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آرد اطهر

)حتام مقابل 

فهرست(

چشم اندازهای صنعت و افزایش قیمت بنزین

ــوع  ــن موض ــت. ای ــته اس ــران داش ــردم ای ــان م ــی می ــت خاص ــواره محبوبی ــکالت هم ــیرینی و ش ش
تنهــا مربــوط بــه چنــد دهــه اخیــر نیســت، بلکــه تولیــد شــیرینی های محلــی اســتان ها و شــهرهای 
مختلــف کشــور، گواهــی بــر ذائقــه شــیرین ایرانی هاســت. صنعــت شــیرینی و شــکالت از دهــه هفتــاد 
ــتفاده از  ــول و اس ــد محص ــه تولی ــرفت در زمین ــه پیش ــه ب ــد ک ــت ش ــدی از فعالی ــه جدی وارد مرحل
ماشــین آالت پیشــرفته انجامیــد. ایــن تحــوالت باعــث شــد شــیرینی و شــکالت ایرانــی بــه ۶۶ کشــور 

جهــان صــادر شــود و رقیــب قدرتمنــدی بــرای بســیاری از کشــورهای دنیــا باشــد.
ــر از مشــکالتی را ســپری  ــن صنعــت قدرتمنــد طــی یکســال و نیــم اخیــر روزهــای پرتالطــم و پ ای
ــه  ــید ک ــل می رس ــم قب ــال و نی ــه یکس ــبت ب ــری نس ــرایط عادی ت ــه ش ــت ب ــم داش ــم ک ــرد و  ک ک
ــازار را بهــم ریخــت گرچــه مســئوالن از تاثیــر  شــوک افزایــش قیمــت بنزیــن همــه ی معادله هــای ب
ــازار  ــه نشــان داده کــه ب ــی تجرب ــه ســخن گشــودند ول ــر صنعــت لــب ب کــم ایــن افزایــش قیمــت ب
ــد و اطمینــان  ــرای شــرایط جدی ــد دســتوری کنتــرل شــود و مســئوالن هــم از تدبیرشــان ب نمی توان
ــازی  ــر فرهنگ س ــفانه طــی ســال های اخی ــد گرچــه متاس ــت می کنن ــردم  صحب ــت و م خاطــر صنع

ــرای ایــن شــوک ســوختی صــورت نگرفتــه اســت. الزم ب
رضــا رحمانــی در اظهــار نظــری گفــت: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت طــی روزهــای اخیــر مهم ترین 
کار ویــژه خــود را کاهــش بــار روانــی افزایــش قیمت هــا ناشــی از افزایــش قیمــت بنزیــن قــرار داده تــا 
بــا ایــن موضــوع مقابلــه کنــد و حتــی رئیس جمهــور هــم دســتور داده تــا تمــام دســتگاه های دولتــی 

تــا پایــان ســال هیچ گونــه افزایــش قیمتــی نداشــته باشــند.
ــی  ــر دیگــر قیمتهاســت ول ــن ب ــرخ بنزی ــش ن ــم افزای ــر ک ــت از تاثی ــا گرچــه صحب تمــام اظهارنظره
ــه در  ــم ک ــذاری دســتوری بودی ــف شــاهد قیمت گ همــواره طــی ســال های گذشــته و شــرایط مختل
ــق  ــرای صنعــت و رون ــر مــی شــود و هیچــگاه ب ایــن مواقــع ایــن تفکــر در میــان مســئوالن پررنگ ت
تولیــد و رقابتــی شــدن بــازار داخلــی و خارجــی  رویــه ی موثــری نبــوده اســت ولــی ایــن موضــوع هــم 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا همــه ی مشــکالت موجــود صنعــت شــیرینی و شــکالت کــه در اولویــت 
ــن  ــرا  بهتری ــدارد زی ــا تمــام شــرایط امــکان افزایــش قیمــت را ن نیازهــای اساســی مــردم نیســت، ب
اقــدام موجــود بــه گفتــه ی دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت ایــن  اســت 

کــه صنعــت ســود خــود را در قرارگرفتــن بیشــتر در ســبد کاال بینــد.
حــال کــه همــه بــرای کنتــرل قیمــت متحــد شــده اند بایــد از ایــن شــرایط بــه بهتریــن نحــو ممکــن 
ــرل  ــی کنت ــر از همدل ــوان بغی ــه بت ــرد ک ــرداری ک ــئوالن بهره ب ــت و مس ــی صنع ــل و نزدیک در تعام
قیمــت، بــه همدلــی رفــع موانــع تولیــد  هــم دســت پیــدا کنیــم تاچشــم انــداز آینــده صنعــت، رونــق 
ــه شــاه کلید اعتمــاد،  ــد بجــای شــعار ب ــه بای ــی اســت ک ــر از همــه کلیدهای ــه فرات تولیــدی شــود ک

ــرای موفقیت هــای تولیــد و اشــتغال منتهــی شــود. ــی ب تــالش و همدل

علی اکبر علیان نژادی
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در ســوال ابتدایــی لطفــا بگوییــد؛ در فرایندهــای 
ــرات و  ــدازه نظ ــه ان ــا چ ــی ت ــا اجرای ــری و ی تصمیم گی

ــد؟ ــذار دیدی ــع را تاثیرگ ــان صنای ــات صاحب تجربی
در دولــت هــای مختلــف و یــا در ادوار مجلــس شــورای اســالمی 
ــی  ــت ول ــده اس ــه ش ــادی گرفت ــای زی ــت تصمیم ه ــرای صنع ب
ــی را  ــش خصوص ــرات بخ ــارزی از نظ ــر ب ــا تاثی ــی و ی نظرخواه
ــفانه  ــی متاس ــم و حت ــاهد نبودی ــده ش ــالغ ش ــای اب در تصمیم ه

هــرگاه صحبت هــای مــا را شــنیده اند ولــی شــاهد نبودیــم کــه 
عمــل شــود و نظــر کارشناســی از بــزرگان و صاحبــان صنایــع صرفــا 
ــری  ــاهد همفک ــت؛ ش ــد گف ــت و بای ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص نمایش

ــم. ــت نبودی ــر در صنع موث
ــدم  ــم از ع ــدی اع ــکالت متع ــاهد مش ــت ش ــه ی صنع ــون هم اکن
ــرمایه  ــد، س ــدد، بخشــنامه ها، مشــکالت تولی ــن متع ــی، قوانی نقدینگ
در گــردش، تســهیالت بانکــی و ... هســتند کــه بــرای صنعــت رویکــرد 

واکاوی تصمیم ها برای »رونق تولید«
جمشید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت:

صنعــت غــذا بــه عنــوان یکــی از صنایــع کلیــدی و مهــم در کشــور دارای پتانســیل باالیــی بــرای تحقــق رویــای 
عــدم اتــکا بــه بودجــه نفتــی اســت امــا ابهــام و تردیــد تامیــن کســر بودجــه ی ایــن رویــا ایــن اســت کــه بجــای رونــق 

تولیــد و اقتصــاد بــه فشــار بــر صنعــت  بنــا نهــاده شــود.
جمشــید مغــازه ای، دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع، بیســکویت، شــیرینی و شــکالت معتقــد اســت در دولت هــای مختلــف 
ــرای  ــا ب ــن مجموعه ه ــرات ای ــت، و از نظ ــده اس ــری ش ــی بی مه ــش خصوص ــای بخ ــا و دغدغه ه ــه انجمن ه ــبت ب نس
برطــرف کــردن موانــع تولیــد اســتفاده نشــده اســت و هــرگاه در جلســات مشــترک نظــرات انجمــن را شــنیده اند تاثیــر 
ــرای  ــا ب ــر واکاوی تصمیم ه ــی ب ــن  مبن ــر انجم ــا  دبی ــی ب ــر گفتگوی ــن خاط ــه همی ــت و ب ــده اس ــل نش ــی حاص چندان

»رونــق تولیــد« انجــام دادیــم کــه  بــا هــم مــی خوانیــم:
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ــوارد  ــل م ــن قبی ــه ای ــی ب ــم بی توجه ــاز ه ــت و ب ــته اس ــی نداش خوب
ــن  ــه همی ــرده اســت و ب ــددی مواجــه ک ــا مشــکالت متع ــت را ب صنع
دلیــل مکــرر صنعــت بــا تصمیم هــای مقطعــی و غیرکارشناســی مواجــه 
ــه مشــورتی کــه مثمــر ثمــر باشــد را انجــام نمــی  می شــود و هیچگون
دهنــد ولــی بایــد گفــت کــه گاهــی جلســات زیــادی هــم داشــته ایــم 

ــم. ــر نبودی ــی را نظاره گ ــات خوب ــی اقدام ول
مهمترین مانع عدم تحقق »رونق تولید« چیست؟ 

ــی  ــن مانع ــه مهمتری ــاعه و عجوالن ــای خلق الس تصمیم ه
اســت کــه صنعــت را دچــار مشــکل کــرده اســت و بایــد 
ــی  ــه ای و کارشناس ــد، ریش ــات غیرمفی ــن اقدام ــای ای بج
عمــل شــود و ببیننــد بــه واقــع مشــکل صنعــت در 
کجاســت آیــا، تامیــن ارز، نوســانات ارز،  عــدم نقدینگــی، 
ــن  ــای تعیی ــه بج ــت ک ــواردی اس ــه م ــا چ ــم، و ی تحری
ــار  ــود در کن ــی ش ــت م ــرای صنع ــی ب ــف غیراصول تکلی
تولیــد قــرار گرفــت و باعــث رونــق تولیــد و اقتصــاد کشــور 
ــی  ــل حــل اســت ول ــن مســلما قاب ــه نظــر م ــه ب شــد ک
رویکــرد خوبــی در ایــن همراهــی مســئوالن و صنعتگــران 

دیــده نمی شــود.
ــادی  ــت و اقتص ــی اس ــه غیرنفت ــت از بودج صحب
ــن  ــا ای ــد، آی ــته باش ــت نداش ــه نف ــکا ب ــه ات ک
تصمیــم بــرای بخــش خصوصــی فرصــت اســت یــا 

ــد؟ تهدی
ــم  ــن ه ــت را م ــد نف ــه درآم ــکا ب ــدم ات ــه و ع ــه بودج ــل برنام تحوی
ــه  ــات آن توج ــی جه ــه تمام ــر ب ــرد اگ ــن رویک ــا ای ــنیده ام، طبیعت ش
نشــود و  کارشناســی شــده نباشــد بــه صنعــت و مــردم فشــار مــی آورد و 
اشــتغال و تولیــد را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و ایــن تاثیــر مــی توانــد 
بیشــتر بــه ضــرر تولیــد شــود و پیش بینــی مــی شــود بــا مســیری کــه 
پیــش مــی رویــم، ایــن عــدم اتــکا بــه نفــت بایــد از اســتقراض بانکــی و 
توزیــع اوراق مشــارکت و یــا صنــدوق ذخیــره ارزی انجــام شــود کــه هــر 
ــن  ــرای ای ــن مــوارد تاثیــر مقطعــی دارد و اقدامــی کارا را ب کــدام از ای
ــت  ــی دول ــه بده ــل اینک ــه دلی ــد ب ــد نمی ده ــدی نوی ــوع بودجه بن ن
ــره  ــدوق ذخی ــتفاده از صن ــی و اس ــتقراض بانک ــود و اس ــتر می ش بیش
ارزی هــم وضعیــت بهتــری را بــرای کشــور پیــش نمــی آورد و رویکــرد 
ــا  ــق ب ــه مطاب ــی ک ــد و مالیات های ــه تولی ــدد ب ــای متع ــذ عوارض ه اخ
هیــچ چهارچــوب اصولــی نیســت، حتمــا بایــد توجــه کــرد کــه تامیــن 
جایگزیــن بودجــه از نفــت، بوســیله مالیــات و چهارچــوب غلــط ســاختار 
مالیاتــی حاکــم موجــود، اکنــون بدتریــن شــرایط صنعــت را رقــم زده 
ــم از  ــائلی اع ــد، مس ــد بیافت ــی توان ــی نم ــر اتفاق ــتر دیگ ــت و بیش اس

ــد. ــی کن ــر م ــر و ضعیف ت ــت را ضعیف ت ــوارض و ... صنع ــات، ع مالی
امــا یکــی از مهمتریــن راه هــای جبــران بودجــه نفــت را بایــد از راه 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در ایــران تامیــن کــرد 

کــه در ایــن زمینــه هــم خیلــی شــرایط مثبتــی را شــاهد نیســتیم، 
در آمارهــای منتشــر شــده پتانســیل صنعــت شــیرینی و 
ــی  ــی خیل ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــرای ج ــکالت ب ش

بــاال نیســت، علــت چیســت؟ 
صنعــت شــیرینی و شــکالت پتانســیل باالیــی بــرای جــذب 
ســرمایه گذاری دارد ولــی بــا توجــه بــه اینکــه  اولویــت بــا صنایــع 
ــردم اســت و شــیرینی و شــکالت  ــاج م و کاالی اساســی و مایحت
ــرار نمی گیــرد. در اولویــت ســرمایه گذاری خارجــی ق

ــور  ــترین حض ــام بیش ــد از برج ــت بع ــر اس الزم بذک
ــی  ــتیم ول ــذاری داش ــرمایه گ ــرای س ــا را ب خارجی ه
ــر  ــه نظ ــون ب ــم چ ــوب نبودی ــه ای مطل ــاهد نتیج ش
ــازار  ــال شناســایی بیشــتر از ب ــا دنب ــه ی می رســید ک
ــه  ــرای فــروش کاالهــای خودشــان ب ــا ب ــد ی مــا بودن

ــد. ــا آمدن کشــور م
بــا ایــن اوصــاف وضعیــت تعامــل بیــن 
ــه  ــه چ ــی ب ــی و خارج ــای داخل تولیدکننده ه

ــت؟ ــورت اس ص
تعامــل بیــن بخــش خصوصــی و خارجی هــا هــم بــه 
ــده  ــی ش ــدود منته ــروش مح ــی و ف ــد سفارش تولی
اســت زیــرا رکــود حاکــم بر بــازار، قــدرت رقابــت را از 
مــا گرفتــه و ایــن رکــود تولیــد را کنــد کــرد و اکنــون 
ــیفت  ــتیم و ش ــی هس ــفارش دریافت ــق را س ــد مطاب ــاهد تولی ش
ــف  ــه توق ــی ب ــر شــده اســت و وقت ــا کــم و کمت کاری  کارخانه ه
تولیــد هــم فکــر مــی کنیــم مــی بینیــم ایــن توقــف نیــز بســیار 
ــه  ــا توجــه ب ــردار اســت و امــکان تعطیلــی کارخانه هــا ب هزینــه ب

ــدارد. ســنوات، مالیــات، بیمــه و حقــوق و ... هــم وجــود ن
ــر  ــی ب ــی مبن ــت از توافق های ــر صحب ــالهای اخی در س
تجــارت بــا ارز منطقــه ای در کشــورهای همســایه مطــرح 

شــد، تــا چــه انــدازه ایــن توافــق محقــق شــد؟
بلــه قبــال بــا دو کشــور ایــن توافــق را داشــتیم کــه یکــی از آنهــا 
ــن  ــه ای ــا ب ــه صــادرات محــدود م ــا توجــه ب ــی ب ــود ول ــه ب ترکی
ــه  ــرای ترکی ــرا ب ــت، زی ــه ای نداش ــادل نتیج ــن تب ــورها، ای کش
تولیــدات جذابــی هــم نداشــتیم و  بــازار عــراق و افغانســتان هــم 
دســتخوش مشــکالت خاصــی شــد کــه ایــن تبــادل ارز منطقــه ای 

هــم در ایــن مــوارد محقــق نشــد.
ــردان و  ــود دولتم ــم خ ــکالتی ه ــایل و مش ــه مس ــن اینک در ضم
مســئوالن بــا بخشــنامه های متعــدد و اخــذ عــوارض ایجــاد 
ــازار محــدود را هــم از دســت مــا  ــد همیــن ب ــد کــه می توان کردن

ــد. خــارج کن
پــس جابجایــی ارز صــادرات و واردات در همیــن انــدازه ی 

محــدود از چــه طریقــی صــورت مــی گیــرد؟

اکنون همه ی صنعت 
شاهد مشکالت 

متعدی اعم از عدم 
نقدینگی، قوانین 

متعدد، بخشنامه ها، 
مشکالت تولید، 

سرمایه در گردش، 
تسهیالت بانکی و... 

هستند که برای 
صنعت رویکرد خوبی 

نداشته است

تصمیم های خلق الساعه و عجوالنه مهمترین مانعی 
است که صنعت را دچار مشکل کرده است
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ــوارد  ــن م ــی از ای ــه یک ــده ای اســت ک ــت دارای مشــکالت عدی صنع
جابجایــی و انتقــال ارز اســت، بطوریکــه انتقــال ارز از طــرق مختلــف 
ــن  ــت؛ هیچــگاه ای ــد گف ــی بای ــت انجــام می  شــود و حت توســط صنع
ــا  ــم کم ــم نمی دان ــم، دورزدن تحری ــی ارزی را در دوران تحری جابجای
اینکــه تحریــم بســیار در ایــن مــورد مشــکل زاســت، ولــی ایــن انتقــال 
ــال  ــت در ح ــرای صنع ــف ب ــطه های مختل ــا و واس ــط مجموعه ه توس
انجــام اســت آنهــم بــا هزینــه هــای مضاعــف کــه کار را بــرای صنعــت و 
رقابت هــای تجــاری ســخت کــرده اســت و چقــدر روی قیمــت نهایــی 
تولیــد موثــر اســت و بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت شــیرینی و شــکالت 
بــا توجــه بــه اینکــه اولویــت مصــرف نیســت مشــکالتش هــم بیشــتر 

از دیگــر صنایــع اســت.
نقــش اتــاق بازرگانــی بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی 

در رفــع مشــکالت تولیــد چقــدر اســت؟
اتــاق ماننــد دیگــر تشکل هاســت، امــا در شــکل بزرگتــر و بــه 
عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی تــالش خــودش را نیــز انجــام داده 
ــه داد  ــاق ارائ ــزاران راه را ات ــات ه ــورد ارز و مالی ــال در م ــت، مث اس
ــد  ــالم ش ــات اع ــه دفع ــاق ب ــن ات ــت، در همی ــه ای نداش ــی نتیج ول
ــک  ــد ت ــم اســت و بای ــت س ــرای صنع ــودن ارز ب ــد نرخــی ب ــه چن ک
نرخــی باشــد و مــن فکــر می کنــم اتــاق بازرگانــی در شــورای گفتگــو 
و شــاید در هیــات دولــت هــم نماینــده داشــته باشــد و گاهــی شــاهد 
ــتیم  ــم هس ــی ه ــاق بازرگان ــی در ات ــش دولت ــدگان بخ ــور نماین حض
ــرار  ــر ق ــد نظ ــی را م ــاق بازرگان ــای ات ــدان تصمیم گیری ه ــی چن ول
نمی دهنــد بــا توجــه بــه اینکــه خــود مــا هــم ســالیان ســال اســت در 
هیــات نماینــدگان اتــاق حضــور داریــم و نتایــج مثبتــی را در مرحلــه 

ــم. عمــل شــاهد نبودی
ــک وزارت  ــا تفکی ــع ی ــم از تجمی ــا اع ــری تصمیم ه یکس
ــون  ــا کن ــا ت ــل اقدام ه ــن قبی ــزاع و از ای ــون انت ــه، قان خان

ــت؟ ــم زده اس ــت رق ــرای صنع ــی ر ا ب ــه ی مثبت ــه نتیج چ
ــت و مجلس هاســت،  ــن تصمیم هــا و اقدام هــا اشــتباهات مکــرر دول ای
ــع  ــت تجمی ــا وزارت صنع ــی را ب ــه وزارت بازرگان ــی ک ــه آن زمان چ
ــه  ــه را تجزی ــن وزارت خان ــد ای ــی خواهن ــه م ــه االن ک ــد و چ کردن
ــای شــدیدی توســط کارشــناس ها  ــا انتقاده ــه ب ــر مرحل ــد، در ه کنن
و صنعتگرهــا همــراه بــود و زمــان و هزینــه ی زیــادی را بــرای کشــور 
ــن  ــن موضــوع هســتیم کــه ای ــاز هــم شــاهد ای داشــت و متاســفانه ب

هــم اشــتباهی مجــدد اســت کــه در حــال انجــام اســت.
در کمــال تعجــب بایــد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کــرد کــه قانــون 
انتــزاع هــم بــا آن همــه مخالفــت انجــام شــد و حــاال بــه ایــن نتیجــه 
ــاره  ــت و دوب ــوده اس ــانه ب ــی غیرکارشناس ــن اقدام ــه ای ــیدند ک رس
ــل برگرداننــد، آیــا ایــن مــوارد واقعــا  می خواهنــد بــه حالــت قب
ــه  ــی ک ــا اختیارات ــدارد؟ و ی ــور ن ــرای کش ــی ب ــان و ارزش ــه زم هزین
ــد  ــاره دارن ــد و دوب ــتاندارد دادن ــه اس ــد و ب ــت گرفتن از وزارت بهداش

ایــن اختیــارات را برمی گرداننــد و هیــچ کــدام از ایــن مــوارد اقــدام 
ــن تصمیم هــا هــم  ــوده و نیســت و ای کارشناســی شــده و دقیــق نب
متاســفانه بســیار هزینــه بــردار بــرای کشــور، دولــت و ملــت اســت 
ــد و  ــدا کن ــق پی ــا تطبی ــد ت ــول می کش ــال ها ط ــا و س ــه ماه ه ک
بعــد از آن دوبــاره تصمیــم جدیــد و یــا بازگردانــدن ایــن تصمیم هــا 
ــر مــی  ــاره همیــن مشــکالت از اول کشــور را درگی کــه مجــدد دوب

کنــد.
ــوده و مصــرف آن در صنعــت،  مطــرح شــدن ذرت هــای آل
مــوردی بــود کــه توســط یــک نماینــده مجلــس در رســانه 
ملــی مطــرح شــد، نظــر شــما در مــورد ایــن ادعا چیســت؟

ایــن موضــوع هــم اشــتباه محــرزی بــود کــه توســط یــک نماینــده 
ــه  ــرا ن ــت، زی ــت نداش ــدا صح ــال و اب ــد و اص ــرح ش ــس مط مجل
ــن نماینــده گفتــه اســت،  ــود، ای ــه منطقــی ب کارشناســی شــده و ن

ــت،  ــده اس ــوده وارد ش ــن ذرت آل ــزار ت 500 ه
اوال ایــن امــکان نــدارد زیــرا پــارت هــای ذرت حــدود 20 هــزار تــن 

اســت و هــر پــارت ذرت مــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد، 
دوم اینکــه اگــر هــم درســت باشــد مــی توانــد در یــک پــارت باشــد 
نــه در حــد 500 هــزار تــن کــه بــه معنــای ایــن اســت کــه در تمــام 

آزمایش هــا اشــتباه صــورت گرفتــه اســت 
ــرا االن  ــد چ ــت باش ــر درس ــی اگ ــوع حت ــن موض ــه ای ــوم اینک س
ــوده  ــه اینکــه ایــن مقــدار ذرت آل ــا توجــه ب مطــرح می شــود کــه ب
مطــرح شــده نمــی توانســت در طــی زمــان محــدود وارد شــود چــرا 
بایــد االن توســط یــک نماینــده رســانه ای شــود کــه بــه نظــر مــن 

ــوی سیاســی و انتخاباتــی مــی دهــد.  ب
ــرح  ــوع را مط ــن موض ــه ای ــده ای ک ــم نماین ــد بگوی ــت بای در نهای
ــا  ــرد و گوی ــاره ک ــورد اش ــن م ــه ای ــاری ب ــزل گفت ــا تزل ــرد ب می ک
ــر،  ــن خب ــان ای ــدم تســلط در بی ــود و ع ــنیده ب ــی را ش ــک مطلب ی
ــود. و گویــی کــه حتــی  ــای عــدم صحــت ایــن مطلــب ب خــود گوی
ــا ایــن ســخن  تفــاوت ذرت دامــی و انســانی را هــم نمی دانســت و ب
ــای  ــه ج ــد ک ــز ش ــت نی ــرای صنع ــرر ب غیرکارشناســی موجــب ض

ــف دارد. تاس
در ضمــن بایــد توجــه کنیــم کــه مصــرف ذرت صرفــا در اســنک و 
ــه می شــود و در دیگــر  ــوز گرفت پفــک نیســت بلکــه از ذرت، فروکت
ــای  ــرد و کاربرده ــرار می گی ــرف ق ــورد مص ــز م ــی نی ــع غذای صنای
ــم  ــرف ه ــوارد مص ــه م ــبت ب ــده نس ــن نماین ــه ای ــی دارد ک آنچنان

اشــرافی نداشــت.
عملکــرد گمــرک و بخشــنامه های اولویت بنــدی شــده 
ــیرینی و  ــت ش ــرای صنع ــی ب ــه منافع ــص کاال چ در ترخی

ــت؟ ــته اس ــد داش ــق تولی ــکالت و رون ش
گمــرک، هــم عملکــرد خــوب و هــم عملکــرد ضعیــت داشــته اســت 
مثــال قیمت گــذاری بــر ارزش کاالهــای صادراتــی بــا مکاتباتــی کــه 

اظهارنظر ذرت های آلوده توسط یک نماینده 
مجلس کامال غیرکارشناسی بود
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انجــام دادیــم بســیار بســیار کنــد، انجــام می گیــرد. 
بــه عنــوان مثــال یکــی از اقــالم صادراتــی مــا قیمت گــذاری شــده 
ــال ها  ــا و س ــا ماه ه ــت و م ــی اس ــال غیرواقع ــت کام ــن قیم ــه ای ک
ــه  اســت کــه در حــال مکاتبــه و مذاکــره هســتیم کــه متاســفانه ب
نتیجــه نرســیدیم و گمــرک بایــد بدانــد در بــازار رقابتــی اگــر یــک 
و یــا دو مــاه عقــب بیافتیــم، رقبــا بــه راحتــی مــا را از بــازار بیــرون 
می کننــد و دوبــاره بــه دســت آوردن همــان جایــگاه بســیار دشــوار 
اســت و االن در شــرایط تحریــم توجــه بــه نظــرات بخــش خصوصــی 

بســیار حائــز اهمیــت و حیاتــی اســت.
ــته  ــال های گذش ــم س ــادرات علیرغ ــی ص ــم روز مل مراس
ــان  ــی از منتخب ــا اطالع ــت آی ــده اس ــزار نش ــوز برگ هن

ــد؟ ــکالت داری ــیرینی و ش ــت ش صنع
بلــه هنــوز مراســم روز ملــی صــادرات برگــزار نشــده اســت ولــی در 
جلســات برگــزار شــده مشــخص شــده اســت کــه صنعــت شــیرینی 
و شــکالت دو نماینــده دارد، کــه یــک شــرکت صادرکننــده ممتــاز 
ــراز  ــا اح ــت م ــه از صنع ــده نمون ــادر کنن ــم ص ــه ه ــک مجموع و ی

شــده اســت.
آیــا آمــاری از وضعیــت کنونــی صــادرات صنعــت شــیرینی 

و شــکالت در قیــاس بــا ســال گذشــته داریــد؟
ــترس  ــر در دس ــای اخی ــادرات در ماه ه ــزان ص ــی از می ــار دقیق آم
ــه  ــاه ب ــرک از تیرم ــرر، گم ــای مک ــود پیگیری ه ــا وج ــت،  و ب نیس
ــالم  ــکالت اع ــیرینی و ش ــادرات ش ــوص ص ــاری در خص ــد آم بع

ــرده اســت. نک

ــوالت  ــادرات محص ــال ارزش ص ــه امس ــرک در ۴ ماه ــار گم ــر آم بناب
ــه از  ــون دالر می رســد ک ــه بیــش از 200 میلی شــیرینی و شــکالت ب
نظــر ارزشــی نســبت بــه ســنوات گذشــته ۴ تــا 5 درصــد رشــد داشــته 
ــیرینی  ــادرات ش ــی در خصــوص ص ــی دقیق ــه پیش بین اســت و اگرچ
ــی  ــم و از طرف ــدف نداری ــای ه ــه بازار ه ــان ســال ب ــا پای و شــکالت ت
ــا  ــالم نکــرده، ام ــدی را اع ــار جدی ــر آم ــاه اخی ــد م گمــرک طــی چن
ایــن امــر بــه معنــای عــدم صــادرات و تقاضــا از ســوی تجــار بازار هــای 

هــدف نیســت.
ــه  ــی در چ ــازار داخل ــت ب ــم، وضعی ــادرات بگذری ــر از ص اگ

ــرار دارد؟ ــرایطی ق ش
ــه  ــه ب ــدارد، و باتوج ــی ن ــکالت تعریف ــیرینی و ش ــی ش ــازار داخل ب
ــوار، رکــود ســنگینی  ــد خان ــدرت خری ــود نقدینگــی و کاهــش ق کمب
بــر بــازار شــیرینی و شــکالت حاکــم اســت بــه طــوری کــه ایــن اقــالم 
ــود. ــوب می ش ــوار محس ــی خان ــبد مصرف ــس در س ــزء کاالی لوک ج

ــرای  ــه ای ب ــن، برنام ــت بنزی ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ــد؟ ــکالت داری ــیرینی و ش ــت ش ــش قیم افزای

برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت شــیرینی و شــکالت نداریــم و باتوجــه 
ــوار،  ــد خان ــدرت خری ــازار و کاهــش شــدید ق ــر ب ــم ب ــود حاک ــه رک ب
افزایــش مجــدد قیمــت می توانــد زمینــه را بــرای تشــدید رکــود بــازار 
فراهــم کنــد از ایــن رو تــا پایــان ســال برنامــه ای بــرای افزایــش قیمــت 
نداریــم و تولیدکننــدگان ســود خــود را در قــرار گرفتــن در ســبد کاال 

می بیننــد.

