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چشم اندازهای صنعت و افزایش قیمت بنزین

آرد اطهر
(حتام مقابل
فهرست)
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شــیرینی و شــکالت همــواره محبوبیــت خاصــی میــان مــردم ایــران داشــته اســت .ایــن موضــوع
تنهــا مربــوط بــه چنــد دهــه اخیــر نیســت ،بلکــه تولیــد شــیرینیهای محلــی اســتانها و شــهرهای
مختلــف کشــور ،گواهــی بــر ذائقــه شــیرین ایرانیهاســت .صنعــت شــیرینی و شــکالت از دهــه هفتــاد
وارد مرحلــه جدیــدی از فعالیــت شــد کــه بــه پیشــرفت در زمینــه تولیــد محصــول و اســتفاده از
ماشــینآالت پیشــرفته انجامیــد .ایــن تحــوالت باعــث شــد شــیرینی و شــکالت ایرانــی بــه  ۶۶کشــور
جهــان صــادر شــود و رقیــب قدرتمنــدی بــرای بســیاری از کشــورهای دنیــا باشــد.
ایــن صنعــت قدرتمنــد طــی یکســال و نیــم اخیــر روزهــای پرتالطــم و پــر از مشــکالتی را ســپری
کــرد و کــم کــم داشــت بــه شــرایط عادیتــری نســبت بــه یکســال و نیــم قبــل میرســید کــه
شــوک افزایــش قیمــت بنزیــن هم ـهی معادلههــای بــازار را بهــم ریخــت گرچــه مســئوالن از تاثیــر
کــم ایــن افزایــش قیمــت بــر صنعــت لــب بــه ســخن گشــودند ولــی تجربــه نشــان داده کــه بــازار
نمیتوانــد دســتوری کنتــرل شــود و مســئوالن هــم از تدبیرشــان بــرای شــرایط جدیــد و اطمینــان
خاطــر صنعــت و مــردم صحبــت میکننــد گرچــه متاســفانه طــی ســالهای اخیــر فرهنگســازی
الزم بــرای ایــن شــوک ســوختی صــورت نگرفتــه اســت.
رضــا رحمانــی در اظهــار نظــری گفــت :وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت طــی روزهــای اخیــر مهمترین
کار ویــژه خــود را کاهــش بــار روانــی افزایــش قیمتهــا ناشــی از افزایــش قیمــت بنزیــن قــرار داده تــا
بــا ایــن موضــوع مقابلــه کنــد و حتــی رئیسجمهــور هــم دســتور داده تــا تمــام دســتگاههای دولتــی
تــا پایــان ســال هیچگونــه افزایــش قیمتــی نداشــته باشــند.
تمــام اظهارنظرهــا گرچــه صحبــت از تاثیــر کــم افزایــش نــرخ بنزیــن بــر دیگــر قیمتهاســت ولــی
همــواره طــی ســالهای گذشــته و شــرایط مختلــف شــاهد قیمتگــذاری دســتوری بودیــم کــه در
ایــن مواقــع ایــن تفکــر در میــان مســئوالن پررنگتــر مــی شــود و هیچــگاه بــرای صنعــت و رونــق
تولیــد و رقابتــی شــدن بــازار داخلــی و خارجــی رویـهی موثــری نبــوده اســت ولــی ایــن موضــوع هــم
نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا همـهی مشــکالت موجــود صنعــت شــیرینی و شــکالت کــه در اولویــت
نیازهــای اساســی مــردم نیســت ،بــا تمــام شــرایط امــکان افزایــش قیمــت را نــدارد زیــرا بهتریــن
اقــدام موجــود بــه گفتـهی 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 شــدهاند بایــد از ایــن شــرایط بــه بهتریــن نحــو ممکــن
در تعامــل و نزدیکــی صنعــت و مســئوالن بهرهبــرداری کــرد کــه بتــوان بغیــر از همدلــی کنتــرل
قیمــت ،بــه همدلــی رفــع موانــع تولیــد هــم دســت پیــدا کنیــم تاچشــم انــداز آینــده صنعــت ،رونــق
تولیــدی شــود کــه فراتــر از همــه کلیدهایــی اســت کــه بایــد بجــای شــعار بــه شــاهکلید اعتمــاد،
تــاش و همدلــی بــرای موفقیتهــای تولیــد و اشــتغال منتهــی شــود.
علی اکبر علیان نژادی
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جمشید مغازه ای ،دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت:

واکاوی تصمیمها برای «رونق تولید»

در ســوال ابتدایــی لطفــا بگوییــد؛ در فرایندهــای
تصمیمگیــری و یــا اجرایــی تــا چــه انــدازه نظــرات و
تجربیــات صاحبــان صنایــع را تاثیرگــذار دیدیــد؟
در دولــت هــای مختلــف و یــا در ادوار مجلــس شــورای اســامی
بــرای صنعــت تصمیمهــای زیــادی گرفتــه شــده اســت ولــی
نظرخواهــی و یــا تاثیــر بــارزی از نظــرات بخــش خصوصــی را
در تصمیمهــای ابــاغ شــده شــاهد نبودیــم و حتــی متاســفانه

هــرگاه صحبتهــای مــا را شــنیدهاند ولــی شــاهد نبودیــم کــه
عمــل شــود و نظــر کارشناســی از بــزرگان و صاحبــان صنایــع صرفــا
نمایشــی صــورت پذیرفتــه اســت و بایــد گفــت؛ شــاهد همفکــری
موثــر در صنعــت نبودیــم.
اکنــون همــهی صنعــت شــاهد مشــکالت متعــدی اعــم از عــدم
نقدینگــی ،قوانیــن متعــدد ،بخشــنامهها ،مشــکالت تولیــد ،ســرمایه
در گــردش ،تســهیالت بانکــی و  ...هســتند کــه بــرای صنعــت رویکــرد

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

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 بودجـهی 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 دولتهــای مختلــف
نســبت بــه انجمنهــا و دغدغههــای بخــش خصوصــی بیمهــری شــده اســت ،و از نظــرات ایــن مجموعههــا بــرای
برطــرف کــردن موانــع تولیــد اســتفاده نشــده اســت و هــرگاه در جلســات مشــترک نظــرات انجمــن را شــنیدهاند تاثیــر
چندانــی حاصــل نشــده اســت و بــه همیــن خاطــر گفتگویــی بــا دبیــر انجمــن مبنــی بــر واکاوی تصمیمهــا بــرای
«رونــق تولیــد» انجــام دادیــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم:
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تصمیمهای خلقالساعه و عجوالنه مهمترین مانعی
است که صنعت را دچار مشکل کرده است
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خوبــی نداشــته اســت و بــاز هــم بیتوجهــی بــه ایــن قبیــل مــوارد کــه در ایــن زمینــه هــم خیلــی شــرایط مثبتــی را شــاهد نیســتیم،
صنعــت را بــا مشــکالت متعــددی مواجــه کــرده اســت و بــه همیــن در آمارهــای منتشــر شــده پتانســیل صنعــت شــیرینی و
دلیــل مکــرر صنعــت بــا تصمیمهــای مقطعــی و غیرکارشناســی مواجــه شــکالت بــرای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی خیلــی
میشــود و هیچگونــه مشــورتی کــه مثمــر ثمــر باشــد را انجــام نمــی بــاال نیســت ،علــت چیســت؟
دهنــد ولــی بایــد گفــت کــه گاهــی جلســات زیــادی هــم داشــته ایــم صنعــت شــیرینی و شــکالت پتانســیل باالیــی بــرای جــذب
ولــی اقدامــات خوبــی را نظارهگــر نبودیــم.
ســرمایهگذاری دارد ولــی بــا توجــه بــه اینکــه اولویــت بــا صنایــع
مهمترین مانع عدم تحقق «رونق تولید» چیست؟
و کاالی اساســی و مایحتــاج مــردم اســت و شــیرینی و شــکالت
تصمیمهــای خلقالســاعه و عجوالنــه مهمتریــن مانعــی
در اولویــت ســرمایهگذاری خارجــی قــرار نمیگیــرد.
اســت کــه صنعــت را دچــار مشــکل کــرده اســت و بایــد اکنون همهی صنعت الزم بذکــر اســت بعــد از برجــام بیشــترین حضــور
بجــای ایــن اقدامــات غیرمفیــد ،ریشــهای و کارشناســی
خارجیهــا را بــرای ســرمایه گــذاری داشــتیم ولــی
شاهد مشکالت
عمــل شــود و ببیننــد بــه واقــع مشــکل صنعــت در متعدی اعم از عدم شــاهد نتیجــهای مطلــوب نبودیــم چــون بــه نظــر
کجاســت آیــا ،تامیــن ارز ،نوســانات ارز ،عــدم نقدینگــی،
میرســید کــه یــا دنبــال شناســایی بیشــتر از بــازار
نقدینگی ،قوانین
تحریــم ،و یــا چــه مــواردی اســت کــه بجــای تعییــن
مــا بودنــد یــا بــرای فــروش کاالهــای خودشــان بــه
تکلیــف غیراصولــی بــرای صنعــت مــی شــود در کنــار متعدد ،بخشنامهها،
کشــور مــا آمدنــد.
تولیــد قــرار گرفــت و باعــث رونــق تولیــد و اقتصــاد کشــور مشکالت تولید،
بــا ایــن اوصــاف وضعیــت تعامــل بیــن
شــد کــه بــه نظــر مــن مســلما قابــل حــل اســت ولــی سرمایه در گردش ،تولیدکنندههــای داخلــی و خارجــی بــه چــه
رویکــرد خوبــی در ایــن همراهــی مســئوالن و صنعتگــران تسهیالت بانکی و ...صــورت اســت؟
دیــده نمیشــود.
هستند که برای تعامــل بیــن بخــش خصوصــی و خارجیهــا هــم بــه
صحبــت از بودجــه غیرنفتــی اســت و اقتصــادی صنعت رویکرد خوبی تولیــد سفارشــی و فــروش محــدود منتهــی شــده
کــه اتــکا بــه نفــت نداشــته باشــد ،آیــا ایــن
اســت زیــرا رکــود حاکــم بر بــازار ،قــدرت رقابــت را از
نداشته است
تصمیــم بــرای بخــش خصوصــی فرصــت اســت یــا
مــا گرفتــه و ایــن رکــود تولیــد را کنــد کــرد و اکنــون
تهدیــد؟
شــاهد تولیــد مطابــق را ســفارش دریافتــی هســتیم و شــیفت
تحویــل برنامــه بودجــه و عــدم اتــکا بــه درآمــد نفــت را مــن هــم کاری کارخانههــا کــم و کمتــر شــده اســت و وقتــی بــه توقــف
شــنیدهام ،طبیعتــا ایــن رویکــرد اگــر بــه تمامــی جهــات آن توجــه تولیــد هــم فکــر مــی کنیــم مــی بینیــم ایــن توقــف نیــز بســیار
نشــود و کارشناســی شــده نباشــد بــه صنعــت و مــردم فشــار مـیآورد و هزینــه بــردار اســت و امــکان تعطیلــی کارخانههــا بــا توجــه بــه
اشــتغال و تولیــد را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و ایــن تاثیــر مــی توانــد ســنوات ،مالیــات ،بیمــه و حقــوق و  ...هــم وجــود نــدارد.
بیشــتر بــه ضــرر تولیــد شــود و پیشبینــی مــی شــود بــا مســیری کــه در ســالهای اخیــر صحبــت از توافقهایــی مبنــی بــر
پیــش مــی رویــم ،ایــن عــدم اتــکا بــه نفــت بایــد از اســتقراض بانکــی و تجــارت بــا ارز منطقــه ای در کشــورهای همســایه مطــرح
توزیــع اوراق مشــارکت و یــا صنــدوق ذخیــره ارزی انجــام شــود کــه هــر شــد ،تــا چــه انــدازه ایــن توافــق محقــق شــد؟
کــدام از ایــن مــوارد تاثیــر مقطعــی دارد و اقدامــی کارا را بــرای ایــن بلــه قبــا بــا دو کشــور ایــن توافــق را داشــتیم کــه یکــی از آنهــا
نــوع بودجهبنــدی نویــد نمیدهــد بــه دلیــل اینکــه بدهــی دولــت ترکیــه بــود ولــی بــا توجــه بــه صــادرات محــدود مــا بــه ایــن
بیشــتر میشــود و اســتقراض بانکــی و اســتفاده از صنــدوق ذخیــره کشــورها ،ایــن تبــادل نتیجــهای نداشــت ،زیــرا بــرای ترکیــه
ارزی هــم وضعیــت بهتــری را بــرای کشــور پیــش نمــی آورد و رویکــرد تولیــدات جذابــی هــم نداشــتیم و بــازار عــراق و افغانســتان هــم
اخــذ عوارضهــای متعــدد بــه تولیــد و مالیاتهایــی کــه مطابــق بــا دســتخوش مشــکالت خاصــی شــد کــه ایــن تبــادل ارز منطقــه ای
هیــچ چهارچــوب اصولــی نیســت ،حتمــا بایــد توجــه کــرد کــه تامیــن هــم در ایــن مــوارد محقــق نشــد.
جایگزیــن بودجــه از نفــت ،بوســیله مالیــات و چهارچــوب غلــط ســاختار در ضمــن اینکــه مســایل و مشــکالتی هــم خــود دولتمــردان و
مالیاتــی حاکــم موجــود ،اکنــون بدتریــن شــرایط صنعــت را رقــم زده مســئوالن بــا بخشــنامههای متعــدد و اخــذ عــوارض ایجــاد
اســت و بیشــتر دیگــر اتفاقــی نمــی توانــد بیافتــد ،مســائلی اعــم از کردنــد کــه میتوانــد همیــن بــازار محــدود را هــم از دســت مــا
مالیــات ،عــوارض و  ...صنعــت را ضعیفتــر و ضعیفتــر مــی کنــد.
خــارج کنــد.
امــا یکــی از مهمتریــن راههــای جبــران بودجــه نفــت را بایــد از راه پــس جابجایــی ارز صــادرات و واردات در همیــن انــدازهی
جــذب ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران تامیــن کــرد محــدود از چــه طریقــی صــورت مــی گیــرد؟
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اظهارنظر ذرت های آلوده توسط یک نماینده
مجلس کامال غیرکارشناسی بود

