند. 
در ترکیــه بــه طــور منظــم محصــوالت جدیــد وارد بــازار 
مــي  شــود. همچنیــن صنعــت شــکالت ســازي در ترکیــه، 
از تکنولــوژي  بســیار مــدرن، بهــره مــي  بــرد و محصــوالت 
متنــوع آن، بــه صــورت گســترده بــه خاورمیانــه، بالــکان، 
ــود.  ــادر می ش ــزي ص ــیاي مرک ــک و آس ــا، بالتی آفریق
ــد. ــران باش ــادرات ای ــدف ص ــد ه ــه می توان ــي ک بازارهای

ــالش  ــه، ت ــادرات ترکی ــش ص ــم در بخ ــاله مه ــک مس ی
ایــن کشــور بــرای عضویــت در اتحادیــه اروپــا، و پیــروي 
از قوانیــن مربــوط بــه آن در حــوزه مــواد غذایــي اســت، 
ایــن کشــور، اســتانداردهاي بیــن  المللــي ســازمان غــذا 
ــت،  ــي را داراس ــت جهان ــازمان بهداش ــاورزي س و کش
بنابرایــن کیفیــت محصــوالت، مــورد تایید اســت و مصرف  

ــوند. ــد می ش ــه خری ــویق ب ــان تش ــا اطمین ــدگان ب کنن
ــه  در ســال 2016 صــادرات شــیریني و شــکالت ترکیــه ب
7/ 1 میلیــارد دالر رســید کــه 19/ 1درصــد از کل صــادرات 
ــن  ــد از ای ــتري 25 درص ــراق مش ــود. ع ــور ب ــن کش ای
ــم از  ــي ه ــتان و لیب ــکا و عربس ــود و آمری ــادرات ب ص
ــي  ــاب م ــه حس ــه ب ــکالت ترکی ــتریان ش ــن مش مهمتری
ــازار هــدف صــادرات ایــن محصــول   آینــد. 179 کشــور ب

ــتند. ــه هس ترکی

سخن آخر
ــي داردکــه مــي   صنعــت شــکالت ظرفیــت بالقــوه فراوان
ــه  ــادي ب ــک زی ــاد، کم ــي اقتص ــرایط کنون ــد در ش توان
افزایــش صــادرات غیرنفتــي کنــد. دبیــر امجمــن صنفــی 
ــت  ــد اس ــکالت معتق ــیرینی و ش ــکویت، ش ــع بیس صنای
کــه رقــم صــادرات ایــران می توانــد تــا 2 میلیــارد دالر در 
ســال برســد. نبــودن ثبــات رویــه در قوانیــن و مقــررات، 
ــت.  ــوزه اس ــن ح ــت اندرکاران ای ــي دس ــکالت اصل از مش
ــن  ــا، ای ــانه ه ــئوالن و رس ــه مس ــا توج ــت ب ــد اس امی
ــد.  ــري دســت یاب ــد و صــادرات حداکث ــه تولی صنعــت، ب
طبــق بــرآورد انجمــن گــردش مالــي ایــن صنعــت حــدود 
16 تــا 17 هــزار میلیــارد تومان اســت و معموال صــادرات تا 
دو برابــر واردات اســت. بــا نگاهــي بــه وضعیت کشــورهاي 
ــي  ــوان گام ــد، می ت ــال مي  کنن ــه دنب ــي ک ــق و اهداف موف

موثــر و رو بــه جلــو درصنایــع کشــور برداشــت.

ــدرن،  ــیار م ــوژي  بس ــه، از تکنول ــازي در ترکی ــکالت س ــت ش صنع
ــه  ــترده ب ــورت گس ــه  ص ــوع آن، ب ــوالت متن ــرد و محص ــي  ب ــره م به
ــي  ــادر م ــزي ص ــیاي مرک ــک و آس ــا، بالتی ــکان، آفریق ــه، بال خاورمیان

ــد. ــران باش ــادرات ای ــدف ص ــد ه ــي  توان ــه م ــي ک ــود. بازارهای 39 ش
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ه کـــــــــوتــــــــا

