www.iranianacm.ir

20

به نام بهرتین
نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران
شماره چهل و چهارم  -شهریور 1398

جمشید مغازهای ،دبیر انجمن:

چرخه نامتوازن تامین
مواد اولیه

24
سوال و مدیران صنعت

اقتصاد ،رونق تولید
و فرصتها و تهدیدها

26

رضا نادری ،مدیر عامل کارخانه ویتانا:

موجهای مخرب کمبود
مواد اولیه

28

صــداي
مديـران

زندگی شهد گل است.
زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست....

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
جمشید مغازه ای
دبیرتحریریه:
علی اکبر علیان نژادی
دبیر اجرایی:
محمد علی شریف
مدیر فنی و هنری:
حمیدرضامغازه
کارشناس علمی:
مهندس شبنم میرفخرایی
تحقیق و ترجمه:
مریم خان بیگی
همکاران این شماره:
زهرا ســیاح نیری ،اکرم حاج مهدی ،ملیکا لطیفی  ،نرگــس مغازهای و خانم
نیکدل ،فرزانه کسائیان
ویراستار:
زهرا کساییان ،محمد دربانی
طراحی گرافیک وصفحه آرایی :
آتلیه گیان گرافیک
بازرگانی و تبلیغات:
سیاوش احمدزادگان ،شبنم نوبخت ،سعید زحمتکش
آدرس انجمن صنفی شیرینی و شکالت :
خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی ،کوچه نادر پالک  ،12طبقه 2
تلفن انجمن صنفی شیرینی و شکالت :
88558066
مجری طرح:
شرکت گیان گرافیک
آدرس دفتر تحریریه و صفحه بندی مجله:
خیابان بهشتی  ،خیابان پاکستان ،کوچه حافظی ،پالک  ،۱۸واحد ۳
تلفن دفتر تحریریه و بازرگانی :
88526765
09384881646
Shahd_Mag@yahoo.com
حقوق قانونی مطالب منتشر شده شهد متعلق به " انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت شیرینی و
شکالت"بوده و هر گونه استفاده از آنها بدون ذکر منبع "نشریه شهد" پیگرد قانونی دارد.
نشريه شهد در ویرایش مطالب آزاد است

دريچه اي به سوي صنعت پايدار

جلبک وکاربرد آن
در صنعت

36

49

22

پیام جمشید مغازه ای
دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت
به مناسبت هجدهمین نمایشگاه بین المللی شرینی و شکالت

نمایشگاه فرصتی برای ورود به بازارهای جهانی

www.iranianacm.ir

هجدهمیــن گام مســتمر نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت بــا اقتــدار در حــال برداشــته شــدن
اســت ،هجدهمیــن دوره ای کــه در شــرایط موجــود نیــز بــا اســتقبال بــا شــکوه فعــاالن صنعــت مواجــه
شــده بطوریکــه بــه دلیــل کمبــود فضــای نمایشــگاهی از مشــارکت عــده کثیــری از فعــاالن محــروم
شــدیم کــه جــای تاســف داشــته و عذرخواهــی مــی گــردد .ایــن نمایشــگاه نیــز ماننــد هــر ســال در
 4دســته بنــدی ،محصــول نهایــی ،مــواد اولیــه ،ماشــین آالت و خدمــات صنعتــی در فضایــی بالــغ بــر
 30000متــر مربــع و در  7ســالن از تاریــخ  22الــی  25شــهریور میزبــان عالقــه منــدان اســت
برگــزاری نمایشــگاه فرصتــی اســت تــا تولیدکننــدگان ،مســئوالن و عالقــه منــدان بتواننــد در فضایــی
آرام و صنعتــی بــه تبــادل نظــرات و تفاهــم هــای تجــاری برســند ،از آن جایــی کــه بصــورت گســترده
ای تولیدکننــدگان در ایــن نمایشــگاه مشــارکت نمــوده انــد انتظــار مــی رود مــورد اســتقبال مــردم و
متخصصــان عزیــز قــرار بگیــرد ولــی توقــع صنعــت در شــرایطی کــه موانــع و مشــکالت قابــل توجهــی
را پیــش رو دارد و از دریچــه ای دیگــر امســال ســال رونــق تولیــد نامگــذاری شــده ،بــر ایــن اســت کــه
حضــور مســئوالن در ایــن فضــای صمیمانــه و صنعتــی پربارتــر باشــد تــا بتوانیــم در راســتای رشــد و
رونــق تولیــد دســت در دســت هــم حرکتــی شایســته را در جهــت اعتــای اقتصــادی ایــران برداریــم.
الزم بــه ذکــر اســت بنابــر آمــار ســال گذشــته  317هــزار تــن محصــوالت شــیرینی و شــکالت بــه
ارزش بالــغ بــر  800میلیــون دالر بــه بازرهــای هــدف صــادر شــد کــه در صــورت تامیــن مــواد وحمایــت
مســئولین ایــن امــکان وجــود دارد کــه ارز آوری حاصــل از صــادرات را بــه یــک تــا یــک و نیــم میلیــارد
دالر افزایــش دهیــم .مــا برگــزاری نمایشــگاه را در زمینــه تعامــل هــای صنعتــی بــرای فعــاالن صنعــت
فرصــت مــی دانیــم و امیدواریــم در ایــن فرصــت میزبــان مســئوالن اعــم از دولــت مــردان ،نماینــدگان
محتــرم مجلــس و مســئوالن قضایــی کشــور باشــیم.
در نمایشــگاه امســال شــاهد حضــور شــرکتهای داخلــی و شــرکتهای خارجــی از کشــورهای لهســتان،
اتریــش ،ترکیــه ،فرانســه و روســیه هســتیم و بایــد اقــرار کنیــم کــه حضــور شــرکتهای بیــن المللــی
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود کاهــش چشــمگیری داشــته اســت .در ضمــن یکــی از مهمتریــن اهــداف
ایــن نمایشــگاه توســعه تجــارت خارجــی اســت و کمــا فــی الســابق بــا حضــور تجــار خارجــی نیــز
مواجــه خواهیــم بــود تــا بهتریــن تولیــدات صنعــت شــیرینی وشــکالت را بــه عنــوان تولیــدات ایرانــی بــه
بازارهــای جهانــی ارســال کنیــم.
در پایــان از حضــور مشــارکت کننــدگان در ایــن نمایشــگاه ،از همراهــی مســئولین محتــرم شــرکت
ســهامی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی و اعضــای انجمــن و بــه خصــوص هیئــت مدیــره محتــرم نهایــت
تشــکر و قدردانــی را داشــته و امیدواریــم ایــن همیــت جمعــی ،موجــب توســعه و رســیدن بــه جایــگاه
واقعــی صنعــت شــیرین ،شــیرینی و شــکالت باشــد.

پیام بهمن حسین زاده
رئیس هیأت مدیره و سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری
اسالمی ایران به مناسبت برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و
مواد اولیه بیسکویت ،شیرینی و شکالت ایران
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جایگاه ویژه صنعت شیرینی و شکالت در صنایع غذایی
صنعــت غــذا در بســیاری از کشــورهای دنیــا در زمــره صنایــع اولویـتدار بهشــمار مـیرود .در ایــن
بیــن صنعــت بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در مجموعــه صنایــع غذایــی کشــورهای اروپایــی از
جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت و در ایــران نیــز ایــن جایــگاه ،دارای موقعیتهــای ویــژه اســت
نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت در هجدهمیــن ســال پیاپــی خــود ،برگزارکننــده
بزرگتریــن رویــداد تخصصــی صنعــت شــیرینی و شــکالت در ایــران مــی باشــد ،رویــدادی کــه بــه
ماننــد صنعــت شــاخص خــود ،در بیــن رویدادهــای ،شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای بینالمللــی
تهــران ،کامــا ویــژه و باشــکوه بــوده و هســت و ان شــاهلل خواهــد بــود.
نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت در رتبــه  ،Aرویدادهــای کشــور قــرار دارد کــه خــود گویــای قــدرت
و توانمنــدی ایــن صنعــت شــیرین اســت.
بنابــر آمــار ســال گذشــته  317هــزار تــن شــکالت ،بیســکویت ،آبنــات و ...بــا ارزش بالــغ بــر
 800میلیــون دالر بــه بازارهــای هــدف صــادر شــد کــه بــه گفتــه ی دبیــر انجمــن صنفــی
صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت ،ایــن صنعــت در صــورت مرتفــع شــدن مشــکالت پیــش
رو قابلیــت صــادرات تــا  1میلیــارد دالر را نیــز دارد و از همیــن رو بــر آنیــم تــا ضمــن برگــزاری
نمایشــگاه پــای صحبــت هــای صنعتگــران و زحمتکشــان بنشــینیم تــا ایــن هــدف قابــل دســترس
را بــا همکاهنگــی و همیتــی جمعــی بیــن بخــش خصوصــی و مســئوالن محقــق کنیــم.
بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری ،امســال بــه نــام ســال «رونــق تولیــد» مزیــن شــده اســت و
ایــن رویــداد بــزرگ نیــز مــی توانــد فرصتــی باشــد تــا بــه ایــن هــدف عالــی برســیم .همــواره
شــاهد تــاش دلســوزانهی انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت و دبیــر انجمــن
بــه عنــوان همــراه دایمــی ایــن نمایشــگاه تاکنــون بودیــم و هســتیم و امیدواریــم ایــن تعامــل در
فضــای نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران بــه حضــور در نمایشــگاههای معتبــر جهانــی منتهــی
شــود و شــرکت ســهامی در ایــن همراهــی از تــاش و حمایتهــای ممکــن ،دریــغ نخواهــد کــرد
امســال نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت ،در 7ســالن و در فضایــی بــه مســاحت30000متر مربــع
برگــزار مــی شــود و میزبــان حضــور شــرکتهای خارجــی از کشــورهای لهســتان ،اتریــش ،ترکیــه،
فرانســه ،روســیه هســتیم ،حضــوری کــه ویتریــن توانمندیهــای داخلــی و خارجــی اســت و
میتوانــد بــه رشــد تولیــد و کیفیــت در رقابــت بازارهــای خارجــی کمــک شــایانی کنــد.
نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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صنعــت غــذا در بســیاری از کشــورهای دنیــا در زمــره صنایــع اولویــتدار بهشــمار مــیرود .در ایــن بیــن صنعــت
بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در مجموعــه صنایــع غذایــی کشــورهای اروپایــی از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت،
امــا در ایــران ایــن جایــگاه چنــدان پررنــگ نیســت.
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه خلــق ارزشافــزوده ،ارزآوری ،ایجــاد اشــتغال و گــردش مالــی بــاالی صنعــت بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت ،همــواره ایــن صنعــت جــزو صنایــع بســیار پیشــرفته در ایــران محســوب میشــود.
پتانســیلها و ظرفیتهــای ایــن صنعــت درحالــی قابــل رویــت اســت کــه تولیدکننــدگان فعــال در حــوزه بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت ماننــد ســایر صنعتگــران ایرانــی بــا چالشهایــی دســت و پنجــه نــرم میکننــد .ارزیابیهــا نشــان
ل حاضــر اصلیتریــن گلــوگاه صنعــت بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در بخــش تامیــن مــواد اولیــه
میدهــد درحــا 
مــورد نیــاز جانمایــی شــده اســت .ایــن دس ـتانداز اکنــون بــه چنــد دلیــل بــرای تولیدکننــدگان صنعــت بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت دردسرســاز شــده اســت.
نخســت اینکــه بــا توجــه بــه طیــف گســتردهای از مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد ایــن محصــوالت از روغــن
گرفتــه تــا آرد و شــکر و ســایر مــواد جانبــی ،طبیعتــا بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور تهیــه مــواد اولیــه
ســخت و طاقــت فرســا شــده اســت .گلــوگاه بعــدی ،تحریمهــا و بالطبــع آســیبهایی اســت کــه از ایــن ناحیــه بــر
رونــد تامیــن مــواد اولیــه وارد شــده اســت.

تولیدکننده ایرانی هیچگاه نمیتواند برای دو ماه
آتی خود برنامهریزی کند

کشــور تولیــد نشــود و از ســوی دیگــر زمینــه رقابــت بــا ســایر
تولیدکننــدگان خارجــی فراهــم نباشــد.
پیشــنهادی کــه میتوانــد در ایــن شــرایط تــا
حــدودی از بــار مشــکالت بکاهــد ،تــک نرخــی کــردن
ارز اســت کــه میتوانــد بــرای اقتصــاد ایــران کارســاز
باشــد .تولیدکننــده ایرانــی هیــچگاه نمیتوانــد بــرای
دو مــاه آتــی خــود برنامهریــزی کنــد؛ زیــرا مشــخص
نیســت قیمــت ارز هــر روز بــه کــدام ســمت و ســو
پیــش مــیرود .طبیعتــا ایــن عــدم اطــاع از وضعیــت ارز
روی تصمیمــات ،قیمــت تمــامشــده کاال و زمینــه رقابــت
تاثیــرات مخربــی بــه همــراه دارد .ایــن درحالــی اســت کــه
تولیدکننــدگان ســایر کشــورها ایــن محدودیتهــا را ندارنــد و
بــه دلیــل تصمیمــات خلقالســاعه و فشــارهایی کــه تحتتاثیــر
تحریــم وارد میشــود ،کسبوکارهایشــان تحتتاثیــر قــرار
نمیگیــرد .کاالهایــی کــه دولــت در قالــب کاالهــای اساســی
وارد میکنــد بــا دالر  ۴۲۰۰تومانــی اســت .طبیعتــا متولیــان
تمایلــی ندارنــد کــه ایــن فرآینــد را در اختیــار بخشخصوصــی
قــرار دهنــد در نتیجــه ایــن موضــوع باعــث میشــود فعــاالن
اقتصــادی از ارزهــای دولتــی بــرای تامیــن مــواد اولیــه محــروم
شــوند.
امــا آیــا سیاســتهایی کــه دولــت بــرای تخصیــص کاالهــای
اساســی در نظــر گرفتــه اســت ،تمــام نیازهــا را پوشــش
ن روزهــا ایــن اســت
میدهــد؟ یکــی از مهمتریــن مشــکالت ای ـ 
کــه تولیدکننــدگان بــه مــواد مــورد نیــاز دسترســی ندارنــد .ایــن
موضــوع طبیعتــا روی تولیــد و عرضــه کاال تاثیــر میگــذارد
چــه در زمینــه صــادرات و چــه در تامیــن مــواد اولیــه داخلــی.
در ایــن شــرایط ســرمایهگذاریهای خارجــی و داخلــی بــا
افــت و خیزهایــی همــراه خواهــد شــد .وضعیــت کشــوراکنون
بهگونــهای اســت کــه ســرمایهگذاران چنــدان رغبتــی بــرای
ورود بــه صنعــت غــذا ندارنــد .زیــرا صنعــت غــذا ســرمایههای
هنگفتــی را میطلبــد .حتــی یــک کارخانــه کوچــک هــم نیــاز
بــه میلیونهــا یــورو ســرمایهگذاری دارد .بانکهــا بایــد در
ایــن راســتا بــه کمــک صنایــع بیاینــد۹۹ .درصــد صنعــت
شــیرینی در دســت بخشخصوصــی اســت و کامــا
بهصــورت خصوصــی اداره میشــود .تســهیالتی کــه بانکهــا
میدهنــد بســیار محــدود اســت .طبیعتــا ســرمایهگذاری کــه
انجــام میشــود آن چیــزی نیســت کــه تولیدکننــدگان دلشــان
بخواهــد .اگــر بتوانیــم ســرمایهگذاری انجــام دهیــم و مــواد
اولیــه مــورد نیازمــان را هــم تامیــن کنیــم ،صنایــع رشــد و
بالندگــی خــود را پیــدا میکننــد .درحالحاضــر محصــوالت
بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت بــه  ۶۶کشــور صــادر میشــوند
و رقــم صــادرات ســاالنه حــدود  ۸۰۰تــا  ۹۰۰میلیــون دالر
اســت .امــا صادراتــی کــه بتوانــد بــه مــرز دو میلیــارد دالر برســد
دور از ذهــن نیســت .ایــن صنعــت بســیار بــزرگ اســت و نیــاز
بــه حمایــت دارد.
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نشر یه شــهد شــماره چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

امــا مســاله بعــدی کــه تاثیــر ســوء چشــمگیری در فرآینــد تهیــه
مــواد اولیــه داشــته ،افزایــش نــرخ ارز و نوســانات پیدرپــی آن
در طــول دو ســال اخیــر اســت .بهطورکلــی میتــوان گفــت
تهیــه مــواد اولیــه چــه از داخــل و چــه از خــارج بــرای صاحبــان
صنعــت بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت پــر و پیچوخــم شــده
اســت .تولیدکننــدگان ایــن صنعــت در داخــل کشــور بــا مشــکل
تامیــن شــکر و روغــن مواجــه هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه
بــرای واردات مــواد اولیــه جانبــی مــورد نیــاز هــم مشــکالتی
در مقولــه ثبــت ســفارش و تخصیــص ارز خودنمایــی میکنــد.
ارزیابیهــا نشــان میدهــد اگــر بــرای تامیــن مــواد
اولیــه همیــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد و ایــن چالشهــا
بــه قــوت خــود باقــی بماننــد ،صنعــت بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت بــه رشــد و چشــماندازی کــه
بــرای آن ترســیم شــده اســت دســت نخواهــد یافــت.
آنچــه در ارتبــاط بــا مــواد اولیــه اصلــی ایــن صنعــت مطــرح
اســت ،ایــن موضــوع اســت کــه تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز
آن در انحصــار دولــت اســت و جــزو کاالهــای اساســی بهشــمار
مــیرود .محصوالتــی ماننــد شــکر ،روغــن و شیرخشــک کــه
بخــش مهمــی از مــواد اولیــه بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت را
تشــکیل میدهنــد ،معمــوال در داخــل کشــور تولیــد میشــوند و
اگــر از خــارج هــم وارد شــوند بــه دلیــل اینکــه در ســبد کاالهــای
اساســی قــرار دارنــد ،وظیفــه دولــت اســت کــه آنهــا را بــرای
تولیدکننــدگان تامیــن کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه بــرای تولیــد
بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت بــه حجــم باالیــی از ایــن مــواد
نیــاز اســت ،طبیعتــا تامیــن ایــن میــزان مــواد اولیــه بــرای دولــت
ســخت اســت .ایــن درحالــی اســت کــه بارهــا فعــاالن اقتصــادی
تقاضــا داشــتهاند کــه تهیــه ایــن مــواد اولیــه در اختیــار خــود
تولیدکننــدگان قــرار گیــرد تــا براســاس نیازشــان مــواد اولیــه را
وارد یــا تهیــه کننــد.
امــا متاســفانه تاکنــون متولیــان و سیاســتگذاران بــه نتیجــه
نهایــی در ایــن بــاره نرســیدهاند و بــه همیــن دلیــل تولیدکنندگان
هــم از نظــر تامیــن مــواد اولیــه و هــم از نظــر قیمتهــا در مضیقه
هســتند زیــرا قیمتهــا افــت و خیــز دارد و طبیعتــا قیمــت تمــام
شــده و عرضــه کاال بهصــورت یــک قیمــت ثابــت امکانپذیــر
نیســت.حال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه کــدام سیاســت یــا
رخــداد باعــث شــده تامیــن مــواد اولیــه بــا ایــن چالشهــا
مواجــه شــود؟ میتــوان گفــت قســمت عمــدهای از چالشهــای
شــکل گرفتــه مربــوط بــه تحریمهاســت .خلــق ارزشافــزوده در
ایــن شــرایط بــرای صنایــع کشــور بســیار ســخت شــده اســت .بــه
هــر حــال مســاله تحریمهــا و در کنــار آن تامیــن و تخصیــص
ارز بــرای واردات مــواد اولیــه را میتــوان از عمدهتریــن دالیلــی
دانســت کــه منجــر بــه ظهــور چنیــن دســتاندازهایی شــده
اســت .همــه ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم دادهانــد کــه
تولیدکننــدگان از مــواد اولیــه بــا کیفیــت برخــوردار نباشــند.
ایــن موضــوع از یکســو باعــث میشــود محصــوالت باکیفیتــی در
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اقدامات رونق تولید کافی نبود
مدیرعامــل شــرکت رضــوان شــکالت در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای
رونــق تولیــد انجــام شــده اســت مــی گویــد :در ماههــای اخیــر اقدامــات و
حمایتهــای خوبــی در راســتای شــعار امســال کــه از ســوی مقــام معظــم
رهبــری تعییــن شــده توســط ارگانهــای مختلــف صــورت گرفتــه امــا بــا
توجــه بــه رشــد و افزایــش ناگهانــی تــورم کــه در ســال گذشــته رخ داده
اســت همچنــان حمایــت دســتگاههای دولتــی بــرای رونــق بخشــیدن بــه
بخــش تولیــد کافــی نبــوده و ایــن دســتگاهها بــا تــوان هرچــه بیشــتر بایــد
بــرای کمــک بــه تولیدکننــدگان آســتین همــت را بــاال بزننــد .
تنشهای تولیدکنندگان ،ماحصل قانونها و رویههای متعدد
مهــدی بلوغــی بــا اشــاره بــه ضعــف در دیپلماســی و روابــط سیاســی گفــت:
تحریمهــای اقتصــادی و اختــال در روابــط و مــراودات بــا کشــورهای
خارجــی باعــث از بیــن رفتــن فرصــت هــای طالیــی صــادرات شــده اســت
و همچنیــن ایــن موضوعــات باعــث برهــم خــوردن بــازار داخلــی نیــز شــده
کــه میتوانــد منجــر بــه تعطیلــی و یــا کاهــش شــدید تولیــد صنایــع
کوچــک و بــزرگ شــود کــه بزرگتریــن تهدیــد بــرای اقتصــاد کشــور اســت.
ایــن مقــام مســئول مجموعــه رضــوان شــکالت در ادامــه اظهــار کــرد:
شــاید هفتــهای نباشــد کــه یــک قانــون و یــا یــک رویــه جدیــد ابــاغ
نشــود کــه بــه دســتاوردی جــز تنــش و اســترس بــر تولیدکننــده نــدارد و
باعــث کاهــش انگیــزه تولیدکننــدگان میشــود .بایــد روشهــای ســنتی را
کنــار بگذاریــم و در حداقــل شــرایط یــک کشــور مطلــوب صادراتــی را بنــچ
مــارک کنیــم و طبــق آن عمــل کنیــم.