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

صنعــت دارای مشــکالت عدیــده ای اســت کــه یکــی از ایــن مــوارد
جابجایــی و انتقــال ارز اســت ،بطوریکــه انتقــال ارز از طــرق مختلــف
توســط صنعــت انجــام میشــود و حتــی بایــد گفــت؛ هیچــگاه ایــن
جابجایــی ارزی را در دوران تحریــم ،دورزدن تحریــم نمیدانــم کمــا
اینکــه تحریــم بســیار در ایــن مــورد مشــکل زاســت ،ولــی ایــن انتقــال
توســط مجموعههــا و واســطههای مختلــف بــرای صنعــت در حــال
انجــام اســت آنهــم بــا هزینــه هــای مضاعــف کــه کار را بــرای صنعــت و
رقابتهــای 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 تشکلهاســت ،امــا در شــکل بزرگتــر و بــه
عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی تــاش خــودش را نیــز انجــام داده
اســت ،مثــا در مــورد ارز و مالیــات هــزاران راه را اتــاق ارائــه داد
ولــی نتیجــهای نداشــت ،در همیــن اتــاق بــه دفعــات اعــام شــد
کــه چنــد نرخــی بــودن ارز بــرای صنعــت ســم اســت و بایــد تــک
نرخــی باشــد و مــن فکــر میکنــم اتــاق بازرگانــی در شــورای گفتگــو
و شــاید در هیــات دولــت هــم نماینــده داشــته باشــد و گاهــی شــاهد
حضــور نماینــدگان بخــش دولتــی در اتــاق بازرگانــی هــم هســتیم
ولــی چنــدان تصمیمگیریهــای اتــاق بازرگانــی را مــد نظــر قــرار
نمیدهنــد بــا توجــه بــه اینکــه خــود مــا هــم ســالیان ســال اســت در
هیــات نماینــدگان اتــاق حضــور داریــم و نتایــج مثبتــی را در مرحلــه
عمــل شــاهد نبودیــم.
یکســری تصمیمهــا اعــم از تجمیــع یــا تفکیــک وزارت
خانــه ،قانــون انتــزاع و از ایــن قبیــل اقدامهــا تــا کنــون
چــه نتیجــهی مثبتــی ر ا بــرای صنعــت رقــم زده اســت؟
ایــن تصمیمهــا و اقدامهــا اشــتباهات مکــرر دولــت و مجلسهاســت،
چــه آن زمانــی کــه وزارت بازرگانــی را بــا وزارت صنعــت تجمیــع
کردنــد و چــه االن کــه مــی خواهنــد ایــن وزارت خانــه را تجزیــه
کننــد ،در هــر مرحلــه بــا انتقادهــای شــدیدی توســط کارشــناسها
و صنعتگرهــا همــراه بــود و زمــان و هزین ـهی زیــادی را بــرای کشــور
داشــت و متاســفانه بــاز هــم شــاهد ایــن موضــوع هســتیم کــه ایــن
هــم اشــتباهی مجــدد اســت کــه در حــال انجــام اســت.
در کمــال تعجــب بایــد بــه ایــن موضــوع هــم اشــاره کــرد کــه قانــون
انتــزاع هــم بــا آنهمــه مخالفــت انجــام شــد و حــاال بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه ایــن اقدامــی غیرکارشناســانه بــوده اســت و دوبــاره
میخواهنــد بــه حالــت قبــل برگرداننــد ،آیــا ایــن مــوارد واقعــا
هزینــه زمــان و ارزشــی بــرای کشــور نــدارد؟ و یــا اختیاراتــی کــه
از وزارت بهداشــت گرفتنــد و بــه اســتاندارد دادنــد و دوبــاره دارنــد

ایــن اختیــارات را برمیگرداننــد و هیــچ کــدام از ایــن مــوارد اقــدام
کارشناســی شــده و دقیــق نبــوده و نیســت و ایــن تصمیمهــا هــم
متاســفانه بســیار هزینــه بــردار بــرای کشــور ،دولــت و ملــت اســت
کــه ماههــا و ســالها طــول میکشــد تــا تطبیــق پیــدا کنــد و
بعــد از آن دوبــاره تصمیــم جدیــد و یــا بازگردانــدن ایــن تصمیمهــا
کــه مجــدد دوبــاره همیــن مشــکالت از اول کشــور را درگیــر مــی
کنــد.
مطــرح شــدن ذرت هــای آلــوده و مصــرف آن در صنعــت،
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
مجلــس مطــرح شــد و اصــا و ابــدا صحــت نداشــت ،زیــرا نــه
کارشناســی شــده و نــه منطقــی بــود ،ایــن نماینــده گفتــه اســت،
 500هــزار تــن ذرت آلــوده وارد شــده اســت،
اوال ایــن امــکان نــدارد زیــرا پــارت هــای ذرت حــدود  20هــزار 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  500هــزار تــن کــه بــه معنــای ایــن اســت کــه در تمــام
آزمایشهــا اشــتباه صــورت گرفتــه اســت
ســوم اینکــه ایــن موضــوع حتــی اگــر درســت باشــد چــرا االن
مطــرح میشــود کــه بــا توجــه بــه اینکــه ایــن مقــدار ذرت آلــوده
مطــرح شــده نمــی توانســت در طــی زمــان محــدود وارد شــود چــرا
بایــد االن توســط یــک نماینــده رســانه ای شــود کــه بــه نظــر مــن
بــوی سیاســی و انتخاباتــی مــی دهــد.
در نهایــت بایــد بگویــم نماینــده ای کــه ایــن موضــوع را مطــرح
میکــرد بــا تزلــزل گفتــاری بــه ایــن مــورد اشــاره کــرد و گویــا
یــک مطلبــی را شــنیده بــود و عــدم تســلط در بیــان ایــن خبــر،
خــود گویــای عــدم صحــت ایــن مطلــب بــود .و گویــی کــه حتــی
تفــاوت ذرت دامــی و انســانی را هــم نمیدانســت و بــا ایــن ســخن
غیرکارشناســی موجــب ضــرر بــرای صنعــت نیــز شــد کــه جــای
تاســف دارد.
در ضمــن بایــد توجــه کنیــم کــه مصــرف ذرت صرفــا در اســنک و
پفــک نیســت بلکــه از ذرت ،فروکتــوز گرفتــه میشــود و در دیگــر
صنایــع غذایــی نیــز مــورد مصــرف قــرار میگیــرد و کاربردهــای
آنچنانــی دارد کــه ایــن نماینــده نســبت بــه مــوارد مصــرف هــم
اشــرافی نداشــت.
عملکــرد گمــرک و بخشــنامههای اولویتبنــدی شــده
در ترخیــص کاال چــه منافعــی بــرای صنعــت شــیرینی و
شــکالت و رونــق تولیــد داشــته اســت؟
گمــرک ،هــم عملکــرد خــوب و هــم عملکــرد ضعیــت داشــته اســت
مثــا قیمتگــذاری بــر ارزش کاالهــای صادراتــی بــا مکاتباتــی کــه
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افزایش قیمت نداریم ...
انجــام دادیــم بســیار بســیار کنــد ،انجــام میگیــرد.
بــه عنــوان مثــال یکــی از اقــام صادراتــی مــا قیمتگــذاری شــده
کــه ایــن قیمــت کامــا غیرواقعــی اســت و مــا ماههــا و ســالها
اســت کــه در حــال مکاتبــه و مذاکــره هســتیم کــه متاســفانه بــه
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
میکننــد 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.
مراســم روز ملــی صــادرات علیرغــم ســالهای گذشــته
هنــوز برگــزار نشــده اســت آیــا اطالعــی از منتخبــان
صنعــت شــیرینی و شــکالت داریــد؟
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
و یــک مجموعــه هــم صــادر کننــده نمونــه از صنعــت مــا احــراز
شــده اســت.
آیــا آمــاری از وضعیــت کنونــی صــادرات صنعــت شــیرینی
و شــکالت در قیــاس بــا ســال گذشــته داریــد؟
آمــار دقیقــی از میــزان صــادرات در ماههــای اخیــر در دســترس
نیســت ،و بــا وجــود پیگیریهــای مکــرر ،گمــرک از تیرمــاه بــه
بعــد آمــاری در خصــوص صــادرات شــیرینی و شــکالت اعــام
نکــرده اســت.

بنابــر آمــار گمــرک در  ۴ماهــه امســال ارزش صــادرات محصــوالت
شــیرینی و شــکالت بــه بیــش از  ۲۰۰میلیــون دالر میرســد کــه از
نظــر ارزشــی نســبت بــه ســنوات گذشــته  ۴تــا  ۵درصــد رشــد داشــته
اســت و اگرچــه پیشبینــی دقیقــی در خصــوص صــادرات شــیرینی
و شــکالت تــا پایــان ســال بــه بازارهــای هــدف نداریــم و از طرفــی
گمــرک طــی چنــد مــاه اخیــر آمــار جدیــدی را اعــام نکــرده ،امــا
ایــن امــر بــه معنــای عــدم صــادرات و تقاضــا از ســوی تجــار بازارهــای
هــدف نیســت.
اگــر از صــادرات بگذریــم ،وضعیــت بــازار داخلــی در چــه
شــرایطی قــرار دارد؟
بــازار داخلــی شــیرینی و شــکالت تعریفــی نــدارد ،و باتوجــه بــه
کمبــود نقدینگــی و کاهــش قــدرت خریــد خانــوار ،رکــود ســنگینی
بــر بــازار شــیرینی و شــکالت حاکــم اســت بــه طــوری کــه ایــن اقــام
جــزء کاالی لوکــس در ســبد مصرفــی خانــوار محســوب میشــود.
بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت بنزیــن ،برنامــهای بــرای
افزایــش قیمــت شــیرینی و شــکالت داریــد؟
برنامـهای بــرای افزایــش قیمــت شــیرینی و شــکالت نداریــم و باتوجــه
بــه رکــود حاکــم بــر بــازار و کاهــش شــدید قــدرت خریــد خانــوار،
افزایــش مجــدد قیمــت میتوانــد زمینــه را بــرای تشــدید رکــود بــازار
فراهــم کنــد از ایــن رو تــا پایــان ســال برنامـهای بــرای افزایــش قیمــت
نداریــم و تولیدکننــدگان ســود خــود را در قــرار گرفتــن در ســبد کاال
میبیننــد.
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باالترین افتخار روز ملی صادرات
برای صنعت شیرینی و شکالت
بــا کســب یــک مــدال افتخــار صادرکننــده و یــک منتخــب بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه

بیســت و ســومین همایــش روز ملــی صــادرات بــا حضــور مقامــات اجرایــی و قانــون
گــذاری کشــور در حالــی برگــزار شــد کــه در ایــن دوره بیــش از  ۳۰۰مجموعــه در
بیــش از  ۷۰گــروه کاالیــی و خدماتــی ثبــت نــام کردنــد کــه در ایــن بیــن از ۴۴
صادرکننــده تجلیــل شــد ۹ .منتخــب از آنهــا از بخــش کشــاورزی ۹ ،منتخــب در
بخــش خدمــات و مابقــی از حوزههــای صنعــت و معــدن بودنــد ،کــه عالــی تریــن
افتخــار صــادرات در قالــب مــدال افتخــار صادرکننــده برتــر بــه پرویــز بیــوک،
مدیرعامــل مجموعــه شــونیز اهــدا شــد.
ایــن مــدال پــس از  8دوره انتخــاب متوالــی بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه و ممتــاز بــه
ایــن صادرکننــده اعطا شــد
علــی هاشــمی ،مدیرعامــل آذر شــهد ،نیــز از خانــواده صنعــت شــیرینی و
شــکالت بــه عنــوان صادرکننــده نمونــه برگزیــده شــد .

به نام حضرت دوست
کســب مــدال افتخــار صادرکننــده را بــه جنــاب آقــای پرویــز بیــوک و مجموعــه موفــق شــونیز و همچنیــن

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

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

کســب صادرکننــده نمونــه را بــه جنــاب آقــای علــی هاشــمی ،مدیرعامــل آذر شــهد تبریــک مــی گوییــم
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در آستانه شصتمین سالگرد تاسیس مینو مطرح شد:

ـک
ـزرگ و کوچـ
ـروژه بـ
ـرای 100پـ
اجـ
ـو
ـی مینـ
ـروه صنعتـ
در گـ
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مدیرعامــل گــروه صنعتــی مینــو بــا اشــاره بــه تولیــد 400نــوع
محصــول بــه میــزان  600تــن در روز در زیرمجموعــه هــای ایــن
گــروه از اجــرای بالــغ بــر  100پــروژه بــزرگ و کوچــک طــی
پانــزده ســال گذشــته خبــر داد.
علیرضــا عباســیانفر در نشســت خبــری بــه مناســبت شــصتمین ســالگرد
تاســیس شــرکت «مینــو» برگــزار شــد ،گفــت :برنامــه توســعه 20
ســاله ای بــرای شــرکت طراحــی و تدویــن شــده اســت کــه شــامل
ســرمایهگذاری در جهــت بهبــود وضعیــت موجــود ،ورود خطــوط جدیــد،
بازســازی و بهســازی خطــوط کنونــی ،تکمیــل زنجیــره تامیــن و تولیــد
ســایر محصــوالت غذایــی اســت.
وی مشــتریان وفــادار ،کارکنــان پرتــاش 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 ،تــاش دارد تــا ایــن محصــوالت از ســبد مصرفــی

خانوارهــا حــذف نشــود.
عباســیانفر بــا بیــان اینکــه دولــت مالکیــت ایــن شــرکت را از ســال 59
تــا  80برعهــده داشــت یــادآور شــد :در زمــان تصــدی دولــت ،اقــدام قابــل
توجهــی جهــت نوســازی و بازســازی خطــوط تولیــد نشــد کــه همیــن مســاله
متاســفانه منجــر بــه فرســودگی آن شــد.
وی تصریــح کــرد :پــس از اجــرای اصــل  44و واگــذاری شــرکتهای دولتــی،
مالکیــت گــروه «مینــو» نیــز بــه بخــش خصوصــی منتقــل شــد و از ســال 83
ســرمایهگذاریهای بزرگــی جهــت نوســازی ،بهســازی و تنــوع محصــوالت
بــا اجــرای بالــغ بــر  100پــروژه کوچــک و بــزرگ صــورت گرفــت.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی «مینــو» بــه بخشــی از ایــن ســرمایهگذاریها
طــی اشــاره کــرد و افــزود :بــرای نخســتین بــار در کشــور خــط تولیــد
آدامــس بــدون قنــد بــا ســرمایهگذاری  20میلیــون یورویــی در ســال89
راهانــدازی شــد کــه ایــن خــط تولیــد در دنیــا کــم نظیــر اســت.
وی ادامــه داد :خــط تولیــد شــکالت بــا ســرمایهگذاری 6میلیــون یورویــی،
خــط تولیــد اســنک بــا ســرمایهگذاری  5/5میلیــون یورویــی ،تولیــد
ســافت ژل بــا ظرفیــت تولیــد 60میلیــون عــدد در ســال ازجملــه ایــن
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نشر یه شــهد شــمار ه چهل و پنجم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