افزایش قیمت نداریم ...
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باالترین افتخار روز ملی صادرات 
برای صنعت شیرینی و شکالت

ــون  ــا حضــور مقامــات اجرایــی و قان بیســت و ســومین همایــش روز ملــی صــادرات ب
ــه در  ــن دوره بیــش از ۳00 مجموع ــه در ای ــزار شــد ک ــی برگ ــذاری کشــور در حال گ
ــن از ۴۴  ــن بی ــه در ای ــد ک ــام کردن ــت ن ــی ثب ــی و خدمات ــروه کاالی ــش از ۷0 گ بی
ــب در  ــاورزی، ۹ منتخ ــش کش ــا از بخ ــب از آن ه ــد. ۹ منتخ ــل ش ــده تجلی صادرکنن
ــن  ــی تری ــه عال ــد، ک ــدن بودن ــت و مع ــای صنع ــی از حوزه ه ــات و مابق ــش خدم بخ
افتخــار صــادرات در قالــب مــدال افتخــار صادرکننــده برتــر بــه پرویــز بیــوک، 

ــونیز اهــدا شــد. ــه ش ــل مجموع مدیرعام
ایــن مــدال پــس از 8 دوره انتخــاب متوالــی بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه و ممتــاز بــه 

ایــن صادرکننــده اعطا شــد
ــیرینی و  ــت ش ــواده صنع ــز از خان ــهد، نی ــل آذر ش ــمی، مدیرعام ــی هاش عل

ــد . ــده ش ــه  برگزی ــده نمون ــوان صادرکنن ــه عن ــکالت ب ش

ــه ــده نمون ــوان صادرکنن ــه عن ــک منتخــب ب ــده و ی ــک مــدال افتخــار صادرکنن ــا کســب ی ب

به نام حضرت دوست

کســب مــدال افتخــار صادرکننــده را بــه جنــاب آقــای پرویــز بیــوک و مجموعــه موفــق شــونیز و همچنیــن 

کســب صادرکننــده نمونــه را بــه جنــاب آقــای علــی هاشــمی، مدیرعامــل آذر شــهد  تبریــک مــی گوییــم

و همچنیــن توفیقــات روز افــزون را بــرای ایــن عزیــزان و دیگــر زحمتکشــان صنعــت شــیرینی و شــکالت 

از خداونــد مســئلت داریــم.
جمشید مغازه ای

انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت 
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مدیرعامــل گــروه صنعتــی مینــو بــا اشــاره بــه تولیــد 400نــوع 
محصــول بــه میــزان 600 تــن در روز در زیرمجموعــه هــای ایــن 
ــی  ــک ط ــزرگ و کوچ ــروژه ب ــر 100 پ ــغ ب ــرای بال ــروه از اج گ

پانــزده ســال گذشــته خبــر داد.
علیرضــا عباســیانفر در نشســت خبــری بــه مناســبت شــصتمین ســالگرد 
تاســیس شــرکت »مینــو« برگــزار شــد، گفــت: برنامــه توســعه 20 
ــامل  ــه ش ــت ک ــده اس ــن ش ــی و تدوی ــرکت طراح ــرای ش ــاله ای ب س
ســرمایه گذاری در جهــت بهبــود وضعیــت موجــود، ورود خطــوط جدیــد، 
ــی، تکمیــل زنجیــره تامیــن و تولیــد  بازســازی و بهســازی خطــوط کنون

ــی اســت. ــایر محصــوالت غذای س
وی مشــتریان وفــادار، کارکنــان پرتــالش و ســهامداران را ســه رکــن اصلی 
گــروه صنعتــی »مینــو« برشــمرد و افــزود: اگرچــه تنگناهــای معیشــتی و 
وضعیــت اقتصــادی دشــوار ســال هــای اخیــر، منجــر بــه کاهــش قــدرت 
خریــد برخــی از دهــک هــای درآمــدی جامعــه شــده اســت امــا شــرکت 
مینــو بــا قیمــت گــذاری منصفانــه و کمتریــن افزایــش 
نــرخ، تــالش دارد تــا ایــن محصــوالت از ســبد مصرفــی 

خانوارهــا حــذف نشــود.
ــال 5۹  ــرکت را از س ــن ش ــت ای ــت مالکی ــه دول ــان اینک ــا بی ــیانفر ب عباس
تــا 80 برعهــده داشــت یــادآور شــد: در زمــان تصــدی دولــت، اقــدام قابــل 
توجهــی جهــت نوســازی و بازســازی خطــوط تولیــد نشــد کــه همیــن مســاله 

ــه فرســودگی آن شــد. متاســفانه منجــر ب
وی تصریــح کــرد: پــس از اجــرای اصــل ۴۴ و واگــذاری شــرکت های دولتــی، 
مالکیــت گــروه »مینــو« نیــز بــه بخــش خصوصــی منتقــل شــد و از ســال 8۳ 
ــوع محصــوالت  ــازی، بهســازی و تن ــت نوس ــی جه ــرمایه گذاری های بزرگ س

بــا اجــرای بالــغ بــر 100 پــروژه کوچــک و بــزرگ صــورت گرفــت. 
ــرمایه گذاری ها  ــن س ــی از ای ــه بخش ــو« ب ــی »مین ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــد  ــط تولی ــور خ ــار در کش ــتین ب ــرای نخس ــزود: ب ــرد و اف ــاره ک ــی  اش ط
ــال8۹  ــی در س ــون یوروی ــرمایه گذاری 20 میلی ــا س ــد ب ــدون قن ــس ب آدام

ــر اســت. ــا کــم نظی ــد در دنی ــن خــط تولی ــه ای ــدازی شــد ک راه ان
ــی،  ــا ســرمایه گذاری ۶میلیــون یوروی وی ادامــه داد: خــط تولیــد شــکالت ب
خــط تولیــد اســنک بــا ســرمایه گذاری 5/5 میلیــون یورویــی، تولیــد 
ــن  ــه ای ــال ازجمل ــدد در س ــون ع ــد ۶0میلی ــت تولی ــا ظرفی ــافت ژل ب س

اجــرای 100پــروژه بــزرگ و کوچــک 
در گــروه صنعتــی مینــو

در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس مینو مطرح شد:
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هاســت. ســرمایه گذاری 
عباســیانفر بــا اشــاره بــه میــزان صــادرات محصــوالت گــروه صنعتــی مینــو 
گفــت: کشــورهای همســایه، حــوزه خلیــج فــارس، کشــورهای حــوزه 
ــن شــرکت  ــی ای ــا بازارهــای هــدف صادرات ــادا و حتــی اروپ ســی آی اس، کان

محســوب می شــوند. 
وی بــا بیــان اینکــه ۶00 محصــول در ایــن گــروه تولیــد می شــود افــزود: از 

ایــن تعــداد ۴00محصــول غذایــی و 200 محصــول آرایشــی 
و بهداشــتی اســت.

ــادی  ــاالن اقتص ــش روی فع ــکالت پی ــه مش ــه ب وی در ادام
بیمــه،  ســخت گیرانه  قوانیــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره 
قوانیــن،  تعــدد  و  تعارضــات  و  چندبــاره  مالیات هــای 
کارآفرینــان را بــا چالش هــای بســیاری مواجــه کــرده اســت 
ــد. ــع را برطــرف کن ــن موان ــم ای ــار داری ــت انتظ ــه از دول ک
وی بــه تاثیــر عوامــل بیرونــی بــر فعالیــت بنگاه هــای 
و  سیاســی  تنش هــای  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  صنعتــی 
ــای  ــکالت واحده ــر مش ــز از دیگ ــی نی ــارهای بین الملل فش
ــر  ــه طوریکــه نوســان ارزی ســال های اخی ــدی اســت ب تولی
ــواد  ــد م ــو« در خری ــی »مین ــروه صنعت ــا گ ــده ت ــث ش باع
اولیــه بــا مشــکل افزایــش چندبرابــری نرخ هــا مواجــه شــود.
عباســیانفر ادامــه داد: هرچنــد قیمــت نهاده هــای تولیــد مــا 
در ســال گذشــته بیــن ۶0تا2۷0درصــد افزایــش یافــت امــا 
ــن  ــردن کمتری ــاظ ک ــا لح ــا ب ــم ت ــمان را کردی ــام تالش تم

حاشــیه ســود، محصــوالت شــرکت بــا کمتریــن افزایــش قیمــت بــه دســت 
ــرای  ــس ب ــاس لوک ــه اجن ــل ب ــا تبدی ــای م ــد و کااله ــده برس ــرف کنن مص

ــود. ــد نش ــم درآم ــای ک طبقه ه
ــه  ــرکت های زیرمجموع ــت ش ــیس و فعالی ــه تاس ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش وی ب

ــدی بین نســلی اســت. ــک نشــان تولی ــد ی ــن برن ــت: ای ــو گف مین
ــه  ــال ها ب ــن س ــی ای ــردم ط ــاداری م ــان و وف ــرد: اطمین ــان ک وی خاطرنش

ــود. ــوب می ش ــا محس ــرمایه م ــن س ــد، اصلی تری ــن برن ای
ــروه  ــرد: گ ــار ک ــو اظه ــیس مین ــه تاس ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــیانفر ب عباس
ــت 12 شــرکت  ــا مدیری ــزرگ اســت کــه ب ــک هلدینــگ ب ــو ی صنعتــی مین
ــع و  ــی، توزی ــی، بهداشــتی، داروی ــد محصــوالت غذای ــه تولی فرعــی در زمین

ــد. ــت می کن ــش فعالی پخ
وی افــزود: ایــن شــرکت در 1۶آبــان ســال 1۳۳8 
فعالیــت خــود را در کیلومتــر 10 جــاده مخصــوص 
ــاز  ــره ای آغ ــی ک ــات و تاف ــد آبنب ــا تولی ــرج ب ک
ــیس  ــا تاس ــان ب ــال 1۳۴۶ و همزم ــرد و در س ک
ــود  ــی ب ــورس، جــزو نخســتین شــرکت های ایران ب

ــازار ســرمایه شــد. کــه وارد ب
ــو،  ــارس مین ــی پ ــرکت صنعت ــه وی، ش ــه گفت ب
صنعتــی  شــرکت  و  ایــران  قاســم  شــرکت 
ــرکت  ــو، ش ــی مین ــرکت داروی ــدره(، ش مینو)خرم
ــع  ــرکت صنای ــرق و ش ــو ش ــی مین ــع غذای صنای
بزرگتریــن  ازجملــه  فــارس  مینــو  غذایــی 
صنعتــی  بــزرگ  هلدینــگ  ایــن  شــرکت های 

اســت.

وحیــد هوشــنگ نــژاد گفــت: مــا دو خواســته از دولــت در زمینــه قوانیــن 
مالیاتــی داریــم، نخســت اینکــه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده هماننــد 
ــی و  ــش پلکان ــه افزای ــود و دوم اینک ــرا ش ــی اج ــوم جهان ــوی مرس الگ
ضریــب ســاالنه آن کنتــرل شــده باشــد تــا آســیبی بــه فعالیــت شــرکت 

هــا وارد نشــود.
ــام  ــت: تم ــز گف ــو نی ــرکت مین ــی ش ــت بورس ــوص وضعی وی درخص
ــط  ــهامداران توس ــع س ــا مناف ــت ت ــن اس ــمان برای تالش
ــه  ــاب ب ــازی و ایجــاد حب ــا ســفته ب ــده ای ســودجو ب ع

ــد. ــر نیفت خط
ــل شــرکت  ــدر لکــی مدیرعام ــی قلن ــن محمدتق همچنی
ــد  ــه نوســتالژی برن ــا اشــاره ب صنعتــی مینــو خرمــدره ب
ــن  ــوالت ای ــا محص ــل ب ــد نس ــد چن ــت: پیون ــو گف مین
شــرکت مــا را بــرآن داشــت تــا بســته بنــدی محصــوالت 
قدیمــی را همچنــان حفــظ کنیــم و بــرای نســل جدیــد و 
جوانــان محصــوالت تــازه بــا بســته بنــدی جدیــد عرضــه 

کنیــم.
ــل  ــی مدیرعام ــف خزرای ــین یوس ــد حس محم
از  ایــران  قاســم  مویرگــی  پخــش  شــرکت 
ــت  ــن نشس ــز در ای ــو  نی ــروه مین ــای گ ــه ه زیرمجموع
خبــری گفــت: شــرکت قاســم ایــران بــا داشــتن نــاوگان 
از  بیــش  داشــتن  و  گســترده  بــاری  ونقــل  حمــل 
۳50هزارمترمربــع انبــار اســتاندارد نگهــداری محصــوالت 
ــه بیــش از ۶00محصــول  ــه صــورت روزان ــی در کشــور ب ــی و داروی غرای
گــروه صنعتــی مینــو را در نقــاط مختلــف کشــور بــه صــورت مویرگــی در 

ــد. ــی کن ــع م ــگاه توزی ــن 110هزارفروش بی
خزرایــی بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن شــرکت در خدمــات رســانی مطلوب 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــود شــکر طــی م ــش کمب ــت در چال ــردم گف ــه م ب
امســال، شــرکت قاســم ایــران بــا بکارگیــری تمامــی امکانــات و تجهیــزات 
ــه  ــواد اولی ــل م ــکر از مح ــن ش ــش از هزارت ــه بی ــه روزان ــود و عرض خ
ــا همــکاری  ــرای رفــع ایــن مشــکل ب شــرکتهای گــروه صنعتــی مینــو ب
ــی  ــتافت و آمادگ ــردم ش ــاری م ــه ی ــران ب ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ش
دارد هــرگاه اقتصــاد کشــور در زمینــه توزیــع بهینــه و هدفمنــد کاالهــای 

ــا مشــکل روبــرو شــود، بــه یــاری مــردم بشــتابد. اساســی ب

مشــتریان وفادار، کارکنان پرتالش و سهامداران 
»مینــو«  صنعتــی  گــروه  اصلــی  رکــن  ســه 

وحید هوشنگ نژاد گفت: 
ما دو خواسته از دولت 

در زمینه قوانین مالیاتی 
داریم، نخست اینکه 

قانون مالیات بر ارزش 
افزوده همانند الگوی 

مرسوم جهانی اجرا شود 
و دوم اینکه افزایش 

پلکانی و ضریب ساالنه 
آن کنترل شده باشد 
تا آسیبی به فعالیت 
شرکت ها وارد نشود.
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ــروس و  ــای خ ــا برنده ــه ب ــت ک ــران اس ــي در ای ــده روغن گیاه ــه تولیدکنن ــن کارخان ــن وقدیمي تری ــن اولی مارگاری
آفتــاب در بیــن مــردم شــناخته شــده اســت. ایــن شــرکت کــه در دی مــاه ســال 1۳۳2 بــا ظرفیــت تصفیــه 8 تــن روغــن 
ــت  ــا ظرفی ــت ب ــته اس ــرب توانس ــان مج ــکاري کارشناس ــا هم ــون ب ــه صنعــت گذاشــت، اکن ــه عرص ــا ب ــي در روز پ گیاه

ــد. ــور باش ــف کش ــع مختل ــا و صنای ــیاری ازخانواده ه ــان بس ــن در روز، میهم ــدي 1000 ت تولی
ــه فعالیــت هســتند، مجموعــه مارگاریــن یکــی از فعــاالن  درحــال حاضــر 710 نفــر در مارگاریــن در دوشــیفت مشــغول ب
صنعــت روغــن در نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت  بــود کــه گفتگویــی بــا دکتــر حســین نیکخــواه مدیرعامــل 

مارگاریــن  انجــام دادیــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم:

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

ــوع جهــت  ــا فرموالســیونهای متن ــوع روغــن ب ــون بیــش از 50 ن هــم اکن
ــن  تولیــد مــی شــود. ایــن شــرکت در حــال  ــع مختلــف در مارگاری صنای
ــن در ســال ســومین  ــزان حــدودا 200،000 ت ــه می ــا تولیــدی ب حاضــر ب
تولیــد کننــده انــواع روغــن نباتــی در ایــران محســوب  مــی شــود. عــالوه 
بــر بازارهــای داخلــی، شــرکت مارگاریــن معمــوال بزرگتریــن صــادر کننــده 
روغــن نیــز مــی باشــد کــه البتــه از اواســط ســال 1۳۹۷ بدنبــال نوســانات 
شــدید نــرخ ارز و بــا توجــه بــه اینکــه روغــن نباتــی جــزو کاالهــای اساســی 
ــاه ۹۷  ــرداد م ــت از م ــط دول ــادرات آن توس ــردد، ص ــی گ ــوب م محس
ممنــوع گردیــده اســت. درحالیکــه شــرکت مارگاریــن رتبــه اول صــادرات 
ــورت  ــهاي ص ــم تالش ــور برغ ــت مذک ــل ممنوعی ــته وبدلی ــن را داش روغ

گرفتــه بازارهــاي صادراتــي را ازدســت رفتــه مــي بینــد.
ــا  ــزي ه ــیریني پ ــف ) ش ــش صن ــه بخ ــي در س ــوع روغن ــول متن محص
ــي  و  ــا خوراک ــط ب ــف مرتب ــع مختل ــا( ، صنای ــل ه ــا و هت ــتوران ه ، رس
مصــارف خانــوار  در ایــن شــرکت تولیــد می شــود کــه عــالوه بــر مطابقــت 
بــا ضوابــط موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران و معاونــت غــذا 
 CODEX و دارو وزارت بهداشــت، بــا اســتاندارد هــای بیــن المللــی نظیــر
ــن  ــه همی ــت، ب ــده اس ــاق داده ش ــز انطب ــوئیس نی ــرکت SGS س از ش
ــا قبــل از ممنوعیــت صــادرات روغــن ، محصــوالت مارگاریــن در  ســبب ت
ــی حضــور  ــی کشــورهای اروپای ــه و حت ــب کشــورهای خاورمیان ــازار اغل ب

داشــت.
هســته اصلــي کلیــه فعالیــت هــا و تولیــد محصــوالت ســالمتي مشــتریان 
ــر  ــاه اخی ــه در چندم ــي باشــد.  نظرســنجي صــورت گرفت ــاب م ــد آفت برن
ــي از  ــاب حاک ــن آفت ــدگان روغ ــز از مصــرف کنن ــه 2000 نف ــک ب از نزدی

ــا  درصــد دارد. ــت بیــش از ۹۷ آنه رضای
ضمــن اینکــه دریافــت تندیــس زریــن تولیــد ســالمت محــور روغــن آفتــاب 
درســالهاي ۹۷ و ۹8 )تنهــا دارنــده ایــن افتخــار( حکایــت از اهمیــت ایــن 

ــزودن  ــن اف ــن دارد. همچنی ــوالت مارگاری ــد محص ــه تولی ــوع در پروس موض
ــار  ــد درراســتاي کاهــش مضــرات مصــرف روغــن درکن ــال هــاي جدی متری
تولیــد محصــوالت ســرخ کردنــي بــدون پالــم و افــزودن ویتامین هــا از دیگــر 

ــد آفتــاب مــي باشــد ویژگي هــاي روغــن هــاي برن
ــارف  ــر متع ــاي غی ــاهد تخفیف ه ــر ش ــال هاي اخی ــهد: در س ش
در فروشــگاه ها بخصــوص فروشــگاه هاي زنجیــره اي بوده ایــم، 
ــتاي  ــا در راس ــه تخفیف ه ــدازه اینگون ــه ان ــا چ ــما ت ــر ش ــه نظ ب
مشــتري مــداري و تــا چــه حــد ایــن اقدامــات ســودجویانه بــوده 

اســت؟
ــران  ــع در ای ــتر صنای ــر خــالف بیش ــی ب ــی گیاه ــای خوراک ــت روغن ه صنع
ــد  ــه می دانی ــور ک ــتند. همانط ــی هس ــال رقابت ــوده و کام ــدور ب ــار ب از انحص
ــم از  ــت را ه ــدگان بیشــترین منفع ــواره مصرف کنن ــی هم ــای رقابت در بازاره
ــه شــده  ــذا تخفیفــات ارائ ــد. ل محــل کیفیــت و هــم از محــل قیمــت می برن
در فروشــگاه های زنجیــره ای )کــه البتــه در 2 ســال گذشــته بــه هیــچ عنــوان 
خــارج از عــرف نبوده انــد(، بطــور کلــی در همیــن راســتا ارزیابــی می شــوند. 
ــل ماهیــت محصــول  ــه بدلی ــز ضــروری اســت ک ــه نی ــن نکت ــر ای ــا ذک منته
روغن هــای خوراکــی کــه جــزو کاالهــای اساســی می باشــند، گاهــا مشــاهده 
ــزه در مشــتریان  ــره ای جهــت ایجــاد انگی ــه فروشــگاه های زنجی ــردد ک می گ
بــرای خریــد کاالهــای دیگــر، روغــن یــا حتــی کاالهــای اساســی دیگــر را بــا 
ــه می نماینــد.  ــی کــه از محــل ســود خودشــان هزینــه میشــود ارائ تخفیفات

نکتــه دیگــر اینکــه بــا گســترش تعــداد و تنــوع فروشــگاه های زنجیــره ای در 
آینــده و در نتیجــه رقابتــی شــدن ایــن صنعــت، فروشــگاه های مزبــور جهــت 
ــر  ــع ه ــه مناف ــد زد ک ــت خواهن ــی دس ــه تمهیدات ــدگان ب ــب تامین کنن جل
ســه گــروه صنعــت روغــن، فروشــگاه های زنجیــره ای و مصــرف کننــدگان بــه 

منصفانه تریــن شــکل ممکــن تامیــن خواهــد گردیــد
شــهد: در مــورد اقداماتتــان در راســتاي مشــتري مــداري و 

ضمانت هــا و پشــتیباني تولیداتتــان را بیــان کنیــد؟
بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی ســختی کــه بــر اقتصــاد کشــور حاکــم اســت، 
ــت  ــن اولوی ــتریان، مهمتری ــای مش ــن نیازه ــت تامی ــر جه ــال حاض در ح

گفتگو با حسین نیکخواه
مدیرعامل شرکت مارگارین

صنعتی 
رقابتی و 
به دور از 

انحصار
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A+D روغن هاي آفتابگردان و کانوالي غني شده با ویتامین هاي

ــت  ــا قیم ــب و ب ــت مناس ــا کیفی ــع، ب ــه موق ــن ب ــن تامی ــرکت مارگاری ش
ــده در  ــف ش ــتراتژی تعری ــذا اس ــد. ل ــد می باش ــه تولی ــواد اولی ــی م رقابت
ــر طــرف  ــر ایــن مبنــا می باشــد کــه ب شــرکت مارگاریــن در حــال حاضــر ب
نمــودن نیازهــای مشــتریان هــدف اصلــی شــرکت بــوده و شــرکت مارگاریــن 
علی رغــم تالطمــات موجــود در تامیــن مــواد اولیــه خــود، ســعی می نمایــد 
کیفیــت و قیمــت محصــوالت خــود را حتــی از محــل کاهــش ســود شــرکت 
ثابــت نگــه داشــته و نوســانات مزبــور را بــه مشــتریان خــود انتقــال ندهــد. 
ــی داشــته  ــد ثابت ــاه گذشــته رون قیمــت محصــوالت شــرکت در طــول 2 م
ــه گــواه مشــتریان و مصرف کننــدگان اصلــی، محصــوالت شــرکت  اســت و ب

ــه دســتخوش نوســان نگردیــده اســت.  ــه هیــچ عنوان مارگاریــن نیــز ب
ــص و  ــم متخص ــک تی ــکیل ی ــا تش ــن ب ــرکت مارگاری ــر ش ــوی دیگ از س
ــروه ی  ــزاری جلســات گ ــار( طــی برگ ــه 2 ب ــه ای بطــور دوره ای )ماهیان حرف
ــن  ــام داده و آخری ــنجی انج ــر س ــود نظ ــف خ ــتریان مختل ــی، از مش کانون
ــد ــانی می نمای ــه روز رس ــود را ب ــوالت خ ــت محص ــا و کیفی ــت نیازه وضعی

شــهد: جدیدتریــن دســتاوردتان را نــام بــرده و ویژگي هــاي آن را 
بیــان کنیــد؟

ــاي آفتابگــردان و  ــه روغن ه ــوان ب ــوار مي ت ــد حــوزه خان از محصــوالت جدی
کانــوالي غنــي شــده بــا ویتامین هــاي A+D و همچنیــن تغییــرات ظاهــري 

ــگا اشــاره کــرد. ــب ام در لیبل هــاي محصــوالت و بســته بندي حل
ــتور کار  ــوار را دردس ــاي خان ــري در بطري ه ــرات ظاه ــا تغیی ضمن
داریــم کــه در آینــده نزدیــک آن را دربــازار مشــاهده خواهیــد کــرد.
درحــوزه صنــف وصنعــت نیــز واحــد تحقیــق و توســعه مارگاریــن 
بــا توجــه بــه نیازهــاي مشــتریان وشــرایط بــازار، فرموالســیون هاي 
جدیــد و بهینــه ســازي کیفیــت و ارزش روغن هــاي تولیــدي را در 

برنامــه کاري خــود دارد
توســط  تولیــد  رونــق  اقدامــات  مهمتریــن  شــهد: 
ــي  ــه ارزیاب ــت و آن را چگون ــي چیس ــاي اجرای ارگان ه

؟ مي کنیــد
ــده از  ــالم ش ــعار اع ــرار دادن ش ــو ق ــا الگ ــد ب ــر مي رس ــه نظ ب

ــا اهمیت تریــن و ضروري تریــن  ســوي مقــام معظــم رهبــري در ســال ۹8، ب
اقــدام دولــت در حمایــت از صنعــت روغــن بــه عنــوان کاالي اســتراتژیک و 
ــص آن  ــهیل در تخصی ــاز واردات و تس ــورد نی ــرخ ارز م ــت ن ــي، تثبی مصرف
ــه  ــت ک ــطه ها اس ــت واس ــردن دس ــاه ک ــي و کوت ــدگان واقع ــه تولید کنن ب
در نهایــت منتــج بــه کاهــش نــرخ تمــام شــده واقعــي روغــن خواهــد شــد. 
ــي  ــاي تخصیص ــال ارزه ــل و انتق ــل در نق ــاي عام ــدي بانک ه ــت ج حمای
ــر  ــد کاال از دیگ ــا تولی ــد ت ــد خری ــان فرآین ــدت زم ــردن م ــاه ک جهــت کوت
مــواردي اســت کــه لــزوم انجــام آن بــراي حمایــت از صنعــت روغــن کامــال 

احســاس مي شــود
شهد:پتانســیل صنعــت غــذا و بخصــوص شــیریني و شــکالت را در 

ــه تحلیــل مي کنیــد؟ بخــش اقتصــاد چگون
ــیل های  ــه پتانس ــت ک ــی از صنع ــش مهم ــوان بخ ــه عن ــی ب ــع غذای صنای
موجــود در هــر منطقــه را بــه طــور مطلــوب بــه کار می گیــرد نقــش بســزایی 

در اقتصــاد دارد.
ــري  ــه کارگی ــا ب ــوان ب ــش مي ت ــن بخ ــي در ای ــت خال ــه ظرفی ــه ب ــا توج ب
ــت و  ــدم برداش ــکاري ق ــش بی ــه کاه ــم در زمین ــح ه ــت هاي صحی سیاس
همزمــان بــا افزایــش بهــروري نســبت بــه افزایــش کمــي و کیفیــت تولیــدات 

اقــدام کــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه ارزش افــزوده باالیــي در ایــن بخــش از اقتصــاد وجــود 
دارد و همچنیــن اینکــه ایــن محصــوالت جــز تحریم هــا نیســت، مي تــوان از 

ظرفیــت ایــن بخــش در جهــت افزایــش ارزي آوري اســتفاده نمــود.