جــــهان کنار  و  گوشه  از   

ترجمه  :تحریریه شهد

تعطیلی موقت بزرگترین کارخانه شکالت نوتال در جهان

شــرکت شکالت ســازی فــررو، مالــک مــارک شــکالت 
ــل  ــه دلی ــرد ب ــالم ک ــه اع ــال، روز 21 فوری ــه نوت صبحان
ــی از  ــد یک ــان تولی ــی« در جری ــکل کیف ــاهده »مش مش
ــا  ــه را ت ــن کارخان ــه ای ــعبه ای در فرانس ــش در ش محصوالت
ــرد. ــد ک ــل خواه ــات تعطی ــه تحقیق ــدن نتیج ــخص ش مش

ایــن کارخانــه کــه در منطقــه نورمانــدی در شــمال فرانســه 
قــرار دارد بزرگتریــن کارخانــه ایــن شــرکت در دنیــا اســت 
ــد  ــد می کن ــال تولی ــکالت نوت ــی ش ــزار قوط ــه 600 ه و روزان
کــه برابــر بــا یک چهــارم تولیــد جهانــی ایــن مــارک اســت.

ــه  ــه در بیانی ــررو در فرانس ــرکت ف ــی ش ــر مطبوعات دفت
ــا  ــه، ب ــاعت 18 روز 19 فوری ــه در س ــت ک ــود آورده اس خ
مشــاهده ســطح کیفــی پاییــن یکــی از محصــوالت تولیــدی 
ــا اســتانداردهای جــاری، مقامــات  ایــن شــرکت در قیــاس ب
ــه را  ــای کارخان ــت فعالیته ــف موق ــتور توق ــه دس کارخان

صــادر کرده انــد.
شــرکت شکالت ســازی ایتالیایــی فــررو 22 کارخانــه و بیــش 

از ۳0 هــزار کارگــر دارد.
ــرق  ــمال ش ــا در ش ــال 1946 در آلب ــه در س ــرکت ک ــن ش ای
ایتالیــا تاســیس شــد همچنــان در مالکیــت خانــواده 
ــاری آن  ــردش تج ــت و گ ــررو، اس ــه ف ــذار آن، میکل بنیانگ

ــد. ــارد دالر می رس ــش از ده میلی ــه بی ــاالنه ب س
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ال سالوادور /  با گرانترین شکالت جهان آشنا شوید

برخی از مردم می گویند که شــکالت غذای عشق 
اســت و هیچ چیزی به اندازه شکالت دهن آدم را 
آب نمی اندازد. اینجا محلی است برای ِسرو شکالت 
از گرانترین خوردنی های  توآک که این روزها یکی 
لذت بخش در جهان به شمار می آید، آن هم با قیمت 

400 پوند برای50 گرم شکالت.

توآک مدعی است در حالی گرانترین شکالت جهان 
به شمار می آید که از جعبه نگین دار یا بسته بندی از 
جنس طال اســتفاده نمی کند. در واقع این کاکائو از 

یک درخت کاکائوی خیلی خاص برداشت می شود 

جیمز لو کومپت، مدیر عامل شکالت توآک می گوید: 
»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 تازه ای از چشیدن شکالت 
دست دهد.«

در ساخت و ســاز این شکالت گرانقیمت به مساله ســن و سال شکالت هم توجه شــده و بنا دارند شکالت هایی با 
ماندگاری باال تولید شود.

در کاسا گویاسامین در کیتو، پایتخت اکوادور توآک تورهای چشیدن شکالت را میزبانی می کند.
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بزرگتـرین تولیـدکننـدگان شـکالت در اتحادیـه اروپـا

ــن کشــورهای تولیدکننــده شــکالت در کشــورهای  ــه شــده در خصــوص بزرگ تری ــار ارائ طبــق آم
عضــو اتحادیــه اروپــا، کشــور آلمــان، بــا تولیــد حــدود یــک و نیــم میلیــون تــن شــکالت در ســال 

2017، در جایــگاه نخســت قــرار گرفــت.

ــکالت در  ــروش ش ــد ف ــزان خری ــی، می ــورهای غرب ــاک در کش ــد پ ــبت عی ــه مناس ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی ک ــورهای اروپای ــوص کش ــاری در خص ــور، آم ــن منظ ــه همی ــت. ب ــش یاف ــورها افزای ــن کش ای

ــت. ــده اس ــه ش ــتند، ارائ ــکالت هس ــدگان ش ــن تولیدکنن بزرگ تری

بــه گفتــه Eurostat، بزرگتریــن تولیدکننــده شــکالت در میــان کشــورهای اتحادیــه اروپــا، کشــور 
ــا  ــا ب ــت. ایتالی ــال 2017 اس ــد، در س ــد از کل تولی ــا ۳2درص ــن ی ــون ت ــد 1.۳میلی ــا تولی ــان، ب آلم
0.7میلیــون تــن )18درصــد( در جایــگاه دوم، و فرانســه و هلنــد، هــر دو بــا تولیــد 0.4میلیــون تــن 

)9درصــد( شــکالت در ســال 2017، در جایــگاه ســوم و چهــارم قــرار گرفتنــد.