ســرمایهگذاری هاســت.
وحیــد هوشــنگ نــژاد گفــت :مــا دو خواســته از دولــت در زمینــه قوانیــن
عباســیانفر بــا اشــاره بــه میــزان صــادرات محصــوالت گــروه صنعتــی مینــو
مالیاتــی داریــم ،نخســت اینکــه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده هماننــد
گفــت :کشــورهای همســایه ،حــوزه خلیــج فــارس ،کشــورهای حــوزه
الگــوی مرســوم جهانــی اجــرا شــود و دوم اینکــه افزایــش پلکانــی و
س ـیآیاس ،کانــادا و حتــی اروپــا بازارهــای هــدف صادراتــی ایــن شــرکت
ضریــب ســاالنه آن کنتــرل شــده باشــد تــا آســیبی بــه فعالیــت شــرکت
محســوب میشــوند.
هــا وارد نشــود.
وی بــا بیــان اینکــه  600محصــول در ایــن گــروه تولیــد میشــود افــزود :از
وی درخصــوص وضعیــت بورســی شــرکت مینــو نیــز گفــت :تمــام
ایــن تعــداد 400محصــول غذایــی و  200محصــول آرایشــی
تالشــمان برایــن اســت تــا منافــع ســهامداران توســط
و بهداشــتی اســت.
وحید هوشنگ نژاد گفت :عــده ای ســودجو بــا ســفته بــازی و ایجــاد حبــاب بــه
وی در ادامــه بــه مشــکالت پیــش روی فعــاالن اقتصــادی ما دو خواسته از دولت خطــر نیفتــد.
اشــاره کــرد و گفــت :قوانیــن ســختگیرانه بیمــه ،در زمینه قوانین مالیاتی همچنیــن محمدتقــی قلنــدر لکــی مدیرعامــل شــرکت
مالیاتهــای چندبــاره و تعارضــات و تعــدد قوانیــن،
صنعتــی مینــو خرمــدره بــا اشــاره بــه نوســتالژی برنــد
داریم ،نخست اینکه
مینــو گفــت :پیونــد چنــد نســل بــا محصــوالت ایــن
کارآفرینــان را بــا چالشهــای بســیاری مواجــه کــرده اســت قانون مالیات بر ارزش
کــه از دولــت انتظــار داریــم ایــن موانــع را برطــرف کنــد.
شــرکت مــا را بــرآن داشــت تــا بســته بنــدی محصــوالت
افزوده همانند الگوی
وی بــه تاثیــر عوامــل بیرونــی بــر فعالیــت بنگاههــای
قدیمــی را همچنــان حفــظ کنیــم و بــرای نســل جدیــد و
صنعتــی اشــاره کــرد و گفــت :تنشهــای سیاســی و مرسوم جهانی اجرا شود جوانــان محصــوالت تــازه بــا بســته بنــدی جدیــد عرضــه
و دوم اینکه افزایش
فشــارهای بینالمللــی نیــز از دیگــر مشــکالت واحدهــای
کنیــم.
ساالنه
ضریب
و
پلکانی
تولیــدی اســت بــه طوریکــه نوســان ارزی ســالهای اخیــر
محمــد حســین یوســف خزرایــی مدیرعامــل
آن کنترل شده باشد
باعــث شــده تــا گــروه صنعتــی «مینــو» در خریــد مــواد
شــرکت پخــش مویرگــی قاســم ایــران از
تا آسیبی به فعالیت
اولیــه بــا مشــکل افزایــش چندبرابــری نرخهــا مواجــه شــود.
زیرمجموعــه هــای گــروه مینــو نیــز در ایــن نشســت
عباســیانفر ادامــه داد :هرچنــد قیمــت نهادههــای تولیــد مــا
خبــری گفــت :شــرکت قاســم ایــران بــا داشــتن نــاوگان
شرکتها وارد نشود.
در ســال گذشــته بیــن 60تا270درصــد افزایــش یافــت امــا
حمــل ونقــل بــاری گســترده و داشــتن بیــش از
تمــام تالشــمان را کردیــم تــا بــا لحــاظ کــردن کمتریــن
350هزارمترمربــع انبــار اســتاندارد نگهــداری محصــوالت
حاشــیه ســود ،محصــوالت شــرکت بــا کمتریــن افزایــش قیمــت بــه دســت
غرایــی و دارویــی در کشــور بــه صــورت روزانــه بیــش از 600محصــول
مصــرف کننــده برســد و کاالهــای مــا تبدیــل بــه اجنــاس لوکــس بــرای
گــروه صنعتــی مینــو را در نقــاط مختلــف کشــور بــه صــورت مویرگــی در
طبقههــای کــم درآمــد نشــود.
بیــن 110هزارفروشــگاه توزیــع مــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه تاســیس و فعالیــت شــرکتهای زیرمجموعــه
خزرایــی بــا اشــاره بــه اقدامــات ایــن شــرکت در خدمــات رســانی مطلوب
مینــو گفــت :ایــن برنــد یــک نشــان تولیــدی بیننســلی اســت.
بــه مــردم گفــت در چالــش کمبــود شــکر طــی مــاه مبــارک رمضــان
وی خاطرنشــان کــرد :اطمینــان و وفــاداری مــردم طــی ایــن ســالها بــه
امســال ،شــرکت قاســم ایــران بــا بکارگیــری تمامــی امکانــات و تجهیــزات
ایــن برنــد ،اصلیتریــن ســرمایه مــا محســوب میشــود.
خــود و عرضــه روزانــه بیــش از هزارتــن شــکر از محــل مــواد اولیــه
عباســیانفر بــا اشــاره بــه تاریخچــه تاســیس مینــو اظهــار کــرد :گــروه
شــرکتهای گــروه صنعتــی مینــو بــرای رفــع ایــن مشــکل بــا همــکاری
صنعتــی مینــو یــک هلدینــگ بــزرگ اســت کــه بــا مدیریــت  12شــرکت
شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــه یــاری مــردم شــتافت و آمادگــی
فرعــی در زمینــه تولیــد محصــوالت غذایــی ،بهداشــتی ،دارویــی ،توزیــع و
دارد هــرگاه اقتصــاد کشــور در زمینــه توزیــع بهینــه و هدفمنــد کاالهــای
پخــش فعالیــت میکنــد.
اساســی بــا مشــکل روبــرو شــود ،بــه یــاری مــردم بشــتابد.
وی افــزود :ایــن شــرکت در 16آبــان ســال 1338
فعالیــت خــود را در کیلومتــر  10جــاده مخصــوص
کــرج بــا تولیــد آبنبــات و تافــی کــره ای آغــاز
کــرد و در ســال  1346و همزمــان بــا تاســیس
بــورس ،جــزو نخســتین شــرکتهای ایرانــی بــود
کــه وارد بــازار ســرمایه شــد.
بــه گفتــه وی ،شــرکت صنعتــی پــارس مینــو،
شــرکت قاســم ایــران و شــرکت صنعتــی
مینو(خرمــدره) ،شــرکت دارویــی مینــو ،شــرکت
صنایــع غذایــی مینــو شــرق و شــرکت صنایــع
غذایــی مینــو فــارس ازجملــه بزرگتریــن
شــرکتهای ایــن هلدینــگ بــزرگ صنعتــی
اســت.
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مارگاريــن اوليــن وقديميتريــن كارخانــه توليدكننــده روغنگياهــي در ايــران اســت كــه بــا برندهــای خــروس و
آفتــاب در بيــن مــردم شــناخته شــده اســت .ايــن شــركت كــه در دی مــاه ســال  1332بــا ظرفیــت تصفيــه  8تــن روغــن
گياهــي در روز پــا بــه عرصــه صنعــت گذاشــت ،اکنــون بــا همــكاري كارشناســان مجــرب توانســته اســت بــا ظرفیــت
توليــدي  1000تــن در روز ،میهمــان بســیاری ازخانوادههــا و صنایــع مختلــف کشــور باشــد.
درحــال حاضــر  710نفــر در مارگاريــن در دوشــيفت مشــغول بــه فعاليــت هســتند ،مجموعــه مارگاریــن یکــی از فعــاالن
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:
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شــهد :در اولیــن ســوال ،دســته بنــدی تولیــدات شــما و ویژگــی
تولیــدات شــما نســبت بــه دیگــر رقبــا چیســت؟
هــم اکنــون بيــش از  50نــوع روغــن بــا فرموالســیونهای متنــوع جهــت
صنایــع مختلــف در مارگاريــن تولیــد مــی شــود .ایــن شــرکت در حــال
حاضــر بــا تولیــدی بــه میــزان حــدودا  200،000تــن در ســال ســومین
تولیــد کننــده انــواع روغــن نباتــی در ایــران محســوب مــی شــود .عــاوه
بــر بازارهــای داخلــی ،شــرکت مارگاریــن معمــوال بزرگتریــن صــادر کننــده
روغــن نیــز مــی باشــد کــه البتــه از اواســط ســال  1397بدنبــال نوســانات
شــدید نــرخ ارز و بــا توجــه بــه اینکــه روغــن نباتــی جــزو کاالهــای اساســی
محســوب مــی گــردد ،صــادرات آن توســط دولــت از مــرداد مــاه 97
ممنــوع گردیــده اســت .درحاليكــه شــركت مارگاريــن رتبــه اول صــادرات
روغــن را داشــته وبدليــل ممنوعيــت مذكــور برغــم تالشــهاي صــورت
گرفتــه بازارهــاي صادراتــي را ازدســت رفتــه مــي بينــد.
محصــول متنــوع روغنــي در ســه بخــش صنــف ( شــيريني پــزي هــا
 ،رســتوران هــا و هتــل هــا)  ،صنايــع مختلــف مرتبــط بــا خوراكــي و
مصــارف خانــوار در ایــن شــرکت تولیــد میشــود کــه عــاوه بــر مطابقــت
بــا ضوابــط موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران و معاونــت غــذا
و دارو وزارت بهداشــت ،بــا اســتاندارد هــای بیــن المللــی نظیــر CODEX
از شــرکت  SGSســوئیس نیــز انطبــاق داده شــده اســت ،بــه همیــن
ســبب تــا قبــل از ممنوعيــت صــادرات روغــن  ،محصــوالت مارگاریــن در
بــازار اغلــب کشــورهای خاورمیانــه و حتــی کشــورهای اروپایــی حضــور
داشــت.
هســته اصلــي كليــه فعاليــت هــا و توليــد محصــوالت ســامتي مشــتريان
برنــد آفتــاب مــي باشــد .نظرســنجي صــورت گرفتــه در چندمــاه اخيــر
از نزديــك بــه  2000نفــز از مصــرف كننــدگان روغــن آفتــاب حاكــي از
رضايــت بيــش از  97آنهــا درصــد دارد.
ضمــن اينكــه دريافــت تنديــس زريــن توليــد ســامت محــور روغــن آفتــاب
درســالهاي  97و ( 98تنهــا دارنــده ايــن افتخــار) حكايــت از اهميــت ايــن

