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سوال و مدیران صنعت

اقتصاد، رونق تولید 
و فرصت ها و تهدیدها

نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران
شماره چهل و چهارم - شهریور 1۳98

زندگی شهد گل است.

زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست.... 
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نمایشگاه فرصتی برای ورود به بازارهای جهانی
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 
ــاالن محــروم  ــری از فع ــده کثی ــود فضــای نمایشــگاهی از مشــارکت ع ــل کمب ــه دلی ــه ب شــده بطوریک
ــد هــر ســال در  ــز مانن ــن نمایشــگاه نی ــردد. ای ــی گ ــه جــای تاســف داشــته و عذرخواهــی م شــدیم ک
ــر  ــغ ب 4 دســته بنــدی، محصــول نهایــی، مــواد اولیــه، ماشــین آالت و خدمــات صنعتــی در فضایــی بال

ــان عالقــه منــدان اســت  ــع و در 7 ســالن از تاریــخ 22 الــی 25 شــهریور میزب 30000 متــر مرب
ــی  ــه منــدان بتواننــد در فضای ــا تولیدکننــدگان، مســئوالن و عالق برگــزاری نمایشــگاه فرصتــی اســت ت
ــه تبــادل نظــرات و تفاهــم هــای تجــاری برســند، از آن جایــی کــه بصــورت گســترده  آرام و صنعتــی ب
ــردم و  ــورد اســتقبال م ــی رود م ــد انتظــار م ــن نمایشــگاه مشــارکت نمــوده ان ــدگان در ای ای تولیدکنن
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 
ــم در راســتای رشــد و  ــا بتوانی ــر باشــد ت ــه و صنعتــی پربارت ــن فضــای صمیمان حضــور مســئوالن در ای
ــق تولیــد دســت در دســت هــم حرکتــی شایســته را در جهــت اعتــالی اقتصــادی ایــران برداریــم. رون

ــه  ــکالت ب ــیرینی و ش ــوالت ش ــن محص ــزار ت ــته 317 ه ــال گذش ــار س ــر آم ــت بناب ــر اس ــه ذک  الزم ب
ارزش بالــغ بــر 800 میلیــون 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. 
ــی و شــرکتهای خارجــی از کشــورهای لهســتان،  در نمایشــگاه امســال شــاهد حضــور شــرکتهای داخل
ــی  ــن الملل ــه حضــور شــرکتهای بی ــم ک ــرار کنی ــد اق ــه، فرانســه و روســیه هســتیم و بای ــش، ترکی اتری
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود کاهــش چشــمگیری داشــته اســت. در ضمــن یکــی از مهمتریــن اهــداف 
ــز  ــی نی ــار خارج ــور تج ــا حض ــابق ب ــی الس ــا ف ــت و کم ــی اس ــارت خارج ــعه تج ــگاه توس ــن نمایش ای
مواجــه خواهیــم بــود تــا بهتریــن تولیــدات صنعــت شــیرینی وشــکالت را بــه عنــوان تولیــدات ایرانــی بــه 

ــی ارســال کنیــم.  بازارهــای جهان
ــرکت  ــرم ش ــئولین محت ــی مس ــگاه، از همراه ــن نمایش ــدگان در ای ــارکت کنن ــور مش ــان از حض در پای
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 جمشید مغازه ای
 دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت 

به مناسبت هجدهمین نمایشگاه بین المللی شرینی و شکالت 
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صنعــت غــذا در بســیاری از کشــورهای دنیــا در زمــره صنایــع اولویــت دار به شــمار مــی رود. در ایــن 
بیــن صنعــت بیســکویت، شــیرینی و شــکالت در مجموعــه صنایــع غذایــی کشــورهای اروپایــی از 
جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و در ایــران نیــز ایــن جایــگاه، دارای موقعیت هــای ویــژه اســت 

ــده  ــود، برگزارکنن ــی خ ــال پیاپ ــن س ــکالت در هجدهمی ــیرینی و ش ــی ش ــن الملل ــگاه بی نمایش
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 بین المللــی 

تهــران، کامــال ویــژه و باشــکوه بــوده و هســت و ان شــاهلل خواهــد بــود. 
نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت در رتبــه A، رویدادهــای کشــور قــرار دارد کــه خــود گویــای قــدرت 

و توانمنــدی ایــن صنعــت شــیرین اســت.
ــر  ــغ ب ــا ارزش بال ــات و... ب ــن شــکالت، بیســکویت، آبن ــزار ت ــته 317 ه ــال گذش ــار س ــر آم  بناب
ــی  ــن صنف ــر انجم ــه ی دبی ــه گفت ــه ب ــد ک ــادر ش ــدف ص ــای ه ــه بازار ه ــون دالر ب 800 میلی
صنایــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت، ایــن صنعــت در صــورت مرتفــع شــدن مشــکالت پیــش 
ــر آنیــم تــا ضمــن برگــزاری  رو قابلیــت صــادرات تــا 1 میلیــارد دالر را نیــز دارد و از همیــن رو ب
نمایشــگاه پــای صحبــت هــای صنعتگــران و زحمتکشــان   بنشــینیم تــا ایــن هــدف قابــل دســترس 

ــا همکاهنگــی و همیتــی جمعــی بیــن بخــش خصوصــی و مســئوالن محقــق کنیــم. را ب
ــام ســال »رونــق تولیــد« مزیــن شــده اســت و  ــه ن ــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری، امســال ب  ب
ــی برســیم. همــواره  ــن هــدف عال ــه ای ــا ب ــی باشــد ت ــد فرصت ــز مــی توان ــزرگ نی ــداد ب ــن روی ای
شــاهد تــالش دلســوزانه ی  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 
ــی  ــی منته ــر جهان ــگاه های معتب ــور در نمایش ــه حض ــران ب ــی ته ــگاه های بین الملل ــای نمایش فض
شــود و شــرکت ســهامی در ایــن همراهــی از تــالش و حمایت هــای ممکــن، دریــغ نخواهــد کــرد

ــع  ــه مســاحت30000متر مرب ــی ب  امســال نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت، در7 ســالن و در فضای
برگــزار مــی شــود و میزبــان حضــور شــرکت های خارجــی از کشــورهای لهســتان، اتریــش، ترکیــه، 
ــت و  ــی اس ــی و خارج ــای داخل ــن توانمندی ه ــه ویتری ــوری ک ــتیم، حض ــیه هس ــه، روس فرانس

ــد. ــت بازارهــای خارجــی کمــک شــایانی کن ــه رشــد تولیــد و کیفیــت در رقاب ــد ب می توان

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 

جایگاه ویژه صنعت شیرینی و شکالت در صنایع غذایی



چرخه نامتوازن تامین 
مواداولیه

ــت  ــن صنع ــن بی ــی رود. در ای ــمار م ــت دار به ش ــع اولوی ــره صنای ــا در زم ــورهای دنی ــیاری از کش ــذا در بس ــت غ صنع
بیســکویت، شــیرینی و شــکالت در مجموعــه صنایــع غذایــی کشــورهای اروپایــی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، 

امــا در ایــران ایــن جایــگاه چنــدان پررنــگ نیســت.
بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه خلــق ارزش افــزوده، ارزآوری، ایجــاد اشــتغال و گــردش مالــی بــاالی صنعــت بیســکویت، 

ــران محســوب می شــود. ــع بســیار پیشــرفته در ای ــن صنعــت جــزو صنای شــیرینی و شــکالت، همــواره ای
پتانســیل ها و ظرفیت هــای ایــن صنعــت درحالــی قابــل رویــت اســت کــه تولیدکننــدگان فعــال در حــوزه بیســکویت، 
شــیرینی و شــکالت ماننــد ســایر صنعتگــران ایرانــی بــا چالش هایــی دســت و پنجــه نــرم می کننــد. ارزیابی هــا نشــان 
ــه  ــواد اولی ــن م ــش تامی ــکالت در بخ ــیرینی و ش ــکویت، ش ــت بیس ــوگاه صنع ــن گل ــر اصلی تری ــال  حاض ــد درح می ده
مــورد نیــاز جانمایــی شــده اســت. ایــن دســت انداز اکنــون بــه چنــد دلیــل بــرای تولیدکننــدگان صنعــت بیســکویت، 

شــیرینی و شــکالت دردسرســاز شــده اســت.
ــرای تولیــد ایــن محصــوالت از روغــن  ــه طیــف گســترده ای از مــواد اولیــه مــورد نیــاز ب ــا توجــه ب  نخســت اینکــه ب
گرفتــه تــا آرد و شــکر و ســایر مــواد جانبــی، طبیعتــا بــه دلیــل شــرایط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور تهیــه مــواد اولیــه 
ــر  ــه ب ــن ناحی ــه از ای ــت ک ــیب هایی اس ــع آس ــا و بالطب ــدی، تحریم ه ــوگاه بع ــت. گل ــده اس ــا ش ــت فرس ــخت و طاق س

رونــد تامیــن مــواد اولیــه وارد شــده اســت.
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جمشید مغازه ای، دبیر انجمن 
صنفی صنایع بیسکویت، 

شیرینی و شکالت:



 امــا مســاله بعــدی کــه تاثیــر ســوء چشــمگیری در فرآینــد تهیــه 
ــی آن  ــانات پی درپ ــرخ ارز و نوس ــش ن ــته، افزای ــه داش ــواد اولی م
ــت  ــوان گف ــی می ت ــت. به طورکل ــر اس ــال اخی ــول دو س در ط
تهیــه مــواد اولیــه چــه از داخــل و چــه از خــارج بــرای صاحبــان 
ــده  ــم ش ــر و پیچ وخ ــکالت پ ــیرینی و ش ــکویت، ش ــت بیس صنع
اســت. تولیدکننــدگان ایــن صنعــت در داخــل کشــور بــا مشــکل 
تامیــن شــکر و روغــن مواجــه هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــکالتی  ــم مش ــاز ه ــورد نی ــی م ــه جانب ــواد اولی ــرای واردات م ب
ــد.  ــی می کن ــص ارز خودنمای ــفارش و تخصی ــت س ــه ثب در مقول
ــواد  ــن م ــرای تامی ــر ب ــد اگ ــان می ده ــا نش ارزیابی  ه
اولیــه همیــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد و ایــن چالش هــا 
ــکویت،  ــت بیس ــد، صنع ــی بمانن ــود باق ــوت خ ــه ق ب
ــه  ــم اندازی ک ــد و چش ــه رش ــکالت ب ــیرینی و ش ش
ــت. ــد یاف ــت نخواه ــت دس ــده اس ــیم ش ــرای آن ترس ب

ــرح  ــت مط ــن صنع ــی ای ــه اصل ــواد اولی ــا م ــاط ب ــه  در ارتب آنچ
اســت، ایــن موضــوع اســت کــه تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز 
ــای اساســی به شــمار  ــت اســت و جــزو کااله آن در انحصــار دول
ــه  ــک ک ــن و شیر خش ــکر، روغ ــد ش ــی مانن ــی رود. محصوالت م
بخــش مهمــی از مــواد اولیــه بیســکویت، شــیرینی و شــکالت را 
تشــکیل می دهنــد، معمــوال در داخــل کشــور تولیــد می شــوند و 
اگــر از خــارج هــم وارد شــوند بــه دلیــل اینکــه در ســبد کاالهــای 
ــرای  ــا را ب ــه آنه ــت ک ــت اس ــه دول ــد، وظیف ــرار دارن ــی ق اساس
ــد  ــرای تولی ــه اینکــه ب ــا توجــه ب ــد. ب ــدگان تامیــن کن تولیدکنن
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 
ــار خــود  ــه در اختی ــواد اولی ــن م ــه ای ــه تهی تقاضــا داشــته اند ک
تولیدکننــدگان قــرار گیــرد تــا براســاس نیازشــان مــواد اولیــه را 

ــا تهیــه کننــد. وارد ی
ــه  ــه نتیج ــت گذاران ب ــان و سیاس ــون متولی ــفانه تاکن ــا متاس ام
نهایــی در ایــن بــاره نرســیده اند و بــه همیــن دلیــل تولیدکنندگان 
هــم از نظــر تامیــن مــواد اولیــه و هــم از نظــر قیمت هــا در مضیقه 
هســتند زیــرا قیمت هــا افــت و خیــز دارد و طبیعتــا قیمــت تمــام 
ــر  ــت امکان پذی ــت ثاب ــک قیم ــورت ی ــه کاال به ص ــده و عرض ش
ــا  ــدام سیاســت ی ــه ک ــن ســوال مطــرح اســت ک نیســت.حال ای
ــا  ــن چالش ه ــا ای ــه ب ــواد اولی ــن م ــده تامی ــث ش ــداد باع رخ
ــوان گفــت قســمت عمــده ای از چالش هــای  مواجــه شــود؟ می ت
ــزوده در  ــه تحریم هاســت. خلــق ارزش اف ــوط ب شــکل گرفتــه مرب
ایــن شــرایط بــرای صنایــع کشــور بســیار ســخت شــده اســت. بــه 
ــص  ــن و تخصی ــار آن تامی ــا و در کن ــاله تحریم ه ــال مس ــر ح ه
ــی  ــن دالیل ــوان از عمده تری ــه را می ت ــواد اولی ــرای واردات م ارز ب
ــده  ــت اندازهایی ش ــن دس ــور چنی ــه ظه ــر ب ــه منج ــت ک دانس
ــه  ــد ک ــم داده ان ــه دســت ه ــل دســت ب ــن عوام ــه ای اســت. هم
ــند.  ــوردار نباش ــت برخ ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــدگان از م تولیدکنن
ایــن موضــوع از یکســو باعــث می شــود محصــوالت باکیفیتــی در 

کشــور تولیــد نشــود و از ســوی دیگــر زمینــه رقابــت بــا ســایر 
تولیدکننــدگان خارجــی فراهــم نباشــد.

تــا  ایــن شــرایط  در  می توانــد  کــه  پیشــنهادی 
حــدودی از بــار مشــکالت بکاهــد، تــک نرخــی کــردن 
ــرای اقتصــاد ایــران کارســاز  ــد ب ارز اســت کــه می توان
ــرای  ــد ب ــچ گاه نمی توان ــی هی ــده ایران ــد. تولیدکنن باش
ــرا مشــخص  ــد؛ زی ــزی کن ــی خــود برنامه ری ــاه آت دو م
ــو  ــمت و س ــدام س ــه ک ــر روز ب ــت ارز ه ــت قیم نیس
ــت ارز  ــالع از وضعی ــدم اط ــن ع ــا ای ــی رود. طبیعت ــش م پی
روی تصمیمــات، قیمــت تمــام  شــده کاال و زمینــه رقابــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــراه دارد. ای ــه هم ــی ب ــرات مخرب تاثی
ــد و  ــا را ندارن ــن محدودیت ه ــایر کشــورها ای ــدگان س تولیدکنن
بــه دلیــل تصمیمــات خلق الســاعه و فشــارهایی کــه تحت تاثیــر 
تحریــم وارد می شــود، کسب وکارهایشــان تحت تاثیــر قــرار 
ــی  ــای اساس ــب کااله ــت در قال ــه دول ــی ک ــرد. کاالهای نمی گی
ــان  ــا متولی ــت. طبیعت ــی اس ــا دالر 4200 تومان ــد ب وارد می کن
تمایلــی ندارنــد کــه ایــن فرآینــد را در اختیــار بخش خصوصــی 
ــاالن  ــود فع ــث می ش ــوع باع ــن موض ــه ای ــد در نتیج ــرار دهن ق
اقتصــادی از ارزهــای دولتــی بــرای تامیــن مــواد اولیــه محــروم 

شــوند.
ــای  ــص کااله ــرای تخصی ــت ب ــه دول ــت هایی ک ــا سیاس ــا آی ام
اساســی در نظــر گرفتــه اســت، تمــام نیازهــا را پوشــش 
می دهــد؟ یکــی از مهم تریــن مشــکالت ایــن  روزهــا ایــن اســت 
کــه تولیدکننــدگان بــه مــواد مــورد نیــاز دسترســی ندارنــد. ایــن 
ــذارد  ــر می گ ــه کاال تاثی ــد و عرض ــا روی تولی ــوع طبیعت موض
چــه در زمینــه صــادرات و چــه در تامیــن مــواد اولیــه داخلــی. 
در ایــن شــرایط ســرمایه گذاری های خارجــی و داخلــی بــا 
ــت کشــور اکنون  ــد شــد. وضعی ــراه خواه ــی هم ــت و خیزهای اف
ــرای  ــی ب ــدان رغبت ــرمایه گذاران چن ــه س ــت ک ــه ای اس به گون
ــرا صنعــت غــذا ســرمایه های  ــد. زی ــه صنعــت غــذا ندارن ورود ب
ــه کوچــک هــم نیــاز  هنگفتــی را می طلبــد. حتــی یــک کارخان
بــه میلیون هــا یــورو ســرمایه گذاری دارد. بانک هــا بایــد در 
ــت  ــد صنع ــد. 99درص ــع بیاین ــک صنای ــه کم ــتا ب ــن راس ای
شــیرینی در دســت بخش خصوصــی اســت و کامــال 
ــا  ــه بانک ه ــهیالتی ک ــود. تس ــی اداره می ش ــورت خصوص به ص
ــه  ــرمایه گذاری ک ــا س ــت. طبیعت ــدود اس ــیار مح ــد بس می دهن
انجــام می شــود آن چیــزی نیســت کــه تولیدکننــدگان دلشــان 
ــواد  ــم و م ــام دهی ــرمایه گذاری انج ــم س ــر بتوانی ــد. اگ بخواه
ــد و  ــع رش ــم، صنای ــن کنی ــم تامی ــان را ه ــورد نیازم ــه م اولی
ــوالت  ــر محص ــد. درحال حاض ــدا می کنن ــود را پی ــی خ بالندگ
بیســکویت، شــیرینی و شــکالت بــه ۶۶ کشــور صــادر می شــوند 
ــون دالر  ــا ۹00 میلی ــدود 800 ت ــاالنه ح ــادرات س ــم ص و رق
اســت. امــا صادراتــی کــه بتوانــد بــه مــرز دو میلیــارد دالر برســد 
ــزرگ اســت و نیــاز  دور از ذهــن نیســت. ایــن صنعــت بســیار ب

ــت دارد. ــه حمای ب

تولیدکننده ایرانی هیچ گاه نمی تواند برای دو ماه 
آتی خود برنامه ریزی کند
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اقتصاد، رونق تولید 
و فرصت ها و تهدیدها

صنعــت در شــرایطی فعالیــت مــی کنــد کــه شــاهد خبرهــای متعــدد از وضعیــت کنونــی آن هســتیم فرصــت نمایشــگاه را 
ــا هــم مــی خوانیــم. ــی بپردازیــم کــه ب ــه تحلیــل شــرایط کنون ــان خــود صنعتگــران ب ــا از زب غنیمــت دیدیــم ت

اقدامات رونق تولید کافی نبود
ــی کــه در راســتای  ــورد اقدامات مدیرعامــل شــرکت رضــوان شــکالت در م
رونــق تولیــد انجــام شــده اســت مــی گویــد: در ماه هــای اخیــر اقدامــات و 
حمایت هــای خوبــی در راســتای شــعار امســال کــه از ســوی مقــام معظــم 
ــا  رهبــری تعییــن شــده توســط ارگان هــای مختلــف صــورت گرفتــه امــا ب
ــورم کــه در ســال گذشــته رخ داده  ــی ت ــه رشــد و افزایــش ناگهان توجــه ب
ــه  ــق بخشــیدن ب ــرای رون اســت همچنــان حمایــت دســتگاه های دولتــی ب
بخــش تولیــد کافــی نبــوده و ایــن دســتگاه ها بــا تــوان هرچــه بیشــتر بایــد 

بــرای کمــک بــه تولیدکننــدگان آســتین همــت را بــاال بزننــد .  
تنش های تولیدکنندگان، ماحصل قانون ها و رویه های متعدد

مهــدی بلوغــی بــا اشــاره بــه ضعــف در دیپلماســی و روابــط سیاســی گفــت: 
ــورهای  ــا کش ــراودات ب ــط و م ــالل در رواب ــادی و اخت ــای اقتص تحریم ه
خارجــی باعــث از بیــن رفتــن فرصــت هــای طالیــی صــادرات شــده اســت  
و همچنیــن ایــن موضوعــات باعــث برهــم خــوردن بــازار داخلــی نیــز شــده 
ــع  ــد صنای ــدید تولی ــش ش ــا کاه ــی و ی ــه تعطیل ــر ب ــد منج ــه می توان ک
کوچــک و بــزرگ شــود کــه بزرگتریــن تهدیــد بــرای اقتصــاد کشــور اســت.
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــکالت در ادام ــوان ش ــه رض ــئول مجموع ــام مس ــن مق ای
ــالغ  ــد اب ــه جدی ــک روی ــا ی ــون و ی ــک قان ــه ی ــد ک ــه ای نباش ــاید هفت ش
نشــود کــه بــه دســتاوردی جــز تنــش و اســترس بــر تولیدکننــده نــدارد و 
باعــث کاهــش انگیــزه تولیدکننــدگان می شــود. بایــد روش هــای ســنتی را 
کنــار بگذاریــم و در حداقــل شــرایط یــک کشــور مطلــوب صادراتــی را بنــچ 

مــارک کنیــم و طبــق آن عمــل کنیــم.

مهدی بلوغی                        رضوان شکالت )باراکا(

اصالح ارزش افزوده مهمترین اقدام برای رونق تولید
ــورد  ــت در م ــاهین سردش ــی ش ــع غذای ــه صنای ــل کارخان ــر عام مدی
ــی  ــت م ــده اس ــام ش ــد انج ــق تولی ــتای رون ــه در راس ــی ک اقدامات
گویــد: از مهمتریــن اقدامــات ارگان هــا بخصــوص اداره محتــرم مالیــات 
ــای  ــرای کارخانه ه ــزوده ب ــردن ارزش اف ــم ک ــا ک ــذف ی ــد ح می توان
ــار  ــا در اختی ــی ب ــرم بازرگان ــن اداره محت ــده باشــد و همچنی تولیدکنن
ــا  ــدرن و ب ــد م ــتگاه های تولی ــت ورود دس ــهیالت جه ــراردادن تس ق
ــی نقــش بســزایی  ــدات داخل ــود تولی ــد در جهــت بهب ــت می توان کیفی
ــی  ــا ارز دولت ــه ب ــواد اولی ــازه ورود م ــا اج ــن ب ــد و همچنی ــته باش داش
ــب تر  ــت مناس ــوالت و قیم ــت محص ــر کیفی ــه بهت ــر چ ــد ه در رون

ــد. ــر باش ــوالت موث محص
نوسان قیمت مواد اولیه مهمترین تهدید

ــرایط  ــا در ش ــا و تهدید ه ــه فرصت ه ــخ ب ــی در پاس ــال صنعت ــن فع ای
ــوع  ــران ممن ــه ای ــا ب ــه ورود شــکالت ه ــون ک ــز گفــت: اکن ــی نی کنون
گردیــده بایــد کاالهــای بــا کیفیــت تولیــد گــردد تــا کمبــودی در ایــن 
ــتگاه های  ــود دس ــد، نب ــن تهدی ــم تری ــردد و مه ــاس نگ ــه احس زمین
مــدرن جهــت تولیــد ایــن محصــوالت و مــواد اولیــه مطلــوب می باشــد 
و همچنیــن نوســان قیمت هــای مواد اولیــه باعــث تغییــر قیمــت 
ــی  ــازار باعــث ناراحت ــع در ب ــه بالطب ــام شــده محصــول می شــود ک تم

مشــتریان می شــود.