شهد: آیا در این بخش مي توان ارز آوري هم ایجاد نمود؟
یقینــا بلــه. بــه دلیــل اینکــه شــرکت مارگاریــن یکــي از بزرگتریــن 
تولیدکننــدگان اقــالم متنوعــي از روغن هــاي تخصصــي صنعــت شــیریني 
و شــکالت )شــامل روغــن هــاي ویــژه کیــک، کلوچــه، بیســکویت، بســتني 
ــطه  ــه واس ــد ب ــت، مي توان ــف اس ــته بندي هاي مختل ــایزها و بس و ...( در س
صــادرات ایــن محصول بــه بــازار کشــورهاي همســایه )افغانستان، پاکســتان، 
ــادرات  ــعه ص ــزایي در توس ــش بس ــه( نق ــیاي میان ــورهاي آس ــراق و کش ع

ــه ارزآوري شــود. غیــر نفتــي داشــته و منجــر ب
ــد و  ــد تولی ــع رش ــن مان ــي مهمتری ــه موانع ــون چ ــهد: اکن ش

ــت؟ ــش اس ــن بخ ــادرات در ای ص
- کمبــود منابــع ارزي در اختیــار بانــک مرکــزي )هــم در زمینــه نــوع ارز 
و هــم در زمینــه میــزان ارز( و زمــان بــر بــودن تخصیــص ارز بــه واحدهــاي 
ــاي  ــالت مجموعه ه ــن معض ــي از اصلي تری ــر یک ــال حاض ــدي در ح تولی
ــه  ــت ک ــي( اس ــن نبات ــده روغ ــرکت هاي تولیدکنن ــون ش ــدي )همچ تولی

ــه ایشــان از خــارج از کشــور تامیــن مي شــود. ــواد اولی م
ــده،   ــي ش ــر کارشناس ــاي کمت ــنامه ه ــدور بخش ــالوه ص ــه ع - ب
ــن روز  ــه گاه چندی ــه فاصل ــر ب ــا یکدیگ ــر ب ــا مغای ــض و گاه ــد و نقی ض
ــژه در زمــان ثبــت ســفارش و ترخیــص مــواد اولیــه  تولیدکننــدگان را بوی
ــزي  ــوان برنامه ری ــوده و ت ــردرگمي نم ــار س ــد دچ ــوط تولی ــروري خط ض
ــلب  ــا س ــوالت را از آنه ــع محص ــد و توزی ــت تولی ــخص جه مش

ــت. ــوده اس نم
-  توقــف تخصیــص ارز بــه واحــد هــاي تولیــدي طــي مــاه 
هــای اخیــر ســال ۹۷ و مجــددا از اواخــر تیــر مــاه ۹8 )و متعاقبــا 
ایجــاد گلــوگاه در مســیر تامیــن برخــي کاالهــاي اساســي داخــل( 
ــادرات آن  ــل از ص ــي ارز حاص ــدم بازگردان ــل ع ــه دلی ــا ب صرف
هــم در شــرایطي کــه بخشــنامه هاي صــادره در خصــوص نحــوه 
بازگردانــي و ...از شــفافیت الزم برخــوردار نبــوده و همچنیــن زیــر 
ــي  ــور بررس ــه منظ ــامانه اي ب ــتمي و س ــاخت هاي الزم سیس س
ــي  ــدازي و عملیات ــع راه ان ــه موق ــي شــرکت ها ب عملکــرد صادرات
ــدي  ــاي تولی ــره واحد ه ــر پیک ــري ب ــران ناپذی ــات جب ــت، ضرب ــده اس نش
وابســته بــه واردات مــواد اولیــه وارد نمــود. انتظــار مي رفــت بانــک مرکــزي 
بــا اخــذ تضامیــن و وثایــق بانکــي بــه صــورت موقــت تــا زمــان راه انــدازي 
سیســتم پاالیــش و بررســي اظهارنامه هــاي صادراتــي پروســه واردات 

ــود.  ــهیل مي نم ــا را تس ــرکت ه ش
در بخش صادرات موانع زیر قابل ذکر است:

ــي  ــادرات ناگهان ــت ص ــنامه هاي ممنوعی ــالغ بخش ــدور و اب 1-ص
و بــدون اطــالع قبلــي در صنایــع مختلــف طــي ســال ۹۷ زیان هــاي 
ــر واحد هــاي تولیــدي صــادرات محــور  ــده اي را ب ــي عدی ــر مال ــي و غی مال
ــو  ــي لغ ــدت کوتاه ــد از م ــا بع ــن ممنوعیت ه ــود. برخــي از ای ــل نم تحمی
گردیــد کــه بــه وضــوح نشــان از صــدور بخشــنامه بــدون انجــام مطالعــات 

ــي دارد. ــي کاف ــي هاي کارشناس و بررس
ــي  ــاي متول ــازمان ها و وزارت خانه ه ــي س ــل ناهماهنگ ــه دلی 2-ب
بندهــاي دســتورالعمل ها  صنایــع و محصــوالت مختلــف، گاه برخــي 
ــورد  ــور م ــازمان هاي مذک ــي از س ــرف یک ــادره از ط ــنامه هاي ص و بخش
ــردرگمي و  ــار س ــدي را دچ ــاي تولی ــوده و واحد ه ــر نب ــي دیگ ــد برخ تایی

بالتکلیفــي مي نمایــد.
۳-بروکراســي و سلســله مراتــب اداري پیچیــده و دســت و پاگیــر 
موجــود در ســازمان ها کــه موجــب اطنــاب پاســخ دهي بــه درخواســت هــا 

ــدگان اســت.   ــاي عمــده صادرکنن مي شــود، از چالش ه

صادرات به بازار 
کشورهاي همسایه 

)افغانستان، پاکستان، 
عراق و کشورهاي 
آسیاي میانه( نقش 
بسزایي در توسعه 
صادرات غیر نفتي 

دارد
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نفوذ دالل ها در بازار ماشین آالت صنعتی
جعفر شیوزی،  مدیرعامل شرکت کارخانجات صنعتی آرد ماشین

ــاره  ــری درب ــات بهت ــد تصمیم ــک می کن ــر کم ــه مدی ــات ب ــن اطالع ای
مســائلی همچــون نیــاز تعمیراتــی ماشــین آالت، تعییــن صحــت عملکــرد 
ماشــین و تعییــن محــدوده تلرانــس ماشــین بگیــرد. ماشــین آالت درحالــی 
جزئــی الینفــک از تولیــد هســتند کــه ایــن صنعــت در ایــران بــا برخــی 
دســت اندازها مواجــه اســت. ایــن روزهــا در بســیاری از گروه هــای 
ــا  ــا آی ــال تحریم ه ــد از اعم ــه بع ــت ک ــرح اس ــوال مط ــن س ــی ای صنعت
ــدون  ــی ب ــوزه موادغذای ــوص در ح ــی به خص ــین آالت صنعت ــد ماش تولی

ــه دارد؟ ــت انداز ادام ــا دس ــش ی چال
ــه چنــد نکتــه کلیــدی اشــاره کــرد.  ــه ایــن پرســش بایــد ب  در پاســخ ب
ــی  ــین آالت صنعت ــدگان ماش ــه تولیدکنن ــائلی ک ــن مس ــی از مهم تری یک
ــورد  ــه م ــواد اولی ــن م ــختی های تامی ــتند، س ــه هس ــا آن مواج ــروز ب ام
ــه ایــن دلیــل بیشــتر در هــم تنیــده شــده اند  نیــاز اســت. ایــن گره هــا ب
ــی از  ــورهای اروپای ــه از کش ــواد اولی ــده م ــا، عم ــش از تحریم ه ــه پی ک
ــواد  ــوان م ــروز دیگــر نمی ت ــا ام ــا وارد می شــد.  ام ــه آلمــان و ایتالی جمل
ــن  ــد ماشــین آالت صنعتــی در کشــور را از ای ــرای تولی ــاز ب ــه موردنی اولی
ــون ارز  ــه اکن ــرد. البت ــداری و وارد ک ــتقیم خری ــورت مس ــورها به ص کش
ــه از ســمت  ــه در دســترس اســت ک ــواد اولی ــن م ــه ای ــرای تهی ــی ب کاف
ــی واردات  ــا مشــکل اصل ــن می شــود، ام ــل صــادرات تامی واردات در مقاب
ــن محصــوالت دور  ــا راه واردات ای ــن محصــوالت اســت. تنه مســتقیم ای
زدن تحریم هاســت. مثــال می تــوان بــا یــک شــرکت واســطه ای در ترکیــه 
یــا دبــی همــکاری کــرد و از ایــن مســیر واردات مــورد نیــاز را بــه انجــام 
رســاند؛ کمــا اینکــه پیــش از ایــن بــرای پــروژه ســوریه به ناچــار از اروپــا 
بــه دبــی اجنــاس ارســال می شــد تــا تغییــر اســناد صــورت بگیــرد و بعــد 
ــه کشــور انتقــال داده می شــد. امــا ایــن اقــدام و راهــکار، نه تنهــا  از آن ب
ــن  ــدگان می گذاشــت، بلکــه ای ــادی روی دســت تولیدکنن ــای زی هزینه ه
ــد  ــه مقص ــده ب ــداری ش ــاس خری ــه اجن ــت ک ــال داش ــک را به دنب ریس

نهایــی یعنــی بــه دســت تولیدکننــده نرســد.
ــت  ــر شــدن قیمــت تمام شــده، صنع ــد براب ــل چن ــان، به دلی ــن می  در ای
ــن  ــت کــردن، دور می شــود. ای ــه رقاب ــز از مرحل ماشــین آالت صنعتــی نی
چالش هــا درحالــی در مســیر واردات مــواد اولیــه بــه کشــور قــرار گرفتــه 
اســت کــه درحال حاضــر دالل هــا هــم روی دیگــری از دســت اندازها را برای 
تولیــد ماشــین آالت صنعتــی پدیــد آورده انــد. دالل هــا در بــازار می گوینــد 
ــن و  ــا چی ــا ب ــرا آنه ــد زی ــی ندارن ــا یکدیگــر فرق ــی ب ماشــین آالت صنعت
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــات را راه می اندازن ــن تبلیغ ــا ای ــد. آنه ــه کار می کنن ترکی
ــت گذاران  ــد. سیاس ــین آالت وارد کنن ــتقل ماش ــورت مس ــان به ص خودش
نبایــد اجــازه دهنــد هــر فــردی بــه امــر واردات مبــادرت ورزد. دلیــل ایــن 
ممانعــت هــم بســیار روشــن اســت؛ زیــرا زمانــی کــه محصــوالت مشــابهی 
ــا داد  ــول به ــان محص ــه واردات هم ــد ب ــود، نبای ــد می ش ــور تولی در کش
تــا زمینــه بــرای تقویــت ســاخت داخــل فراهــم شــود. بــه ظاهــر اجبــار 
ــد  ــواب می ده ــا ج ــع دالل ه ــرای من ــت گذار ب سیاس
امــا دالل هــا بــرای دور زدن قوانیــن چنــد راه را دنبــال 

ــن اســت کــه دالل هــا از عواملــی کــه در وزارت  می کننــد. یکــی از شــیوه ها ای
صمــت فعالیــت دارنــد شــکایت یــا اذیت شــان می کننــد. راه بعــدی ایــن اســت 
کــه کاالهــا را بــه مناطــق آزاد وارد می کننــد و بعــد هــم از ایــن مناطــق بــدون 

ــد.  ــه ســایر شــهرها منتقــل می کنن ــی ب پرداخــت هزینه هــای جانب
ایــن شــیوه بــه ایــن دلیــل در میــان دالالن باب شــده کــه واردات از مناطــق آزاد 
بــه مجوزهــای وزارت صمــت نیــازی نــدارد. بــه ایــن  ترتیــب مشــاهده می شــود 
ــه  ــا مشــتریان ب ــف متوســل می شــوند ت ــواع راه هــای مختل ــه ان ــا ب کــه دالل ه
ســمت اجنــاس چینــی و تــرک ســوق داده شــوند و ســراغی از کاالهایــی کــه 
ــالب  ــل انق ــد. در اوای ــد، نرون ــری می کن ــا براب ــا اروپایی ه ــت ب ــر کیفی از نظ
ــی در  ــاخت و خودکفای ــر س ــاس آن دفت ــه براس ــود ک ــده ب ــن ش ــی تدوی قانون
وزارت صنایــع ســنگین ســابق بــه کاالهایــی کــه مشــابه ســاخت داخل داشــتند، 
اجــازه ورود نمــی داد؛ امــا درحال حاضــر دالل هــا به رغــم اینکــه چنیــن قانونــی 
هنــوز وجــود دارد و بــا اینکــه امســال، ســال حمایــت از تولیــد نام گــذاری شــده 
اســت، بــا بنگاه هــای مختلــف زد و بنــد می کننــد تــا هــر مــدل جنســی را بــه 
ایــران وارد کننــد. می تــوان گفــت در ایــن شــرایط تولیدکننــدگان واقعــی، تنهــا 

ــده اند. ــاچی ش ــک تماش ی
 ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از ایــن کاالهــا 100 درصــد در داخــل کشــور 
ــی از خــارج از کشــور وارد  ــن محصول ــازی نیســت چنی ســاخته می شــوند و نی
ــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــند  ــد ای ــن سیاســت گذاران بای شــود. بنابرای
ــی، حضــور  ــدگان ماشــین آالت صنعت ــی تولیدکنن ــن معضــل فعل ــه بزرگ تری ک
ــش  ــن چال ــت از ای ــرای برون رف ــت. ب ــت اس ــن صنع ــا در ای ــگ دالل ه پررن
چنــد راهــکار بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد. دالل هــا بــه دلیــل دو منفعــت، 
مشــتری را بــرای خریــد ماشــین آالت وارداتی شــان ترغیــب می کننــد. آنهــا بــه 
مشــتریان می گوینــد مــا کاری می کنیــم کــه زمانــی کــه شــما ایــن جنــس را 
ــی بگیرید.درســت  ــا معافیــت کامــل واردات ــی بگیــرد و ضمن ــد، ارز نیمای بیاوری
اســت کــه شــورای عالــی انقــالب دســتورالعملی را ســال ها پیــش صــادر کــرده 
کــه ماشــین آالت خــط تولیــد معــاف از مالیــات گمرکــی هســتند، امــا نــه بــرای 

ــد می شــوند. ــران تولی ــه در ای ــی ک آنهای
 دالل هــا از ایــن تبصــره اســتفاده می کننــد و حتــی حــق دولــت را هــم 
ــت  ــم پرداخ ــی را ه ــوارض گمرک ــود ع ــه س ــا ک ــن معن ــه ای ــد. ب می خورن
ــی را  ــدگان واقع ــود و تولیدکنن ــق خ ــه ح ــر اینک ــت به خاط ــد. دول نمی کنن
بگیــرد، بایــد مانــع معافیت هــای گمرکــی شــود. دومیــن اقــدام ایــن اســت کــه 
ــد  ــا حــدودی می توان ــن دو مســیر ت ــی داده نشــود. ای ــن گــروه ارز نیمای ــه ای ب
ــر  ــی را کمرنگ ت ــین آالت صنعت ــد ماش ــت تولی ــا در صنع ــذاری دالل ه تاثیرگ
کنــد. بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت کــه امــروزه کشــورهای توســعه یافته، 
ــه روز  ــین آالت ب ــا و ماش ــان از تکنولوژی ه ــت محصوالتش ــای کیفی ــرای ارتق ب
ــد در  ــت تولی ــه روز کیفی ــد روز ب ــان می ده ــا نش ــد. ارزیابی ه ــتفاده می کنن اس
ــا کیفیــت محصــوالت  ــاال مــی رود کــه ایــن موضــوع مســلما ب ایــن کشــورها ب
ــا و اتوماســیون  رابطــه  مســتقیمی دارد. از ســوی دیگــر، پاییــن آوردن هزینه ه
ــرا  ــت، زی ــر اس ــیار موث ــد بس ــک کار می کنن ــورت اتوماتی ــه به ص ــا ک کارخانه ه

براســاس آن ســرمایه گذاری ها ســودآور می شــوند.

ــه اســتفاده از اتوماســیون و ماشــین آالت مکانیــزه به جــای نیــروی  ــع ب ــران و صاحبــان صنای ــوژی موجــب تمایــل مدی ــع و تکنول ــزون صنای رشــد روزاف
انســانی شــده اســت. ماشــین آالت صنعتــی یکــی از اجــزای جدانشــدنی تولیــد هســتند؛ بنابرایــن اطمینــان از کارکــرد صحیــح و توانایــی ماشــین آالت در 

ــادی دارد. حفــظ تلرانس هــای تعییــن شــده و تولیــد یکنواخــت اهمیــت بســیار زی

منبع : دنیای اقتصاد
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بررسی استفاده از پوسته دانه کاکائو بعنوان 
محصولی با ارزش افزوده

محصولــی کــه بــا اســتفاده از کاکائــو تهیــه مــی گــردد، شــکالت نامیــده مــی شــود. شــکالت در واقــع نوعــي 
امولسیون است که در آن فاز مـــایع را کره کاکـــائو و فـــاز پراکنـــده را ذرات پـــودر کاکـــائو و شـــکر تـــشکیل 
مــي دهنــد. تولیــد شــکالت بــدون کاکائــو امــری غیــر ممکــن اســت. پــودر کاکائــو و کــره کاکائــو از دانه هــای 
ــو عبارتنــد از: غــرب  ــرای کشــت کاکائ ــا( تهیــه می شــود. ســه ناحیــه اصلــی ب ــو )تئوبروم میــوه درخــت کاکائ
آفریقــا، جنــوب شــرقی آســیا و آمریــکای جنوبــی. پنــج کشــور ســاحل عــاج، غنــا، اندونــزی، برزیــل و نیجریــه 
ــو غــالف هایــی تولیــد مــی کنــد کــه از  ــو، در جهــان هســتند. درخــت کاکائ تولیــد کننــده هــای عمــده کاکائ
پالــپ و لوبیاهــای خــام کاکائــو تشــکیل شــده انــد. غــالف هــا، 15 تــا ۳0 ســانتیمتر طــول و 8 تــا 10 ســانتیمتر 
عــرض دارد. غــالف هــای رســیده، زرد یــا نارنجــی رنــگ مــی باشــند و حــدود 500 گــرم وزن دارنــد. هــر میــوه 
حــاوی 50-۳0 دانــه اســت. پوســته بیرونــی میــوه هــا ســخت و محکــم هســتند و زمانیکــه کامــال مــی رســند 
چیــده مــی شــوند. میــوه هــای رســیده، از وســط بــه دو نیــم تقســیم مــی شــوند. دانــه هــای کاکائــو بصــورت 
ــه  کامــل جــدا شــده و داخــل جعبــه هــای چوبــی قــرار داده مــی شــوند. در اثــر تجمــع  وگرمــای محیــط، دان
هــا تخمیــر شــده  و رنــگ، عطــر و بویشــان تغییــر مــی کنــد. در واقــع حــرارت محیــط، منجــر بــه تولیــد مــواد 
ــو مــی شــود. پــس از عمــل  ــه شــده کــه در نهایــت ســبب تولیــد طعــم طبیعــی کاکائ شــیمیایی خــاص در دان
تخمیــر، قبــل از آنکــه دانــه هــا بــه کارخانــه تولیــد شــکالت حمــل شــوند خشــک مــی شــوند. عــدم خشــک 
کــردن صحیــح ســبب کپــک زدن دانــه هــا و در نتیجــه تولیــد طعــم نامطلــوب در دانــه هــا مــی گــردد. پــس از 
انتقــال بــه کارخانــه، دانــه هــا را بــا هــدف تســهیل جداســازی پوســته، کاهــش رطوبــت و افزایــش عطــر و طعــم 
شــکالت  برشــته مــی نماینــد. معمــوال دانــه هــای برشــته نشــده طعــم خیلــی تنــد و تلــخ و گســی دارنــد. پــس 
ــی، جهــت خــروج  کــره  ــه هــای کاکائوی ــع لپ ــا در واق ــا ی ــه ه ــو، دان ــه هــای کاکائ از جداســازی پوســته از دان
کاکائــو وارد مرحلــه آســیاب مــی شــوند.کیک فشــرده حاصــل، جهــت تولیــد پــودر کاکائــو بیــن دو غلتــک خــرد 
مــی شــود و پــس از عبــور از یــک لولــه بــزرگ بــا جریــان هــوا و خنــک شــدن کامــل، آمــاده  بســته بنــدی مــی 
گــردد. در پایــان ایــن فرآینــد، پوســته بــه عنــوان محصــول جانبــی و ضایعــات از خــط تولیــد خــارج  میگــردد. 
الزم بــه ذکــر اســت وجــود پوســته در شــکالت، تأثیــر نامطلوبــی بــر کیفیــت محصــول نهایــی خواهــد گذاشــت. 
بــا در نظــر گرفتــن تولیــد ســاالنه جهانــی دانــه کاکائــو، میــزان ضایعــات آن شــامل پوســته   در حــدود 700 هــزار 
ــات  ــد ترکیب ــته همانن ــاال در پوس ــه ای ب ــا ارزش تغذی ــی ب ــود ترکیبات ــود. وج ــن زده می ش ــال تخمی ــن در س ت
ــی  ــه محصول ــم ، آن را ب ــگ و طع ــر در رن ــل موث ــا و عوام ــا، لیپیده ــی، تئوبرومین ه ــای رژیم ــی، فیبره فنولیک
مغــذی تبدیــل کــرده  اســت. در ســال های اخیــر، اســتفاده بهینــه از محصــوالت جانبــی کشــاورزی نظیــر پوســته 

کاکائــو توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده  اســت. 