موضــوع در پروســه توليــد محصــوالت مارگاريــن دارد .همچنيــن افــزودن
متريــال هــاي جديــد درراســتاي كاهــش مضــرات مصــرف روغــن دركنــار
توليــد محصــوالت ســرخ كردنــي بــدون پالــم و افــزودن ويتامينهــا از ديگــر
ويژگيهــاي روغــن هــاي برنــد آفتــاب مــي باشــد
شــهد :در ســالهاي اخيــر شــاهد تخفيفهــاي غيــر متعــارف
در فروشــگاهها بخصــوص فروشــگاههاي زنجيــرهاي بودهايــم،
بــه نظــر شــما تــا چــه انــدازه اينگونــه تخفيفهــا در راســتاي
مشــتري مــداري و تــا چــه حــد ايــن اقدامــات ســودجويانه بــوده
اســت؟
صنعــت روغنهــای خوراکــی گیاهــی بــر خــاف بیشــتر صنایــع در ایــران
از انحصــار بــدور بــوده و کامــا رقابتــی هســتند .همانطــور کــه میدانیــد
در بازارهــای رقابتــی همــواره مصرفکننــدگان بیشــترین منفعــت را هــم از
محــل کیفیــت و هــم از محــل قیمــت میبرنــد .لــذا تخفیفــات ارائــه شــده
در فروشــگاههای زنجیــرهای (کــه البتــه در  2ســال گذشــته بــه هیــچ عنــوان
خــارج از عــرف نبودهانــد) ،بطــور کلــی در همیــن راســتا ارزیابــی میشــوند.
منتهــا ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بدلیــل ماهیــت محصــول
روغنهــای خوراکــی کــه جــزو کاالهــای اساســی میباشــند ،گاهــا مشــاهده
میگــردد کــه فروشــگاههای زنجیــرهای جهــت ایجــاد انگیــزه در مشــتریان
بــرای خریــد کاالهــای دیگــر ،روغــن یــا حتــی کاالهــای اساســی دیگــر را بــا
تخفیفاتــی کــه از محــل ســود خودشــان هزینــه میشــود ارائــه مینماینــد.
نکتــه دیگــر اینکــه بــا گســترش تعــداد و تنــوع فروشــگاههای زنجیــرهای در
آینــده و در نتیجــه رقابتــی شــدن ایــن صنعــت ،فروشــگاههای مزبــور جهــت
جلــب تامینکننــدگان بــه تمهیداتــی دســت خواهنــد زد کــه منافــع هــر
ســه گــروه صنعــت روغــن ،فروشــگاههای زنجیــرهای و مصــرف کننــدگان بــه
منصفانهتریــن شــکل ممکــن تامیــن خواهــد گردیــد
شــهد :در مــورد اقداماتتــان در راســتاي مشــتري مــداري و
ضمانتهــا و پشــتيباني توليداتتــان را بيــان كنيــد؟
بــا توجــه بــه شــرایط تحریمــی ســختی کــه بــر اقتصــاد کشــور حاکــم اســت،
در حــال حاضــر جهــت تامیــن نیازهــای مشــتریان ،مهمتریــن اولویــت
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نشر یه شــهد شــمار ه چهل و پنجم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــرکت مارگاریــن تامیــن بــه موقــع ،بــا کیفیــت مناســب و بــا قیمــت
شهد :آيا در اين بخش ميتوان ارز آوري هم ايجاد نمود؟
رقابتــی مــواد اولیــه تولیــد میباشــد .لــذا اســتراتژی تعریــف شــده در
يقينــا بلــه .بــه دليــل اينكــه شــركت مارگاريــن يكــي از بزرگتريــن
شــرکت مارگاریــن در حــال حاضــر بــر ایــن مبنــا میباشــد کــه بــر طــرف
توليدكننــدگان اقــام متنوعــي از روغنهــاي تخصصــي صنعــت شــيريني
نمــودن نیازهــای مشــتریان هــدف اصلــی شــرکت بــوده و شــرکت مارگاریــن
و شــكالت (شــامل روغــن هــاي ويــژه كيــك ،كلوچــه ،بيســكويت ،بســتني
علیرغــم تالطمــات موجــود در تامیــن مــواد اولیــه خــود ،ســعی مینمایــد
و  )...در ســايزها و بســتهبنديهاي مختلــف اســت ،ميتوانــد بــه واســطه
کیفیــت و قیمــت محصــوالت خــود را حتــی از محــل کاهــش ســود شــرکت
صــادرات ايــن محصول بــه بــازار كشــورهاي همســايه (افغانستان،پاكســتان،
ثابــت نگــه داشــته و نوســانات مزبــور را بــه مشــتریان خــود انتقــال ندهــد.
عــراق و كشــورهاي آســياي ميانــه) نقــش بســزايي در توســعه صــادرات
قیمــت محصــوالت شــرکت در طــول  2مــاه گذشــته رونــد ثابتــی داشــته
غيــر نفتــي داشــته و منجــر بــه ارزآوري شــود.
اســت و بــه گــواه مشــتریان و مصرفکننــدگان اصلــی ،محصــوالت شــرکت
شــهد :اکنــون چــه موانعــي مهمتريــن مانــع رشــد توليــد و
مارگاریــن نیــز بــه هیــچ عنوانــه دســتخوش نوســان نگردیــده اســت.
صــادرات در ايــن بخــش اســت؟
و
متخصــص
از ســوی دیگــر شــرکت مارگاریــن بــا تشــکیل یــک تیــم
 كمبــود منابــع ارزي در اختيــار بانــك مركــزي (هــم در زمينــه نــوع ارزحرفــهای بطــور دورهای (ماهیانــه  2بــار) طــی برگــزاری جلســات گــروهی
و هــم در زمينــه ميــزان ارز) و زمــان بــر بــودن تخصيــص ارز بــه واحدهــاي
کانونــی ،از مشــتریان مختلــف خــود نظــر ســنجی انجــام داده و آخریــن
توليــدي در حــال حاضــر يكــي از اصليتريــن معضــات مجموعههــاي
وضعیــت نیازهــا و کیفیــت محصــوالت خــود را بــه روز رســانی مینمایــد
توليــدي (همچــون شــركتهاي توليدكننــده روغــن نباتــي) اســت كــه
شــهد :جديدتريــن دســتاوردتان را نــام بــرده و ويژگيهــاي آن را
مــواد اوليــه ايشــان از خــارج از كشــور تاميــن ميشــود.
بيــان كنيــد؟
 بــه عــاوه صــدور بخشــنامه هــاي كمتــر كارشناســي شــده،از محصــوالت جديــد حــوزه خانــوار ميتــوان بــه روغنهــاي آفتابگــردان و
ضــد و نقيــض و گاهــا مغايــر بــا يكديگــر بــه فاصلــه گاه چنديــن روز
كانــوالي غنــي شــده بــا ويتامينهــاي  A+Dو همچنيــن تغييــرات ظاهــري
توليدكننــدگان را بويــژه در زمــان ثبــت ســفارش و ترخيــص مــواد اوليــه
در ليبلهــاي محصــوالت و بســتهبندي حلــب امــگا اشــاره كــرد.
ضــروري خطــوط توليــد دچــار ســردرگمي نمــوده و تــوان برنامهريــزي
ضمنــا تغييــرات ظاهــري در بطريهــاي خانــوار را دردســتور كار صادرات به بازار مشــخص جهــت توليــد و توزيــع محصــوالت را از آنهــا ســلب
داريــم كــه در آينــده نزديــك آن را دربــازار مشــاهده خواهيــد كــرد .كشورهاي همسايه نمــوده اســت.
درحــوزه صنــف وصنعــت نيــز واحــد تحقيــق و توســعه مارگاريــن(افغانستان،پاكستان -،توقــف تخصيــص ارز بــه واحــد هــاي توليــدي طــي مــاه
بــا توجــه بــه نيازهــاي مشــتريان وشــرايط بــازار ،فرموالســيونهاي عراق و كشورهاي هــای اخيــر ســال  97و مجــددا از اواخــر تيــر مــاه ( 98و متعاقبــا
جديــد و بهينــه ســازي كيفيــت و ارزش روغنهــاي توليــدي را در
ايجــاد گلــوگاه در مســير تاميــن برخــي كاالهــاي اساســي داخــل)
آسياي ميانه) نقش
برنامــه كاري خــود دارد
صرفــا بــه دليــل عــدم بازگردانــي ارز حاصــل از صــادرات آن
شــهد :مهمتريــن اقدامــات رونــق توليــد توســط بسزايي در توسعه
هــم در شــرايطي كــه بخشــنامههاي صــادره در خصــوص نحــوه
ارگانهــاي اجرايــي چيســت و آن را چگونــه ارزيابــي صادرات غير نفتي بازگردانــي و ...از شــفافيت الزم برخــوردار نبــوده و همچنيــن زيــر
دارد
ميكنيــد ؟
ســاختهاي الزم سيســتمي و ســامانهاي بــه منظــور بررســي
بــه نظــر ميرســد بــا الگــو قــرار دادن شــعار اعــام شــده از
عملكــرد صادراتــي شــركتها بــه موقــع راه انــدازي و عملياتــي
ســوي مقــام معظــم رهبــري در ســال  ،98بــا اهميتتريــن و ضروريتريــن
نشــده اســت ،ضربــات جبــران ناپذيــري بــر پيكــره واحدهــاي توليــدي
اقــدام دولــت در حمايــت از صنعــت روغــن بــه عنــوان كاالي اســتراتژيك و
وابســته بــه واردات مــواد اوليــه وارد نمــود .انتظــار ميرفــت بانــك مركــزي
مصرفــي ،تثبيــت نــرخ ارز مــورد نيــاز واردات و تســهيل در تخصيــص آن
بــا اخــذ تضاميــن و وثايــق بانكــي بــه صــورت موقــت تــا زمــان راه انــدازي
بــه توليدكننــدگان واقعــي و كوتــاه كــردن دســت واســطهها اســت كــه
سيســتم پااليــش و بررســي اظهارنامههــاي صادراتــي پروســه واردات
در نهايــت منتــج بــه كاهــش نــرخ تمــام شــده واقعــي روغــن خواهــد شــد.
شــركت هــا را تســهيل مينمــود.
حمايــت جــدي بانكهــاي عامــل در نقــل و انتقــال ارزهــاي تخصيصــي
در بخش صادرات موانع زير قابل ذكر است:
جهــت كوتــاه كــردن مــدت زمــان فرآينــد خريــد تــا توليــد كاال از ديگــر
-1صــدور و ابــاغ بخشــنامههاي ممنوعيــت صــادرات ناگهانــي
مــواردي اســت كــه لــزوم انجــام آن بــراي حمايــت از صنعــت روغــن كامــا
و بــدون اطــاع قبلــي در صنايــع مختلــف طــي ســال  97زيانهــاي
احســاس ميشــود
مالــي و غيــر مالــي عديــدهاي را بــر واحدهــاي توليــدي صــادرات محــور
شهد:پتانســيل صنعــت غــذا و بخصــوص شــيريني و شــكالت را در
تحميــل نمــود .برخــي از ايــن ممنوعيتهــا بعــد از مــدت كوتاهــي لغــو
بخــش اقتصــاد چگونــه تحليــل ميكنيــد؟
گرديــد كــه بــه وضــوح نشــان از صــدور بخشــنامه بــدون انجــام مطالعــات
های
ل
پتانســی
کــه
صنعــت
صنایــع غذایــی بــه عنــوان بخــش مهمــی از
و بررســيهاي كارشناســي كافــي دارد.
موجــود در هــر منطقــه را بــه طــور مطلــوب بــه کار میگیــرد نقــش بســزایی
-2بــه دليــل ناهماهنگــي ســازمانها و وزارت خانههــاي متولــي
در اقتصــاد دارد.
صنايــع و محصــوالت مختلــف ،گاه برخــي بندهــاي دســتورالعملها
بــا توجــه بــه ظرفيــت خالــي در ايــن بخــش ميتــوان بــا بــه كارگيــري
و بخشــنامههاي صــادره از طــرف يكــي از ســازمانهاي مذكــور مــورد
سياســتهاي صحيــح هــم در زمينــه كاهــش بيــكاري قــدم برداشــت و
تاييــد برخــي ديگــر نبــوده و واحدهــاي توليــدي را دچــار ســردرگمي و
همزمــان بــا افزايــش بهــروري نســبت بــه افزايــش كمــي و كيفيــت توليــدات
بالتكليفــي مينمايــد.
اقــدام كــرد.
-3بروكراســي و سلســله مراتــب اداري پيچيــده و دســت و پاگيــر
بــا توجــه بــه اينكــه ارزش افــزوده بااليــي در ايــن بخــش از اقتصــاد وجــود
موجــود در ســازمانها كــه موجــب اطنــاب پاس ـخدهي بــه درخواســت هــا
دارد و همچنيــن اينكــه ايــن محصــوالت جــز تحريمهــا نیســت ،ميتــوان از
ميشــود ،از چالشهــاي عمــده صادركننــدگان اســت.
ظرفيــت ايــن بخــش در جهــت افزايــش ارزي آوري اســتفاده نمــود.
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جعفر شیوزی ،مدیرعامل شرکت کارخانجات صنعتی آرد ماشین

نفوذ داللها در بازار ماشینآالت صنعتی
رشــد روزافــزون صنایــع و تکنولــوژی موجــب تمایــل مدیــران و صاحبــان صنایــع بــه اســتفاده از اتوماســیون و ماشــینآالت مکانیــزه بهجــای نیــروی
انســانی شــده اســت .ماشــینآالت صنعتــی یکــی از اجــزای جدانشــدنی تولیــد هســتند؛ بنابرایــن اطمینــان از کارکــرد صحیــح و توانایــی ماشــینآالت در
حفــظ تلرانسهــای تعییــن شــده و تولیــد یکنواخــت اهمیــت بســیار زیــادی دارد.
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ایــن اطالعــات بــه مدیــر کمــک میکنــد تصمیمــات بهتــری دربــاره
مســائلی همچــون نیــاز تعمیراتــی ماشــین آالت ،تعییــن صحــت عملکــرد
ماشــین و تعییــن محــدوده تلرانــس ماشــین بگیــرد .ماشــینآالت درحالــی
جزئــی الینفــک از تولیــد هســتند کــه ایــن صنعــت در ایــران بــا برخــی
دســتاندازها مواجــه اســت .ایــن روزهــا در بســیاری از گروههــای
صنعتــی ایــن ســوال مطــرح اســت کــه بعــد از اعمــال تحریمهــا آیــا
تولیــد ماشــینآالت صنعتــی بهخصــوص در حــوزه موادغذایــی بــدون
چالــش یــا دســتانداز ادامــه دارد؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بــه چنــد نکتــه کلیــدی اشــاره کــرد.
یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه تولیدکننــدگان ماشــینآالت صنعتــی
امــروز بــا آن مواجــه هســتند ،ســختیهای تامیــن مــواد اولیــه مــورد
نیــاز اســت .ایــن گرههــا بــه ایــن دلیــل بیشــتر در هــم تنیــده شــدهاند
کــه پیــش از تحریمهــا ،عمــده مــواد اولیــه از کشــورهای اروپایــی از
جملــه آلمــان و ایتالیــا وارد میشــد .امــا امــروز دیگــر نمیتــوان مــواد
اولیــه موردنیــاز بــرای تولیــد ماشــینآالت صنعتــی در کشــور را از ایــن
کشــورها بهصــورت مســتقیم خریــداری و وارد کــرد .البتــه اکنــون ارز
کافــی بــرای تهیــه ایــن مــواد اولیــه در دســترس اســت کــه از ســمت
واردات در مقابــل صــادرات تامیــن میشــود ،امــا مشــکل اصلــی واردات
مســتقیم ایــن محصــوالت اســت .تنهــا راه واردات ایــن محصــوالت دور
زدن تحریمهاســت .مثــا میتــوان بــا یــک شــرکت واســطهای 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 بهناچــار از اروپــا
بــه دبــی اجنــاس ارســال میشــد تــا تغییــر اســناد صــورت بگیــرد و بعــد
از آن بــه کشــور انتقــال داده میشــد .امــا ایــن اقــدام و راهــکار ،نهتنهــا
هزینههــای زیــادی روی دســت تولیدکننــدگان میگذاشــت ،بلکــه ایــن
ریســک را بهدنبــال داشــت کــه اجنــاس خریــداری شــده بــه مقصــد
نهایــی یعنــی بــه دســت تولیدکننــده نرســد.
در ایــن میــان ،بهدلیــل چنــد برابــر شــدن قیمــت تمامشــده ،صنعــت
ماشــینآالت صنعتــی نیــز از مرحلــه رقابــت کــردن ،دور میشــود .ایــن
چالشهــا درحالــی در مســیر واردات مــواد اولیــه بــه کشــور قــرار گرفتــه
اســت کــه درحالحاضــر داللهــا هــم روی دیگــری از دسـتاندازها را برای
تولیــد ماشــینآالت صنعتــی پدیــد آوردهانــد .داللهــا در بــازار میگوینــد
ماشــینآالت صنعتــی بــا یکدیگــر فرقــی ندارنــد زیــرا آنهــا بــا چیــن و
ترکیــه کار میکننــد .آنهــا ایــن تبلیغــات را راه میاندازنــد تــا بتواننــد
خودشــان بهصــورت مســتقل ماشــینآالت وارد کننــد .سیاســتگذاران
نبایــد اجــازه دهنــد هــر فــردی بــه امــر واردات مبــادرت ورزد .دلیــل ایــن
ممانعــت هــم بســیار روشــن اســت؛ زیــرا زمانــی کــه محصــوالت مشــابهی
در کشــور تولیــد میشــود ،نبایــد بــه واردات همــان محصــول بهــا داد
تــا زمینــه بــرای تقویــت ســاخت داخــل فراهــم شــود .بــه ظاهــر اجبــار
سیاســتگذار بــرای منــع داللهــا جــواب میدهــد
امــا داللهــا بــرای دور زدن قوانیــن چنــد راه را دنبــال

میکننــد .یکــی از شــیوهها ایــن اســت کــه داللهــا از عواملــی کــه در وزارت
صمــت فعالیــت دارنــد شــکایت یــا اذیتشــان میکننــد .راه بعــدی ایــن اســت
کــه کاالهــا را بــه مناطــق آزاد وارد میکننــد و بعــد هــم از ایــن مناطــق بــدون
پرداخــت هزینههــای جانبــی بــه ســایر شــهرها منتقــل میکننــد.
ایــن شــیوه بــه ایــن دلیــل در میــان دالالن باب شــده کــه واردات از مناطــق آزاد
بــه مجوزهــای وزارت صمــت نیــازی نــدارد .بــه ایــنترتیــب مشــاهده میشــود
کــه داللهــا بــه انــواع راههــای مختلــف متوســل میشــوند تــا مشــتریان بــه
ســمت اجنــاس چینــی و تــرک ســوق داده شــوند و ســراغی از کاالهایــی کــه
از نظــر کیفیــت بــا اروپاییهــا برابــری میکنــد ،نرونــد .در اوایــل انقــاب
قانونــی تدویــن شــده بــود کــه براســاس آن دفتــر ســاخت و خودکفایــی در
وزارت صنایــع ســنگین ســابق بــه کاالهایــی کــه مشــابه ســاخت داخل داشــتند،
اجــازه ورود نم ـیداد؛ امــا درحالحاضــر داللهــا بهرغــم اینکــه چنیــن قانونــی
هنــوز وجــود دارد و بــا اینکــه امســال ،ســال حمایــت از تولیــد نامگــذاری شــده
اســت ،بــا بنگاههــای مختلــف زد و بنــد میکننــد تــا هــر مــدل جنســی را بــه
ایــران وارد کننــد .میتــوان گفــت در ایــن شــرایط تولیدکننــدگان واقعــی ،تنهــا
یــک تماشــاچی شــدهاند.
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از ایــن کاالهــا  ۱۰۰درصــد در داخــل کشــور
ســاخته میشــوند و نیــازی نیســت چنیــن محصولــی از خــارج از کشــور وارد
شــود .بنابرایــن سیاس ـتگذاران بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــند
کــه بزرگتریــن معضــل فعلــی تولیدکننــدگان ماشــینآالت صنعتــی ،حضــور
پررنــگ داللهــا در ایــن صنعــت اســت .بــرای برونرفــت از ایــن چالــش
چنــد راهــکار بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد .داللهــا بــه دلیــل دو منفعــت،
مشــتری را بــرای خریــد ماشــینآالت وارداتیشــان ترغیــب میکننــد .آنهــا بــه
مشــتریان میگوینــد مــا کاری میکنیــم کــه زمانــی کــه شــما ایــن جنــس را
بیاوریــد ،ارز نیمایــی بگیــرد و ضمنــا معافیــت کامــل وارداتــی بگیرید.درســت
اســت کــه شــورای عالــی انقــاب دســتورالعملی را ســالها پیــش صــادر کــرده
کــه ماشــینآالت خــط تولیــد معــاف از مالیــات گمرکــی هســتند ،امــا نــه بــرای
آنهایــی کــه در ایــران تولیــد میشــوند.
داللهــا از ایــن تبصــره اســتفاده میکننــد و حتــی حــق دولــت را هــم
میخورنــد .بــه ایــن معنــا کــه ســود عــوارض گمرکــی را هــم پرداخــت
نمیکننــد .دولــت بهخاطــر اینکــه حــق خــود و تولیدکننــدگان واقعــی را
بگیــرد ،بایــد مانــع معافیتهــای گمرکــی شــود .دومیــن اقــدام ایــن اســت کــه
بــه ایــن گــروه ارز نیمایــی داده نشــود .ایــن دو مســیر تــا حــدودی میتوانــد
تاثیرگــذاری داللهــا در صنعــت تولیــد ماشــینآالت صنعتــی را کمرنگتــر
کنــد .بایــد ایــن موضــوع را در نظــر داشــت کــه امــروزه کشــورهای توســعهیافته،
بــرای ارتقــای کیفیــت محصوالتشــان از تکنولوژیهــا و ماشــینآالت بــهروز
اســتفاده میکننــد .ارزیابیهــا نشــان میدهــد روزبــهروز کیفیــت تولیــد در
ایــن کشــورها بــاال م ـیرود کــه ایــن موضــوع مســلما بــا کیفیــت محصــوالت
رابط ـه مســتقیمی دارد .از ســوی دیگــر ،پاییــن آوردن هزینههــا و اتوماســیون
کارخانههــا کــه بهصــورت اتوماتیــک کار میکننــد بســیار موثــر اســت ،زیــرا
براســاس آن ســرمایهگذاریها ســودآور میشــوند.
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مارال خوش کیش
مدیر تحقیق و توسعه شرکت رضوان شکالت (باراکا )