محمودابوالحسنی     صنایع غذایی شاهین سردشت

صــداي 
مدیـران
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میرعلی هاشکی            آذر شهد

صمد روحی بلویردی                   بستنی اطمینان آذرگل

فرهاد تاجیک                                بیسکویت گرجی

تسریع کار تولید کنندگان با بازنگری بروکراسی های اداری
علــی یــادگاری، مدیرعامــل ماشــین ســازی یــادگاری در گفتگو بــا خبرنگار 
شــد در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای رونــق تولیــد انجــام شــده اســت 
ــی  ــد ارگان هــای اجرای ــی کــه بای ــن اقدامات گفــت: در حــال حاضرمهمتری
ــریع کار  ــدازی س ــوی و راه ان ــل معن ــت حداق ــط حمای ــند فق ــته باش داش
تولیــد کننــدگان در بروکراســی های 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 محصول های خارجی با همان کیفیت

ایــن فعــال صنعتــی در پاســخ بــه فرصت هــا و تهدید هــا 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 فروشــگاه های ایرانــی هســت را بــا همــان کیفیــت تولیــد 

کــرده و ایــن خــالء را پرکننــد.

علی یادگاری                         ماشین سازی یادگاری

اقدامی در راستای رونق تولید انجام نشده است
ــد  ــق تولی ــتای رون ــه در راس ــی ک ــورد اقدامات ــهد در م ــل آذرش مدیرعام
ــام  ــه ن انجــام شــده، گفــت: متاســفانه علیرغــم نام گــذاری ســال جــاری ب
رونــق تولیــد، حمایتــی توســط دســتگاههای اجرایــی و ذیربــط در مــورد 

امــر تولیــد داخلــی صــورت نگرفتــه اســت.
بالتکلیفی ارزی مسئوالن بزرگترین تهدید برای صنعت

وی در پاســخ بــه فرصت هــا و تهدید هــا در شــرایط کنونــی نیــز گفــت: بــا 
توجــه بــه تحریم هــای انجــام گرفتــه در خصــوص صــادرات نفــت و غیــره 
و بــاال بــودن قیمــت ارز می تــوان بــا صــادر کــردن محصــوالت غذایــی بــه 
ــکار  ــه راه ــدم ارائ ــود و ع ــتفاده ش ــا اس ــوار از فرصت ه ــورهای هم ج کش
مناســب بــرای برگشــت ارز توســط مســئوالن محتــرم و بالتکلفــی در ایــن 

خصــوص تهدیــد بزرگــی بــرای صنعــت غــذا و کشــاورزی اســت .

استراتژی دولت در زمان تحریم مشخص نیست
مدیرعامــل بســتنی اطمینــان آذرگل در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای 
ــوی  ــه ای از س ــل مالحظ ــدام قاب ــت: اق ــده، گف ــام ش ــد انج ــق تولی رون
ــه  ــر چ ــم و ه ــرده ای ــاهده نک ــد مش ــق تولی ــوص رون ــئوالن در خص مس
بــود فقــط در حــرف میباشــد و اصــال اســتراتژی دولــت در زمــان تحریــم 

ــا حــل موضــوع. ــش هســتند ت ــال تن ــرا دنب مشــخص نیســت و اکث
تهدیدی اگر باشد آن هم ناهماهنگی مسئوالن باهم است

ــتفاده از  ــت، اس ــن فرص ــه بهتری ــه جانب ــای هم ــم ه ــه تحری ــه ب ــا توج ب
منابــع داخلــی )مــواد اولیــه( و تکنولــوژی داخلــی و حمایــت صنعتگــران 
ــم  ــدی ه ــد و تهدی ــی کن ــدات را خنث ــد تهدی ــه می توان ــی اســت ک داخل

ــا همدیگــر اســت. اگــر باشــد فقــط ناهماهنگــی مســئولین ب

اقدامی در راستای رونق تولید ندیدیم
ــگار  ــا خبرن ــن در گفتگــو ب رســولوی، مدیرعامــل گــروه صنعتــی نارب
ــق تولیــد انجــام شــده  شــد در مــورد اقداماتــی کــه در راســتای رون
ــی در  ــا تشــکیل جلســه خــوب اســت ول اســت گفــت: در حــرف و ت

ــم  ــدام فعــاًل چیــزی مشــاهده نشــده و کمــاکان منتظری اق
ــان  ــا هم ــی ب ــای خارج ــد محصول ه ــت تولی ــن فرص بزرگتری

ــت کیفی
ــرایط  ــا در ش ــا و تهدیده ــه فرصت ه ــخ ب ــن در پاس ــل نارب مدیرعام
کنونــی نیــز می گویــد: مهــم تریــن فرصــت در حــال حاضــر می توانــد 
بــازار مصرفــی کشــورهای همســایه باشــد کــه میتوانــد رونــق تولیــد 
و فــروش را در داخــل کشــور نیــز تضمیــن کنــد ولــی نوســانات نــرخ 
ارز کــه ســبب می شــود قیمــت مــواد اولیــه و ملزومــات نیــز از ایــن 
بابــت تحــت تاثیــر قــرار گیــرد و ایــن فرصــت را بــه تهدیــد تبدیــل 

کنــد 

حمداله رسولوی                         گروه صنعتی ناربن

هماهنگی ارگان ها، 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 
ــی متضــاد  ــا قوانین ــا هماهنــگ نباشــند و ی ــا آنه ــزی ب ــک مرک و بان
داشــته باشــند نــه تنهــا بــه تولیــد کمــک نکــرده انــد بلکــه چالشــی 
جدیــد نیــز ایجــاد کــرده انــد کــه ایــن اتفــاق بــه کــرات در ســال ۹7 

افتــاد و امیدواریــم در ســال ۹8 کمتــر دیــده شــود
مهمترین تهدید، تصمیم های غیرکارشناسانه

در ایــن شــرایطی کــه تهدیدهــا بیشــتر از فرصت هــا اســت، بایــد بــا 
هوشــمندی کامــل آنهــا را تبدیــل بــه فرصــت کنیم کــه کار دشــواری 
ــد تصمیمــات غیرکارشناســانه  ــا مــی توانن ــن تهدیده اســت. مهمتری
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.                                               
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ــت  ــی اس ــزو صنایع ــران ج ــکالت در ای ــکویت و ش ــت بیس صنع
ــاد آن  ــک اقتص ــهم را در کی ــترین س ــی بیش ــه بخش خصوص ک
ــن پتانســیل ها  ــی از پراهمیت تری ــه یک ــن موضــوع ب داراســت. ای
ــاز توســعه  ــل شــده و زمینه س ــت تبدی ــن صنع ــای ای و ظرفیت ه
ــرف  ــرانه مص ــه س ــی ک ــت. زمان ــم آورده اس ــد آن را فراه و رش
نمونــه  به طــور  می کنیــد،  مطالعــه  را  دنیــا  در  بیســکویت 
مشــاهده می شــود کــه در انگلیــس بــه  ازای هــر یــک نفــر 
مصــرف ســاالنه 35کیلوگــرم بیســکویت ثبــت می شــود. انگلیــس 
نه تنهــا بیشــترین ســرانه مصــرف بیســکویت را در کارنامــه خــود 
ثبــت کــرده، بلکــه نــوع مصــرف بیســکویت در این کشــور از ســبد 
تنقــالت بــه ســبد میــان  وعــده انتقــال داده شــده اســت. بعــد از 
انگلیســی ها، دومیــن کشــوری کــه بیشــترین مصــرف بیســکویت 
ــه  ــی اســت ک ــن درحال ــرده آلمــان اســت. ای ــا ثبــت ک را در دنی
ــه ازای هــر نفــر در ســال  ــران ب میــزان مصــرف بیســکویت در ای
21کیلوگــرم تخمیــن زده می شــود. مقایســه مصــرف بیســکویت 
در ایــران بــا ســایر کشــورهای دنیــا نشــان می دهــد ایــن صنعــت 
هنــوز در ایــران جایــگاه واقعــی خــود را به دســت نیــاورده اســت. 
در ایــن میــان، تنــوع تولیــد بیســکویت و شــکالت در ایــران نیــز 
ــن  ــرا ای ــا چ ــت. ام ــر اس ــورها پایین ت ــایر کش ــا س ــه ب در مقایس
ــت  ــود دس ــوب خ ــگاه مطل ــه جای ــته ب ــون نتوانس ــت تاکن صنع

یابــد؟
یکــی از اساســی ترین 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 ۹8 
ــد  ــان می ده ــا نش ــت؟ ارزیابی ه ــد داش ــتمرار خواه ــان اس همچن
ــا  ــل ب ــال قب ــد س ــم مانن ــال ه ــع امس ــان صنای ــیاری از صاحب بس
چالــش تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد مواجــه خواهنــد 
بــود. البتــه ایــن موضــوع حتــی در برخــی از صنایــع حادتــر شــده 
ــه  ــع از جمل ــیاری از صنای ــه بس ــش ب ــن چال ــع ای ــه تب ــت. ب اس
ــیب هایی وارد  ــم آس ــکالت ه ــیرینی و ش ــکویت و ش ــت بیس صنع
ــا  ــی ب ــع به طــور کل ــرای صنای ــه ب ــواد اولی ــن م ــرده اســت. تامی ک
ــه رو اســت. در گام نخســت، کمبــود مــواد اولیــه  چنــد مشــکل روب
ــی  ــی، برخ ــای زمان ــک دوره ه ــت. در ی ــده اس ــز ش چالش برانگی
ــت  ــوان گف ــود و می ت ــاب می ش ــاز کمی ــورد نی ــه م ــواد اولی از م
ــد  ــرای تولی ــی ب ــه معضل ــات ب ــه و ملزوم ــواد اولی ــه م دسترســی ب
تبدیــل شــده اســت. نکتــه بعــدی کــه چالــش تامیــن مــواد اولیــه 
ــواد  ــن م ــی ای ــت هفتگ ــش قیم ــت، افزای ــرده اس ــر ک را پررنگ ت
ــد  ــرای فرآین ــا، ب ــات قیمت ه ــدم ثب ــر، ع ــارت دیگ ــه  عب ــت. ب اس
ــواد  ــد م ــد دردسرســاز شــده اســت. مســاله ســوم بحــث خری تولی
ــواد  ــده م ــته، عم ــال های گذش ــدگان در س ــت. تولیدکنن ــه اس اولی
ــن  ــا ای ــد، ام ــداری می کردن ــاری خری اولیــه مــورد نیازشــان را اعتب
ســازوکار درحال حاضــر بــا تغییراتــی همــراه بــوده و اکنــون امــکان 
خریــد اعتبــاری کمتــر شــده اســت. ایــن موضــوع بــه چالــش عــدم 

ــن زده اســت. ــی بیشــتر دام نقدینگــی کاف

تمــام مســووالن اذعــان دارنــد کــه ایــران درحال حاضــر در جنــگ 

موج های مخرب کمبود مواد اولیه

رضا نادری
 مدیر عامل کارخانه ویتانا:
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اقتصــادی قــرار دارد. پــس زمانــی کــه در ایــن جنــگ هســتیم، تمــام 
ــه  ــه اینک ــرد؛ ن ــود بگی ــه خ ــی ب ــش جنگ ــد آرای ــور بای ــاختار کش س
ــت  ــای دول ــه حمایت ه ــاالن بخش خصوصــی ک ــا و فع فقــط کارخانه ه
ــا  ــا هــزار مشــکل بجنگنــد ت ــر تــن کننــد و ب ــد، لبــاس رزم ب را ندارن
ــادی  ــای اقتص ــیاری از بنگاه ه ــد. بس ــظ کنن ــود را حف ــدگاری خ مان
ــارت الزم  ــدم مه ــل ع ــه دلی ــد، ب ــا می کنن ــان را ره ــه کسب وکارش ک
ــار ســنگین  یــا ضعــف در مدیریــت، نیســت بلکــه صاحبــان صنایــع ب
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 می کننــد، امــا باالخــره و بــه ناچــار 
ــن  ــه ایســتگاه آخــر می رســند و دســت از فعالیــت می کشــند. در ای ب
ــان  ــان همچن ــدار تولیدش ــتاده اند و م ــه ایس ــی ک ــن تولیدکنندگان بی
ــی  ــا زمان ــد. ت ــارکت دارن ــادی مش ــگ اقتص ــا در جن ــد، واقع می چرخ
کــه اتحــاد و اجمــاع ملــی بــرای مقابلــه بــا چالش هــای اقتصــادی در 
ــا و سیاســت گذاران  ــازمان ها، نهاده ــان بخش خصوصــی، س کشــور می
ــادی  ــگ اقتص ــروزی در جن ــه پی ــوان ب ــرد، نمی ت ــکل نگی ــی ش دولت
امیــدوار بــود. زمانــی صنعــت یــک کشــور رشــد می کنــد کــه دولــت 
ــه شــرکت های صنعتــی  ــی، ب ــع مال ــه دلیــل در دســت داشــتن مناب ب
ــد و ســود و زیان شــان مشــخص  ــت دارن ــه به صــورت شــفاف فعالی ک
ــذارد  ــه نمی گ ــی ک ــه موانع ــد و در ادام ــی ده ــرمایه کاف ــت، س اس
چــرخ آن صنعــت بچرخــد را برطــرف کنــد. یکــی از مشــکالت فعلــی 
صنایــع نامناســب بــودن محیــط کســب وکار اســت. ایــران در مســائلی 
همچــون صــدور مجــوز، ترخیــص کاال، تهیــه مــواد اولیــه و مــواردی از 

ایــن دســت براســاس شــاخص های بین المللــی در وضعیــت 
از  بین المللــی  شــاخص های  نمی بــرد.  ســر  بــه  خوبــی 
جملــه شــاخص ســهولت ایجــاد کســب وکار هــم مویــد ایــن 

موضــوع هســتند.
ســرمایه گذاران  و  شــرکت ها  بــا  ارتبــاط  درحال حاضــر 
ــه  ــد ب ــاالن اقتصــادی نمی توانن خارجــی ســخت شــده و فع
ــان موضــوع ارز و  ــن می ــد. در ای ــد کنن راحتــی از آنهــا خری
افزایــش قیمــت در چنــد وقــت گذشــته فشــار مضاعفــی بــه 
ــه را  ــواد اولی ــن م ــرده و تامی ــل ک ــع تحمی ــان صنای صاحب
ــا  ــی ی ــا مشــکل مواجــه کــرده اســت. تخصیــص ارز نیمای ب
دولتــی قوانیــن ثابتــی نــدارد و در بازارهــای مختلــف تغییــر 
ــب وکار در  ــدل کس ــه م ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای می کن
ــال  ــران کام ــدل کســب وکار در ای ــا م کشــورهای خارجــی ب
شــرکت های  ویــژه  امتیــاز  مهم تریــن  اســت.  متفــاوت 
خارجــی  ارتباطــات گســترده ای اســت کــه بــا ســایر کشــورها 
ــا  ــه ب ــادی ک ــط اقتص ــل رواب ــرکت ها به دلی ــن ش ــد. ای دارن
ســایر شــرکت های خارجــی دارنــد، تــالش نمی کننــد 
ــوال  ــا معم ــد. آنه ــت بگیرن ــا را به دس ــام کاره ــت تم مدیری
ــراه  ــان هم ــران تعامالت ش ــد ای ــد و مانن ــی دارن ــط ثابت رواب
بــا افــت وخیزهــای بســیار روبــه رو نیســت. فعــاالن اقتصــادی 
ــواد  ــود م ــه ارزی و نب ــس فاصل ــائلی از جن ــا مس ــی ب خارج

ــه مواجــه نیســتند. اولی

تمــام مســووالن اذعــان دارنــد کــه ایــران درحال حاضــر در جنــگ اقتصــادی قــرار دارد. پــس زمانی 
کــه در ایــن جنــگ هســتیم، تمــام ســاختار کشــور بایــد آرایــش جنگــی بــه خــود بگیــرد؛ نــه اینکــه 
ــر  ــاس رزم ب ــد، لب ــت را ندارن ــای دول ــه حمایت ه ــی ک ــاالن بخش خصوص ــا و فع ــط کارخانه ه فق

تــن کننــد و بــا هــزار مشــکل بجنگنــد تــا مانــدگاری خــود را حفــظ کننــد.
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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 عــالوه 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 اســالمی میتوانــد ســبب کمبــود مــواد اولیــه صنایــع مختلــف شــود کــه 

عــالوه 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 87 ویژگی 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 
ــت  ــت و صنع ــع کش ــی مجتم ــی کیف ــط مش ــده در خ ــف ش ــتراتژیهای تعری ــی از اس ــت و یک ــی اس ــه فراوان زیرمجموع
ماهیدشــت تولیــد محصــول بــه صــورت ســالم و بهداشــتی و بــا کیفیــت بــاال اســت. در ایــن راســتا تولیــد روغن هــای 
ــی از  ــال 90 یک ــت از س ــف و صنع ــس صن ــدون تران ــای ب ــال 87 و روغن ه ــس( از س ــوار )زیروتران ــس خان ــدون تران ب

ویژگیهــای بــارز محصــوالت ایــن شــرکت نســبت بــه رقبــا اســت و روز بــه روز در حــال گســترش اســت.
اجرای استراتژی های مشتری مداری یکی از اهداف مهم

ابوالحســن خلیلــی در راســتای اجــرای اســتراتژیهای مربــوط بــه مشــتری مــداری گفــت:  ارائــه محصــول بــا کیفیــت بــاال 
ــا مشــتریان بــه منظــور شــناخت نیازهــای جدیــد آنهــا، تأمیــن  بــرای رضایــت و اعتمــاد مشــتری و ارتبــاط مســتمر ب
ــاداری، در  ــا مشــتریان و ایجــاد حــس وف نظــرات و انتظــارات مشــتریان و عالقه منــدی درخصــوص ارتبــاط درازمــدت ب
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.

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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صمد روحی بلویردی مدیرعامل بستنی اطمینان آذرگل  

شــرکت بســتنی اطمینــان آذرگل فعالیــت خــود را بــا تولیــد بســتنی و پشــمک بصــورت ســنتی در ســال 1330 آغــاز نمــود و در ســال 137۶ بــا 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 کامــال مکانیــزه آغــاز کــرد و روز بــه روز پلــه هــای پیشــرفت و 
ترقــی را بــه الطــاف خــدا و هّمــت مدیــران و پرســنل مجموعــه طــی نمــوده و بــا بیــش از  ۶۶ ســال  ســابقه و بــا ظرفیــت تولیــد ســالیانه حــدود  3000 
تــن بــا ســبد کاالیــی انــواع پشــمک  بــدون قنــد، پروبیوتیــک  و  ......  در بــازار فعالیــت نمــوده و همچنیــن در ایــن مجموعــه ، حــدود 1400 نفــر نیــروی 

متخصــص تولیــدی و اداری مشــغول بــکار هســتند.
ــع  ــره  شــرکت زاگــرس ســرما ، عضــو انجمــن صنفــی صنای ــان آذرگل، عضــو هیئــت مدی ــر عامــل شــرکت بســتنی اطمین ــردی مدی صمــد روحــی بلوی
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:

پشمک با روکش شکالت و 
طعم نعنا و پشمک با روکش 

ارده محصول جدید از 
»بستنی اطمینان آذرگل«

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 ، لوگــوم 
و ...  (

-انــواع بســتنی  ) ســنتی ، فالــوده ای ، چوبــی ، اســکوپی ، کیــک بســتنی 
، یخــی ، گــز بســتنی و..(

و مهمتریــن ویژگــی محصــول هــای مــا در رعایــت ســطح بــاالی بهداشــت 
ــه محصــوالت، ســهولت در  ــه صرف ــرون ب ــت محصــوالت، قیمــت مق و کیفی

ــران عزیزمــان ــه محصــوالت در اقصــی نقــاط ای دســتیابی ب
شهد: بهترین خاطره صنعتی را در چه می دانید؟

علیرغــم تحریــم، وضعیــت اقتصــادی، رکــود  و  تــورم، ایــن شــرکت عــالوه 
بــر حفــظ بــازار  هــدف ، هــر ســاله نســبت بــه جــذب نیــروی جدیــد اقــدام 

کــرده اســت. 
شــهد: اقدامــات شــما در راســتای »مشــتری مداری« و ضمانت هــاو 

پشــتیبانی تولیدات تــان را بیــان کنیــد؟
ــاز و کار در  ــاد س ــتمرار آن، ایج ــت و اس ــا کیفی ــد ، ارتق ــوآوری در تولی ن
راســتای ارزیابــی محصــول توســط مشــتریان جهــت شناســائی ذائقــه 

ــاس. ــن اس ــر ای ــد ب ــتریان و تولی مش
ــش  ــا ویژگیهای ــتاوردتان را ب ــد و دس ــن تولی ــهد: جدیدتری ش

ــت؟ چیس
ــا، پشــمک لقمــه ای  ــم نعن ــا طع ــی ب ــرآورده کاکائوی ــا روکــش ف پشــمک ب

ــی ــش کاکائوی ــرآورده روک ــا ف ــه ای ارده ب ــمک لقم ارده،  پش
ــد در  ــام داده ای ــی انج ــادرات اقدامات ــش ص ــا در بخ ــهد: آی ش
ــی و  ــه بازارهای ــه چ ــزان و ب ــه می ــه چ ــودن ب ــت ب ــورت مثب ص

آیــا شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و یــا 
ــد؟ ــی بینی ــه م ــی چگون ــای خارج ــگاه ه ــور در نمایش حض

مبلــغ صــادرات در ســال ۹7 حــدود 10 ملیــون دالر میباشــد و بازارهــای 
هــدف ایــن شــرکت در صــادرات    کشــورهای روســیه، آلمــان ، کانــادا ،  
امــارات متحــده عربــی ، عمــان ، قطــر، آذربایجــان ، پاکســتان  ،  ترکیــه 

و  عراق اســت
ــای  ــد بازاره ــی می توان ــه اقدامات ــا چ ــذا ب ــت غ ــهد:  صنع ش

ــد؟ ــخیر کن ــی را تس ــتر بین الملل بیش
ــرل  ــتاندارد و کنت ــاله اس ــی، مس ــه ای و جهان ــازار منطق ــعه ب ــع توس موان
کیفیــت، مشــکل سیاســتگذاری های دولتــی )اعــم از قیمت گــذاری، 
مالیــات، اســتاندارد و...(، پیوســتن بــه بــازار جهانــی، دشــواری های جــذب 
ســرمایه های خارجــی و مشــکل تامیــن مالــی؛ اینهــا برخــی از مهم تریــن 
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 
ــای  ــد و پ ــمند و عالقه من ــان دانش ــر از جوان ــام داد« و »اگ ــوان انج می ت
ــه درســتی اســتفاده کنیــم، نه تنهــا بازارهــای هــدف را حفــظ  کارمــان ب
می کنیــم، بلکــه ســهم بازارســایر کشــورها را هــم بدســت میاوریــم.  مــا 
ــود  ــوژی را بهب ــی، تکنول ــع غذای ــی از صنای ــه در برخ ــم ک ــاج داری احتی
ــم ــه خــرج دهی ــی بیشــتری ب ــم واقع بین ــا ه ــم و در برخــی حوزه ه دهی
ــد و  ــد تولی ــع رش ــن مان ــون مهمتری ــی اکن ــه موانع ــهد: و چ ش