در نمــودار ارائــه شــده، کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا، کــه بیشــترین میــزان تولیــد شــکالت در 
ــد؛ ــاهده می کنی ــته اند، مش ــال 2017 را داش س
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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 
ــده  ــش درآم ــه نمای ــیه ب ــکالت در روس ــیرینی و ش ــوزه ش م

اســت

مسابقه بیسکویت خوری جان دختر جوان را گرفت 

در انگلیس دختری در حین شرکت در یک چالش غذایی جان خود را از دست داد. 
ــی  ــش غذای ــر 24 ســاله ای پــس از شــرکت در یــک چال ــن  شــر در انگلیــس دخت  در شــهر لینکل

جــان خــود را از دســت داد. 
ــی  ــش غذای ــن چال ــت در ای ــم گرف ــت، تصمی ــور داش ــی حض ــک مهمان ــه در ی ــکین ک ــان گس بیت
ــد کــه تعــداد بیشــتری  ــد ســعی مــی کردن شــرکت کنــد. در ایــن چالــش، شــرکت کننــدگان بای

ــد.  ــای دهن ــود ج ــان خ ــکویت را در ده بیس
ــه بســته  ــادی در دهــان خــود بگــذارد، منجــر ب ــان کــه ســعی مــی کــرد بیســکویت هــای زی بت

ــت.  ــوش رف ــان از ه ــرد و ناگه ــرفه ک ــه س ــروع ب ــد و ش ــی اش ش ــدن راه تنفس ش
دوســتانش ســریعا اورژانــس را خبــر کــرده و او را بــه بیمارســتان انتقــال دادنــد، امــا ایــن دختــر 

جــوان بــه کمــا رفتــه و پــس از گذشــت 5 روز جــان خــود را از دســت داد
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زانتـان گـام

 Xanthomonas( زانتــان گام، پلــی ســاکاریدی می باشــد که از باکتــری زانتامونــاس کامپســتریس
campestris( ترشــح مــی گــردد و بــه عنــوان افزودنــی در صنعــت غــذ و بهبــود دهنــده خــواص 

ــرد دارد. رئولوژی کارب
زانتــام گام در ســال 19۵۰ کشــف گردیــد یــک پلــی ســاکارید اســت 
ــاده  ــوان م ــود بعن ــی ش ــت م ــی درس ــر میکروب ــط تخمی ــه توس ک
افزودنــی در صنایــع غذایــی و نیــز در محصــوالت آرایشــی و نیــز در 

ــی دارد . ــرد فراوان حفــاری چــاه هــا کارب
کاربرد زانتان گام

ــذا  ــده غ ــوام دهن ــل ق ــک عام ــوان ی ــه عن ــوال ب ــان گام معم زانت
)بطــور مثــال در ســس ســاالد و ..( مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
ــدار کننــده در )در محصــوالت  ــوان پای ــه عن ــوان ب ــه عن همچنیــن ب
ــرای جلوگیــری از جدایــش ترکیبــات( نیــز مصــرف دارد.  آرایشــی ب
ــن  ــود. ای ــتفاده میش ــتنی اس ــتابالیزر بس ــوان اس ــه عن ــن ب همچنی
صمــغ از تکــرار واحــد هــای پنتاســاکارید کــه شــامل گلوکــز، مانــوز 
ــان  ــد. زانت ــی باش ــی ۲:۲:1 م ــا نســبت مول ــید ب ــک اس و گلوکورونی
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 
ــکیل  ــا تش ــردد ت ــی گ ــزوده م ــع اف ــط مای ــک محی ــه ی ــپس ب و س

صمــغ دهــد.
کاربرد زانتان :
- پایدار کننده

-  تسهیل پمپاژ و کاهش زمان فرایند حرارتی
ــت  ــیال ویکنواخ ــکوزیته س ــش ویس ــروی، افزای ــای کنس - در غذاه