بررسی استفاده از پوسته دانه کاکائو بعنوان
محصولی با ارزش افزوده

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

محصولــی کــه بــا اســتفاده از کاکائــو تهیــه مــی گــردد ،شــکالت نامیــده مــی شــود .شــكالت در واقــع نوعــي
امولسیون است كه در آن فاز مـــايع را كره كاكـــائو و فـــاز پراكنـــده را ذرات پـــودر كاكـــائو و شـــكر تـــشكيل
مــي دهنــد .تولیــد شــکالت بــدون کاکائــو امــری غیــر ممکــن اســت .پــودر کاکائــو و کــره کاکائــو از دانههــای
میــوه درخــت کاکائــو (تئوبرومــا) تهیــه میشــود .ســه ناحیــه اصلــی بــرای کشــت کاکائــو عبارتنــد از :غــرب
آفریقــا ،جنــوب شــرقی آســیا و آمریــکای جنوبــی .پنــج کشــور ســاحل عــاج ،غنــا ،اندونــزی ،برزیــل و نیجریــه
تولیــد کننــده هــای عمــده کاکائــو ،در جهــان هســتند .درخــت کاکائــو غــاف هایــی تولیــد مــی کنــد کــه از
پالــپ و لوبیاهــای خــام کاکائــو تشــکیل شــده انــد .غــاف هــا 15 ،تــا  30ســانتیمتر طــول و  8تــا  10ســانتیمتر
عــرض دارد .غــاف هــای رســیده ،زرد یــا نارنجــی رنــگ مــی باشــند و حــدود  500گــرم وزن دارنــد .هــر میــوه
حــاوی  30-50دانــه اســت .پوســته بیرونــی میــوه هــا ســخت و محکــم هســتند و زمانیکــه کامــا مــی رســند
چیــده مــی شــوند .میــوه هــای رســیده ،از وســط بــه دو نیــم تقســیم مــی شــوند .دانــه هــای کاکائــو بصــورت
کامــل جــدا شــده و داخــل جعبــه هــای چوبــی قــرار داده مــی شــوند .در اثــر تجمــع وگرمــای محیــط ،دانــه
هــا تخمیــر شــده و رنــگ ،عطــر و بویشــان تغییــر مــی کنــد .در واقــع حــرارت محیــط ،منجــر بــه تولیــد مــواد
شــیمیایی خــاص در دانــه شــده کــه در نهایــت ســبب تولیــد طعــم طبیعــی کاکائــو مــی شــود .پــس از عمــل
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
از جداســازی پوســته از دانــه هــای کاکائــو ،دانــه هــا یــا در واقــع لپــه هــای کاکائویــی ،جهــت خــروج کــره
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  700هــزار
تــن در ســال تخمیــن زده میشــود .وجــود ترکیباتــی بــا ارزش تغذیــه ای بــاال در پوســته هماننــد ترکیبــات
فنولیکــی ،فیبرهــای رژیمــی ،تئوبرومینهــا ،لیپیدهــا و عوامــل موثــر در رنــگ و طعــم  ،آن را بــه محصولــی
مغــذی تبدیــل کــرد ه اســت .در ســالهای اخیــر ،اســتفاده بهینــه از محصــوالت جانبــی کشــاورزی نظیــر پوســته
کاکائــو توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب کــردهاســت.
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آشــنایی بــا برخــی ترکیبــات موجــود در پوســته
کا کا ئو
فیبــر  :فیبــر بعنــوان اصلیتریــن جــزء پوســته کاکائــو
بیــش از  %50پوســته را تشــکیل میدهــد .ایــن منبــع
غنــی از فیبــر را میتــوان بعنــوان یــک عامــل پرکننــده
و کــم کالــری در فرموالســیون مــواد غذایــی اســتفاده کــرد.
مصــرف فیبــر باعــث کاهــش کلســترول و کالــری دریافتــی
میگــردد و در کنتــرل قنــد خــون نقــش بســزایی دارد .فیبــر
کاکائــو ازپوســته کاکائــو برشــته شــده بعــد از فرآینــد تمیــز
کــردن ،آســیاب و اســتریل کــردن طــی یــک فرآینــد فیزیکــی
اســتخراج مــی شــود  .لــذا ایــن محصــول فاقــد هرگونــه
افزودنــی شــیمیایی بــوده و  %100طبیعــی محســوب مــی
شــود .ایــن فیبــر دارای رنــگ قهــوه ای ،عطــر و طعــم
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
اســتفاده کــرد .از آنجایــی کــه امــروزه از فیبــر نــه تنهــا بــه
عنــوان یــک ترکیــب فراســودمند یــاد مــی شــود بلکــه دارای
خــواص کاربــردی بســیاری در فرموالســیون هــای غذایــی
صنایــع مختلــف اســت کــه از جملــه ایــن کاربردهــا میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود.
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
افزایــش زمــان مانــدگاری ،بهبــود شــکل پذیــری  ،بهبــود بافــت،
تقویــت کننــده طعــم ،کاهــش انــرژی مصرفــی در فرایندهــای
اکســتروژن و خشــک کردن،کاهــش آســیب بــه محصــول در اثــر
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
بهبودکیفیــت ،افزایــش ســرعت خشــک شــدن ،کاهــش زمــان
پخــت ،کاهــش چســبندگی در زمــان پخــت
بهبود رئولوژی خمیر و تقویت طعم محصول
پکتیــن  :پوســته کاکائــو همچنیــن منبــع بســیار خوبــی از
پکتیــن اســت .پکتینهــا ترکیبــات قنــدی پیچیــدهای هســتند
کــه غالبــا بعنــوان ترکیبــات ژلدهنــده در صنایــع غذایــی ،صنایــع
دارویــی ،بهداشــتی و آرایشــی اســتفاده میشــود.
چربــی :چربــی موجــود در پوســته بیــن  50-185گــرم در هــر
کیلوگــرم متغیــر اســت .ایــن چربــی در مقایســه بــا کرهکاکائــو
دارای خــواص تغذیــه ای بیشــتری اســت .بــرای مثــال میــزان
لینولئیکاســید در چربــی پوســته دو برابــر کرهکاکائــو اســت.
ترکیبــات زیســت فعــال :ترکیبــات زیســت فعــال غذایــی،
ترکیباتــی طبیعــی هســتند کــه دارای فعالیــت بیولوژیکــی بــوده
و حضــور آنهــا در مــواد غذایــی باعــث افزایــش ارزش تغذی ـهای
میگــردد.
ترکیبــات زیســت فعــال بــه دلیــل نقــش تائیــد شــده آن هــا در
رشــد و نمــو انســان و کاهــش ریســک ابتــا بــه بیماریهــا نقــش
مهمــی در حفــظ ســامت و ایمنــی جامعــه ایفا مــی کننــد .ازجمله
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ایــن ترکیبــات میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد .پلیفنلهــا،
کافئیــن ،تئوبرومیــن و تئوفیلیــن .پلــی فنــل هــا مهمتریــن دســته
از آنتیاکســیدانهای طبیعــی محســوب میشــوند امــروزه
بدلیــل اثــرات ضدســرطانی ،ضــد آنتروژنیــک ،ضــد زخــم معــده،
ضــد حساســیت ،آنتیمیکروبــی و نیــز تقویــت سیســتم ایمنــی
بــدن بســیار مــورد اهمیــت قــرار گرفتهاند.کاکائــو بعنــوان منبــع
غنــی از پلیفنلهــا محســوب میشــود .کــه حــدود %15-20
وزنــی کاکائــو را شــامل میشــود .تحقیقــات فراوانــی در زمینــه
عملکــرد آنتیاکســیدانی پــودر کاکائــو موجــود اســت و کمتــر بــه
اهمیــت ظرفیــت آنتیاکســیدانی ترکیبــات جانبــی دانــه شــامل
پوســته کــه منبــع بســیار ارزانقیمتــی از آنتیاکســیدان طبیعــی
محســوب میشــود اشــاره شدهاســت.
کافئیــن :کافئیــن نوعــی مــاده آلکالوئیــدی اســت کــه بــه طــور
طبیعــی در برخــی مــواد غذایــی از جملــه دانــه قهــوه ،چــای،
دانــه کاکائــو یافــت مــی شــود.کافئین در فرموالســیون برخــی
انــواع نوشــیدنی از جملــه نوشــابه اســتفاده میشــود .ایــن مــاده،
ســبب ایجــاد طعــم تلخــی مــی شــود .الزم بــه ذکــر اســت کافئیــن
محــرک سیســتم عصبــی و تنفســی اســت و ضربــان قلــب را
بــاال بــرده و ادرار آور مــی باشــد .از ترکیبــات دیگــر موجــود در
پوســته،میتوان بــه تئوبرومیــن اشــاره کــرد کــه جــز بــا ارزشتریــن
ترکیبــات محصــوالت کاکائویــی تقســیم بنــدی مــی شــود .ایــن
ترکیــب گیاهــی در بــرگ چــای و درخــت کاکائــو یافــت میشــود.
تئوبرومیــن ســاختاری شــبیه بــه کافئیــن دارد و دارای اثــرات
محــرک ،نشــاط آور و ضدســرفه اســت.
در زیــر جــدول ترکیبــات موجــود در مغــز و پوســته کاکائو مقایســه
گردیده اســت
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
کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
* استفاده در جیره غذایی دام و طیور
* استفاده بعنوان فیلتر زیستی پسماندها در صنعت غذا
* کاربردهــای دنــدان پزشــکی بــا هــدف جلوگیری از پوســیدگی
دندان
* اســتفاده در صنعــت کشــاورزی بعنــوان کــود طبیعــی در
پــرورش گوجــهفرنگــی
* اســتفاده بعنــوان جایگزیــن چربــی در فرموالســیون مافیــن
هــای شــکالتی و کیــک( .نتیجــه ایــن تحقیــق نشــان داد کــه
افــزودن پوســته کاکائــو بــه دلیــل جــذب رطوبــت توســط فیبرها
منجــر بــه بهبــود بافــت و افزایــش زمــان مانــدگاری نمونــه هــای
کیــک و مافیــن شــد).
*تولیــد پــودر پوســته کاکائــو فاقــد فلــزات ســنگین ،بعنــوان
جایگزیــن پــودر کاکائــو
تولیــد عامــل طعمدهنــده شــکالت بــا اســتفاده از
*
هیدرولیــز آنزیمــی پوســته کاکائــو کــه منجــر بــه تولیــد آرومــای
واقعــی شــکالت و احســاس دهانــی مطلــوب گشــت.
اســتفاده بــه عنــوان نگهدارنــده جهــت کاهــش فســاد
*
اکســیداتیو در گوشــت گاو
 اســتفاده بعنــوان افزودنــی در مکملهــای رژیمــی ،داروهــا و
مــواد آرایشــی بواســطه بــاال بــودن میــزان فیتوســترولها
*پیشــنهاد اســتفاده از پوســته کاکائــو بعنــوان آنتیاکســیدان
طبیعــی و جایگزیــن آنتیاکســیدانهای ســنتزی در روغنهــای
ســرخکردنی
*استفاده بعنوان سوخت زیستی در تولید انرژی

چهل وو پنجم
شــمار هه چهل
شــهد شــمار
یه شــهد
نشر
پنجم
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ایران
ن
ت ایرا
شــکال ت
ینی وو شــکال
شــیر ینی
یت  ،،شــیر
بیســکو یت
یع بیســکو
صنا یع
صنفی صنا
نجمــن صنفی
اا نجمــن

بــا توجــه بــه مشــکالت زیســتمحیطی حاصــل از دفــع
زبالههــا ،اســتفاده بهینــه از پوســته کاکائــو بعنــوان ضایعــات
کارخانــه شــکالت ،مــی تواندگامــی بــزرگ در جهــت حــل ایــن
مشــکل باشــد کــه البتــه مســتلزم انجــام پژوهشهــای دقیقتــر
و گســتردهتر اســت .بطــور کلــی مــی شــود ادعــا کــرد کــه
میتــوان از ایــن مــاده بــه عنــوان یــک مــاده افزودنــی طبیعــی و
یــا منبعــی غنــی از فیبــر در فرموالســیون هــای غذایــی اســتفاده
کــرد.

گفتگو با مالک اسدی ،مدیریت تولیدی صنایع کیمیاگر آریان اسانس

تحـول درصنـعت
برای پاسخگویی به ذائقه مصرف کنندگان نهایی

شــرکت تولیــدی صنایــع کیمیاگــر آریــان اســانس بــا هــدف تولیــد اســانس و بنیــان نوشــابههای گازدار و امولســیونهای
میــوهای واقــع در منطقــه صنعتــی اشــتهارد در زمینــی بــه وســعت  10000مترمربــع ســاخته شــده اســت و در همیــن ارتبــاط
پروانــه بهــره بــرداری صنایــع ،پروانــه بهــره بــرداری ســازمان غــذا و دارو ،پروانــه ســاخت و مجــوز آزمایشــگاه اکرودیتــه مجــاز
تولیــدی را اخــذ کــرده اســت.
شــرکت صنایــع کیمیاگــر آریــان اســانس یکــی از اولیــن تولیــد کننــدگان اســانسهای 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 مینمایــد و گفتگــو بــا مالــک اســدی از مدیــران
بــا ســابقه و دارای تجــارب مختلــف در شــرکتها 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
صنعــت اســانس چــه شــاخص هایــی شــما را از
دیگــران متمایــز مــی کنــد؟
شــاخص و ویژگیهــای شــرکت شــامل  -1صفــر تــا صــد
بــودن پروســه طراحــی و تولیــد محصــوالت ایــن مجموعــه،
کــه بــه مشــتریان ارائــه میگــردد -2 ،رویکــرد مشــتری
محــور و تعامــل بــا مشــتریان بعنــوان شــرکای تجــاری،
 -3اســتفاده از الگــوی بــه روز تولیــدات کــه منجــر بــه
تنــوع درســبد محصــوالت ،انحصاریشــدن و پتاســیل
تولیــد محصــوالت جدیــد متناســب بــا نیــاز مشــتری و
رقابــت بــا رقبــای خارجــی را تســهیل و اطمینــان و اعتمــاد
را در پنــل مشــتریان ایجــاد نمــوده اســت -4 ،اســتفاده
مشــتریان از خدمــات مشــاوره  ،طراحــی و تولیــد و نهایتــأ
تســت محصــول تولیــدی در خــط تولیــد مشــتری اشــاره
کــرد .همچنیــن از ســویی دیگــر تحــول در ایــن صنعــت
موجــب تنــوع تولیــدی در ســالهای اخیــر بــرای پاســخگویی
بــه ذائقــه مصــرف کننــدگان نهایــی شــده اســت .بنابرایــن
شــرکت ســعی کــرده بــا نــوآوری و رعایــت کامــل کیفیــت
ایــن امــر را محقــق و پاســخگوی مشــتریان باشــد .بــه همین
منظــور ،کلیــه مــواد اولیــه مــورد اســتفاده شــرکت بطــور
کامــل از تأمینکننــدگان اروپایــی و منطبــق بــا دانــش روز
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
صنعــت از صنایــع واســطه ای مــی باشــد ،مــی توانــد از