ــت؟ ــش اس ــن بخ ــادرات در ای ص
ــازمانها در  ــئولین س ــی مس ــدم هماهنگ ــی ع ــع داخل ــن موان ــم تری از مه
ــا و  ــن بخــش میباشــد و صــدور دســتورالعمل ه ــه ای ــت ســرمایه ب هدای
ــه ســختی  ــه ب ــی ک ــازار هدف ــث میشــود ب ــدد  باع ــای متع بخشــنامه ه

ــم  ــی از دســت بدهی ــه راحت ــده ب بدســت آم



32

w
w

w
.i

ra
n

ia
n

a
c

m
.i

r

هدف باراکا تولید محصوالت 
باکیفیت و استفاده از دانش روز

شــهد: در اولیــن ســوال تولیــدات شــما در چنــد دســته بنــدی 
ــرار دارد؟ ق

شــرکت رضــوان شــکالت در چهــار گــروه اصلــی در حــال فعالیــت اســت: 
ــی ،  ــی ، کادوی ــوالت پذیرای ــامل محص ــزی : ش ــوالت فانت ــروه محص 1- گ

ــه ــودری و شــکالت صبحان ــواع محصــوالت پ ــه ، ان ــره ، فل ــک نف ت
ــاز در  ــورد نی ــواع محصــوالت م ــی :شــامل ان ــروه محصــوالت صنعت  2 - گ

ــان ــع ن ــی ، کارخانجــات کیــک ، کلوچــه و صنای ــع بســتنی، لبن صنای
 3- گــروه محصــوالت  قنــادی : شــامل انــواع روکــش هــای کیــک ، مغــزی 

کیــک، ژل هــای قنــادی، کرمفیــل ، فوندانــت و انــواع محصــوالت تزئینــی  
ــل و  ــی، تراف ــوالت قالب ــامل محص ــاز : ش ــت س ــوالت دس ــروه محص 4- گ
محصــوالت روکشــی کــه تمامــاً بــا دســت و کامــاًل مشــابه شــکالت هــای 

بلژیکــی تولیــد مــی شــود . 
ــت  ــتری مداری« و ضمان ــتای »مش ــما در راس ــات ش ــهد: اقدام ش

هــاو پشــتیبانی تولیــدات تــان را بیــان کنیــد؟
بــا توجــه بــه اینکــه شــکالت دارای اســتاندارد ملــی اســت، تمــام محصوالت 
تولیــدی از ایــن شــاخص پیــروی می کنــد. همچنیــن نظارت هــای دائمــی 
ــایر اســتانداردهای مرســوم  ــت س ــز رعای و ســخت گیرانه اداره نظــارت و نی
ــات  ــت موجب ــن کیفی ــرل و تضمی ــای کنت ــتن واحده ــذا و داش ــت غ صنع
ــا  تولیــد محصــول ایمــن را فراهــم مــی ســازد. همچنیــن واحــد ارتبــاط ب
ــرف  ــکایات مص ــنهادات و ش ــرات، پیش ــرای نظ ــاعته پذی ــتریان 24 س مش
کننــدگان محتــرم بــوده و بــه ســرعت نســبت بــه پیگیــری موضــوع اقــدام 

مــی کننــد.
ــش  ــا ویژگیهای ــتاوردتان را ب ــد و دس ــن تولی ــهد: جدیدتری ش

ــت؟ چیس
ــالیق مشــتری  ــا س ــزی ب ــاز و فانت ــای دســت س ــواع شــکالت ه ــد ان تولی
ــالش  ــه ت ــوع ک ــای بســیار متن ــدی ه ــد در بســته بن و فرموالســیون جدی
ــتور کار  ــد در دس ــی طلب ــه را م ــای کارخان ــد ه ــه واح ــبانه روزی هم ش

ــرار دارد . ــکالت ق ــوان ش ــران رض مدی
ــد در  ــام داده ای ــی انج ــادرات اقدامات ــش ص ــا در بخ ــهد: آی ش

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 
ــه کشــورهایی از جملــه  ــه طوریکــه هــم اکنــون ب نیــز دســت یافتــه ایــم ب
ــارات، آذربایجــان  ــراق ، عمــان ، افغانســتان، ام ــن ، قطــر، ع روســیه ، بحری
و مغولســتان، ترکمنســتان، اســترالیا، کانــادا و لیبــی صــادرات داشــته و بــه 
ــر شــیرینی و شــکالت انتخــاب شــده  عنــوان یکــی از صــادر کننــدگان برت
ــر نفتــی و  ــرای کشــور در گــروه صــادرات غی ــن افتخــار بزرگــی ب ــم و ای ای
ــر  ــه شــدت جــدی و ب ــه صــادرات ب ــاراکا ب مــواد غذایــی اســت . رویکــرد ب

پایــه توســعه پایــدار اســت .
ــیرینی و  ــت ش ــوص صنع ــذا و بخص ــت غ ــیل صنع ــهد: پتانس ش

ــد؟ ــی کنی ــل م ــه تحلی ــاد چگون ــش اقتص ــکالت را در بخ ش
ـ قطعــاً 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 
ــش ارزآوری در  ــن افزای ــادرات و همچنی ــش ص ــکوفایی بخ ــب ش ــر موج ام
بخــش صــادرات غیــر نفتــی  خواهــد شــد. بایــد تولیــد کننــدگان و دولــت 
در یــک تیــم قــرار بگیرنــد و هدفشــان فتــح بازارهــای صادراتــی باشــد. امــا 
ــم  ــه تی ــی از جمل ــات داخل ــات و مصوب ــی شــود موضوع گاهــی مشــاهده م
تخصیــص ارز و بازگشــت ارز، فرصتهــای از دســت رفتــه ی زیــادی در حــوزه 

فــروش ایجــاد مــی کنــد.

مهدی بلوغی
مدیرعامل رضوان شکالت

مهــدی بلوغــی نزدیــک بــه یــازده ســال در شـــرکت رضــوان 
ــت .  ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــکالت مش ش

ــه  ــال 1۳7۳ ب ــاراکا از س ــد ب ــا برن ــکالت ب ــوان ش ــرکت رض ش
ــی آذر کار  ــرادران بایرام ــط ب ــه ای توس ــمی و حرف ــورت رس ص

ــرد .  ــاز ک ــود را آغ خ
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  550  نفــر و 
در گــروه ســرمایه و تجــارت رضــوان بیــش از 1200 نفــر حضــور 

دائــم و مســتمر دارنــد . 
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ــه  ــما ب ــدات ش ــدی تولی ــته بن ــوال، دس ــن س ــهد: در اولی ش
ــت؟ ــورت اس ــه ص چ

تولیدات ما شش گروه کاال را شامل میشوند که عبارتند از :  
 1- کاپ کیــک هــای قالبــی ، ســاده ، کاکائــو ، مغــزدار ، کشمشــی و 

آجیلــی  
2- انــواع کیــک هــای  الیــه ای ) اســپنج کیــک هــا ( ، دو الیــه ، ســه 

الیــه ، ســوییس رول ، روکــش دار و ســاده 
 3-انواع کلوچه ، کوکی  ، و شیرینی خشک مغزدار 

ــبوس دار ،  ــرم دار ، س ــاده ، ک ــای س ــکویت ه ــواع بیس 4-ان
ــش دار  ــای روک ــکویت ه بیس

5- انــواع ویفــر هــای ســاده  در طعــم هــای مختلــف و 
دار  روکــش  ویفرهــای  همچنیــن 

۶- انواع شکالت با طعم های مختلف  ، مغزدار و ساده
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــما نس ــدات ش ــی تولی ــهد: ویژگ ش

ــت؟ ــا چیس رقب
خیلــی خوشــحالم کــه همــکاران خوبمــان در صنعت شــیرینی 
ــز  ــا نی ــد و م ــد می کنن ــت تولی ــا کیفی و شــکالت محصــول ب
در جهــت اعتــالی نــام کیــک و بیســکویت و کلوچــه نهایــت 
ســعی و تــالش را بــه کار گرفتــه ایــم کــه بــا تولیــد کاالی بــا 
کیفیــت ضمــن اینکــه در دســتیابی بــه ایــن مهــم گام برداریم 
؛ بتوانیــم ضمــن ارائــه محصــول مقبــول بــه مشــتریان عزیــز 
یــک رقیــب جــدی بــرای تولیــدات ســایر کشــورها باشــیم و 
ــی  ــای جهان ــه بازاره ــا افتخــار ب ــی را ب ــن کاالی ایران همچنی

ارائــه دهیــم 
شهد: بهترین خاطره صنعتی تان؟

هر روز تولید خودش یک خاطره است ! 
بــه یــاد دارم  یــک روز تصمیــم گرفتــم اوایــل ده هفتــاد کیــک مغــزدار 
ــاف و ماشــین  ــه لف ــک هفت ــر از ی ــم کــه در مــدت کمت ــد نمای را تولی
ــردم و  ــازار ک ــه ب ــزدار را روان ــک مغ ــم و کی ــات را فراه آالت ؛  و امکان
ــک و  ــان کی ــک و ف ــن کی ــین آالت پ ــتاوردم آوردن ماش ــن دس بهتری
تولیــد آن بــود کــه تــا آن موقــع نــه در ایــران بلکــه در خــاور میانــه نیــز 

تولیــد نشــده بــود ! 

شــهد: اقدامــات شــما در راســتای »مشــتری مداری« و 
کنیــد؟ بیــان  را  تولیدات تــان  پشــتیبانی  ضمانت هــاو 

بــه روز بــودن در تولیــد، نــوع آوری، رعایــت کامــل کیفیــت محصــوالت 
ــه کاالی  ــا ارائ ــز ب ــتریان عزی ــت مش ــذ رضای ــان و اخ ــدی خودم تولی

باکیفیــت و مــورد قبــول ؛ در واقــع کیفیــت هــدف ماســت 
شــهد: جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را بــا ویژگیهایــش 

چیســت؟
تنــوع هــای خوبــی را در دو ســاله اخیــر در ســبد محصــوالت 
ــازار  ــی در ب ــای خارج ــا رقب ــته ب ــه توانس ــم ک ــته ای داش

ــد   ــز باش ــا نی ــر از آن ه ــاً فرات ــری و بعض ــادرات براب ص
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 حضور 
در بازارهــای جهانــی و یــا حضــور در نمایشــگاه هــای 

خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
ــه  ــم ک ــری داشــته ای ــات موث ــه در بخــش صــادرات اقدام بل
ــی  ــازار خوب ــای کشــورهای همســایه ب توانســته ایم در بازاره
را ایجــاد کنیــم و البتــه حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی 
ــر  ــد موث ــی میتوان ــا کیفیــت ایران جهــت معرفــی کاالهــای ب

باشــد  
ــکالت را در  ــیرینی و ش ــت ش ــیل صنع ــهد: پتانس ش

ــه تحلیــل مــی کنیــد؟ بخــش اقتصــاد چگون
پتانســیل صنعــت شــیرینی و شــکالت خوشــبختانه در نقــش 
ــه  ــا ب ــه ت ــم ک ــی می کنی ــوب ارزیاب ــاال و خ ــیار ب ارز آور بس
ــوان  ــه می ت ــت ک ــرده اس ــت ک ــل را ثاب ــن اص ــز ای االن نی
بــا اقدامــات کارشناســی بهتــر در شــناخت بازارهــای هــدف و فــروش 
کاالی باکیفیــت بــا برندهــای ایرانــی ســهم بیشــتری را اخــذ کــرد کــه 
متاســفانه گــه گاه کاالئــی بــا برندهــای ایرانــی صــادر می شــود کــه اگــر 
منطــق و کیفیــت در آن بازارهــا حاکــم باشــد ایــن کاالی بی کیفیــت 
جایگاهــی نخواهــد داشــت کــه ایــن میتوانــد بزرگتریــن تهدیــد بــرای 

ایــن صنعــت در آینــده باشــد

بیـوک رسولوی مدیرعامل گروه صنعتی ناربن

بیــــوک رســولوی  مدیــر عامــل شــرکت ارس پــر بنیــس و گــروه صنعتــی ناربــن 
متولــد ســال 1۳۳5 ؛ نیــم قــرن در صنعــت صنایــع غذایــی فعالیــت کــرد  و کارش 
را بــا تولیــد کیــک و ســپس کلوچــه از ســال 1۳48 در کنــار پــدرش کــه از ســال 
1۳44 تولیــد کیــک را شــروع کــرد؛ آغــاز نمــود و اینــک خوشــحال  اســت کــه در 
کارخانجــات و واحدهــای احداثــی حــدوداً دو هــزار پرســنل در قالــب 5 برنــد در 6 
ــم  ــن انجــام دادی ــن کارآفری ــا ای ــی ب واحــد تولیــدی فعالیــت مــی کنــد، گفتگوی

کــه باهــم مــی خوانیــم:

تنوع های خوبی را 
در دو ساله اخیر 

در سبد محصوالت 
داشته ایم که 

توانسته با رقبای 
خارجی در بازار 

صادرات برابری و 
بعضًا فراتر از آنها 
نیز باشد / خیلی 

خوشحالم که 
همکاران خوبمان 

در صنعت شیرینی 
و شکالت محصول 

با کیفیت تولید 
می کنند  

ــک  ــد ی ــر روز تولی  ه
ــت ــوش اس ــره خ خاط

کیفیت هدف ماست  
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شــهد: در اولیــن ســوال، ویژگــی تولیــدات شــما نســبت بــه 
دیگــر رقبــا چیســت؟

ــد محصــوالت  ــوع ، انحصــاری و پتانســیل تولی ــد محصــوالت متن تولی
ــاز روز مشــتری . ــا نی ــد متناســب ب جدی

شــهد: بهتریــن خاطــره صنعتــی خــود و بهترین دســتاوردتان 
...؟ 

تولیــد تافی تــرش بــا برنــد »یامــان« بعنــوان اولیــن محصــول ارگانیــک 
در ایــران باعــث رونــق ظرفیــت کنســانتره و کپی بــرداری ســایر 

ــود.  ــا ب ــابه م ــوالت مش ــد محص ــب در تولی ــات رقی کارخانج
شــهد: اقدامــات شــما در راســتای »مشــتری مداری« و 
کنیــد؟ بیــان  را  تولیدات تــان  پشــتیبانی  ضمانت هــاو 

ــدرن و  ــوژی م ــص و تکنول ــراد متخص ــری از اف ــره گی ــا به ــرکت ب ش
اســتفاده نمــودن از مــواد اولیــه مرغــوب در جهــت توســعه ، همــراه بــا 

ــی دارد. ــر م ــداری گام ب ــوب در راســتای مشــتری م ــت مطل کیفی
ــا ویژگیهایــش  شــهد: جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را ب

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؟
50% تولیــدات شــرکت آذرشــهد بــه کشــورهای همجــوار ماننــد : عــراق 
ــی باشــد  و  ، آذربایجــان ، ترکمنســتان ، افغانســتان و تاجیکســتان م

هــم اکنــون در حــال بررســی بــرای حضــور در بــازار کشــور اســترالیا 
ــه اثبــات توانایــی در صــادرات محصــوالت شــرکت  ــا توجــه ب اســت. ب
آذرشــهد جهــت حضــور در بازارهــای جهانــی و نمایشــگاه هــای 

ــی دارد  ــرد مثبت خارجــی رویک
ــش  ــکالت را در بخ ــیرینی و ش ــت ش ــیل صنع ــهد: پتانس ش

ــد؟ ــی کنی ــل م ــه تحلی ــاد چگون اقتص
ــع  ــده صنای ــکالت از عم ــیرینی و ش ــت ش ــه صنع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تبدیلــی کشــاورزی اســت در صــورت مهیابــودن شــرایط بــرای صادرات 
ــور _  ــه کش ــد و ارزآوری ب ــداوم تولی ــادی و ت ــر اقتص ــد از نظ می توان
شــکوفایی بخــش کشــاورزی و صنعتــی نقــش بســزایی داشــته باشــد.

ــد بازارهــای  ــا چــه اقداماتــی می توان شــهد:  صنعــت غــذا ب
ــد؟ ــخیر کن ــی را تس ــتر بین الملل بیش

ــیرینی  ــوالت ش ــه محص ــوار ب ــورهای همج ــاز کش ــه نی ــه ب ــا توج ب
ــی  ــط م ــی ذیرب ــای اجرای ــتگاه ه ــت دس و شــکالت در صــورت حمای
توانــد بــه عنــوان قطبهــای اصلــی ارزآوری بــه کشــور از جهــت صنایــع 
تبدیلــی محصــوالت کشــاورزی باشــد و بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای 
ــا  ــول ب ــد محص ــکری ، تولی ــوالت آردی و ش ــد محص ــد در تولی جدی
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

میرعلی هاشمی مدیرعامل آذرشهد

شــرکت آذرشــهد در شهرســتان ارومیــه واقــع در اســتان آذربایجــان غربــی از ســال 1۳56 فعالیــت 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 اقــالم 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 

 تافی ترش 
با بـرنـد 
»یامـان« 
اولیــن 
محصـول 
ارگانیـک

تافی
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فرهادتاجیک، مدیرعامل بیسکویت گرجی

فرهــاد تاجیــک از ســال 92 تحــت عنــوان مدیرعامــل شــرکت بیســکویت گرجــی مشــغول بــکار شــد و در طــول ایــن مــدت موفــق 
شــد تیــم جــوان و باانگیــزه ای را در کنــار مشــاوران بــا تجربــه در شــرکت تشــکیل دهــد، بــا توجــه بــه قدمــت 58 ســاله شــرکت این 
نیــروی جــوان باعــث شــده تــا چهــره شــرکت عــوض شــود و محصــوالت نوآورانــه و خــالق 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.

ــتن 12  ــا داش ــکوپالس ب  بیس
ــی  ــاده معدن ــن و 5 م ویتامی
ــی ــوالت گرج ــن محص نگی

شــهد: در اولیــن ســوال، دســته بنــدی تولیــدات شــما و  ویژگــی 
تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر رقبــا چیســت؟

تولیــدات شــرکت گرجــی بــه صــورت بیســکویت هــای خشــک، بیســکویت 
ــد در حــال  هــای کرمــدار، کراکــر، ویفــر و کیــک اســت کــه خطــوط جدی

نصــب بــه تنــوع کاالیــی ایــن شــرکت خواهــد افــزود
شهد: بهترین خاطره صنعتی را در چه می دانید؟

هــر روز کــه یــک پــروژه بــه ثمــر مــی رســد و محصــول بصــورت انبــوه تولیــد 
مــی گــردد یــک خاطــره خــوش صنعتــی اســت و انتخــاب بهتریــن آن کار 

دشــواری اســت. بهتریــن دســتاورد شــاید بعــد از پــروژه هــای 
زیــادی کــه در طــول کاری خــود انجــام داده ام ایــن بــود کــه 
در ســال ۹7 رکــورد تولیــد و فــروش را در مجموعــه بیســکویت 
گرجــی بــا آن همــه دشــواری هــای تامیــن مــواد و ملزومــات و 

نقدینگــی بدســت آوردیــم
شــهد: اقدامــات شــما در راســتای »مشــتری مداری« و 
ــد؟ ــان کنی ــان را بی ــتیبانی تولیدات ت ــاو پش ضمانت ه

ــداری در خــط مشــی شــرکت بیســکویت گرجــی  مشــتری م
ــا  ــی ب ــاد ارتباط ــای زی ــراری کانال ه ــا برق ــا ب ــراردارد و م ق
ــج  ــه پی ــه ای ک ــه گون ــتیم ب ــاط هس ــود در ارتب ــتریان خ مش
اینســتاگرام شــرکت گویــای ایــن مطلــب اســت، مــا محصــوالت 
خــود را تــا لحظــه ای کــه بدســت مشــتریان برســد دنبــال مــی 
کنیــم و بــر ایــن عقیــده هســتیم کــه بــا پشــتیبانی از آنهــا، راه 

ــاز خواهــد شــد. موفقیــت ب
ــش  ــا ویژگیهای ــتاوردتان را ب ــد و دس ــن تولی ــهد: جدیدتری ش

ــت؟ چیس
ــا  ــول ب ــن محص ــت، ای ــکوپالس اس ــول بیس ــا محص ــد م ــن تولی جدیدتری
داشــتن 12 ویتامیــن و 5 مــاده معدنــی بصــورت یــک نگیــن در محصــوالت 
گرجــی خواهــد درخشــید و کــودکان ایــن مــرز و بــوم مــی تواننــد با اســتفاده 
از آن بصــورت مــداوم همــواره شــاداب و ســرزنده باشــند البتــه مصــرف آن 
محــدود بــه کــودکان نیســت و ایــن و یتامیــن هــا و ریــز مغــزی هــا بــرای 

همــه در تمــام ســنین مفیــد اســت.
ــد در  ــام داده ای ــی انج ــادرات اقدامات ــش ص ــا در بخ ــهد: آی ش
صــورت مثبــت بــودن بــه چــه میــزان و بــه چــه بازارهایــی و آیــا 
شــرایط کنونــی را بــرای حضــور در بازارهــای جهانــی و یــا حضــور 

ــه مــی بینیــد؟ در نمایشــگاه هــای خارجــی چگون
در بخــش صــادرات عــالوه بــر بــازار عــراق و افغانســتان، دیگــر کشــورها را 
ــه  ــم، ورود ب ــم در برخــی از آن ورود کنی ــته ای ــوا نس ــم و ت بررســی کردی
بــازار هــای اروپــا از جملــه آلمــان و همچنیــن کشــورهایی مثــل اســترالیا 
و کانــادا از دیگــر دســتاوردهای ماســت. در نمایشــگاههای خارجــی شــرکت 
ــرای ســال هــای آینــده در ایــن خصــوص  نداشــتیم ولــی برنامــه ریــزی ب
شــده اســت کشــورهای حــوزه دریــای خــزر و خلیــج فــارس فرصــت هــای 
خوبــی اســت کــه مــا ســعی بــر اســتفاده از آنهــا داریــم و بــه شــکر خــدا در 

ایــن خصــوص موفــق بــوده ایــم
شــهد: پتانســیل صنعــت غــذا و شــیرینی و شــکالت 
را چطــور توصیــف مــی کنیــد و چــه موانعــی اکنــون 
ــن  ــادرات در ای ــد و ص ــد تولی ــع رش ــن مان مهمتری

بخــش اســت؟
در خصــوص پتانســیل صنعــت غــذا، منحصــرا شــیرینی 
ــی از  ــکالت یک ــیرینی ش ــت ش ــت صنع ــد گف ــکالت بای و ش
صنایــع موفــق اســت کــه در رده ارزآورتریــن صنایــع قــراردارد 
ــه ســبب  ــود ب ــد ب ــادر خواهن ــا ق ــدگان م ــا تولیدکنن و تقریب
ــا رقبــای اروپایــی رقابــت کننــد  کیفیــت محصــوالت خــود ب
بنابرایــن بــا وجــود ظرفیــت خالــی ایــن کارخانــه هــا، 
پتانســیل جــذب نیــرو، درآمــد صادراتــی و افزایــش تولیــد در 
ایــن صنعــت نهفتــه اســت. صنعــت شــیرینی شــکالت همواره 
در صــادرات غیــر نفتــی یــا اولیــن صنعــت ارزآور بــوده اســت 
یــا دومیــن صنعــت ارزآور، بنابرایــن بــا توجــه بــه پتانســیل موجــود قطعــا 
تــوان ارزآوری بیشــتر وجــود دارد کــه ایــن مهــم خــود نیازمنــد حمایــت 

عملــی دولــت مــی باشــد. 
 در خصــوص موانــع موجــود در جهــت رشــد تولیــد و صــادرات عــرض کنــم 
کــه کارخانجــات تولیــدی بایــد از قوانیــن دســت و پاگیــر رهــا گردنــد، تــا 
بتواننــد بــدون دغدغــه بــه صــادرات و افزایــش میــزان تولیــد فکــر کننــد 
.هــر روز یــک قانــون کــه متاســفانه ماننــد ســدی در راه تولیــد اســت باعــث 
عــدم رونــق تولیــد خواهــد شــد. بحــث تعهــد ارزی همچنــان بــزرگ تریــن 
چالــش صادرکننــدگان اســت کــه بانــک مرکــزی هنــوز کانــال هــای مالــی 

و ارزی در کشــورهای عــراق و افغانســتان را مشــخص نکــرده اســت.