مارال خوش کیش
مدیر تحقیق و توسعه شرکت رضوان شکالت )باراکا (
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ــته  ــود در پوس ــات موج ــی ترکیب ــا برخ ــنایی ب آش
ئو کا کا

ــو  ــته کاکائ ــزء پوس ــن ج ــوان اصلی تری ــر بعن ــر :  فیب فیب
بیــش از 50% پوســته را تشــکیل می دهــد. ایــن منبــع 
ــده  ــل پرکنن ــک عام ــوان ی ــوان  بعن ــر را می ت ــی از فیب غن
ــی اســتفاده کــرد.  ــری در فرموالســیون مــواد غذای و کــم کال
ــی  ــری دریافت ــث کاهــش کلســترول و کال ــر باع مصــرف فیب
می گــردد و در کنتــرل قنــد خــون نقــش بســزایی دارد. فیبــر 
ــو برشــته شــده بعــد از فرآینــد تمیــز  ــو ازپوســته کاکائ کاکائ
کــردن، آســیاب و اســتریل کــردن طــی یــک فرآینــد فیزیکــی 
ــه  ــد هرگون ــول فاق ــن محص ــذا ای ــود . ل ــی ش ــتخراج م اس
ــی  ــوب م ــی محس ــوده و 100% طبیع ــیمیایی ب ــی ش افزودن
ــم  ــر و طع ــوه ای،  عط ــگ قه ــر دارای  رن ــن فیب ــود.  ای ش
مشــابه پــودر کاکائــو و فاقــد هرگونــه عطــر و طعــم خارجــی 
اســت کــه بــا تکیــه بــر ایــن مزیــت مــی تــوان از فیبــر کاکائــو 
بــه عنــوان جایگزین بخشــی از پــودر کاکائــو در فرموالســیونها 
ــه  ــه تنهــا ب اســتفاده کــرد. از آنجایــی کــه امــروزه از فیبــر ن
عنــوان یــک ترکیــب فراســودمند یــاد مــی شــود بلکــه دارای 
ــی  ــای غذای ــیون ه ــیاری در فرموالس ــردی بس ــواص کارب خ
صنایــع مختلــف اســت کــه از جملــه ایــن کاربردهــا میتــوان 

ــر اشــاره نمــود. ــه مــوارد  زی ب
صنایع لبنی

بهبــود قابلیــت بــرش خــوری پنیرهای ســخت، بهبــود کیفیت 
پنیــر فــرآوری شــده، عامــل ضــد کلوخــه در محصــوالت رنــده 
شــده، کاهــش نشــتی پنیرهــای بســته بنــدی شــده در ظروف 
فنجانــی، افزایــش مــدت مانــدگاری ، بهبــود رئولــوژی )خواص 
جریانــی(، بهبــود مقاومــت و کاهــش آب انــدازی در دســرهای 

شــیری، پودینــگ و کاســتردها

صنایع پخت
ــدگاری، بهبــود شــکل پذیــری ، بهبــود بافــت،  افزایــش زمــان مان
ــای  ــی در فراینده ــرژی مصرف ــش ان ــم، کاه ــده طع ــت کنن تقوی
ــر  ــه محصــول در اث اکســتروژن و خشــک کردن،کاهــش آســیب ب
حمــل  و نقــل، بهبــود عملکــرد و کاهــش زمــان ورز دادن خمیــر 

بیســکویت
 صنایع گوشتی

جایگزیــن چربــی، ثبــات کیفیــت محصــول، عطــر و طعــم طبیعــی، 
کاهــش چروکیدگــی درهنــگام ســرخ کــردن

کاهش نشتی در بسته های تحت خال
پاستا و ماکارونی

ــان  ــش زم ــدن ،کاه ــک ش ــرعت خش ــش س ــت، افزای بهبودکیفی
ــت ــان پخ ــبندگی در زم ــش چس ــت ،کاه پخ

بهبود رئولوژی خمیر و تقویت طعم محصول 
ــی از  ــیار خوب ــع بس ــن  منب ــو همچنی ــته کاکائ ــن : پوس پکتی
ــتند  ــده ای هس ــدی پیچی ــات قن ــا ترکیب ــت. پکتین ه ــن اس پکتی
کــه غالبــا بعنــوان ترکیبــات ژل دهنــده در صنایــع غذایــی، صنایــع 

ــود.  ــتفاده می ش ــی اس ــتی و آرایش ــی، بهداش داروی
ــی  موجــود در پوســته بیــن 185-50 گــرم در هــر  ــی: چرب چرب
ــو  ــا کره کاکائ ــه ب ــی در مقایس ــن چرب ــت. ای ــر اس ــرم متغی کیلوگ
ــزان  ــال می ــرای مث ــت. ب ــتری اس ــه ای بیش ــواص تغذی دارای خ
لینولئیک اســید در چربــی پوســته دو برابــر کره کاکائــو اســت. 
ــی،  ــال غذای ــت فع ــات زیس ــال: ترکیب ــت فع ــات زیس ترکیب
ــوده  ــی طبیعــی هســتند کــه دارای فعالیــت بیولوژیکــی ب ترکیبات
ــه ای  ــش ارزش تغذی ــی باعــث افزای ــواد غذای ــا در م و حضــور آن ه

می گــردد.
 ترکیبــات زیســت فعــال بــه دلیــل نقــش تائیــد شــده آن هــا در 
ــه بیماریهــا نقــش  رشــد و نمــو انســان و کاهــش ریســک ابتــال ب
مهمــی در حفــظ ســالمت و ایمنــی جامعــه ایفا مــی کننــد. ازجمله 
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ــا،  ــرد. پلی فنل ه ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــات میت ــن ترکیب ای
کافئیــن، تئوبرومیــن و تئوفیلیــن. پلــی فنــل هــا مهمتریــن دســته 
امــروزه  می شــوند  محســوب  طبیعــی  آنتی اکســیدان های  از 
ــرات ضد ســرطانی، ضــد آنتروژنیــک، ضــد زخــم معــده،  بدلیــل اث
ــی  ــتم ایمن ــت سیس ــز تقوی ــی و نی ــیت، آنتی میکروب ــد حساس ض
ــع  ــوان منب ــو بعن ــرار گرفته اند.کاکائ ــت ق ــورد اهمی ــدن بســیار م ب
غنــی از پلی فنل هــا محســوب می شــود. کــه حــدود %15-20 
ــه  ــی در زمین ــات فراوان ــود. تحقیق ــامل می ش ــو را ش ــی کاکائ وزن
عملکــرد آنتی اکســیدانی پــودر کاکائــو موجــود اســت و کمتــر بــه 
ــامل  ــه ش ــی دان ــات جانب ــیدانی ترکیب ــت آنتی اکس ــت ظرفی اهمی
پوســته کــه منبــع بســیار ارزان قیمتــی از آنتی اکســیدان طبیعــی 

ــت. ــاره شده اس ــود اش ــوب می ش محس
کافئیــن:  کافئیــن  نوعــی مــاده آلکالوئیــدی اســت کــه بــه طــور 
ــای،  ــوه، چ ــه قه ــه دان ــی از جمل ــواد غذای ــی م ــی در برخ طبیع
ــی  ــیون برخ ــود.کافئین در فرموالس ــی ش ــت م ــو یاف ــه کاکائ دان
ــاده،  ــن م ــود. ای ــتفاده میش ــابه اس ــه نوش ــیدنی از جمل ــواع نوش ان
ســبب ایجــاد طعــم تلخــی مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت کافئیــن  
محــرک سیســتم عصبــی و تنفســی اســت و ضربــان قلــب را 
ــود در  ــر موج ــات دیگ ــد. از ترکیب ــی باش ــرده و ادرار آور م ــاال ب ب
پوســته،میتوان بــه تئوبرومیــن اشــاره کــرد کــه جــز بــا ارزش تریــن 
ــن  ــی شــود. ای ــدی م ــی تقســیم بن ــات محصــوالت کاکائوی ترکیب
ترکیــب گیاهــی در بــرگ چــای و درخــت کاکائــو یافــت می شــود. 
ــرات  ــن دارد و دارای اث ــه کافئی ــبیه ب ــاختاری ش ــن س تئوبرومی

ــت.  ــرفه اس ــاط آور و ضدس ــرک، نش مح
در زیــر جــدول ترکیبــات موجــود در مغــز و پوســته کاکائو مقایســه 

ــت  گردیده اس
ترکیب شیمیایی)برحسب درصد( لوبیای کاکائو

  

کاربردهای استفاده از پوسته کاکائو در صنعت مختلف 
تحقیقــات متعــددی در زمینــه اســتفاده از پوســته کاکائــو 
بعنــوان محصــول جانبــی صنعــت شــکالت، انجــام شــده  اســت 
ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه از مهمتری ک

* استفاده در جیره غذایی دام و طیور
* استفاده بعنوان فیلتر زیستی پسماندها در صنعت غذا

* کاربردهــای دنــدان پزشــکی بــا هــدف جلوگیری از پوســیدگی 
ن  دندا

ــی در  ــود طبیع ــوان ک ــاورزی بعن ــت کش ــتفاده در صنع * اس
ــی ــه  فرنگ ــرورش گوج پ

ــن  ــیون مافی ــی در فرموالس ــن چرب ــوان جایگزی ــتفاده بعن * اس
ــه  ــق نشــان داد ک ــن تحقی ــای شــکالتی و کیــک. )نتیجــه ای ه
افــزودن پوســته کاکائــو بــه دلیــل جــذب رطوبــت توســط فیبرها 
منجــر بــه بهبــود بافــت و افزایــش زمــان مانــدگاری نمونــه هــای 

کیــک و مافیــن شــد(.
ــوان  ــنگین، بعن ــزات س ــد فل ــو فاق ــته کاکائ ــودر پوس ــد پ *تولی

ــو ــودر کاکائ ــن پ جایگزی
ــتفاده از  ــا اس ــکالت ب ــده ش ــل طعم دهن ــد عام تولی  *
هیدرولیــز آنزیمــی پوســته کاکائــو کــه منجــر بــه تولیــد آرومــای 

واقعــی شــکالت و احســاس دهانــی مطلــوب گشــت.
اســتفاده بــه عنــوان نگهدارنــده جهــت کاهــش فســاد   *

گاو  گوشــت  در  اکســیداتیو 
ــا و  ــی، داروه ــای رژیم ــی در مکمل ه ــوان افزودن ــتفاده بعن   اس

ــترول ها ــزان فیتوس ــودن می ــاال ب ــطه ب ــی بواس ــواد آرایش م
ــیدان  ــوان آنتی اکس ــو بعن ــته کاکائ ــتفاده از پوس ــنهاد اس *پیش
طبیعــی و جایگزیــن آنتی اکســیدان های ســنتزی در روغن هــای 

ســرخ کردنی
*استفاده بعنوان سوخت زیستی در تولید انرژی

از دفــع  بــه مشــکالت زیســت محیطی حاصــل  توجــه  بــا 
ــات  ــوان ضایع ــو بعن ــته کاکائ ــه از پوس ــتفاده بهین ــا، اس زباله ه
کارخانــه شــکالت، مــی تواندگامــی بــزرگ در جهــت حــل ایــن 
مشــکل باشــد کــه البتــه مســتلزم انجــام پژوهش هــای دقیق تــر 
ــه  ــرد ک ــا ک ــود ادع ــی ش ــی م ــور کل ــت. بط ــترده تر اس و گس
میتــوان از ایــن مــاده بــه عنــوان یــک مــاده افزودنــی طبیعــی و 
یــا منبعــی غنــی از فیبــر در فرموالســیون هــای غذایــی اســتفاده 

کــرد.
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ــان نوشــابه های گازدار و امولســیون های  ــد اســانس و بنی ــا هــدف تولی ــان اســانس ب ــر آری ــع کیمیاگ ــدی صنای شــرکت تولی
میــوه ای واقــع در منطقــه صنعتــی اشــتهارد در زمینــی بــه وســعت 10000 مترمربــع ســاخته شــده اســت و در همیــن ارتبــاط 
ــه ســاخت و مجــوز آزمایشــگاه اکرودیتــه مجــاز  ــرداری ســازمان غــذا و دارو، پروان ــه بهــره ب ــع، پروان ــرداری صنای ــه بهــره ب پروان

تولیــدی را اخــذ کــرده اســت.
شــرکت صنایــع کیمیاگــر آریــان اســانس یکــی از اولیــن تولیــد کننــدگان اســانس های خوراکــی در ایــران اســت کــه بــه صــورت 
تخصصــی در صنعــت اســانس و امولســیون فعالیــت دارد، بنابرایــن در گامــی موثــر، نســبت بــه جــذب نیروهــای متخصــص کــه 
دارای دیــدگاه بیــن المللــی و در راســتای تحقــق اهــداف ســازمانی باشــند، اقــدام می نمایــد و گفتگــو بــا مالــک اســدی از مدیــران 
بــا ســابقه و دارای تجــارب مختلــف در شــرکت ها و موسســات مختلــف زیــر مجموعــه بنیــاد مســتضعفان، مجتمــع اقتصــادی و ... 

کــه اکنــون مدیریــت شــرکت را بــر عهــده دارد، بــه شــرح زیــر اســت.

بــه عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان داخلــی در 
ــما را از  ــی ش ــاخص های ــه ش ــانس چ ــت اس صنع

ــد؟  ــی کن ــز م ــران متمای دیگ
ــد  ــا ص ــر ت ــامل 1- صف ــرکت ش ــای ش ــاخص و ویژگی ه ش
بــودن پروســه طراحــی و تولیــد محصــوالت ایــن مجموعــه، 
ــتری  ــرد مش ــردد، 2- رویک ــه می گ ــتریان ارائ ــه مش ــه ب ک
ــاری،  ــرکای تج ــوان ش ــتریان بعن ــا مش ــل ب ــور و تعام مح
ــه  ــر ب ــه منج ــدات ک ــه روز تولی ــوی ب ــتفاده از الگ ۳- اس
پتاســیل  و  انحصاری شــدن  محصــوالت،  درســبد  تنــوع 
ــتری و  ــاز مش ــا نی ــب ب ــد متناس ــوالت جدی ــد محص تولی
رقابــت بــا رقبــای خارجــی را تســهیل و اطمینــان و اعتمــاد 
ــتفاده  ــت، ۴- اس ــوده اس ــاد نم ــتریان ایج ــل مش را در پن
ــأ  ــد و نهایت ــات مشــاوره ، طراحــی و تولی مشــتریان از خدم
ــاره  ــتری اش ــد مش ــط تولی ــدی در خ ــول تولی ــت محص تس
ــت  ــن صنع ــول در ای ــر تح ــویی دیگ ــن از س ــرد. همچنی ک
موجــب تنــوع تولیــدی در ســالهای اخیــر بــرای پاســخگویی 
ــه ذائقــه مصــرف کننــدگان نهایــی شــده اســت. بنابرایــن  ب
ــا نــوآوری و رعایــت کامــل کیفیــت  شــرکت ســعی کــرده ب
ایــن امــر را محقــق و پاســخگوی مشــتریان باشــد. بــه همین 
ــور  ــتفاده شــرکت بط ــورد اس ــه م ــواد اولی ــه م منظــور، کلی
ــا دانــش روز  کامــل از تأمین کننــدگان اروپایــی و منطبــق ب
دنیــا تهیــه مــی گــردد، ایــن موضــوع بســیار امیــدوار کننــده 
اســت کــه بــا تمهیــدات انجــام شــده، تغییــرات و مشــکالت 
تحریــم هــا اثــر قابــل مالحظــه ای را بــرای شــرکت بوجــود 
نمــی آورد. شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن 
ــد از  ــی توان ــد، م ــی باش ــطه ای م ــع واس ــت از صنای صنع

نظــر اقتصــادی و تــدوام در کاهــش قیمــت تمــام شــده و انبــاداری 
ــد. ــا نمای ــز نقــش بســزایی ایف ــدی مشــتری نی محصــوالت تولی

و  اســانس  آریــان  شــرکت  برنامه هــای  و  اهــداف 
چگونــه  اخیــر  ســال های  طــی  در  آن  جهت گیــری 

اســت؟ شــده  برنامه ریــزی 
ــدی  ــز مســتثنی از شــرکت های تولی ــن شــرکت نی ــدون شــک ای ب
نبــوده اســت امــا بــا توجــه بــه چنــد ســال حضــور در بــازار داخلــی 
گام موثــری برداشــته شــده  اســت از جملــه مــواردی کــه در قبــل 

ــز اشــاره نمــود: ــر نی ــوارد زی ــه م ــوان ب ذکــر شــد می ت
ــا دســتگاه ها  راه انــدازی آزمایشــگاه و تحقیــق و توســعه مجموعــه ب
و تجهیــزات مــدرن طیــف وســیعی از محصــوالت مــورد نیــاز 
مشــتریان را بــا بــر اســاس صنایــع مختلــف بــا نوآوری هــا، 
ــت و  ــا کیفی ــه کاالی ب ــوالت و ارائ ــت محص ــل کیفی ــت کام رعای
ــه  ــا ذائق ــه ب ــوهان و ... ک ــز، س ــه گ ــانس ها از جمل ــازی اس بومی س
ــد  ــه تولی ــه مرحل ــق دارد را ب ــی تطبی ــدگان داخل ــای مصرف کنن ه
ــرای اســتفاده مشــتریان  ــز ب ــکان را نی ــن ام ــاند و ای ــروش برس و ف
جهــت انحصــاری نمــودن فرموالســیون فراهــم کرده اســت و توســعه 
ایــن صنعــت نیــز انگیــزه ای را بــرای ترغیــب ســرمایه گذاران بــرای 
ــه  ــا مواد اولی ــد، ت ــاد می نمای ــت ایج ــن صنع ــرمایه گذاری در ای س
مــورد مصــرف را در داخــل تولیــد و نیــاز کشــور بــه منابــع خارجــی 

ــه همــراه داشــته باشــد.  کاهــش و گســترش اشــتغال را ب
و  دنیــا  روز  آالت  ماشــین  مدرن تریــن  از  اســتفاده  همچنیــن 
ــن  ــای نوی ــی و روش ه ــتانداردهای جهان ــن اس ــا باالتری ــه ب مواداولی
ــوالت  ــت محص ــده اس ــبب ش ــرب س ــن مج ــا متخصصی ــدی ب تولی
ــا  ــد و ب ــت تولی ــات کیفی ــا ثب ــرکت ب ــیون های ش ــانس و امولس اس

ــد.  ــت نمای ــت رقاب ــن صنع ــای ای رقب

تحـول درصنـعت 
برای پاسخگویی به ذائقه مصرف کنندگان نهایی

گفتگو با مالک اسدی، مدیریت تولیدی صنایع کیمیاگر آریان اسانس
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چرا سرمایه گذاران از صنعت 
گریزانند؟

فرخ قبادی، کارشناس اقتصادی

ــش  ــه مســووالن آن بی ــت ک ــوان یاف ــان می ت ــر کشــوری را در جه کمت
از زمامــداران کشــور مــا در ضــرورت حمایــت از تولیــد و صنعــت 
ــه و نماینــدگان مجلــس در ســخنرانی ها  ــد. اعضــای کابین ســخن بگوین
ــت  ــت را اولوی ــد و صنع ــق تولی ــرای رون ــالش ب ــان ت و مصاحبه هایش
قضائیــه  قــوه  مســووالن  می کننــد.  قلمــداد  خــود  کاری  نخســت 
ــد و  ــه تولی ــی ب ــاد زیرزمین ــاق کاال و اقتص ــه قاچ ــی ک ــدام از لطمات م
ــه  ــد ب ــان را تهدی ــد و متخلف ــد ســخن می گوین ــی می زنن ــت داخل صنع
ــی را  ــچ صاحــب منصب ــت هی ــد. در حقیق ــای ســخت می کنن مجازات ه
ــق  ــه رون ــم ک ــی و خــواه در اســتان ها، ســراغ نداری خــواه در ســطح مل
ــادی  ــامانی های اقتص ــی از نابس ــد رهای ــور را کلی ــت کش ــد و صنع تولی

ــد. ــداد نکن کشــور قلم
 پــس چــرا کشــتی صنعــت کشــور بــه گل نشســته و صاحبــان ســرمایه 
از ورود بــه حــوزه تولیــد گریزاننــد؟ ایــن کــدام نیــروی جادویــی اســت 
کــه در مقابــل جبهــه گســترده و قدرتمنــدی کــه عمــال همــه اهرم هــای 
اقتصــادی کشــور را در دســت دارد و بــرای حمایــت از تولیــد و صنعــت 
ــر آب  ــش ب ــات آن را نق ــرده و تصمیم ــم ک ــد عل ــد، ق ــالش می کن ت

می ســازد؟
 البتــه در شــرایط کنونــی بخشــی از وضعیــت نابســامان تولیــد و صنعــت 
ــام نشــان  ــار و ارق ــا آم ــه اســت. ام ــای ظالمان کشــور ناشــی از تحریم ه
می دهنــد وضعیــت اســفبار تولیــد و صنعــت مــا منحصــر بــه دوره هــای 
تحریــم نیســت. ناکامــی متولیــان اقتصــاد کشــور مــا در رونــق بخشــیدن 
ــه ســحر  ــز ربطــی ب ــه تولیــد و افزایــش ســرمایه گذاری در صنعــت نی ب
و جــادو نــدارد. شــاید واقعیــت امــر ایــن باشــد کــه نیــت خیــر برخــی 
ــتند، در  ــت هس ــد و صنع ــت از تولی ــتار حمای ــه خواس ــووالنی ک از مس
ــان  ــتری برایش ــت« بیش ــه »مطلوبی ــری ک ــای نیرومندت ــل انگیزه ه مقاب

ــازد. ــگ می ب ــد، رن ــان می آورن ــه ارمغ ب
ــه  ــد. ب ــد می کنن ــرض آخــری را تایی ــن ف ــات موجــود ای ــار و اطالع  آم
ــر صنعــت، معــدن و تجــارت، ســهم بخــش صنعــت  ــاون وزی ــه مع گفت
ــا بیــش از  ــی اســت. ام ــص داخل ــد ناخال ــا 12 درصــد تولی در کشــور م
۶0 درصــد کل مالیــات کشــور توســط همیــن بخــش صنعــت پرداخــت 
می شــود. در مقابــل، بخــش خدمــات کــه ســهم 51 درصــدی از تولیــد 
ناخالــص داخلــی کشــور را دارد، فقــط 1/ 22 درصــد از مجمــوع مالیــات 
کشــور را می پــردازد )ایــن در حالــی اســت کــه ســهم صنعــت در 
پرداخــت مالیــات در مالــزی 2/ ۳  درصــد، در کره جنوبــی ۶/ 1۳  درصــد 
ــترین  ــه بیش ــات ک ــش خدم ــت( و بخ ــد اس ــه 5/ 1۶ درص و در فرانس
ــرفته  ــی پیش ــورهای صنعت ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــهم را در تولی س
ــا( را  ــد از کل مالیات ه ــش از ۷0 درص ــات )گاه بی ــترین مالی دارد، بیش

می پــردازد.
 بــه یــک روایــت دیگــر »نظــام مالیاتــی کشــور مــا بــرای اخــذ مالیــات از 
بخش هــای متعــدد خدماتــی از جملــه تجــار بــدون شناســنامه، برخــی 
ــی  ــزرگ، ســپرده های بانکــی و... توانای ــاف پردرآمــد در شــهرهای ب اصن
الزم را نــدارد. در حقیقــت بیــن ۴0 تــا 50 درصــد از فعالیت هــای 
ــت  ــوار صنع ــا دی ــد« ام ــرار دارن ــی ق ــور مالیات ــارج از ت اقتصــادی خ
ــی  ــه حت ــن اســت ک ــت. و ای ــوم اس ــانش معل ــام و نش ــاه و ن کوت
»مالیــات ارزش افــزوده، اگرچــه مالیــات بــر مصــرف اســت، امــا از 

ــز  ــزات... نی ــین آالت و تجهی ــرمایه گذاری در ماش ــی س ــرمایه، یعن ــکیل س تش
ــود.« ــذ می ش ــزوده اخ ــات ارزش اف مالی

 آیــا کســانی غیــر از دولتمــردان و نماینــدگان مجلــس قوانیــن مالیاتــی مــا را 
تدویــن و تصویــب می کننــد؟ البتــه پاســخ ایــن ســوال منفــی اســت. و بــا ایــن 
ــت توســط برخــی از  ــد و صنع ــی از تولی ــت زبان ــوان حمای ــا نمی ت حســاب، آی

ــرد؟ ــی ک ــده« تلق ــی حساب ش ــر را »مصلحت اندیش ــان ام متولی
ــع وام  ــه صنای ــراه ب ــا اک ــد و ب ــت نامهربانن ــا صنع ــز ب ــا نی  بانک ه
ــای  ــب وام ه ــودن اغل ــدت ب ــل طویل الم ــه دلی ــدازه ای ب ــا ان ــد، ت می دهن
ــفبار  ــرایط اس ــا ش ــا ب ــنایی بانک ه ــل آش ــه دلی ــز ب ــدی نی ــا ح ــی و ت صنعت
ــه جــای پرداخــت وام هــای کوتاه مــدت  ــد ب ــا چــرا بای ــدگاه آنه صنعــت. از دی
ــه ای  ــداث کارخان ــرای اح ــی، ب ــای مقطع ــد و فروش ه ــرای خری ــر ب و کم خط
ــن آن  ــس گرفت ــد در پ ــم می دانن ــت و ه ــدت اس ــم بلند م ــه ه ــد ک وام بدهن
ــون ســهم ۴0  ــن اســت کــه گرچــه قان ــود و ای ــد ب ــا مشــکل مواجــه خواهن ب
ــار  ــر اســاس آم ــرده، ب ــن ک ــت تعیی ــرای صنع درصــدی از کل تســهیالت را ب
ــرد.  ــق می گی ــت تعل ــه صنع ــی ب ــهیالت بانک ــد از تس ــط 2۷ درص ــود فق موج
ــف  ــه شــنا کــردن در مســیر مخال ــا فعالیــت در بخــش صنعــت ب در کشــور م
دافعه هــای  و  چالش هــا  می مانــد.  خروشــان  رودخانــه ای  در  آب  جریــان 
ــی  ــن تعجب ــر ای ــا ب ــی اســت. بن ــا منف ــازل ی ــازده آن بســیار ن ــراوان و ب آن ف
نــدارد کــه سال هاســت ســرمایه گذاری در صنعــت رو بــه کاهــش دارد. از 
ــه  ــدی رو ب ــا شــیب تن ــص ب ــت ناخال ــرخ تشــکیل ســرمایه ثاب ســال 1۳۹0 ن
کاهــش بــوده اســت؛ بــه نحــوی کــه »مقــدار مطلــق تشــکیل ســرمایه ثابــت 
ــد  ــر از ۷0 درص ــال 1۳۹۷ کمت ــت در س ــای ثاب ــه قیمت ه ــاالنه ب ــص س ناخال
ــی  ــوده اســت. بررســی ســری زمان ــدار تشــکیل ســرمایه در ســال 1۳۹0 ب مق
ــاد  ــرمایه گذاری در اقتص ــزان س ــد می ــان می ده ــت نش ــرمایه ثاب ــکیل س تش
ایــران در ســال 1۳۹۷ بــه قیمت هــای ثابــت، تقریبــا بــه ســطح اوایــل دهــه 80 
ــن  ــرمایه گذاری در بخــش ماشــین آالت )مهم تری بازگشــته اســت.« ســقوط س
ــوده  ــه ویــژه بســیار شــدید ب جــزء ســرمایه گذاری ثابــت در بخــش صنعــت( ب
ــه قــدری  اســت. میــزان ســرمایه گذاری در بخــش ماشــین آالت در ســال ۹1 ب
ــز  ــه 80 نی ــی ده ــی از ســال های ابتدای ــق آن حت ــه قدرمطل ــت ک کاهــش یاف
ــص در ماشــین آالت  ــت ناخال ــود. ســقوط آزاد تشــکیل ســرمایه ثاب ــر ب پایین ت
صنعتــی در طــول دهــه 1۳۹0 ایــن وضعیــت را بســیار وخیم تــر ســاخته اســت. 
ــت.  ــد پرداخ ــت خواه ــن باب ــنگینی از ای ــاوان س ــده ت ــور در آین ــاد کش اقتص
کاهــش ســرمایه گذاری در صنعــت دالیــل متعــددی دارد کــه ابهــام در مــورد 
ــن  ــا ای ــت. ب ــه آنهاس ــت از جمل ــت های دول ــه سیاس ــادی ب ــده و بی اعتم آین
ــه ســرمایه گذاری های  ــان ســرمایه ب ــی صاحب ــل بی رغبت ــن دلی ــه، مهم تری هم
ــا منفــی( فعالیت هــای  ــازده ناچیــز )ی ــرخ ب صنعتــی، چالش هــای بی شــمار و ن
صنعتــی در کشــور ماســت. در غیــر ایــن صــورت چــه دلیلــی دارد کــه برخــی 
ــرای  ــرا ب ــه ظاه ــهیالتی را ک ــی از تس ــا بخش ــام ی ــرمایه گذار نماها« تم از »س
ــر  ــش کمت ــا چال ــه قاعدت ــی دیگــر )ک ــد، در حوزه های ــت کرده ان صنعــت دریاف