نظــر اقتصــادی و تــدوام در کاهــش قیمــت تمــام شــده و انبــاداری
محصــوالت تولیــدی مشــتری نیــز نقــش بســزایی ایفــا نمایــد.
اهــداف و برنامههــای شــرکت آریــان اســانس و
جهتگیــری آن در طــی ســالهای اخیــر چگونــه
برنامهریــزی شــده اســت؟
بــدون شــک ایــن شــرکت نیــز مســتثنی از شــرکتهای تولیــدی
نبــوده اســت امــا بــا توجــه بــه چنــد ســال حضــور در بــازار داخلــی
گام موثــری برداشــته شــد ه اســت از جملــه مــواردی کــه در قبــل
ذکــر شــد میتــوان بــه مــوارد زیــر نیــز اشــاره نمــود:
راهانــدازی آزمایشــگاه و تحقیــق و توســعه مجموعــه بــا دســتگاهها
و تجهیــزات مــدرن طیــف وســیعی از محصــوالت مــورد نیــاز
مشــتریان را بــا بــر اســاس صنایــع مختلــف بــا نوآوریهــا،
رعایــت کامــل کیفیــت محصــوالت و ارائــه کاالی بــا کیفیــت و
بومیســازی اســانسها از جملــه گــز ،ســوهان و  ...کــه بــا ذائقــه
هــای مصرفکننــدگان داخلــی تطبیــق دارد را بــه مرحلــه تولیــد
و فــروش برســاند و ایــن امــکان را نیــز بــرای اســتفاده مشــتریان
جهــت انحصــاری نمــودن فرموالســیون فراهــم کرده اســت و توســعه
ایــن صنعــت نیــز انگیــزه ای را بــرای ترغیــب ســرمایهگذاران بــرای
ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت ایجــاد مینمایــد ،تــا مواداولیــه
مــورد مصــرف را در داخــل تولیــد و نیــاز کشــور بــه منابــع خارجــی
کاهــش و گســترش اشــتغال را بــه همــراه داشــته باشــد.
همچنیــن اســتفاده از مدرنتریــن ماشــین آالت روز دنیــا و
مواداولیــه بــا باالتریــن اســتانداردهای جهانــی و روشهــای نویــن
تولیــدی بــا متخصصیــن مجــرب ســبب شــده اســت محصــوالت
اســانس و امولســیونهای شــرکت بــا ثبــات کیفیــت تولیــد و بــا
رقبــای ایــن صنعــت رقابــت نمایــد.
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فرخ قبادی ،کارشناس اقتصادی

چرا سرمایهگذاران از صنعت
گریزانند؟

تشــکیل ســرمایه ،یعنــی ســرمایهگذاری در ماشــینآالت و تجهیــزات ...نیــز
مالیــات ارزشافــزوده اخــذ میشــود».
آیــا کســانی غیــر از دولتمــردان و نماینــدگان مجلــس قوانیــن مالیاتــی مــا را
تدویــن و تصویــب میکننــد؟ البتــه پاســخ ایــن ســوال منفــی اســت .و بــا ایــن
حســاب ،آیــا نمیتــوان حمایــت زبانــی از تولیــد و صنعــت توســط برخــی از
متولیــان امــر را «مصلحتاندیشــی حسابشــده» تلقــی کــرد؟
بانکهــا نیــز بــا صنعــت نامهرباننــد و بــا اکــراه بــه صنایــع وام
میدهنــد ،تــا انــدازهای بــه دلیــل طویلالمــدت بــودن اغلــب وامهــای
صنعتــی و تــا حــدی نیــز بــه دلیــل آشــنایی بانکهــا بــا شــرایط اســفبار
صنعــت .از دیــدگاه آنهــا چــرا بایــد بــه جــای پرداخــت وامهــای کوتاهمــدت
و کمخطــر بــرای خریــد و فروشهــای مقطعــی ،بــرای احــداث کارخانــهای
وام بدهنــد کــه هــم بلندمــدت اســت و هــم میداننــد در پــس گرفتــن آن
بــا مشــکل مواجــه خواهنــد بــود و ایــن اســت کــه گرچــه قانــون ســهم ۴۰
درصــدی از کل تســهیالت را بــرای صنعــت تعییــن کــرده ،بــر اســاس آمــار
موجــود فقــط  ۲۷درصــد از تســهیالت بانکــی بــه صنعــت تعلــق میگیــرد.
در کشــور مــا فعالیــت در بخــش صنعــت بــه شــنا کــردن در مســیر مخالــف
جریــان آب در رودخانــهای خروشــان میمانــد .چالشهــا و دافعههــای
آن فــراوان و بــازده آن بســیار نــازل یــا منفــی اســت .بنــا بــر ایــن تعجبــی
نــدارد کــه سالهاســت ســرمایهگذاری در صنعــت رو بــه کاهــش دارد .از
ســال  ۱۳۹۰نــرخ تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص بــا شــیب تنــدی رو بــه
کاهــش بــوده اســت؛ بــه نحــوی کــه «مقــدار مطلــق تشــکیل ســرمایه ثابــت
ناخالــص ســاالنه بــه قیمتهــای ثابــت در ســال  ۱۳۹۷کمتــر از  ۷۰درصــد
مقــدار تشــکیل ســرمایه در ســال  ۱۳۹۰بــوده اســت .بررســی ســری زمانــی
تشــکیل ســرمایه ثابــت نشــان میدهــد میــزان ســرمایهگذاری در اقتصــاد
ایــران در ســال  ۱۳۹۷بــه قیمتهــای ثابــت ،تقریبــا بــه ســطح اوایــل دهــه ۸۰
بازگشــته اســت ».ســقوط ســرمایهگذاری در بخــش ماشــینآالت (مهمتریــن
جــزء ســرمایهگذاری ثابــت در بخــش صنعــت) بــه ویــژه بســیار شــدید بــوده
اســت .میــزان ســرمایهگذاری در بخــش ماشــینآالت در ســال  ۹۱بــه قــدری
کاهــش یافــت کــه قدرمطلــق آن حتــی از ســالهای ابتدایــی دهــه  ۸۰نیــز
پایینتــر بــود .ســقوط آزاد تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص در ماشــینآالت
صنعتــی در طــول دهــه  ۱۳۹۰ایــن وضعیــت را بســیار وخیمتــر ســاخته اســت.
اقتصــاد کشــور در آینــده تــاوان ســنگینی از ایــن بابــت خواهــد پرداخــت.
کاهــش ســرمایهگذاری در صنعــت دالیــل متعــددی دارد کــه ابهــام در مــورد
آینــده و بیاعتمــادی بــه سیاســتهای دولــت از جملــه آنهاســت .بــا ایــن
همــه ،مهمتریــن دلیــل بیرغبتــی صاحبــان ســرمایه بــه ســرمایهگذاریهای
صنعتــی ،چالشهــای بیشــمار و نــرخ بــازده ناچیــز (یــا منفــی) فعالیتهــای
صنعتــی در کشــور ماســت .در غیــر ایــن صــورت چــه دلیلــی دارد کــه برخــی
از «ســرمایهگذارنماها» تمــام یــا بخشــی از تســهیالتی را کــه ظاهــرا بــرای
صنعــت دریافــت کردهانــد ،در حوزههایــی دیگــر (کــه قاعدتــا چالــش کمتــر
و بــازده باالتــری دارنــد) بــه کار اندازنــد؟
آیــا حامیــان زبانــی تولیــد و صنعــت در مجلــس و دولــت بــه راســتی
قــادر نیســتند از چالشهــا و بــاج و خراجهــای صنعــت بکاهنــد و
اندکــی از فشــارها را بــه «آن حوزههــای دیگــر» منتقــل کننــد؟ آیــا ایــن غیــر
از همــان کاری اســت کــه امثــال کرهجنوبــی و مالــزی و ترکیــه کردهانــد؟

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

کمتــر کشــوری را در جهــان میتــوان یافــت کــه مســووالن آن بیــش
از زمامــداران کشــور مــا در ضــرورت حمایــت از تولیــد و صنعــت
ســخن بگوینــد .اعضــای کابینــه و نماینــدگان مجلــس در ســخنرانیها
و مصاحبههایشــان تــاش بــرای رونــق تولیــد و صنعــت را اولویــت
نخســت کاری خــود قلمــداد میکننــد .مســووالن قــوه قضائیــه
مــدام از لطماتــی کــه قاچــاق کاال و اقتصــاد زیرزمینــی بــه تولیــد و
صنعــت داخلــی میزننــد ســخن میگوینــد و متخلفــان را تهدیــد بــه
مجازاتهــای ســخت میکننــد .در حقیقــت هیــچ صاحــب منصبــی را
خــواه در ســطح ملــی و خــواه در اســتانها ،ســراغ نداریــم کــه رونــق
تولیــد و صنعــت کشــور را کلیــد رهایــی از نابســامانیهای اقتصــادی
کشــور قلمــداد نکنــد.
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 عمــا همــه اهرمهــای
اقتصــادی کشــور را در دســت دارد و بــرای حمایــت از تولیــد و صنعــت
تــاش میکنــد ،قــد علــم کــرده و تصمیمــات آن را نقــش بــر آب
میســازد؟
البتــه در شــرایط کنونــی بخشــی از وضعیــت نابســامان تولیــد و صنعــت
کشــور ناشــی از تحریمهــای ظالمانــه اســت .امــا آمــار و ارقــام نشــان
میدهنــد وضعیــت اســفبار تولیــد و صنعــت مــا منحصــر بــه دورههــای
تحریــم نیســت .ناکامــی متولیــان اقتصــاد کشــور مــا در رونــق بخشــیدن
بــه تولیــد و افزایــش ســرمایهگذاری در صنعــت نیــز ربطــی بــه ســحر
و جــادو نــدارد .شــاید واقعیــت امــر ایــن باشــد کــه نیــت خیــر برخــی
از مســووالنی کــه خواســتار حمایــت از تولیــد و صنعــت هســتند ،در
مقابــل انگیزههــای نیرومندتــری کــه «مطلوبیــت» بیشــتری برایشــان
بــه ارمغــان میآورنــد ،رنــگ میبــازد.
آمــار و اطالعــات موجــود ایــن فــرض آخــری را تاییــد میکننــد .بــه
گفتــه معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ســهم بخــش صنعــت
در کشــور مــا  ۱۲درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی اســت .امــا بیــش از
 ۶۰درصــد کل مالیــات کشــور توســط همیــن بخــش صنعــت پرداخــت
میشــود .در مقابــل ،بخــش خدمــات کــه ســهم  ۵۱درصــدی از تولیــد
ناخالــص داخلــی کشــور را دارد ،فقــط  ۲۲ /۱درصــد از مجمــوع مالیــات
کشــور را میپــردازد (ایــن در حالــی اســت کــه ســهم صنعــت در
پرداخــت مالیــات در مالــزی  ۳ /۲درصــد ،در کرهجنوبــی  ۱ ۳ /۶درصــد
و در فرانســه  ۱۶ /۵درصــد اســت) و بخــش خدمــات کــه بیشــترین
ســهم را در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــورهای صنعتــی پیشــرفته
دارد ،بیشــترین مالیــات (گاه بیــش از  ۷۰درصــد از کل مالیاتهــا) را
میپــردازد.
بــه یــک روایــت دیگــر «نظــام مالیاتــی کشــور مــا بــرای اخــذ مالیــات از
بخشهــای متعــدد خدماتــی از جملــه تجــار بــدون شناســنامه ،برخــی
اصنــاف پردرآمــد در شــهرهای بــزرگ ،ســپردههای بانکــی و ...توانایــی
الزم را نــدارد .در حقیقــت بیــن  ۴۰تــا  ۵۰درصــد از فعالیتهــای
اقتصــادی خــارج از تــور مالیاتــی قــرار دارنــد» امــا دیــوار صنعــت
کوتــاه و نــام و نشــانش معلــوم اســت .و ایــن اســت کــه حتــی
«مالیــات ارزشافــزوده ،اگرچــه مالیــات بــر مصــرف اســت ،امــا از
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محمد حسن صمدی ،مدیر روابط عمومی و امور بین الملی گروه صنعتی نجاتی  -آناتا.

اهمیــت و نقــش شــبکه «توزیــع
مویرگــی» در ســازمانهای فــروش
در ســالهای اخیــر ،توســعه رقابــت میــان شــرکتهای پخــش ســبب گردیــده اســت کــه مشــتری نقــش پراهمیــت و فعالتــری را
نســبت بــه قبــل داشــته باشــد؛ درنتیجــه شــرکتها بــه دنبــال ایجــاد رضایــت و بــه دنبــال آن ،وفــاداری مشــتری میباشــند .بــر مبنــای
مطالعــه رفتــار مشــتریان ،اثباتشــده اســت کــه تأمیــن رضایــت مشــتری بهتدریــج ســبب ایجــاد حــس وفــاداری و اعتمــاد بــه شــرکت
در مشــتری خواهــد شــد .مشــتری وفــادار عــاوه بــر آنکــه بارهــا و بارهــا بــرای خریــد مجــدد محصــوالت یــا اســتفاده از خدمــات بــه
شــرکت موردعالقــه خویــش رجــوع میکنــد ،بهعنــوان 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
ذهــن مشــتریان بالقــوه ایفــا میکنــد .طــی دهههــای اخیــر ســازمانها ،پــی بــه اهمیــت رضایــت مشــتری بردهانــد .همــه میداننــد
کــه حفــظ مشــتریهای موجــود نســبت بــه جــذب مشــتریهای 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 مجموعـهای
از فرآیندهــا بهمنظــور خلــق ،برقــراری ارتبــاط و انتقــال ارزش بــه مشــتریان و بهمنظــور مدیریــت روابــط مشــتری بــه طریقــی کــه منافــع
ذینفعــان و ســازمان را تأمیــن نمایــد  .بــرای حفــظ مشــتریان کلیــدی (ســودآور) موجــود ،ﻣﻬﺎرت در اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﺿﺮوري
ت هــا ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي از بــازار ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه
اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﻫﺮ ﻣﺸﺘــــﺮي ارزش وﯾـﮋه ﺧﻮد را دارد و شــرک 
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ هزینههــای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .اینگونــه بــود کــه اعتمــاد بــه شــرکت ،قیمــت ،مرغوبیــت و تنــوع
کاال و نیــز خدمــات پشــتیبانی بهعنــوان فاکتورهــای جلــب رضایــت مشــتری و درنتیجــه حفــظ آنهــا ،موردتوجــه قــرار گرفــت..
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کاال
یــک شــرکت پخــش بایســتی کاال و خدمــات باکیفیــت را عرضــه
نمایــد کــه ایــن امــر خــود نوعــی تضمیــن در حفــظ رضایت مشــتری
بهحســاب میآیــد .فــروش محصــوالت نیــز بایســتی بــر اســاس
نیــاز واقعــی و تقاضــای حقیقــی مصرفکننــدگان موجــود در بــازار
صــورت گیــرد؛ ایــن خریــد و مصــرف بایســتی بــا رضایــت کامــل
ایشــان صــورت گیــرد نــه اینکــه بهصــورت خریدهــای اجبــاری
باشــد .قیمــت محصــوالت و خدماتــی بایســتی منصفانــه و قابلرقابــت
بــا بــازار باشــد .توزیعکننــدگان بایــد قــادر بــه خریــد محصــوالت
شــرکت بهصــورت مقبــول و نیــز اســتفاده از تخفیفهــای عمــده
(بهمنظــور کســب ســود بیشــتر پــس از فــروش محصــول) از طریــق
مغازههــای خردهفروشــی خــود باشــند .نکتــه دیگــر در مــورد کاال،
تنــوع کاال در ســبد محصــوالت قابلارائــه شــرکت اســت..
پشتیبانی از خدمات
ســطوح بــاالی خدمــات پشــتیبانی اثــر مســتقیمی بــر میــزان رضایت
خردهفــروش دارد .ســازمان شــبکه توزیــع مویرگــی گــروه صنعتــی
نجاتــی – آناتــا  ،در تحقیقــی کــه انجــام دادنــد ،خدمــات ارائهشــده از
ســوی ســازمان را بهعنــوان متغیــر مســتقل و تأثیرگــذار بــر رضایــت
خردهفــروش دانســتهاند ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮزﯾﻌﯽ اراﺋﻪ میگــردد ،ﻋﻨﺼﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮده و در راﻫﺒﺮد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ،ﯾﮑﯽ
از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ بهحســاب میآینــد  .درواقــع خدمــات پشــتیبانی
بهصــورت یکــی از عوامــل درآمــده اســت کــه میتــوان بهوســیله
آن بــه مزیــت رقابتــی دســتیافت .در بــازار جهانــی ،شــرکتها
محصــوالت ســالمی را عرضــه میکننــد ولــی اگــر نتواننــد خدمــات