ــودري. ــاي پ ــوط ه ــازی در مخل س
ــاالد،  ــس س ــاژ در س ــهیل پمپ ــیون وتس ــداری امولس ــش پای - افزای
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 بــه 
میــزان 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، 

xanthan gum

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
pH فعالیت در طیف وسیعی از  -

-  وجــود نمــک حتــی در غلظــت هــای بــاال در فرموالســیون بــر روی 
فعالیــت زانتــان اثــری ندارد
-  مقاوم به دمای باال و آنزیم

-    پایداری مناسب در برابر ذوب و انجماد
ــوب، گــوار  ــا صمــغ لوبیــای خرن ــر سینرژیســتی هنگامیکــه ب -    اث
و برخــی نشاســته هــا بــکار گرفتــه شــود. ایــن اثــر ســبب افزایــش 

ویســکوزیته در محصــول نهایــی مــی گــردد.
-   محلــول صمــغ زانتــان رفتــار سودوپالســتیک و یــا شــل شــونده 
ــرش  ــش ب ــا افزای ــی ب ــد. یعن ــی ده ــان م ــود نش ــرش از خ ــا ب ب
ویســکوزیته کاهــش مــی یابــد. امــا هنگامیکــه بــرش حــذف شــود، 

ــردد. ــی گ ــاز م ــت اول ب ــه حال محصــول ب
ــت  ــرای بدســت آوردن خصوصی ــغ ب ــی از صم ــدار بســیار کم -  مق

ــی اســت ــذا کاف مناســب در غ
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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.
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ــول در آب ســرد  ــدون شــاخه آبدوســت نامحل ــی ســاکارید ب ــن پل ای
مــی باشــد و محلــول در آب جــوش مــی باشــد. محلــول 1.۵ درصــد 
آن شــفاف مــی باشــد و زمانیکــه تــا دمــای 3۴-۴3 درجــه سلســیوس 
ــه  ــای 8۵ درج ــا دم ــه ت ــد ک ــی ده ــی م ــکیل ژل ــد تش ــی رس م
سلســیوس ذوب نمــی شــود. آگار آگار مخلوطــی از پلــی ســاکارید هــا 
مــی باشــد. کــه منومــر آن گاالکتــوز مــی باشــد ایــن پلــی ســاکاریدها 
ــر از  ــی کمت ــد ول ــف دارن ــات مختل ــدن در درج ــولفاته ش ــکان س ام
کاراگینــان مــی باشــد بــه همیــن دلیــل میــزان خاکســتر آن کمتــر 
ــی  ــا ۵ درصــد مــورد قبــول اســت ول از کارگینــان مــی باشــد کــه ت
 FDA معمــوال در محــدوده ۲.۵- ۴ درصــد مــی باشــد. آگار توســط
بــه عنــوان مــاده غذایــی GRAS شناســایی شــده اســت یعنــی بــه 

هــر انــدازه بســته بــه کاربــرد مــی تــوان از آن اســتفاده نمــود.
 Gracilaria برخــی از آگارهــا مخصوصــا آنهایــی کــه از گونــه
ــاال  ــا قنــد ب chilensis تهیــه مــی شــوند در محصــوالت قنــادی ب
ماننــد آبنبــات هــای میــوه ای مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ایــن 
ــد  ــه Sugar Reactive موســوم مــی باشــند چــون قن ــا ب آگاره
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 

ــرد هایــی در صنایــع دارویــی دارد. کارب

آگار به دو ترکیب اصلی تقسیم بندی می گردد :
1- آگارز که ترکیب ژل کننده می باشد

ــی  ــی دارد. در برخ ــی پایین ــت ژل کنندگ ــه حال ــن ک ۲- اگاروپکتی
ــد. ــی نماین ــدا م ــول ج ــن را از محص ــاص آگاروپکتی ــای خ کاربرده

کاربرد آگار آگار :
ویژگــي  داشــتن  بــا  آگار   : لبنــي  در صنایــع  آگار  آگار  کاربــرد 

ــده  ــت دهن ــک باف ــوان ی ــه عن ــیفایري ب ــتابیالیزري و امولس اس
مناســب در محصــوالت مختلــف لبنــي نظیــر ماســت، پنیــر، خامه 
ــردد. ــي گ ــره مصــرف م ــادي، بســتني ، دوغ و غی ــه و قن صبحان