ــد؟ ــه کار اندازن ــد( ب ــری دارن ــازده باالت و ب
آیــا حامیــان زبانــی تولیــد و صنعــت در مجلــس و دولــت بــه راســتی 
ــد و  ــت بکاهن ــای صنع ــاج و خراج ه ــا و ب ــتند از چالش ه ــادر نیس ق
اندکــی از فشــارها را بــه »آن حوزه هــای دیگــر« منتقــل کننــد؟ آیــا ایــن غیــر 

از همــان کاری اســت کــه امثــال کره جنوبــی و مالــزی و ترکیــه کرده انــد؟

 دنیای اقتصاد
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اهمیــت و نقــش شــبکه »توزیــع 
مویرگــی« در ســازمان های فــروش

ــری را  ــده اســت کــه مشــتری نقــش پراهمیــت و فعال ت ــت میــان شــرکت های پخــش ســبب گردی در ســال های اخیــر، توســعه رقاب
نســبت بــه قبــل داشــته باشــد؛ درنتیجــه شــرکت ها بــه دنبــال ایجــاد رضایــت و بــه دنبــال آن، وفــاداری مشــتری می باشــند. بــر مبنــای 
مطالعــه رفتــار مشــتریان، اثبات شــده اســت کــه تأمیــن رضایــت مشــتری به تدریــج ســبب ایجــاد حــس وفــاداری و اعتمــاد بــه شــرکت 
ــه  ــا اســتفاده از خدمــات ب ــد مجــدد محصــوالت ی ــرای خری ــر آنکــه بارهــا و بارهــا ب ــادار عــالوه ب در مشــتری خواهــد شــد. مشــتری وف
شــرکت موردعالقــه خویــش رجــوع می کنــد، به عنــوان عامــل مضاعــف در زمینــه تبلیــغ محصــوالت و خدمــات ســازمان، از طریــق توصیــه 
و ســفارش بــه خویشــاوندان، دوســتان و یــا ســایر مــردم نقشــی حائــز اهمیــت در ارتقــای میــزان ســودآوری و بهبــود تصویــر ســازمان در 
ــد  ــه می دانن ــد. هم ــتری برده ان ــت مش ــت رضای ــه اهمی ــی ب ــازمان ها، پ ــر س ــای اخی ــی دهه ه ــد. ط ــا می کن ــوه ایف ــتریان بالق ــن مش ذه
کــه حفــظ مشــتری های موجــود نســبت بــه جــذب مشــتری های جدیــد، هزینــه کمتــری دارد، درنتیجــه ارتبــاط شــدیدی بیــن رضایــت 
مشــتری، حفــظ مشــتری و ســوددهی وجــود دارد. مبانــی نظــری تحقیــق بازاریابــی عبــارت اســت از یــک کارکــرد ســازمانی و مجموعــه ای 
از فرآیندهــا به منظــور خلــق، برقــراری ارتبــاط و انتقــال ارزش بــه مشــتریان و به منظــور مدیریــت روابــط مشــتری بــه طریقــی کــه منافــع 
ذی نفعــان و ســازمان را تأمیــن نمایــد . بــرای حفــظ مشــتریان کلیــدی )ســودآور( موجــود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتري ضروري 
است. امروزه هر مشتــــري ارزش ویـژه خود را دارد و شــرکت  هــا براي به دست آوردن سهم بیشتري از بــازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه 
کنند، بنابراین هزینه هــای جذب مشتریان جدید روبه افزایش نهاده است. این گونــه بــود کــه اعتمــاد بــه شــرکت، قیمــت، مرغوبیــت و تنــوع 

کاال و نیــز خدمــات پشــتیبانی به عنــوان فاکتورهــای جلــب رضایــت مشــتری و درنتیجــه حفــظ آن هــا، موردتوجــه قــرار گرفــت..

کاال 
ــه  ــت را عرض ــات باکیفی ــتی کاال و خدم ــش بایس ــرکت پخ ــک ش ی
نمایــد کــه ایــن امــر خــود نوعــی تضمیــن در حفــظ رضایت مشــتری 
ــاس  ــر اس ــتی ب ــز بایس ــوالت نی ــروش محص ــد. ف ــاب می آی به حس
ــازار  ــدگان موجــود در ب ــاز واقعــی و تقاضــای حقیقــی مصرف کنن نی
ــل  ــت کام ــا رضای ــد و مصــرف بایســتی ب ــن خری ــرد؛ ای صــورت گی
ــاری  ــای اجب ــورت خریده ــه به ص ــه اینک ــرد ن ــورت گی ــان ص ایش
باشــد. قیمــت محصــوالت و خدماتــی بایســتی منصفانــه و قابل رقابــت 
ــد محصــوالت  ــه خری ــادر ب ــد ق ــدگان بای ــازار باشــد. توزیع کنن ــا ب ب
ــده  ــای عم ــتفاده از تخفیف ه ــز اس ــول و نی ــورت مقب ــرکت به ص ش
)به منظــور کســب ســود بیشــتر پــس از فــروش محصــول( از طریــق 
ــورد کاال،  ــر در م ــه دیگ ــای خرده فروشــی خــود باشــند. نکت مغازه ه

ــه شــرکت اســت.. ــبد محصــوالت قابل ارائ ــوع کاال در س تن
پشتیبانی از خدمات 

ســطوح بــاالی خدمــات پشــتیبانی اثــر مســتقیمی بــر میــزان رضایت 
ــع مویرگــی گــروه صنعتــی  ــروش دارد. ســازمان شــبکه توزی خرده ف
نجاتــی – آناتــا ، در تحقیقــی کــه انجــام دادنــد، خدمــات ارائه شــده از 
ســوی ســازمان را به عنــوان متغیــر مســتقل و تأثیرگــذار بــر رضایــت 
ــته اند خدمات تأمین و پشتیباني که از طریق یک  ــروش دانس خرده ف
خدمات  تأمین  در  حیاتي  عنصري  می گــردد،  ارائه  توزیعي  مؤسسه 
الزم براي مشتریان بوده و در راهبرد رقابتي هر سازمان اقتصادي، یکي 
ــتیبانی  ــات پش ــع خدم ــد . درواق ــاب می آین از عناصر اساسي به حس
ــیله  ــوان به وس ــه می ت ــت ک ــده اس ــل درآم ــی از عوام ــورت یک به ص
ــرکت ها  ــی، ش ــازار جهان ــت یافت. در ب ــی دس ــت رقابت ــه مزی آن ب
محصــوالت ســالمی را عرضــه می کننــد ولــی اگــر نتواننــد خدمــات 

پشــتیبانی مناســبی را بــرای آن هــا ارائــه دهنــد، دارای یــک نقطه ضعــف 
ــود .. ــزرگ و بشــدت آســیب پذیر خواهنــد ب ب

روی آوردن بــه نظــام توزیــع مویرگــی در شــرکت های توزیــع و پخــش 
ــتایی  ــن روس ــهری و بی ــن ش ــی بی ــای ارتباط ــود جاده ه ــتلزم وج مس
ــریع تر و  ــه س ــاندن هرچ ــل و رس ــرای حم ــالم ب ــن و س ــن، مطمئ ام
ــور  ــاط کش ــام نق ــتری در تم ــت مش ــه دس ــان تر کاال ب ــر و آس ارزان ت
می باشــد. در بازارهــای محصــوالت یکســان جایــی کــه تفــاوت در 
ــزار  ــک اب ــوان ی ــب بعن ــات اغل ــت خدم ــاض اس ــل اغم ــا قاب قیمت ه
ــه  ــی ک ــرای محصوالت ــت مشــتریان ب ــد در حقیق ــکار می رون ــی ب رقابت

ــد .. ــری قائلن ــی شــوند برت ــع ارســال م ــه موق ب
ضــرورت توجــه بــه ایجــاد و توســعه صنعــت حمــل و نقــل بــه عنــوان 
ــه ای  ــر جامع ــدی ه ــی در شــبکه کالب ــای حیات یکــی از زیرســاخت ه
ــد  ــوم نخواه ــدان مفه ــن ب ــا ای ــد. ام ــی باش ــر م ــاب ناپذی ــری اجتن ام
ــادی  ــی و اقتص ــت ارتباط ــار مثب ــر آث ــاً ب ــود را صرف ــگاه خ ــه ن ــود ک ب
ــایل و  ــور وس ــل از حض ــی حاص ــات منف ــوده و از تبع ــوف نم آن معط
ــات  ــه مطالع ــرا ک ــم. چ ــل بمانی ــی غاف ــل و نقل ــای حم ــاخت ه زیرس
نشــان مــی دهــد ایــن صنعــت بــه همــراه عناصــر تشــکیل دهنــده آن 
)وســایل نقلیــه، مســیرهای ارتباطــی و محیــط طبیعــی( اثــرات جبــران 
ــی  ــرات آلودگ ــدنی دارد. اث ــرار ناش ــط زیســت تک ــر محی ــری را ب ناپذی
ــیار  ــل بس ــل و نق ــاً حم ــط و خصوص ــی در محی ــت محیط ــای زیس ه
ــه نقــش زیربنایــی راه هــا در برنامــه ریــزی  ــا توجــه ب متنــوع اســت. ب
هــا و توســعه هــر کشــور و اثــرات مخــرب و تاثیرگــذار زیســت محیطــی 
فرآینــد حمــل و نقــل در شــهرها عوامــل مخــرب و منفــی در محیــط 
ــادی  ــع زی ــا و موان ــش ه ــد چال ــر چن ــد. ه ــش یاب ــد کاه ــت بای زیس
ــت و  ــط زیس ــی محی ــا آلودگ ــود دارد ام ــهری وج ــل ش ــل و نق درحم

محمد حسن صمدی،  مدیر روابط عمومی و امور بین الملی گروه صنعتی نجاتی - آناتا.

قسمت اول
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کیفیــت هــوا از مســائلی اســت کــه بــا رونــد افزایــش جمعیــت بیشــتر 
ــه بررســی هــای انجــام شــده حــدود  ــا توجــه ب ــورد توجــه اســت. ب م
۷5 درصــد از آلودگــی هایــی کــه منجــر بــه کاهــش کیفیــت هــوا مــی 
شــود ناشــی از سیســتم حمــل و نقــل و ترافیــک مــی باشــد کــه ایــن 
درصــد در شــهرها بــه حــدود ۹0درصــد افزایــش پیــدا مــی کنــد و ایــن 
امــر بــه دلیــل اســتفاده از ســوخت هــای ناپــاک و بنزیــن هــای ســرب 

دار مــی باشــد ..
توزیع کاال از طریق شبکه های توزیع عمده فروشی

هــر واســط کاال را از واســط قبلــی بــا قیمــت مشــخصی دریافــت 
ــن  ــا ای ــه واســط بعــدی می فروشــد ت ــا قیمــت بیشــتری ب می کنــد و ب
ــن چرخــه  ــی می رســد . ای ــده نهای ــه دســت مصــرف کنن ــاً ب کــه نهایت

ــت . ــی اس ــده فروش عم
محاسن: 

ــام  ــت تم ــت و قیم ــر اس ــن روش پایین ت ــع در ای ــای توزی ــه ه  هزین
شــده کاال را کاهــش داده و یــا حاشــیه ســود خــرده فــروش را افزایــش 

.. می دهــد 
 تعــداد زیــادی از شــرکت هــا و مراکــز پخــش کوچــک از طریــق شــبکه 

هــای توزیــع عمــده فروشــی تامیــن مــی شــوند.
معایب:

ــوالً  ــا معم ــازار، کااله ــد و نســیه در ب ــیوه های خــاص نق ــل ش ــه دلی  ب
ــد و  ــی رون ــروش م ــه ف ــود ب ــی خ ــت واقع ــر از قیم ــن ت ــیار پایی بس
اســتراتژی های قیمــت گــذاری کاال را در کل بــازار تحــت الشــعاع قــرار 

ــل مــی شــود .. ــه اصطــالح، کاال ذلی ــد و ب مــی دهن
شرکت ها هیچ کنترلی بر شیوه های توزیع بازار ندارند.

ریسک باز پرداخت وجه کاالی فروخته شده افزایش می یابد.
 شــبکه توزیــع شــرکت بــه صــورت شــبه انحصــاری در اختیــار بنکــداران 
قــرار مــی گیــرد کــه در بلنــد مــدت بــرای شــرکت خطرنــاک اســت و 

شــرکت عمــاًل از مکانیســم توزیــع کاال هیــچ اطالعــی نــدارد ..
ــروش کاالهــای  ــرای ف ــع عمــده فروشــی هیــچ فشــاری ب  شــبکه توزی
شــرکت بــه خــود وارد نمــی ســازد و در صــورت ضعیــف بــودن کاال بــه 

هــر دلیــل، کاال را پــس مــی زنــد .
توزیع یا پخش مویرگی

توزیــع، رســاندن محصــول مناســب در زمــان مناســب و مــکان مناســب، 
بــه مشــتریان هــدف اســت. توزیــع مویرگــی بــا الهــام از سیســتم توزیــع 
ــت.  ــده اس ــاده ش ــان نه ــده بنی ــودات زن ــدن موج ــون در ب ــردش خ گ

بدیــن ترتیــب کــه بــا توجــه بــه آناتومــی بــدن انســان گــردش خــون 
ــا  ــرخرگ ه ــاهرگ و س ــس از ش ــده و پ ــروع ش ــب ش ــدن از قل در ب
ــان اســت.  ــدن انســان در جری ــه تمــام نقــاط ب توســط مویــرگ هــا ب
ــه از قلــب  ــان حاصل ــل توجــه ایــن اســت کــه شــارژ و جری نکتــه قاب
بعنــوان مرکــز تپنــده و همیشــه فعــال شــروع مــی شــود و ایــن نکتــه 
ــع مویرگــی کاال و خدمــات می باشــد.  ــه شــبکه توزی کلیــدی در مقول
ــد  ــدن ش ــون ب ــردش خ ــتم گ ــه از سیس ــازی ک ــبیه س ــا ش ــی ب یعن
جریانــی از خــون تــازه و گــرم در تمــام اوقــات شــبانه روز و ســالیان 
ــا ریزتریــن مویرگ هــای  ــدن از شــاهرگ ت متمــادی در شــریان های ب
بــدن دائمــا فرســتاده می شــود و البتــه مقــداری از آن توســط 
ســیاهرگ بازگشــت داده می شــود، می تــوان بیــان کــرد توزیــع 
ــد  ــه می توان ــز ک ــک مرک ــد از ی ــه می بای ــیوه ای اســت ک ــی ش مویرگ
ــع کاال  ــه توزی ــد ب ــای آن باش ــک از نمایندگی ه ــر ی ــا ه ــرکت ی ش
ــه را  ــدون وقف ــی و ب ــتمر و دائم ــی مس ــردازد و جریان ــات بپ و خدم
شــروع نمایــد. امــا بایــد گفــت؛ کــه عمــل توزیــع مویرگــی یــک شــیوه 
نویــن نیســت زیــرا همانطــور کــه انــواع کانال هــای توزیــع را بررســی 
ــدی  ــرکت تولی ــده از ش ــرح ش ــع مط ــای توزی ــام کانال ه ــم تم نمودی
گرفتــه تــا خــرده فروشــی ها و دکــه هــا همگــی بــا هــم یــک سیســتم 
ــه مویرگ هــا ختــم می شــود  توزیــع فیزیکــی کــه از قلــب شــروع و ب

ــد .. را شــکل داده ان
ــه  توزیــع یکــی از ارکان اساســی تاکتیک هــای بازاریابــی اســت کــه ب
همــراه دیگــر عوامــل همچــون محصــول، قیمــت، و پیشــبرد)ترویج(، 
ــع  ــود. توزی ــه می ش ــه کار گرفت ــتریان ب ــاختن مش ــد  س ــرای متقاع ب
ــه  ــبت ب ــادی نس ــگاه اقتص ــک بن ــی ی ــت رقابت ــد مزی ــر می توان مؤث

رقبــای خــودش باشــد..
یــک سیســتم توزیــع بایــد 5 دســته ی اصلــی از وظایــف کــه 
ــفارش  ــت س ــع، دریاف ــرای توزی ــار کاال ب ــازی و انب ــامل ذخیره س ش
ــرل  ــات، کنت ــه مشــتریان، وصــول مطالب ــل کاال ب از مشــتریان، تحوی
ــاره  ــم درب ــاند. تصمی ــام رس ــه انج ــازار را ب ــات از ب ــت اطالع و دریاف
ــی اســت  ــن تصمیمات ــه مهمتری ــروش کاال، از جمل ــع و ف ــال توزی کان
ــر  ــع کاال ب ــاره توزی ــم درب ــرار دارد و تصمی ــران ق ــرا روی مدی ــه ف ک
ســایر تصمیمــات بازاریابــی تاثیــر مســتقیم مــی گــذارد. نبــض یــک 

ــت . ــروش آن اس ــع و ف ــبکه توزی ــت ش ــرکت در دس ش

ادامه مطلب در شماره بعد - اسفند98

- مشتریان برای محصول هایی که به موقع ارسال می شوند برتری قائلند ..
- توزیــع یکــی از ارکان اساســی تاکتیک هــای بازاریابــی اســت کــه بــه همــراه دیگــر عوامــل همچــون 

ــه کار گرفتــه می شــود. ــرای متقاعــد  ســاختن مشــتریان ب محصــول، قیمــت، و پیشــبرد)ترویج(، ب
-تصمیــم دربــاره کانــال توزیــع و فــروش کاال، از جملــه مهمتریــن تصمیماتــی اســت کــه فــرا روی مدیران 
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مجازات 
سنگین برای 
فروشندگان 
آدامس های 
تاریخ گذشته

با وارد کنندگان آدامس و شکالت تاریخ گذشته 
همانند قاچاقچیان مشروب رفتار می شود
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ــان  ــا بی ــاق کاال و ارز ب ــر قاچ ــارت ب ــگیری و نظ ــرکل پیش مدی
اینکــه :»اگــر آدامــس هــای و شــکالت برخــالف مقــررات و بــدون 
ــده  ــای الزم وارد ش ــدون مجوزه ــی و ب ــریفات گمرک ــام تش انج
باشــند، قاچــاق محســوب مــی شــود و مشــمول مــاده 2۷ قانــون 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال مــی شــوند« خاطــر نشــان کــرد :»حتــی 
قانونگــذار بــه ایــن مســئله نــگاه ســختگیرانه ای دارد یعنــی ایــن 
ــازات کاالی  ــا مج ــت ام ــروط اس ــاز مش ــد کاالی مج کاال هرچن
ممنــوع را دارد و مثــل واردات مشــروب بــا آن برخــورد مــی شــود 

چــون بــه ســالمت مــردم آســیب مــی رســاند.«
ــرای قاچــاق  ــت :»مجــازات بســیار ســنگینی ب ــه گف وی در ادام
آدامــس و شــکالت تاریــخ مصــرف گذشــته در نظــر گرفتــه شــده 
اســت و هــم در برخــی مــوارد در صورتــی کــه در حجــم باالیــی 
ــال دارد و  ــه دنب ــم ب ــس را ه ــازات حب ــد مج ــده باش ــاق ش قاچ
مرجــع رســیدگی بــه ایــن مســئله هــم عمدتــا ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی اســت. اگــر مــواردی باشــد کــه بایــد بــرای آنهــا حبــس 

صــادر شــود پرونــده بــه دادســرا و دادگاه انقــالب مــی رود«
ســید عبدالمجیــد اجتهــادی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ســالمت 
نیــوز، دربــاره گزارشــات رســیده از فــروش آدامــس هــای قاچــاق 
و تاریــخ مصــرف گذشــته در متــرو و مغــازه هــا، بــا بیــان اینکــه 
ــه چــه  ــم ک ــن خصــوص در دســت نداری ــزارش خاصــی در ای گ
ــده  ــته وارد ش ــرف گذش ــخ مص ــاق و تاری ــس قاچ ــداد آدام تع
ــه آخــر و  ــوان حلق ــه عن ــرات ب ــر، گفــت:» ســازمان تعزی ــا خی ی

رســیدگی کننــده بــه مــوارد قاچــاق کاال اســت و بایــد پرونــده از مراجع 
کاشــف و ضابــط تشــکیل شــود.اگر چنیــن پرونــده هایــی بیایــد حکــم 
قاچــاق را دارد اگــر هــم احیانــا برخــی مــواردی باشــد کــه افــراد اســناد 
گمرگــی داشــته باشــند کــه ایــن محصــول را بــه صــورت قانونــی وارد 
کشــور کــرده انــد بحــث تقلــب و کاالی تاریــخ مصــرف گذشــته مطــرح 
مــی شــود کــه صالحیــت رســیدگی بــه چنیــن پرونــده هایــی نیــز بــا 

ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت.«
وی خاطرنشــان کرد:»اگــر برخــالف مقــررات و بــدون انجــام تشــریفات 
ــند،  ــده باش ــا وارد ش ــس ه ــای الزم آدام ــدون مجوزه ــی و ب گمرک
ــارزه  ــون مب ــاده 2۷ قان ــمول م ــود و مش ــی ش ــوب م ــاق محس قاچ
ــگاه  ــئله ن ــن مس ــه ای ــذار ب ــی قانونگ ــوند حت ــی ش ــاق کاال م ــا قاچ ب
ــاز مشــروط  ــد کاالی مج ــن کاال هرچن ــی ای ســختگیرانه ای دارد یعن
اســت امــا مجــازات کاالی ممنــوع را دارد و مثــل واردات مشــروب بــا 
آن برخــورد مــی شــود چــون بــه ســالمت مــردم آســیب مــی رســاند 
هــم مجــازات بســیار ســنگینی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت و 
هــم در برخــی مــوارد در صورتــی کــه در حجــم باالیــی قاچــاق شــده 
ــیدگی  ــع رس ــال دارد و مرج ــه دنب ــم ب ــس را ه ــازات حب ــد مج باش
بــه ایــن مســئله هــم عمدتــا ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت. اگــر 
مــواردی باشــد کــه بایــد بــرای آنهــا حبــس صــادر شــود پرونــده بــه 

ــی رود.« ــالب م ــرا و دادگاه انق دادس
ــروش  ــه در ف ــی ک ــد تخلفات ــی توانن ــردم م ــت:» م ــان گف وی در پای
ــه را  ــورت گرفت ــته ص ــرف گذش ــخ مص ــاق و تاری ــای قاچ ــس ه آدام
بــه نیــروی انتظامــی کــه ضابــط اصلــی بــرای جمــع آوری محصــوالت 
قاچــاق و تاریــخ گذشــته اســت، اطــالع دهنــد همچنیــن بــه شــماره 
ــه 1۳5 ســازمان  ــا ب ــدگان و ی ــت از مصــرف کنن 12۴ ســازمان حمای
تعزیــرات حکومتــی نیــز مــی تواننــد مــوارد تخلــف را اطــالع رســانی 

ــد. « کنن

سالمت نیوز
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ــای  ــکالت ارزی واحده ــوص مش ــژاد، در خص ــنگ ن هوش
ــص  ــکل تخصی ــت: مش ــکالت گف ــیرینی و ش ــد ش تولی
ارز حــل شــده اســت زیــرا بیشــتر واحدهــا دیگــر از 
ســامانه نیمــا ارز خــود را تهیــه نمی کننــد بلکــه مســتقیم 
از صادرکننــدگان نیــاز خــود را تامیــن می کننــد امــا 
ــت  ــا اس ــی م ــکالت اصل ــزو مش ــال ارز ج ــان انتق همچن
ــران را  ــاء ای ــا منش ــول ب ــت پ ــر اس ــی حاض ــر بانک و کمت

ــد. ــول کن قب
ــن  ــل ای ــرای ح ــه داد: ب ــو ادام ــرکت مین ــل ش مدیرعام
مشــکل مجبــور هســتیم از یــک بانــک دیگــر بــه عنــوان 
واســطه اســتفاده کنیــم کــه اخیــرا تعــداد ایــن بانک هــای 
واســطه ای بــه ۴ رســیده اســت کــه همگــی آنهــا کارمــزد 
دریافــت می کننــد و همیــن امــر باعــث شــده کــه قیمــت 
تمــام شــده افزایــش پیــدا کنــد. حتــی اخیــرا پول هایــی 

کــه منشــاء آنهــا از ترکیــه اســت را قبــول نمی کننــد.
وی در خصــوص تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه ایــن صنعت 
گفــت: عمــده مــواد مورد نیــاز مــا از اروپــای غربــی، ترکیه 
ــا  ــخت گیرترین بانک ه ــه س ــود ک ــن می ش ــن تامی و چی
در ایــن خصــوص چینی هــا هســتند و آنقــدری کــه آنهــا 
ــرکت ها  ــد  ش ــخت گیری دارن ــول س ــال پ ــث انتق در بح
ــکا  ــا آمری ــد. چینی هــا اکثــرا ب و بانک هــای اروپایــی ندارن
ــع  ــه هیــچ عنــوان حاضــر نیســتند مناف کار می کننــد و ب
خودشــان را بــه خطــر بیاندازنــد ضمــن آنکــه اکثــر 

ــی هســتند. ســرمایه گــذاران بانک هــای چینــی آمریکای
وی بــا اشــاره بــه صحبت هــای اخیــر یــک نماینــده 
مجلــس در خصــوص ذرت آلــوده گفت: ای کاش شــورای 
ــراد را  ــت اف ــه صالحی ــی ک ــان و فیلترهای نگهب
ــط  ــد فق ــی می کنن ــس بررس ــه مجل ــرای ورود ب ب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا را م ــی آنه ــر سیاس از منظ
ندهنــد بلکــه بــه لحــاظ تخصــص و صحبت هایــی 

ــد. ــی کنن ــز بررس ــد نی ــام می دهن ــه انج ک
وی ادامــه داد: متاســفانه چنیــن فرهنگــی در کشــور 
وجــود نــدارد کــه افــراد وقتــی از موضعــی اطــالع ندارنــد 
ــر  ــار نظ ــورد آن اظه ــی در م ــون عموم ــک تریب ــت ی پش
ــا  ــورد ذرت ه ــه دروغ در م ــه ب ــی ک ــن اظهارات ــد ای نکنن
ــمانی در  ــی و نابس ــوج نگران ــک م ــاد ی ــث ایج ــد باع ش
ــازمان  ــت و س ــه وزارت بهداش ــد به طوریک ــه گردی جامع
ــه  ــه بیانی ــش جامع ــرای آرام ــدند ب ــور ش ــتاندارد مجب اس

ــد. ــادر کنن ــترک ص مش
ــم  ــاد زدی ــم فری ــدگان ه ــا تولیدکنن ــر م ــرف دیگ از ط
ــذا و  ــازمان غ ــارت س ــا نظ ــم، ب ــاخت داری ــه س ــه پروان ک
ــی  ــان موج ــفانه چن ــا متاس ــم ام ــد می کنی دارو کاال تولی
ایجــاد شــد کــه علــی رغــم توضیحــات نهادهــای مســئول 
همچنــان شــبکه های اجتماعــی مملــو از دروغ و تشــویش 
اذهــان عمومــی اســت. مــا بایــد بــه یکدیگــر رحــم کنیــم 

ــم. ــع ملــی را در نظــر بگیری و مناف

انتقال ارز با 
۴ بـانـک، 
واسطه گری

ــو  ــژاد، عض ــنگ ن ــد هوش وحی
صنایــع  صنفــی  انجمــن 
و  شــیرینی  بیســکویت، 
همچنــان  گفــت:  شــکالت 
انتقــال ارز جــزو مشــکالت 
اصلــی مــا اســت و کمتــر 
ــا  ــول ب بانکــی حاضــر اســت پ
ــد. ــول کن ــران را قب ــاء ای منش

وحید هوشنگ نژاد، مدیرعامل مینو
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39 گزارشی از رفت و آمدهای هجدهمین نمایشگاه شیرینی و شکالت ایران
هجدهمیــن نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت ایــران در حــوزه هــای محصــوالت نهایــی، ماشــین آالت صنعتــی، مــواد اولیــه 

و خدمــات صنعتــی بــا حضــور بیــش از 280 شــرکت داخلــی و خارجــی بــه کار خــود پایــان داد.