صنعت شیرینی 
شکالت یکی از صنایع 
موفق است که در رده 

ارزآورترین صنایع 
قراردارد و تقریبا 

تولیدکنندگان ما قادر 
خواهند بود به سبب 
کیفیت محصوالت 

خود با رقبای اروپایی 
رقابت کنند



36

w
w

w
.i

ra
n

ia
n

a
c

m
.i

r

ــم  ــوه ی رژی ــر بالق ــاره ی تاثی ــی درب ــات عموم ــش اطالع ــا افزای ب
ــای  ــایش دروازه ه ــه گش ــر ب ــان، منج ــالمتی انس ــر س ــی ب غذای
جدیــدی در صنعــت غــذا بــرای تولیــد محصــوالت غذایــی 
کاربــردی شده اســت. ایــن افزایــش اهمیــت بــرای مصــرف مــواد 
ــن  ــه تامی ــوم، از جمل ــوارد مرس ــر از م ــی فرات ــا خواص ــی ب غذای
ــواد  ــمت م ــه س ــن را ب ــه محققی ــذی، توج ــواد مغ ــرژی و م ان
ــا منشــا طبیعــی جلــب کرده اســت. از طرفــی،  مغــذی زیســتی ب
ــواد  ــی م ــل فراوان ــه دلی ــد، ب ــی دارن ــا دریای ــه منش ــی ک غذاهای
ــرآورده  ــن خواســته ها را ب ــی ای ــه خوب ــال زیســتی در خــود ب فع
می کننــد. یکــی از منابــع مــورد اطمینــان دریایــی کــه بــه دلیــل 
محتــوای غنــی مــواد شــیمیایی مغــذی و مفیــد می تواننــد مــورد 

ــتند. ــا هس ــد، جلبک ه ــرار گیرن ــتفاده ق اس
ــری  ــه عم ــتند ک ــم ها هس ــی از ارگانیس ــروه بزرگ ــا گ جلبک ه
ــابهات  ــن تش ــا در عی ــد. جلبک ه ــن دارن ــر روی زمی ــی  ب طوالن
دارنــد؛  نیــز  تفاوت هــای چشــمگیری  بــا گیاهــان،  فــراوان 
جلبک هــا متنــوع تــر از گیاهــان و در عیــن حــال 
روی  بــر  فتوســنتز  از  نیمــی  از  بیــش  ناشــناخته تراند. 
ــی در  ــش مهم ــود و نق ــام می ش ــا انج ــط جلبک ه ــن توس زمی

شــکل گیری و پایــداری  بیوســفر زمیــن دارنــد.
ماکروجلبک و میکروجلبک ها

ــا و  ــروه ماکروجلبک ه ــامل 2 گ ــده ش ــور عم ــه ط ــا ب جلبک ه
میکرو جلبک هــا بــوده و گســتره ی وســیعی از گونه هــای مختلــف  
از جلبک هــای ســبز-آبی، کــه نوعــی  باکتری هــای گــرم منفــی 
ــامل  ــری را ش ــی 10 مت ــر دریای ــای غول پیک ــا علف ه ــتند، ت هس
 phaeophyta می شــوند. ماکرو جلبکهــا شــامل ســه دســته ی
)قهــوه ای(، chlorophyta )ســبز( و Rhodophyta )قرمــز( 
ــی،  ــف غذای ــای مختل ــیعی در زمینه ه ــای وس ــوده و کاربرده ب
دارویــی، کشــاورزی، خــوراک دام و آرایشــی و بهداشــتی دارنــد 

در  دیربــاز  از   Kombu و   Nori، wakame هــای  جلبــک 
ــی  ــتفاده م ــی اس ــاده ی غذای ــوان م ــه عن ــیا ب ــرق آس ــوب ش جن
شــد. همچنیــن جلبک هــای قهــوه ای نیــز بــه عنــوان منبــع اصلــی 
ــورد  ــال های دور م ــی از س ــده ی گیاه ــی و پایدارکنن ــواد ژالتین م
اســتفاده قــرار گرفته اســت. شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت جلبــک 
ســطح  در  جلبــک  پرمصرف تریــن  و  شناخته شــده ترین   Nori
ــن، از مــواد اصلــی در پخــت  جهــان باشــد. ایــن جلبــک بومــی ژاپ
غــذای سوشــی اســت کــه طرفــداران زیــادی در ســطح جهــان دارد. 
ــذای گیاهــی مصــرف  ــوان غ ــه عن ــز ب Wakame و Kombu نی
ــته و  ــن داش ــره و ژاپ ــیا به خصــوص ک ــرق آس ــادی در ش بســیار زی
ــان هســتند. ــارد دالر در جه ــن میلی ــه ارزش چندی ــازاری ب دارای ب

جلبک هــای مذکــور بصــورت مســتقیم و بــدون انجــام فرآینــد 
ــی  ــی می رســند و معمــوال در ســبد غذای ــه مصــرف غذای خاصــی ب
ــروه  ــه گ ــی اســت ک ــن در حال ــردی نیســتند؛ ای ــران کارب ــردم ای م
ــردم دنیــا  ــه ی ایرانی هــا و م دیگــری از جلبک هــا را تقریبــا هم
و  غذایــی  مــواد  بســته های  روی  بــر  اگــر  می کننــد.  مصــرف 
ترکیبــات ایــن مــواد نگاهــی انداخته شــود، احتمــاال وجــود 
مــاده ای بــا عنــوان »پایدارکننــده  یــا اســتابیالیزر« 
به عنــوان بخشــی از ترکیــب مــاده ی مصرفــی جلــب 
ــوص  ــی و بخص ــواد غذای ــا در م ــد. پایدارکننده ه ــه می کن توج
ــل  ــده و عام ــوان قوام دهن ــه عن ــتنی ها ب ــرها و بس ــیدنی ها، دس نوش
ــا از  ــده ای از پایدارکننده ه ــش عم ــوند. بخ ــتفاده می ش ــی اس ژالتین
گروهــی از جلبک هــای قهــوه ای اســتخراج شــده و کاربــرد وســیعی 

ــد. ــی دارن ــع غذای در صنای
 از جملــه شــناخته شــده ترین پایدار کننده هــای پایــه 
جلبکــی مــی تــوان بــه آگار، آلژینــات و کاراگینــان اشــاره 

کــرد. 

جلبـک و 
کاربرد آن در 

صنعت

دریچه اي به سوي صنعت پایدار
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آگار چیست؟
ــای  ــواره ی جلبک ه ــه از دی ــت ک ــی اس ــاکاریدی خط آگار، پلی س
قرمــز، بخصــوص گراســیالریا و ژلیدیــوم اســتخراج مــی شــود. ایــن 
ــا شــیری رنــگ تولیــد می شــود.  ــه شــکل پــودر ســفید ی مــاده ب
آگار در صنایــع غذایــی به عنــوان پایدارکننــده و قوام دهنــده 
در دســر ها، شــیرینی جات، لبنیــات، غذاهــای آمــاده و ژله هــا 
 Mino کاربــرد دارد. آگار بــرای اولیــن بــار در ســال 1۶58 توســط
Tarozeamon  در ژاپــن کشــف شــد. بــه طــور کلــی، اولیــن 
ــی آگار اســتفاده  ــوب شــرقی آســیا از خاصیــت ژالتین ــار در جن ب

شده اســت.
 آلژینــات پلیمــری زیســتی اســت کــه بــه طــور عمــده از 
ــاده  ــود.این م ــتخراج می ش ــوم اس ــوه ای سارگاس ــای قه جلبک ه
بــه صــورت خالــص وجــود نــدارد و بایــد آن را بــه صــورت نمــک 
ــواره ی ســلولی جلبــک اســتخراج  نمــود. آلژینــات  آلژینــات از دی
 ، بافت هــا  اســتحکام  افزایــش  ژل،  تشــکیل  قابلیــت  ســدیم 

پایدارکنندگــی و تشــکیل فیلــم دارد.
کاراگینان صمغی از جلبک قرمز

ــاکارید اســت،  ــولفاته خطــی پلی س ــواده س ــه از خان ــان ک کاراگین
صمغــی اســت کــه از جلبــک دریایــی قرمــز اســتخراج می شــود. 
ــزه  ــام خ ــا ن ــی ب ــک دریای ــه ای جلب ــه از گون ــی ک ــاره ژالتین عص
ایرلنــدی )کونــدرس کریپتــوس، Chondrus crispus( گرفته 
می شــود، صدهــا ســال اســت کــه بــه عنــوان افزودنی هــای مــواد 
غذایــی اســتفاده می شــود. کاراگینــان بــه عنــوان جایگزیــن 

ــود  ــتفاده می ش ــواری  اس ــای گیاه خ ــن در غذاه ژالتی
از طــرف دیگــر، میکروجلبک هــا )ریزجلبک هــا( پتانســیل باالیــی 
بــرای برآورده ســازی پایــدار نیازهــای غذایــی جمعیــت روزافــزون، 
ــد و از منظــر محیــط  ــه نیازهــای پروتئینــی دارن ــژه در زمین به وی
ــورد  ــع م ــه مناب ــای چشــم گیری نســبت ب ــز، برتری ه زیســتی نی

مصــرف کنونــی دارنــد. 
ــوان  ــی می ت ــواد غذای ــا در م ــتفاده از ریزجلبک ه ــا اس ب
ــه ای افزایــش داد  ــه گون محتــوای مــواد مغــذی غــذا را ب
ــرای انســان شــوند.  کــه دارای خــواص ســالمت محــور ب
را مدیــون داشــتن مــواد  توانایــی خــود  ایــن  ریزجلبک هــا 
ــل  ــاال، پروفای ــی ب ــوای پروتئین ــل محت شــیمیایی ارزشــمندی مث
آمینواســید متعــادل، کارتنوئیدهــا، اســیدهای چــرب، ویتامیــن، و 

ــند.  ــتی می باش ــال زیس ــواد فع ــایر م س

ریزجلبــک در بــازار بــه عنــوان مکمل هــای غذایــی بــه 
صــورت کپســول، قــرص یــا پــودر خشــک

امــروزه اکثــر محصــوالت بــر پایــه ریزجلبــک در بــازار بــه عنــوان 
مکمل هــای غذایــی بــه صــورت کپســول، قــرص یــا پــودر 
ــش  ــه افزای ــای رو ب ــا تقاض ــند، ام ــروش می رس ــه ف ــک ب خش
زیســت توده  به خصــوص  مفیــد،  و  غنــی  بــرای محصــوالت 
ریزجلبک هــا، باعــث ســوق بــازار بــه ســمت تولیــد رنــج متنوعــی 
ــت.  ــودمند شده اس ــواد س ــن م ــا ای ــده ب ــوالت غنی ش از محص

محصولهای تولیدشده از ریزجلبک ها
ــرد  ــه ک ــا تهی ــوان از ریزجلبک ه ــه می ت ــی ک ــده محصوالت عم
ــی  ــه دو دســته تقســیم می شــوند: 1- آن دســته از مــواد غذای ب
ــده  ــوان رنگ دهن ــه عن ــا ب ــا در آن ه ــوان از ریزجلبک ه ــه می ت ک
طبیعــی اســتفاده کــرد و ؛ 2- آن دســته از مــواد غذایــی کــه از 
ریزجلبک هــا در آنهــا بــه عنــوان اهرمــی بــرای افزایــش محتــوای 

ــی اســتفاده می شــوند. مغــذی در محصــوالت نهای
ــورد  ــای م ــد خوراکی ه ــتور تولی ــک در دس ــتفاده از ریزجلب  اس
ــه رشــد مواجــه اســت  ــد رو ب ــا رون ــان ب ــه مثــل ن مصــرف روزان
کــه باعــث آشــنایی و عالقه منــدی عامــه مــردم بــه ایــن 

شده اســت. محصــوالت 
متاســفانه، بــا توجــه بــه تکنولــوژی پیشــرفته ی مــورد نیــاز بــرای 
کشــت و  فــرآوری ریزجلبــک و عــدم پیشــرفت در ایــن زمینــه، 
ــوند و  ــد می ش ــی تولی ــاس صنعت ــه در مقی ــی ک ــداد گونه های تع
واحدهــای تولیــد کننــده آن هــا محــدود اســت. یکــی از گونه هایی 
ــازی شــده و  ــور گســترده تجاری س ــه ط ــال حاضــر ب ــه در ح ک
ــرال ولگاریــس می باشــد. ایــن  ــرار می گیــرد، کل مــورد مصــرف ق
ریزجلبــک بــه دلیــل فراوانــی، ســادگی کشــت و محتــوای غنــی 
ــه  ــادی را ب ــه زی ــی توج ــل غذای ــک مکم ــوان ی ــه عن ــود، ب خ
ــرات آنتی اکســیدانی،  ــرال اث ــب کرده اســت. عصــاره کل ــود جل خ
ــه  ــادر ب ــته و ق ــی داش ــی و ضدمیکروب ــرطانی، ضدالتهاب ضدس

کاهــش فشــار خــون و ســطح کلســترول اســت.
اسپرولینا گونه ی دیگری از ریزجلبک ها

ــع  ــازنده اش در صنای ــواد س ــطه م ــه واس ــه ب ــری ک ــه دیگ گون
غذایــی مــورد توجــه قــرار گرفته اســت، اســپرولینا اســت. 
ــرای  ــی و ب ــم به تنهای ــه و ه ــورت رنگدان ــه ص ــم ب ــپرولینا ه اس
ــن  ــرد. ای ــرار می گی ــرف ق ــورد مص ــی م ــواد غذای ــازی م غنی س
ریزجلبــک فنــری شــکل، حــاوی 50 الــی 70 درصــد پروتئیــن، 
کوباالمیــن(،  )بخصــوص  ب  گــروه  ویتامین هــای  از  غنــی 
ــه  ــک رنگدان ــن E، و فیکوســیانین اســت. فیکوســیانین ی ویتامی
پروتئینــی اســت کــه عــالوه بــر خــواص آنتی اکســیدانی اش، بــه 
ــورد  ــی م ــای خوراک ــت رنگ ه ــی خــود در صنع ــگ آب ــل رن دلی
ــیرینی جات  ــر، ش ــال حاض ــت ]15[. در ح ــرار گرفته اس ــه ق توج
ــر طعــم  غنــی شــده توســط ریزجلبــک اســپرولینا کــه عــالوه ب
دلنشــین، دارای فوایــد بســیار بــرای ســالمتی انســان اســت، بــا 
فرموالســیونی اختصاصــی توســط محققیــن بانــک ملــی جلبــک 

ــت. ــه شده اس ــران تهی ای

از سمت راست: کیمیـا نوروزي صادق برزد، دکتـر امید تـوکلي، علي خلیـلي، علیـرضا مهرداد فر، سید نیما عجایبي

 کاری از »بانک ملي جلبک ایران«
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ــه  ــما ب ــدات ش ــدی تولی ــته بن ــوال، دس ــن س ــهد: در اولی ش
ــت؟ ــورت اس ــه ص چ

آرد، ماکارونی، کیک و کلوچه
ــا  ــر رقب ــه دیگ ــبت ب ــما نس ــدات ش ــی تولی ــهد: ویژگ ش

چیســت؟
زمان پخت سریع -بدون مواد افزودنی

ــات شــما در راســتای »مشــتری مداری«  شــهد: اقدام
بیــان  را  تولیدات تــان  پشــتیبانی  ضمانت هــاو  و 

ــد؟ کنی
نیروی مشتریان + مشارکت فعال = با سودآوری کالن

ــی مشــتریان را کشــف  ــای اصل ــا نیرو ه ــا ی ــر نیازه ــی اگ یعن
کــرده و آن هــا را بــا مشــارکت فعــال جــذب کنیــد، بــه ســود 

کالنــی دســت خواهیــد یافــت.
ــدف  ــتریان ه ــه مش ــاس مطالع ــر اس ــود را ب ــای خ قیمت ه
بهینــه کنیــم. ببینیــم مشــتریان قبــل از انتخــاب محصــوالت 
مــا چنــد محصــول دیگــر را بررســی کرده انــد. اگــر محصــوالت 
زیــادی را بررســی کــرده باشــند، نشــان  می دهــد کــه قیمــت 

مــا مناســب اســت.
ــم از  ــم و ببینی ــی کنی ــت ارزیاب ــه دق ــود را ب ــتریان خ مش
محصــوالت و خدمــات مشــابه محصــوالت شــما چگونــه 
ــم  ــاط درد« مشــتریان را کشــف کنی ــد. »نق اســتفاده می کنن
و بــرای التیــام بخشــیدن بــه آن هــا به ســختی تــالش کنیــم.
ــه یــک شــرکت بله گــو کار ســختی نیســت.  ــل شــدن ب تبدی
فقــط افرادمــان را تشــویق کنیــم تــا پاســخ مثبــت دادن را بــه 

ــره لغــات شــرکت خــود  ــه را از دای ــل کننــد. واژه ن عــادت خــود تبدی
خــط بزنیــم

ــین  ــک »ماش ــد ی ــه مانن ــم ک ــتفاده کنی ــوی اس ــه نح ــکو ب ــر س از ه

ــای  ــا ایده ه ــن کار باعــث می شــود ت ــد. ای ــال« عمــل کن بازخــورد فع
ــرده و نظــر  ــع آوری ک ــان را جم ــاره محصــوالت و خدماتم ــد درب جدی

ــم ــا را بدانی ــردن آن ه ــر ک ــرای بهت مشــتریان ب
بــا  کنــد،  کار  مشــتری محور  رویکــردی  بــا  شــرکت مان  وقتــی 
ــد.  ــود می بخش ــا را بهب ــه آن ه ــرده و تجرب ــل ک ــدگان تعام مصرف کنن
ــردن  ــه ک ــرد و بهین ــد منحصربه ف ــک برن ــاد ی ــن راه ایج ــن بهتری ای
ارزشــی اســت کــه ارائــه می دهیــم.  ســهم بازارمــان افزایــش 

ــد. ــد ش ــودآورتر خواه ــب وکارمان س ــت و کس ــد یاف خواه
ــش  ــوان در بخ ــی ت ــش م ــن بخ ــا در ای ــهد: آی ش

ارزآوری نقــش پررنگــی را داشــت؟ 
بله به لطف خدا  

ــع رشــد  ــن مان ــون مهمتری شــهد: چــه موانعــی اکن
ــت؟ ــش اس ــن بخ ــادرات در ای ــد و ص تولی

دانــش و ارتباطــات بازاریابــی صــادرات، مدیریــت کلــی 
صــادرات، ویژگیهــای محصــول و موقعیــت رقابتــی صــادرات-
ــه شــده  ــازار ارائ ــی ب ــات ناکاف ــی و اطالع ــع مال ــود مناب کمب
توســط دولت-رقابــت ســخت تولیدکننــدگان خارجــی، انــدازه 

ــی ــات مال ــرکت و ملزوم ش
ــد« را در شــرایط  ــن »فرصــت و تهدی شــهد: مهمتری

ــد؟ ــورت می دانی ــه ص ــه چ ــادی ب ــی اقتص کنون
ثبــات اقتصــادی فعلــی، مهمتریــن دســتاورد اقتصــادی 
ــت  ــا جدی ــد ب ــت و بای ــم اس ــم و دوازده ــت یازده دول

ــت شــود ــن دســتاورد مهــم صیان تمــام، از ای
 و تهدیــد موجــود، رونــد کنــد ســرمایه گــذاری و نــرخ 
پاییــن رشــد موجــودی ســرمایه خالــص در اقتصــاد ایــران اســت

امیرارسالن نجفیان، مدیربازرگانی کارخانه شمس آذر

ــره  ــورد به ــازی شــمس آذر م ــوان شــرکت آرد س ــدی شــمس آذر در ســال 1358 تحــت عن ــع تولی مجتم
ــا تغییــر در کادر مدیریــت و مالکیــت شــرکت و همچنیــن ســپری  ــرار گرفــت، در ســال 1381 ب ــرداری ق ب
شــدن عمــر مفیــد ماشــین آالت، کلیــه ماشــین آالت تولیــد آرد تعویــض و بــا واردات از کشــورهای ترکیــه و 

آلمــان کارخانــه مــورد بازســازی قرارگرفــت.
ــی در  ــات میدان ــا تحقیق ــه ب ــن مجموع ــق و توســعه ای ــا آزاد ســازی، واحــد تحقی ــراه ب در ســال 138۹ هم
ــت  ــات در کیفی ــی آن ثب ــت و در پ ــه را کیفی ــن مجموع ــت ای ــف راز موفقی ــع مختل ــف وســیعی از صنای طی

اعــالم نمــود.
تقاضــای روز افــزون مشــتریان، مدیــران ایــن شــرکت را وادار نمــوده تــا در ســال 13۹0  مدرن تریــن ماشــین 
ــد  ــا بتوانن ــد، ت ــی را وارد و نصــب نماین ــه آرد ماکارون ــن جمل ــواع آرد م ــد ان ــه تولی ــا در زمین آالت روز دنی

بهتریــن کیفیــت در زمینــه تولیــد آرد بــا ظرفیــت روزانــه 400 تــن 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 000‹32 تــن 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 
ــی  ــر بازرگان ــا مدی ــه 30 تــن نمــوده اســت. در فرصــت نمایشــگاه گفتگویــی ب ــا ظرفیــت روزان ــاز اول( ب ــی )خــط تولیــد کانتینیــوس در ف تولیــد ماکارون

کارخانــه آقــای امیــر ارســالن نجفیــان انجــام دادیــم:

در حال حاضر، 
مجموعه شمس 
آذر متشکل از 

کارخانه آرد سازی 
و ماکارونی با 

سه دهه تجربه 
به عنوان یکی 
از فعاالن برتر 

صنعت آرد و نان 
در سطح کشور 

و کشورهای 
همسایه شناخته 

شده است

ــین  ــن ماش ــه مدرن تری ــز ب ــمس آذر، مجه ــه ش کارخان
ــواع آرد ــد ان ــه تولی ــا در زمین آالت روز دنی
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 از تولید قند کله و شکسته تا شیرینی و شکالت
ــدی  ــته بن ــد دس ــما در چن ــدات ش ــوال تولی ــن س ــهد: در اولی ش

ــرار دارد؟ ق
ــز  ــای مغ ــا و تافی ه ــته بندی تافی ه ــن دس ــا،  و دومی ــته ی اول آبنبات ه دس

ــاز ــکالت ها و شــکالت های دست س ــواع ش ــن ان دار و همچنی
شــهد: ویژگــی هــای محصــوالت شــما نســبت بــه دیگــر 

چیســت؟ در  تولیدکننــدگان 
ــعی  ــده س ــوق مصرف کنن ــت حق ــتن رعای ــر داش ــا در نظ ــه ب ــن کارخان ای

ــا اســتفاده از مــواد اولیــه و رنگ هــای عالــی و  ــا ب ــر ایــن داشــته ت ب
ــا در نظــر گرفتــن ســالیق  طبیعــی ایــن مهــم را محقــق ســازد. و ب
ســعی بــر ایــن داشــته از بســته بندی های  شــیک  بــرای محصــوالت 
خــود اســتفاده کنــد  و قابــل ذکــر اســت کــه الگــوی انتخــاب نــوع 

ــه روز تولیــدات اســت. ــه، از الگــوی ب ــن کارخان کاالی ای
شهد: مهمترین دستاورد شما:

ــد محصــوالت،  ــا تولی ــه ب ــه، ک ــن کارخان ــی ای ــتغال زای ــد و اش تولی
ــازار،  ــاه در ب ــان کوت ــی توانســته اســت در مــدت زم ــا کیفیــت عال ب
کنــار بقیــه رقبــا قــرار بگیــرد و همچنیــن بــا رضایــت مصرف کننــده 
مواجــه شــده اســت، و اینکــه ایــن کارخانــه توانســته اســت در بخــش 
اشــتغال زایی نقشــی، در آن منطقــه محــروم بــا اســتخدام 40 کارگــر 
ــا  ــا ب ــر دارد ت ــد و در نظ ــته باش ــوار( را داش ــد )۶0 خان و 20 کارمن
تولیــد و تنــوع در تولیــدات خــود بتوانــد بخــش بیشــتری از مردمــان 

بومــی آن منطقــه محــروم را تحــت اســتخدام خــود درآورد.
شــهد: اقدامــات شــما در راســتای »مشــتری مداری« و 
ــد؟ ــان کنی ــان را بی ــدات ت ــتیبانی تولی ــاو پش ــت ه ضمان

و  اســتان ها  نماینده هــای  کلیــه  از  را  خــود  حمایــت  مــا  مجموعــه 
شهرســتان ها و تمامــی مشــتری های تهــران اعــالم داشــته و در ضمــن 
ــا  ــمپلینگ ب ــاد س ــترده و ایج ــات گس ــا تبلیغ ــا ب ــم ت ــر داری ــه در نظ اینک
ــن  ــد، و همچنی ــدام نمای ــه اق ــر شــهری بصــورت جداگان ــاز ه ــه نی توجــه ب
ــره ای  ــزرگ و زنجی ــگاه های  ب ــای فروش ــول ورودیه ه ــا قب ــتا ب ــن راس در ای

هــر شــهر بتوانــد اقدامــی در بهبــود برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان خــود 
داشــته باشــد. ایــن کارخانــه جهــت تولیــد هرچــه بهتــر محصــوالت خــود  
ــت  ــراری جلســات جه ــه برق ــدام ب ــا اق ــده ه ــا نماین ــاط مســتمر ب و ارتب
اســتفاده از نقطــه نظــرات، انتقــادات، پیشــنهادات کــرده اســت. همچنیــن 
بــا در نظــر گرفتــن حقــوق مشــتریان خــود بنــا بــه درخواســت مرجوعــی 

ــوده اســت. ــت نم ــرایطی موافق ــر ش کاال  تحــت ه
ــش  ــا ویژگیهای ــتاوردتان را ب ــد و دس ــن تولی ــهد: جدیدتری ش

ــت؟ چیس
ایــن کارخانــه در پیشــبرد تولیــدات خــود اقــدام بــه تولیــد انــواع 
تافی هــای مغــزدار و شــکالت و شــکالت های دســت ســاز بــا 

ــاال کــرده اســت. کیفیــت ب
شــهد: پتانســیل صنعــت غــذا و بخصــوص صنعــت 
شــیرینی و شــکالت را در بخــش اقتصــاد چگونــه تحلیــل 

ــد؟ ــی کنی م
 بــا توجــه بــه اینکــه ایــران کشــوری اســت کــه مصــرف شــکالت 
ــت در  ــن صنع ــه ای ــه ب ــد توج ــی توان ــاال اســت م در آن بســیار ب
بخش هــای مهمــی اعــم از اشــتغال زایــی در زمینــه تولیــد 
ــواد  ــا م ــط ب ــای مرتب ــه ه ــع کارخان ــکالت و بالطب ــیرینی و ش ش
اولیــه مربــوط بــه ایــن صنعــت و کارخانــه هــای ماشــین ســازی و 
کارخانــه هایــی نظیــر صنعــت چــاپ و بســته بنــدی و غیــره را نیــز 
شــامل مــی شــود کــه هــر کــدام از آن هــا باعــث ایجــاد اشــتغال 

مــی گــردد.
ــش  ــش ارز آوری نق ــد در بخ ــی توان ــذا م ــت غ ــهد:آیا صنع ش

ــد؟ ــته باش ــی داش پررنگ
بــا توجــه بــه  پتانســیل ایــن صنعــت مــی توانیــم از ورود کاالهــای قاچــاق 
ــر  ــه بهت ــر چ ــدات ه ــا تولی ــن ب ــم و همچنی ــودداری کنی ــور خ ــه کش ب
محصــوالت آن هــا را  صــادر کــرده کــه ایــن رونــد خــود باعــث ورود ارز 

بــه کشــور مــی گــردد. 

 گفتگو با مدیران شاهین سردشت اذربایجان غربي 
آقایان، محمود ابوالحسنی و  آزاد علیپور

ــت  ــاهین سردش ــی ش ــع غذای ــه صنای کارخان
ــه  ــروع ب ــال 1۳85 ش ــي در س ــان غرب اذربایج
ــد  ــد قن ــت تولی ــه جه ــن کارخان ــرده ای کار ک
ــه و شکســته بــه روش پخــت در خــالء  کل
ــا  ــته ب ــار داش ــت و افتخ ــته اس ــت داش فعالی
ــه  ــی در منطق ــتغال زای ــت اش ــاد موقعی ایج
محــروم سردشــت حــدود 100 کارگــر و کارمنــد 
را تحــت پوشــش قــرار داده اســت. و در نهایــت 
ــدم  ــت ع ــال 1۳92 بعل ــه در  س ــن کارخان ای
ــد(  ــا قن ــکر ب ــت ش ــری قیم ــی )براب ــود ده س
ــا  ــار دیگــر ب ــان داد. و ب ــه فعالیــت خــود پای ب
ــد  ــری از تولی ــر کارب ــا تغیی ــو ب ــای ن ایده ه
قنــد بــه تولیــد شــیرینی و شــکالت از ابتــدای 

ــد. ــاز نمای ــود را آغ ــت خ ــال 1۳96 فعالی س

با توجه به  
پتانسیل این 

صنعت می توانیم 
از ورود کاالهای 
قاچاق به کشور 
خودداری کنیم 
و همچنین با 

تولیدات هر چه 
بهتر محصوالت آن 
ها را  صادر کرده 
که این روند خود 
باعث ورود ارز به 
کشور می گردد. 
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ماشین آالت یادگاری، 
با کیفیت اروپایی و 

قیمت مناسب، 
مطابق با نیاز کشور

ــتید  ــددی هس ــای متع ــما دارای رقب ــوال، ش ــن س ــهد: در اولی ش
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 

ــا همــان کیفیــت اروپایــی ســاخته می شــوند.  آالت ب
شهد: بهترین خاطره صنعتی خود و بهترین دستاوردتان ...؟ 

بهتریــن خاطــره مــا زمانــی هســت کــه بــرای اولیــن بــار ماشــین را طراحــی 
ــزء  ــد, ج ــه میده ــود و نتیج ــروع میش ــین ش ــتارت ماش ــاخته و اس و س

ــا محســوب میشــود. ــن لحظــات زندگــی م بهتری
ــت  ــتری مداری« و ضمان ــتای »مش ــما در راس ــات ش ــهد: اقدام ش

هــاو پشــتیبانی تولیــدات تــان را بیــان کنیــد؟
ماشــین آالت مجموعــه مــا بــه مــدت 1ســال گارانتــی و بــه مــدت 10ســال 

دارای خدمــات میباشــد.
ــش  ــا ویژگیهای ــتاوردتان را ب ــد و دس ــن تولی ــهد: جدیدتری ش

ــت؟ چیس
ــد تریــن ماشــین آالت ایــن واحــد در فــرآوری و تمپرینــگ شــکالت  جدی
ــده کــه بســیار کــم جــا  ــی اســتفاده گردی میباشــد کــه از سیســتم طبقات

ــراوان دارد ــه و قابلیــت هــای ف گرفت
ــد در  ــام داده ای ــی انج ــادرات اقدامات ــش ص ــا در بخ ــهد: آی ش
ــی و  ــه بازارهای ــه چ ــزان و ب ــه می ــه چ ــودن ب ــت ب ــورت مثب ص
ــا  ــی و ی ــرای حضــور در بازارهــای جهان ــی را ب ــا شــرایط کنون آی

ــد؟ ــی بینی ــه م ــی چگون ــای خارج ــگاه ه ــور در نمایش حض

مــا حــدود بیســت ســال هســت کــه در امــر صــادرات حضورداربــم ولــی 
ــه دلیــل نبــود مــراودات بانکــی متاســفانه  متاســفانه در ســالهای اخیــر ب

هــر روز تاثیــر گذاشــته و بدتــر میشــود.
شــهد: پتانســیل صنعــت غــذا و بخصــوص صنعــت شــیرینی و 

ــه تحلیــل مــی کنیــد؟ شــکالت را در بخــش اقتصــاد چگون
ــه  ــی ک ــا بخش ــیمی تنه ــت و پتروش ــد از نف ــم بع ــر میکن ــن فک ــه  م بل
میتوانــد ارز آوری داشــته باشــد صنعــت غــذا و شــیرینی و شــکالت 
میباشــد و ماشــین آالت صنایــع غذایــی و شــیرینی , شــکالت کــه 
ــی  ــور دارد ول ــع کش ــی صنای ــه تمام ــبت ب ــزوده را نس ــن ارزش اف باالتری

ــت . ــده اس ــگ ش ــی کمرن خیل
- صنعــت غــذا بــا چــه اقداماتــی مــی توانــد بازارهــای بیشــتر 

بیــن 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 صــادرات 

ــت؟ ــن بخش اس در ای
 بــه علــت اینکــه کشــورهای اطــراف معمــوال بــرای ورود محصــوالت ایرانی 
ــان  ــرای هم ــال ب ــرای مث ــد ,ب ــل میکن ــی را تحمی ــرک ورودی باالی گم
ــری  ــرک ورودی کمت ــا گم ــه ب ــل ترکی ــوری مث ــابه از کش ــول مش محص
ــول  ــده محص ــام ش ــت تم ــدر قیم ــت هرچق ــه در نهای ــد ک ــاذ میکنن اتخ
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 

ــد. ــک می کنن ــا کم بازاره

علی یادگاری، مدیرعامل ماشین سازی یادگاری

ماشــین ســازي یــادگاري بــا بیــش از 25 ســال ســابقه نخســتین تولیــد کننــده انــواع ماشــین آالت مــواد غذایــی، خطــوط تولیــد 
شــکالت، آبنبــات مغــزدار، تافــی مغــزدار تــک رنــگ و دو رنــگ جویدنــی، بــن بــن، دپازیــت قنــادی و ... در ایــران اســت.

 ایــن واحــد توانســته بــا برنامه ریــزي دقیــق و منظــم و اســتفاده از فــن آوري نویــن روز بــه روز بــر تنــوع محصــوالت خــود بیفزایــد 
و بــا ارایــه ي خدمــات پــس از فــروش از جملــه نصــب و راه انــدازي و آمــوزش رایــگان، یکســال ضمانــت و ده ســال خدمــات پــس از 
فــروش، بــه هــدف خــود کــه در راس آن جلــب رضایــت مشــتریان، بهبــود کیفیــت و ارتقــاء رونــد تولیــد و صــادرات اســت، برســد. 
ــران،  ــادگاری در ای ــاال راز توســعه و فــروش محصــوالت ماشــین ســازی ی ــوآوري، خدمــات پــس از فــروش و کیفیــت ب خالقیــت، ن
آســیاي مرکــزي، خــاور میانــه و اروپــا اســت، از همیــن رو گفتگویــی بــا علــی یــادگاری مدیرعامــل شــرکت ماشین ســازی یــادگاری 

انجــام دادیــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم
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فرشید لطفی مدیرعامل بتیس

شــرکت بتیــس ســارد پارســیان در ســال 1۳91  بــا رویکــرد بازرگانــی و صــادرات کاالهــای ایرانــی بــه کشــورهای حــوزه 
ــاه   ــفند م ــم اس ــی درپانزده ــال یعن ــدود 2 س ــد از ح ــد و بع ــیس ش ــال 1۳91 تاس ــه در س ــیای میان ــارس و آس ــج ف خلی
ــه  ــد ک ــکالت درآم ــیرینی و ش ــدگان ش ــره تولیدکنن ــما »در زم ــود رس ــد خ ــوط تولی ــدازی خط ــا راه ان ــال      1۳9۳ب س
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:

همراهــی محصــول از لحظه تولیـــد تا زمــان مصرف

شــهد: در اولیــن ســوال دســته بنــدی محصــوالت تــان و ویژگــی 
تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر رقبــا چیســت؟

در دو گــروه محصــوالت صنعتــی و کارگاهــی  بــا زیــر مجموعــه 
ای از محصــوالت روکــش هــای بســتنی و مغــزی هــای کیــک 
و کلوچــه و نیازمنــدی هــای کارگاههــای قنــادی ومحصــوالت 
ــزی و  ــه و فانت ــای فل ــگاهها در گروهه ــادی و فروش ــی قن نهای
کادویــی اســت و مهمتریــن ویژگــی محصــول هــای مــا، وجــود 
محصولــی ارگانیــک  در ســبد کاالهــای ایــن مجموعــه کــه بــه 
ــاز در  ــورد نی ــاد م ــرات زی ــداد نف ــد و تع ــختی تولی ــل س دلی
ــاص و  ــی خ ــوان محصول ــه عن ــوان ب ــی ت ــد آن م ــد تولی فراین

ــرد   ــام ب انحصــاری از آن ن
شهد: بهترین خاطره صنعتی تان چیست؟

ــم  ــه پانزده ــود ب ــی ش ــوط م ــب مرب ــره اینجان ــن خاط بهتری
اســفند مــاه ســال 13۹3 کــه در بــدو راه انــدازی خــط تولیــد 
و متعاقــب اقــدام در خصــوص اخــذ پروانــه بهداشــتی ســاخت و 
اراِئــه  نمونــه محصــول  بــه ســازمان غــذا و دارو و تاییــد کیفــی 
آن و همزمــان بــا صــدور پروانــه بــه علــت کیفیــت بــاال و جلــب 
ــازمان ، اخــذ سفارشــی در  ــران و کارشناســان س ــت مدی رضای
ــه  ــوروزی کلی ــای ن ــت هدای ــته جه ــزار بس ــزده ه ــدود پان ح
ــه وزارت بهداشــت وســازمان  پرســنل ادارات تابعــه و وابســته ب
ــی   ــاره و ضمن ــدی دوب ــاق  تایی ــن اتف ــه ای ــود ک ــذا ودارو ب غ

بــر کیفیــت وســالمت محصــوالت تولیــدی شــرکت بتیــس بــود کــه شــور و 
حــال و لحظــات خوبــی را درآغــاز کار بتیــس و پایــان ســال ۹3 بــرای دســت 

ــدرکاران مجموعــه رقــم زد ان
شــهد: اقدامــات شــما در راســتای »مشــتری مداری« و ضمانت هــاو 

پشــتیبانی تولیدات تــان را بیــان کنیــد؟
ــتریان،  ــت مش ــب رضای ــروش و جل ــوص ف ــس در خص ــرکت بتی ــگاه ش ن

همراهــی بــا محصــول از لحظــه تولیــد تــا زمــان مصــرف توســط مصــرف 
ــرده  ــه انتخــاب خــود ک ــه بتیــس را مفتخــر ب ــده ای ک کنن
ــا کنتــرل کاالهــا  ــن مجموعــه ب اســت ، می باشــد  یعنــی ای
ــار مشــتریان و ســپس در فروشــگاهها و نحــوه حمــل  در انب
ــن ســرفصل،  ــا ای ــا رســالتی دارد ب ــداری آنه ــع و نگه و توزی
کــه بتیــس بــه عنــوان یکــی از بهتریــن کاالهــا در بهتریــن 
حالــت و کیفیــت و در بهتریــن زمــان مصــرف شــود . کاالهای 
ــده  ــی مان ــان مصــرف آن باق ــه پای ــاه ب ــر از ســه م ــه کمت ک
باشــد را در فروشــگاهها جمــع آوری و بــا کاالهــای تولیــد روز 

ــد. ــی نمای ــن م جایگزی
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 حضور 
در بازارهــای جهانــی و یــا حضــور در نمایشــگاه هــای 

خارجــی چگونــه مــی بینیــد؟
شــرکت بتیــس، اســاس و پایــه تولیــد را بــر مبنــای صــادرات 
ــای  ــاز بازاره ــای نی ــر مبن ــدا ب ــت و در ابت ــکل داده اس ش
ــزی و  ــود را پایه ری ــوالت خ ــد محص ــیر تولی ــی  مس صادرات
ســپس توســعه داده تــا جایــی کــه درصــد قابــل توجهــی از 
تولیــدات ایــن شــرکت بــه کشــورهای آســیای میانــه، عــراق 
و افغانســتان صــادر می شــود. درخصــوص شــرکت  مســتمر 
ــی در  ــب آن تثبیــت قوانیــن صادرات ــا برنامــه و متعاق و ب
نمایشــگاه های خارجــی ، قطعــا ایــن اقــدام  در مــورد شناســاندن تولیــدات 
ــن  ــزاری چنی ــازار مصــرف کشــورهای محــل برگ ــه ب ــی ب شــرکتهای ایران
نمایشــگاههایی مفیــد بــوده و مــی توانــد تــوان رقابتــی شــرکتهای تولیــد 
ــی  ــا رقبای ــه ب ــکالت را در مقایس ــیرینی وش ــش ش ــی در بخ ــده ایران کنن

چــون ترکیــه بهبــود دهــد 

شرکت بتیس، اساس 
و پایه تولید را بر 

مبنای صادرات شکل 
داده است و در ابتدا 

بر مبنای نیاز بازارهای 
صادراتی  مسیر تولید 

محصوالت خود را 
پایه ریزی و سپس 

توسعه داده تا جایی 
که درصد قابل توجهی 

از تولیدات این 
شرکت به کشورهای 
آسیای میانه، عراق 
و افغانستان صادر 

می شود

استراتژی فروش »بتیس« برای جلب رضایت مشتریان
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چگونه با هر کسی صحبت کنیم؟
در زندگی به دو دسته از اشخاص بر می خوریم:

آن هایی که وارد اتاق می شوند و می گویند: خوب، من اینجا هستم.
آن هایی که وارد اتاق می شوند و می گویند: اه، شما اینجا هستید.

ــن اشــخاص را  ــد؟ ای ــار دارن ــد در اختی ــد آنچــه را می خواهن ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــی را تحســین کرده ای ــون اشــخاص موفق ــا تاکن آی
ــا  ــد. این ه ــرف می زنن ــاال ح ــس ب ــر و اعتماد به نف ــا اطمینان خاط ــی ب ــای اجتماع ــاری و در مهمانی ه ــات تج ــه در جلس ــد ک می بینی
ــاب های  ــد و حس ــاب دارن ــتان ن ــد، دوس ــران را دارن ــن همس ــد، بهتری ــود کرده ان ــاغل را از آن خ ــن مش ــه بهتری ــتند ک ــانی هس کس

ــت. ــول اس ــر از پ ــان پ بانکی ش
ــتر درس  ــما بیش ــتند. از ش ــتعدادتر نیس ــا اس ــر و ب ــما باهوش ت ــا از ش ــیاری از آن ه ــد! بس ــاوت نکنی ــه قض ــه عجل ــد و ب ــد نروی ــا تن ام
ــن  ــا ای ــد آن ه ــا می گوین ــت؟ بعضی ه ــرار اس ــه ق ــوع از چ ــاب موض ــن حس ــا ای ــتند. ب ــم نیس ــما ه ــر از ش ــی جذاب ت ــد حت نخوانده ان
ویژگی هــا را بــه ارث برده انــد یــا خیلــی ســاده از بخــت و اقبــال بلنــد بهــره داشــتند، ایــن اســت کــه در روابــط خــود بــا ســایر انســان ها 

ــد. ــتری برخوردارن ــای بیش از مهارت ه
کســی بــه تنهایــی بــه اوج نمی رســد؛ آن هایــی کــه بــه نظــر می رســد بــه همــه خواسته هایشــان رســیده اند، کســانی هســتند کــه طــی 

ســالیان متمــادی دل و ذهــن صد هــا نفــر را بــه دســت آورده انــد تــا بــه آن هــا در همــه  فعالیت هــای خــود کمــک کننــد.