محمودابوالحسنی

صنایع غذایی شاهین سردشت

اصالح ارزش افزوده مهمترین اقدام برای رونق تولید
مدیــر عامــل کارخانــه صنایــع غذایــی شــاهین سردشــت در مــورد
اقداماتــی کــه در راســتای رونــق تولیــد انجــام شــده اســت مــی
گویــد :از مهمتریــن اقدامــات ارگانهــا بخصــوص اداره محتــرم مالیــات
میتوانــد حــذف یــا کــم کــردن ارزش افــزوده بــرای کارخانههــای
تولیدکننــده باشــد و همچنیــن اداره محتــرم بازرگانــی بــا در اختیــار
قــراردادن تســهیالت جهــت ورود دســتگاههای تولیــد مــدرن و بــا
کیفیــت میتوانــد در جهــت بهبــود تولیــدات داخلــی نقــش بســزایی
داشــته باشــد و همچنیــن بــا اجــازه ورود مــواد اولیــه بــا ارز دولتــی
در رونــد هــر چــه بهتــر کیفیــت محصــوالت و قیمــت مناســبتر
محصــوالت موثــر باشــد.
نوسان قیمت مواد اولیه مهمترین تهدید
ایــن فعــال صنعتــی در پاســخ بــه فرصتهــا و تهدیدهــا در شــرایط
کنونــی نیــز گفــت :اکنــون کــه ورود شــکالت هــا بــه ایــران ممنــوع
گردیــده بایــد کاالهــای بــا کیفیــت تولیــد گــردد تــا کمبــودی در ایــن
زمینــه احســاس نگــردد و مهــم تریــن تهدیــد ،نبــود دســتگاههای
مــدرن جهــت تولیــد ایــن محصــوالت و مــواد اولیــه مطلــوب میباشــد
و همچنیــن نوســان قیمتهــای مواداولیــه باعــث تغییــر قیمــت
تمــام شــده محصــول میشــود کــه بالطبــع در بــازار باعــث ناراحتــی
مشــتریان میشــود.
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علی یادگاری

ماشین سازی یادگاری

تسریع کار تولید کنندگان با بازنگری بروکراسیهای اداری
علــی یــادگاری ،مدیرعامــل ماشــین ســازی یــادگاری در گفتگو بــا خبرنگار
شــد در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای رونــق تولیــد انجــام شــده اســت
گفــت :در حــال حاضرمهمتریــن اقداماتــی کــه بایــد ارگانهــای اجرایــی
داشــته باشــند فقــط حمایــت حداقــل معنــوی و راه انــدازی ســریع کار
تولیــد کننــدگان در بروکراسـیهای ادرای را بایــد در اولویــت اقداماتشــان
قــرار دهنــد .کــه بســیار طوالنــی و خســته کننــده بــرای تولیــد کننــدگان
اســت کــه بایــد ایــن مشــکل حــل شــود.
بزرگترین فرصت تولید محصولهای خارجی با همان کیفیت

ایــن فعــال صنعتــی در پاســخ بــه فرصتهــا و تهدیدهــا در شــرایط کنونــی
نیــز مــی گوید:بــه نظــر اینجانــب در شــرایط کنونــی ،تولیدکننــدگان عزیــز
بایــد ضمــن حفــظ جایــگاه خودشــان در جهــت تولیــد محصــوالت خارجی
کــه در ویتریــن فروشــگاههای ایرانــی هســت را بــا همــان کیفیــت تولیــد
کــرده و ایــن خــاء را پرکننــد.

			
میرعلی هاشکی

آذر شهد

اقدامی در راستای رونق تولید انجام نشده است
مدیرعامــل آذرشــهد در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای رونــق تولیــد
انجــام شــده ،گفــت :متاســفانه علیرغــم نامگــذاری ســال جــاری بــه نــام
رونــق تولیــد ،حمایتــی توســط دســتگاههای اجرایــی و ذیربــط در مــورد
امــر تولیــد داخلــی صــورت نگرفتــه اســت.

حمداله رسولوی

گروه صنعتی ناربن

اقدامی در راستای رونق تولید ندیدیم
رســولوی ،مدیرعامــل گــروه صنعتــی ناربــن در گفتگــو بــا خبرنــگار
شــد در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای رونــق تولیــد انجــام شــده
اســت گفــت :در حــرف و تــا تشــکیل جلســه خــوب اســت ولــی در
اقــدام فع ـ ً
ا چیــزی مشــاهده نشــده و کمــاکان منتظریــم
بزرگتریــن فرصــت تولیــد محصولهــای خارجــی بــا همــان
کیفیــت

مدیرعامــل ناربــن در پاســخ بــه فرصتهــا و تهدیدهــا در شــرایط
کنونــی نیــز میگویــد :مهــم تریــن فرصــت در حــال حاضــر میتوانــد
بــازار مصرفــی کشــورهای همســایه باشــد کــه میتوانــد رونــق تولیــد
و فــروش را در داخــل کشــور نیــز تضمیــن کنــد ولــی نوســانات نــرخ
ارز کــه ســبب میشــود قیمــت مــواد اولیــه و ملزومــات نیــز از ایــن
بابــت تحــت تاثیــر قــرار گیــرد و ایــن فرصــت را بــه تهدیــد تبدیــل
کنــد

فرهاد تاجیک

بیسکویت گرجی

بالتکلیفی ارزی مسئوالن بزرگترین تهدید برای صنعت

وی در پاســخ بــه فرصتهــا و تهدیدهــا در شــرایط کنونــی نیــز گفــت :بــا
توجــه بــه تحریمهــای انجــام گرفتــه در خصــوص صــادرات نفــت و غیــره
و بــاال بــودن قیمــت ارز میتــوان بــا صــادر کــردن محصــوالت غذایــی بــه
کشــورهای همجــوار از فرصتهــا اســتفاده شــود و عــدم ارائــه راهــکار
مناســب بــرای برگشــت ارز توســط مســئوالن محتــرم و بالتکلفــی در ایــن
خصــوص تهدیــد بزرگــی بــرای صنعــت غــذا و کشــاورزی اســت .

صمد روحی بلویردی

بستنی اطمینان آذرگل

مهمترین تهدید ،تصمیمهای غیرکارشناسانه

استراتژی دولت در زمان تحریم مشخص نیست
مدیرعامــل بســتنی اطمینــان آذرگل در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای
رونــق تولیــد انجــام شــده ،گفــت :اقــدام قابــل مالحظــهای از ســوی
مســئوالن در خصــوص رونــق تولیــد مشــاهده نکــرده ایــم و هــر چــه
بــود فقــط در حــرف میباشــد و اصــا اســتراتژی دولــت در زمــان تحریــم
مشــخص نیســت و اکثــرا دنبــال تنــش هســتند تــا حــل موضــوع.
تهدیدی اگر باشد آنهم ناهماهنگی مسئوالن باهم است
بــا توجــه بــه تحریــم هــای همــه جانبــه بهتریــن فرصــت ،اســتفاده از
منابــع داخلــی (مــواد اولیــه) و تکنولــوژی داخلــی و حمایــت صنعتگــران
داخلــی اســت کــه میتوانــد تهدیــدات را خنثــی کنــد و تهدیــدی هــم
اگــر باشــد فقــط ناهماهنگــی مســئولین بــا همدیگــر اســت.

در ایــن شــرایطی کــه تهدیدهــا بیشــتر از فرصتهــا اســت ،بایــد بــا
هوشــمندی کامــل آنهــا را تبدیــل بــه فرصــت کنیم کــه کار دشــواری
اســت .مهمتریــن تهدیدهــا مــی تواننــد تصمیمــات غیرکارشناســانه
باشــد .در خصــوص بهتریــن فرصــت هــا نیــز در صــورت حمایــت از
تولیدکننــدگان بــا توجــه بــه حجــم تحریــم هــا توســط شــرکت هــای
بــزرگ دنیــا  ،امــکان توســعه در تولیــد در بــازار داخلــی و کشــورهای
دوســت وجــود دارد.

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

هماهنگی ارگانها ،کمکی برای رونق تولید
در جهــت عملیاتــی کــردن شــعار رونــق تولیــد بایــد تمــام ارگان هــا
همــگام بــا هــم گام بردارنــد ،مهمتریــن اقــدام هماهنگــی بیــن ارگان
هایــی اســت کــه بــه نحــوی بــه تولیــد مرتبــط هســتند بــه عنــوان
مثــال اگــر تمــام ارگان هــا بــه تولیــد کمــک کننــد ولــی گمــرگات
و بانــک مرکــزی بــا آنهــا هماهنــگ نباشــند و یــا قوانینــی متضــاد
داشــته باشــند نــه تنهــا بــه تولیــد کمــک نکــرده انــد بلکــه چالشــی
جدیــد نیــز ایجــاد کــرده انــد کــه ایــن اتفــاق بــه کــرات در ســال 97
افتــاد و امیدواریــم در ســال  98کمتــر دیــده شــود
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رضا نادری
مدیر عامل کارخانه ویتانا:

موجهای مخرب کمبود مواد اولیه
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صنعــت بیســکویت و شــکالت در ایــران جــزو صنایعــی اســت
کــه بخشخصوصــی بیشــترین ســهم را در کیــک اقتصــاد آن
داراســت .ایــن موضــوع بــه یکــی از پراهمیتتریــن پتانســیلها
و ظرفیتهــای ایــن صنعــت تبدیــل شــده و زمینهســاز توســعه
و رشــد آن را فراهــم آورده اســت .زمانــی کــه ســرانه مصــرف
بیســکویت در دنیــا را مطالعــه میکنیــد ،بهطــور نمونــه
مشــاهده میشــود کــه در انگلیــس بــه ازای هــر یــک نفــر
مصــرف ســاالنه ۳۵کیلوگــرم بیســکویت ثبــت میشــود .انگلیــس
نهتنهــا بیشــترین ســرانه مصــرف بیســکویت را در کارنامــه خــود
ثبــت کــرده ،بلکــه نــوع مصــرف بیســکویت در این کشــور از ســبد
ن وعــده انتقــال داده شــده اســت .بعــد از
تنقــات بــه ســبد میــا 
انگلیس ـیها ،دومیــن کشــوری کــه بیشــترین مصــرف بیســکویت
را در دنیــا ثبــت کــرده آلمــان اســت .ایــن درحالــی اســت کــه
میــزان مصــرف بیســکویت در ایــران بــه ازای هــر نفــر در ســال
۲۱کیلوگــرم تخمیــن زده میشــود .مقایســه مصــرف بیســکویت
در ایــران بــا ســایر کشــورهای دنیــا نشــان میدهــد ایــن صنعــت
هنــوز در ایــران جایــگاه واقعــی خــود را بهدســت نیــاورده اســت.
در ایــن میــان ،تنــوع تولیــد بیســکویت و شــکالت در ایــران نیــز
در مقایســه بــا ســایر کشــورها پایینتــر اســت .امــا چــرا ایــن
صنعــت تاکنــون نتوانســته بــه جایــگاه مطلــوب خــود دســت
یابــد؟
یکــی از اساســیترین مشــکالت تولیدکننــدگان و صنعتگــران
شــیرینی و شــکالت در ســال گذشــته ،تامیــن مــواد اولیــه بــود.

حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا ایــن چالــش در ســال ۹۸
همچنــان اســتمرار خواهــد داشــت؟ ارزیابیهــا نشــان میدهــد
بســیاری از صاحبــان صنایــع امســال هــم ماننــد ســال قبــل بــا
چالــش تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد مواجــه خواهنــد
بــود .البتــه ایــن موضــوع حتــی در برخــی از صنایــع حادتــر شــده
اســت .بــه تبــع ایــن چالــش بــه بســیاری از صنایــع از جملــه
صنعــت بیســکویت و شــیرینی و شــکالت هــم آســیبهایی وارد
کــرده اســت .تامیــن مــواد اولیــه بــرای صنایــع بهطــور کلــی بــا
چنــد مشــکل روب ـهرو اســت .در گام نخســت ،کمبــود مــواد اولیــه
چالشبرانگیــز شــده اســت .در یــک دورههــای زمانــی ،برخــی
از مــواد اولیــه مــورد نیــاز کمیــاب میشــود و میتــوان گفــت
دسترســی بــه مــواد اولیــه و ملزومــات بــه معضلــی بــرای تولیــد
تبدیــل شــده اســت .نکتــه بعــدی کــه چالــش تامیــن مــواد اولیــه
را پررنگتــر کــرده اســت ،افزایــش قیمــت هفتگــی ایــن مــواد
اســت .بــ ه عبــارت دیگــر ،عــدم ثبــات قیمتهــا ،بــرای فرآینــد
تولیــد دردسرســاز شــده اســت .مســاله ســوم بحــث خریــد مــواد
اولیــه اســت .تولیدکننــدگان در ســالهای گذشــته ،عمــده مــواد
اولیــه مــورد نیازشــان را اعتبــاری خریــداری میکردنــد ،امــا ایــن
ســازوکار درحالحاضــر بــا تغییراتــی همــراه بــوده و اکنــون امــکان
خریــد اعتبــاری کمتــر شــده اســت .ایــن موضــوع بــه چالــش عــدم
نقدینگــی کافــی بیشــتر دامــن زده اســت.
تمــام مســووالن اذعــان دارنــد کــه ایــران درحالحاضــر در جنــگ
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منبع :دنیای اقتصاد

ـس زمانی
ـرار دارد .پـ
ـادی قـ
ـگ اقتصـ
ـر در جنـ
ـران درحالحاضـ
ـه ایـ
ـد کـ
ـان دارنـ
ـووالن اذعـ
ـام مسـ
تمـ
ـه
ـه اینکـ
ـرد؛ نـ
ـود بگیـ
ـه خـ
ـی بـ
ـش جنگـ
ـد آرایـ
ـور بایـ
ـاختار کشـ
ـام سـ
ـتیم ،تمـ
ـگ هسـ
ـن جنـ
ـه در ایـ
کـ
فقــط کارخانههــا و فعــاالن بخشخصوصــی کــه حمایتهــای دولــت را ندارنــد ،لبــاس رزم بــر
ـد.
ـظ کننـ
ـود را حفـ
ـدگاری خـ
ـا مانـ
ـد تـ
ـکل بجنگنـ
ـزار مشـ
ـا هـ
ـد و بـ
ـن کننـ
تـ

چهار م
نشر
چهل ووسو م
شــماره ه چهل
شــهدشــما ر
یهیهشــهد
نشــر
ایران
ینیو و شــکال
یت  ،شــیر
صنایعیع بیســکو
صنفی صنا
شــکالت تایران
شــیرینی
بیســکویت،
نجمــن صنفی
اانجمن

اقتصــادی قــرار دارد .پــس زمانــی کــه در ایــن جنــگ هســتیم ،تمــام
ســاختار کشــور بایــد آرایــش جنگــی بــه خــود بگیــرد؛ نــه اینکــه
فقــط کارخانههــا و فعــاالن بخشخصوصــی کــه حمایتهــای دولــت
را ندارنــد ،لبــاس رزم بــر تــن کننــد و بــا هــزار مشــکل بجنگنــد تــا
مانــدگاری خــود را حفــظ کننــد .بســیاری از بنگاههــای اقتصــادی
کــه کسبوکارشــان را رهــا میکننــد ،بــه دلیــل عــدم مهــارت الزم
یــا ضعــف در مدیریــت ،نیســت بلکــه صاحبــان صنایــع بــار ســنگین
موضوعاتــی ماننــد «کمبــود مــواد اولیــه»« ،پرداخــت مالیــات»« ،وجود
قوانین دســت و پاگیر»« ،مســائل و مشــکالت پولی و بانکــی» و «تامین
مالــی ســخت» را بــا خــود حمــل میکننــد ،امــا باالخــره و بــه ناچــار
بــه ایســتگاه آخــر میرســند و دســت از فعالیــت میکشــند .در ایــن
بیــن تولیدکنندگانــی کــه ایســتادهاند و مــدار تولیدشــان همچنــان
میچرخــد ،واقعــا در جنــگ اقتصــادی مشــارکت دارنــد .تــا زمانــی
کــه اتحــاد و اجمــاع ملــی بــرای مقابلــه بــا چالشهــای اقتصــادی در
کشــور میــان بخشخصوصــی ،ســازمانها ،نهادهــا و سیاســتگذاران
دولتــی شــکل نگیــرد ،نمیتــوان بــه پیــروزی در جنــگ اقتصــادی
امیــدوار بــود .زمانــی صنعــت یــک کشــور رشــد میکنــد کــه دولــت
بــه دلیــل در دســت داشــتن منابــع مالــی ،بــه شــرکتهای صنعتــی
کــه بهصــورت شــفاف فعالیــت دارنــد و ســود و زیانشــان مشــخص
اســت ،ســرمایه کافــی دهــد و در ادامــه موانعــی کــه نمیگــذارد
چــرخ آن صنعــت بچرخــد را برطــرف کنــد .یکــی از مشــکالت فعلــی
صنایــع نامناســب بــودن محیــط کسـبوکار اســت .ایــران در مســائلی
همچــون صــدور مجــوز ،ترخیــص کاال ،تهیــه مــواد اولیــه و مــواردی از

ایــن دســت براســاس شــاخصهای بینالمللــی در وضعیــت
خوبــی بــه ســر نمیبــرد .شــاخصهای بینالمللــی از
جملــه شــاخص ســهولت ایجــاد کسـبوکار هــم مویــد ایــن
موضــوع هســتند.
درحالحاضــر ارتبــاط بــا شــرکتها و ســرمایهگذاران
خارجــی ســخت شــده و فعــاالن اقتصــادی نمیتواننــد بــه
راحتــی از آنهــا خریــد کننــد .در ایــن میــان موضــوع ارز و
افزایــش قیمــت در چنــد وقــت گذشــته فشــار مضاعفــی بــه
صاحبــان صنایــع تحمیــل کــرده و تامیــن مــواد اولیــه را
بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت .تخصیــص ارز نیمایــی یــا
دولتــی قوانیــن ثابتــی نــدارد و در بازارهــای مختلــف تغییــر
میکنــد .ایــن درحالــی اســت کــه مــدل کســبوکار در
کشــورهای خارجــی بــا مــدل کســبوکار در ایــران کامــا
متفــاوت اســت .مهمتریــن امتیــاز ویــژه شــرکتهای
ی ارتباطــات گســتردهای اســت کــه بــا ســایر کشــورها
خارجـ 
دارنــد .ایــن شــرکتها بهدلیــل روابــط اقتصــادی کــه بــا
ســایر شــرکتهای خارجــی دارنــد ،تــاش نمیکننــد
مدیریــت تمــام کارهــا را بهدســت بگیرنــد .آنهــا معمــوال
روابــط ثابتــی دارنــد و ماننــد ایــران تعامالتشــان همــراه
بــا افــت وخیزهــای بســیار روبـهرو نیســت .فعــاالن اقتصــادی
خارجــی بــا مســائلی از جنــس فاصلــه ارزی و نبــود مــواد
اولیــه مواجــه نیســتند.
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ابوالحسن خلیلی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه

تحول صنعت شیرینی و شکالت موجب
تنوع در صنعت روغن نباتی
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ابوالحســن خلیلــی در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد در مــورد مهمتریــن اقدامــات دولتــی بــرای رونــق تولیــد گفــت :کاهــش
بوروکراســی اداری درخصــوص ترخیــص مــواد اولیــه و قطعــات یدکــی در گمــرکات کشــور ،اولویــت تخصیــص و انتقــال ارز
بــه مــواد اولیــه و قطعــات یدکــی وکاهــش موانــع اداری مرتبــط بــا مســائل تأمیــن اجتماعــی ،مهمتریــن اقداماتــی اســت
کــه بــرای تحقــق شــعار امســال بایــد انجــام شــود.
تحول صنعت شیرینی و شکالت موجب تنوع در صنعت روغن نباتی
مدیرعامــل ماهیدشــت کرمانشــاه ،بــه رشــد صنعــت شــیرینی و شــکالت و روغــن نباتــی اشــاره کــرد و اظهارکــرد :تنــوع
تولیــدات و بســته بنــدی صنعــت شــیرینی و شــکالت در ســالهای اخیــر عــاوه بــر اینکــه ســعی در پاســخگویی بــه ذائقه
مصــرف کننــدگان را داشــته ،تخصصــی شــدن مــواد اولیــه را نیــز ســبب گردیــده اســت .بدیــن ســبب شــاید بتــوان بــه
نوعــی اذعــان داشــت کــه تحــول در صنعــت شــیرینی و شــکالت ،ســبب تنــوع تولیــدات در صنعــت روغــن نباتــی نیــز
گردیــده اســت.
خلیلــی مهمتریــن تهدیــد را در شــرایط امــروز بــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و تغییــر نــرخ ارز مــی دانــد کــه ســبب
گــران شــدن محصــوالت نهائــی گردیــده کــه ایــن موضــوع میتوانــد تقاضــای موجــود در بــازار را تحــت تأثیــر قــرار دهــد
در ضمــن ادامــه رونــد تحریــم ظالمانــه جمهــوری اســامی میتوانــد ســبب کمبــود مــواد اولیــه صنایــع مختلــف شــود کــه
عــاوه بــر کاهــش تولیــد ،رونــد رقابــت پذیــری صنایــع را کــم خواهــد کــرد.
کاهش درآمدهای مردم ،اثر منفی در صنعت
وی در ادامــه گفــت :کاهــش درآمدهــای مــردم ،ســبب کاهــش تقاضــا در خریــد شــیرینی و شــکالت خواهــد شــد کــه
بــه نوبــه خــود اثــر منفــی در صنعــت روغــن نباتــی خواهــد داشــت.
رقابت عامل ارتقا کیفیت
خلیلــی عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی کرمانشــاه ادامــه داد :رقابــت موجــود در
صنایــع مختلــف ســبب توجــه ویــژه بــه موضــوع کیفیــت و قیمــت گردیــده اســت ،ایــن رونــد میتوانــد افرایــش ارتقــاء
کارآمــدی بنــگاه هــا را در پــی داشــته باشــد.
تولید روغن بدون ترانس خانوار از سال  87ویژگی بارز مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل مجتمــع کشــت و صنعــت ماهیدشــت کرمانشــاه در پاســخ بــه ســوال تنــوع تولیــدات
ماهیدشــت کرمانشــاه گفــت :دســته بنــدی محصــوالت مــا براســاس خانــوار و صنــف و صنعــت اســت و هــر کــدام دارای
زیرمجموعــه فراوانــی اســت و یکــی از اســتراتژیهای تعریــف شــده در خــط مشــی کیفــی مجتمــع کشــت و صنعــت
ماهیدشــت تولیــد محصــول بــه صــورت ســالم و بهداشــتی و بــا کیفیــت بــاال اســت .در ایــن راســتا تولیــد روغنهــای
بــدون ترانــس خانــوار (زیروترانــس) از ســال  87و روغنهــای بــدون ترانــس صنــف و صنعــت از ســال  90یکــی از
ویژگیهــای بــارز محصــوالت ایــن شــرکت نســبت بــه رقبــا اســت و روز بــه روز در حــال گســترش اســت.
اجرای استراتژیهای مشتریمداری یکی از اهداف مهم
ابوالحســن خلیلــی در راســتای اجــرای اســتراتژیهای مربــوط بــه مشــتری مــداری گفــت :ارائــه محصــول بــا کیفیــت بــاال
بــرای رضایــت و اعتمــاد مشــتری و ارتبــاط مســتمر بــا مشــتریان بــه منظــور شــناخت نیازهــای جدیــد آنهــا ،تأمیــن
نظــرات و انتظــارات مشــتریان و عالقهمنــدی درخصــوص ارتبــاط درازمــدت بــا مشــتریان و ایجــاد حــس وفــاداری ،در
اثــر مشــاوره فنــی و راه کارهــای تضمینــی بــه مشــتریان ،تحویــل ســریع و پاســخگویی شــبانه روزی بــا ایجــاد واحــد
صــدای مشــتری بــه عنــوان یکــی از اهــداف ایــن مجتمــع بــوده اســت.
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صمد روحی بلویردی مدیرعامل بستنی اطمینان آذرگل