ــخ 22  ــه از تاری ــران ک ــیرینی و شــکالت ای ــن نمایشــگاه ش هجدهمی
الــی 25 شــهریور مــاه در محــل دائمــی نمایشــگاهها برگــزار شــده بــود 
بعــد از چهــا روز بــه کارخــود پایــان داد، ایــن نمایشــگاه بــا اســتقبال 
مقامــات و شــخصیتهای صنایــع غذایــی همــراه شــد کــه از مهمتریــن 
آن مــی تــوان بــه بازدیــد رحمانــی، وزیــر صنعــت ، معــدن و تجــارت 
، دکتــر صادقــی نیارکــی معــاون وزیــر صنعــت ، دکتــر محمدحســین 
عزیــزی مدیــرکل فــراورده هــای غذایــی و آشــامیدنی ســازمان غــذا و 

دارو از ایــن نمایشــگاه اشــاره کــرد
ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــت از دهمی ــر صم ــد وزی بازدی

ــکالت ــیرینی و ش ش
ــد گفــت: حــدود 25 درصــد از صــادرات  ــن بازدی ــر صنعــت در ای وزی
ــال  ــت اختصــاص دارد و در س ــن صنع ــه ای ــی کشــور ب ــت غذای صنع
ــا ارزش  گذشــته حــدود ۶۷0 میلیــون دالر صــادرات در ایــن حــوزه ب

ــر ۳00 هــزار تــن انجــام گرفتــه اســت. ــغ ب ــی بال وزن
یــزدان ســیف معــاون وزیــر کشــاورزی و مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی 
دولتــی: بــازار شــیرینی و شــکالت نیــز ارزشــی بالــغ بــه ۳.5 میلیــارد 

دالر دارد
ــان  ــوزه ن ــر ارزش ح ــال حاض ــه  در ح ــان اینک ــا بی ــیف ب ــزدان س ی
ــازار شــیرینی و شــکالت نیــز  ــران ۴0 هــزار میلیــارد تومــان و ب در ای

ــارد دالر دارد. ــه ۳.5 میلی ــغ ب ــی بال ارزش
ــامیدنی  ــی و آش ــای غذای ــرآورده ه ــرکل ف ــد مدی بازدی

ســازمان غــذا و دارو
ــی و  ــای غذای ــرآورده ه ــرکل ف ــزی، مدی ــین عزی ــر محمدحس دکت
آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو ضمــن بازدیــد از هجدهمین نمایشــگاه 
بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت بــا توجــه بــه تحریــم هــای آمریــکا 
ــرد و از پیشــرفت  ــی ک ــت را بســیار خــوب ارزیاب ــن صنع ــت ای وضعی

ــرد. ــد ک ــی تمجی ــع غذای ــزات صنای ــازی و تجهی ــت ماشین س صنع
ــر  ــی نظی ــای دولت ــوازی کاری ارگان ه ــوص م ــزی در خص ــر عزی دکت
ســازمان غــذا و دارو و اســتاندارد گفــت: در حــوزه صنعــت غــذا کــه از 
مزرعــه تــا ســفره را شــامل مــی شــود 1۴ ارگان بــرآن نظــارت دارد کــه 
از وزارت جهــاد کشــاورزی شــروع می شــود و بــه وزارت بهداشــت ختــم 
مــی شــود، ولــی در خصــوص مــوازی کاری هــا خوشــبختانه اقدامــات 
ــه صــورت  ــی ک ــی تفاهم ــال ط ــور مث ــه ط ــه ب ــی صــورت گرفت خوب
گرفتــه شــرکت های صنایــع غذایــی بــرای آزمایــش محصــوالت نیــازی 
ــه انجــام دو آزمایــش در آزمایشــگاه های اســتاندارد و ســازمان غــذا  ب
و دارو نیســتند و هزینــه دو جــا را پرداخــت کننــد و اینــکار در یــک 
ــرد  ــی گی ــازمان باشــد صــورت م ــد دو س ــورد تائی ــه م آزمایشــگاه ک
یعنــی هــر دو ســازمان آزمایشــگاه های یکدیگــر را تائیــد کــرده انــد و 

نتایــج ایــن آزمایــش هــا بــرای دو ارگان قابــل قبــول اســت.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت اعالم کرد
ــادرات  ــوزه ص ــتاز در ح ــت پیش ــکالت صنع ــیرینی و ش ش

ــی ــع غذای صنای
ــع وزارت  ــور صنای ــت ام ــت معاون ــی سرپرس ــی نیارک ــدی صادق  مه
صمــت در بازدیــد از هجدهمیــن نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت گفــت: 
شــیرینی و شــکالت را از صنایــع پیشــتاز در حــوزه صــادرات در صنایــع 
غذایــی کشــور دانســت و گفــت: حــدود 25 درصــد از صــادرات صنعــت 
ــته  ــال گذش ــاص دارد و در س ــت اخص ــن صنع ــه ای ــور ب ــی کش غذای
حــدود ۶۷0 میلیــون دالر صــادرات بــا ارزش وزنــی بالــغ بــر ۳00 هــزار 

تــن انجــام گرفتــه اســت.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت 
برگــزاری هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی شــیرینی و 

شــکالت بــا حضــور 5 کشــور اروپایــی
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت گفــت: 
ــران در  ــکالت ته ــیرینی و ش ــی ش ــگاه بین الملل ــن نمایش هجدهمی
ــی  ــخ 22 ال ــع و در ۷ ســالن از تاری ــر ۳0هــزار مترمرب ــغ ب ــی بال فضای
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــهریور ۹8 در مح 25 ش
ــر  ــد ه ــگاه مانن ــت: نمایش ــازه ای گف ــید مغ ــود. جمش ــزار می ش برگ
ســال در ۴ دســته بندی، محصــول نهایــی، مــواد اولیــه، ماشــین آالت و 

ــت. ــده اس ــیم بندی ش ــی تقس ــات صنعت خدم
ــگاه  ــی در نمایش ــرکت های خارج ــور ش ــه حض ــه ب ــازه ای در ادام مغ
اشــاره کــرد و ادامــه داد: در نمایشــگاه امســال شــاهد حضــور 
شــرکت های خارجــی از کشــورهای لهســتان، اتریــش، ترکیــه، فرانســه 
و روســیه هســتیم و یکــی از مهم تریــن اهــداف ایــن نمایشــگاه توســعه 
ــی  ــار خارج ــور تج ــا حض ــابق ب ــت و کما  فی الس ــی اس ــارت خارج تج
ــدات صنعــت شــیرینی و  ــن تولی ــا بهتری ــود ت ــم ب ــز مواجــه خواهی نی
ــی  ــی معرف ــه بازارهــای جهان ــی ب ــدات ایران ــوان تولی شــکالت را به عن

و ارســال کنیــم.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت در ادامــه 
گفــت: برگــزاری نمایشــگاه فرصتی اســت تــا تولیدکنندگان، مســووالن 
ــه تبــادل نظــرات  و عالقه منــدان بتواننــد در فضایــی آرام و صنعتــی ب
ــزار  ــار ســال گذشــته، ۳1۷ه ــر آم ــای تجــاری برســند. بناب و تفاهم ه
تــن محصــوالت شــیرینی و شــکالت بــه ارزش بالــغ بــر 800 میلیــون 

دالر بــه بازارهــای هــدف صــادر 
شــد کــه در صــورت تامیــن 
مــواد و حمایــت مســووالن ایــن 
امــکان وجــود دارد کــه ارزآوری 
حاصــل از صــادرات را بــه یــک 
دالر  نیم میلیــارد  و  یــک  تــا 

افزایــش دهیــم.



40

w
w

w
.i

ra
n

ia
n

a
c

m
.i

r

instagram: shahd_magazine

انواع »فرصت ها« برای کارآفرینی
بــرای یــک کارآفرینــی خــوب، تشــخیص فرصــت ها بســیار 
اهمیــت دارد کــه ایــن فرصــت هــا شــامل مــوارد زیر اســت

 - مجموعــه شــرایطی کــه نیازهــا را بــرای یــک محصــول یــا خدمــت 
ــد فراهــم می کنــد جدی

ــک  ــرف ی ــد مع ــه می توان ــت ک ــواردی اس ــر از م ــی دیگ ــط یک - محی
ــد فرصــت باش

- پاسخ مسائل، یکی دیگر از راه های تعیین فرصت های جدید است
- تشــخیص صحیــح نیــاز و تامیــن نیــاز فرصت آفریــن بــرای کارآفرینــی 

اســت
- تشخیص خواسته و برآرورد خواسته از ویژگی های کارآفرینی است

از  آن  برطرف کــردن  راهــکار  بــه همــراه  و دغدغه هــا  نگرانــی   -
فرصت هایــی اســت کــه   بــرای کارآفرینــی بســیار حائــز اهمیــت اســت
- دانســتن محدودیــت زمانــی، زمــان موجــود را بــرای کارآفریــن یــک 

فرصــت طالیــی می کنــد.
ایـده و چرایـی ها

ــه  ــد ب ــن بای ــک کارآفری ــب ی ــت مناس ــخیص فرص ــس از تش ــا پ ام
ــت  ــا در فرص ــد ت ــز آگاه باش ــت آن نی ــی اهمی ــده و چرای ــوم ای مفه
مناســب بتوانــد ایــده ی بهینــه ای را بــرای اجرایــی کــردن آن خلــق 
ــراه  ــه هم ــالق ب ــی تفکرخ ــده یعن ــی ای ــای کل ــد و در معن کن

ــر حــل مســاله باشــد ــی ب ــه مبتن ــه ک نوآوران
الزم بذکــر اســت کــه معرفــی ایــده مــورد نظــر بــرای یــک کارآفریــن 

پاســخ بــه ســواالت زیــر اســت:
1.چرا فکر می کنیم ایده ی خوبی است؟ )چرایی ایده(

2.تفاوت  با کسب و کارهای مشابه چیست؟ )رصد رقبا(
۳.مشتریان چه اشخاصی هستند؟ )بازار هدف(

۴.ویژگی محصول )ایده( چیست؟ )مزیت(
ایده یابی به چه صورت انجام می شود؟

پژوهــش و تحقیــق سیســتماتیک بــه همــراه کســب ایده هــای جدیــد 
ــده ی خــوب  ــه ای ــف شــرط رســیدن ب و جمــع آوری ایده هــای مختل
ــه  ــول جدیدک ــده ی تولیدمحص ــه ای ــیدن ب ــد از آن رس ــت و بع اس

ــد.  ــود می آی ــتماتیک بوج ــورت سیس بص
روش های خلق ایده

ــرای یــک محصــول یعنــی تعریــف واقعــی  1.تحقیــق و توســعه: ب
ــع،  ــک منب ــط ی ــاص توس ــن آوری خ ــک ف ــراه ی ــه هم ــاز ب ــک نی ی
ــه  ــرای رســیدن ب ــد  ب ــده ی جدی ــان  ای ــه هم ک

ــت. ــت اس موفقی

ــع: یکــی دیگــر از روش هــای خلــق  ــراد مطل ــی از اف 2.نظرخواه
ــده را  ــی ای ــدرت طراح ــه ق ــت ک ــی اس ــی از فعاالن ــده نظرخواه ای
دارنــد و در تولیــد، بازاریابــی، فــروش و تحقیقــات بــازار دارای  ســابقه 

ــتند ــنی هس ــخص  و روش مش
ــرای  ــا ب ــتریان حتم ــرات مش ــاز و نظ ــا نی ــنایی ب ــتریان: آش ۳.مش

ــت ــد اس ــده جدی ــده ی ای ــود آورن ــان بوج ــر کارآفرین اکث
4.شــرکت هــای موفــق: یکــی از مصداق هــای رفتارهــا، اولویت هــا، 

تبلیغــات و سیاســت های بازاریابــی شــرکت های موفــق اســت.
ــه  ــع  ب ــال توزی ــات از کان ــت اطالع ــع: دریاف ــای توزی ــال ه 5.کان
ــه در  ــور ک ــت و همانط ــتریان اس ــای مش ــه نیازه ــی ب ــای نزدیک معن
ــم  ــل مه ــک عام ــتریان ی ــای مش ــت نیازه ــده اس ــه ش ــر گفت پیش ت

ــد اســت ــده ی جدی ــرای ای ب
6.منابــع اولیــه: دسترســی مناســب و ارزان بــه منابــع اولیــه مصادف 
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــن نی ــازار و ای ــی در ب ــت رقابت ــک مزی ــا ی ــت ب اس

بســترهای مناســب بــرای ایــده جدیــد اســت
فن آوری هــا       تغییــرات  ســرعت  در دســترس:  7.فناوری هــای 
ــن آوری  ــده هــا در تحلیــل ف ــن ای یعنــی تغییرجهــت بازارهــا و بهتری

ــن اســت. ــای نوی  ه
ــا،  ــا، همایش ه ــگاه ه ــالت، نمایش ــازار: مج ــات ب ــع اطالع 8.مناب
موسســات پژوهشــی، آزمایشــگاه هــا و آژانس هــای تبلیغاتــی از منابــع 
ــده ی  ــک ای ــکیل ی ــه تش ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــی مهم اطالعات

ــد منتهــی شــود  جدی
9.اینترنــت: در دنیــای امــروز اینترنــت نیــز یکــی از دیگــر از منابــع 

اطالعاتــی بــرای ایــده هــای نــو و کارآفرینــی اســت
کشــورها:  ســایر  در  موجــود  مشــاغل  10.فرهنــگ 
ــاز  ــناخت نی ــی ش ــی یعن ــب شناس ــورها و مخاط ــی کش فرهنگ شناس

مشــتریان و تشــکیل یــک ایــده
غربال ایده ها یک لزوم برای کارآفرینی

ــه موقعیــت هــای خلــق ایــده در مــوارد  ــا توجــه ب وقتــی ب
ــد فرامــوش کــرد کــه  ــه انبــوه ایــده می رســیم نبای فــوق ب
ــن  ــد و مهمتری ــدا مــی کن ــراوان پی ــده اهمیــت ف ــال ای غرب
ــا، جداســازی ایده هــای خــوب از ضعیــف  ــال ایده ه ــدف از غرب ه
اســت کــه در نهایــت رســیدن بــه یــک ایــده کــه همــان بهتریــن اســت 

قــدم نهایــی  اســت؛
نبایــد فرامــوش کــرد کــه یــک روش بــرای معرفــی ایــده ی برتــر وجــو 
ــا  ــده، ب ــی محدودکنن ــل اصل ــرایط و عوام ــدی ش دارد و آن اولویت بن

ــت. ــذف آنهاس ــر و ح ــای ضعیف ت ــی ایده ه بررس

تشــخیص فرصــت هــای کارآفرینــی
برخــالف تصــور کــه کارآفرینــی را  اشــتغالزایی بیشــتر تلقــی مــی کننــد، کارفرینــی بــه معنــای جســتجوی فرصــت بــه 

عــالوه جســتجوی منابــع مــورد نیــاز اســت، فرصــت و پنجــره فرصــت ماننــد بــادی در حــال وزیــدن اســت کــه پنجــره را بــاز 
و بســته مــی کنــد و  کارآفریــن بایــد تــوپ بــازی را در فرصــت طلبــی در زمــان بــاز بــودن در پنجــره پرتــاب و از آن عبــور 
دهــد کارآفریــن در ازای پرتــاب تــوپ و عبــور از پنجــره پــاداش  و پرتــاب تــوپ و خــوردن بــه پنجــره بســته بــه منزلــه ی 
جریمــه اســت پــس یــک کارآفریــن موفــق کســی اســت کــه  بایــد  ۳ ویژگــی شناســایی فرصــت، ارزیابــی فرصــت و بهــره 

بــرداری از فرصــت اســت

علی اکبر علیان نژادی، کارشناس روابط عمومی
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یکــی از روش هایــی کــه پیشــنهاد می شــود بــرای تعییــن اســتراتژی 
اســت:   SWOT تحلیــل  روش  شــود  اســتفاده  آن  از  کار  در 

نقــاط قــوت  :Strengths
Weaknesses:  نقاط ضعف
Opportunities:  فرصت ها

Threats: تهدید ها
در ایــن روش، همــه ی اِلِمان هــای داخلــی و خارجــی شــرکت بررســی 
ــا،  ــا و تهدیده ــوت، فرصت ه ــف، ق ــاط ضع ــف نق ــا کش ــود و ب می ش
شــرکت شــما آمادگــی بیشــتری در برابــر پیــش آمدهــای آتــی بــازار 
خواهــد داشــت کــه در شــماره هــای قبــل دربــاره ی ایــن روش صحبت 

شــده اســت
خالقیت در کارآفرینی

قبــال کشــور دارای کارگــر ارزان و مــواد خــام فــراوان بــود کــه همیــن 
مــورد بــه عنــوان اولویــت کارآفرینــی شــناخته می شــد

ــارت را  ــه ی تج ــی زمین ــالب اطالعات ــه انق ــی ب ــالب صنعت ــر انق تغیی
ــود  ــای خ ــرای بق ــرکت ها ب ــرد و ش ــریع ک ــرات س ــتخوش تغیی دس
ــد  ــای جدی ــی در دنی ــرای کارآفرین ــوآوری ب ــه خالقیــت و ن ــور ب مجب

شــدند
ــده  ــه همــراه ابتــکار و ای ــردی ب ــی ف ــه عنــوان یــک توانای خالقیــت ب
ــک  ــرای ی ــو ب ــده ی ن ــراع و ای ــای اخت ــه معن ــوآوری ب ــر اســت و ن بک

ــت. ــی اس ــت در کارآفرین ــا خدم ــول و ی محص
کارآفرینــی می توانــد یــک ویژگــی فــردی باشــد بــه همــراه عزم راســخ 
ــه خدمــت )محصــول(  ــه یــک ارائ ــرای عبــور از موانــع بســیار کــه ب ب

جدیــد می رســد و موفقیــت نــوآوری را بــه همــراه مــی آورد
خالقیت و نظریه ها 

نکتــه: علیرغــم تصــور عــام، »خالقیــت«، ذاتــی نیســت بلکــه در بــدو 
تولــد در درجــات مختلــف وجــود دارد 

اشــتراک تمــام تعاریــف خالقیــت؛  تازگــی، نــو بــودن،  ارزشــمندی و 

مناســب بــودن اســت
نظریه وایزبرگ:

خالقیــت زمانــی شــکل مــی گیــرد کــه فــرد، راه حــل تــازه ای بــرای  
حــل یــک مســئله داشــته باشــد

نظریه گیلفورد: 
جداسازی 2 عامل تفکرواگرا و تفکر همگرا

تفکرواگــرا: کلیــه ابعــاد خالقیــت بــه معنــای تفکــری کــه بــه جهــات 
مختلــف، بــه راه حل هــای بســیار متنــوع، متفــاوت و نویــن مــی رســد، 

ــد می گوین
ــه روش  ــات ب ــام اطالع ــا ادغ ــرد ب ــر ف ــه ه ــرا: چنانچ ــر همگ تفک

ــد ــد، می گوین ــح برس ــخ صحی ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ــی ب منطق
نظریه کیتینگ

مهمارت های ضروری برای رسیدن به رفتاری خالق:
1 – توانایــی تفکــر واگــرا در فــرد: خلــق راه حــل هــای متفــاوت 
کــه دامنــه ی وســیعی از ابعــاد و زوایــای مختلــف یــک مســئله را در 

نظــر مــی گیــرد
2 – داشتن معلومات وسیع و تجربه مفید در زمینه خالقیت

ــه منظــور تبــادل  ــران ب ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــای برق ۳ – توان
ــات ــات و معلوم تجربی

ــرا  ــادی: زی ــل انتق ــه و تحلی ــرای تجزی ــرد ب ــدی ف 4 – توانمن
ــن انگیزشــی  ــل ذه ــه دلی ــت و ب ــان شــکل گیری خالقی ــرد در جری ف
ــدرت  ــتن ق ــن راه داش ــه در ای ــد ک ــری می رس ــای دیگ ــه راه حل ه ب

ــق، ضــروری اســت ــادی دقی قضــاوت و نق
عناصر خالقیت:

ــاروارد  ــگاه ه ــی دانش ــکده بازرگان ــای دانش ــز پژوهش ه ــس مرک ریی
ــوع،  ــه موض ــوط ب ــای مرب ــارت ه ــت را مه ــی خالقی ــر اصل ۳ عنص

ــت ــرده اس ــالم ک ــزه اع ــت و انگی ــه خالقی ــوط ب ــای مرب مهارت ه
در شماره  ی بعدی به تاثیر خالقیت و ایده ی برتر در کارآفرینی می پردازیم.
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ه کـــــــــوتــــــــا

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.
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عرضه گران ترین شکالت دنیا در هند

گرانترین شکالت دنیا با قیمت 6221 دالر به فروش می رسد.
بــه گــزارش اســپوتنیک، گــران تریــن شــکالت هــای جهــان کــه در کتــاب رکوردهــای گینــس 
ثبــت شــده انــد، توســط فلیــپ کنتیســینی، شــیرینی پــز از بمبئــی تهیــه شــده انــد. بــه گفتــه 
وی ســه شــکالت در یــک بســته، نشــان دهنــده چرخــه زندگــی انســان اســت؛ تولــد، رشــد و 

مــرگ.

قیمــت بــاالی شــکالت بــه دلیــل مــواد کمیــاب اســتفاده شــده در آن اســت: قهــوه آبــی کــوه 
ــو وانیلــی تاهیتــی ، شــکالت ســفید بلژیکــی و فنــدق پیمونتــی. ــه کاکائ جامائیــکا ، دان

شــکالت هــا بــا تعــداد محــدود و در جعبــه هــای چوبــی دســت ســاز بســته بندی مــی شــوند. در 
هــر بســته 15 ترافــل  و بــا وزن 15 گــرم قــرار دارد کــه قیمــت یــک بســته 1400 دالر مــی باشــد.

رکــورد پیشــین قیمــت بــاالی محصــوالت ایــن چنینــی متعلــق بــه شــکالت دانمارکــی بــود کــه 
قیمــت هــر کیلــو بالــغ بــر 5700 دالر بــود.

بازدید رایگان از کارخانه شکالت بریل

تورلیدرهــای مالــزی در اقدامــی جالــب و در بخشــی از اقــدام هــای گردشــگری کواالالمپور، قســمتی 
از برنامــه گردشــگران را  بــه بازدیــد از کارگاه شــکالت ســازی اختصــاص داده انــد. بــه گفتــه یکــی 
ــت  ــت صنع ــرای تقوی ــزی و ب ــگری مال ــتور اداره گردش ــه دس ــد ب ــن بازدی ــا، ای ــور لیدره ــن ت از ای

شــکالت ســازی یکــی از صنایــع پــر درآمــد ایــن کشــور اســت انجــام مــی گیــرد. 
در فروشــگاه ایــن کارخانــه نمونــه ای از تمــام محصــوالت آن وجــود داشــت و امــکان تســت قبــل از 
خریــد میســر بــود. محصــوالت ایــن کارخانــه بــا کیفیــت و نســبتًا گــران بــه گردشــگران فروختــه 

مــی شــود.

بی توجهی کودکان به » ترامپ « و تمسخر او در امریکا!

در مراســم هالوویــن ترامــپ بــه همــراه مالنیــا بــه حیــاط کاخ ســفید آمدنــد و بــه کــودکان شــکالت 
هدیــه دادنــد؛ نکتــه جالــب بی توجهــی کــودکان بــه رئیــس جمهــر آمریــکا بــود. مجــری آمریکایــی 
ــا را  ــی و بی احترامی ه ــن بی توجه ــات، ای ــر انتخاب ــه خاط ــت ب ــور اس ــپ « مجب ــد: » ترام می گوی

تحمــل کنــد!
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سارق شکمو بر اثر زیاده روی در مصرف شکالت به کما رفت!

یــک ســارق عجیــب بــا ورود بــه ســاختمانی اداری در ســیاتل و خــوردن تعــداد زیــادی شــکالت کــه 
حــدود 200 دالر قیمــت داشــت بــه کمــای قنــدی رفــت. ایــن مــرد عجیــب بــا ظــن بــه تــالش بــرای 
ســرقت دســتگیر شــده اســت.به نظــر مــی رســد اگــر قصــد ایــن مــرد 44 ســاله ســرقتی بــزرگ 
ــه خاطــر اشــتهای بیــش از حــد  ــا ب ــوده باشــد، بهتــر اســت اول روی اشــتهای خــود کار کنــد ت ب

نســبت بــه شــکالت در دام پلیــس نیفتــد.