کاربــرد آگار آگار در صنعــت شــیریني و شــکالت : از آگار در تهیــه 
روکــش هــا )Topping(و همچنیــن در تزیینــات لبنــي و غیــر 
لبنــي روي شــیریني و شــکالت )Icing( بــه وفــور اســتفاده مــي 

. گردد
کاربرد آگار آگار در محصوالت ژله اي:

 بــا توجــه بــه ویژگــي ژل ســازي آگار از آن بــه عنــوان جایگزیــن 
ژالتیــن در محصــوالت ژلــه اي نظیــر پاســتیل، پــودر ژلــه و ژلــه 

آمــاده )RTC( اســتفاده مــي گــردد

Agar agar
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درج قیمت روی مواد خوراکی  الزامی شد 
دیوان عدالت اداری، بخشــنامه  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 بخشــنامه های 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 کارخانه ای 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 »۲۲« سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر »شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری 
و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار« و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود 
فضای کســب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
حذف واســطه های غیر ضرور در زنجیره تأمیــن و توزیع کاال با هدف کاهش 
قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در بــازار رقابتــی همچنیــن اجرای مــاده »۵« قانــون حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان، ماده »۶« قانون تعزیرات حکومتی و ماده »1۵« قانون نظام 
صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کاال، 
طرح »درج و یا نصب برچسب قیمت توســط واحدهای خرده فروشی« برای 

اجرا در خصوص کاالهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابالغ می شود:
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 
مصرف کننده بر روی کاالها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصوالت خود 
را قیمت گذاری و به بــازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خرده فروشــی نیز 
مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطالع رسانی قیمت های 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 مصرف کننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری ســازمان های 
صنعت، معدن و تجارت اســتانها، مسئول نظارت بر حســن اجرای این طرح 

خواهد بود.
===========================================================

قیمت نان صنعتی 15 درصد افزایش یافت
مروت پور، دبیــر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات نان صنعتی ماشــینی 
ایران از افزایش 1۵ درصدی 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 اســالمی 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 اخیراً بیش از 

۷۰ درصد افزایش قیمت داشت.
 اما دبیر انجمــن صنفی کارفرمایــان کارخانجات نان صنعتی ماشــینی ایران 
می گوید که یارانه آرد نان های صنعتی مشــمول این مصوبه نبوده اســت با این 
حال علیرضا مروت پــور از افزایش قیمت 1۵ درصدی نان های 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 قنادی ها هستند.
او افزود: در حال حاضر قیمت گندم برای نان ســنتی معادل ۶۶۰ تومان و برای 
نان حجیم و نیمه حجیــم، فانتزی، صنعتی، نیمه صنعتــی و آزاد معادل 9۰۰ 
تومان است و برای ســایر مواردی که در صنف و صنعت نام برده شد نیز گندم 

بدون یارانه در نظر گرفته شده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه نان صنعتی ماشینی ایران با بیان اینکه 
بالغ بر ۷۰ مورد در قیمت تمام شــده نان مؤثر اســت و قیمــت آرد تنها دلیل 
افزایش قیمت این محصول نیست، تصریح کرد: علت پر رنگ شدن تأثیر قیمت 
آرد بر قیمت نان این اســت که دولت ها می خواهند مسئولیت خود را به دوش 
تولیدکننده بیاندازند، در حالی که اگر قیمت آرد تنها عامل افزایش قیمت باشد 

و سایر موارد تأثیرگذار در قیمت نان ثابت بماند نان اصاًل گران نمی شود.
مروت پور همچنین با بیان افزایش قیمت روغن، شکر، مواد بهبوددهنده و سایر 
مواد اولیه، اظهــار کرد: با توجه به اینکه قیمت شــکر، روغن، بهبود دهنده ها و 
همچنین نرخ دستمزد کارگران در قیمت محصول نهایی مؤثر است، قیمت آرد 
در حال حاضر نقــش تعیین کننده ای در تعیین قیمت نان های تولید شــده به 

روش صنعتی ندارد.
============================================================
شرکت گرجی با 290 نفر اشتغال در راه توسعه با مشکالت روبرو است

مدیرعامل بیســکویت گرجی با اشــاره به مشــکالت پیش رو این واحد عظیم 
صنعتی، گفت: با توجه به محدودیت های زیرســاخت ســاختمانی بیســکویت 