پشــتیبانی مناســبی را بــرای آنهــا ارائــه دهنــد ،دارای یــک نقطهضعــف
بــزرگ و بشــدت آســیبپذیر خواهنــد بــود ..
روی آوردن بــه نظــام توزیــع مویرگــی در شــرکتهای توزیــع و پخــش
مســتلزم وجــود جادههــای ارتباطــی بیــن شــهری و بیــن روســتایی
امــن ،مطمئــن و ســالم بــرای حمــل و رســاندن هرچــه ســریعتر و
ارزانتــر و آســانتر کاال بــه دســت مشــتری در تمــام نقــاط کشــور
میباشــد .در بازارهــای محصــوالت یکســان جایــی کــه تفــاوت در
قیمتهــا قابــل اغمــاض اســت خدمــات اغلــب بعنــوان یــک ابــزار
رقابتــی بــکار میرونــد در حقیقــت مشــتریان بــرای محصوالتــی کــه
بــه موقــع ارســال مــی شــوند برتــری قائلنــد ..
ضــرورت توجــه بــه ایجــاد و توســعه صنعــت حمــل و نقــل بــه عنــوان
یکــی از زیرســاخت هــای حیاتــی در شــبکه کالبــدی هــر جامعــه ای
امــری اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد .امــا ایــن بــدان مفهــوم نخواهــد
بــود کــه نــگاه خــود را صرفــاً بــر آثــار مثبــت ارتباطــی و اقتصــادی
آن معطــوف نمــوده و از تبعــات منفــی حاصــل از حضــور وســایل و
زیرســاخت هــای حمــل و نقلــی غافــل بمانیــم .چــرا کــه مطالعــات
نشــان مــی دهــد ایــن صنعــت بــه همــراه عناصــر تشــکیل دهنــده آن
(وســایل نقلیــه ،مســیرهای ارتباطــی و محیــط طبیعــی) اثــرات جبــران
ناپذیــری را بــر محیــط زیســت تکــرار ناشــدنی دارد .اثــرات آلودگــی
هــای زیســت محیطــی در محیــط و خصوصــاً حمــل و نقــل بســیار
متنــوع اســت .بــا توجــه بــه نقــش زیربنایــی راه هــا در برنامــه ریــزی
هــا و توســعه هــر کشــور و اثــرات مخــرب و تاثیرگــذار زیســت محیطــی
فرآینــد حمــل و نقــل در شــهرها عوامــل مخــرب و منفــی در محیــط
زیســت بایــد کاهــش یابــد .هــر چنــد چالــش هــا و موانــع زیــادی
درحمــل و نقــل شــهری وجــود دارد امــا آلودگــی محیــط زیســت و

 مشتریان برای محصولهایی که به موقع ارسال می شوند برتری قائلند .. توزیــع یکــی از ارکان اساســی تاکتیکهــای بازاریابــی اســت کــه بــه همــراه دیگــر عوامــل همچــوند ســاختن مشــتریان بــه کار گرفتــه میشــود.
محصــول ،قیمــت ،و پیشــبرد(ترویج) ،بــرای متقاع ـ 
تصمیــم دربــاره کانــال توزیــع و فــروش کاال ،از جملــه مهمتریــن تصمیماتــی اســت کــه فــرا روی مدیرانقرار دارد
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بدیــن ترتیــب کــه بــا توجــه بــه آناتومــی بــدن انســان گــردش خــون
در بــدن از قلــب شــروع شــده و پــس از شــاهرگ و ســرخرگ هــا
توســط مویــرگ هــا بــه تمــام نقــاط بــدن انســان در جریــان اســت.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه شــارژ و جریــان حاصلــه از قلــب
بعنــوان مرکــز تپنــده و همیشــه فعــال شــروع مــی شــود و ایــن نکتــه
کلیــدی در مقولــه شــبکه توزیــع مویرگــی کاال و خدمــات میباشــد.
یعنــی بــا شــبیه ســازی کــه از سیســتم گــردش خــون بــدن شــد
جریانــی از خــون تــازه و گــرم در تمــام اوقــات شــبانه روز و ســالیان
متمــادی در شــریانهای بــدن از شــاهرگ تــا ریزتریــن مویرگهــای
بــدن دائمــا فرســتاده میشــود و البتــه مقــداری از آن توســط
ســیاهرگ بازگشــت داده میشــود ،میتــوان بیــان کــرد توزیــع
مویرگــی شــیوهای اســت کــه میبایــد از یــک مرکــز کــه میتوانــد
شــرکت یــا هــر یــک از نمایندگیهــای آن باشــد بــه توزیــع کاال
و خدمــات بپــردازد و جریانــی مســتمر و دائمــی و بــدون وقفــه را
شــروع نمایــد .امــا بایــد گفــت؛ کــه عمــل توزیــع مویرگــی یــک شــیوه
نویــن نیســت زیــرا همانطــور کــه انــواع کانالهــای توزیــع را بررســی
نمودیــم تمــام کانالهــای توزیــع مطــرح شــده از شــرکت تولیــدی
گرفتــه تــا خــرده فروشـیها و دکــه هــا همگــی بــا هــم یــک سیســتم
توزیــع فیزیکــی کــه از قلــب شــروع و بــه مویرگهــا ختــم میشــود
را شــکل دادهانــد ..
توزیــع یکــی از ارکان اساســی تاکتیکهــای بازاریابــی اســت کــه بــه
همــراه دیگــر عوامــل همچــون محصــول ،قیمــت ،و پیشــبرد(ترویج)،
بــرای متقاعــد ســاختن مشــتریان بــه کار گرفتــه میشــود .توزیــع
مؤثــر میتوانــد مزیــت رقابتــی یــک بنــگاه اقتصــادی نســبت بــه
رقبــای خــودش باشــد..
یــک سیســتم توزیــع بایــد  ۵دســتهی اصلــی از وظایــف کــه
شــامل ذخیرهســازی و انبــار کاال بــرای توزیــع ،دریافــت ســفارش
از مشــتریان ،تحویــل کاال بــه مشــتریان ،وصــول مطالبــات ،کنتــرل
و دریافــت اطالعــات از بــازار را بــه انجــام رســاند .تصمیــم دربــاره
کانــال توزیــع و فــروش کاال ،از جملــه مهمتریــن تصمیماتــی اســت
کــه فــرا روی مدیــران قــرار دارد و تصمیــم دربــاره توزیــع کاال بــر
ســایر تصمیمــات بازاریابــی تاثیــر مســتقیم مــی گــذارد .نبــض یــک
شــرکت در دســت شــبکه توزیــع و فــروش آن اســت .
ادامه مطلب در شماره بعد  -اسفند98

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

کیفیــت هــوا از مســائلی اســت کــه بــا رونــد افزایــش جمعیــت بیشــتر
مــورد توجــه اســت .بــا توجــه بــه بررســی هــای انجــام شــده حــدود
 ۷۵درصــد 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 ۹۰درصــد 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
میکنــد و بــا قیمــت بیشــتری بــه واســط بعــدی میفروشــد تــا ایــن
کــه نهایت ـاً بــه دســت مصــرف کننــده نهایــی میرســد  .ایــن چرخــه
عمــده فروشــی اســت .
محاسن:
هزینــه هــای توزیــع در ایــن روش پایینتــر اســت و قیمــت تمــام
شــده کاال را کاهــش داده و یــا حاشــیه ســود خــرده فــروش را افزایــش
میدهــد ..
تعــداد زیــادی از شــرکت هــا و مراکــز پخــش کوچــک از طریــق شــبکه
هــای توزیــع عمــده فروشــی تامیــن مــی شــوند.
معایب:
بــه دلیــل شــیوههای خــاص نقــد و نســیه در بــازار ،کاالهــا معمــوالً
بســیار پاییــن تــر از قیمــت واقعــی خــود بــه فــروش مــی رونــد و
اســتراتژیهای قیمــت گــذاری کاال را در کل بــازار تحــت الشــعاع قــرار
مــی دهنــد و بــه اصطــاح ،کاال ذلیــل مــی شــود ..
شرکتها 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 عمـ ً
ا از مکانیســم توزیــع کاال هیــچ اطالعــی نــدارد ..
شــبکه توزیــع عمــده فروشــی هیــچ فشــاری بــرای فــروش کاالهــای
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
گــردش خــون در بــدن موجــودات زنــده بنیــان نهــاده شــده اســت.
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سالمت نیوز
مدیــرکل پیشــگیری و نظــارت بــر قاچــاق کاال و ارز بــا بیــان
اینکــه «:اگــر آدامــس هــای و شــکالت برخــاف مقــررات و بــدون
انجــام تشــریفات گمرکــی و بــدون مجوزهــای الزم وارد شــده
باشــند ،قاچــاق محســوب مــی شــود و مشــمول مــاده  ۲۷قانــون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال مــی شــوند» خاطــر نشــان کــرد «:حتــی
قانونگــذار بــه ایــن مســئله نــگاه ســختگیرانه ای دارد یعنــی ایــن
کاال هرچنــد کاالی مجــاز مشــروط اســت امــا مجــازات کاالی
ممنــوع را دارد و مثــل واردات مشــروب بــا آن برخــورد مــی شــود
چــون بــه ســامت مــردم آســیب مــی رســاند».
وی در ادامــه گفــت «:مجــازات بســیار ســنگینی بــرای قاچــاق
آدامــس و شــکالت تاریــخ مصــرف گذشــته در نظــر گرفتــه شــده
اســت و هــم در برخــی مــوارد در صورتــی کــه در حجــم باالیــی
قاچــاق شــده باشــد مجــازات حبــس را هــم بــه دنبــال دارد و
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 انقــاب مــی رود»
ســید عبدالمجیــد اجتهــادی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ســامت
نیــوز ،دربــاره گزارشــات رســیده از فــروش آدامــس هــای قاچــاق
و تاریــخ مصــرف گذشــته در متــرو و مغــازه هــا ،بــا بیــان اینکــه
گــزارش خاصــی در ایــن خصــوص در دســت نداریــم کــه چــه
تعــداد آدامــس قاچــاق و تاریــخ مصــرف گذشــته وارد شــده
یــا خیــر ،گفــت «:ســازمان تعزیــرات بــه عنــوان حلقــه آخــر و

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 برخــاف مقــررات و بــدون انجــام تشــریفات
گمرکــی و بــدون مجوزهــای الزم آدامــس هــا وارد شــده باشــند،
قاچــاق محســوب مــی شــود و مشــمول مــاده  ۲۷قانــون مبــارزه
بــا قاچــاق کاال مــی شــوند حتــی قانونگــذار بــه ایــن مســئله نــگاه
ســختگیرانه ای دارد یعنــی ایــن کاال هرچنــد کاالی مجــاز مشــروط
اســت امــا مجــازات کاالی ممنــوع را دارد و مثــل واردات مشــروب بــا
آن برخــورد مــی شــود چــون بــه ســامت 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
باشــد مجــازات حبــس را هــم بــه دنبــال دارد و 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 انقــاب مــی رود».
وی در پایــان گفــت «:مــردم مــی تواننــد تخلفاتــی کــه در فــروش
آدامــس هــای قاچــاق و تاریــخ مصــرف گذشــته صــورت گرفتــه را
بــه نیــروی انتظامــی کــه ضابــط اصلــی بــرای جمــع آوری محصــوالت
قاچــاق و تاریــخ گذشــته اســت ،اطــاع دهنــد همچنیــن بــه شــماره
 ۱۲۴ســازمان حمایــت از مصــرف کننــدگان و یــا بــه  ۱۳۵ســازمان
تعزیــرات حکومتــی نیــز مــی تواننــد مــوارد تخلــف را اطــاع رســانی
کننــد» .
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وحیــد هوشــنگ نــژاد ،عضــو
انجمــن صنفــی صنایــع
بیســکویت ،شــیرینی و
شــکالت گفــت :همچنــان
انتقــال ارز جــزو مشــکالت
اصلــی مــا اســت و کمتــر
بانکــی حاضــر اســت پــول بــا
منشــاء ایــران را قبــول کنــد.