ایــن مــرد دقایقــی قبــل از ســاعت 7 بعــد از ظهــر وارد یــک ســاختمان اداری در شــهر ســیاتل شــد 
ــا آسانســور بــه یــک دفتــر خدمــات مالــی رفــت، او ســعی  و طبــق گفتــه هــای پلیــس ســیاتل ب
داشــت بــه صنــدوق دریافــت وجــه ایــن دفتــر وارد شــود کــه ناگهــان توجهــش به کاســه شیشــه ای 
درخشــان و پــر از شــکالتهای لذیــذی جلــب شــد کــه روی میــز بــود. بنابرایــن او بــه ســمت کاســه 
شــکالت رفــت و حــدود 200 دالر شــکالت بــا ارزش را پشــت ســر هــم خــورد و بــر اثــر زیــاده روی 

در مصــرف قنــد بــه کمــای قنــدی فــرو رفــت.

جالــب اســت کــه پــس از ورود نیروهــای پلیــس بــه صحنــه و دســتگیری وی، او شــاکی هــم بــود 
ــه کارکنــان ایــن دفتــر. شــما بایــد مــن را بکشــید تــا  و مــی گفــت: »مــن بایــد شــکایت کنــم ن
ــر  ــم دیگ ــکوک و دو حک ــار مش ــرقت، رفت ــن س ــه ظ ــرد ب ــن م ــد.« ای ــدان بیندازی ــه زن ــد ب بتوانی
دســتگیر شــد. حــدس زده مــی شــود کــه ایــن فــرد قصــد داشــته از خلــوت بــودن بخــش مالــی 
ــدف  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــع از دس ــودن مان ــکمو ب ــا ش ــد، ام ــی کن ــدوق را خال ــرده و صن ــتفاده ک اس

شــده اســت.

نمایشگاهی جذاب از جنس شکالت

شهر آبیجان میزبان نمایشگاه ملی شکالت و کاکائو بود
ــا شــروع ایــن فصــل، نمایشــگاه   فصــل فــروش کاکائــو در ســاحل عــاج آغــاز شــده و همزمــان ب

ــو در شــهر آبیجــان برگــزار شــد. ملــی شــکالت و کاکائ
شــماری از تولیــد کننــدگان کاکائــو ایــن کشــور کــه بــا محصــوالت ایرانــی آشــنا هســتند، تمایــل 
زیــادی بــه جــذب ســرمایه گــذاران کشــورمان دارنــد  نمایشــگاه ســاالنه روزهــای ملــی شــکالت و 

کاکائــو در ســاحل عــاج از آغــاز اکتبــر 2019 در ابیجــان برگــزار شــد
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جعبه بیسکویت سرنوشت زوج بازنشسته را عوض کرد

زوجــی در شــهر ناتینگهــام انگلیــس بعــد از دو دهــه، جعبــه بیســکوئیتی را در خانــه خــود یافتنــد کــه هــزاران پونــد 
ارزش دارد و جــزو آثــار تاریخــی بــه حســاب می آیــد!  

زوجــی در شــهر ناتینگهــام انگلیــس بعــد از دو دهــه، جعبــه بیســکوئیت را در خانــه خــود یافتنــد کــه هــزاران پونــد 
ارزش دارد و جــزو آثــار تاریخــی بــه حســاب می آیــد!

ــود،  ــده ب ــد پالمــرز” کــه موقــع گردگیــری بیــش از دو دهــه پشــت کمــد باقــی مان ــی ان جعبــه بیســکوئیت “هانتل
ــد ارزش دارد. ــه 1500 پون ــد ک مشــخص ش

جعبه فلزی متعلق به یک زوج بازنشسته
ایــن جعبــه بیســکوئیت کــه تاریــخ آن بــه اواخــر دهــه 1۹20 میــالدی بــاز می گــردد، یــک اتوبــوس قرمــز دو طبقــه 
لنــدن را نشــان می دهــد کــه بــه طــرف خیابــان لیورپــول مــی رود؛ ایــن جعبــه فلــزی متعلــق بــه یــک زوج بازنشســته 
ــه  ــتند ک ــتند، نمی دانس ــود گذاش ــپزخانه خ ــه آش ــش آن را در قفس ــال پی ــی 25 س ــه وقت ــت ک ــام” اس از “ناتینگه

صاحــب جنــس باارزشــی هســتند کــه کلکســیون دارهــا جمــع می کننــد!
ایــن زوج کــه مایلنــد ناشــناس بماننــد، بــه تازگــی پــس از اســباب کشــی از آن خانــه، بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه ایــن 

جعبــه را بــه مراســمی کــه بــرای ارزیابــی اجنــاس عتیقــه برگــزار می شــود، ببرنــد.
تــا اطالعــات بیشــتری در مــورد تاریخچــه آن کســب کننــد؛ در آنجــا بــود کــه کارشناســان اعــالم کردنــد ایــن جعبــه 

حلبــی ۹0 ســاله بیــن 1000 تــا 1500 پونــد در حراجــی ارزش دارد.
جعبــه فلــزی مــورد نظــر توســط “چارلــز هانســون”، مالــک حــراج هانســون در رویــداد رایــگان ارزیابــی اجنــاس در 
شــرق “بریــج فــورد”، “ناتینگهــام شــایر” در اوایــل ایــن مــاه ارزیابــی شــد؛ ایــن ارزیــاب گفــت کــه ایــن جعبــه حلبــی 

از حــوادث بی شــمار در جهــان بــدون آســیب باقــی مانــده اســت.
جعبه حلبی بیسکویت هانتلی

ــوغ در طراحــی  ــل نب ــه   دلی ــد پالمــرز ب ــی ان ــی بیســکویت هانتل ــه حلب ــن جعب ــه ای ــح داد ک ــای هانســون توضی آق
ــه اقــالم بســیار گــران قیمــت تبدیــل شــده اند؛ »اکنــون آن هــا جــزو اقالمــی هســتند کــه مجموعــه داران  آن هــا، ب
ــی  ــک ویژگ ــود ی ــکویت خ ــزی بیس ــای فل ــه جعبه ه ــه ب ــرای اینک ــی ب ــرکت راه های ــن ش ــتند؛ ای ــش هس ــه دنبال ب

ــت.« ــه داده اس ــد، ارائ ــاده بده فوق الع
ــه  ــردم و او آن را از پســرعموی خــودش ک ــه ارث ب ــادرم ب ــن را از م ــن ای ــت: »م ــه گف ــن جعب ــان ای یکــی از صاحب
ــن را در یکــی از  ــود؛ پســرعمویش ای مدت هــا پیــش در منطقــه “دانکســتر” یــک مغــازه کوچــک داشــت، گرفتــه ب

ــود.« ــرده ب ــدا ک ــازه پی ــه های مغ قفس
“اســتیو فولفــورد”، یــک ارزیــاب اســباب بــازی در حــراج هانســون، توضیــح داد کــه یــک مکانیســم ماننــد کارکــرد 
ــد آن  ــزود: »کلی ــورد اف ــای فولف ــد؛ آق ــم می کن ــکان حرکــت آن را فراه ــی، در اصــل ام ــه حلب ــر جعب ســاعت در زی
مــدت زمــان طوالنــی اســت کــه تــکان نخــورده، امــا می تــوان دوبــاره آن را فعــال کــرد؛ ایــن یــک کشــف دوســت 

داشــتنی اســت.«
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دست اندازهای صنایـع شیرینی و شکالت
صنعــت شــیرینی و شــکالت طــی دهه هــای اخیــر فــراز و نشــیب های بســیاری را تجربــه کــرده اســت. ایــن صنعــت 

ــیرینی و  ــای ش ــوالت کارخانه ه ــوان محص ــت می ت ــر کیفی ــت. از نظ ــرده اس ــه ک ــتاد تجرب ــه هش ــی را از ده ــد خوب رش
شــکالت ایــران را بــا صنایــع شکالت ســازی اروپــا قیــاس کــرد. صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور طــی ده هــا ســال بــه 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــگاه قابل توجه ــت جای ــاظ کیفی ــه لح ــت ب ــوان گف ــیده و می ت ــی رس ــرفت های خوب پیش
ــن  ــده در ای ــن صادرکنن ــوان اولی ــی دارد و به عن ــان صنایع غذای ــزان ارزآوری را در می ــترین می ــت بیش ــن صنع ــت. ای اس

ــود. ــوب می ش ــع محس صنای

ــادرات از  ــق ص ــت از طری ــن صنع ــتاد ارزآوری ای ــه هش ــر ده اواخ
ــد از  ــت. بع ــوده اس ــارد دالر ب ــک میلی ــدود ی ــی ح ــادی قانون مب
ــرد  ــه ک ــتاد تجرب ــه هش ــت در ده ــن صنع ــه ای ــیرینی ک دوران ش
ــا در  ــت شــد؛ ام ــار اف ــش دچ ــی مواجــه شــد و صادرات ــا تلخ کام ب
چنــد ســال اخیــر دوبــاره ایــن صنعــت در مســیر رشــد قــرار گرفتــه 
ــرار گرفتــن  ــی برخــوردار اســت. ق و درحال حاضــر از وضعیــت خوب
در مســیر رشــد و نزدیــک شــدن بــه وضعیــت 10 ســال قبــل بــه 
ــیرینی و  ــت ش ــای صنع ــش پ ــرایط پی ــه ش ــت ک ــا نیس ــن معن ای
ــد و  ــچ مشــکلی ســر راه تولی ــوب اســت و هی ــال مطل شــکالت کام
صــادرات در ایــن صنعــت قــرار نــدارد، مشــکالت و موانــع همــواره 
وجــود داشــته و درحال حاضــر هــم تولیــد و صــادرات مــا بــا موانعــی 
روبــه رو اســت. مشــکالت مربــوط بــه مــواد بســته بندی محصــوالت 
کارخانه هــای شــیرینی و شــکالت یکــی از عواملــی اســت کــه ایــن 
ــتاد  ــه هش ــه دوم ده ــد. از نیم ــرار می ده ــر ق ــت را تحت تاثی صنع
بخشــی از محصــوالت بســته بندی در کشــور تولیــد می شــود 
ــه آن  ــواد اولی ــد و م ــیمی دارن ــه پتروش ــوالت پای ــن محص ــه ای ک

ــواد  ــی م ــال برخ ــن ح ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــن اس ــل پلی اتیل ــاده ای مث م
ــد  ــت. تولی ــد واردات اس ــته بندی نیازمن ــرای بس ــر ب ــیمیایی دیگ ش
مــواد مورد نیــاز صنایــع بســته بندی بــه علــت قــرار داشــتن در 
دســت چندیــن شــرکت محــدود، نوعــی انحصــار ایجــاد کــرده و باعــث 
شــده قیمــت محصــوالت بســته بندی در انحصــار شــرکت هایی خــاص 
باشــد و به صــورت انحصــاری تعییــن شــود. یکــی از مشــکالت مربــوط 
ــای  ــودن کارخانه ه ــا انحصــاری ب ــت م ــواد بســته بندی در صنع ــه م ب

ــت. ــته بندی اس بس
 

ــه  ــواد اولی ــن برخــی از م ــورد تامی صنعــت شــیرینی و شــکالت در م
نیــز بــا مشــکل مواجــه اســت؛ امــا در کل حــدود ۴0 درصــد از مــواد 
اولیــه شــرکت های تولیــد شــکالت وارداتــی اســت. حــدود ۶0 درصــد 
ــلفون  ــا س ــه ت ــکر گرفت ــع از ش ــن صنای ــاز ای ــه موردنی ــواد اولی از م
ــاز  ــورد نی ــا م ــی از افزودنی ه ــت. برخ ــل اس ــد داخ ــته بندی تولی بس
صنایــع مــا تولیــد داخــل اســت. قیمــت برخــی از افزودنی هــای داخلــی 
نســبت بــه افزودنی هــای خارجــی باالتــر اســت؛ امــا بــا ایــن حــال بــه 

حیدر توکلی شانجانی مدیرعامل شرکت صنایع غذایی آی سودا
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علــت کیفیــت باالتــری کــه ایــن افزودنی هــا نســبت بــه مــوارد مشــابه 
خارجــی دارنــد، در صنایــع مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. صــادرات 
از ســال گذشــته بــه علــت نوســانات ارزی و شــدت گرفتــن تحریم هــا 
حــال و روز خوشــی نــدارد. از زمانــی کــه واردات شــیرینی و شــکالت 
خارجــی ممنــوع اعــالم شــد یــک گام بــزرگ بــرای کمــک بــه تولیــد 
داخــل برداشــته شــد؛ امــا بــه علــت آنکــه زیرســاخت های الزم بــرای 
تولیــد و تامیــن مــواد اولیــه در داخــل وجــود نداشــت، ایــن صنعــت 
ــکالت  ــام مش ــود تم ــا وج ــرد.  ب ــه رو ک ــیاری روب ــکالت بس ــا مش را ب
ســر راه تولیــد و فشــارهای ناشــی از تصمیــم ممنوعیــت واردات ایــن 
ــاال  ــرد. ب ــه در بب ــالم ب ــان س ــت ج ــت توانس ــن صنع ــوالت، ای محص
رفتــن نــرخ ارز ورود غیرقانونــی محصــوالت خارجــی را هــم به شــدت 
کاهــش داد و همیــن عامــل توانســت بــه ایــن صنعــت کمــک کنــد؛ بــا 

ایــن حــال مشــکالت ســر راه تولیــد تمامــی نــدارد.
 

موانــع صادراتــی از داخــل و خــارج دســت و پــای صــادرات را می بنــدد 
و حمایــت نشــدن تولیــد از داخــل کشــور بــه تولیدکننــدگان آســیب 
وارد می کنــد. در ایــن میــان تحریم هــا یکــی از عوامــل مهمــی 
ــر  ــت. اگ ــرار داده اس ــار ق ــت فش ــادرات را تح ــد و ص ــه تولی ــت ک اس
بخش خصوصــی تقویــت شــود، راهــکار برداشــتن موانــع حاصــل 
از تحریم هــا را بــه خوبــی می شناســد. بخش خصوصــی در دوران 
جنــگ هــم توانســت بــه تولیــد و صــادرات ادامــه دهــد و بــا تحریم هــا 
مقابلــه کنــد. تولیدکننــدگان کشــور مــا قــدرت تولیــد و صــادرات در 
شــرایط ســخت را دارنــد؛ امــا بــه شــرطی کــه بــا خــود تحریمی هــای 
داخلــی مواجــه نشــوند. اعطــای مجــوز بهره بــرداری زمانــی کــه بــدون 
ــع  ــد صنای ــث رش ــود باع ــام ش ــح انج ــت صحی ــزی و مدیری برنامه ری
بی نــام و نشــان خواهــد شــد. ایــن صنایــع بــه بــازار صنایــع بــزرگ و 
باکیفیــت در داخــل کشــور لطمــه می زننــد و بــا صــادرات محصــوالت 

بی کیفیــت نــام برندهــای ایرانــی را در بــازار جهانــی لکــه دار 
می کننــد. مجوزهــای غیرکارشناســی کــه بــه افــراد بســیاری 
ــه  ــرایطی ک ــور در ش ــرمایه کش ــده س ــث ش ــرد باع ــق می گی تعل
تولیدکننــدگان واقعــی بــه آن نیازمندنــد از بیــن بــرود. دولــت بایــد 
از صنایعــی کــه موفــق هســتند و قــدرت صــادرات دارنــد، حمایــت 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــی ب ــردش و ارز دولت ــرمایه در گ ــر س ــد. اگ کن
داد.  افزایــش  را  صــادرات  می تــوان  شــود،  واگــذار  واقعــی 
کارخانه هــای بــزرگ قــدرت صادراتــی باالیــی دارنــد؛ امــا بــه علــت 
اینکــه ســرمایه در گــردش ندارنــد و دولــت هــم در ایــن زمینــه از 
آنهــا حمایــت کافــی نمی کنــد، بســیاری از مشــتریان بزرگشــان را 

ــد. ــت می دهن از دس
 

ــه تمــام  ــع ک ــت شــود در برخــی از صنای ــده حمای ــر تولیدکنن  اگ
ــتغال زایی  ــودک( اش ــذای ک ــل غ ــت )مث ــی اس ــه داخل ــواد اولی م
ــد و در  ــد ش ــاد خواه ــدگان ایج ــط تولیدکنن ــی توس ــیار خوب بس
ــود  ــرازیر می ش ــور س ــه کش ــا دالر ارز ب ــاالنه میلیون ه ــه س نتیج
کــه همــه این هــا حمایــت دولــت را می طلبــد. اگــر صنایــع 
ــالم  ــت اع ــا قاطعی ــوان ب ــت شــود می ت شــیرینی و شــکالت حمای
کــرد کــه تــا 1۴0۴ صــادرات ایــن صنعــت بــه بیــش از 2 میلیــارد 
ــد و  ــد می کنن ــه تولی ــی ک ــد از صنایع ــت بای ــد. دول دالر می رس
ــت  ــد. دول ــت کن ــوند حمای ــادرات می ش ــتغال زایی و ص ــث اش باع
ــرمایه در  ــا س ــه آنه ــایی و ب ــی را شناس ــدگان واقع ــد تولیدکنن بای
گــردش واگــذار کنــد. صنعــت شــیرینی و شــکالت ایــران می توانــد 
ــه  ــود؛ چراک ــل ش ــه تبدی ــی منطق ــای صادرات ــی از قطب ه ــه یک ب
ظرفیــت تولیــد و صــادرات در ایــن صنعــت وجــود دارد. بازارهــای 
خــوب آســیای میانــه و حاشــیه خلیج فــارس بســتر مناســبی بــرای 

صــادرات اســت.
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هجدهمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت ایــران دو نفــر از هنرمنــدان بــرای اولیــن بــار بــا اســتفاده از 
کوکــی و روکــش رویــال آیســینگ بزرگتریــن نقشــه خوراکــی ایــران را طراحــی و ســاخته انــد. بــا توجــه بــه تازگــی موضــوع 

تصمیــم گرفتیــم تــا بــا خانــم هــا زهــرا بختیــاری و شــیدا طایفــه مصاحبــه ای داشــته باشــیم.
ــینگ  ــال آیس ــش روی ــا روک ــی ب ــور کوک ــد دک ــوزش و تولی ــوزه آم ــه در ح ــت ک ــزار اس ــرم اف ــناس ن ــه کارش ــیدا طایف ش
فعالیــت کــرده اســت و در کالس هــای نگارگــری شــرکت کــرد و بعــد از آن در یکــی از کالس هــای آموزشــی شــرکت کــرد و 
بعــد از عالقــه منــد شــدن بــه ایــن موضــوع بــا مطالعــه و جســتجوی منابــع داخلــی و خارجــی مهارت هــای الزم را کســب 
کــرد او بیــش از 6 ســال اســت کــه در حــوزه دکــور کیــک و کوکــی فعالیــت می کنــد. در بیــش از 15 شــهر کشــور کارگاه 
آموزشــی برگــزار کــرده اســت و هنرجــو داشــته اســت. بــه صــورت تجربــی بــا هنــر دکــور کیــک و کوکــی آشــنا شــده ام و 
بــا تمریــن بــر روی آن توانســت تســلط کافــی را بــر روی آن بــه دســت بیــاورد و تمــام تمرکــزش را بــر روی آمــوزش و تولیــد 
ــا  ــر آمــوزش دکــور کوکــی ب قــرار داد و در هــر مــاه حداقــل ۳0 نفــر هنرجــو در کارگاه هایــش آمــوزش می بیننــد. عــالوه ب

رویــال آیســینگ بــه صــورت محــدود نســبت بــه آمــوزش دکــور کیــک و غــذا نیــز اقــدام کــرد.

  ساخت بزرگترین نقشه خوراکی ایران
  در هجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت

هنر رویال آیسینگ چیست؟
ــری  ــر هن ــک اث ــه ی ــودر شــکر ب ــل پ ــارت تبدی ــال آیســینگ مه روی
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــد بتوان ــد بای ــینگ هنرمن ــال آیس ــت. در روی اس
ترکیبهــای مختلــف آیســینگ و غلظــت هــای متفــاوت آن اقــدام بــه 
ــاوت از  ــر متف ــن هن ــد. ای ــو کن ــی و دکوراتی ــر حجم ــک اث ــد ی تولی
کلیــه گرایــش هــای مختلــف هنرهــای شــکری اســت و در آن هنرمنــد 
ــا اســتفاده از مهــارت هــای خــود مــی توانــد از ســاده تریــن  صرفــا ب
مــواد اولیــه یــک اثــر هنــری فاخــر تولیــد کنــد. وجــه تمایــز اصلــی 
رویــال آیســینگ بــا ســایر هنرهــا ماننــد فوندانــت ســادگی و ارزانــی 
ــی در  ــچ محدودیت ــال هی ــن ح ــد و در عی ــی باش ــه آن م ــواد اولی م
ــی  ــای خوراک ــینگ در دنی ــدارد. آیس ــود ن ــده آن وج ــد ش ــار تولی آث
ــینگ  ــا آیس ــت. در کار ب ــی اس ــای نقاش ــور در دنی ــد مینیات ــا مانن ه
عیــار هنرمنــد کامــال براســاس تولیــدات وی مشــخص مــی شــود و بــه 
همیــن دلیــل بســیاری از دکوراتورهــا جــرات ورود بــه حــوزه آیســینگ 
ــور  ــپزی و دک ــای آش ــر در دنی ــن هن ــی تری را ندارند.آیســینگ انتزاع
مــواد غذایــی اســت. یــک هنرمنــد آیســینگ کار مــی توانــد هــر شــیء 
و وســیله ای را در اطــرف خــود بــا اســتفاده از آیســینگ تولیــد کنــد.

ایــده ســاخت نقشــه ایــران بــا کوکــی و رویــال آیســینگ از 
کجــا در ذهــن شــما شــکل گرفــت؟

ــی  ــن الملل ــگاه بی ــن دوره نمایش ــزاری هجدهمی ــه برگ ــه ب ــا توج ب
ــاوت  ــر متف ــک اث ــا ی ــم ت ــم گرفتی ــران تصمی شــیرینی و شــکالت ای
ــس از  ــم و پ ــق کنی ــینگ خل ــال آیس ــتفاده از روی ــا اس ــاخص ب و ش
همفکــری ایــده ســاخت بزرگتریــن تابلــوی نقشــه ایــران بــا اســتفاده 
از رویــال آیســینگ مــورد توجهمــان قــرار گرفــت. در طراحــی اولیــه 
ــانتیمتر در  ــاد ۳00 س ــزرگ در ابع ــوی ب ــک تابل ــم ی ــم گرفتی تصمی
۳00 ســانتیمتر بــا اســتفاده از کوکــی بســازیم و بــا رویــال ایســینگ 
آن را دکــور کنیــم. بــا توجــه بــه محدودیــت هــای حمــل و نقــل اثــر 
بــه ایــن بزرگــی نهایتــا یــک تابلــو در ابعــاد 1۹0 ســانتی متــر در 1۹0 

ــر طراحــی و آن را ســاختیم. ــانتی مت س
قصــد داشــتیم تــا بــا توجــه بــه ابعــاد ایــن کار، یــک اثــر ملــی خلــق 
ــی  ــند. م ــته باش ــهمی داش ــران در آن س ــردم ای ــه م ــم و هم کنی
خواســتیم اثــری بســازیم کــه هــر فــردی بتوانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار 
کنــد و در گوشــه ای از آن اثــر خاطــره ای داشــته باشــد و آن را 
متعلــق بــه خــود بدانــد. مــا ایــن تابلــو بــزرگ را بــرای همــه مردمــان 

ــران دوســتان ســاختیم. ــران و ای ای

گفتگو با شیدا طایفه، طراح و مجری؛
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49
مراحل ساخت نقشه ایران به چه صورت بود؟

ــران  ــه ای ــی از نقش ــرح بزرگ ــدا ط ــران ابت ــه ای ــاخت نقش ــرای س ب
طراحــی کردیــم و بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای ویــژه طراحــی اقــدام 
ــه 1000000  ــی 1 ب ــاس واقع ــدازه مقی ــا در ان ــتان ه ــرش اس ــه ب ب
ــا  ــای اســتان ه ــی ه ــه پخــت کوک ــدام ب ــد اق ــه بع ــم. در مرحل کردی

ــم. ــاد کردی ــه را ایج ــه اولی ــم و نقش کردی
مرحلــه اصلــی ایــن کار دکــور کوکی هــا بــا اســتفاده از رویــال 
ــرای  ــژه ای ب ــاد وی ــه طراحــی نم ــدا شــروع ب ــه ابت ــود ک آیســینگ ب
ــی و  ــت دارای یکپارچگ ــی بایس ــا م ــن نماده ــم. ای ــتان کردی ــر اس ه
ــود  ــی ب ــا م ــتان ه ــایر اس ــوار و س ــای همج ــتان ه ــا اس ــی ب همخوان
ــواز  ــه لحــاظ بصــری دارای یــک الگــوی چشــم ن کــه طــرح نهایــی ب
ــا انتخــاب نمادهــا  و هویــت بصــری همســان باشــد. قصــد داشــتیم ت
ــک اســتان، اســتان دیگــری  ــا نمــاد ی ــرد ت ــه ای صــورت گی ــه گون ب
ــه ذهــن متبــادر نکنــد و مختــص و ویــژه همــان اســتان باشــد و  را ب
همچنیــن نمــاد اجــرا شــده نبایــد مزاحــم دیــده شــدن نمــاد ســایر 
اســتان هــا باشــد. همچنیــن طــرح نهایــی نیــز مــی بایســت بــه گونــه 
ای از آب در بیایــد کــه یــک تصویــر فاقــد خطــای طراحــی و اصولــی 
ــا نقشــه  در ذهــن مخاطــب ایجــاد کنــد. همچنیــن قصــد داشــتیم ت
نهایــی روح زنانــه داشــته باشــد و از هنرهــا و ظرافــت هــای زنانــه در 

ــم. ــا اســتفاده کنی انتخــاب نماده
یکــی از محدودیت هــای ویــژه مــا در خلــق ایــن اثــر محدودیــت زمانــی 
بــود و کل زمــان مــا بــرای طراحــی و اجــرا نهایتــآ ۴ روز بــود کــه در 
ایــن مــدت بــه صــورت شــبانه روزی تمــام تــالش خــود را بــرای ارائــه 
بهتریــن کار ممکــن کردیــم. البتــه مشــغله کاری و آموزشــی هــر یــک 
ــت  ــن محدودی ــه ای ــز ب ــان مشــترک نی ــردن زم ــگ ک ــا و هماهن از م

زمانــی دامــن زد.
ــی  ــتان از نمادهای ــر اس ــرای ه ــه ایران ب ــاخت نقش در س
اســتفاده کرده ایــد. ایــن نمادهــا چگونــه انتخــاب شــده اند؟

ــه متناســب  ــک زمین ــاد و ی ــک نم ــه ی ــاز ب ــر اســتان نی ــرای ه ــا ب م
ــق نمــاد و زمینــه آن اســتان کار بســیار مهــم و  ــم و تطاب ــا آن بودی ب