گرجی خواستار همکاری شهرداری رباط کریم با این شرکت هستیم.
فرهاد تاجیک در گفت وگو با خبرنگار ســرویس اقتصادی شــبکه خبری تهران 
نیوز اظهار داشــت: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت های فعلی شرکت، ۲9۰ 

نفر از مردم در این شرکت مشغول فعالیت هستند.
وی گفت: بیسکویت گرجی به عنوان یک برند توانسته در طول سال گذشته 11 
تن و ۶۰۰ کیلوگرم محصــول را وارد بازار داخلی و خارجی کند که این ظرفیت 

می تواند افزایش پیدا کند.
مشکالت پیش روی شرکت بیسکویت گرجی چیست ؟

مدیرعامل بیســکویت گرجی با اشــاره به مشــکالت پیش رو این واحد عظیم 
صنعتی، خاطرنشــان کرد: با توجه به محدودیت های زیرساخت ساختمانی این 
شرکت خواستار همکاری شهرداری رباط کریم با این شرکت هستیم تا بتوانیم 

فازهای شرکت را توسعه و تولید را افزایش دهیم.
وی بیان داشــت: امروز تولیدکنندگان با واردات مواد اولیه مشکل اساسی دارند 
که دولت باید راه چاره ای برای این موضوع  بیاندیشــید و نســبت به آن تعیین 

تکلیف کند.

تاجیک یادآور شد: محصولی که این شرکت تولید می کند جزو کاالهای اساسی 
به شمار نمی آید و بر همین اساس یارانه آردی باید به شرکت تعلق بگیرد.

============================================================
5 بیسکویت و یک شکالت خارجی غیراستاندارد اعالم شد + اسامی

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد اسامی ۵ بیسکویت و یک شکالت 
خارجی مغایر با استاندارد را اعالم کرد.

مســلم بیات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، با اشاره به 
اینکه سازمان اســتاندارد نظارت بر کاالهای وارداتی توزیع شده در بازار را انجام 
می دهد، 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 نظارت های خود را تشدید کرده است.

وی افزود: در بازرسی های انجام شده از بازار و نمونه برداری و آزمون تعدادی از 
بیسکویت و شکالتهای وارداتی فاقد استاندارد شناخته شده اند.

بیات اضافه کرد: بیســکویت قهوه با تزئین شکر به نام krinkle  ساخت کشور 
 danas delight اندونزی، بیســکویت کرم دار با طعم توت فرنگی به نــام
 london bakers ساخت کشور چین، بیسکویت کرم دار با طعم توت فرنگی
ساخت کشــور هند، بیســکویت کرمدار کاکائویی به نام oreo ساخت کشور 
اندونزی و بیسکویت با تکه شکالت به نام champs ساخت کشور ترکیه، در 

روند بازرسی ها فاقد استاندارد شناخته شده اند.
وی از مصرف کنندگان درخواســت کرد تا در صورت مشــاهده بیسکویت های 
مذکور مراتب را از طریق شماره تلفن 1۵1۷ به ادارات کل اعالم تا پیگیری الزم 
بعمل آید، عالوه براین تأکید می شود اکثر این بیسکویتها در فاکتورهای عمده 

با استاندارد ملی مغایرت دارند به همین منظور از استفاده آنها جلوگیری شود.
 Altyn Ay معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد افزود: شکالت سفید
ساخت کشور ترکمنستان نیز در آزمون بعمل آمده مغایر با استاندارد تشخیص 

داده شده است.
=============================================================

واردات 241 تن بیسکویت به کشور!
آمار منتشره از سوی گمرک حاکی از آن است که در سال 9۷ بیش از ۲۴1 تن 

بیسکوییت از ۶ کشور جهان وارد ایران شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی 1۲ ماهه سال 9۷ نشان می دهد که در 
این مدت بیش از ۲۴1 تن بیسکویت از کشور های مختلف جهان وارد ایران شده 

است.
براساس واردات این حجم بیســکویت به کشــور، ۴8۲ هزار و 8۵۲ دالر ارز از 
کشور خارج شد که بالغ بر ۲۰ میلیارد و 33 میلیون و ۶۵8 هزار و ۴۰1 ریال در 

آمار گمرک به ثبت رسیده است.
گفتنی است بیسکویت از اســپانیا، اکراین، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و مالزی وارد 
ایران شده که در این بین فرانسه بیشترین حجم صادرات بیسکویت را به کشور 

داشته است.
=============================================================

نبض تولید و اشتغال در واحد تولید بیسکویت دره شهر
کارخانه تولید بیسکویت شهرستان دره شــهر یکی از واحدهای تولیدی استان 
ایالم  اســت که عالوه بر بازارهای داخلی فرصت های خوبــی را برای صادرات 

محصوالت خود به سایر کشورها فراهم کرده است.
محصوالت این واحد تولیدی به کشــورهای عراق، سوریه،قطر و عمان صادر می 

شود.