چگونه به آنچه می خواهیم برسیم؟

در صفحه ی بعد به چند مورد از راهکارهای ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط اشاره خواهیم کرد :

تهیه و تنظیم: ستایش نوروزخانی
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ــا کســی آشــنا می شــوند  ــی ب ــد وقت ــب اشــخاص فکــر می کنن اغل
کــه از او خوششــان می آیــد بایــد مطلبــی را بــا او در میــان بگذارنــد، 

حرفــی بزننــد و نشــان بدهنــد کــه آن هــا هــم انســان هســتند.
ــد  ــی را بزنی ــر حرف ــد ه ــید، می توانی ــتار باش ــک سوپراس ــر ی اگ
ــد  ــتار نیســتید، بای ــک سوپراس ــر ی ــا اگ ــد؛ ام ــل کنی ــق عم و موف

ــد. ــاط کنی ــت و احتی ــتر رعای بیش
وقتــی بــا کســی ســابقه رابطــه داشــته باشــید، اینکــه بگوینــد ســه 
ــگاه  ــالن فروش ــی از ف ــا در کودک ــد ی ــون ازدواج کرده ای ــار تاکن ب
ــه  ــتید ب ــه می خواس ــی را ک ــا شــغل مهم ــد ی جنســی را دزدیده ای

ــد؛ ــاد نمی کن ــی ایج ــکل چندان ــد مش ــما ندادن ش
امــا اگــر بــا کســی بــه تازگــی رابطــه برقــرار کرده ایــد و ایــن قبیــل 
حرف هــا را بــه او بزنیــد ممکــن اســت ایــن ســوال برایــش مطــرح 

شــود کــه حــاال بعــد از ایــن چــه می خواهــد بگویــد؟

چگونه مانند یک شخص مثبت ظاهر شویم

ــر  ــد، محتاط ت ــات می کنی ــا کســی مالق ــار ب ــن ب ــرای اولی ــی ب وقت
ــد  ــت جدی ــن دوس ــا ای ــما ب ــط ش ــی رواب ــد وقت ــد. بع ــل کنی عم
ــرف  ــر ح ــائل دیگ ــاره  مس ــا او درب ــد ب ــد، می توانی ــتحکم تر ش مس
ــبید و  ــت بچس ــای مثب ــه جنبه ه ــر ب ــال حاض ــا در ح ــد؛ ام بزنی

ــازید ــا س ــی را ره ــای منف جنبه ه

به جنبه های مثبت توجه داشته باشید

ــم  ــد: نمی توان ــا می گوین ــه بعضی ه ــنیده اید ک ــم ش ــما ه ــا ش حتم
ــاری  ــدارم کــه بپوشــم؛ امــا آخریــن ب ــروم، لبــاس ن ــه مهمانــی ب ب
ــرای  ــروم ب ــی ب ــه مهمان ــم ب کــه شــنیده اید کســی گفــت: نمی توان

اینکــه حرفــی بــرای گفتــن نــدارم، کــی بــود؟
ــی  ــبکه بزرگ ــه از ش ــد ک ــی می روی ــه و اجتماع ــه جلس ــی ب وقت
درســت شــده اســت، طبیعــی اســت کــه لبــاس منظمــی بپوشــید 
ــا لباس تــان بــه هــم بخورنــد و  و دقــت کنیــد کــه کفش هایتــان ب
جــور دربیایــد. پیراهــن و کــت و شــلوار شــما هــم بایــد بــه شــکلی 
ــد، کارت هــای  ــا هــم هماهنــگ باشــند. ســرتان را شــانه می کنی ب

ــوید. ــازم می ش ــد و ع ــان می گذاری ــت را در جیبت ویزی
امــا آیــا بهتریــن چیزتــان را فرامــوش نکرده ایــد؟ آیــا فکــر 
ــه  ــد ک ــرف بزنی ــه ح ــد و چگون ــد بگویی ــه بای ــه چ ــد ک کرده ای
ــا هــر چــه را  ــد؟ آی ــه نمایــش بگذاری ــر بهتــری از خــود را ب تصوی
ــی  ــه وقت ــور ک ــد؟ همان ط ــو می کنی ــد بازگ ــان می رس ــه ذهنت ب
می خواهیــد لبــاس بپوشــید کورکورانــه دســت در قفســه  لباس تــان 
نمی بریــد تــا یکــی را بیــرون بکشــید، بایــد بــرای صحبــت کــردن 

ــید. ــته باش ــتور العملی داش ــم دس ه
ــل از  ــه قب ــن اســت ک ــد ای ــد بکنی ــه می توانی ــی ک یکــی از کارهای
ــه برنامــه اخبــار گــوش بدهیــد. در ایــن لحظــه در  تــرک منــزل ب
دنیــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ بایــد بــدون توجــه بــه جمعیتــی 
کــه قــرار اســت بــه آن هــا بپیوندیــد، حرفــی بــرای گفتــن داشــته 

باشــید.

همیشه حرف جالبی برای گفتن داشته 
باشید

ــد و از خــود می پرســند:  ــه هــم می اندازن ــد، نگاهــی ب ــد. وقتــی دو ببــر در جنــگل کنــار هــم راه می رون ــه جنــگل انســانی خــوش آمدی ب
اگــر قــرار باشــد مبــارزه ای رخ دهــد، کــدام یــک از مــا شــانس بقــای بیشــتری داریــم؟

ــد. در  ــرف می زنن ــد ح ــد و بع ــی می اندازن ــم نگاه ــه ه ــان ها ب ــد. انس ــاوت می کن ــی تف ــات جنگل ــای حیوان ــا دنی ــان ها ب ــای انس ــا دنی ام
دنیــای تجــارت در حالــی کــه طرفیــن تبســم می کننــد و حــال یکدیگــر را می پرســند، کارشــان شــبیه ببرهــا اســت. آن هــا بــه غریــزه و 

ــه خــود می خواهنــد یکدیگــر را ســبک ســنگین کننــد. خــود ب
ــای  ــرای بق ــر ب ــدت کارآمدت ــه ش ــالحی ب ــای آن از س ــه ج ــد. ب ــری نمی کنن ــان را اندازه گی ــزی دندان هایش ــا و تی ــول ناخن ه ــا ط آن ه
ــا یکدیگــر مقایســه می شــوند. 85 درصــد موفقیــت یــک شــخص در  ــا توجــه بــه مهارت هــای ارتباطــی ب زندگــی برخوردارنــد. انســان ها ب
ــا توجــه بــه آمــار منتشــر شــده، کارفرمایــان معیــار انتخــاب و استخدامشــان  ــا مهارت هــای ارتباطــی او دارد. ب زندگــی رابطــه مســتقیم ب
ــرم  ــه راس ه ــخاص را ب ــی، اش ــای ارتباط ــد مهارت ه ــا می دانن ــوزش. آن ه ــه و آم ــالت و تجرب ــه تحصی ــت و ن ــی اس ــای ارتباط مهارت ه
ــری  ــتند. دی ــر هس ــانی تیز چنگال ت ــگل انس ــان در جن ــوند کدامش ــه می ش ــد، متوج ــم می کنن ــا ه ــه ب ــی ک ــخاص در صحبت ــرد. اش می ب

ــتند.  ــری هس ــخص مهم ت ــان ش ــد کدامش ــخاص می فهمن ــه اش ــذرد ک نمی گ

چگونه مانند یک شخص مهم حرف بزنیم

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 
ــاده  ــروز افت ــه ام ــی ک ــر اتفاق ــش آگاه شــوید. ه ــد و از خبرهای ــح را ورق بزنی صب
جالــب اســت. وقتــی از اخبــار مطلــع باشــید، مجبــور نیســتید از اشــخاص دربــاره  

خبرهــای روز ســوال کنیــد.

بدون داشتن آخرین 
خبرها از خانه بیرون 

نروید

برگرفته از کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم از لیل لوندر
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ــه  ــي مي شــدند و ب ــاي لوکــس واردات ــردم در قفســه هاي فروشــگاهي جــذب کااله ــد، عمــوم م ــگام خری ــدان دور هن ــه چن ــاي ن ســال ه
جــرات مي تــوان گفــت برخــي نیــز خریــد کاالهــاي ایرانــي را بــه ســخره مــي گرفتنــد و خریــد کاالهــاي وارداتــي را نوعــي مــدرن بــودن 

ــد.  ــوه مي دادن جل
شــاید اتفاقــي کــه در چنــد ســاله گذشــته افتــاده اســت برگرفتــه از ســخنان شــیخ ابــو ســعید ابوالخیــر اســت کــه : »هرکســي از هرجــا 

کــه هســت یــک قــدم بــه جلــو بــردارد« 
بــدون شــک بــا حضــور در بــازار داخلــی  و بازدیــد از قفســه های فروشــگاهی، رشــد ایــن صنعــت و اتفــاق رو بــه جلــو را می تــوان احســاس 
کــرد و همیــن موضــوع بهمــراه کیفیــت مناســب محصــوالت داخلــی ایــن دیــدگاه را تغییــر داده و عمــوم مــردم دیگــر بــا افــکار گذشــته 
بــه محصــوالت ایرانــي نــگاه نمي کننــد و قطعــاً تغییــر در نــوع اســتراکچر و طراحــي بســته بندي ها نیــز درایــن فرآینــد دخالــت مســتقیم 

داشــته اســت.
ــدي،  ــته بن ــاهکار بس ــا شــعار »ش ــک ( در ســال 1387 ب ــا )رماپ ــرز پوی ــر الب ــت، شــرکت رضــوان مه ــن صنع ــداف ای در راســتاي اه
راهــکار موفقیــت« پــا بــه عرصــه تولیــد گذاشــت و در چنــد ســال حضــور خــود در ایــن صنعــت گام هــاي موثــری را برداشــته کــه بــه 

ــم:  ــاره مي کنی ــاه اش ــد کوت ــر چن ــواردي ه م
باتوجــه بــه اینکــه »رماپــک« بصــورت تخصصــي در صنعــت شــیریني و شــکالت فعالیــت داشــته، لــذا یکــي از دغدغه هــاي ایــن صنعــت 
نیــز اســتراکچر و طراحي هــاي متنــوع بــوده اســت، بنابرایــن درگامــي موثــر نســبت بــه جــذب نیروهــاي متخصــص طراحــي کــه دیــدگاه 
بین المللــي داشــته انــد اقــدام نمــود و برگرفتــه از بــازار داخلــي طرح هــاي متنوعــي جهــت محصــوالت داخلــي خلــق نمــود کــه برندهــاي 
بزرگــي هماننــد بــاراکا، بتیــس، قافالنکــوه، آچاچــي، ژانســه، مینــو و ســایر جهــت تولیــد و عرضــه بــه بــازار خــود از آن هــا اســتفاده نمودنــد. 
شــاید یکــي از دالیــل پیشــرفت ایــن برندهــا، نــوع طراحــي و جعبه هــاي فــوق العــاده زیبــاي رماپــک اســت کــه در بســته بندي محصــوالت 
ــي را  ــران و کاالي ایران ــا درج نوشــتار MADE IN IRAN  در پشــت بســته بندي ها اقتــدار ای ــا کیفیــت خــود اســتفاده مي نماینــد و ب ب
درعرصــه بــازار داخلــي و خارجــي بــه رخ ســایر تولیدکننــدگان کشــانده اند. و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا در برخــي مــوارد در عرصــه 

بین المللــي و در حــوزه صــادرات گام هــاي موثــري برداشــته و باعــث ارز آوري شــده اند.
شــاخص ویژگــي تولیــدات رماپــک، صفرتــا صــد بــودن پروســه تولیــدات ایــن مجموعــه و ارایــه بــه مشــتریان مي باشــد و از خدمــات ایــن 
مجموعــه می تــوان بــه ارایــه مشــاوره، طراحــي، چــاپ، خدمــات پــس از چــاپ، مونتــاژ اشــاره نمــود کــه در فضایــي بــه مســاحت 10/000 

متــر مربــع و بــا بــه کارگیــري و ایجــاد اشــتغال بــراي 100 نفــر نیــروی متخصــص مشــغول بــه فعالیــت می باشــد.
بــا تمــام مشــکالتی کــه ســال گذشــته و ســال جاری گریبان گیــر تولیدکننــدگان بــوده و ایــن شــرکت نیــز از آن قاعــده مســتتثنی نبــوده  
ــدازي  ــه مشــتریانش راه ان ــات ب ــل خدم ــه تکمی ــای خــود  در ســال جــاري نســبت ب ــت توســعه فعالیت ه ــن شــرکت جه ــداهلل ای و بحم
ــذاردن  ــد و در اختیارگ ــا ضمــن تولی ــن قرارداده ــه  طرفی ــری ب ــات تکمیل ت ــه خدم ــا ارای ــا ب ــذاری نمــوده ت خــط کارتن ســازي را هدف گ
انــواع جعبــه، دغدغــه تامیــن کارتــن بســته بنــدي را نیــز نداشــته و تمرکــز بیشــتري صرفــاً بــه کیفیــت محصــوالت تولیــدي خــود داشــته 
باشــند؛ رماپــک مشــتریان خــود را کــه ســایر تولیدکننــدگان هســتند را نــه بــه دیــد یــک مشــتري، بلکــه  بــه دیــد یــک 
شــریک تجــاري نــگاه مي کنــد کــه قطعــًا پیشــرفت آن برندهــا، پیشــرفت کشــور عزیزمــان ایــران در راســتای تولیــد 

ملــی خواهــد بــود.

شاهـکار بستـه بنـدي، راهـکار موفقیـت

ــکالت  ــادي و مش ــم اقتص ــاي متالط ــن فض درای
تولیدکننــدگان  گریبان گیــر  کــه  صنعــت 
شــده، بهتــر اینکــه در خصــوص زیبایي هــا و 
پیشــرفت هاي بعمــل آمــده در حــوزه صنعــت 
ایــن  و  باشــیم  داشــته  صحبــت  بســته بندي 

شــیریني را بــا یکدیگــر تقســیم کنیــم.

مدیرعامل شرکت رضوان مهر البرز پویا )رماپک (
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چهار لحظه سرنوشت ساز
در این مقاله به لحظه ZMOT خواهیم پرداخت،

 Zero Moment Of Truth لحظه صفر سرنوشت 
)زیمات(

ــه ام، مــن  ــه فروشــگاه نرفت ــوز ب ــاده اســت و هن ــاق نیافت ــد اتف خری
بــه دنبــال بهتریــن انتخــاب مــی باشــم، از کجــا شــروع می کنــم؟؟

1-جستجودر دنیای اینترنت وفضای مجازی
2- دیدن تبلیغات تلویزیونی و محیطی

3- تبلیغات بروشوری و کاغذی
4-پرس و جو از دوستان و خانواده

همه موارد باال از ارکان ZMOT می باشند.
ــادی  ــب زی ــنتی مخاط ــی س ــر بازاریاب ــا دیگ ــروز م ــای ام در دنی
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.
ــات  ــگاه  اطالع ــه فروش ــن ب ــل از رفت ــروزی قب ــده ام ــرف کنن مص
بســیاری را دربــاره برنــد هــا و محصــوالت آنــان کســب کــرده انــد.

نظــر ســایر مصــرف کننــدگان را خوانــده و رویــا پــردازی میکنــد و 
ــه نفــس خریــد  ــا اعتمــاد ب در نهایــت آمــاده خریــد مــی شــود و ب
ــتراک  ــه اش ــود ب ــوام خ ــتان و اق ــا دوس ــی مراحــل را ب میکند،تمام
بــه خوبــی درک  را  لحظــه  ایــن  موفــق  میگذارد،فروشــندگان 

راجلــب  خریــدار  نظــر  کــرده 
همــان لحظــه  میکنند،ایــن 
لحظــه  همــان  یــا   ZMOT
باشــد. مــی  سرنوشــت  صفــر 
بگذاریــد مثــال هــای دیگــری 
مثــال شــخصی  بــرای  بزنــم  
پشــت میــزش نشســته وقبــل 
انــواع  پرینتر،قیمــت  خریــد  از 
پرینتــر هــای مختلــف و نــوع 
کارایــی آن را بررســی میکنــد 
ــل  ــد اتومبی ــگام خری ــا در هن وی
ــر  ــد نظ ــه م ــه بودج ــه ب ــا توج ب
ــک  ــای نزدی ــل ه ــی اتومبی تمام
ــم. ــی میکنی ــه را بررس ــه بودج ب
امــروزه  کنیــم  بــاور  بایــد 
70%مــردم امریــکا قبــل از خریــد 

ــداران از  ــه میکنند،7۹%خری ــی آن را مطالع ــد بررس ــول، نق محص
ــادران  ــد،83% از م ــتفاده میکنن ــان اس ــد آس ــرای خری ــل ب موبای
ــرچ  ــاره آن س ــت درب ــد در اینترن ــذاب میبینن ــغ ج ــی تبلی وقت

میکننــد.
مــا وظیفــه داریــم در لحظــه هــای تصمیــم گیــری شــرکت کنیــم 
ــه در  ــده بگذاریم.البت ــرف کنن ــار مص ــی در اختی ــات جامع . اطالع
ــن و  ــی دهد.اولی ــان  م ــتیاق نش ــده اش ــرف کنن ــه مص ــی ک زمان
ــرد. ــه میگی ــن مرحل ــتری در ای ــم را مش ــن تصمی ــاال آخری احتم

ــای  ــت ه ــه موفقی ــل ب ــک راتبدی ــای کوچ ــت ه ZMOT موفقی
ــه  ــل ب ــزرگ را تبدی ــای ب ــت ه ــد موفقی ــی توان ــرده و م ــزرگ ک ب

ــد. شکســت کن

احسان بایرامی - مدیر کسب و کار باراکا
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صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور ظرفیــت زیــادی در تولیــد و 
صــادرات دارد. هــم چنیــن اشــتغالزایی ایــن صنعــت یکــی دیگــر 
ــن  ــت از ای ــه ضــرورت توجــه و حمای ــی اســت ک ــکات مثبت از ن
صنعــت را هــر روز بیشــتر آشــکار مــی ســازد. صــادرات شــکالت 
ــرار  ــی را در اختیــار کشــور ق ــی فرصــت ارزآوری خوب هــای ایران
خواهــد داد امــا اگــر نیــاز ایــن صنعــت تامیــن و مشــکالت تولیــد 

آن برطــرف شــود.
بســیاری از فعــاالن بــازار اظهــار داشــته انــد کــه شــکالت 
ــا صــادر مــی شــود. کشــورهای  ــه بازارهــای اروپ ــی ب هــای ایران
ــتان  ــراق و افغانس ــتان، ع ــتان، قزاقس ــوریه، ازبکس ــتان، س ارمنس
ــان  ــن می ــتند. در ای ــران هس ــی ای ــای صادرات ــده بازاره از عم
ــادرات  ــه ص ــد ک ــن باورن ــر ای ــاالن ب ــن فع ــر از ای ــی دیگ برخ
شــکالت هــای ایرانــی تنهــا بــه کشــورهای همســایه اختصــاص 
ــارات صــورت  ــه کشــور ام ــی ب ــن بیــن حتــی صادرات دارد، در ای
نمــی گیــرد زیــرا ایــن کشــور مهــد شــکالت هــای سوییســی و 

ــت. ــوی اس فرانس
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. 
ــکر  ــن ش ــا در تامی ــه واحد ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازه ای ب ــید مغ جمش
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــار ک ــتند، اظه ــه رو هس ــکالتی روب ــا مش ــاکان ب کم
ــزار  ــاالی 5 ه ــرخ ب ــا ن ــاز را ب ــورد نی ــکر م ــدی ش ــای تولی واحد ه
ــش  ــر افزای ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــداری می کنن ــازار آزاد خری ــان از ب توم
هزینه هــای 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 کارخانه هــای تولیــدی 
ــرای  ــن رو تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت ب ــرار می گیــرد، از ای ق

ــد. تامیــن روغــن مــورد نیــاز مشــکلی ندارن
مغــازه ای دربــاره آخریــن وضعیــت بــازار بیســکویت و شــکالت، گفــت: 
ــوار  ــبد خان ــی در س ــالم اساس ــزو اق ــکالت ج ــه ش ــه آنک ــه ب ــا توج ب
محســوب نمی شــود، از ایــن رو تولیدکننــدگان تــا حــد امــکان ســعی 
ــد  ــدرت خری ــش ق ــازار و کاه ــش ب ــود کش ــبب نب ــه س ــد ب می کنن
ــئول  ــام مس ــن مق ــه ای ــه گفت ــد. ب ــش ندهن ــا را افزای ــراد، قیمت ه اف
قیمــت شــکالت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل تنهــا 20 درصــد 
افزایــش داشــته اســت ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت آرد، حقــوق 
ــته  ــری داش ــد براب ــد چن ــته رش ــال گذش ــه س ــبت ب ــتمزد نس و دس

شکالت قاچاق در سوپرمارکت های  مناطق لوکس نشین

رونق صادرات شکالت مشروط به تامین مواد اولیه و فراوانی کاال است
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شایلی قرائی - روزنامه کسب و کار

اســت. مغــازه ای ادامــه داد: بــا توجــه بــه کاهــش تقاضــا بــرای خریــد 
شــکالت در فصــل تابســتان، واحد هــای تولیــدی بــا احتیــاط بــه امــر 
تولیــد می پردازند.رئیــس انجمــن بیســکویت، شــیرینی و شــکالت در 
پایــان رونــق صــادرات را مشــروط بــه تامیــن مــواد اولیــه و فراوانــی 
ــن  ــزار ت ــته 317 ه ــال گذش ــار س ــر آم ــت: بناب ــت و گف کاال دانس
شــکالت، بیســکویت و آبنبــات بــا ارزش بالــغ بــر 800 میلیــون دالر 
بــه بازار هــای 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 
ــر روی ایــن صنعــت انجــام شــده اســت. کشــورهای اروپایــی  نیــز ب
ــه  ــت را ب ــن صنع ــد ای ــته ان ــه توانس ــوییس و فرانس ــوص س بخص
ــل  ــد ارزی حاص ــد و درآم ــی کنن ــادر معرف ــت م ــک صنع ــوان ی عن
از آن را ســاالنه افزایــش دهنــد. در ایــران نیــز پتانســل تولــی انــواع 
شــکالت وجــود دارد امــا وارداتــی کــه بــه صــورت قاچــاق شــکالت 
ــرای اســتقبال از  ــه کشــور مــی رســاند مانعــی ب هــای خارجــی را ب

تولیــد داخلــی شــده اســت.
البتــه میــزان قاچاق شــکالت مشــخص نیســت ولــی گــردش مالی آن 
بــه میلیاردهــا تومــان می رســد و در بســیاری از فروشــگاه های ســطح 
شــهر بخصــوص ســوپرمارکت هــای مناطــق لوکــس نشــین نیــز ایــن 

کاالهــا عرضــه می شــود وآن هــا می تواننــد بــه راحتــی شــکالت 
ــه فــروش برســانند در حالیکــه اگــر  هــای قاچــاق خارجــی را ب
ــت و  ــات درس ــن اقدام ــه ای ــیدگی ب ــان رس ــووالن و متولی مس
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 
ــادرات  ــرای ص ــس از آن ب ــیم و پ ــته باش ــی داش ــازار داخل در ب
شــکالت بــه خــارج از ایــران اقــدام کنیــم. البته الزم اســت اشــاره 
ــن  ــروش چنی ــز از ف ــوپرمارکت داران نی ــی از س ــه برخ ــود ک ش
ــرخ  ــاهد ن ــا ش ــرا بعض ــد، زی ــی کنن ــتقبال م ــی اس محصوالت
ــر آن از  ــا کس ــه ب ــتیم ک ــوص هس ــن خص ــی در ای ــذاری های گ
قیمــت خریــد، ســودهای 250 درصــدی را نصیــب فروشــندگان 
ــس نشــین در صــورت  ــن در مناطــق لوک ــم چنی ــد. ه ــی کن م
افزایــش قیمــت، از خریــد چنیــن محصوالتــی اســتقبال بیشــتری 
مــی شــود، زیــرا ذهنیــت برخــی خریــداران ایــن اســت کــه هــر 
ــت آن  ــس کیفی ــد، پ ــک محصــول بیشــتر باش ــت ی ــه قیم آنچ
مطلــوب تــر اســت در حالــی کــه بســیاری از ایــن نــرخ گــذاری 
ــا  ــه هــر ترتیــب ب هــا بصــورت ســلیقه ای اعمــال مــی شــود. ب
ــور  ــادی ورودی کش ــا در مب ــتر نظارته ــه بیش ــر چ ــدید ه تش
ــع  ــه توزی ــا در عرص ــطح برخورده ــردن س ــاال ب ــن ب و همچنی
ریســک فــروش ایــن محصــوالت افزایــش مــی یابــد و بــه دنبــال 

ــد.     آن دایــره فــروش چنیــن اقالمــی کاهــش مــی یاب
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جــــهان کنار  و  گوشه  از   

ترجمه  :تحریریه شهد

شکالت جدید نستله شکر افزوده ندارد
شــرکت مــواد غذایــی Nestle SA راهــی را بــرای تولیــد شــکالت بــدون شــکر افــزوده پیــدا کــرده اســت. در ایــن راســتا 
ــرف  ــال مص ــن ح ــد. در همی ــی کن ــه م ــو تکی ــان کاکائ ــده از گیاه ــی مان ــاده باق ــر روی م ــردن ب ــیرین ک ــرای ش ــرکت ب ش

ــه خــوراک طبیعــی و ســالم تــر مــی نگرنــد. کننــدگان ب
ــا  ــه ب ــرد ک ــر ســفید بهــره مــی ب ــل خمی ــرای تبدی ــی از یــک تکنیــک ابداعــی ب ــواد غذای ــد کننــده م ــن شــرکت تولی ای
ــه طــور طبیعــی حــاوی شــکر اســت.  ــودر ب ــن پ ــودر خــاص مــی ســازد. ای ــو از آن یــک پ ــه هــای کاکائ پوشــش دادن دان
ــه  ــه گفتــه »Vevey«، شــرکت ســوئیس محــور، پاییــز امســال در ژاپــن، تحــت دســتور العمــل جدیــد، نســتله شــروع ب ب
فــروش قالــب هــای شــکالت KitKat بــا شــکالت تلــخ 70٪ خواهــد 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.
ــن  ــه ای ــت ک ــی گف ــع تلفن ــک مصاخب ــتله در ی ــازی نس ــیرینی س ــب و کار ش ــش کس ــر بخ ــت، مدی ــون مایول ــاندر ف الکس

ــد. ــتفاده کن ــده اس ــفید در آین ــا س ــیری ی ــکالت ش ــد ش ــرای تولی ــد ب ــان فرآین ــا از هم ــت ت ــادر اس ــرکت ق ش
صنعــت غــذا و نوشــیدنی در رابطــه بــا تولیــد محصــوالت ســالم تــر در بحبوحــه افزایــش میــزان چاقــی و دیابــت از ســوی 
ــه عنــوان یــک  مصــرف کننــدگان و دولــت هــا تحــت فشــار اســت. حرکــت نســتله شــاید باعــث تقویــت جایــگاه خــود ب
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 اعــال تــر محصــول بکارگیــری پالــپ اســت. شــکر یــک جــزء و عنصــر 

ارزان بــه شــمار مــی رود.
شــکالت تلــخ 70٪ جدیــد نســتله 40٪ شــکر کمتــر از شــبیه تریــن قالــب هــای شــکالت بــا شــکر افــزورده دارد. وزن شــکر 

در هــر بســته کیــت کــت هــای شــکالت تلــخ موجــود نســتله 12.۳ گــرم 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 غــالف کاکائــو 

مــی چرخــد.