ــه انجــام آن شــدیم. ــق ب ــا موف ــه نهایت ــود ک حساســی ب
بــرای مثــال در اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه جغرافیــای کویــری 
ــه دلیــل اینکــه ایــن شــهر  ایــن اســتان زمینــه خاکــی و همچنیــن ب
خواســتگاه اصلــی هنرهــای ایرانــی و اســالمی اســت از هنــر تذهیــب 
ــی آن  ــت نمــاد اصل ــوان نمــاد هنــری اســتفاده شــد و در نهای ــه عن ب
یعنــی ســی و ســه پــل در نظــر گرفتــه شــد. در ایــن اســتان از ۳ نمــاد 
کــه شــامل طبیعــت ویــژه آن، هنرهــای دســتی مردمــان آن و بنــای 
ــتان  ــن در اس ــد. همچنی ــتفاده ش ــت، اس ــاخص آن اس ــاری ش معم
خراســان رضــوی از فیــروزه بــه عنــوان زمینــه و از گنبــد حــرم امــام 

رضــا نیــز بــه عنــوان شــاخص اصلــی ایــن اســتان اســتفاده کردیــم.
ــا توجــه بــه اینکــه ســاخت ایــن اثــر در ایــام عــزاداری سیدالشــهدا  ب
ــزد از نمــاد عــزاداری ایــن اســتان  ــرای اســتان ی صــورت گرفــت، ب
ــاع 10  ــه ارتف ــک نخــل حجمــی ب ــم و ی ــی نخــل اســتفاده کردی یعن
ــرای  ــاختیم. ب ــت س ــهر تف ــروف ش ــل مع ــابه نخ ــر و مش ــانتی مت س
زمینــه ایــن اســتان نیــز بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی آن در دل 

ــم. ــر از طــرح خاکــی اســتفاده کردی کوی
بــرای اســتان های کردســتان، زنجــان، سیســتان و بلوچســتان 
ــه  ــورآالت آنهــا ماننــد برقــع، ســوزن دوزی و ملیل ــزگان از زی و هرم
اســتفاده کردیــم. بــرای قزویــن از باقلــوا، بــرای اســتان مرکــزی 
از انــار ســاوه و بــرای خراســان جنوبــی از گل زعفــران و قنــات هــای 

تاریخــی آن اســتفاده شــد. بــرای اســتان کرمــان یــک قالــی کرمانــی 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــم ب ــعی کردی ــه س ــاختیم ک ــا س ــیار  زیب بس
وقتــی روی آن دســت مــی کشــیم حــس دســت کشــیدن روی یــک 

قالــی اصیــل کرمانــی بــه مخاطــب دســت بدهــد.
بــرای اســتان فــارس از درخــت ســرو بــه عنــوان نمــاد شــیراز کــه 
در کتیبــه هــای تخــت جمشــید بــه آن اشــاره شــده اســت اســتفاده 
کردیــم. همچنیــن بخــش هایــی از کتیبــه هــای تخــت جمشــید و گل 
لوتــوس در آن طراحــی شــد. از کاشــی هفــت رنــگ همــدان بــه عنــوان 

نمــاد ایــن شــهر اســتفاده کردیــم.
ــاعر  ــهریار ش ــعر ش ــه ش ــک قطع ــرقی از ی ــان ش ــرای آذربایج ب
ــم.  ــتفاده کردی ــودش اس ــط خ ــت خ ــابه دس ــهر مش ــن ش ــرآوازه ای پ
ــان  ــم و آذربایج ــتفاده کردی ــاول اس ــای قرق ــل از پره ــرای اردبی ب

ــد. ــا ش ــتان ه ــایر اس ــز از س ــه متمای ــه ارومی ــا دریاچ ــی ب غرب
بــرای لرســتان از اللــه واژگــون و بــرای شــهرکرد از نمــاد شیرســنگی 
ــی  ــط میخ ــای خ ــه ه ــالم از کتیب ــتان ای ــم. در اس ــتفاده کردی اس
اســتفاده شــد و بلــوط هــای جنــگل زاگــرس بــرای اســتان کهکلویــه و 

بویراحمــد اســتفاده شــد.
ــه  ــم ب ــتان ق ــد و اس ــی استفاده ش ــر آب ــاه از نیلوف ــرای کرمانش ب
ــتان  ــرای اس ــد. ب ــن ش ــه)س( مزی ــرت معصوم ــارک حض ــم مب اس
گیــالن از طــرح تنــه یــک درخــت بریــده شــده اســتفاده شــد و بــرای 
ــدران از شــالیکاری برنــج الهــام گرفتــه شــد. از طــرح  اســتان مازن
یــک اســب ترکمــن بــا نــگاره هــای محلــی بــرای اســتان گلســتان 
ــمالی  ــان ش بهــره گرفتــه شــد. ازطــرح گلیــم هــای ســنتی خراس

ــرای ایــن اســتان اســتفاده کردیــم. ب
یــک یــوز اصیــل و بــی نقــص ایرانــی بــرای محــل اصلــی زندگــی آن 
یعنــی اســتان ســمنان در نظــر گرفتیــم. یــک تابلــو بــا زمینه هــای 
ــتان  ــتان خوزس ــرای اس ــل ب ــورات چغازنبی ــد زیگ ــل و معب نخ
ــد ســیراف و  ــه مرواری ــهر از زمین ــتان بوش ــرای اس ســاخته شــد. ب
نمــاد ماهــی و صــدف اســتفاده کردیــم. بــا توجــه بــه کوچــک بــودن 
ــا تصمیــم  ــرز و مشــکالت اجــرای طــرح آن نهایت ــتان الب ســایر اس
گرفتیــم اســتان البــرز و تهــران بــا هــم تجمیــع شــود و بــرای آن 

ــم. ــرج آزادی تهــران اســتفاده کردی نیــز از نمــاد ب
برنامه شما برای تابلو ساخته شده چیست؟

در جریــان برگــزاری نمایشــگاه چندیــن پیشــنهاد در خصــوص فــروش 
ــادا جهــت  ــزرگ در کان ــادی ب ــک قن ــا ی ــا ب ــه نهایت ــو داشــتیم ک تابل
ــیدیم و  ــق رس ــه تواف ــردم ب ــد م ــرض دی ــک مع ــو در ی ــش تابل نمای
ــال  ــادا ارس ــو کان ــه تورنت ــال ب ــرایط ارس ــس از آمده شــدن ش ــو پ تابل

می شــود.
آیا امکان آموزش برای عالقه مندان وجود دارد؟

ــال  ــا روی ــی ب ــور کوک ــر دک ــاص هن ــای خ ــی ه ــه ویژگ ــه ب ــا توج ب
ــه  ــاز ب ــدم نی ــات و ع ــل امکان ــا حداق ــام آن ب ــکان انج آیســینگ و ام
ــای  ــک ه ــی تکنی ــه راحت ــوان ب ــی ت ــرا، م ــرای اج ــاص ب ــای خ فض
اصلــی آن را آمــوزش داد و هنرجــو مــی بایســت بــا تمریــن و ممارســت 
ــر  ــام آن متبه ــه انج ــف نســبت ب ــای مختل ــرح ه ــام ط ــراوان و انج ف

شــود.
ــه  ــوزش را ب ــا آم ــده م ــزار ش ــی برگ ــای آموزش ــع در کارگاه ه در واق
ــم  ــوان در نظــر می گیری ــرای بان عنــوان یــک فرآینــد توانمندســازی ب
ــری  ــوت کوزه گ ــی و ف ــول کل ــه اص ــت ک ــن اس ــمان ای ــام تالش و تم
را بــه هنرجویــان آمــوزش دهیــم کــه بتواننــد بــا تمریــن نســبت بــه 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــری و درآمدزای ــفارش گی س
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واردات ۳ میلیون دالری شکالت به کشور
بر اساس آمار گمرک در سال ۹۷ بیش از ۷۴5 تن شکالت از کشور های 

مختلف جهان وارد ایران شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ســال ۹۷ نشــان می دهد که 
در این مدت حدود ۷5۴ تن شــکالت از کشور های مختلف جهان وارد 

ایران شده است.
بر اساس واردات این حجم شــکالت به کشور، 2 میلیون و ۹۶۷ هزار و 
18۶ دالر ارز از کشور خارج شد که بالغ بر 12۴ میلیارد و ۷1۳ میلیون 

و ۶۷۳ هزار و ۳52 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 شــده در بین کشــور های ذکر شــده آلمان 
با صــادرات 1۹۳ تن شــکالت بــه ارزش ۹8۷ هــزار 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 شده و افزایش واردات دانه های کاکائو از آفریقا و آمریکای 

جنوبی را به دنبال داشته است.
پیتر جاســمن، رئیس انجمن صنعــت کاکائوی اندونــزی اظهار کرد: 
اندونزی که بزرگتریــن تولیدکننده و فرآوری کننــده دانه های کاکائو 
در آســیا است، ســال گذشــته 2۴0 هزار تن دانه کاکائو وارد کرد که 
رکورد باالیی محســوب می شود و ممکن اســت در سال 201۹ خرید 
بیشتری انجام دهد. آمار نشان می دهد مالزی نیز سال گذشته وارداتش 
را 10 درصد افزایش داد و به ۳۴5 هزار تن رساند. تولید دانه کاکائو در 
اندونزی طی یک دهه اخیر که کشاورزان با آفت محصول و کهن سالی 
درختان روبرو شــده اند نیمی کاهش یافته اســت و آنها را ناچار کرده 
است به پرورش محصوالت سودآورتر روی بیاورند. در نتیجه این کشور 
از صادرکننده بزرگ به واردکننده بزرگ دانه کاکائو تبدیل شــده و با 
توســعه ظرفیت فرآوری، خرید خارجی در بیش از پنج ســال 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 
کشــاورزان به تولید روغن پالم روی آورده اند. این افت شدید باعث شد 
فرآوری کنندگان مانند شرکت گوان چونگ به دنبال خرید دانه کاکائو 
از نقاط دیگری باشــند.انجمن صنعت کاکائوی اندونزی ســال گذشته 
اعالم کرد این کشــور طرحی شامل یک برنامه ملی برای افزایش تولید 
دانه کاکائو به ۶00 هزار تن تا سال 202۴ دارد که برای تأمین تقاضای 
داخلی و صادرات کافی خواهد بود.بر اساس گزارش بلومبرگ، بازیگران 
جهانی در اندونزی سرمایه گذاری کرده اند تا در موقعیت مناسب برای 
تأمین تقاضای رو به رشــد قرار بگیرند. جدیدترین آنها شــرکت اوالم 
اینترنشنال بود که اوایل امسال ۹0 میلیون دالر برای خرید شرکت بی 
تی کاکائو هزینه کرد. انتظار می رود آســیا تا سال 2020 به بزرگترین 
بازار پودر کاکائو در جهان تبدیل شــود که در محصوالت مختلف نظیر 

کلوچه ها، نوشیدنی های شکالتی و بستنی مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق اعالم انجمن کاکوئوی آســیا، فرآوری دانه کاکائو در آســیا طی 
چهار سال گذشته بیش از 25 درصد رشــد کرده و در سال 2018 به 
حدود ۷80 هزار تن رسید. آســیایی ها با افزایش سطح رفاه محصوالت 

شکالتی بیشتری مصرف می کنند.
======================================================

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

ناموفق بودن قیمت گذاری دستوری دادند.
 این رای تاییدکننده نظر کارشناسانی است که اعتقاد دارند تنظیم بازار 
با هدف کنترل تورم محکوم به شکست است. یافته های نظری و تجارب 
جهانی نشان می دهد ریشــه تورم در سیاست های پولی است و باید به 
جای وزارت صمت، بانک مرکزی مســوولیت کنترل تــورم را برعهده 
گیرد. اما در ایران با یک برداشــت اشــتباه تنظیم بازار به عنوان یک 
الگو پذیرفته شده در دنیا جلوه داده می شود. این در حالی است که نوع 
تنظیم بازار در ایران، بدیلی در دنیا ندارد. چراکه دنیا از سیاســت های 
مستقیم و قیمتی به سمت سیاست های غیرمســتقیم و غیراقتصادی 
)همچون حمایت های بیمه ای( رفته اســت. ضمن اینکه سیاست های 

اخبار انجمن و صنعت را در سایت www.iranianacm.ir پیگیری کنید
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با هدف تنظیم بــازار در دنیا، بر محدوده اندکی از حوزه ها اعمال شــده 
و دارای روش هــای متنوعی بوده اند؛ امــا در ایران این سیاســت ها در 
حوزه های گســترده ای اجرا شــده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت بهره 
گرفته اند. کشــورهای موفق به دلیل عوارض جانبی مسیرهای مستقیم 
و قیمت گذاری که همان فســاد و رانت اســت، از این سیاست ها فاصله 
گرفته اند. تجربه ای که در ایران هم اثبات شده است. برای نمونه بررسی 
صنعت شکر نشان می دهد حداقل 1500 میلیارد تومان رانت به واسطه 

شکل قیمت گذاری نصیب دالالن می شود.
=======================================================

چشم انداز 2 میلیارد دالری در تجارت با سوریه
زادبوم گفت: با گســترش مجدد تجارت ســوریه دســتیابی به تبادالت 

اقتصادی 2 میلیاردی دور از انتظار نخواهد بود.
حمید زادبوم سرپرست سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: مدتی پیش کمیســیون ایران و ســوریه برگزار شد که مبنی بر آن 

طرح های مناسبی برای توسعه تعامالت تجاری در نظر گرفته شده بود.

او ادامه داد: پیگیری این تفاهمات و اجرایی شــدن آن ها وظیفه سازمان 
توسعه تجارت اســت و این همایش یکی از اقداماتی است که در همین 

راستا و برای پی گیری این طرح انجام شده است.
او با اشاره به حضور بیش از 120 شــرکت عالقه  مند به فعالیت تجاری 
در ســوریه، درباره مشکالت آن ها گفت: بخشــی از موانع سر راه تجار از 
جمله مسائل بانکی جزو مشــکالت عمومی محسوب می شود، اما عالوه 
بر اختالالت مالی ، مشــکالتی مثل حمل و نقل هم در تجارت با سوریه 
وجود دارد؛ از طرفی در چند ســال اخیر تجارت خارجی ســوریه از ۳0 
میلیارد دالر به ۶ میلیارد دالر رســیده و تمام این عوامل کاهش میزان 

تجارت ایران با سوریه را به همراه داشته است.
زادبوم با تاکید بر پتانســیل افزایش تجارت با این کشور گفت؛ متاسفانه 
بخشــی از کاالهای ما از طریق عراق وارد بازار ســوریه می شود؛ اگر چه 

محترم است اما باید به صورت مستقیم وارد کشور شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در شرایط فعلی فضای تجارت 
سوریه نسبت به 10 سال گذشته کاهش داشــته است و با برنامه ریزی 
درســت به صادرات 500 میلیون دالر دســت پیدا خواهیم کرد اما اگر 
دوباره تجارت ســوریه گسترش پیدا کند و به شــرایط چند سال پیش 

بازگردد، رسیدن به 1.5 تا 2 میلیارد دور از ذهن نخواهد بود.
او تاکید کرد: در شرایط فعلی ما میتوانیم در تعمیر و بازسازی ساختمان ، 
باز سازی دستگاه ها و روند تولید کارخانجات این کشور ها و موارد از این 

قبیل فعالیت بسیار مناسبی داشته باشیم.
=======================================================

حتی یک گرم ذرت آلوده وارد کشور نشده است
رئیس کل گمرک گفت: حتی یک گرم ذرت آلوده وارد کشــور نشده که 
مهمترین علت آن سختگیری درباره سالمت این کاالها و مقررات مربوط 

به آن است.
مهدی میر اشرفی، درباره شایعات در خصوص ورود ذرت آلوده به کشور 
اظهار داشــت: در موضوع ورود کاالهای بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی 

ایران یکی از سخت ترین مقررات دنیا را دارد.
وی گفت: بیشتر کشورها برای تشخیص ســالمت یک کاال در گمرکات 
یک مرجع دارند، اما به دلیل اهمیت صحت و ســالمت اینگونه کاالها در 

ایران سه مرجع نظر می دهند.
رئیس کل گمرک یادآور شد: قرار بود در سال ۹1 بیست هزار تن ذرت و 
در سال ۹۶ و ۹۷ صد و بیست و پنج هزار تن از طریق گمرک بندر امام 
خمینی وارد کشور شود، اما مراجع ذیصالح سالمت آن را تأیید نکردند و 
در مجموعه این 1۴5 هزار تن در بندر امام خمینی متوقف شده و حتی 
یک گرم از آن وارد کشور نشــده است که مهمترین علت آن سختگیری 
در خصوص ســالمت این کاالها و مقررات مربوط به آن اســت و اجازه 

ترخیص داده نشده است.
وی درباره اینکه این شــایعات را حتی به بالل هــای موجود در بازار هم 
ارتباط می دهند تصریــح کرد: محموله ذرتی کــه در بندر امام خمینی 
متوقف شــده بخش اعظــم آن دانه شــده و برای خــوراک دام بود، اما 
بالل های موجود در بازار تولید داخل اســت و ربطی به آن محموله ندارد 

بنابراین نباید این بحث ها باعث نگرانی شود.
میر اشــرفی تأکید کرد: به هیچ عنــوان هیچ ذرت آلــوده ای از طریق 

گمرکات وارد کشور نشده و نخواهد شد.
=======================================================

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد:
افزایش قیمت نداشتیم اما بازار شیرینی افت زیادی کرده است

رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشــهد گفت: والدت حضرت 
رســول)ص( اولین عید بعد از ماه محــرم بود اما به دلیــل همزمانی با 
افزایش قیمت بنزین، میزان فروش ما نسبت به سال گذشته افت زیادی 

کرد.
به گزارش قدس آنالین ، محمد فرزانی در خصوص وضعیت بازار شیرینی 
اظهار کرد: با توجه به قیمت بنزین و تســری دادن آن به تمام مشاغل، 
اتحادیه ما در حال حاضــر هیچگونه افزایش قیمتی نداشــته و افزایش 

قیمت را منوط به دستورالعمل سازمان صمت و اتاق اصناف کرده است.
وی افزود: زمانی که دســتورالعمل افزایش قیمت صادر شود، این اتفاق 
خواهد افتــاد. همچنین به تمام اعضا پیامک شــده اســت تا هیچگونه 
افزایش قیمتی را لحــاظ نکنند و فعال افزایش قیمت در دســتور کار ما 

قرار ندارد.
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد بیان کرد: افزایش قیمت 
بنزین به تمام بخش ها تســری پیدا کرده و باعث افزایش قیمت کرایه و 
برخی اجناس می شود، در حال حاضر به صالح مملکت و شهر است که 
افزایش قیمتی نداشته باشیم تا آرامش مجدد به بازار بازگردد، اما طبیعتا 

در آینده نه چندان دور مطمئنا نرخ ها افزایش خواهد یافت.
فرزانی خاطرنشــان کرد: بازار افت کرده و مردم در شوک بنزین هستند. 
به هر حال افزایش بنزین دستوری است که باید اجرا می شد و ما مطیع 
آن هستیم. والدت حضرت رسول)ص( اولین عید بعد از ماه محرم بود اما 
به دلیل همزمانی با افزایش قیمت بنزین، میزان فروش ما نسبت به سال 

گذشته افت زیادی کرد.
=======================================================
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چگونه 
شکالت 
مرغوب 

را 
تشخیص 

دهیم؟
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در  کــه  تخلفاتــی  از  عمــده ای  بخــش 
بــه  می شــود،  انجــام  غذایــی  صنایــع 
ــت  ــایی نیس ــل شناس ــوم قاب ــیله عم وس
آزمایش هــای  توســط  بایــد  حتمــا  و 
ــخیص  ــذا و دارو تش ــازمان غ ــه ای س حرف
داده شــود امــا چنــد راه ســاده وجــود دارد 
کــه اگــر در هنــگام خریــد بــه آن هــا توجه 
کنیــم تــا حــدود زیــادی می توانیــم شــکالت 
مرغــوب را از غیــر مرغــوب تشــخیص دهیــم.

       مواد تشکیل دهنده شکالت
ــیرینی  ــر ش ــد ه ــه می دانی ــور ک ــان ط هم
کوچکــی کــه در ترکیــب آن کاکائــو بــه کار 
ــکالت  ــام دارد. ش ــکالت ن ــد، ش ــه باش رفت
مرغــوب از پــودر کاکائــو و کــره کاکائــو 
تهیــه می شــود. گاهــی برخــی از تولیــد 
ــت  ــه گرانقیم ــو ک ــره کاکائ ــای ک ــه ج ــدگان ب کنن
ــه  ــم ک ــن پال ــل روغ ــی مث ــای گیاه اســت، از روغن ه
ــری  ــن ســایر روغن هــای گیاهــی در رده پایین ت در بی
قــرار دارد اســتفاده می کننــد. اگــر تولیــد کننــده 
روی بســته بندی محصــول خــود، مــواد تشــکیل 
ــی  ــد، تخلف ــر کن ــه درســتی ذک ــده شــکالت را ب دهن
انجــام نــداده اســت چــون یــک محصــول بــا کیفیــت 
ــت و  ــرده اس ــد ک ــر تولی ــت ارزان  ت ــا قیم ــن و ب پایی

مصرف کننــده می توانــد آگاهانــه انتخــاب کنــد.

اگــر تولیدکننــده روی بســته بندی محصــول درج نکنــد کــه از 
کــره کاکائــو اســتفاده نکــرده، تخلف 
ــری  ــه دیگ ــود. نکت ــوب می ش محس
ــن  ــرد ای ــه ک ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
ــرای  ــوارد ب ــی م ــه در بعض ــت ک اس
ــری  ــدار کم  ت ــکالت از مق ــه ش تهی
پــودر کاکائــو و بــه جــای آن از شــکر 
ــود از  ــن خ ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن اس

ــد. ــم می کن ــکالت ک ــت ش کیفی
تاریخ تولید شکالت

شــکالتی را انتخــاب کنیــد کــه از تاریخ 
تولیــد آن زمــان کم تــری گذشــته شــده 
باشــد. هــر چــه شــکالت تازه تــر باشــد 
عطــر و طعــم بهتــری دارد. معموال شــکالت 
ــکالت  ــال و ش ــک س ــر ی ــا حداکث ــخ ت تل
ــد از  ــاه بع ــش م ــر ش ــا حداکث ــفید ت س

تولیــد بایــد مصــرف شــود.

شکالت مرغوب
از خرید شکالت های خرد شده خودداری کنید

ــرض  ــتر در مع ــکالت بیش ــود ش ــث می ش ــده باع ــرد ش ــای خ تکه ه
ــا محیــط واکنــش داده و خاصیــت قلیایــی  محیــط قــرار گرفتــه و ب
پیــدا کنــد کــه ایــن موضــوع باعــث کاهــش کیفیــت شــکالت خواهــد 

شــد.
بوی شکالت مرغوب

ــر  ــر دارد. اگ ــوی و دلپذی ــری ق ــه و عط ــت، رایح ــا کیفی ــکالت ب ش
هنــگام خریــد شــکالت بویــی تشــخیص ندهیــد نشــان دهنده کیفیت 
پاییــن شــکالت اســت. بنابرایــن از فروشــنده بخواهیــد تــا مقــداری از 
شــکالت را بــه عنــوان تســت در اختیــار شــما قــرار دهــد تــا بتوانیــد 

بــوی شــکالت را ارزیابــی کنیــد.
ظاهر و رنگ شکالت

ــی کنیــد. شــکالت  ــو، ســطح و ظاهــر شــکالت را ارزیاب ــر ب عــالوه ب
ــه  ــاری از هرگون ــت و ع ــی اس ــراق و صیقل ــطحی ب ــوب دارای س خ
لــک، ســفیدک و ســطحی پوسته پوســته و ناهمــوار اســت. اگــر روی 
شــکالت ســفید شــده باشــد نشــان دهنده نگهــداری بــد از آن اســت.

ــی روشــن و  ــد خیل ــیری نبای ــگ شــکالت، شــکالت ش ــورد رن در م
ــره  ــوه ای تی ــگ قه ــد رن ــم بای ــخ ه ــره باشــد. شــکالت تل ــی تی خیل
داشــته باشــد. هــر چــه رنــگ شــکالت تلــخ بــه قهــوه ای مایــل بــه 

ــت. ــر اس ــکالت مرغوب ت ــد، ش ــر باش ــز نزدیک ت قرم
بافت شکالت

شــکالت مرغــوب تــرد و ســفت اســت. بنابرایــن اگــر هنــگام خریــد 
تکــه ای از شــکالت را بشــکنید و صــدای تــرد و تیــزی بــه گوش تــان 
ــد و  ــتن کن ــدای شکس ــر ص ــت. اگ ــوب اس ــکالت مرغ ــورد، ش بخ
گرفتــه باشــد، شــکالت نامرغوبــی در دســت داریــد. بافــت شــکالت 
ــده و  ــی آب ش ــه راحت ــان ب ــل ده ــی داخ ــد، از طرف ــرم باش ــد ن بای
ــه مقــدار کــره  ــوط ب ناخالصــی ای احســاس نشــود. ایــن مســئله مرب
کاکائــو موجــود در شــکالت اســت کــه تضمین کننــده یــک شــکالت 

باکیفیــت اســت. 
طعم شکالت

ــرح  ــی مط ــای مختلف ــکالت ادعاه ــراب ش ــواص و مض ــورد خ در م
ــد مصــرف شــکالت باعــث طــول عمــر  شــده اســت. بعضــی معتقدن
می شــود و بعضی هــا هــم از تاثیــر مصــرف شــکالت بــر کبــد چــرب 
صحبــت می کننــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی اگــر شــکالت 
ــوان  ــد، نمی ت ــته باش ــالمت نداش ــر س ــاده ای ب ــر خارق الع ــچ تاثی هی
ــم  ــت. طع ــوب گذش ــکالت مرغ ــایند ش ــم خوش ــادگی از طع ــه س ب
شــکالت خــوب بــرای مدتــی در دهــان مانــده و بــه ســرعت از بیــن 

نمــی رود.

شــکالت یکــی از بهتریــن و پرطرفدارتریــن خوراکی هــای کشــف شــده در جهــان 
اســت. شــکالت تلــخ، شــکالت شــیری، مغــزدار و میــوه ای از انــواع شــکالت هایی 
ــا را  ــن خیلی ه ــه ذه ــوالی ک ــا س ــوند. ام ــه می ش ــازار عرض ــه در ب ــتند ک هس
مشــغول می کنــد ایــن اســت کــه چــه نــوع شــکالتی بهتــر اســت؟ چــرا بعضــی 
ــه شــکالت مرغــوب  ــد؟ چگون شــکالت ها گــران و بعضــی قیمــت پایین تــری دارن

را تشــخیص دهیــم؟



جهت درج جدیدترین محصول تان می توانید عکس 10 در 10 سانتی متر محصول را به ایمیل
 SHAHD_MAG@YAHOO.COM ارسال نمایید
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