پشمک با روکش شکالت و
طعم نعنا و پشمک با روکش
ارده محصول جدید از
«بستنی اطمینان آذرگل»
شــرکت بســتنی اطمینــان آذرگل فعالیــت خــود را بــا تولیــد بســتنی و پشــمک بصــورت ســنتی در ســال  1330آغــاز نمــود و در ســال  1376بــا اخــذ پروانــه
تاســیس از اداره کل صنایــع و معــادن و انتقــال بــه شــهرک صنعتــی شــهید ســلیمی فعالیــت خــود را در قالــب شــرکت ســهامی خــاص تولیــد انــواع بســتنی
بــا برنــد های»آدلیــن و اطمینان»وتولیــد انــواع پشــمک بــا برنــد «حــاج عبــدا »...بصــورت کامــا مکانیــزه آغــاز کــرد و روز بــه روز پلــه هــای پیشــرفت و
همــت مدیــران و پرســنل مجموعــه طــی نمــوده و بــا بیــش از  66ســال ســابقه و بــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه حــدود 3000
ترقــی را بــه الطــاف خــدا و ّ
تــن بــا ســبد کاالیــی انــواع پشــمک بــدون قنــد ،پروبیوتیــک و  ......در بــازار فعالیــت نمــوده و همچنیــن در ایــن مجموعــه  ،حــدود  1400نفــر نیــروی
متخصــص تولیــدی و اداری مشــغول بــکار هســتند.
صمــد روحــی بلویــردی مدیــر عامــل شــرکت بســتنی اطمینــان آذرگل ،عضــو هیئــت مدیــره شــرکت زاگــرس ســرما  ،عضــو انجمــن صنفــی صنایــع
بیســکوئیت شــیرینی و شــکالت ایــران ،عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران ،عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران و آلمــان ،عضــو اتــاق بازرگانــی ایــران و روســیه اســت و
در فرصــت هجدهمیــن دوره نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت گفتگویــی را بــا صمــد روحــی بلویــردی ،مدیرعامــل بســتنی اطمینــان آذرگل انجــام دادیــم
کــه بــا هــم مــی خوانیــم:

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد :در اولیــن ســوال ،دســته بنــدی تولیــدات شــما و ویژگــی
تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر رقبــا چیســت؟
 انــواع پشــمک ( الیافــی  ،لقمــه ای  ،زعفرانــی  ،گــز پشــمک  ،مغــزدار ،بــدون قنــد و ...
انــواع شــیرینی و شــکالت ( راحــت الحلقــوم  ،اریــس  ،نوقــا  ،لوگــومو ) ...
انــواع بســتنی ( ســنتی  ،فالــوده ای  ،چوبــی  ،اســکوپی  ،کیــک بســتنی ،یخــی  ،گــز بســتنی و)..
و مهمتریــن ویژگــی محصــول هــای مــا در رعایــت ســطح بــاالی بهداشــت
و کیفیــت محصــوالت ،قیمــت مقــرون بــه صرفــه محصــوالت ،ســهولت در
دســتیابی بــه محصــوالت در اقصــی نقــاط ایــران عزیزمــان
شهد :بهترین خاطره صنعتی را در چه می دانید؟
علیرغــم تحریــم ،وضعیــت اقتصــادی ،رکــود و تــورم ،ایــن شــرکت عــاوه
بــر حفــظ بــازار هــدف  ،هــر ســاله نســبت بــه جــذب نیــروی جدیــد اقــدام
کــرده اســت.
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و ضمانتهــاو
پشــتیبانی تولیداتتــان را بیــان کنیــد؟
نــوآوری در تولیــد  ،ارتقــا کیفیــت و اســتمرار آن ،ایجــاد ســاز و کار در
راســتای ارزیابــی محصــول توســط مشــتریان جهــت شناســائی ذائقــه
مشــتریان و تولیــد بــر ایــن اســاس.
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
چیســت؟
پشــمک بــا روکــش فــرآورده کاکائویــی بــا طعــم نعنــا ،پشــمک لقمــه ای
ارده ،پشــمک لقمــه ای ارده بــا فــرآورده روکــش کاکائویــی
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده ایــد در
صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه چــه بازارهایــی و

آیــا شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و یــا
حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
مبلــغ صــادرات در ســال  97حــدود  10ملیــون دالر میباشــد و بازارهــای
هــدف ایــن شــرکت در صــادرات کشــورهای روســیه ،آلمــان  ،کانــادا ،
امــارات متحــده عربــی  ،عمــان  ،قطــر ،آذربایجــان  ،پاکســتان  ،ترکیــه
و عراق اســت
شــهد :صنعــت غــذا بــا چــه اقداماتــی میتوانــد بازارهــای
بیشــتر بینالمللــی را تســخیر کنــد؟
موانــع توســعه بــازار منطقــهای و جهانــی ،مســاله اســتاندارد و کنتــرل
کیفیــت ،مشــکل سیاســتگذاریهای دولتــی (اعــم از قیمتگــذاری،
مالیــات ،اســتاندارد و ،)...پیوســتن بــه بــازار جهانــی ،دشــواریهای جــذب
ســرمایههای خارجــی و مشــکل تامیــن مالــی؛ اینهــا برخــی از مهمتریــن
مســائل مبتالبــه صنایــع غذایــی ایــران اســت و بســته بــه اینکــه در مــورد
هــر یــک از آنهــا چــه مســیری در پیــش گرفتــه شــود ،ســرعت رشــد ایــن
صنایــع تغییــر خواهــد کــرد .کارهــای زیــادی در صنایــع غذایــی و تبدیلــی
میتــوان انجــام داد» و «اگــر از جوانــان دانشــمند و عالقهمنــد و پــای
کارمــان بــه درســتی اســتفاده کنیــم ،نهتنهــا بازارهــای هــدف را حفــظ
میکنیــم ،بلکــه ســهم بازارســایر کشــورها را هــم بدســت میاوریــم .مــا
احتیــاج داریــم کــه در برخــی از صنایــع غذایــی ،تکنولــوژی را بهبــود
دهیــم و در برخــی حوزههــا هــم واقعبینــی بیشــتری بــه خــرج دهیــم
شــهد :و چــه موانعــی اکنــون مهمتریــن مانــع رشــد تولیــد و
صــادرات در ایــن بخــش اســت؟
از مهــم تریــن موانــع داخلــی عــدم هماهنگــی مســئولین ســازمانها در
هدایــت ســرمایه بــه ایــن بخــش میباشــد و صــدور دســتورالعمل هــا و
بخشــنامه هــای متعــدد باعــث میشــود بــازار هدفــی کــه بــه ســختی
بدســت آمــده بــه راحتــی از دســت بدهیــم

مهدی بلوغی
مدیرعامل رضوان شکالت
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هدف باراکا تولید محصوالت
باکیفیت و استفاده از دانش روز
مهــدی بلوغــی نزدیــک بــه یــازده ســال در شـــرکت رضــوان
شــکالت مشــغول بــه فعالیــت هســت .
شــرکت رضــوان شــکالت بــا برنــد بــاراکا از ســال  1373بــه
صــورت رســمی و حرفــه ای توســط بــرادران بایرامــیآذر کار
خــود را آغــاز کــرد .
هــدف بــاراکا تولیــد محصــوالت باکیفیــت و اســتفاده از دانــش
روز صنعــت شــکالت بــوده و ســعی کــرده ،طعــم ایرانــی بــرای
شــکالت ایجــاد کنــد.
هــم اکنــون در شــرکت رضــوان شــکالت بالــغ بــر  550نفــر و
در گــروه ســرمایه و تجــارت رضــوان بیــش از  1200نفــر حضــور
دائــم و مســتمر دارنــد .
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شــهد :در اولیــن ســوال تولیــدات شــما در چنــد دســته بنــدی
قــرار دارد؟
شــرکت رضــوان شــکالت در چهــار گــروه اصلــی در حــال فعالیــت اســت:
 -1گــروه محصــوالت فانتــزی  :شــامل محصــوالت پذیرایــی  ،کادویــی ،
تــک نفــره  ،فلــه  ،انــواع محصــوالت پــودری و شــکالت صبحانــه
 - 2گــروه محصــوالت صنعتــی :شــامل انــواع محصــوالت مــورد نیــاز در
صنایــع بســتنی ،لبنــی  ،کارخانجــات کیــک  ،کلوچــه و صنایــع نــان
 -3گــروه محصــوالت قنــادی  :شــامل انــواع روکــش هــای کیــک  ،مغــزی
کیــک ،ژل هــای قنــادی ،کرمفیــل  ،فوندانــت و انــواع محصــوالت تزئینــی
 -4گــروه محصــوالت دســت ســاز  :شــامل محصــوالت قالبــی ،ترافــل و
محصــوالت روکشــی کــه تمام ـاً بــا دســت و کام ـ ً
ا مشــابه شــکالت هــای
بلژیکــی تولیــد مــی شــود .
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و ضمانــت
هــاو پشــتیبانی تولیــدات تــان را بیــان کنیــد؟
بــا توجــه بــه اینکــه شــکالت دارای اســتاندارد ملــی اســت ،تمــام محصوالت
تولیــدی از ایــن شــاخص پیــروی میکنــد .همچنیــن نظارتهــای دائمــی
و ســختگیرانه اداره نظــارت و نیــز رعایــت ســایر اســتانداردهای مرســوم
صنعــت غــذا و داشــتن واحدهــای کنتــرل و تضمیــن کیفیــت موجبــات
تولیــد محصــول ایمــن را فراهــم مــی ســازد .همچنیــن واحــد ارتبــاط بــا
مشــتریان  24ســاعته پذیــرای نظــرات ،پیشــنهادات و شــکایات مصــرف
کننــدگان محتــرم بــوده و بــه ســرعت نســبت بــه پیگیــری موضــوع اقــدام
مــی کننــد.
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
چیســت؟
تولیــد انــواع شــکالت هــای دســت ســاز و فانتــزی بــا ســایق مشــتری
و فرموالســیون جدیــد در بســته بنــدی هــای بســیار متنــوع کــه تــاش
شــبانه روزی همــه واحــد هــای کارخانــه را مــی طلبــد در دســتور کار
مدیــران رضــوان شــکالت قــرار دارد .
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده ایــد در

صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه چــه بازارهایــی و آیــا
شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و یــا حضــور
در نمایشــگاه هــای خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
از آنجائیکــه صــادرات کلیــد رشــد و توســعه هــر کشــوری اســت و مــا هــم از
آن مســتثنی نیســتیم و موضــوع صــادرات در صــدر اهــداف مــا قرارگرفتــه و
بــا تشــکیل تیــم صــادرات قــوی در نظــر داریــم کــه میــزان صــادرات خــود را
هرســال نســبت بــه ســال گذشــته ارتقــاء داده و خــدارو شــکر بــه ایــن مهــم
نیــز دســت یافتــه ایــم بــه طوریکــه هــم اکنــون بــه کشــورهایی از جملــه
روســیه  ،بحریــن  ،قطــر ،عــراق  ،عمــان  ،افغانســتان ،امــارات ،آذربایجــان
و مغولســتان ،ترکمنســتان ،اســترالیا ،کانــادا و لیبــی صــادرات داشــته و بــه
عنــوان یکــی از صــادر کننــدگان برتــر شــیرینی و شــکالت انتخــاب شــده
ایــم و ایــن افتخــار بزرگــی بــرای کشــور در گــروه صــادرات غیــر نفتــی و
مــواد غذایــی اســت  .رویکــرد بــاراکا بــه صــادرات بــه شــدت جــدی و بــر
پایــه توســعه پایــدار اســت .
شــهد :پتانســیل صنعــت غــذا و بخصــوص صنعــت شــیرینی و
شــکالت را در بخــش اقتصــاد چگونــه تحلیــل مــی کنیــد؟
ـ قطع ـاً چالــش کلیــه بنگاههــای اقتصــادی کــه مجموعــه رضــوان شــکالت
نیــز از آن مســتثنی نمــی باشــد کمبــود نقدینگــی بــوده کــه یکــی از چالــش
هــای اصلــی و مشــکالت مهــم واحدهــای صنعتــی مــی باشــد
ـ بــا رســیدن بــه باالتریــن ســطح از کیفیــت محصــوالت شــیرینی و
شــکالت  ،افزایــش رضایــت مشــتریان  ،کاهــش بهــای تمــام شــده  ،رعایــت
اســتانداردهای بیــن المللــی و رعایــت شــاخصه هــای زیســت محیطــی مــی
تــوان در بازارهــای بیــن المللــی نقــش پررنــگ تــری را ایفــا نمــود کــه ایــن
امــر موجــب شــکوفایی بخــش صــادرات و همچنیــن افزایــش ارزآوری در
بخــش صــادرات غیــر نفتــی خواهــد شــد .بایــد تولیــد کننــدگان و دولــت
در یــک تیــم قــرار بگیرنــد و هدفشــان فتــح بازارهــای صادراتــی باشــد .امــا
گاهــی مشــاهده مــی شــود موضوعــات و مصوبــات داخلــی از جملــه تیــم
تخصیــص ارز و بازگشــت ارز ،فرصتهــای از دســت رفتــه ی زیــادی در حــوزه
فــروش ایجــاد مــی کنــد.
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بیـوک رسولوی مدیرعامل گروه صنعتی ناربن

هــر روز تولیــد یــک
خاطــره خــوش اســت

بیــــوک رســولوی مدیــر عامــل شــرکت ارس پــر بنیــس و گــروه صنعتــی ناربــن
متولــد ســال  1335؛ نیــم قــرن در صنعــت صنایــع غذایــی فعالیــت کــرد و کارش
را بــا تولیــد کیــک و ســپس کلوچــه از ســال  1348در کنــار پــدرش کــه از ســال
 1344تولیــد کیــک را شــروع کــرد؛ آغــاز نمــود و اینــک خوشــحال اســت کــه در
کارخانجــات و واحدهــای احداثــی حــدودا ً دو هــزار پرســنل در قالــب  5برنــد در 6
واحــد تولیــدی فعالیــت مــی کنــد ،گفتگویــی بــا ایــن کارآفریــن انجــام دادیــم
کــه باهــم مــی خوانیــم:

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و
شــهد :در اولیــن ســوال ،دســته بنــدی تولیــدات شــما بــه
ضمانتهــاو پشــتیبانی تولیداتتــان را بیــان کنیــد؟
چــه صــورت اســت؟
بــه روز بــودن در تولیــد ،نــوع آوری ،رعایــت کامــل کیفیــت محصــوالت
تولیدات ما شش گروه کاال را شامل میشوند که عبارتند از :
تولیــدی خودمــان و اخــذ رضایــت مشــتریان عزیــز بــا ارائــه کاالی
 -1کاپ کیــک هــای قالبــی  ،ســاده  ،کاکائــو  ،مغــزدار  ،کشمشــی و
باکیفیــت و مــورد قبــول ؛ در واقــع کیفیــت هــدف ماســت
آجیلــی
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
 -2انــواع کیــک هــای الیــه ای ( اســپنج کیــک هــا )  ،دو الیــه  ،ســه
چیســت؟
الیــه  ،ســوییس رول  ،روکــش دار و ســاده
تنوع های خوبی را تنــوع هــای خوبــی را در دو ســاله اخیــر در ســبد محصــوالت
-3انواع کلوچه  ،کوکی  ،و شیرینی خشک مغزدار
-4انــواع بیســکویت هــای ســاده  ،کــرم دار  ،ســبوس دار  ،در دو ساله اخیر داشــته ایــم کــه توانســته بــا رقبــای خارجــی در بــازار
در سبد محصوالت صــادرات برابــری و بعضــاً فراتــر از آن هــا نیــز باشــد
بیســکویت هــای روکــش دار
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده
و
مختلــف
هــای
طعــم
در
ســاده
 -5انــواع ویفــر هــای
داشته ایم که
توانسته با رقبای ایــد در صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه
همچنیــن ویفرهــای روکــش دار
چــه بازارهایــی و آیــا شــرایط کنونــی را بــرای حضور
 -6انواع شکالت با طعم های مختلف  ،مغزدار و ساده
خارجی در بازار
در بازارهــای جهانــی و یــا حضــور در نمایشــگاه هــای
شــهد :ویژگــی تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر
صادرات برابری و
خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
رقبــا چیســت؟
آنها
خیلــی خوشــحالم کــه همــکاران خوبمــان در صنعت شــیرینی بعض ًا فراتر از
بلــه در بخــش صــادرات اقدامــات موثــری داشــته ایــم کــه
و شــکالت محصــول بــا کیفیــت تولیــد میکننــد و مــا نیــز نیز باشد  /خیلی توانســتهایم در بازارهــای کشــورهای همســایه بــازار خوبــی
خوشحالم که
را ایجــاد کنیــم و البتــه حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی
در جهــت اعتــای نــام کیــک و بیســکویت و کلوچــه نهایــت
ســعی و تــاش را بــه کار گرفتــه ایــم کــه بــا تولیــد کاالی بــا همکاران خوبمان جهــت معرفــی کاالهــای بــا کیفیــت ایرانــی میتوانــد موثــر
کیفیــت ضمــن اینکــه در دســتیابی بــه ایــن مهــم گام برداریم در صنعت شیرینی باشــد
؛ بتوانیــم ضمــن ارائــه محصــول مقبــول بــه مشــتریان عزیــز و شکالت محصول شــهد :پتانســیل صنعــت شــیرینی و شــکالت را در
یــک رقیــب جــدی بــرای تولیــدات ســایر کشــورها باشــیم و با کیفیت تولید بخــش اقتصــاد چگونــه تحلیــل مــی کنیــد؟
پتانســیل صنعــت شــیرینی و شــکالت خوشــبختانه در نقــش
همچنیــن کاالی ایرانــی را بــا افتخــار بــه بازارهــای جهانــی
میکنند
ارز آور بســیار بــاال و خــوب ارزیابــی میکنیــم کــه تــا بــه
ارائــه دهیــم
االن نیــز ایــن اصــل را ثابــت کــرده اســت کــه میتــوان
شهد :بهترین خاطره صنعتی تان؟
بــا اقدامــات کارشناســی بهتــر در شــناخت بازارهــای هــدف و فــروش
هر روز تولید خودش یک خاطره است !
کاالی باکیفیــت بــا برندهــای ایرانــی ســهم بیشــتری را اخــذ کــرد کــه
بــه یــاد دارم یــک روز تصمیــم گرفتــم اوایــل ده هفتــاد کیــک مغــزدار
متاســفانه گـهگاه کاالئــی بــا برندهــای ایرانــی صــادر میشــود کــه اگــر
را تولیــد نمایــم کــه در مــدت کمتــر از یــک هفتــه لفــاف و ماشــین
منطــق و کیفیــت در آن بازارهــا حاکــم باشــد ایــن کاالی بیکیفیــت
آالت ؛ و امکانــات را فراهــم و کیــک مغــزدار را روانــه بــازار کــردم و
جایگاهــی نخواهــد داشــت کــه ایــن میتوانــد بزرگتریــن تهدیــد بــرای
بهتریــن دســتاوردم آوردن ماشــین آالت پــن کیــک و فــان کیــک و
ایــن صنعــت در آینــده باشــد
تولیــد آن بــود کــه تــا آن موقــع نــه در ایــران بلکــه در خــاور میانــه نیــز
تولیــد نشــده بــود !
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تافیترش
با بـرنـد
«یامـان»
اولیــن
محصـول
ارگانیـک
تافی

شــرکت آذرشــهد در شهرســتان ارومیــه واقــع در اســتان آذربایجــان غربــی از ســال  1356فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده و دارای
باالتریــن تنــوع محصــول در ســطح کشــور اســت .
ایــن مجموعــه انــواع محصــوالت خــود را بــا نــام تجــاری :رانــا ،رامــوز ،رافونــه و یامــان تولیــد مــی کنــد کــه ایــن اقــام شــامل :
انــواع کیــک ،بیســکویت ،شــکالت ،تافــی ،آدامــس ،آبنبــات ،پاســتیل و ویفــر اســت و در فرصــت نمایشــگاه گفتگویــی بــا میرعلــی
هاشــمی مدیرعامــل آذرشــهد انجــام دادیــم کــه باهــم مــی خوانیــم
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شــهد :در اولیــن ســوال ،ویژگــی تولیــدات شــما نســبت بــه
دیگــر رقبــا چیســت؟
تولیــد محصــوالت متنــوع  ،انحصــاری و پتانســیل تولیــد محصــوالت
جدیــد متناســب بــا نیــاز روز مشــتری .
شــهد :بهتریــن خاطــره صنعتــی خــود و بهترین دســتاوردتان
...؟
تولیــد تافیتــرش بــا برنــد «یامــان» بعنــوان اولیــن محصــول ارگانیــک
در ایــران باعــث رونــق ظرفیــت کنســانتره و کپیبــرداری ســایر
کارخانجــات رقیــب در تولیــد محصــوالت مشــابه مــا بــود.
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و
ضمانتهــاو پشــتیبانی تولیداتتــان را بیــان کنیــد؟
شــرکت بــا بهــره گیــری از افــراد متخصــص و تکنولــوژی مــدرن و
اســتفاده نمــودن از مــواد اولیــه مرغــوب در جهــت توســعه  ،همــراه بــا
کیفیــت مطلــوب در راســتای مشــتری مــداری گام بــر مــی دارد.
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
چیســت؟
تولیــد انــواع حلواهــای ســنتی ســوغات شهرســتان ارومیــه بــه صــورت
صنعتــی
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده ایــد در
صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه چــه بازارهایــی
و آیــا شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و
یــا حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
 %50تولیــدات شــرکت آذرشــهد بــه کشــورهای همجــوار ماننــد  :عــراق
 ،آذربایجــان  ،ترکمنســتان  ،افغانســتان و تاجیکســتان مــی باشــد و

هــم اکنــون در حــال بررســی بــرای حضــور در بــازار کشــور اســترالیا
اســت .بــا توجــه بــه اثبــات توانایــی در صــادرات محصــوالت شــرکت
آذرشــهد جهــت حضــور در بازارهــای جهانــی و نمایشــگاه هــای
خارجــی رویکــرد مثبتــی دارد
شــهد :پتانســیل صنعــت شــیرینی و شــکالت را در بخــش
اقتصــاد چگونــه تحلیــل مــی کنیــد؟
بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت شــیرینی و شــکالت از عمــده صنایــع
تبدیلــی کشــاورزی اســت در صــورت مهیابــودن شــرایط بــرای صادرات
میتوانــد از نظــر اقتصــادی و تــداوم تولیــد و ارزآوری بــه کشــور _
شــکوفایی بخــش کشــاورزی و صنعتــی نقــش بســزایی داشــته باشــد.
شــهد :صنعــت غــذا بــا چــه اقداماتــی میتوانــد بازارهــای
بیشــتر بینالمللــی را تســخیر کنــد؟
بــا توجــه بــه نیــاز کشــورهای همجــوار بــه محصــوالت شــیرینی
و شــکالت در صــورت حمایــت دســتگاه هــای اجرایــی ذیربــط مــی
توانــد بــه عنــوان قطبهــای اصلــی ارزآوری بــه کشــور از جهــت صنایــع
تبدیلــی محصــوالت کشــاورزی باشــد و بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای
جدیــد در تولیــد محصــوالت آردی و شــکری  ،تولیــد محصــول بــا
کیفیــت و اســتاندارد جهانــی مــی تــوان بازارهــای صادراتــی بیشــتری
را تســخیر کــرد
شــهد :و چــه موانعــی اکنــون مهمتریــن مانــع رشــد تولیــد و
صــادرات در ایــن بخــش اســت؟
نوســانات شــدید قیمــت مــواد اولیــه مــورد اســتفاده  ،قوانیــن دســت و
پاگیــر واردات مــواد اولیــه  ،عــدم تامیــن مــواد اولیــه در مــوارد خــاص
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فرهادتاجیک ،مدیرعامل بیسکویت گرجی

بیســکوپالس بــا داشــتن 12
ویتامیــن و  5مــاده معدنــی
نگیــن محصــوالت گرجــی
فرهــاد تاجیــک از ســال  92تحــت عنــوان مدیرعامــل شــرکت بیســکویت گرجــی مشــغول بــکار شــد و در طــول ایــن مــدت موفــق
شــد تیــم جــوان و باانگیــزهای را در کنــار مشــاوران بــا تجربــه در شــرکت تشــکیل دهــد ،بــا توجــه بــه قدمــت  58ســاله شــرکت این
نیــروی جــوان باعــث شــده تــا چهــره شــرکت عــوض شــود و محصــوالت نوآورانــه و خــاق تولیــد شــود .کــه صــد البتــه ایــن اول
راه اســت و پتانســیل ایــن تیــم و مجموعــه بیــش از ایــن اســت ،محصــول هــای گرجــی امــروز بــا طرفــداران بیشــماری روبروســت و
موفقیــت برندینــگ آن مشــهور اســت ،بــه همیــن دلیــل گفتگویــی بــا ایــن فعــال صنعــت انجــام دادیــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم.