49s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

رم
چها

و 
ل 

چه
ه 

ار
ــم

ش
د 

ــه
ش

ه 
ری

ش
ن

ن
را

ای
ت 

کال
شــ

و 
ی 

ین
یر

شــ
ت، 

وی
ـک

سـ
بی

ع 
نای

ص
ی 

نف
ص

ن 
مــ

نج
ا

49

واردات ۳ میلیون دالری شکالت به کشور
بر اســاس آمار گمرک در ســال 97 بیش از 745 تن شــکالت از 

کشور های مختلف جهان وارد ایران شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ســال ۹7 نشــان می دهد که در این 
مدت حدود 754 تن شــکالت از کشــور های مختلف جهان وارد ایران شده 

است.
بر اساس واردات این حجم شکالت به کشــور، 2 میلیون و ۹۶7 هزار و 18۶ 
دالر ارز از کشــور خارج شــد که بالغ بر 124 میلیارد و 713 میلیون و ۶73 

هزار و 352 ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
الزم به ذکر است که شکالت از 10 کشور جهان از جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا 

و امارات متحده عربی وارد ایران شده است.
در بین کشــور های ذکر شده در بین کشور های ذکر شــده آلمان با صادرات 
1۹3 تن شکالت به ارزش ۹87 هزار 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 دانه های 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 دانه های کاکائو در آســیا است، سال 
گذشته 240 هزار تن دانه کاکائو وارد کرد که رکورد باالیی محسوب می شود 
و ممکن است در سال 201۹ خرید بیشــتری انجام دهد. آمار نشان می دهد 
مالزی نیز سال گذشــته وارداتش را 10 درصد افزایش داد و به 345 هزار تن 
رســاند. تولید دانه کاکائو در اندونزی طی یک دهه اخیر که کشاورزان با آفت 
محصول و کهن سالی درختان روبرو شده اند 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 100 
هزار تن در دو دهه قبل به کمتر از هزار تن کاهش یافته اســت و کشاورزان 
به تولید روغن پالم روی آورده اند. 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 ۶00 هزار تن تا 
ســال 2024 دارد که برای تأمیــن تقاضای داخلی و صــادرات کافی خواهد 
بود.بر اســاس گزارش بلومبرگ، بازیگران جهانی در اندونزی سرمایه گذاری 
کرده اند تا در موقعیت مناســب برای تأمین تقاضای رو به رشــد قرار بگیرند. 
جدیدترین آنها شرکت اوالم اینترنشنال بود که اوایل امسال ۹0 میلیون دالر 
برای خرید شرکت بی تی کاکائو هزینه کرد. انتظار می رود آسیا تا سال 2020 
به بزرگترین بازار پودر کاکائو در جهان تبدیل شود که در محصوالت مختلف 

نظیر کلوچه ها، نوشیدنی های شکالتی و بستنی مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق اعالم انجمن کاکوئوی آسیا، فرآوری دانه کاکائو در آسیا طی چهار سال 
گذشــته بیش از 25 درصد رشد کرده و در ســال 2018 به حدود 780 هزار 
تن رسید. آسیایی ها با افزایش سطح رفاه محصوالت شکالتی بیشتری مصرف 

می کنند.
===========================================================

استیضاح قیمت گذاری دستوری
92 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی، رای 

به ناموفق بودن قیمت گذاری دستوری دادند.
 این رای تاییدکننده نظر کارشناســانی اســت که اعتقاد دارند تنظیم بازار با 
هدف کنترل تورم محکوم به شکست است. یافته های نظری و تجارب جهانی 
نشــان می دهد ریشه تورم در سیاست های 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 پذیرفته شده در دنیا جلوه 
داده می شود. این در حالی اســت که نوع تنظیم بازار در ایران، بدیلی در دنیا 
ندارد. چراکه دنیا از سیاســت های مســتقیم و قیمتی به سمت سیاست های 
غیرمســتقیم و غیراقتصادی )همچون حمایت های بیمه ای( رفته است. ضمن 
اینکه سیاســت های با هدف تنظیم بازار در دنیا، بر محدوده اندکی از حوزه ها 
اعمال شده و دارای روش های متنوعی بوده اند؛ اما در ایران این سیاست ها در 
حوزه های گسترده ای اجرا شده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت بهره گرفته اند. 
کشورهای موفق به دلیل عوارض جانبی مســیرهای مستقیم و قیمت گذاری 
که همان فساد و رانت است، از این سیاســت ها فاصله گرفته اند. تجربه ای که 
در ایران هم اثبات شده اســت. برای نمونه بررسی صنعت شکر نشان می دهد 
حداقــل 1500 میلیارد تومان رانت به واســطه شــکل قیمت گذاری نصیب 

دالالن می شود.

اخبار انجمن و صنعت را در سایت www.iranianacm.ir پیگیری کنید
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شــهد: اقدامــات شــما در راســتای »مشــتری مداری« و 
کنیــد؟ بیــان  را  تولیدات تــان  پشــتیبانی  ضمانت هــاو 

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 
ــاوره  ــات مش ــه اطالع ــا ارای ــده، ب ــاز ش ــتریان آغ ــه مش ــع ب ــه موق و ب
ــتریان  ــه مش ــه ای ک ــه گون ــه )ب ــه یافت ــه ادام ــه ای و صادقان ای حرف
ــاًل  ــب و کام ــت مناس ــت و کیفی ــا قیم ــی ب ــل محصول ــی کام ــا آگاه ب
ــات  ــه خدم ــا ارای ــت ب ــد ( و درنهای ــداری نماین مناســب نیازشــان خری
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 تــالش 
همیشــگی مــا بــر ایــن اســت کــه مشــتریان تیــم شــرکت بیــک صنعــت 
ــل  ــی مراح ــن در تمام ــاوری امی ــده و مش ــن کنن ــوان تامی ــه عن را  ب
ــا  چــه قبــل و چــه بعــد از خریــد در کنــار خــود احســاس کــرده  و ب
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، 
ــت در  ــک صنع ــه شــرکت بی شــیرینی، شــکالت و رســتوران اســت ک
قالــب  نمایندگــی رســمی در ایــران اقــدام بــه واردات، عرضــه و ارایــه 

ــد ــی نمای ــا م ــروش محصــوالت آنه ــس از ف ــات پ خدم
ــا ویژگیهایــش  شــهد: جدیدتریــن تولیــد و دســتاوردتان را ب

چیســت؟

ــده در طــول  ــالش شــبانه روزی همــکاران بن ــاوری حاصــل از ت خودب
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 
ــوازم تولیــدی  و اســتفاده از بهتریــن و مرغــوب تریــن مــواد اولیــه و ل
اقــدام بــه تولیــد ماشــین آالت بــا کیفیــت در حــد اســتانداردهای بیــن 
ــوان رقابــت در بازارهــای بیــن المللــی را داشــته باشــد  المللــی کــه ت

نماییــم 
ــد بیــک صنعــت،  ــای تولی ــه کااله ــا در زمین ــن ادع شــاهد صحــت ای
اســتقبال مشــتریان خارجــی بــه ماشــین آالت تولیــدی شــرکت مــی 
باشــد کــه خوشــبختانه رونــد افزایشــی داشــته اســت؛ ایــن امر شــرکت 
ــری در نمایشــگاه هــای بیــن  ــگ ت ــا حضــور پررن را ترغیــب نمــوده ت

المللــی منطقــه داشــته باشــد

شــرکت بیــک صنعــت در ســال 1۳74 بــا هــدف ارایــه جدیدترین 
ماشــین آالت صنعــت نــان و بــه طــور خــاص ماشــین آالت تولیــد 
ــف  ــته طی ــالیان گذش ــول س ــد  و درط ــیس ش ــم تأس ــان حجی ن
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 
ــرای  ــز ب ــتوران نی ــادی و رس ــای قن ــوزه ه ــه در ح ــی، بلک نانوای
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 
ــادق  ــا ص ــی ب ــن رو گفتگوی ــود از ای ــی ش ــوب م ــدی محس کلی
ــک  ــرکت بی ــی ش ــره و مدیربازرگان ــات مدی ــس هی ــداد، ریی ح

صنعــت  انجــام دادیــم:

»بیک صنعت«واردکننده ی 
بهترین برندهای ماشین آالت 
و لوازم صنایع نان، شیرینی، 

شکالت و رستوران

صادق حداد مدیرعامل بیک صنعت
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مســیر توســعه صنایــع لفــاف زریــن “SLZ” باهــدف رفــع مشــکالت کهنــه صنعــت چــاپ و 
ــوژی  ــا و تکنول ــتم ه ــری از سیس ــه، بهره گی ــای نوآوران ــه راه حل ه ــق ارائ ــته بندی از طری بس

مــدرن و مشــاورین متخصــص   فعالیــت مــی کنــد
احمــد میزبــان در خانــواده ای کارآفریــن و صنعتگــر متولــد شــد، خانــواده ای کــه در آن همــواره اندیشــه توســعه 

صنعــت ایــن مــرز و بــوم جریــان داشــته و دارد.
او بــا اندیشــه خلــق ارزش افــزوده در صنعــت چــاپ، بســته بندی و رنــگ ســازی، اقــدام بــه پــرورش منابــع انســانی 
ــا اســتاندارد جهانــی و قابلیــت تجزیــه پذیــری نمــوده و توانســت صنایــع  خــالق و متعهــد و تولیــد محصوالتــی ب

لفــاف زریــن را بــر پایــه دانــش مدیریــت و بهره گیــری از تکنولــوژی روز راه  انــدازی کنــد.
ــاپ و  ــت چ ــه صنع ــکالت کهن ــع مش ــدف رف ــال 1۳82 باه ــن “SLZ” از س ــاف زری ــع لف ــعه صنای ــیر توس مس
ــاورین  ــدرن و مش ــوژی م ــا و تکنول ــتم ه ــری از سیس ــه، بهره گی ــای نوآوران ــه راه حل ه ــق ارائ ــته بندی از طری بس
متخصــص ایــن حــوزه آغــاز شــد، رویکــردی کــه موجــب شــد صنایــع لفــاف زریــن تبدیــل بــه برنــدی پیشــرو در 

صنعــت فیلم هــای پلیمــری و بســته بندی های انعطاف پذیــر شــود.
او بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه وظیفــه بســته بنــدی تنهــا مراقبــت فیزیکــی از محصــوالت غذایــی نیســت، بلکــه 
چــاپ و بســته بنــدی جزیــی از محصــول بــه شــمار مــی آیــد و نقــش موثــری در محافظــت شــیمیایی و جلوگیــری 
از مهاجــرت مــواد شــیمیایی بــه محتویــات بســته، افزایــش عمــر مفیــد مــواد غذایــی و تصمیــم مصــرف کننــده بــه 

هنــگام خریــد ایفــا میکنــد.
امــروز، رشــد تولیــد صنایــع لفــاف زریــن بــا ارتقــاء ســرعت، دانــش، کیفیــت و پــرورش منابــع انســانی کارآمــد، 
بالــغ بــر 25،000 تــن در ســال اســت و همچنــان بــا احســاس مســئولیت نســبت بــه محیــط  زیســت و نســل آینــده؛ 
اندیشــه توســعه تولیــد محصوالتــی بــا کاهــش ضخامــت و افزایــش اســتقامت را جهــت کاربــرد کمتــر پالســتیک و 

حفــظ طبیعــت دارد.

 
 
 

 مصاحبه با مدیریت و معرفی شرکت صنایع لفاف زرین:
در آن همواره  احمد میزبان در خانواده ای کارآفرین و صنعتگر متولد شد، خانواده ای که

 .اندیشه توسعه صنعت این مرز و بوم جریان داشته و دارد
پرورش  بهاقدام بندی و رنگ سازی، او با اندیشه خلق ارزش افزوده در صنعت چاپ، بسته

نموده  یپذیرقابلیت تجزیه و جهانی استاندارد  ی باو تولید محصوالت و متعهدمنابع انسانی خالق 
 راه روزگیری از تکنولوژی پایه دانش مدیریت و بهرهبر توانست صنایع لفاف زرین را و 

 اندازی کند.
چاپ صنعت باهدف رفع مشکالت کهنه  ۱۳۸۲از سال ” SLZ“مسیر توسعه صنایع لفاف زرین 

مدرن و و تکنولوژی ها گیری از سیستم ، بهرهنوآورانههای حلبندی از طریق ارائه راهو بسته
صنایع لفاف زرین تبدیل به ، رویکردی که موجب شد شد مشاورین متخصص این حوزه آغاز

 .ودشپذیر های انعطافبندیهای پلیمری و بستهفیلم برندی پیشرو در صنعت
بسته بندی تنها مراقبت فیزیکی از محصوالت غذایی نیست،  وظیفهاعتقاد است که او بر این 

بلکه چاپ و بسته بندی جزیی از محصول به شمار می آید و نقش موثری در محافظت شیمیایی 
افزایش عمر مفید مواد غذایی و تصمیم سته، به محتویات بو جلوگیری از مهاجرت مواد شیمیایی 
 .مصرف کننده به هنگام خرید ایفا میکند

امروز، رشد تولید صنایع لفاف زرین با ارتقاء سرعت، دانش، کیفیت و پرورش منابع انسانی 
زیست  تن در سال است و همچنان با احساس مسئولیت نسبت به محیط ۲۵،۰۰۰کارآمد، بالغ بر 

کاهش ضخامت و افزایش استقامت را جهت و نسل آینده؛ اندیشه توسعه تولید محصوالتی با 
 .داردو حفظ طبیعت الستیک کاربرد کمتر پ

ارائــه ی راه حل هــای نوآورانــه در صنعــت چــاپ و بســته بندی

معرفی  یک فعال صنعت چاپ و بسته بندی
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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 700 میلیــون دالر 
ارزآوری داشــته اســت. از طرفــی صنعــت مــواد غذایــی و بــه ویــژه حــوزه شــیرینی و شــکالت در زمــره صنایــع اســتراتژیک شــرکت همــکاران 
 ERP سیســتم قــرار دارد. همــکاران سیســتم بــه عنــوان بزرگ تریــن شــرکت نرم افــزاری ایــران، بــا ارائــه راهکارهــای نرم فــزاری مبتنــی بــر
)برنامه ریــزی منابــع ســازمان(، بــه دنبــال کمــک بــه شــرکت های ایــن حــوزه بــرای نگهــداری و تحلیــل دقیــق و بــه روز اطالعــات و اســتخراج 

بینــش و اتخــاذ تصمیم هــای دقیــق بــر اســاس آن اســت. 
ــات  ــا و تجربی ــایی چالش ه ــور شناس ــه منظ ــوزه؛ ب ــن ح ــر ای ــرکت های برت ــتم و ش ــکاران سیس ــن هم ــویه بی ــکاری  دوس ــه هم ــه ب ــا توج ب
ــران  ــن میزگــرد از مدی ــن صنعــت برگــزار شــد. در ای ــرگان ای ــا حضــور خب پیاده ســازی ERP در حــوزه شــیرینی و شــکالت، میزگــردی ب
مؤثــر حــوزه مذکــور، آقایــان رضایــی، معاونــت فنــاوری اطالعــات گــروه توســعه تجــارت رضــوان )بــاراکا(، میراعالیــي، مدیــر 
فنــاوری اطالعــات شــرکت ویتانــا؛ 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 اصــالح، مدیــر صنعــت 

غذایــی و پخــش نیــز از طــرف شــرکت همــکاران سیســتم حضــور داشــتند. در ادامــه بــه مشــروح ایــن میزگــرد می پردازیــم:

چالش ها و تجربیات پیاده سازی ERP در 
حوزه شیرینی و شکالت

در میزگرد فعاالن صنعت



ســواالت را بــا ارزیابــی صنعــت شــیرینی  و شــکالت و مولفه هــای 
ــی  ــد چــه عوامل ــًا بفرمایی ــم. لطف ــر آن آغــاز می کنی ــذار ب تأثیرگ
در ســال های 97 و 98 روی روندهــای شــکل گرفتــه در ایــن 

ــی صنعــت  ــا ارزیاب ــر داشــته اســت؟ ســواالت را ب صنعــت اث
رضایــی: اقتصــاد کشــور در ســال گذشــته وضعیــت چالــش برانگیزی را پشــت 
ســر گذاشــته و در ســال جــاری نیــز هم چنــان بــا آن مواجــه اســت. بــه تبــع 
آن حــوزه شــیرینی  و شــکالت نیــز دســت خوش تصمیمــات و اتفاقــات ســال 
ــن  ــت، ای ــد اس ــل خری ــرکت ها از مح ــود ش ــی، س ــرایط فعل ــود. در ش ۹7 ب
ــودن قیمــت  محصــوالت تولیــد شــده اســت. در  ــه دلیــل مشــخص ب ــر ب ام
ــا مقاومــت ســازمان  ایــن میــان نیــز هرگونــه اصــالح یــا افزایــش قیمــت، ب
حمایــت، ریســک از دســت دادن مشــتریان یــا میــدان رقابــت همــراه اســت. 
ــود  ــه  س ــد، نقط ــده خری ــای تمام ش ــق به ــن دقی ــی، تعیی ــت فعل در وضعی

ــت.  ــرکت ها اس ش
حســنی: االن شــرایط تولیــد بســیار ســخت اســت و تولیدکننــدگان با شــرایط 
عدم ثبــات قیمــت مواجهنــد. عــدم ثبــات قیمــت در مــواد اولیــه باعــث شــده 
کــه تمرکــز شــرکت های تولیــدی و بــه ویــژه واحــد مالــی روی بحــث بهــای 

تمام شــده بیشــتر باشــد.
قاســمی: شــرکت گرجــی ماننــد ســایر شــرکت های ایــن صنعــت بــا چالــش 
ــده اســت. در  ــه ش ــت واردات مواج ــه و محدودی ــواد اولی ــت م ــش قیم افزای
ــش قیمــت  محصــوالت  ــز در خصــوص افزای ــش دیگــری نی ــان چال ــن می ای

تولیــد شــده وجــود دارد. 
ــد،  ــش آم ــه پی ــی ک ــات ارزی و تورم ــا اختالف ــر حــال، ب ــه ه ــی: ب میراعالی
قیمــت مــواد اولیــه و بــه تبــع آن قیمــت فــروش تحــت تأثیــر قــرار گرفــت. 
ایــن امــر اهمیــت خریــد و تــدارکات را در شــرکت های ایــن حــوزه بیشــتر 

کــرده اســت
شــرکت های حــوزه شــیرینی و شــکالت بــا تامین کننــدگان 
بــه  اولیــه  مــواد  از  بخشــی  ارتبــاط هســتند.  در  زیــادی 
از  می شــود.  تأمیــن  داخــل  در  بخشــی  و  وارداتــی  شــکل 
ــوالت  ــد محص ــه، تولی ــواد اولی ــارش م ــات انب ــی موضوع طرف
براســاس برنامه ریزی هــای تولیــد، انبــارش کاالهــا و توزیــع 
ــای کالن  ــود دارد. ویژگی ه ــوزه وج ــن ح ــی در ای و خرده فروش

ــت ــورت اس ــه ص ــه چ ــوزه ب ــن ح ــرکت های ای ش
ــرد، در  ــه ک ــف پخــش را تجرب ــای مختل ــا روش ه ــی: شــرکت م رضای
ــیس  ــش تأس ــرکت پخ ــک ش ــه ی ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت ب نهای
ــع محصــوالت، ســبد  ــه اقتصــادی توزی ــه منظــور ایجــاد صرف کنــد. ب
ــع،  ــد و توزی ــش تولی ــک بخ ــرد. تفکی ــل ک ــز کام ــوالت را نی محص
ــودی  ــد و موج ــق از تولی ــار دقی ــود آم ــدم وج ــل ع ــکالتی از قبی مش
انبــار و ناهماهنگــی و تعــارض بیــن ایــن دو حــوزه ایجــاد کــرده بــود. 
حســنی: مجموعــه  هلدینــگ پاکنــام چنــد شــرکت  زیرمجموعــه دارد 
کــه به صــورت شــخصیت حقوقــی مجــزا و در ســطح کشــور پراکنــده  
ــع دارد.  ــگ در 25 اســتان کشــور سیســتم توزی ــن هلدین شــده اند. ای