48

w
w

w
.i

ra
n

ia
n

a
c

m
.i

r

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 ســالمت محور« )مصوب یکصدوپانزدهمین جلسه ی اعضای 
اصلی ســتاد(، در خصوص »مصادیق قاچاق قطعی آدامس« موارد ذیل را به 

آگاهی می رساند:
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 به منظور پیشگیری و برخورد با مصادیق قاچاق 
قطعی آدامس در سال گذشته انجام شــد؛ لیکن علی رغم پیگیری های انجام 
شده و با وجود ظرفیت های مناسب تشخیص کاالی قاچاق از کاالی اصل در 
این محصوالت، متأســفانه همچنان مقادیر قابل توجهی از نشان های تجاری 
قاچاق قطعی آدامس در ســطح عرضــه از جمله فروشــگاه های زنجیره ای، 

سوپرمارکت ها و همچنین فضای مجازی یافت می شود.
از ابتدای سال گذشــته ظرفیت مناسبی در پیشــگیری و برخورد با قاچاق 

آدامس ایجاد و در سال جاری به روزرسانی شده است:
الف( ۷ نوع مصادیق قاچاق قطعی آدامس که در ســال گذشته اطالع رسانی 

آن انجام شد:
1- نشــان تجاری FIVE( ۵(؛ ۲- نشــان تجاری PK؛ 3- نشــان تجاری 

TRIDENT؛ ۴- نشان تجاری Lotte )آدامس Spout(؛
۵- نشان تجاری ViViDENT؛ ۶- نشان تجاری Pectil؛ ۷- آدامس های 

"NOT FOR SALE IN THE USA"دارای نوشته تحت عنوان
ب( افزوده شــدن ۴ عنوان 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:
ORION 1- انواع آدامس استیک با نشان تجاری
Dr.XYLITOL ۲- آدامس دراژه با نشان تجاری

FUSEN 3- آدامس بادکنکی معروف به خرسی با نشان تجاری
RELAX ۴- هر نوع آدامس با نشان تجاری

پ( با عنایت به ضرورت الصاق برچســب اصالت و ســالمت بــر روی تمامی 
فرآورده های خوراکی و آشامیدنی وارداتی، محصوالت فاقد برچسب یا دارای 

برچسب تقلبی، مصداق قاچاق هستند.
===========================================================

هدف گذاری 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 فرآورده های غالت، 
از جمله تأمیــن مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز، هــدف بیش از یک میلیارد 

دالر صادرات را در سال 98 محقق می کند.

وی در خصوص صادرات شیرینی و شــکالت و فرآورده های غالت در 11 ماهۀ 
سال 9۷ اظهار 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 11 ماهۀ سال گذشته بودیم.
وی گفت: محصوالت این صنعــت، عالوه بر تامین نیاز داخلــی، ۶۷8 میلیون 
دالر از لحاظ ارزشــی و ۴۴8 هزارتن از لحاظ وزنی صادرات داشته است که در 

مقایسه با سال قبل، نشان دهندۀ 13 درصد 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 به عنوان نخســتین کشور هدف بیشترین سهم صادراتی محصوالت 
شــیرینی و شــکالت و فرآورده های غالت را به خود اختصاص داده به گونه ای 
که در 11 ماهه سال گذشته این محصوالت به ارزش 3۷۵میلیون 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 13۴ 

میلیون دالر بوده است.
وی افزود: بر اساس آمارهای ITC، صنعت شیرینی و شکالت ایران توانسته در 
حال حاضر به بیش از 8۰ کشــور جهان صادرات داشته باشد و رتبه 3۰ جهانی 

را در صادرات این محصول به خود اختصاص بدهد.
============================================================