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

در نمایشــگاه هــای خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
شــهد :در اولیــن ســوال ،دســته بنــدی تولیــدات شــما و ویژگــی
در بخــش صــادرات عــاوه بــر بــازار عــراق و افغانســتان ،دیگــر کشــورها را
تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر رقبــا چیســت؟
بررســی کردیــم و تــوا نســته ایــم در برخــی از آن ورود کنیــم ،ورود بــه
تولیــدات شــرکت گرجــی بــه صــورت بیســکویت هــای خشــک ،بیســکویت
بــازار هــای اروپــا از جملــه آلمــان و همچنیــن کشــورهایی مثــل اســترالیا
هــای کرمــدار ،کراکــر ،ویفــر و کیــک اســت کــه خطــوط جدیــد در حــال
و کانــادا از دیگــر دســتاوردهای ماســت .در نمایشــگاههای خارجــی شــرکت
نصــب بــه تنــوع کاالیــی ایــن شــرکت خواهــد افــزود
نداشــتیم ولــی برنامــه ریــزی بــرای ســال هــای آینــده در ایــن خصــوص
شهد :بهترین خاطره صنعتی را در چه می دانید؟
شــده اســت کشــورهای حــوزه دریــای خــزر و خلیــج فــارس فرصــت هــای
هــر روز کــه یــک پــروژه بــه ثمــر مــی رســد و محصــول بصــورت انبــوه تولیــد
خوبــی اســت کــه مــا ســعی بــر اســتفاده از آنهــا داریــم و بــه شــکر خــدا در
مــی گــردد یــک خاطــره خــوش صنعتــی اســت و انتخــاب بهتریــن آن کار
ایــن خصــوص موفــق بــوده ایــم
دشــواری اســت .بهتریــن دســتاورد شــاید بعــد از پــروژه هــای
شــهد :پتانســیل صنعــت غــذا و شــیرینی و شــکالت
زیــادی کــه در طــول کاری خــود انجــام داده ام ایــن بــود کــه
صنعت شیرینی
در ســال  97رکــورد تولیــد و فــروش را در مجموعــه بیســکویت شکالت یکی از صنایع را چطــور توصیــف مــی کنیــد و چــه موانعــی اکنــون
مهمتریــن مانــع رشــد تولیــد و صــادرات در ایــن
گرجــی بــا آن همــه دشــواری هــای تامیــن مــواد و ملزومــات و موفق است که در رده
بخــش اســت؟
نقدینگــی بدســت آوردیــم
صنایع
ارزآورترین
در خصــوص پتانســیل صنعــت غــذا ،منحصــرا شــیرینی
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و
قراردارد و تقریبا
و شــکالت بایــد گفــت صنعــت شــیرینی شــکالت یکــی از
ضمانتهــاو پشــتیبانی تولیداتتــان را بیــان کنیــد؟
مشــتری مــداری در خــط مشــی شــرکت بیســکویت گرجــی تولیدکنندگان ما قادر صنایــع موفــق اســت کــه در رده ارزآورتریــن صنایــع قــراردارد
قــراردارد و مــا بــا برقــراری کانالهــای زیــاد ارتباطــی بــا خواهند بود به سبب و تقریبــا تولیدکننــدگان مــا قــادر خواهنــد بــود بــه ســبب
مشــتریان خــود در ارتبــاط هســتیم بــه گونــه ای کــه پیــج کیفیت محصوالت کیفیــت محصــوالت خــود بــا رقبــای اروپایــی رقابــت کننــد
بنابرایــن بــا وجــود ظرفیــت خالــی ایــن کارخانــه هــا،
اینســتاگرام شــرکت گویــای ایــن مطلــب اســت ،مــا محصــوالت
اروپایی
رقبای
با
خود
پتانســیل جــذب نیــرو ،درآمــد صادراتــی و افزایــش تولیــد در
خــود را تــا لحظــه ای کــه بدســت مشــتریان برســد دنبــال مــی
رقابت کنند
ایــن صنعــت نهفتــه اســت .صنعــت شــیرینی شــکالت همواره
کنیــم و بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه بــا پشــتیبانی از آنهــا ،راه
در صــادرات غیــر نفتــی یــا اولیــن صنعــت ارزآور بــوده اســت
موفقیــت بــاز خواهــد شــد.
یــا دومیــن صنعــت ارزآور ،بنابرایــن بــا توجــه بــه پتانســیل موجــود قطعــا
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
تــوان ارزآوری بیشــتر وجــود دارد کــه ایــن مهــم خــود نیازمنــد حمایــت
چیســت؟
عملــی دولــت مــی باشــد.
جدیدتریــن تولیــد مــا محصــول بیســکوپالس اســت ،ایــن محصــول بــا
در خصــوص موانــع موجــود در جهــت رشــد تولیــد و صــادرات عــرض کنــم
داشــتن  12ویتامیــن و  5مــاده معدنــی بصــورت یــک نگیــن در محصــوالت
کــه کارخانجــات تولیــدی بایــد از قوانیــن دســت و پاگیــر رهــا گردنــد ،تــا
گرجــی خواهــد درخشــید و کــودکان ایــن مــرز و بــوم مــی تواننــد با اســتفاده
بتواننــد بــدون دغدغــه بــه صــادرات و افزایــش میــزان تولیــد فکــر کننــد
از آن بصــورت مــداوم همــواره شــاداب و ســرزنده باشــند البتــه مصــرف آن
.هــر روز یــک قانــون کــه متاســفانه ماننــد ســدی در راه تولیــد اســت باعــث
محــدود بــه کــودکان نیســت و ایــن و یتامیــن هــا و ریــز مغــزی هــا بــرای
عــدم رونــق تولیــد خواهــد شــد .بحــث تعهــد ارزی همچنــان بــزرگ تریــن
همــه در تمــام ســنین مفیــد اســت.
چالــش صادرکننــدگان اســت کــه بانــک مرکــزی هنــوز کانــال هــای مالــی
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده ایــد در
صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه چــه بازارهایــی و آیــا
و ارزی در کشــورهای عــراق و افغانســتان را مشــخص نکــرده اســت.
شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و یــا حضــور
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بــا افزایــش اطالعــات عمومــی دربــارهی تاثیــر بالقــوهی رژیــم
غذایــی بــر ســامتی انســان ،منجــر بــه گشــایش دروازههــای
جدیــدی در صنعــت غــذا بــرای تولیــد محصــوالت غذایــی
کاربــردی شدهاســت .ایــن افزایــش اهمیــت بــرای مصــرف مــواد
غذایــی بــا خواصــی فراتــر از مــوارد مرســوم ،از جملــه تامیــن
انــرژی و مــواد مغــذی ،توجــه محققیــن را بــه ســمت مــواد
مغــذی زیســتی بــا منشــا طبیعــی جلــب کردهاســت .از طرفــی،
غذاهایــی کــه منشــا دریایــی دارنــد ،بــه دلیــل فراوانــی مــواد
فعــال زیســتی در خــود بــه خوبــی ایــن خواســتهها را بــرآورده
میکننــد .یکــی از منابــع مــورد اطمینــان دریایــی کــه بــه دلیــل
محتــوای غنــی مــواد شــیمیایی مغــذی و مفیــد میتواننــد مــورد
اســتفاده قــرار گیرنــد ،جلبکهــا هســتند.
جلبکهــا گــروه بزرگــی از ارگانیســمها هســتند کــه عمــری
ی بــر روی زمیــن دارنــد .جلبکهــا در عیــن تشــابهات
طوالنــ 
فــراوان بــا گیاهــان ،تفاوتهــای چشــمگیری نیــز دارنــد؛
جلبکهــا متنــوع تــر از گیاهــان و در عیــن حــال
ناشــناختهتراند .بیــش از نیمــی از فتوســنتز بــر روی
زمیــن توســط جلبکهــا انجــام میشــود و نقــش مهمــی در
شــکلگیری و پایــداری بیوســفر زمیــن دارنــد.
ماکروجلبک و میکروجلبکها
جلبکهــا بــه طــور عمــده شــامل  2گــروه ماکروجلبکهــا و
میکروجلبکهــا بــوده و گســترهی وســیعی از گونههــای مختلــف
از جلبکهــای ســبز-آبی ،کــه نوعــی باکتریهــای گــرم منفــی
هســتند ،تــا علفهــای غولپیکــر دریایــی  10متــری را شــامل
میشــوند .ماکروجلبکهــا شــامل ســه دســتهی phaeophyta
(قهــوهای)( chlorophyta ،ســبز) و ( Rhodophytaقرمــز)
بــوده و کاربردهــای وســیعی در زمینههــای مختلــف غذایــی،
دارویــی ،کشــاورزی ،خــوراک دام و آرایشــی و بهداشــتی دارنــد

جلبــک هــای  Nori، wakameو  Kombuاز دیربــاز در
جنــوب شــرق آســیا بــه عنــوان مــادهی غذایــی اســتفاده مــی
شــد .همچنیــن جلبکهــای قهــوهای نیــز بــه عنــوان منبــع اصلــی
مــواد ژالتینــی و پایدارکننــدهی گیاهــی از ســالهای دور مــورد
اســتفاده قــرار گرفتهاســت .شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت جلبــک
 Noriشناختهشــدهترین و پرمصرفتریــن جلبــک در ســطح
جهــان باشــد .ایــن جلبــک بومــی ژاپــن ،از مــواد اصلــی در پخــت
غــذای سوشــی اســت کــه طرفــداران زیــادی در ســطح جهــان دارد.
 Wakameو  Kombuنیــز بــه عنــوان غــذای گیاهــی مصــرف
بســیار زیــادی در شــرق آســیا بهخصــوص کــره و ژاپــن داشــته و
دارای بــازاری بــه ارزش چندیــن میلیــارد دالر در جهــان هســتند.
جلبکهــای مذکــور بصــورت مســتقیم و بــدون انجــام فرآینــد
خاصــی بــه مصــرف غذایــی میرســند و معمــوال در ســبد غذایــی
مــردم ایــران کاربــردی نیســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه گــروه
دیگــری از جلبکهــا را تقریبــا همــهی ایرانیهــا و مــردم دنیــا
مصــرف میکننــد .اگــر بــر روی بســتههای مــواد غذایــی و
ترکیبــات ایــن مــواد نگاهــی انداختهشــود ،احتمــاال وجــود
مــادهای بــا عنــوان «پایدارکننــده یــا اســتابیالیزر»
بهعنــوان بخشــی از ترکیــب مــادهی مصرفــی جلــب
توجــه میکنــد .پایدارکنندههــا در مــواد غذایــی و بخصــوص
نوشــیدنیها ،دســرها و بســتنیها بــه عنــوان قوامدهنــده و عامــل
ژالتینــی اســتفاده میشــوند .بخــش عمــدهای از پایدارکنندههــا از
گروهــی از جلبکهــای قهــوهای اســتخراج شــده و کاربــرد وســیعی
در صنایــع غذایــی دارنــد.
از جملــه شــناخته شــدهترین پایدارکنندههــای پایــه
جلبکــی مــی تــوان بــه آگار ،آلژینــات و کاراگینــان اشــاره
کــرد.
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نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

آگار چیست؟
آگار ،پلیســاکاریدی خطــی اســت کــه از دیــوارهی جلبکهــای
قرمــز ،بخصــوص گراســیالریا و ژلیدیــوم اســتخراج مــی شــود .ایــن
مــاده بــه شــکل پــودر ســفید یــا شــیری رنــگ تولیــد میشــود.
آگار در صنایــع غذایــی بهعنــوان پایدارکننــده و قوامدهنــده
در دســرها ،شــیرینیجات ،لبنیــات ،غذاهــای آمــاده و ژلههــا
کاربــرد دارد .آگار بــرای اولیــن بــار در ســال  1658توســط Mino
 Tarozeamonدر ژاپــن کشــف شــد .بــه طــور کلــی ،اولیــن
بــار در جنــوب شــرقی آســیا از خاصیــت ژالتینــی آگار اســتفاده
شدهاســت.
آلژینــات پلیمــری زیســتی اســت کــه بــه طــور عمــده از
جلبکهــای قهــوهای سارگاســوم اســتخراج میشــود.این مــاده
بــه صــورت خالــص وجــود نــدارد و بایــد آن را بــه صــورت نمــک
آلژینــات از دیــوارهی ســلولی جلبــک اســتخراج نمــود .آلژینــات
ســدیم قابلیــت تشــکیل ژل ،افزایــش اســتحکام بافتهــا ،
پایدارکنندگــی و تشــکیل فیلــم دارد.
کاراگینان صمغی از جلبک قرمز
کاراگینــان کــه از خانــواده ســولفاته خطــی پلیســاکارید اســت،
صمغــی اســت کــه از جلبــک دریایــی قرمــز اســتخراج میشــود.
عصــاره ژالتینــی کــه از گونــهای جلبــک دریایــی بــا نــام خــزه
ایرلنــدی (کونــدرس کریپتــوس )Chondrus crispus ،گرفته
میشــود ،صدهــا ســال اســت کــه بــه عنــوان افزودنیهــای مــواد
غذایــی اســتفاده میشــود .کاراگینــان بــه عنــوان جایگزیــن
ژالتیــن در غذاهــای گیاهخــواری اســتفاده میشــود
از طــرف دیگــر ،میکروجلبکهــا (ریزجلبکهــا) پتانســیل باالیــی
بــرای برآوردهســازی پایــدار نیازهــای غذایــی جمعیــت روزافــزون،
بهویــژه در زمینــه نیازهــای پروتئینــی دارنــد و از منظــر محیــط
زیســتی نیــز ،برتریهــای چشــمگیری نســبت بــه منابــع مــورد
مصــرف کنونــی دارنــد.
بــا اســتفاده از ریزجلبکهــا در مــواد غذایــی میتــوان
محتــوای مــواد مغــذی غــذا را بــه گون ـهای افزایــش داد
کــه دارای خــواص ســامت محــور بــرای انســان شــوند.
ریزجلبکهــا ایــن توانایــی خــود را مدیــون داشــتن مــواد
شــیمیایی ارزشــمندی مثــل محتــوای پروتئینــی بــاال ،پروفایــل
آمینواســید متعــادل ،کارتنوئیدهــا ،اســیدهای چــرب ،ویتامیــن ،و
ســایر مــواد فعــال زیســتی میباشــند.

ریزجلبــک در بــازار بــه عنــوان مکملهــای غذایــی بــه
صــورت کپســول ،قــرص یــا پــودر خشــک
امــروزه اکثــر محصــوالت بــر پایــه ریزجلبــک در بــازار بــه عنــوان
مکملهــای غذایــی بــه صــورت کپســول ،قــرص یــا پــودر
خشــک بــه فــروش میرســند ،امــا تقاضــای رو بــه افزایــش
بــرای محصــوالت غنــی و مفیــد ،بهخصــوص زیســتتوده
ریزجلبکهــا ،باعــث ســوق بــازار بــه ســمت تولیــد رنــج متنوعــی
از محصــوالت غنیشــده بــا ایــن مــواد ســودمند شدهاســت.
محصولهای تولیدشده از ریزجلبکها
عمــده محصوالتــی کــه میتــوان از ریزجلبکهــا تهیــه کــرد
بــه دو دســته تقســیم میشــوند -1 :آن دســته از مــواد غذایــی
کــه میتــوان از ریزجلبکهــا در آنهــا بــه عنــوان رنگدهنــده
طبیعــی اســتفاده کــرد و ؛  -2آن دســته از مــواد غذایــی کــه از
ریزجلبکهــا در آنهــا بــه عنــوان اهرمــی بــرای افزایــش محتــوای
مغــذی در محصــوالت نهایــی اســتفاده میشــوند.
اســتفاده از ریزجلبــک در دســتور تولیــد خوراکیهــای مــورد
مصــرف روزانــه مثــل نــان بــا رونــد رو بــه رشــد مواجــه اســت
کــه باعــث آشــنایی و عالقهمنــدی عامــه مــردم بــه ایــن
محصــوالت شدهاســت.
متاســفانه ،بــا توجــه بــه تکنولــوژی پیشــرفتهی مــورد نیــاز بــرای
کشــت و فــرآوری ریزجلبــک و عــدم پیشــرفت در ایــن زمینــه،
تعــداد گونههایــی کــه در مقیــاس صنعتــی تولیــد میشــوند و
واحدهــای تولیــد کننــده آنهــا محــدود اســت .یکــی از گونههایی
کــه در حــال حاضــر بــه طــور گســترده تجاریســازی شــده و
مــورد مصــرف قــرار میگیــرد ،کلــرال ولگاریــس میباشــد .ایــن
ریزجلبــک بــه دلیــل فراوانــی ،ســادگی کشــت و محتــوای غنــی
خــود ،بــه عنــوان یــک مکمــل غذایــی توجــه زیــادی را بــه
خــود جلــب کردهاســت .عصــاره کلــرال اثــرات آنتیاکســیدانی،
ضدســرطانی ،ضدالتهابــی و ضدمیکروبــی داشــته و قــادر بــه
کاهــش فشــار خــون و ســطح کلســترول اســت.
اسپرولینا گونه ی دیگری از ریزجلبکها
گونــه دیگــری کــه بــه واســطه مــواد ســازندهاش در صنایــع
غذایــی مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت ،اســپرولینا اســت.
اســپرولینا هــم بــه صــورت رنگدانــه و هــم بهتنهایــی و بــرای
غنیســازی مــواد غذایــی مــورد مصــرف قــرار میگیــرد .ایــن
ریزجلبــک فنــری شــکل ،حــاوی  50الــی  70درصــد پروتئیــن،
غنــی از ویتامینهــای گــروه ب (بخصــوص کوباالمیــن)،
ویتامیــن  ،Eو فیکوســیانین اســت .فیکوســیانین یــک رنگدانــه
پروتئینــی اســت کــه عــاوه بــر خــواص آنتیاکســیدانیاش ،بــه
دلیــل رنــگ آبــی خــود در صنعــت رنگهــای خوراکــی مــورد
توجــه قــرار گرفتهاســت [ .]15در حــال حاضــر ،شــیرینیجات
غنــی شــده توســط ریزجلبــک اســپرولینا کــه عــاوه بــر طعــم
دلنشــین ،دارای فوایــد بســیار بــرای ســامتی انســان اســت ،بــا
فرموالســیونی اختصاصــی توســط محققیــن بانــک ملــی جلبــک
ایــران تهیــه شدهاســت.
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کارخانــه شــمسآذر ،مجهــز بــه مدرنتریــن ماشــین
آالت روز دنیــا در زمینــه تولیــد انــواع آرد
مجتمــع تولیــدی شــمس آذر در ســال  1358تحــت عنــوان شــرکت آرد ســازی شــمس آذر مــورد بهــره
بــرداری قــرار گرفــت ،در ســال  1381بــا تغییــر در کادر مدیریــت و مالکیــت شــرکت و همچنیــن ســپری
شــدن عمــر مفیــد ماشــین آالت ،کلیــه ماشــین آالت تولیــد آرد تعویــض و بــا واردات از کشــورهای ترکیــه و
آلمــان کارخانــه مــورد بازســازی قرارگرفــت.
در ســال  1389همــراه بــا آزاد ســازی ،واحــد تحقیــق و توســعه ایــن مجموعــه بــا تحقیقــات میدانــی در
طیــف وســیعی از صنایــع مختلــف راز موفقیــت ایــن مجموعــه را کیفیــت و در پــی آن ثبــات در کیفیــت
اعــام نمــود.
تقاضــای روز افــزون مشــتریان ،مدیــران ایــن شــرکت را وادار نمــوده تــا در ســال  1390مدرنتریــن ماشــین
آالت روز دنیــا در زمینــه تولیــد انــواع آرد مــن جملــه آرد ماکارونــی را وارد و نصــب نماینــد ،تــا بتواننــد
بهتریــن کیفیــت در زمینــه تولیــد آرد بــا ظرفیــت روزانــه  400تــن را داشــته باشــند.
پــس از تحقــق کیفیــت گام دوم ثبــات در کیفیــت شــروع شــد ،تاســیس ســیلوهای فلــزی تمــام مکانیــزه
ذخیــره ســازی گنــدم بــا هــدف ذخیــره ســازی حــدود  32›000تــن مرغوبتریــن گندمهــای ســطح کشــور و
خــارج از کشــور راه را بــرای تثبیــت کیفیــت همــوار ســاخت.
مدیــران مجموعــه شــمس آذر بــا تحقیــق در زمینــه کارخانــه هــای تولیــد کننــده ماکارونــی یافتنــد کــه موفقیــت در زمینــه تولیــد ماکارونــی بعــد از مــواد
اولیــه بــا کیفیــت ،وجــود ماشــین آالتــی منطبــق بــا تکنولــوژی روز دنیــا مــی باشــد .بــه همیــن خاطــر اقــدام بــه نصــب و راه انــدازی مــدرن تریــن خــط
تولیــد ماکارونــی (خــط تولیــد کانتینیــوس در فــاز اول) بــا ظرفیــت روزانــه  30تــن نمــوده اســت .در فرصــت نمایشــگاه گفتگویــی بــا مدیــر بازرگانــی
کارخانــه آقــای امیــر ارســان نجفیــان انجــام دادیــم:
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بازخــورد فعــال» عمــل کنــد .ایــن کار باعــث میشــود تــا ایدههــای
شــهد :در اولیــن ســوال ،دســته بنــدی تولیــدات شــما بــه
جدیــد دربــاره محصــوالت و خدماتمــان را جمــعآوری کــرده و نظــر
چــه صــورت اســت؟
مشــتریان بــرای بهتــر کــردن آنهــا را بدانیــم
آرد ،ماکارونی ،کیک و کلوچه
وقتــی شــرکتمان بــا رویکــردی مشــتریمحور کار کنــد ،بــا
شــهد :ویژگــی تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر رقبــا
مصرفکننــدگان تعامــل کــرده و تجربــه آنهــا را بهبــود میبخشــد.
چیســت؟
ایــن بهتریــن راه ایجــاد یــک برنــد منحصربهفــرد و بهینــه کــردن
زمان پخت سریع -بدون مواد افزودنی
ارزشــی اســت کــه ارائــه میدهیــم .ســهم بازارمــان افزایــش
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری»
و ضمانتهــاو پشــتیبانی تولیداتتــان را بیــان در حال حاضر ،خواهــد یافــت و کســبوکارمان ســودآورتر خواهــد شــد.
شــهد :آیــا در ایــن بخــش مــی تــوان در بخــش
کنیــد؟
مجموعه شمس
ارزآوری نقــش پررنگــی را داشــت؟
نیروی مشتریان  +مشارکت فعال = با سودآوری کالن
یعنــی اگــر نیازهــا یــا نیروهــای اصلــی مشــتریان را کشــف آذر متشکل از بله به لطف خدا
کــرده و آنهــا را بــا مشــارکت فعــال جــذب کنیــد ،بــه ســود کارخانه آرد سازی شــهد :چــه موانعــی اکنــون مهمتریــن مانــع رشــد
و ماکارونی با
تولیــد و صــادرات در ایــن بخــش اســت؟
کالنــی دســت خواهیــد یافــت.
قیمتهــای خــود را بــر اســاس مطالعــه مشــتریان هــدف سه دهه تجربه دانــش و ارتباطــات بازاریابــی صــادرات ،مدیریــت کلــی
بهینــه کنیــم .ببینیــم مشــتریان قبــل از انتخــاب محصــوالت به عنوان یکی صــادرات ،ویژگیهــای محصــول و موقعیــت رقابتــی صــادرات-
کمبــود منابــع مالــی و اطالعــات ناکافــی بــازار ارائــه شــده
مــا چنــد محصــول دیگــر را بررســی کردهانــد .اگــر محصــوالت از فعاالن برتر
توســط دولت-رقابــت ســخت تولیدکننــدگان خارجــی ،انــدازه
زیــادی را بررســی کــرده باشــند ،نشــان میدهــد کــه قیمــت
صنعت آرد و نان شــرکت و ملزومــات مالــی
مــا مناســب اســت.
مشــتریان خــود را بــه دقــت ارزیابــی کنیــم و ببینیــم از در سطح کشور شــهد :مهمتریــن «فرصــت و تهدیــد» را در شــرایط
کنونــی اقتصــادی بــه چــه صــورت میدانیــد؟
و کشورهای
محصــوالت و خدمــات مشــابه محصــوالت شــما چگونــه
اســتفاده میکننــد« .نقــاط درد» مشــتریان را کشــف کنیــم همسایه شناخته ثبــات اقتصــادی فعلــی ،مهمتریــن دســتاورد اقتصــادی
و بــرای التیــام بخشــیدن بــه آنهــا بهســختی تــاش کنیــم.
دولــت یازدهــم و دوازدهــم اســت و بایــد بــا جدیــت
شده است
تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت بلهگــو کار ســختی نیســت.
تمــام ،از ایــن دســتاورد مهــم صیانــت شــود
فقــط افرادمــان را تشــویق کنیــم تــا پاســخ مثبــت دادن را بــه
و تهدیــد موجــود ،رونــد کنــد ســرمایه گــذاری و نــرخ
ـود
ـ
خ
ـرکت
عــادت خــود تبدیــل کننــد .واژه نــه را از دایــره لغــات شـ
پاییــن رشــد موجــودی ســرمایه خالــص در اقتصــاد ایــران اســت
خــط بزنیــم
از هــر ســکو بــه نحــوی اســتفاده کنیــم کــه ماننــد یــک «ماشــین
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گفتگو با مدیران شاهين سردشت اذربايجان غربي
آقایان ،محمود ابوالحسنی و آزاد علیپور

کارخانــه صنایــع غذایــی شــاهين سردشــت
اذربايجــان غربــي در ســال  1385شــروع بــه
کار کــرده ایــن کارخانــه جهــت تولیــد قنــد
کلــه و شکســته بــه روش پخــت در خــاء
فعالیــت داشــته اســت و افتخــار داشــته بــا
ایجــاد موقعیــت اشــتغال زایــی در منطقــه
محــروم سردشــت حــدود  100کارگــر و کارمنــد
را تحــت پوشــش قــرار داده اســت .و در نهایــت
ایــن کارخانــه در ســال  1392بعلــت عــدم
ســود دهــی (برابــری قیمــت شــکر بــا قنــد)
بــه فعالیــت خــود پایــان داد .و بــار دیگــر بــا
ایدههــای نــو بــا تغییــر کاربــری از تولیــد
قنــد بــه تولیــد شــیرینی و شــکالت از ابتــدای
ســال  1396فعالیــت خــود را آغــاز نمایــد.