نیــاز بــه یکپارچگــی داده هــا در مجموعــه زیــاد اســت تــا بخش هــای 
ــودی  ــروش و موج ــد، ف ــزان تولی ــان می ــان در جری ــف، هم زم مختل
انبــار قــرار بگیرنــد، بتواننــد مــواد اولیــه  موردنیــاز را به موقــع بخرنــد، 
دپــوی کاالهــا در انبارهــا را مدیریــت کننــد و حتــی سیســتم فــروش 
ــد بفروشــد را بدهــد.  ــر می توان ــی کــه راحت ت ــد آالرم محصول بتوان

ــکل  ــات، مش ــد لبنی ــکالت مانن ــیرینی و ش ــوزه ش ــی: ح میراعالی
ــای  ــی حوزه ه ــر از مابق ــاید کوتاه ت ــا ش ــدارد، ام ــرف ن ــخ مص تاری
ــودن هــم مطــرح اســت کــه کار را  ــی باشــد. فصلــی ب صنعــت غذای
ــی از  ــد خیل ــودن آن مانن ــی ب ــا تک محصول ــرده اســت. ام ســخت ک
صنایــع دیگــر باعــث می شــود کــه فعالیــت در زمینــه  پخــش مویرگی 
ــرای  ــدگان ب ــن منظــور، برخــی از تولیدکنن ــرای ای محــدود شــود. ب
توزیــع محصــوالت بــه دنبــال همــکاری بــا ســایر شــرکت ها هســتند. 
حتــی برخــی از آن هــا می خواهنــد تولیدشــان را برون ســپاری کننــد

*بــا توجــه بــه گســتره زنجیــره ارزش در صنعــت شــیرینی 
ــد  ــکل می توان ــه ش ــه چ ــای ERP ب ــکالت، راهکاره و ش

بــه ایــن حــوزه کمــک کنــد؟ 
ــع کــه نیازمنــد برنامه ریــزی  رضایــی: قطعــا هــر شــرکت دارای مناب
ــال  ــژه در ح ــه وی ــاز دارد. ب ــد ERP نی ــتمی مانن ــه سیس ــت، ب اس
ــع  ــت مناب ــا محدودی ــی ب ــرکت های داخل ــازمان و ش ــه س ــر ک حاض
مواجــه هســتند و نمی تواننــد از همــه منابــع اســتفاده کننــد. امــروزه 
تکنولــوژی و تراکنش هــای صنایــع بــه حــدی پیشــرفت کــرده اســت 
ــورت  ــه ص ــده را ب ــای تمام ش ــل به ــی مث ــوان موضوعات ــه نمی ت ک
ســنتی و بــا نرم افــزار اکســل محاســبه کــرد. نیــاز بــه وجــود 
ــود دارد  ــازمان ها وج ــه در س ــس یکپارچ ــن و دیتابی ــات آنالی اطالع
کــه چنیــن امکانــی درERP  فراهــم اســت. بنــا بــه تجربــه شــرکت 
ــع،  ــی در مناب ــا، ضمــن صرفه جوی ــن راهکاره ــا پیاده ســازی ای ــا، ب م

ــا ســرعت بیشــتری انجــام می گیــرد.  کار ب
ــرکت ها  ــه ش ــود ک ــکلی ب ــه ش ــرایط ب ــن، ش ــش از ای ــنی: پی حس
بودجــه  ســاالنه  داشــتند و بــا یــک بــرآورد، قیمــت مــواد اولیــه و بهای 
ــراق  ــی بی اغ ــرایط فعل ــا در ش ــد. ام ــبه می کردن ــده  را محاس تمام ش
می تــوان گفــت قیمــت مــواد اولیــه  لحظــه ای تغییــر می کنــد. 
ــد  ــن امــر مســتلزم آن اســت کــه سیســتم بهــای تمام شــده  بتوان ای
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــی بده ــای جامع ــرده و گزارش ه درســت عمــل ک
یکپارچه ســازی داده هــا و فرآیندهــا و کنترل هــای موجــود، محاســبه 
دقیــق بهــای تمــام شــده در ERP هــا بســیار بــاال اســت. بــا وجــود 
گســتردگی شــرکت مــا، ERP توانســته خریــد و توزیــع بهینــه را بــر 

ــه شــرکت مــا اطالع رســانی کنــد. اســاس زمــان مناســب ب
قاســمی: هم اکنــون ERP در ســه شــرکت از مجمــوع پنــج شــرکت 
هلدینــگ پاکنــام عملیاتــی شــده اســت. مغایــرت در محاســبه دقیــق 
بهــای تمــام شــده در دو شــرکتی کــه ERP ندارنــد، واضــح اســت. 
ــه  ــه و ب ــد بهین ــا اســتفاده از ERP و خری ــا ب هم چنیــن شــرکت م
هنــگام مواداولیــه موردنیــاز، توانســته اســت موقعیتــش را در فضــای 
رقابتــی بــازار حفــظ کنــد. در بخــش فــروش شــرکت نیــز راهکارهــای 
ERP کمــک بســزایی کــرد و بــه تعبیــری نقطــه قــوت شــرکت مــا 

اســت.
بــرای   ERP مزیــت  مهم تریــن  مــن  نظــر  بــه  میراعالیــی: 
ــال  ــت. در ح ــان« اس ــی در زم ــا، »صرفه جوی ــوزه م ــرکت های ح ش
ــود  ــا در س ــی و کج ــه زمان ــم چ ــریع تر بدانی ــدر س ــر چق ــر ه حاض
ــع و دقیــق  ــه موق ــر اســاس آن، تصمیمــات ب ــان هســتیم و ب ــا زی ی
بگیریــم، شــرکت در مســیر قــوی یــا ضعیــف شــدن پیــش مــی رود.



**همــکاران سیســتم داعیــه  ارائــه  ERP را در ایــران دارد. 
ــداری از  ــده ERP مق ــه کنن ــرکت عرض ــه ش ــًا از زاوی لطف
ــوزه  ــرکت های ح ــط ش ــد ERP توس ــی خری ــا و چرای مزای

شــیرینی و شــکالت بفرماییــد.
صمــدزاده: زنجیــره  ارزش صنعــت غذایــی و به ویــژه شــیرینی و 
پیچیده تریــن  شــرکت ها  برخــی  در  و  طوالنی تریــن  شــکالت، 
ــن  ــور دارد. از تامی ــف کش ــع مختل ــن صنای ــره  ارزش را در بی زنجی
ــث  ــی مباح ــع و حت ــروش و توزی ــد، ف ــا تولی ــه ت ــه گرفت ــواد اولی م
ــود  ــه می ش ــواره گفت ــود دارد. هم ــوزه وج ــن ح ــی در ای خرده فروش
ــات  ــی اطالع ــتند، یعن ــتم ها هس ــترس ترین سیس ــا در دس ERPه
ــان  ــران و ذی نفع ــران، کارب ــترس مدی ــوری در دس ــتم ها ط و سیس
جهــت  در  را  ســازمان  منافــع  کــه  می گیــرد  قــرار  مجموعــه 
تصمیم گیــری ســریع تر، کنتــرل بهتــر و برنامه ریــزی دقیق تــر 
ــه  ــات را ب ــی اطالع ــا یکپارچگ ــی،ERP ه ــد. از طرف ــا می کن مهی
همــراه یکپارچگــی فرآیندهــا بــرای ســازمان ها بــه ارمغــان مــی آورد؛ 
ــجم  ــی منس ــک اطالعات ــک بان ــه ی ــا وظیف ــاERP ه ــی نه تنه یعن
ــق  ــه از طری ــد بلک ــاد می کنن ــرکت ایج ــک ش ــرای ی ــل را ب و کام
یکپارچگــی فرآیندهــا، ســهمی از فرآیندهــای ســازمان را در صــورت 
کمبــود موجــودی، پیش بینــی یــا افزایــش فــروش در یــک منطقــه ی 

ــد.  ــمند می کنن ــاص را هوش ــول خ ــک محص ــا ی ــاص ی خ
یکــی از شــعارهایERP هــا ایــن اســت کــه بــا آوردن تجربــه برتــر 
ــه  ــه رشــد و توســعه بیشــتر ســازمان ها شــود. ب ــد منجــر ب می توانن
ایــن ترتــب، لزومــی نــدارد شــرکت های یــک صنعــت یــا حتــی یــک 
بخــش همــواره بخواهنــد از ابتــدا کل فراینــد را تجربــه کننــد. ایــن 
ــد دســتاوردهای شــگرفی ماننــد افزایــش بهــره وری،  ویژگــی می توان
بــه جریــان انداختــن ســرمایه ای یــا کاهــش هزینــه خــواب ســرمایه، 
افزایــش چابکــی ســازمان در پیشــبرد موضوعــات را بــه ارمغــان آورد.  
بــه  مربــوط  پخــش  شــرکت های  بزرگ تریــن  شــاید  اصــالح: 
ــی و حــوزه شــیرینی و شــکالت باشــد چراکــه  حــوزه  صنعــت غذای
ــان  ــوالت و زم ــوع محص ــت و تن ــن صنع ــتردگی  ای ــر گس ــه خاط ب
مصــرف محصــوالت، شــرکت ها معمــوالً بــا مقولــه توزیــع و انتخــاب 
ــه 15 ســاله مــن نشــان  ــد. بررســی تجرب ــش دارن ــه چال مــدل بهین
می دهــد شــرکت های مختلــف دائمــا ایــن مدل هــای توزیــع را 
ــا کیفیــت  ــد محصــول را به موقــع، ب تغییــر می دهنــد. آنهــا درصددن
بــاال و بهــای تمام شــده ی کمتــر تولیــد کننــد و بتواننــد از ســازوکار 
ــه در  ــی ک ــرکت پخش ــک ش ــا ی ــزرگ ی ــش و ب ــرکت پخ ــک ش ی
ــکار  ــک راه ــود ی ــد. وج ــتفاده کنن ــت، اس ــان اس ــروه هلدینگش گ
ــای  ــه حوزه ه ــورت یکپارچ ــه ص ــد ب ــه بتوان ــزاری ERP ک نرم اف

مختلــف را پوشــش داده و نیازمندی هــای ذینفعــان ایــن حــوزه اعــم 
از ویزیتورهــا، مدیــران شــرکت، مدیــران پخــش و ... را پوشــش دهــد، 

بســیار ضــروری اســت.
ــازی  ــرکت ها، پیاده س ــرای ش ــنسERP ب ــه الیس ــر از تهی ** مهم ت
موفــق آن در شــرکت های مشــتریان اســت. شــرکت همــکاران سیســتم 
ــه مشــتریانش را از پیاده ســازی موفــق ایــن راهکارهــا مطمئــن  چگون

می کنــد؟
ــت در  ــان از موفقی ــور اطمین ــه منظ ــتم ب ــکاران سیس ــی: هم یحیای
پیاده ســازی ایــن راهکارهــا، ســه فــاز اصلــی فــروش، اســتقرار، 
پیاده ســازی و آمــوزش و در نهایــت پشــتیبانی را تعریــف کــرده اســت. 
ــن محصــول  ــد، ای ــروش، گزارش هــای فنــی تضمیــن می کن ــاز ف در ف
ــاز  ــر. در ف ــا خی ــت ی ــتریان اس ــائل مش ــای و مس ــا نیازه ــب ب متناس
اســتقرار و پیاده ســازیERPها، بهینه ســازی فرآیندهــا، متناســب 

ــود.  ــام می ش ــده انج ــنهاد ش ــزار پیش ــا نرم اف ب
ــوزش  ــث آم ــوزه، بح ــن ح ــت ای ــر در موفقی ــم دیگ ــه  مه ــک حلق ی
ــد و  ــق باش ــا دقی ــه کاربره ــوزش  ب ــر آم ــت. اگ ــا اس ــق کاربره دقی
بتوانیــم آموزش هــای خوبــی بــه آنهــا بدهیــم، در ادامــه مهــارت آنهــا 
ــزوده  بیشــتری را  ــا ارزش اف ــی رود و قاعدت ــاال  م ــا سیســتم ب در کار ب
ــه  ــوزش دارد ک ــز آم ــک مرک ــان می ســازد. همــکاران سیســتم ی نمای
به صــورت تخصصــی موضوعــات آموزشــی را پیــش می بــرد و در زمــان 
ــه ی  ــل مجموع ــوری در مح ــورت حض ــان را به ص ــتقرار، کارشناس اس
آموزش هــای  ارائــه  بــا  آمــوزش می دهــد. همچنیــن  شــرکت ها 
الکترونیکــی، تــالش می کنــد ایــن آموزش هــا را همــواره در دســترس 
کاربــران قــرار دهــد. ایــن آموزش هــا در همــان بســتر راهــکاران، قابــل 

ــران اســت. دســترس کارب
ــاز  ــاس نی ــر اس ــتیبانی ب ــف پش ــای مختل ــا مدل ه ــز ب ــت نی در نهای
مشــتریان، امــکان نگهداشــت مطمئــن سیســتم ها را بــرای مشــتریان 
ــب  ــورت مرت ــه ص ــر ب ــال اخی ــی 31 س ــوع را در ط ــن موض دارد و ای

ــم. ــود داده ای بهب
ــه  ــازی ERP چگون ــما در پیاده س ــرکت  ش ــه ش ** تجرب
اســت؟ چــه مســیری را پیــش گرفتیــد کــه توانســتید ایــن 

ــد؟ ــازی کنی ــت پیاده س ــا موفقی ــا را ب راهکاره
ــی پیاده ســازی ــران ســخت اســت. از طرف ــرای کارب ــر ب ــی: تغیی رضای

ERP نیــاز بــه بلــوغ اولیــه در ســازمان دارد. مــا در فرآینــد اســتقرار 
ســعی کردیــم بــا آموزش هایــی کــه گذاشــتیم، فرآیندهــا را بازنگــری 
کنیــم تــا کاربــر متوجــه  شــود کــه در سیســتم جدیــد چقــدر کارش 

ــرد. ــر را بپذی ــود و تغیی ــر می ش راحت ت
قاســمی: مســئله اصلــی بحــث آماده ســازی ســازمان و فرهنگ ســازی 
ــازمان  ــرد. س ــان را می ب ــه بیشــترین زم ــران اســت ک ــران و کارب مدی
خریــد سیســتم های  بــرای  و  کــرده  احســاس  را  نیــازی  قطعــا 
ــود،  ــاس می ش ــاز احس ــی نی ــا وقت ــرد. ام ــم می گی ــزاری تصمی نرم اف
فرهنگ ســازی  از ســمت خــود ســازمان نادیــده گرفتــه می شــود. نیــاز 
ــران ارشــد  ــا مدی ــا همــکاری ب ــه دهنــده ERP ب اســت شــرکت ارائ
ــروژه موفــق و برنامــه پیاده ســازی  ــران پ ســازمان های مشــتریان، مدی
دقیــق را تهیــه کننــد کــه مــا بــا انجــام ایــن کار و آموزش هــای الزم 

ــم. ــازی کنی ــتیم ERP را پیاده س ــف، توانس ــطوح مختل در س
ــن  ــازمان مشــتریان، بی ــی پیاده ســازی در س ــش اصل ــی: چال میراعالی
ــرادی  ــناخت اف ــر ش ــت. اگ ــد داش ــود خواه ــی وج ــران IT و مال مدی



طوالنی مــدت  کننــد،  پیاده ســازی  را  سیســتم  می خواهنــد  کــه 
و زیربنایی تــر باشــد، راحت تــر می تــوان شــرکت را بــه تغییــر و 
ــی  ــق تمام ــناخت دقی ــرد. ش ــد ک ــد متقاع ــزار جدی ــرش نرم اف پذی
ــازی  ــل از پیاده س ــردد. قب ــناخت برمی گ ــه  ش ــه مرحل ــا ب نیازمندی ه
بایــد یــک ســری پیش شــرط ها را بــا مدیــران ارشــد ســازمان مطــرح 
ــن اســت  ــود، ای ــن ش ــد تعیی ــه بای ــی از پیش شــرط هایی ک ــرد. یک ک
ــه  ــروژه  ارشــد پیاده ســازی ERP شــود ک ــر پ ــد مدی ــردی بای ــه ف ک
ــته  ــازمان داش ــای س ــه  فرآینده ــه هم ــبت ب ــی نس ــناخت کل ــم ش ه

ــد. ــع نباش ــم ذی نف ــا ه ــدام از بخش ه ــچ ک ــز در هی ــد و نی باش
 ERP ــدور ــوان ون ــه عن ــتم ب ــکاران سیس ــرد هم ** رویک
ــه  ــا چ ــت. اساس ــه اس ــا چگون ــن مقاومت ه ــه ای ــبت ب نس

ــد؟ ــازمان ها می-کنی ــه س ــی ب کمک
ــا  ــا ب ــاط م ــه ارتب ــروژه ای ک ــر پ ــان داده در ه ــه نش ــی: تجرب یحیای
تیــم راهبــری آن مجموعــه نزدیک تــر بــوده، موفق تــر بوده ایــم 
و راحت تــر  توانســتیم موضوعــات را پیــش ببریــم. بــا توجــه بــه 
ــان  ــران و کارشناس ــت مدی ــاز اس ــازی ERP نی ــای پیاده س چالش ه
شــرکت ارائه دهنــده ERP، ارتبــاط نزدیکــی بــا تیــم راهبــری 
ــرکتی،  ــر ش ــد ه ــان می ده ــه  نش ــند. تجرب ــته باش ــتم ها داش سیس
ــان  ــاص خودش ــازی های خ ــاص و متناسب س ــات خ ــری موضوع یکس
ــیار  ــوزه بس ــن ح ــازی در ای ــای متناسب س ــه ابزاره ــاز ب ــد. نی را دارن
کمک کننــده اســت. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه پیاده ســازی

ERP هــا کار ســاده ای نیســت و موضــوع »تغییــر«، مقاومــت کاربــران 
ــراه دارد.  ــه هم را ب

 ،ERP یکــی از بحث هــای موردتوجــه در پیاده ســازی**
ــن  ــد قوانی ــی مانن ــرات محیط ــر تغیی ــی آن در براب چابک
مالــی و مالیاتــی و حتــی تغییــرات موردنظــر مدیــران ماننــد 
سیاســت های فــروش، تخفیفــات و ... اســت. همــکاران 

ــد؟ ــک می-کن ــوع کم ــن موض ــه ای ــه ب ــتم چگون سیس
صمــدزاده: بعــد از شــرایط اقتصــادی و محیطــی ایجــاد شــده، ارزش 
ــش شــده  ــش از پی ــران کســب و کارها، بی ــی مدی ــرای حت ــات ب اطالع
اســت. بــه عبــارت دیگــر، شــاید در ســال ها و ســنوات گذشــته 
ــه   ــا بودج ــده ی ــای تمام ش ــی از به ــی تخمین ــا پیش بین ــرکت ها ب ش
بــازار عرضــه می کردنــد و  را در  رقابتــی  خودشــان، قیمت هــای 
پیــش می بردنــد. در شــرایط  انتهــای ســال  تــا  را  شرایط شــان 
ــی بهــای تمــام  ــه و فصل ــه دنبــال محاســبه ماهان ــی، شــرکت ها ب فعل

شده شــان هســتند. ایــن موضــوع در فرآیندهــای ســازمان ها 
نیــز وجــود دارد. پیــش از ایــن وجــود مجموعــه ای از فرآیندهــای 
ــود  ــازمان ب ــاز س ــده ، موردنی ــت و از پیش تعیین ش ــتاندارد، ثاب اس
ــان در  ــی سازمان ش ــه چابک ــد ک ــاس می کنن ــروزه احس ــی ام ول
گــرو تغییــر فرآیندهــا، همســو بــا اســتراتژی های ســازمان و تغییــر 

ــت. ــی اس ــرایط محیط ش
ــا،  ــردن فراینده ــودکار ک ــکان خ ــای ERP ام ــی از ویژگی ه یک
ــره  ــتم ها و غی ــن سیس ــاط بی ــات، ارتب ــت اطالع ــتم ها، ثب سیس
فراهــم اســت. در راهــکاران نیــز بــا ابــزار قدرتمنــد فرایــار 
ــازی  ــود و متناسب س ــرای بهب ــی را ب ــران عملیات ــته ایم مدی توانس
ــزار  ــن اب ــم و ای ــک کنی ــان کم ــات موردنظرش ــا و عملی فرآینده
ــای  ــازی فرآینده ــر هماهنگ س ــالوه ب ــت ع ــته اس ــی توانس به خوب
ــازی  ــازمان پیاده س ــای س ــا نیازه ــا را متناســب ب ــازمان ها، آن ه س
کنــد. در واقــع ویژگی هــای بهــای تمام شــده  یــک کاالی خــاص بــا 
وجــود موضــوع بازیافــت، محصــول مشــترک، نحــوه  تامیــن کاالهــا 
و خدمــات مختلــف در فراینــد تولیــد محصــوالت، کامــال بــه نظــر 
مدیــران آن کســب و کار بســتگی دارد و در ایــن حــوزه نیــاز اســت 
ــا  ــا ب ــرار داد ت ــرکت ها ق ــران و ش ــاران کارب ــی را در اختی امکانات

ــد. ــا را پوشــش دهن ــن نیازه ــتفاده از آن، ای اس
**رویکــرد و چشــم انداز همــکاران سیســتم بــه صنعــت 

غذایــی و بــه ویــژه حــوزه شــیرینی و شــکالت چیســت؟
ــود  ــا بهب ــا ب ــت ت ــال آن اس ــه دنب ــتم ب ــکاران سیس ــی: هم یحیای
ــارب را در  ــه ای از تج ــت، مجموع ــن صنع ــود در ای ــای خ تجربه ه
اختیــار مشــتریان ایــن حــوزه قــرار دهــد. مــا در حــوزه محصــوالت 
ــتریان،  ــارکت مش ــه مش ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــات ب و خدم
صاحب نظــران، کاربــران کلیــدی یــا راهبــردی شــرکت ها در 
ــارب را  ــن  تج ــهمی از ای ــم س ــا بتوانی ــرورت دارد ت ــر ض ــن ام ای
ــران سیســتم، متخصصــان حــوزه  ــران IT، راهب ــا مشــارکت مدی ب

سیســتم ها و روش هــای شــرکت ها پیــش ببریــم.
چشــم اندازی دیگــری کــه امــروزه بــه مرحلــه اجــرا رســیده 
گســترش مشــارکت همــکاران سیســتم بــا مدیــران IT مجموعه هــا 
ــایر  ــرای س ــا ب ــرکت ها ی ــود ش ــرای خ ــزار ب ــعه  نرم اف ــرای توس ب
ــتم و  ــکاران سیس ــع هم ــه نف ــان ب ــه هم زم ــت ک ــتریان اس مش

ــت. ــتریان اس مش




