گرانی،نصف مشتریان قنادی های تهران را پراند
تهرانی ها تقریبا نصف سال های گذشته شیرینی می خرند و حتی ماه رمضان هم 
نتوانسته اســت به کار قنادی ها رونق بدهد و برخالف همیشه که زولبیا و بامیه 
بازار قنادی ها را در ماه رمضان داغ می کرد، حــاال قنادی های تهران می گویند 

زولبیا و بامیه هم دیگر خوب نمی فروشد!
آنها توضیح می دهند که وقتی قدرت خرید مردم کم می شود، کاالهای لوکس تر 

و فانتزی زودتر جای شان را در سبد خرید مردم از دست می دهند.
 قنادی های تهران می گویند که گذشــته از قدرت خرید، قیمت شیرینی هم به 
صورت غیررسمی باال رفته است؛ چون تقریبا تمامی هزینه های تولید شیرینی 
از شــکر، روغن، آرد  گرفته تا دستمزد کارگر همه و همه گران شده است. حاال 
بر اســاس اعالم اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان قیمت شیرینی از  سال 9۲ تا 
9۷ بین ۷1 تا 118 درصد  رشد داشــته و گران شدن این محصول در  سال 98 
باعث شــد  که فروش قنادی ها ۴۰ درصد در یک  ســال گذشته کاهش داشته 

باشد.
هر چند که علی بهره مند، رئیس اتحادیه شیرینی فروشــان گفته بود که برای 
افزایش رســمی قیمت شــیرینی بعد از ماه رمضان تصمیم می گیرند؛ اما حاال 
تقریبا هیــچ قنادی را در تهــران نمی توانید پیدا کنید که بــا نرخ های مصوب 

بفروشد.
افزایش بی سروصدای قیمت در قنادی های تهران

شکر در روزهای اخیر حسابی خبرساز شده اســت؛ سه برابر شدن قیمت شکر 
و کمیاب شــدن آن در مدت اخیر حســابی جریان ساز شده اســت. شکر که تا 
همین یک ماه پیــش کیلویی 3هزار تومان به فروش می رســید، در هفته های 
اخیر تا 1۵ هزار تومان هم افزایش پیدا کرد. طبیعی بود که گرانی شــکر گرانی 

محصوالتی را هم که در آنها از این ماده استفاده می شد، به دنبال داشته باشد.
بر اســاس گزارش های میدانی، برخی از قنادی ها بدون گرفتن مجوز از اتحادیه 
و بدون این که خبر رسمی درباره گران شدن قیمت انواع شیرینی و کیک اعالم 

شود، اقدام به باالبردن نرخ انواع شیرینی و کیک کرده اند.
یکی از قنادی های معروف که در مناطق مرفه نشــین پایتخت هم شعبه دارد، 

اقدام به باالبردن قیمت شیرینی های خود کرده است.
این قنادی معتبر انواع شــیرینی های خــود را بین ۷ تا 1۰ هــزار تومان گران 
کرده و به کارمندان خود هم ســفارش کرده که درباره قیمت های شــیرینی ها 
با مشــتریانی که قصد خرید ندارند، صحبت نکنند؛ چرا که ممکن است بازرس 

اتحادیه باشند.                            
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صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی نیاز به 
تزریق ماهانه  ۵0هزار تن شکر دارد

ــا  ــاق تبریــز در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان آذربایجــان شــرقی، ب  رئیــس ات
تاکیــد بــر لــزوم تامیــن مــواد اولیــه تولیــد، گفــت: تأمیــن مــواد موردنیــاز واحدهــای تولیــدی در صنایــع غذایــی 

ــر بســزایی داشــته باشــد. ــود فضــای کســب وکار اســتان تأثی ــد در بهب می توان

یونــس ژائلــه، رئیــس اتــاق تبریــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه صنایــع غذایــی اســتان نیــاز بــه تزریــق 
ماهانــه 50 هــزار تــن شــکر دارنــد، گفــت: تأمیــن مــواد موردنیــاز واحدهــای تولیــدی در ایــن حــوزه می توانــد در 

بهبــود فضــای کســب وکار اســتان تأثیــر بســزایی داشــته باشــد. 



جهت درج جدیدترین محصول تان مى توانید عکس 10 در 10 سانتى متر محصول را به ایمیل
 SHAHD_MAG@YAHOO.COM ارسال نمایید
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فرشته بهار

از خانم 

نوبخت گرفته 

شود
