از تولید قند کله و شکسته تا شیرینی و شکالت

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

هــر شــهر بتوانــد اقدامــی در بهبــود برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان خــود
شــهد :در اولیــن ســوال تولیــدات شــما در چنــد دســته بنــدی
داشــته باشــد .ایــن کارخانــه جهــت تولیــد هرچــه بهتــر محصــوالت خــود
قــرار دارد؟
و ارتبــاط مســتمر بــا نماینــده هــا اقــدام بــه برقــراری جلســات جهــت
دســتهی اول آبنباتهــا ،و دومیــن دســتهبندی تافیهــا و تافیهــای مغــز
اســتفاده از نقطــه نظــرات ،انتقــادات ،پیشــنهادات کــرده اســت .همچنیــن
دار و همچنیــن انــواع شــکالتها و شــکالتهای دستســاز
بــا در نظــر گرفتــن حقــوق مشــتریان خــود بنــا بــه درخواســت مرجوعــی
شــهد :ویژگــی هــای محصــوالت شــما نســبت بــه دیگــر
کاال تحــت هــر شــرایطی موافقــت نمــوده اســت.
تولیدکننــدگان در چیســت؟
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
ایــن کارخانــه بــا در نظــر داشــتن رعایــت حقــوق مصرفکننــده ســعی
چیســت؟
بــر ایــن داشــته تــا بــا اســتفاده از مــواد اولیــه و رنگهــای عالــی و
طبیعــی ایــن مهــم را محقــق ســازد .و بــا در نظــر گرفتــن ســایق با توجه به ایــن کارخانــه در پیشــبرد تولیــدات خــود اقــدام بــه تولیــد انــواع
ســعی بــر ایــن داشــته از بســتهبندیهای شــیک بــرای محصــوالت پتانسیل این تافیهــای مغــزدار و شــکالت و شــکالتهای دســت ســاز بــا
خــود اســتفاده کنــد و قابــل ذکــر اســت کــه الگــوی انتخــاب نــوع صنعت می توانیم کیفیــت بــاال کــرده اســت.
از ورود کاالهای شــهد :پتانســیل صنعــت غــذا و بخصــوص صنعــت
کاالی ایــن کارخانــه ،از الگــوی بــه روز تولیــدات اســت.
قاچاق به کشور شــیرینی و شــکالت را در بخــش اقتصــاد چگونــه تحلیــل
شهد :مهمترین دستاورد شما:
تولیــد و اشــتغال زایــی ایــن کارخانــه ،کــه بــا تولیــد محصــوالت ،خودداری کنیم مــی کنیــد؟
بــا کیفیــت عالــی توانســته اســت در مــدت زمــان کوتــاه در بــازار ،و همچنین با بــا توجــه بــه اینکــه ایــران کشــوری اســت کــه مصــرف شــکالت
کنــار بقیــه رقبــا قــرار بگیــرد و همچنیــن بــا رضایــت مصرفکننــده تولیدات هر چه در آن بســیار بــاال اســت مــی توانــد توجــه بــه ایــن صنعــت در
مواجــه شــده اســت ،و اینکــه ایــن کارخانــه توانســته اســت در بخــش بهتر محصوالت آن بخشهــای مهمــی اعــم از اشــتغال زایــی در زمینــه تولیــد
اشــتغالزایی نقشــی ،در آن منطقــه محــروم بــا اســتخدام  40کارگــر ها را صادر کرده شــیرینی و شــکالت و بالطبــع کارخانــه هــای مرتبــط بــا مــواد
و  20کارمنــد ( 60خانــوار) را داشــته باشــد و در نظــر دارد تــا بــا که این روند خود اولیــه مربــوط بــه ایــن صنعــت و کارخانــه هــای ماشــین ســازی و
تولیــد و تنــوع در تولیــدات خــود بتوانــد بخــش بیشــتری از مردمــان باعث ورود ارز به کارخانــه هایــی نظیــر صنعــت چــاپ و بســته بنــدی و غیــره را نیــز
کشور می گردد .شــامل مــی شــود کــه هــر کــدام از آن هــا باعــث ایجــاد اشــتغال
بومــی آن منطقــه محــروم را تحــت اســتخدام خــود درآورد.
مــی گــردد.
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و
شــهد:آیا صنعــت غــذا مــی توانــد در بخــش ارز آوری نقــش
ضمانــت هــاو پشــتیبانی تولیــدات تــان را بیــان کنیــد؟
پررنگــی داشــته باشــد؟
مجموعــه مــا حمایــت خــود را از کلیــه نمایندههــای اســتانها و
بــا توجــه بــه پتانســیل ایــن صنعــت مــی توانیــم از ورود کاالهــای قاچــاق
شهرســتانها و تمامــی مشــتریهای تهــران اعــام داشــته و در ضمــن
بــه کشــور خــودداری کنیــم و همچنیــن بــا تولیــدات هــر چــه بهتــر
اینکــه در نظــر داریــم تــا بــا تبلیغــات گســترده و ایجــاد ســمپلینگ بــا
محصــوالت آن هــا را صــادر کــرده کــه ایــن رونــد خــود باعــث ورود ارز
توجــه بــه نیــاز هــر شــهری بصــورت جداگانــه اقــدام نمایــد ،و همچنیــن
بــه کشــور مــی گــردد.
در ایــن راســتا بــا قبــول ورودیههــای فروشــگاههای بــزرگ و زنجیــرهای
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علی یادگاری ،مدیرعامل ماشین سازی یادگاری

ماشین آالت یادگاری،
با کیفیت اروپایی و
قیمت مناسب،
مطابق با نیاز کشور
ماشــين ســازي يــادگاري بــا بیــش از  25ســال ســابقه نخســتين توليــد كننــده انــواع ماشــین آالت مــواد غذایــی ،خطــوط تولیــد
شــکالت ،آبنبــات مغــزدار ،تافــی مغــزدار تــک رنــگ و دو رنــگ جویدنــی ،بــن بــن ،دپازیــت قنــادی و  ...در ايــران اســت.
ایــن واحــد توانســته بــا برنامهريــزي دقيــق و منظــم و اســتفاده از فــن آوري نويــن روز بــه روز بــر تنــوع محصــوالت خــود بيفزايــد
و بــا ارايــه ي خدمــات پــس از فــروش از جملــه نصــب و راه انــدازي و آمــوزش رايــگان ،يكســال ضمانــت و ده ســال خدمــات پــس از
فــروش ،بــه هــدف خــود كــه در راس آن جلــب رضایــت مشــتریان ،بهبــود كيفيــت و ارتقــاء رونــد توليــد و صــادرات اســت ،برســد.
خالقيــت ،نــوآوري ،خدمــات پــس از فــروش و كيفيــت بــاال راز توســعه و فــروش محصــوالت ماشــین ســازی یــادگاری در ايــران،
آســياي مركــزي ،خــاور ميانــه و اروپــا اســت ،از همیــن رو گفتگویــی بــا علــی یــادگاری مدیرعامــل شــرکت ماشینســازی یــادگاری
انجــام دادیــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم
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شــهد :در اولیــن ســوال ،شــما دارای رقبــای متعــددی هســتید
بــه همیــن خاطــر مــی خواهیــم بپرســیم ویژگــی تولیــدات شــما
نســبت بــه دیگــر رقبــا چیســت؟
مــا ســعی کردیــم کــه ماشــین آالت را نســبت بــه نیــاز کشــور طراحــی و
بــه تولیــد برســانیم کــه نســبت بــه ماشــین آالت اروپایــی بــا قیمــت خیلــی
مناســب در اختیــار تولیــد کننــدگان محتــرم قــرارداده ،در ضمــن ماشــین
آالت بــا همــان کیفیــت اروپایــی ســاخته میشــوند.
شهد :بهترین خاطره صنعتی خود و بهترین دستاوردتان ...؟
بهتریــن خاطــره مــا زمانــی هســت کــه بــرای اولیــن بــار ماشــین را طراحــی
و ســاخته و اســتارت ماشــین شــروع میشــود و نتیجــه میدهــد ,جــزء
بهتریــن لحظــات زندگــی مــا محســوب میشــود.
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و ضمانــت
هــاو پشــتیبانی تولیــدات تــان را بیــان کنیــد؟
ماشــین آالت مجموعــه مــا بــه مــدت 1ســال گارانتــی و بــه مــدت 10ســال
دارای خدمــات میباشــد.
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
چیســت؟
جدیــد تریــن ماشــین آالت ایــن واحــد در فــرآوری و تمپرینــگ شــکالت
میباشــد کــه از سیســتم طبقاتــی اســتفاده گردیــده کــه بســیار کــم جــا
گرفتــه و قابلیــت هــای فــراوان دارد
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده ایــد در
صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه چــه بازارهایــی و
آیــا شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و یــا
حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟

مــا حــدود بیســت ســال هســت کــه در امــر صــادرات حضورداربــم ولــی
متاســفانه در ســالهای اخیــر بــه دلیــل نبــود مــراودات بانکــی متاســفانه
هــر روز تاثیــر گذاشــته و بدتــر میشــود.
شــهد :پتانســیل صنعــت غــذا و بخصــوص صنعــت شــیرینی و
شــکالت را در بخــش اقتصــاد چگونــه تحلیــل مــی کنیــد؟
بلــه مــن فکــر میکنــم بعــد از نفــت و پتروشــیمی تنهــا بخشــی کــه
میتوانــد ارز آوری داشــته باشــد صنعــت غــذا و شــیرینی و شــکالت
میباشــد و ماشــین آالت صنایــع غذایــی و شــیرینی  ,شــکالت کــه
باالتریــن ارزش افــزوده را نســبت بــه تمامــی صنایــع کشــور دارد ولــی
خیلــی کمرنــگ شــده اســت .
 صنعــت غــذا بــا چــه اقداماتــی مــی توانــد بازارهــای بیشــتربیــن المللــی را تســخیر کنــد؟
صنعــت غــذا در صورتــی کــه روابــط بیــن المللــی بــرد بــرد خــوب داشــته
باشــیم میتوانــد رشــد کنــد.
 و چــه موانعــی اکنــون مهمتریــن مانــع رشــد تولید و صــادراتدر ایــن بخش اســت؟
بــه علــت اینکــه کشــورهای اطــراف معمــوال بــرای ورود محصــوالت ایرانی
گمــرک ورودی باالیــی را تحمیــل میکنــد ,بــرای مثــال بــرای همــان
محصــول مشــابه از کشــوری مثــل ترکیــه بــا گمــرک ورودی کمتــری
اتخــاذ میکننــد کــه در نهایــت هرچقــدر قیمــت تمــام شــده محصــول
ایرانــی پاییــن هــم باشــد نمیتوانــد رقابــت کنــد در ضمــن دولــت هــا نیــز
در رونــد صــادرات و تســهیل آن و بــا جوایــز صارداتــی و غیــره در تســخیر
بازارهــا کمــک میکننــد.

فرشید لطفی مدیرعامل بتیس
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استراتژی فروش «بتیس» برای جلب رضایت مشتریان

ـان مصرف
ـد تا زمـ
ـول از لحظه تولیــ
ـی محصـ
همراهـ
شــرکت بتیــس ســارد پارســیان در ســال  1391بــا رویکــرد بازرگانــی و صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه کشــورهای حــوزه
خلیــج فــارس و آســیای میانــه در ســال  1391تاســیس شــد و بعــد از حــدود  2ســال یعنــی درپانزدهــم اســفند مــاه
ســال 1393بــا راه انــدازی خطــوط تولیــد خــود رســما «در زمــره تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت درآمــد کــه
کمــاکان رویکــرد صادراتــی خــود را نیــز حفــظ کــرده اســت در فرصتــی مغتنــم گفتگویــی بــا فرشــید لطفــی مدیرعامــل
ایــن شــرکت انجــام دادیــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم:

چهل وو چهار
شــمارهه چهل
شــهد شــمار
یه شــهد
نشریه
نشر
چهارمم
ت ایران
شــکالت
ینی وو شــکال
شــیرینی
یت ،،شــیر
بیســکویت
یع بیســکو
صنایع
صنفی صنا
نجمــن صنفی
اانجمــن
ایران

همراهــی بــا محصــول از لحظــه تولیــد تــا زمــان مصــرف توســط مصــرف
شــهد :در اولیــن ســوال دســته بنــدی محصــوالت تــان و ویژگــی
کننــده ای کــه بتیــس را مفتخــر بــه انتخــاب خــود کــرده
تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر رقبــا چیســت؟
در دو گــروه محصــوالت صنعتــی و کارگاهــی بــا زیــر مجموعــه شرکت بتیس ،اساس اســت  ،میباشــد یعنــی ایــن مجموعــه بــا کنتــرل کاالهــا
در انبــار مشــتریان و ســپس در فروشــگاهها و نحــوه حمــل
ای از محصــوالت روکــش هــای بســتنی و مغــزی هــای کیــک و پایه تولید را بر
و توزیــع و نگهــداری آنهــا رســالتی دارد بــا ایــن ســرفصل،
و کلوچــه و نیازمنــدی هــای کارگاههــای قنــادی ومحصــوالت
نهایــی قنــادی و فروشــگاهها در گروههــای فلــه و فانتــزی و مبنای صادرات شکل کــه بتیــس بــه عنــوان یکــی از بهتریــن کاالهــا در بهتریــن
کادویــی اســت و مهمتریــن ویژگــی محصــول هــای مــا ،وجــود داده است و در ابتدا حالــت و کیفیــت و در بهتریــن زمــان مصــرف شــود  .کاالهای
محصولــی ارگانیــک در ســبد کاالهــای ایــن مجموعــه کــه بــه بر مبنای نیاز بازارهای کــه کمتــر از ســه مــاه بــه پایــان مصــرف آن باقــی مانــده
دلیــل ســختی تولیــد و تعــداد نفــرات زیــاد مــورد نیــاز در صادراتی مسیر تولید باشــد را در فروشــگاهها جمــع آوری و بــا کاالهــای تولیــد روز
فراینــد تولیــد آن مــی تــوان بــه عنــوان محصولــی خــاص و محصوالت خود را جایگزیــن مــی نمایــد.
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده
انحصــاری از آن نــام بــرد
پایهریزی و سپس
ایــد در صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه
شهد :بهترین خاطره صنعتی تان چیست؟
بهتریــن خاطــره اینجانــب مربــوط مــی شــود بــه پانزدهــم توسعه داده تا جایی چــه بازارهایــی و آیــا شــرایط کنونــی را بــرای حضور
اســفند مــاه ســال  1393کــه در بــدو راه انــدازی خــط تولیــد که درصد قابل توجهی در بازارهــای جهانــی و یــا حضــور در نمایشــگاه هــای
خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
و متعاقــب اقــدام در خصــوص اخــذ پروانــه بهداشــتی ســاخت و
از تولیدات این
اراِئــه نمونــه محصــول بــه ســازمان غــذا و دارو و تاییــد کیفــی شرکت به کشورهای شــرکت بتیــس ،اســاس و پایــه تولیــد را بــر مبنــای صــادرات
شــکل داده اســت و در ابتــدا بــر مبنــای نیــاز بازارهــای
آن و همزمــان بــا صــدور پروانــه بــه علــت کیفیــت بــاال و جلــب آسیای میانه ،عراق
صادراتــی مســیر تولیــد محصــوالت خــود را پایهریــزی و
رضایــت مدیــران و کارشناســان ســازمان  ،اخــذ سفارشــی در
حــدود پانــزده هــزار بســته جهــت هدایــای نــوروزی کلیــه و افغانستان صادر ســپس توســعه داده تــا جایــی کــه درصــد قابــل توجهــی از
میشود
تولیــدات ایــن شــرکت بــه کشــورهای آســیای میانــه ،عــراق
پرســنل ادارات تابعــه و وابســته بــه وزارت بهداشــت وســازمان
و افغانســتان صــادر میشــود .درخصــوص شــرکت مســتمر
غــذا ودارو بــود کــه ایــن اتفــاق تاییــدی دوبــاره و ضمنــی
و بــا برنامــه و متعاقــب آن تثبیــت قوانیــن صادراتــی در
بــر کیفیــت وســامت محصــوالت تولیــدی شــرکت بتیــس بــود کــه شــور و
نمایشــگاههای خارجــی  ،قطعــا ایــن اقــدام در مــورد شناســاندن تولیــدات
حــال و لحظــات خوبــی را درآغــاز کار بتیــس و پایــان ســال  93بــرای دســت
شــرکتهای ایرانــی بــه بــازار مصــرف کشــورهای محــل برگــزاری چنیــن
انــدرکاران مجموعــه رقــم زد
نمایشــگاههایی مفیــد بــوده و مــی توانــد تــوان رقابتــی شــرکتهای تولیــد
شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و ضمانتهــاو
کننــده ایرانــی در بخــش شــیرینی وشــکالت را در مقایســه بــا رقبایــی
پشــتیبانی تولیداتتــان را بیــان کنیــد؟
چــون ترکیــه بهبــود دهــد
نــگاه شــرکت بتیــس در خصــوص فــروش و جلــب رضایــت مشــتریان،
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چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟
در زندگی به دو دسته از اشخاص بر میخوریم:
آنهایی که وارد اتاق میشوند و میگویند :خوب ،من اینجا هستم.
آنهایی که وارد اتاق میشوند و میگویند :اه ،شما اینجا هستید.

چگونه به آنچه میخواهیم برسیم؟
آیــا تاکنــون اشــخاص موفقــی را تحســین کردهایــد کــه بــه نظــر میرســد آنچــه را میخواهنــد در اختیــار دارنــد؟ ایــن اشــخاص را
میبینیــد کــه در جلســات تجــاری و در مهمانیهــای اجتماعــی بــا اطمینانخاطــر و اعتمادبهنفــس بــاال حــرف میزننــد .اینهــا
کســانی هســتند کــه بهتریــن مشــاغل را از آن خــود کردهانــد ،بهتریــن همســران را دارنــد ،دوســتان نــاب دارنــد و حســابهای
بانکیشــان پــر از پــول اســت.
امــا تنــد نرویــد و بــه عجلــه قضــاوت نکنیــد! بســیاری از آنهــا از شــما باهوشتــر و بــا اســتعدادتر نیســتند .از شــما بیشــتر درس
نخواندهانــد حتــی جذابتــر از شــما هــم نیســتند .بــا ایــن حســاب موضــوع از چــه قــرار اســت؟ بعضیهــا میگوینــد آنهــا ایــن
ویژگیهــا را بــه ارث بردهانــد یــا خیلــی ســاده از بخــت و اقبــال بلنــد بهــره داشــتند ،ایــن اســت کــه در روابــط خــود بــا ســایر انســانها
از مهارتهــای بیشــتری برخوردارنــد.
کســی بــه تنهایــی بــه اوج نمیرســد؛ آنهایــی کــه بــه نظــر میرســد بــه همــه خواستههایشــان رســیدهاند ،کســانی هســتند کــه طــی
ســالیان متمــادی دل و ذهــن صدهــا نفــر را بــه دســت آوردهانــد تــا بــه آنهــا در همـه فعالیتهــای خــود کمــک کننــد.
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آخریــن کاری کــه بعــد از پوشــیدن لبــاس و قبــل از تــرک خانــه بایــد بکنیــد ایــن
اســت کــه رادیــو را روشــن کنیــد و بــه خبرهــای آن گــوش بدهیــد یــا روزنامــه
صبــح را ورق بزنیــد و از خبرهایــش آگاه شــوید .هــر اتفاقــی کــه امــروز افتــاده
جالــب اســت .وقتــی از اخبــار مطلــع باشــید ،مجبــور نیســتید از اشــخاص دربــاره
خبرهــای روز ســوال کنیــد.

چگونه مانند یک شخص مثبت ظاهر شویم
اغلــب اشــخاص فکــر میکننــد وقتــی بــا کســی آشــنا میشــوند
کــه از او خوششــان میآیــد بایــد مطلبــی را بــا او در میــان بگذارنــد،
حرفــی بزننــد و نشــان بدهنــد کــه آنهــا هــم انســان هســتند.
اگــر یــک سوپراســتار باشــید ،میتوانیــد هــر حرفــی را بزنیــد
و موفــق عمــل کنیــد؛ امــا اگــر یــک سوپراســتار نیســتید ،بایــد
بیشــتر رعایــت و احتیــاط کنیــد.
وقتــی بــا کســی ســابقه رابطــه داشــته باشــید ،اینکــه بگوینــد ســه
بــار تاکنــون ازدواج کردهایــد یــا در کودکــی از فــان فروشــگاه
جنســی را دزدیدهایــد یــا شــغل مهمــی را کــه میخواســتید بــه
شــما ندادنــد مشــکل چندانــی ایجــاد نمیکنــد؛
امــا اگــر بــا کســی بــه تازگــی رابطــه برقــرار کردهایــد و ایــن قبیــل
حرفهــا را بــه او بزنیــد ممکــن اســت ایــن ســوال برایــش مطــرح
شــود کــه حــاال بعــد از ایــن چــه میخواهــد بگویــد؟

به جنبههای مثبت توجه داشته باشید
وقتــی بــرای اولیــن بــار بــا کســی مالقــات میکنیــد ،محتاطتــر
عمــل کنیــد .بعــد وقتــی روابــط شــما بــا ایــن دوســت جدیــد
مســتحکمتر شــد ،میتوانیــد بــا او دربــاره مســائل دیگــر حــرف
بزنیــد؛ امــا در حــال حاضــر بــه جنبههــای مثبــت بچســبید و
جنبههــای منفــی را رهــا ســازید
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همیشه حرف جالبی برای گفتن داشته
باشید
حتمــا شــما هــم شــنیدهاید کــه بعضیهــا میگوینــد :نمیتوانــم
بــه مهمانــی بــروم ،لبــاس نــدارم کــه بپوشــم؛ امــا آخریــن بــاری
کــه شــنیدهاید کســی گفــت :نمیتوانــم بــه مهمانــی بــروم بــرای
اینکــه حرفــی بــرای گفتــن نــدارم ،کــی بــود؟
وقتــی بــه جلســه و اجتماعــی میرویــد کــه از شــبکه بزرگــی
درســت شــده اســت ،طبیعــی اســت کــه لبــاس منظمــی بپوشــید
و دقــت کنیــد کــه کفشهایتــان بــا لباستــان بــه هــم بخورنــد و
جــور دربیایــد .پیراهــن و کــت و شــلوار شــما هــم بایــد بــه شــکلی
بــا هــم هماهنــگ باشــند .ســرتان را شــانه میکنیــد ،کارتهــای
ویزیــت را در جیبتــان میگذاریــد و عــازم میشــوید.
امــا آیــا بهتریــن چیزتــان را فرامــوش نکردهایــد؟ آیــا فکــر
کردهایــد کــه چــه بایــد بگوییــد و چگونــه حــرف بزنیــد کــه
تصویــر بهتــری از خــود را بــه نمایــش بگذاریــد؟ آیــا هــر چــه را
بــه ذهنتــان میرســد بازگــو میکنیــد؟ همانطــور کــه وقتــی
میخواهیــد لبــاس بپوشــید کورکورانــه دســت در قفسـه لباستــان
نمیبریــد تــا یکــی را بیــرون بکشــید ،بایــد بــرای صحبــت کــردن
هــم دســتورالعملی داشــته باشــید.
یکــی از کارهایــی کــه میتوانیــد بکنیــد ایــن اســت کــه قبــل از
تــرک منــزل بــه برنامــه اخبــار گــوش بدهیــد .در ایــن لحظــه در
دنیــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ بایــد بــدون توجــه بــه جمعیتــی
کــه قــرار اســت بــه آنهــا بپیوندیــد ،حرفــی بــرای گفتــن داشــته
باشــید.

چگونه مانند یک شخص مهم حرف بزنیم
نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

بــه جنــگل انســانی خــوش آمدیــد .وقتــی دو ببــر در جنــگل کنــار هــم راه میرونــد ،نگاهــی بــه هــم میاندازنــد و از خــود میپرســند:
اگــر قــرار باشــد مبــارزهای رخ دهــد ،کــدام یــک از مــا شــانس بقــای بیشــتری داریــم؟
امــا دنیــای انســانها بــا دنیــای حیوانــات جنگلــی تفــاوت میکنــد .انســانها بــه هــم نگاهــی میاندازنــد و بعــد حــرف میزننــد .در
دنیــای تجــارت در حالــی کــه طرفیــن تبســم میکننــد و حــال یکدیگــر را میپرســند ،کارشــان شــبیه ببرهــا اســت .آنهــا بــه غریــزه و
خــود بــه خــود میخواهنــد یکدیگــر را ســبک ســنگین کننــد.
آنهــا طــول ناخنهــا و تیــزی دندانهایشــان را اندازهگیــری نمیکننــد .بــه جــای آن از ســاحی بــه شــدت کارآمدتــر بــرای بقــای
زندگــی برخوردارنــد .انســانها بــا توجــه بــه مهارتهــای ارتباطــی بــا یکدیگــر مقایســه میشــوند 85 .درصــد موفقیــت یــک شــخص در
زندگــی رابطــه مســتقیم بــا مهارتهــای ارتباطــی او دارد .بــا توجــه بــه آمــار منتشــر شــده ،کارفرمایــان معیــار انتخــاب و استخدامشــان
مهارتهــای ارتباطــی اســت و نــه تحصیــات و تجربــه و آمــوزش .آنهــا میداننــد مهارتهــای ارتباطــی ،اشــخاص را بــه راس هــرم
میبــرد .اشــخاص در صحبتــی کــه بــا هــم میکننــد ،متوجــه میشــوند کدامشــان در جنــگل انســانی تیزچنگالتــر هســتند .دیــری
نمیگــذرد کــه اشــخاص میفهمنــد کدامشــان شــخص مهمتــری هســتند.
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شاهـكار بستـه بنـدي ،راهـكار موفقيـت

درايــن فضــاي متالطــم اقتصــادي و مشــكالت
صنعــت کــه گریبانگیــر تولیدکننــدگان
شــده ،بهتــر اینکــه در خصــوص زيباييهــا و
پيشــرفتهاي بعمــل آمــده در حــوزه صنعــت
بســتهبندي صحبــت داشــته باشــيم و ايــن
شــيريني را بــا يكديگــر تقســيم كنيــم.

www.iranianacm.ir

ســال هــاي نــه چنــدان دور هنــگام خريــد ،عمــوم مــردم در قفس ـههاي فروشــگاهي جــذب كاالهــاي لوكــس وارداتــي ميشــدند و بــه
جــرات ميتــوان گفــت برخــي نيــز خريــد كاالهــاي ايرانــي را بــه ســخره مــي گرفتنــد و خريــد كاالهــاي وارداتــي را نوعــي مــدرن بــودن
جلــوه ميدادنــد.
شــايد اتفاقــي كــه در چنــد ســاله گذشــته افتــاده اســت برگرفتــه از ســخنان شــيخ ابــو ســعيد ابوالخيــر اســت كــه « :هركســي از هرجــا
كــه هســت يــك قــدم بــه جلــو بــردارد»
بــدون شــک بــا حضــور در بــازار داخلــی و بازدیــد از قفسـههای فروشــگاهی ،رشــد ایــن صنعــت و اتفــاق رو بــه جلــو را میتــوان احســاس
کــرد و همیــن موضــوع بهمــراه كيفيــت مناســب محصــوالت داخلــی ايــن ديــدگاه را تغييــر داده و عمــوم مــردم ديگــر بــا افــكار گذشــته
بــه محصــوالت ايرانــي نــگاه نميكننــد و قطع ـاً تغييــر در نــوع اســتراكچر و طراحــي بســتهبنديها نیــز درايــن فرآينــد دخالــت مســتقيم
داشــته اســت.
در راســتاي اهــداف ايــن صنعــت ،شــركت رضــوان مهــر البــرز پويــا (رماپــك ) در ســال  1387بــا شــعار «شــاهكار بســته بنــدي،
راهــكار موفقيــت» پــا بــه عرصــه توليــد گذاشــت و در چنــد ســال حضــور خــود در ايــن صنعــت گامهــاي موثــری را برداشــته كــه بــه
مــواردي هــر چنــد كوتــاه اشــاره ميكنيــم:
باتوجــه بــه اينكــه «رماپــك» بصــورت تخصصــي در صنعــت شــيريني و شــكالت فعاليــت داشــته ،لــذا يكــي از دغدغههــاي ايــن صنعــت
نيــز اســتراكچر و طراحيهــاي متنــوع بــوده اســت ،بنابرایــن درگامــي موثــر نســبت بــه جــذب نيروهــاي متخصــص طراحــي كــه ديــدگاه
بينالمللــي داشــته انــد اقــدام نمــود و برگرفتــه از بــازار داخلــي طرحهــاي متنوعــي جهــت محصــوالت داخلــي خلــق نمــود كــه برندهــاي
بزرگــي هماننــد بــاراكا ،بتيــس ،قافالنكــوه ،آچاچــي ،ژانســه ،مينــو و ســاير جهــت توليــد و عرضــه بــه بــازار خــود از آن هــا اســتفاده نمودنــد.
شــايد يكــي از داليــل پيشــرفت ايــن برندهــا ،نــوع طراحــي و جعبههــاي فــوق العــاده زيبــاي رماپــك اســت كــه در بســتهبندي محصــوالت
بــا كيفيــت خــود اســتفاده مينماينــد و بــا درج نوشــتار  MADE IN IRANدر پشــت بســتهبنديها اقتــدار ايــران و كاالي ايرانــي را
درعرصــه بــازار داخلــي و خارجــي بــه رخ ســاير توليدكننــدگان كشــاندهاند .و هميــن موضــوع باعــث شــده تــا در برخــي مــوارد در عرصــه
بينالمللــي و در حــوزه صــادرات گامهــاي موثــري برداشــته و باعــث ارز آوري شــدهاند.
شــاخص ويژگــي توليــدات رماپــك ،صفرتــا صــد بــودن پروســه توليــدات ایــن مجموعــه و ارایــه بــه مشــتريان ميباشــد و از خدمــات ایــن
مجموعــه میتــوان بــه ارایــه مشــاوره ،طراحــي ،چــاپ ،خدمــات پــس از چــاپ ،مونتــاژ اشــاره نمــود کــه در فضايــي بــه مســاحت 10/000
متــر مربــع و بــا بــه كارگيــري و ايجــاد اشــتغال بــراي  100نفــر نیــروی متخصــص مشــغول بــه فعالیــت میباشــد.
بــا تمــام مشــکالتی کــه ســال گذشــته و ســالجاری گریبانگیــر تولیدکننــدگان بــوده و ایــن شــرکت نیــز از آن قاعــده مســتتثنی نبــوده
و بحمــداهلل ايــن شــركت جهــت توســعه فعالیتهــای خــود در ســال جــاري نســبت بــه تكميــل خدمــات بــه مشــتريانش راه انــدازي
خــط كارتنســازي را هدفگــذاری نمــوده تــا بــا ارایــه خدمــات تکمیلتــری بــه طرفیــن قراردادهــا ضمــن تولیــد و در اختیارگــذاردن
انــواع جعبــه ،دغدغــه تاميــن كارتــن بســته بنــدي را نيــز نداشــته و تمركــز بيشــتري صرفـاً بــه كيفيــت محصــوالت توليــدي خــود داشــته
باشــند؛ رماپــك مشــتريان خــود را كــه ســاير توليدكننــدگان هســتند را نــه بــه ديــد يــك مشــتري ،بلكــه بــه ديــد يــك
شــريك تجــاري نــگاه ميكنــد كــه قطع ـ ًا پيشــرفت آن برندهــا ،پيشــرفت کشــور عزیزمــان ایــران در راســتای تولیــد
ملــی خواهــد بــود.
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چهار لحظه سرنوشت ساز

در این مقاله به لحظه  ZMOTخواهیم پرداخت،
 Zero Moment Of Truthلحظه صفر سرنوشت
(زیمات)

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

خریــد اتفــاق نیافتــاده اســت و هنــوز بــه فروشــگاه نرفت ـهام ،مــن
بــه دنبــال بهتریــن انتخــاب مــی باشــم ،از کجــا شــروع میکنــم؟؟
-1جستجودر دنیای اینترنت وفضای مجازی
 -2دیدن تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 -3تبلیغات بروشوری و کاغذی
-4پرس و جو از دوستان و خانواده
همه موارد باال از ارکان  ZMOTمیباشند.
در دنیــای امــروز مــا دیگــر بازاریابــی ســنتی مخاطــب زیــادی
ندارد.رفتــار مصــرف کننــدگان بــا رونــق بیشــتر اینترنــت و فضــای
مجــازی بــه شــدت تغییــر کــرده اســت.امروزه خریــداران بــه ایــن
فکــر میکننــد کــه چطــور یــک محصــول مــی توانــد ســطح زندگــی
را ارتقــا دهــد ،انقــدر جســتجو میکننــد تــا بــه دیــدگاه الزم برســند
،فراینــد روبــرو شــدن بــا نیازهــای ایــن خریــداران در لحظــه صفــر
سرنوشــت اتفــاق مــی افتــد.
مصــرف کننــده امــروزی قبــل از رفتــن بــه فروشــگاه اطالعــات
بســیاری را دربــاره برنــد هــا و محصــوالت آنــان کســب کــرده انــد.
نظــر ســایر مصــرف کننــدگان را خوانــده و رویــا پــردازی میکنــد و
در نهایــت آمــاده خریــد مــی شــود و بــا اعتمــاد بــه نفــس خریــد
میکند،تمامــی مراحــل را بــا دوســتان و اقــوام خــود بــه اشــتراک
میگذارد،فروشــندگان موفــق ایــن لحظــه را بــه خوبــی درک

کــرده نظــر خریــدار راجلــب
میکنند،ایــن لحظــه همــان
 ZMOTیــا همــان لحظــه
صفــر سرنوشــت مــی باشــد.
بگذاریــد مثــال هــای دیگــری
بزنــم بــرای مثــال شــخصی
پشــت میــزش نشســته وقبــل
از خریــد پرینتر،قیمــت انــواع
پرینتــر هــای مختلــف و نــوع
کارایــی آن را بررســی میکنــد
ویــا در هنــگام خریــد اتومبیــل
بــا توجــه بــه بودجــه مــد نظــر
تمامــی اتومبیــل هــای نزدیــک
بــه بودجــه را بررســی میکنیــم.
بایــد بــاور کنیــم امــروزه
%70مــردم امریــکا قبــل از خریــد
محصــول ،نقــد بررســی آن را مطالعــه میکنند%79،خریــداران از
موبایــل بــرای خریــد آســان اســتفاده میکننــد %83،از مــادران
وقتــی تبلیــغ جــذاب میبیننــد در اینترنــت دربــاره آن ســرچ
میکننــد.
مــا وظیفــه داریــم در لحظــه هــای تصمیــم گیــری شــرکت کنیــم
 .اطالعــات جامعــی در اختیــار مصــرف کننــده بگذاریم.البتــه در
زمانــی کــه مصــرف کننــده اشــتیاق نشــان مــی دهد.اولیــن و
احتمــاال آخریــن تصمیــم را مشــتری در ایــن مرحلــه میگیــرد.
 ZMOTموفقیــت هــای کوچــک راتبدیــل بــه موفقیــت هــای
بــزرگ کــرده و مــی توانــد موفقیــت هــای بــزرگ را تبدیــل بــه
شکســت کنــد.

46
46

رونق صادرات شکالت مشروط به تامین مواد اولیه و فراوانی کاال است

شکالت قاچاق در سوپرمارکتهای مناطق لوکسنشین

wwww.iranianacm.ir
ww.iraniicf.ir

صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور ظرفیــت زیــادی در تولیــد و
صــادرات دارد .هــم چنیــن اشــتغالزایی ایــن صنعــت یکــی دیگــر
از نــکات مثبتــی اســت کــه ضــرورت توجــه و حمایــت از ایــن
صنعــت را هــر روز بیشــتر آشــکار مــی ســازد .صــادرات شــکالت
هــای ایرانــی فرصــت ارزآوری خوبــی را در اختیــار کشــور قــرار
خواهــد داد امــا اگــر نیــاز ایــن صنعــت تامیــن و مشــکالت تولیــد
آن برطــرف شــود.
بســیاری از فعــاالن بــازار اظهــار داشــته انــد کــه شــکالت
هــای ایرانــی بــه بازارهــای اروپــا صــادر مــی شــود .کشــورهای
ارمنســتان ،ســوریه ،ازبکســتان ،قزاقســتان ،عــراق و افغانســتان
از عمــده بازارهــای صادراتــی ایــران هســتند .در ایــن میــان
برخــی دیگــر از ایــن فعــاالن بــر ایــن باورنــد کــه صــادرات
شــکالت هــای ایرانــی تنهــا بــه کشــورهای همســایه اختصــاص
دارد ،در ایــن بیــن حتــی صادراتــی بــه کشــور امــارات صــورت
نمــی گیــرد زیــرا ایــن کشــور مهــد شــکالت هــای سوییســی و
فرانســوی اســت.
امــا رئیــس اتحادیــه بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت مــی گویــد:
در صــورت تامیــن مــواد اولیــه تــوان ارز آوری از طریــق صــادرات

شــکالت بــه یــک تــا یــک و نیــم میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت.
جمشــید مغــازهای بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــا در تامیــن شــکر
کمــاکان بــا مشــکالتی روبــهرو هســتند ،اظهــار کــرد :هــم اکنــون
واحدهــای تولیــدی شــکر مــورد نیــاز را بــا نــرخ بــاالی  ۵هــزار
تومــان از بــازار آزاد خریــداری میکننــد کــه ایــن امــر بــر افزایــش
هزینههــای تولیــد دامــن زده اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه التهــاب
بــازار روغــن نســبت بــه گذشــته تــا حــدودی فروکــش کــرده اســت،
افــزود :روغــن خــام بــه میــزان کافــی در اختیــار کارخانههــای تولیــدی
قــرار میگیــرد ،از ایــن رو تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت بــرای
تامیــن روغــن مــورد نیــاز مشــکلی ندارنــد.
مغــازهای دربــاره آخریــن وضعیــت بــازار بیســکویت و شــکالت ،گفــت:
بــا توجــه بــه آنکــه شــکالت جــزو اقــام اساســی در ســبد خانــوار
محســوب نمیشــود ،از ایــن رو تولیدکننــدگان تــا حــد امــکان ســعی
میکننــد بــه ســبب نبــود کشــش بــازار و کاهــش قــدرت خریــد
افــراد ،قیمتهــا را افزایــش ندهنــد .بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول
قیمــت شــکالت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل تنهــا  ۲۰درصــد
افزایــش داشــته اســت ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت آرد ،حقــوق
و دســتمزد نســبت بــه ســال گذشــته رشــد چنــد برابــری داشــته
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نشر یه شــهد شــماره چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

اســت .مغــازهای ادامــه داد :بــا توجــه بــه کاهــش تقاضــا بــرای خریــد
شــکالت در فصــل تابســتان ،واحدهــای تولیــدی بــا احتیــاط بــه امــر
تولیــد میپردازند.رئیــس انجمــن بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در
پایــان رونــق صــادرات را مشــروط بــه تامیــن مــواد اولیــه و فراوانــی
کاال دانســت و گفــت :بنابــر آمــار ســال گذشــته  ۳۱۷هــزار تــن
شــکالت ،بیســکویت و آبنبــات بــا ارزش بالــغ بــر  ۸۰۰میلیــون دالر
بــه بازارهــای هــدف صــادر شــد کــه در صــورت تامیــن مــواد اولیــه
امســال ایــن امــکان وجــود دارد کــه ارز آوری حاصــل از صــادرات را
بــه یــک تــا یــک و نیــم میلیــارد دالر افزایــش دهیــم.
نرخ گذاری سلیقه ای شکالت های قاچاق
نورالدین امامی ،فعال بازار شیرینی و شکالت
صنعــت شــکالت را بایــد یکــی از درآمدزاتریــن صنایــع دنیــا معرفــی
کــرد .در کشــورهای دیگــر از ایــن صنعــت بــه عنــوان یکــی از اصلــی
تریــن صنایــع ارزآور یــاد مــی کننــد و ســرمایه گــذاری هــای کالنــی
نیــز بــر روی ایــن صنعــت انجــام شــده اســت .کشــورهای اروپایــی
بخصــوص ســوییس و فرانســه توانســته انــد ایــن صنعــت را بــه
عنــوان یــک صنعــت مــادر معرفــی کننــد و درآمــد ارزی حاصــل
از آن را ســاالنه افزایــش دهنــد .در ایــران نیــز پتانســل تولــی انــواع
شــکالت وجــود دارد امــا وارداتــی کــه بــه صــورت قاچــاق شــکالت
هــای خارجــی را بــه کشــور مــی رســاند مانعــی بــرای اســتقبال از
تولیــد داخلــی شــده اســت.
البتــه میــزان قاچاق شــکالت مشــخص نیســت ولــی گــردش مالی آن
بــه میلیاردهــا تومــان میرســد و در بســیاری از فروشــگاههای ســطح
شــهر بخصــوص ســوپرمارکت هــای مناطــق لوکــس نشــین نیــز ایــن

کاالهــا عرضــه میشــود وآنهــا میتواننــد بــه راحتــی شــکالت
هــای قاچــاق خارجــی را بــه فــروش برســانند در حالیکــه اگــر
مســووالن و متولیــان رســیدگی بــه ایــن اقدامــات درســت و
مناســب عمــل مــی کردنــد شــاهد ایــن حجــم از شــکالت هــای
قاچــاق در کشــور نبودیــم .بــرای صــادرات ایــن محصــوالت الزم
اســت در ابتــدا بازارهــای داخلــی را ســاماندهی کنیــم تــا فــروش
در بــازار داخلــی داشــته باشــیم و پــس از آن بــرای صــادرات
شــکالت بــه خــارج از ایــران اقــدام کنیــم .البته الزم اســت اشــاره
شــود کــه برخــی از ســوپرمارکت داران نیــز از فــروش چنیــن
محصوالتــی اســتقبال مــی کننــد ،زیــرا بعضــا شــاهد نــرخ
گــذاری هایــی در ایــن خصــوص هســتیم کــه بــا کســر آن از
قیمــت خریــد ،ســودهای  ۲۵۰درصــدی را نصیــب فروشــندگان
مــی کنــد .هــم چنیــن در مناطــق لوکــس نشــین در صــورت
افزایــش قیمــت ،از خریــد چنیــن محصوالتــی اســتقبال بیشــتری
مــی شــود ،زیــرا ذهنیــت برخــی خریــداران ایــن اســت کــه هــر
آنچــه قیمــت یــک محصــول بیشــتر باشــد ،پــس کیفیــت آن
مطلــوب تــر اســت در حالــی کــه بســیاری از ایــن نــرخ گــذاری
هــا بصــورت ســلیقه ای اعمــال مــی شــود .بــه هــر ترتیــب بــا
تشــدید هــر چــه بیشــتر نظارتهــا در مبــادی ورودی کشــور
و همچنیــن بــاال بــردن ســطح برخوردهــا در عرصــه توزیــع
ریســک فــروش ایــن محصــوالت افزایــش مــی یابــد و بــه دنبــال
آن دایــره فــروش چنیــن اقالمــی کاهــش مــی یابــد.
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شــرکت مــواد غذایــی  Nestle SAراهــی را بــرای تولیــد شــکالت بــدون شــکر افــزوده پیــدا کــرده اســت .در ایــن راســتا
شــرکت بــرای شــیرین کــردن بــر روی مــاده باقــی مانــده از گیاهــان کاکائــو تکیــه مــی کنــد .در همیــن حــال مصــرف
کننــدگان بــه خــوراک طبیعــی و ســالم تــر مــی نگرنــد.
ایــن شــرکت تولیــد کننــده مــواد غذایــی از یــک تکنیــک ابداعــی بــرای تبدیــل خمیــر ســفید بهــره مــی بــرد کــه بــا
پوشــش دادن دانــه هــای کاکائــو از آن یــک پــودر خــاص مــی ســازد .ایــن پــودر بــه طــور طبیعــی حــاوی شــکر اســت.
بــه گفتــه « ،»Veveyشــرکت ســوئیس محــور ،پاییــز امســال در ژاپــن ،تحــت دســتور العمــل جدیــد ،نســتله شــروع بــه
فــروش قالــب هــای شــکالت  KitKatبــا شــکالت تلــخ  ٪۷۰خواهــد کــرد کــه هیــچ نــوع شــکر افــزوده ای را در بــر نمــی
گیــرد .تاکنــون ،پالــپ هرگــز بــه عنــوان یــک شــیرین کننــده بــرای شــکالت مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت و معمــوال
بیشــترین قســمت آن بیــرون انداختــه مــی شــود.
الکســاندر فــون مایولــت ،مدیــر بخــش کســب و کار شــیرینی ســازی نســتله در یــک مصاخبــع تلفنــی گفــت کــه ایــن
شــرکت قــادر اســت تــا از همــان فرآینــد بــرای تولیــد شــکالت شــیری یــا ســفید در آینــده اســتفاده کنــد.
صنعــت غــذا و نوشــیدنی در رابطــه بــا تولیــد محصــوالت ســالم تــر در بحبوحــه افزایــش میــزان چاقــی و دیابــت از ســوی
مصــرف کننــدگان و دولــت هــا تحــت فشــار اســت .حرکــت نســتله شــاید باعــث تقویــت جایــگاه خــود بــه عنــوان یــک
رهبــر در ایــن صنعــت شــود و البتــه ایــن اتفــاق ســه ســال پــس از کشــف راهــی بــرای تغییــر ســاختار شــکر جهــت تقویــت
قــدرت شــیرین کنندگــی خــود رخ مــی دهــد.
بــزرگ تریــن شــرکت تولیــد کننــده مــواد غذایــی در جهــان ســال آینــده قصــد بهــره بــرداری از تکنیــک پالــپ بــرای ســایر
برنــد هــای شــیرینی در چندیــن کشــور دیگــر را دارد.
بــه اعتقــاد فــون مایلــوت ،دســتیابی بــه یــک شــکالت اعــا تــر محصــول بکارگیــری پالــپ اســت .شــکر یــک جــزء و عنصــر
ارزان بــه شــمار مــی رود.
شــکالت تلــخ  ٪۷۰جدیــد نســتله  ٪۴۰شــکر کمتــر از شــبیه تریــن قالــب هــای شــکالت بــا شــکر افــزورده دارد .وزن شــکر
در هــر بســته کیــت کــت هــای شــکالت تلــخ موجــود نســتله  ۱۲.۳گــرم اســت.
فــون مایلــوت خاطرنشــان کــرد کــه رونــد کاهــش میــزان شــکر بــی وقفــه ادامــه دارد و فقــط در یــک لحظــه تمرکــز بــر روی
آن نیســت .فرآینــد فــوق بیشــتر حــول روش جدیــدی بــرای تولیــد شــکالت و اســتفاده از بهتریــن قســمت غــاف کاکائــو
مــی چرخــد.
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نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

واردات  ۳میلیون دالری شکالت به کشور
بر اســاس آمار گمرک در ســال  ۹۷بیش از  ۷۴۵تن شــکالت از
کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ســال  ۹۷نشــان میدهد که در این
مدت حدود  ۷۵۴تن شــکالت از کشــورهای مختلف جهان وارد ایران شده
است.
بر اساس واردات این حجم شکالت به کشــور ۲ ،میلیون و  ۹۶۷هزار و ۱۸۶
دالر ارز از کشــور خارج شــد که بالغ بر  ۱۲۴میلیارد و  ۷۱۳میلیون و ۶۷۳
هزار و  ۳۵۲ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
الزم به ذکر است که شکالت از  ۱۰کشور جهان از جمله آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا
و امارات متحده عربی وارد ایران شده است.
در بین کشــورهای ذکر شده در بین کشورهای ذکر شــده آلمان با صادرات
 ۱۹۳تن شکالت به ارزش  ۹۸۷هزار دالر بزرگترین صادرکننده این محصول
به ایران بوده است.
===========================================================
بازار آسیا در برابر تامین “شکالت” کم آورد!
تأمین تقاضای باالی شکالت دوستان در آســیا از توان کشاورزان
این منطقه خارج شــده و افزایش واردات دانههای کاکائو از آفریقا و
آمریکای جنوبی را به دنبال داشته است.
پیتر جاسمن ،رئیس انجمن صنعت کاکائوی اندونزی اظهار کرد :اندونزی که
بزرگترین تولیدکننده و فرآوری کننده دانههای کاکائو در آســیا است ،سال
گذشته  ۲۴۰هزار تن دانه کاکائو وارد کرد که رکورد باالیی محسوب میشود
و ممکن است در سال  ۲۰۱۹خرید بیشــتری انجام دهد .آمار نشان میدهد
مالزی نیز سال گذشــته وارداتش را  ۱۰درصد افزایش داد و به  ۳۴۵هزار تن
رســاند .تولید دانه کاکائو در اندونزی طی یک دهه اخیر که کشاورزان با آفت
محصول و کهنسالی درختان روبرو شدهاند نیمی کاهش یافته است و آنها را
ناچار کرده اســت به پرورش محصوالت سودآورتر روی بیاورند .در نتیجه این
کشــور از صادرکننده بزرگ به واردکننده بزرگ دانه کاکائو تبدیل شده و با
توسعه ظرفیت فرآوری ،خرید خارجی در بیش از پنج سال گذشته بیش از دو
برابر افزایش یافته است.
در مالزی نیز داستان مشابهی در جریان است .تولید این کشور از حدود ۱۰۰
هزار تن در دو دهه قبل به کمتر از هزار تن کاهش یافته اســت و کشاورزان
به تولید روغن پالم روی آوردهاند .این افت شدید باعث شد فرآوری کنندگان
مانند شــرکت گوان چونگ به دنبال خرید دانه کاکائو از نقاط دیگری باشند.

انجمن صنعت کاکائوی اندونزی ســال گذشــته اعالم کرد این کشور طرحی
شــامل یک برنامه ملی برای افزایــش تولید دانه کاکائو بــه  ۶۰۰هزار تن تا
ســال  ۲۰۲۴دارد که برای تأمیــن تقاضای داخلی و صــادرات کافی خواهد
بود.بر اســاس گزارش بلومبرگ ،بازیگران جهانی در اندونزی سرمایه گذاری
کردهاند تا در موقعیت مناســب برای تأمین تقاضای رو به رشــد قرار بگیرند.
جدیدترین آنها شرکت اوالم اینترنشنال بود که اوایل امسال  ۹۰میلیون دالر
برای خرید شرکت بی تی کاکائو هزینه کرد .انتظار میرود آسیا تا سال ۲۰۲۰
به بزرگترین بازار پودر کاکائو در جهان تبدیل شود که در محصوالت مختلف
نظیر کلوچهها ،نوشیدنیهای شکالتی و بستنی مورد استفاده قرار میگیرد.
طبق اعالم انجمن کاکوئوی آسیا ،فرآوری دانه کاکائو در آسیا طی چهار سال
گذشــته بیش از  ۲۵درصد رشد کرده و در ســال  ۲۰۱۸به حدود  ۷۸۰هزار
تن رسید .آسیاییها با افزایش سطح رفاه محصوالت شکالتی بیشتری مصرف
میکنند.
===========================================================
استیضاح قیمتگذاری دستوری
 ۹۲درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی ،رای
به ناموفق بودن قیمتگذاری دستوری دادند.
این رای تاییدکننده نظر کارشناســانی اســت که اعتقاد دارند تنظیم بازار با
هدف کنترل تورم محکوم به شکست است .یافتههای نظری و تجارب جهانی
نشــان میدهد ریشه تورم در سیاستهای پولی اســت و باید به جای وزارت
صمت ،بانک مرکزی مســوولیت کنترل تورم را برعهــده گیرد .اما در ایران با
یک برداشت اشتباه تنظیم بازار به عنوان یک الگو پذیرفتهشده در دنیا جلوه
داده میشود .این در حالی اســت که نوع تنظیم بازار در ایران ،بدیلی در دنیا
ندارد .چراکه دنیا از سیاســتهای مســتقیم و قیمتی به سمت سیاستهای
غیرمســتقیم و غیراقتصادی (همچون حمایتهای بیمهای) رفته است .ضمن
اینکه سیاســتهای با هدف تنظیم بازار در دنیا ،بر محدوده اندکی از حوزهها
اعمال شده و دارای روشهای متنوعی بودهاند؛ اما در ایران این سیاستها در
حوزههای گستردهای اجرا شده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت بهره گرفتهاند.
کشورهای موفق به دلیل عوارض جانبی مســیرهای مستقیم و قیمتگذاری
که همان فساد و رانت است ،از این سیاســتها فاصله گرفتهاند .تجربهای که
در ایران هم اثبات شده اســت .برای نمونه بررسی صنعت شکر نشان میدهد
حداقــل  ۱۵۰۰میلیارد تومان رانت به واســطه شــکل قیمتگذاری نصیب
دالالن میشود.
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«بیک صنعت»واردکنندهی
بهترین برندهای ماشین آالت
و لوازم صنایع نان ،شیرینی،
شکالت و رستوران
شــرکت بیــک صنعــت در ســال  1374بــا هــدف ارایــه جدیدترین
ماشــین آالت صنعــت نــان و بــه طــور خــاص ماشــین آالت تولیــد
نــان حجیــم تأســیس شــد و درطــول ســالیان گذشــته طیــف
محصــوالت شــرکت بتدریــج گســترش پیدا کــرده و ماشــین آالت
و لــوازم قنــادی و رســتوران را نیــز در برگرفتــه اســت ،بــه طــوری
کــه هــم اکنــون بیــک صنعت نــه فقــط در حــوزه ی ماشــین آالت
نانوایــی ،بلکــه در حــوزه هــای قنــادی و رســتوران نیــز بــرای
مشــتریان ،برنــدی شــناخته شــده بــه حســاب مــی آیــد .بــه طور
خالصــه دو رویکــرد اســتراتژیک و مهــم شــرکت بــرای گســترش
کســب و کار ،متنــوع ســازی طیــف محصــوالت و ســرمایه گــذاری
بــر روی تولیــد محصــوالت درداخــل کشــور بــوده اســت؛ و ســبد
کنونــی محصــوالت شــرکت نتیجــه ی عمــل بــه ایــن دو رویکــرد
کلیــدی محســوب مــی شــود از ایــن رو گفتگویــی بــا صــادق
حــداد ،رییــس هیــات مدیــره و مدیربازرگانــی شــرکت بیــک
صنعــت انجــام دادیــم:

www.iranianacm.ir

شــهد :اقدامــات شــما در راســتای «مشــتریمداری» و
ضمانتهــاو پشــتیبانی تولیداتتــان را بیــان کنیــد؟
بــه اعتقــاد بنــده مشــتری مــداری در ایــن کســب و کار مــی توانــد بــه
صــورت عمــل بــه یــک ســری اصــول حرفــه ای در ارایــه خدمــات بــه
مشــتریان تعریــف شــود؛ کــه بــه طــور خالصــه از پاســخگویی ســریع
و بــه موقــع بــه مشــتریان آغــاز شــده ،بــا ارایــه اطالعــات مشــاوره
ای حرفــه ای و صادقانــه ادامــه یافتــه (بــه گونــه ای کــه مشــتریان
بــا آگاهــی کامــل محصولــی بــا قیمــت و کیفیــت مناســب و کامــ ً
ا
مناســب نیازشــان خریــداری نماینــد ) و درنهایــت بــا ارایــه خدمــات
نصــب و راه انــدازی ،آمــوزش کاربــری تجهیــزات و ایجــاد اطمینــان از
دارا بــودن پشــتیبانی کامــل تیــم خدمــات شــرکت کامــل مــی گــردد.
بــه زبــان دیگــر فــارغ از بزرگــی؛ کوچکــی و یــا اهمیــت پــروژه تــاش
همیشــگی مــا بــر ایــن اســت کــه مشــتریان تیــم شــرکت بیــک صنعــت
را بــه عنــوان تامیــن کننــده و مشــاوری امیــن در تمامــی مراحــل
چــه قبــل و چــه بعــد از خریــد در کنــار خــود احســاس کــرده و بــا
اطمینــان و اشــراف کامــل نســبت بــه ســرمایه گــذاری و اجــرای پــروژه
اقــدام نماینــد
پکیــج محصــوالت شــرکت در زمینــه کاالهــای وارداتــی شــامل
مجموعــه ای از بهتریــن برندهــای ماشــین آالت و لــوازم صنایــع نــان،
شــیرینی ،شــکالت و رســتوران اســت کــه شــرکت بیــک صنعــت در
قالــب نمایندگــی رســمی در ایــران اقــدام بــه واردات ،عرضــه و ارایــه
خدمــات پــس از فــروش محصــوالت آنهــا مــی نمایــد
شــهد :جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش
چیســت؟

خودبــاوری حاصــل از تــاش شــبانه روزی همــکاران بنــده در طــول
ســالیان اخیــر در خصــوص تولیــد ماشــین آالت بــا کیفیــت در داخــل
کشــور یکــی از دســتاوردهای بــزرگ مجموعــه ی بیــک صنعــت بــوده
اســت ،بــه گونــه ای کــه هــم اکنــون بــه طــور همزمــان مشــغول نهایــی
ســازی تولیــد چندیــن خــط محصــول جدیــد هســتیم کــه بــه زودی
وارد بــازار خواهنــد شــد.
در حــوزه هــای کاالهــای تولیــدی ،تمــام تــوان مجموعــه برایــن بــوده
اســت کــه از بــه روزتریــن برندهــای دنیــا بــرای الگوبــرداری صنعتــی
اســتفاده شــود
شــهد :آیــا در بخــش صــادرات اقداماتــی انجــام داده ایــد در
صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه چــه بازارهایــی
و آیــا شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و
یــا حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
در زمینــه ی تولیــد نیــز بــا تکیــه بــر تــوان مهندســین مجــرب شــرکت
و اســتفاده از بهتریــن و مرغــوب تریــن مــواد اولیــه و لــوازم تولیــدی
اقــدام بــه تولیــد ماشــین آالت بــا کیفیــت در حــد اســتانداردهای بیــن
المللــی کــه تــوان رقابــت در بازارهــای بیــن المللــی را داشــته باشــد
نماییــم
شــاهد صحــت ایــن ادعــا در زمینــه کاالهــای تولیــد بیــک صنعــت،
اســتقبال مشــتریان خارجــی بــه ماشــین آالت تولیــدی شــرکت مــی
باشــد کــه خوشــبختانه رونــد افزایشــی داشــته اســت؛ ایــن امر شــرکت
را ترغیــب نمــوده تــا حضــور پررنــگ تــری در نمایشــگاه هــای بیــن
المللــی منطقــه داشــته باشــد
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معرفی یک فعال صنعت چاپ و بسته بندی

ـتهبندی
ـاپ و بسـ
ـت چـ
ـه در صنعـ
ـای نوآورانـ
ارائ ـهی راهحلهـ
مصاحبه با مدیریت و معرفی شرکت صنایع لفاف زرین:

امــروز ،رشــد تولیــد صنایــع لفــاف زریــن بــا ارتقــاء ســرعت ،دانــش ،کیفیــت و پــرورش منابــع انســانی کارآمــد،
ط زیســت و نســل آینــده؛
بالــغ بــر  ۲۵،۰۰۰تــن در ســال اســت و همچنــان بــا احســاس مســئولیت نســبت بــه محیـ 
اندیشــه توســعه تولیــد محصوالتــی بــا کاهــش ضخامــت و افزایــش اســتقامت را جهــت کاربــرد کمتــر پالســتیک و
حفــظ طبیعــت دارد.

شــمارهه چهل و چهار م
نشر یه شــهد شــمار
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

ـاپ و
ـتکه چ
کهنـ
مش وــکالت
خانوادهرفایــع
درـدف
باهـ
“”SLZ
مســیر توســعه صنایــع لفــاف زریــن
همواره
درـآن
صنعـای
ـه خانواده
شد،
صنعتگر متولد
کارآفرین
میزبان
احمد
سیسـدارد.
جریان داشته و
گیـو بوم
اینهمرز
اندیشه توسعه
ـتم هــا و تکنولــوژی
ـری از
صنعتبهر
نوآورانــه،
بســتهبندی از طریــق ارائــه راهحلهــای
او با اندیشه خلق ارزش افزوده در صنعت چاپ ،بستهبندی و رنگ سازی ،اقدام به پرورش
مــدرن و مشــاورین متخصــص فعالیــت مــی کنــد
منابع انسانی خالق و متعهد و تولید محصوالتی با استاندارد جهانی و قابلیت تجزیه پذیری نموده
ـعهروز راه
تکنولوژی
بهرهگیری
مدیریت
دانش
زرین را
توانست
اندیشازــه توسـ
همـوـواره
در آن
پایهــه
ـوادهبرای ک
لفافخانـ
صنایعــد،
متولــد ش
احمــد میزبــان در خانــواده ای کارآفریــن و صنعتگوــر
صنعــت ایــن مــرز و بــوم جریــان داشــته و دارد .اندازی کند.
مسیر توسعه صنایع لفاف زرین “ ”SLZاز سال  ۱۳۸۲باهدف رفع مشکالت کهنه صنعت چاپ
او بــا اندیشــه خلــق ارزش افــزوده در صنعــت چــاپ ،بســتهبندی و رنــگ ســازی ،اقــدام بــه پــرورش منابــع انســانی
و بستهبندی از طریق ارائه راهحلهای نوآورانه ،بهرهگیری از سیستم ها و تکنولوژی مدرن و
خــاق و متعهــد و تولیــد محصوالتــی بــا اســتاندارد جهانــی و قابلیــت تجزیــه پذیــری نمــوده و توانســت صنایــع
مشاورین متخصص این حوزه آغاز شد ،رویکردی که موجب شد صنایع لفاف زرین تبدیل به
لفــاف زریــن را بــر پایــه دانــش مدیریــت و بهرهگیــری از تکنولــوژی روز راهانــدازی کنــد.
برندی پیشرو در صنعت فیلمهای پلیمری و بستهبندیهای انعطافپذیر شود.
و
چــاپ
صنعــت
کهنــه
مشــکالت
باهــدف
مراقبت فیزیکی از محصوالت غذایی نیست،
رفــعبندی تنها
وظیفه بسته
۱۳۸۲است که
ســال اعتقاد
مســیر توســعه صنایــع لفــاف زریــن “ ”SLZازاو بر این
مشـ
ـدرن و
ـوژیو مـ
تکنولـ
ـتم هــا
ـری از
گیـ
بلکهبهر
بســتهبندی از طریــق ارائــه راهحلهــای نوآورانــه،
ـاورینشیمیایی
محافظت
موثری در
نقش
می آید
محصول وبه شمار
سیسـاز
بندی جزیی
بسته
چاپه و
در
ـرو
ـ
پیش
ـدی
ـ
برن
ـه
ـ
ب
ـل
ـ
تبدی
ـن
ـ
زری
ـاف
ـ
لف
ـع
ـ
صنای
ـد
ـ
ش
ـب
ـ
موج
متخصــص ایــن حــوزه آغــاز شــد ،رویکــردی کـ
ـهو جلوگیری از مهاجرت مواد شیمیایی به محتویات بسته ،افزایش عمر مفید مواد غذایی و تصمیم
پذیــر
صنعــت فیلمهــای پلیمــری و بســتهبندیهای انعطا
شــود.ایفا میکند.
هنگام خرید
مصرففکننده به
پرورشبلکـ
نیســت،
دانش،ــی
سرعت ،غذای
محصــوالت
فیزیکــی
مراقبــت
تنهــا
او بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه وظیفــه بســته بنــدی
ـه انسانی
منابع
کیفیت و
از ارتقاء
زرین با
صنایع لفاف
رشد تولید
امروز،
محیط زیست
مسئولیتو نسبت
احساس
همچنانـبا
ـریاست
سال
تن در
۲۵،۰۰۰
بر
کارآمد،
جلوگیبهــری
ـیمیایی
ـت شـ
درومحافظ
موثـ
ـش
ـد و نقـ
ـیبالغآیـ
چــاپ و بســته بنــدی جزیــی از محصــول بــه شــمار مـ
ـهرا جهت
افزایش
ضخامت
ـیبا وکاهش
محصوالتی
تولید
توسعه
اندیشه
ـته،و نسل
استقامتـ
کننــده ب
مصـوـرف
تصمیــم
ـواد غذایـ
ـد مـ
ـر مفیـ
آینده؛ عمـ
افزایــش
از مهاجــرت مــواد شــیمیایی بــه محتویــات بسـ
کاربرد کمتر پالستیک و حفظ طبیعت دارد.
هنــگام خریــد ایفــا میکنــد.
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شــماره هچهل
شــهدشــمار
نشریهیهشــهد
نشر
چهارمم
چهلوو چهار
شــکالتتایران
ینیووشــکال
شــیرینی
یت ،شــیر
بیســکویت ،
صنایعیعبیســکو
صنفیصنا
نجمــنصنفی
ا انجمــن
ایران

www.iranianacm.ir
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نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

چالشها و تجربیات پیادهسازی  ERPدر
حوزه شیرینی و شکالت

در میزگرد فعاالن صنعت

بــا توجــه بــه فرهنــگ غذایــی مــردم کشــورمان و نیــز صــادرات بــه کشــورهای همســایه ،محصــوالت حــوزه شــیرینی و شــکالت طرفدارهــای
خاصــی دارد .بــه لطــف گســترش فعالیــت کارخانجــات ایــن حــوزه ،صــادرات شــیرینی و شــکالت در ســال گذشــته بیــش از  700میلیــون دالر
ارزآوری داشــته اســت .از طرفــی صنعــت مــواد غذایــی و بــه ویــژه حــوزه شــیرینی و شــکالت در زمــره صنایــع اســتراتژیک شــرکت همــکاران
سیســتم قــرار دارد .همــکاران سیســتم بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت نرمافــزاری ایــران ،بــا ارائــه راهکارهــای نرمفــزاری مبتنــی بــر ERP
(برنامهریــزی منابــع ســازمان) ،بــه دنبــال کمــک بــه شــرکتهای ایــن حــوزه بــرای نگهــداری و تحلیــل دقیــق و بـهروز اطالعــات و اســتخراج
بینــش و اتخــاذ تصمیمهــای دقیــق بــر اســاس آن اســت.
بــا توجــه بــه همــکاری دوســویه بیــن همــکاران سیســتم و شــرکتهای برتــر ایــن حــوزه؛ بــه منظــور شناســایی چالشهــا و تجربیــات
پیادهســازی  ERPدر حــوزه شــیرینی و شــکالت ،میزگــردی بــا حضــور خبــرگان ایــن صنعــت برگــزار شــد .در ایــن میزگــرد از مدیــران
مؤثــر حــوزه مذکــور ،آقایــان رضایــی ،معاونــت فنــاوری اطالعــات گــروه توســعه تجــارت رضــوان (بــاراكا) ،ميراعاليــي ،مديــر
فنــاوری اطالعــات شــركت ويتانــا؛ حســنی ،رئیــس حســابداری شــرکت گرجــی؛ قاســمی ،معــاون فنــاوری اطالعــات گــروه
پاکنــام و آقایــان یحیایــی ،مدیــر تیــم خدمــات پــس از فــروش؛ صمــدزاده ،مدیــر ســتاد فــروش و اصــاح ،مدیــر صنعــت
غذایــی و پخــش نیــز از طــرف شــرکت همــکاران سیســتم حضــور داشــتند .در ادامــه بــه مشــروح ایــن میزگــرد میپردازیــم:

ی و شــکالت و مولفههــای
ســواالت را بــا ارزیابــی صنعــت شــیرین 
تأثیرگــذار بــر آن آغــاز میکنیــم .لطفــ ًا بفرماییــد چــه عواملــی
در ســالهای  97و  98روی روندهــای شــکل گرفتــه در ایــن
صنعــت اثــر داشــته اســت؟ ســواالت را بــا ارزیابــی صنعــت
رضایــی :اقتصــاد کشــور در ســال گذشــته وضعیــت چالــش برانگیزی را پشــت
ســر گذاشــته و در ســال جــاری نیــز همچنــان بــا آن مواجــه اســت .بــه تبــع
آن حــوزه شــیرینی و شــکالت نیــز دسـتخوش تصمیمــات و اتفاقــات ســال
 97بــود .در شــرایط فعلــی ،ســود شــرکتها از محــل خریــد اســت ،ایــن
ت محصــوالت تولیــد شــده اســت .در
امــر بــه دلیــل مشــخص بــودن قیم ـ 
ایــن میــان نیــز هرگونــه اصــاح یــا افزایــش قیمــت ،بــا مقاومــت ســازمان
حمایــت ،ریســک از دســت دادن مشــتریان یــا میــدان رقابــت همــراه اســت.
در وضعیــت فعلــی ،تعییــن دقیــق بهــای تمامشــده خریــد ،نقطــه ســود
شــرکتها اســت.
حســنی :االن شــرایط تولیــد بســیار ســخت اســت و تولیدکننــدگان با شــرایط
عدمثبــات قیمــت مواجهنــد .عــدم ثبــات قیمــت در مــواد اولیــه باعــث شــده
کــه تمرکــز شــرکتهای تولیــدی و بــه ویــژه واحــد مالــی روی بحــث بهــای
تمامشــده بیشــتر باشــد.
قاســمی :شــرکت گرجــی ماننــد ســایر شــرکتهای ایــن صنعــت بــا چالــش
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و محدودیــت واردات مواجــه شــده اســت .در
ایــن میــان چالــش دیگــری نیــز در خصــوص افزایــش قیم ـت محصــوالت
تولیــد شــده وجــود دارد.
میراعالیــی :بــه هــر حــال ،بــا اختالفــات ارزی و تورمــی کــه پیــش آمــد،
قیمــت مــواد اولیــه و بــه تبــع آن قیمــت فــروش تحــت تأثیــر قــرار گرفــت.
ایــن امــر اهمیــت خریــد و تــدارکات را در شــرکتهای ایــن حــوزه بیشــتر
کــرده اســت
شــرکتهای حــوزه شــیرینی و شــکالت بــا تامینکننــدگان
زیــادی در ارتبــاط هســتند .بخشــی از مــواد اولیــه بــه
شــکل وارداتــی و بخشــی در داخــل تأمیــن میشــود .از
طرفــی موضوعــات انبــارش مــواد اولیــه ،تولیــد محصــوالت
براســاس برنامهریزیهــای تولیــد ،انبــارش کاالهــا و توزیــع
و خردهفروشــی در ایــن حــوزه وجــود دارد .ویژگیهــای کالن
شــرکتهای ایــن حــوزه بــه چــه صــورت اســت

رضایــی :شــرکت مــا روشهــای مختلــف پخــش را تجربــه کــرد ،در
نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه یــک شــرکت پخــش تأســیس
کنــد .بــه منظــور ایجــاد صرفــه اقتصــادی توزیــع محصــوالت ،ســبد
محصــوالت را نیــز کامــل کــرد .تفکیــک بخــش تولیــد و توزیــع،
مشــکالتی از قبیــل عــدم وجــود آمــار دقیــق از تولیــد و موجــودی
انبــار و ناهماهنگــی و تعــارض بیــن ایــن دو حــوزه ایجــاد کــرده بــود.
حســنی :مجموعـه هلدینــگ پاکنــام چنــد شــرکت زیرمجموعــه دارد
کــه بهصــورت شــخصیت حقوقــی مجــزا و در ســطح کشــور پراکنــده
شــدهاند .ایــن هلدینــگ در  25اســتان کشــور سیســتم توزیــع دارد.

نیــاز بــه یکپارچگــی دادههــا در مجموعــه زیــاد اســت تــا بخشهــای
مختلــف ،همزمــان در جریــان میــزان تولیــد ،فــروش و موجــودی
انبــار قــرار بگیرنــد ،بتواننــد مــواد اولیـ ه موردنیــاز را بهموقــع بخرنــد،
دپــوی کاالهــا در انبارهــا را مدیریــت کننــد و حتــی سیســتم فــروش
بتوانــد آالرم محصولــی کــه راحتتــر میتوانــد بفروشــد را بدهــد.
میراعالیــی :حــوزه شــیرینی و شــکالت ماننــد لبنیــات ،مشــکل
تاریــخ مصــرف نــدارد ،امــا شــاید کوتاهتــر از مابقــی حوزههــای
صنعــت غذایــی باشــد .فصلــی بــودن هــم مطــرح اســت کــه کار را
ســخت کــرده اســت .امــا تکمحصولــی بــودن آن ماننــد خیلــی از
صنایــع دیگــر باعــث میشــود کــه فعالیــت در زمینـ ه پخــش مویرگی
محــدود شــود .بــرای ایــن منظــور ،برخــی از تولیدکننــدگان بــرای
توزیــع محصــوالت بــه دنبــال همــکاری بــا ســایر شــرکتها هســتند.
حتــی برخــی از آنهــا میخواهنــد تولیدشــان را برونســپاری کننــد
*بــا توجــه بــه گســتره زنجیــره ارزش در صنعــت شــیرینی
و شــکالت ،راهکارهــای  ERPبــه چــه شــکل میتوانــد
بــه ایــن حــوزه کمــک کنــد؟
رضایــی :قطعــا هــر شــرکت دارای منابــع کــه نیازمنــد برنامهریــزی
اســت ،بــه سیســتمی ماننــد  ERPنیــاز دارد .بــه ویــژه در حــال
حاضــر کــه ســازمان و شــرکتهای داخلــی بــا محدودیــت منابــع
مواجــه هســتند و نمیتواننــد از همــه منابــع اســتفاده کننــد .امــروزه
تکنولــوژی و تراکنشهــای صنایــع بــه حــدی پیشــرفت کــرده اســت
کــه نمیتــوان موضوعاتــی مثــل بهــای تمامشــده را بــه صــورت
ســنتی و بــا نرمافــزار اکســل محاســبه کــرد .نیــاز بــه وجــود
اطالعــات آنالیــن و دیتابیــس یکپارچــه در ســازمانها وجــود دارد
کــه چنیــن امکانــی در ERPفراهــم اســت .بنــا بــه تجربــه شــرکت
مــا ،بــا پیادهســازی ایــن راهکارهــا ،ضمــن صرفهجویــی در منابــع،
کار بــا ســرعت بیشــتری انجــام میگیــرد.
حســنی :پیــش از ایــن ،شــرایط بــه شــکلی بــود کــه شــرکتها
بودجـ ه ســاالنه داشــتند و بــا یــک بــرآورد ،قیمــت مــواد اولیــه و بهای
تمامشــده را محاســبه میکردنــد .امــا در شــرایط فعلــی بیاغــراق
میتــوان گفــت قیمــت مــواد اولیــه لحظــهای تغییــر میکنــد.
ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه سیســتم بهــای تمامشــد ه بتوانــد
درســت عمــل کــرده و گزارشهــای جامعــی بدهــد .بــا توجــه بــه
یکپارچهســازی دادههــا و فرآیندهــا و کنترلهــای موجــود ،محاســبه
دقیــق بهــای تمــام شــده در  ERPهــا بســیار بــاال اســت .بــا وجــود
گســتردگی شــرکت مــا ERP ،توانســته خریــد و توزیــع بهینــه را بــر
اســاس زمــان مناســب بــه شــرکت مــا اطالعرســانی کنــد.
قاســمی :هماکنــون  ERPدر ســه شــرکت از مجمــوع پنــج شــرکت
هلدینــگ پاکنــام عملیاتــی شــده اســت .مغایــرت در محاســبه دقیــق
بهــای تمــام شــده در دو شــرکتی کــه  ERPندارنــد ،واضــح اســت.
همچنیــن شــرکت مــا بــا اســتفاده از  ERPو خریــد بهینــه و بــه
هنــگام مواداولیــه موردنیــاز ،توانســته اســت موقعیتــش را در فضــای
رقابتــی بــازار حفــظ کنــد .در بخــش فــروش شــرکت نیــز راهکارهــای
 ERPکمــک بســزایی کــرد و بــه تعبیــری نقطــه قــوت شــرکت مــا
اســت.
میراعالیــی :بــه نظــر مــن مهمتریــن مزیــت  ERPبــرای
شــرکتهای حــوزه مــا« ،صرفهجویــی در زمــان» اســت .در حــال
حاضــر هــر چقــدر ســریعتر بدانیــم چــه زمانــی و کجــا در ســود
یــا زیــان هســتیم و بــر اســاس آن ،تصمیمــات بــه موقــع و دقیــق
بگیریــم ،شــرکت در مســیر قــوی یــا ضعیــف شــدن پیــش م ـیرود.

**همــکاران سیســتم داعیـ ه ارائـه  ERPرا در ایــران دارد.
لطفــ ًا از زاویــه شــرکت عرضــه کننــده  ERPمقــداری از
مزایــا و چرایــی خریــد  ERPتوســط شــرکتهای حــوزه
شــیرینی و شــکالت بفرماییــد.
صمــدزاده :زنجیــره ارزش صنعــت غذایــی و بهویــژه شــیرینی و
شــکالت ،طوالنیتریــن و در برخــی شــرکتها پیچیدهتریــن
زنجیــر ه ارزش را در بیــن صنایــع مختلــف کشــور دارد .از تامیــن
مــواد اولیــه گرفتــه تــا تولیــد ،فــروش و توزیــع و حتــی مباحــث
خردهفروشــی در ایــن حــوزه وجــود دارد .همــواره گفتــه میشــود
ERPهــا در دســترسترین سیســتمها هســتند ،یعنــی اطالعــات
و سیســتمها طــوری در دســترس مدیــران ،کاربــران و ذینفعــان
مجموعــه قــرار میگیــرد کــه منافــع ســازمان را در جهــت
تصمیمگیــری ســریعتر ،کنتــرل بهتــر و برنامهریــزی دقیقتــر
مهیــا میکنــد .از طرفــی ERP،هــا یکپارچگــی اطالعــات را بــه
همــراه یکپارچگــی فرآیندهــا بــرای ســازمانها بــه ارمغــان مـیآورد؛
یعنــی نهتنهــا ERPهــا وظیفــه یــک بانــک اطالعاتــی منســجم
و کامــل را بــرای یــک شــرکت ایجــاد میکننــد بلکــه از طریــق
یکپارچگــی فرآیندهــا ،ســهمی از فرآیندهــای ســازمان را در صــورت
کمبــود موجــودی ،پیشبینــی یــا افزایــش فــروش در یــک منطقـهی
خــاص یــا یــک محصــول خــاص را هوشــمند میکننــد.
یکــی از شــعارهای ERPهــا ایــن اســت کــه بــا آوردن تجربــه برتــر
میتواننــد منجــر بــه رشــد و توســعه بیشــتر ســازمانها شــود .بــه
ایــن ترتــب ،لزومــی نــدارد شــرکتهای یــک صنعــت یــا حتــی یــک
بخــش همــواره بخواهنــد از ابتــدا کل فراینــد را تجربــه کننــد .ایــن
ویژگــی میتوانــد دســتاوردهای شــگرفی ماننــد افزایــش بهــرهوری،
بــه جریــان انداختــن ســرمایهای یــا کاهــش هزینــه خــواب ســرمایه،
افزایــش چابکــی ســازمان در پیشــبرد موضوعــات را بــه ارمغــان آورد.
اصــاح :شــاید بزرگتریــن شــرکتهای پخــش مربــوط بــه
حــوز ه صنعــت غذایــی و حــوزه شــیرینی و شــکالت باشــد چراکــه
بــه خاطــر گســتردگی ایــن صنعــت و تنــوع محصــوالت و زمــان
مصــرف محصــوالت ،شــرکتها معمــوالً بــا مقولــه توزیــع و انتخــاب
مــدل بهینــه چالــش دارنــد .بررســی تجربــه  15ســاله مــن نشــان
میدهــد شــرکتهای مختلــف دائمــا ایــن مدلهــای توزیــع را
تغییــر میدهنــد .آنهــا درصددنــد محصــول را بهموقــع ،بــا کیفیــت
بــاال و بهــای تمامشــدهی کمتــر تولیــد کننــد و بتواننــد از ســازوکار
یــک شــرکت پخــش و بــزرگ یــا یــک شــرکت پخشــی کــه در
گــروه هلدینگشــان اســت ،اســتفاده کننــد .وجــود یــک راهــکار
نرمافــزاری  ERPکــه بتوانــد بــه صــورت یکپارچــه حوزههــای

مختلــف را پوشــش داده و نیازمندیهــای ذینفعــان ایــن حــوزه اعــم
از ویزیتورهــا ،مدیــران شــرکت ،مدیــران پخــش و  ...را پوشــش دهــد،
بســیار ضــروری اســت.
** مهمتــر از تهیــه الیســنس ERPبــرای شــرکتها ،پیادهســازی
موفــق آن در شــرکتهای مشــتریان اســت .شــرکت همــکاران سیســتم
چگونــه مشــتریانش را از پیادهســازی موفــق ایــن راهکارهــا مطمئــن
میکنــد؟
یحیایــی :همــکاران سیســتم بــه منظــور اطمینــان از موفقیــت در
پیادهســازی ایــن راهکارهــا ،ســه فــاز اصلــی فــروش ،اســتقرار،
پیادهســازی و آمــوزش و در نهایــت پشــتیبانی را تعریــف کــرده اســت.
در فــاز فــروش ،گزارشهــای فنــی تضمیــن میکنــد ،ایــن محصــول
متناســب بــا نیازهــای و مســائل مشــتریان اســت یــا خیــر .در فــاز
اســتقرار و پیادهســازیERPها ،بهینهســازی فرآیندهــا ،متناســب
بــا نرمافــزار پیشــنهاد شــده انجــام میشــود.
یــک حلقــه مهــم دیگــر در موفقیــت ایــن حــوزه ،بحــث آمــوزش
ش بــه کاربرهــا دقیــق باشــد و
دقیــق کاربرهــا اســت .اگــر آمــوز 
بتوانیــم آموزشهــای خوبــی بــه آنهــا بدهیــم ،در ادامــه مهــارت آنهــا
در کار بــا سیســتم بــاالمــیرود و قاعدتــا ارزش افــزود ه بیشــتری را
نمایــان میســازد .همــکاران سیســتم یــک مرکــز آمــوزش دارد کــه
بهصــورت تخصصــی موضوعــات آموزشــی را پیــش میبــرد و در زمــان
اســتقرار ،کارشناســان را بهصــورت حضــوری در محــل مجموعــهی
شــرکتها آمــوزش میدهــد .همچنیــن بــا ارائــه آموزشهــای
الکترونیکــی ،تــاش میکنــد ایــن آموزشهــا را همــواره در دســترس
کاربــران قــرار دهــد .ایــن آموزشهــا در همــان بســتر راهــکاران ،قابــل
دســترس کاربــران اســت.
در نهایــت نیــز بــا مدلهــای مختلــف پشــتیبانی بــر اســاس نیــاز
مشــتریان ،امــکان نگهداشــت مطمئــن سیســتمها را بــرای مشــتریان
دارد و ایــن موضــوع را در طــی  31ســال اخیــر بــه صــورت مرتــب
بهبــود دادهایــم.
ت شــما در پیادهســازی  ERPچگونــه
** تجربــه شــرک 
اســت؟ چــه مســیری را پیــش گرفتیــد کــه توانســتید ایــن
راهکارهــا را بــا موفقیــت پیادهســازی کنیــد؟
رضایــی :تغییــر بــرای کاربــران ســخت اســت .از طرفــی پیادهســازی
 ERPنیــاز بــه بلــوغ اولیــه در ســازمان دارد .مــا در فرآینــد اســتقرار
ســعی کردیــم بــا آموزشهایــی کــه گذاشــتیم ،فرآیندهــا را بازنگــری
کنیــم تــا کاربــر متوجــهشــود کــه در سیســتم جدیــد چقــدر کارش
راحتتــر میشــود و تغییــر را بپذیــرد.
قاســمی :مســئله اصلــی بحــث آمادهســازی ســازمان و فرهنگســازی
مدیــران و کاربــران اســت کــه بیشــترین زمــان را میبــرد .ســازمان
قطعــا نیــازی را احســاس کــرده و بــرای خریــد سیســتمهای
نرمافــزاری تصمیــم میگیــرد .امــا وقتــی نیــاز احســاس میشــود،
فرهنگســازی از ســمت خــود ســازمان نادیــده گرفتــه میشــود .نیــاز
اســت شــرکت ارائــه دهنــده  ERPبــا همــکاری بــا مدیــران ارشــد
ســازمانهای مشــتریان ،مدیــران پــروژه موفــق و برنامــه پیادهســازی
دقیــق را تهیــه کننــد کــه مــا بــا انجــام ایــن کار و آموزشهــای الزم
در ســطوح مختلــف ،توانســتیم  ERPرا پیادهســازی کنیــم.
میراعالیــی :چالــش اصلــی پیادهســازی در ســازمان مشــتریان ،بیــن
مدیــران  ITو مالــی وجــود خواهــد داشــت .اگــر شــناخت افــرادی

کــه میخواهنــد سیســتم را پیادهســازی کننــد ،طوالنیمــدت
و زیربناییتــر باشــد ،راحتتــر میتــوان شــرکت را بــه تغییــر و
پذیــرش نرمافــزار جدیــد متقاعــد کــرد .شــناخت دقیــق تمامــی
نیازمندیهــا بــه مرحلــه شــناخت برمیگــردد .قبــل از پیادهســازی
بایــد یــک ســری پیششــرطها را بــا مدیــران ارشــد ســازمان مطــرح
کــرد .یکــی از پیششــرطهایی کــه بایــد تعییــن شــود ،ایــن اســت
کــه فــردی بایــد مدیــر پــروژ ه ارشــد پیادهســازی  ERPشــود کــه
هــم شــناخت کلــی نســبت بــه همــه فرآیندهــای ســازمان داشــته
باشــد و نیــز در هیــچ کــدام از بخشهــا هــم ذینفــع نباشــد.
** رویکــرد همــکاران سیســتم بــه عنــوان ونــدور ERP
نســبت بــه ایــن مقاومتهــا چگونــه اســت .اساســا چــه
کمکــی بــه ســازمانها می-کنیــد؟
یحیایــی :تجربــه نشــان داده در هــر پــروژهای کــه ارتبــاط مــا بــا
تیــم راهبــری آن مجموعــه نزدیکتــر بــوده ،موفقتــر بودهایــم
و راحتتــرتوانســتیم موضوعــات را پیــش ببریــم .بــا توجــه بــه
چالشهــای پیادهســازی  ERPنیــاز اســت مدیــران و کارشناســان
شــرکت ارائهدهنــده  ،ERPارتبــاط نزدیکــی بــا تیــم راهبــری
سیســتمها داشــته باشــند .تجربــ ه نشــان میدهــد هــر شــرکتی،
یکســری موضوعــات خــاص و متناسبســازیهای خــاص خودشــان
را دارنــد .نیــاز بــه ابزارهــای متناسبســازی در ایــن حــوزه بســیار
کمککننــده اســت .البتــه شــایان ذکــر اســت کــه پیادهســازی
 ERPهــا کار ســادهای نیســت و موضــوع «تغییــر» ،مقاومــت کاربــران
را بــه همــراه دارد.
**یکــی از بحثهــای موردتوجــه در پیادهســازی ،ERP
چابکــی آن در برابــر تغییــرات محیطــی ماننــد قوانیــن
مالــی و مالیاتــی و حتــی تغییــرات موردنظــر مدیــران ماننــد
سیاســتهای فــروش ،تخفیفــات و  ...اســت .همــکاران
سیســتم چگونــه بــه ایــن موضــوع کمــک می-کنــد؟
صمــدزاده :بعــد از شــرایط اقتصــادی و محیطــی ایجــاد شــده ،ارزش
اطالعــات بــرای حتــی مدیــران کســبوکارها ،بیــش از پیــش شــده
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،شــاید در ســالها و ســنوات گذشــته
شــرکتها بــا پیشبینــی تخمینــی از بهــای تمامشــده یــا بودجــه
خودشــان ،قیمتهــای رقابتــی را در بــازار عرضــه میکردنــد و
شرایطشــان را تــا انتهــای ســال پیــش میبردنــد .در شــرایط
فعلــی ،شــرکتها بــه دنبــال محاســبه ماهانــه و فصلــی بهــای تمــام

شدهشــان هســتند .ایــن موضــوع در فرآیندهــای ســازمانها
نیــز وجــود دارد .پیــش از ایــن وجــود مجموع ـهای از فرآیندهــای
اســتاندارد ،ثابــت و از پیشتعیینشــده ،موردنیــاز ســازمان بــود
ولــی امــروزه احســاس میکننــد کــه چابکــی سازمانشــان در
گــرو تغییــر فرآیندهــا ،همســو بــا اســتراتژیهای ســازمان و تغییــر
شــرایط محیطــی اســت.
یکــی از ویژگیهــای  ERPامــکان خــودکار کــردن فرایندهــا،
سیســتمها ،ثبــت اطالعــات ،ارتبــاط بیــن سیســتمها و غیــره
فراهــم اســت .در راهــکاران نیــز بــا ابــزار قدرتمنــد فرایــار
توانســتهایم مدیــران عملیاتــی را بــرای بهبــود و متناسبســازی
فرآیندهــا و عملیــات موردنظرشــان کمــک کنیــم و ایــن ابــزار
بهخوبــی توانســته اســت عــاوه بــر هماهنگســازی فرآیندهــای
ســازمانها ،آنهــا را متناســب بــا نیازهــای ســازمان پیادهســازی
کنــد .در واقــع ویژگیهــای بهــای تمامشــد ه یــک کاالی خــاص بــا
وجــود موضــوع بازیافــت ،محصــول مشــترک ،نحــوه تامیــن کاالهــا
و خدمــات مختلــف در فراینــد تولیــد محصــوالت ،کامــا بــه نظــر
مدیــران آن کس ـبوکار بســتگی دارد و در ایــن حــوزه نیــاز اســت
امکاناتــی را در اختیــاران کاربــران و شــرکتها قــرار داد تــا بــا
اســتفاده از آن ،ایــن نیازهــا را پوشــش دهنــد.
**رویکــرد و چش ـمانداز همــکاران سیســتم بــه صنعــت
غذایــی و بــه ویــژه حــوزه شــیرینی و شــکالت چیســت؟
یحیایــی :همــکاران سیســتم بــه دنبــال آن اســت تــا بــا بهبــود
تجربههــای خــود در ایــن صنعــت ،مجموعــهای از تجــارب را در
اختیــار مشــتریان ایــن حــوزه قــرار دهــد .مــا در حــوزه محصــوالت
و خدمــات بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مشــارکت مشــتریان،
صاحبنظــران ،کاربــران کلیــدی یــا راهبــردی شــرکتها در
ایــن امــر ضــرورت دارد تــا بتوانیــم ســهمی از ایــن تجــارب را
بــا مشــارکت مدیــران  ،ITراهبــران سیســتم ،متخصصــان حــوزه
سیســتمها و روشهــای شــرکتها پیــش ببریــم.
چشــماندازی دیگــری کــه امــروزه بــه مرحلــه اجــرا رســیده
گســترش مشــارکت همــکاران سیســتم بــا مدیــران  ITمجموعههــا
بــرای توســع ه نرمافــزار بــرای خــود شــرکتها یــا بــرای ســایر
مشــتریان اســت کــه همزمــان بــه نفــع همــکاران سیســتم و
مشــتریان اســت.