هوشــنگ نــژاد ،در خصــوص مشــکالت ارزی واحدهــای
تولیــد شــیرینی و شــکالت گفــت :مشــکل تخصیــص
ارز حــل شــده اســت زیــرا بیشــتر واحدهــا دیگــر از
ســامانه نیمــا ارز خــود را تهیــه نمیکننــد بلکــه مســتقیم
از صادرکننــدگان نیــاز خــود را تامیــن میکننــد امــا
همچنــان انتقــال ارز جــزو مشــکالت اصلــی مــا اســت
و کمتــر بانکــی حاضــر اســت پــول بــا منشــاء ایــران را
قبــول کنــد.
مدیرعامــل شــرکت مینــو ادامــه داد :بــرای حــل ایــن
مشــکل مجبــور هســتیم از یــک بانــک دیگــر بــه عنــوان
واســطه اســتفاده کنیــم کــه اخیــرا تعــداد ایــن بانکهــای
واســطهای بــه  4رســیده اســت کــه همگــی آنهــا کارمــزد
دریافــت میکننــد و همیــن امــر باعــث شــده کــه قیمــت
تمــام شــده افزایــش پیــدا کنــد .حتــی اخیــرا پولهایــی
کــه منشــاء آنهــا از ترکیــه اســت را قبــول نمیکننــد.
وی در خصــوص تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه ایــن صنعت
گفــت :عمــده مــواد مورد نیــاز مــا از اروپــای غربــی ،ترکیه
و چیــن تامیــن میشــود کــه ســختگیرترین بانکهــا
در ایــن خصــوص چینیهــا هســتند و آنقــدری کــه آنهــا
در بحــث انتقــال پــول ســختگیری دارنــد شــرکتها
و بانکهــای اروپایــی ندارنــد .چینیهــا اکثــرا بــا آمریــکا
کار میکننــد و بــه هیــچ عنــوان حاضــر نیســتند منافــع
خودشــان را بــه خطــر بیاندازنــد ضمــن آنکــه اکثــر
ســرمایه گــذاران بانکهــای چینــی آمریکایــی هســتند.
وی بــا اشــاره بــه صحبتهــای اخیــر یــک نماینــده
مجلــس در خصــوص ذرت آلــوده گفت :ایکاش شــورای
نگهبــان و فیلترهایــی کــه صالحیــت افــراد را
بــرای ورود بــه مجلــس بررســی میکننــد فقــط
از منظــر سیاســی آنهــا را مــورد بررســی قــرار
ندهنــد بلکــه بــه لحــاظ تخصــص و صحبتهایــی
کــه انجــام میدهنــد نیــز بررســی کننــد.
وی ادامــه داد :متاســفانه چنیــن فرهنگــی در کشــور
وجــود نــدارد کــه افــراد وقتــی از موضعــی اطــاع ندارنــد
پشــت یــک تریبــون عمومــی در مــورد آن اظهــار نظــر
نکننــد ایــن اظهاراتــی کــه بــه دروغ در مــورد ذرتهــا
شــد باعــث ایجــاد یــک مــوج نگرانــی و نابســمانی در
جامعــه گردیــد بهطوریکــه وزارت بهداشــت و ســازمان
اســتاندارد مجبــور شــدند بــرای آرامــش جامعــه بیانیــه
مشــترک صــادر کننــد.
از طــرف دیگــر مــا تولیدکننــدگان هــم فریــاد زدیــم
کــه پروانــه ســاخت داریــم ،بــا نظــارت ســازمان غــذا و
دارو کاال تولیــد میکنیــم امــا متاســفانه چنــان موجــی
ایجــاد شــد کــه علــی رغــم توضیحــات نهادهــای مســئول
همچنــان شــبکههای اجتماعــی مملــو از دروغ و تشــویش
اذهــان عمومــی اســت .مــا بایــد بــه یکدیگــر رحــم کنیــم
و منافــع ملــی را در نظــر بگیریــم.
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هجدهمیــن نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت ایــران در حــوزه هــای محصــوالت نهایــی ،ماشــین آالت صنعتــی ،مــواد اولیــه
و خدمــات صنعتــی بــا حضــور بیــش از  ۲۸۰شــرکت داخلــی و خارجــی بــه کار خــود پایــان داد.

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

هجدهمیــن نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت ایــران کــه از تاریــخ ۲۲
الــی  ۲۵شــهریور 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
بازدیــد وزیــر صمــت از دهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
شــیرینی و شــکالت
وزیــر صنعــت در ایــن بازدیــد گفــت :حــدود  25درصــد از صــادرات
صنعــت غذایــی کشــور بــه ایــن صنعــت اختصــاص دارد و در ســال
گذشــته حــدود  670میلیــون دالر صــادرات در ایــن حــوزه بــا ارزش
وزنــی بالــغ بــر  300هــزار تــن انجــام گرفتــه اســت.
یــزدان ســیف معــاون وزیــر کشــاورزی و مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی
دولتــی :بــازار شــیرینی و شــکالت نیــز ارزشــی بالــغ بــه  3.5میلیــارد
دالر دارد
یــزدان ســیف بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ارزش حــوزه نــان
در ایــران  40هــزار میلیــارد تومــان و بــازار شــیرینی و شــکالت نیــز
ارزشــی بالــغ بــه  3.5میلیــارد دالر دارد.
بازدیــد مدیــرکل فــرآورده هــای غذایــی و آشــامیدنی
ســازمان غــذا و دارو
دکتــر محمدحســین عزیــزی ،مدیــرکل فــرآورده هــای غذایــی و
آشــامیدنی ســازمان غــذا و دارو ضمــن بازدیــد از هجدهمین نمایشــگاه
بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت بــا توجــه بــه تحریــم هــای آمریــکا
وضعیــت ایــن صنعــت را بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و از پیشــرفت
صنعــت ماشینســازی و تجهیــزات صنایــع غذایــی تمجیــد کــرد.
دکتــر عزیــزی در خصــوص مــوازی کاری ارگانهــای دولتــی نظیــر
ســازمان غــذا و دارو و اســتاندارد گفــت :در حــوزه صنعــت غــذا کــه از
مزرعــه تــا ســفره را شــامل مــی شــود  ۱۴ارگان بــرآن نظــارت دارد کــه
از وزارت جهــاد کشــاورزی شــروع میشــود و بــه وزارت بهداشــت ختــم
مــی شــود ،ولــی در خصــوص مــوازی کاریهــا خوشــبختانه اقدامــات
خوبــی صــورت گرفتــه بــه طــور مثــال طــی تفاهمــی کــه صــورت
گرفتــه شــرکتهای صنایــع غذایــی بــرای آزمایــش محصــوالت نیــازی
بــه انجــام دو آزمایــش در آزمایشــگاههای اســتاندارد و ســازمان غــذا
و دارو نیســتند و هزینــه دو جــا را پرداخــت کننــد و اینــکار در یــک
آزمایشــگاه کــه مــورد تائیــد دو ســازمان باشــد صــورت مــی گیــرد
یعنــی هــر دو ســازمان آزمایشــگاههای یکدیگــر را تائیــد کــرده انــد و
نتایــج ایــن آزمایــش هــا بــرای دو ارگان قابــل قبــول اســت.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت اعالم کرد
شــیرینی و شــکالت صنعــت پیشــتاز در حــوزه صــادرات
صنایــع غذایــی
مهــدی صادقــی نیارکــی سرپرســت معاونــت امــور صنایــع وزارت
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  25درصــد از صــادرات صنعــت
غذایــی کشــور بــه ایــن صنعــت اخصــاص دارد و در ســال گذشــته
حــدود  670میلیــون دالر صــادرات بــا ارزش وزنــی بالــغ بــر  300هــزار
تــن انجــام گرفتــه اســت.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت
برگــزاری هجدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی شــیرینی و
شــکالت بــا حضــور  5کشــور اروپایــی
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت گفــت:
هجدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی شــیرینی و شــکالت تهــران در
فضایــی بالــغ بــر ۳۰هــزار مترمربــع و در  ۷ســالن از تاریــخ  ۲۲الــی
 ۲۵شــهریور  ۹۸در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران
برگــزار میشــود .جمشــید مغــازهای گفــت :نمایشــگاه ماننــد هــر
ســال در  ۴دســتهبندی ،محصــول نهایــی ،مــواد اولیــه ،ماشــینآالت و
خدمــات صنعتــی تقســیمبندی شــده اســت.
مغــازهای در ادامــه بــه حضــور شــرکتهای خارجــی در نمایشــگاه
اشــاره کــرد و ادامــه داد :در نمایشــگاه امســال شــاهد حضــور
شــرکتهای خارجــی از کشــورهای لهســتان ،اتریــش ،ترکیــه ،فرانســه
و روســیه هســتیم و یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن نمایشــگاه توســعه
تجــارت خارجــی اســت و کمافیالســابق بــا حضــور تجــار خارجــی
نیــز مواجــه خواهیــم بــود تــا بهتریــن تولیــدات صنعــت شــیرینی و
شــکالت را بهعنــوان تولیــدات ایرانــی بــه بازارهــای جهانــی معرفــی
و ارســال کنیــم.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در ادامــه
گفــت :برگــزاری نمایشــگاه فرصتی اســت تــا تولیدکنندگان ،مســووالن
و عالقهمنــدان بتواننــد در فضایــی آرام و صنعتــی بــه تبــادل نظــرات
و تفاهمهــای تجــاری برســند .بنابــر آمــار ســال گذشــته۳۱۷ ،هــزار
تــن محصــوالت شــیرینی و شــکالت بــه ارزش بالــغ بــر  ۸۰۰میلیــون
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
تــا یــک و نیممیلیــارد دالر
افزایــش دهیــم.
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ـی
ـای کارآفرینـ
ـت هـ
ـخیص فرصـ
تشـ
برخــاف تصــور کــه کارآفرینــی را اشــتغالزایی بیشــتر تلقــی مــی کننــد ،کارفرینــی بــه معنــای جســتجوی فرصــت بــه
عــاوه 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 منزل ـهی
جریمــه اســت پــس یــک کارآفریــن موفــق کســی اســت کــه بایــد  3ویژگــی شناســایی فرصــت ،ارزیابــی فرصــت و بهــره
بــرداری از فرصــت اســت
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انواع «فرصتها» 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 خدمــتجدیــد فراهــم میکنــد
 محیــط یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه میتوانــد معــرف یــکفرصــت باشــد
 پاسخ مسائل ،یکی دیگر از راههای تعیین فرصتهای جدید است تشــخیص صحیــح نیــاز و تامیــن نیــاز فرصتآفریــن بــرای کارآفرینــیاســت
 تشخیص خواسته و برآرورد خواسته از ویژگیهای کارآفرینی است نگرانــی و دغدغههــا بــه همــراه راهــکار برطرفکــردن آن ازفرصتهایــی اســت کــه بــرای کارآفرینــی بســیار حائــز اهمیــت اســت
 دانســتن محدودیــت زمانــی ،زمــان موجــود را بــرای کارآفریــن یــکفرصــت طالیــی میکنــد.
ایـده و چرایـیها
امــا پــس از تشــخیص فرصــت مناســب یــک کارآفریــن بایــد بــه
مفهــوم ایــده و چرایــی اهمیــت آن نیــز آگاه باشــد تــا در فرصــت
مناســب بتوانــد ایــدهی بهینــه ای را بــرای اجرایــی کــردن آن خلــق
کنــد و در معنــای کلــی ایــده یعنــی تفکرخــاق بــه همــراه
نوآورانــه کــه مبتنــی بــر حــل مســاله باشــد
الزم بذکــر اســت کــه معرفــی ایــده مــورد نظــر بــرای یــک کارآفریــن
پاســخ بــه ســواالت زیــر اســت:
.1چرا فکر می کنیم ایدهی خوبی است؟ (چرایی ایده)
.2تفاوت با کسب و کارهای مشابه چیست؟ (رصد رقبا)
.3مشتریان چه اشخاصی هستند؟ (بازار هدف)
.4ویژگی محصول (ایده) چیست؟ (مزیت)
ایدهیابی به چه صورت انجام می شود؟
پژوهــش و تحقیــق سیســتماتیک بــه همــراه کســب ایدههــای جدیــد
و جم ـعآوری ایدههــای مختلــف شــرط رســیدن بــه ایــدهی خــوب
اســت و بعــد از آن رســیدن بــه ایــدهی تولیدمحصــول جدیدکــه
بصــورت سیســتماتیک بوجــود میآیــد.
روش های خلق ایده
.1تحقیــق و توســعه :بــرای یــک محصــول یعنــی تعریــف واقعــی
یــک نیــاز بــه همــراه یــک فــنآوری خــاص توســط یــک منبــع،
کــه همــان ایــدهی جدیــد بــرای رســیدن بــه
موفقیــت اســت.

.2نظرخواهــی از افــراد مطلــع :یکــی دیگــر از روش هــای خلــق
ایــده نظرخواهــی از فعاالنــی اســت کــه قــدرت طراحــی ایــده را
دارنــد و در تولیــد ،بازاریابــی ،فــروش و تحقیقــات بــازار دارای ســابقه
مشــخص و روشــنی هســتند
.3مشــتریان :آشــنایی بــا نیــاز و نظــرات مشــتریان حتمــا بــرای
اکثــر کارآفرینــان بوجــود آورنــدهی ایــده جدیــد اســت
.4شــرکت هــای موفــق :یکــی از مصداقهــای رفتارهــا ،اولویتهــا،
تبلیغــات و سیاس ـتهای بازاریابــی شــرکتهای موفــق اســت.
.5کانــال هــای توزیــع :دریافــت اطالعــات از کانــال توزیــع بــه
معنــای نزدیکــی بــه نیازهــای مشــتریان اســت و همانطــور کــه در
پیشتــر گفتــه شــده اســت نیازهــای مشــتریان یــک عامــل مهــم
بــرای ایــدهی جدیــد اســت
.6منابــع اولیــه :دسترســی مناســب و ارزان بــه منابــع اولیــه مصادف
اســت بــا یــک مزیــت رقابتــی در بــازار و ایــن نیــز یکــی دیگــر از
بســترهای مناســب بــرای ایــده جدیــد اســت
.7فناوریهــای در دســترس :ســرعت تغییــرات فنآوریهــا
یعنــی تغییرجهــت بازارهــا و بهتریــن ایــده هــا در تحلیــل ف ـنآوری
هــای نویــن اســت.
.8منابــع اطالعــات بــازار :مجــات ،نمایشــگاه هــا ،همایشهــا،
موسســات پژوهشــی ،آزمایشــگاه هــا و آژانسهــای تبلیغاتــی از منابــع
اطالعاتــی مهمــی اســت کــه میتوانــد بــه تشــکیل یــک ایــدهی
جدیــد منتهــی شــود
.9اینترنــت :در دنیــای امــروز اینترنــت نیــز یکــی از دیگــر از منابــع
اطالعاتــی بــرای ایــده هــای نــو و کارآفرینــی اســت
.10فرهنــگ مشــاغل موجــود در ســایر کشــورها:
فرهنگشناســی کشــورها و مخاطــب شناســی یعنــی شــناخت نیــاز
مشــتریان و تشــکیل یــک ایــده
غربال ایدهها یک لزوم برای کارآفرینی
وقتــی بــا توجــه بــه موقعیــت هــای خلــق ایــده در مــوارد
فــوق بــه انبــوه ایــده میرســیم نبایــد فرامــوش کــرد کــه
غربــال ایــده اهمیــت فــراوان پیــدا مــی کنــد و مهمتریــن
هــدف از غربــال ایدههــا ،جداســازی ایدههــای خــوب از ضعیــف
اســت کــه در نهایــت رســیدن بــه یــک ایــده کــه همــان بهتریــن اســت
قــدم نهایــی اســت؛
نبایــد فرامــوش کــرد کــه یــک روش بــرای معرفــی ایــدهی برتــر وجــو
دارد و آن اولویتبنــدی شــرایط و عوامــل اصلــی محدودکننــده ،بــا
بررســی ایدههــای ضعیفتــر و حــذف آنهاســت.
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یکــی از روش هایــی کــه پیشــنهاد میشــود بــرای تعییــن اســتراتژی
در کار از آن اســتفاده شــود روش تحلیــل  SWOTاســت:
 :Strengthsنقــاط قــوت
 :Weaknessesنقاط ضعف
 :Opportunitiesفرصتها
 :Threatsتهدیدها
در ایــن روش ،همـهی اِل ِمانهــای داخلــی و خارجــی شــرکت بررســی
میشــود و بــا کشــف نقــاط ضعــف ،قــوت ،فرصتهــا و تهدیدهــا،
شــرکت شــما آمادگــی بیشــتری در برابــر پیــش آمدهــای آتــی بــازار
خواهــد داشــت کــه در شــماره هــای قبــل دربــارهی ایــن روش صحبت
شــده اســت
خالقیت در کارآفرینی
قبــا کشــور دارای کارگــر ارزان و مــواد خــام فــراوان بــود کــه همیــن
مــورد بــه عنــوان اولویــت کارآفرینــی شــناخته میشــد
تغییــر انقــاب صنعتــی بــه انقــاب اطالعاتــی زمینــهی تجــارت را
دســتخوش تغییــرات ســریع کــرد و شــرکتها بــرای بقــای خــود
مجبــور بــه خالقیــت و نــوآوری بــرای کارآفرینــی در دنیــای جدیــد
شــدند
خالقیــت بــه عنــوان یــک توانایــی فــردی بــه همــراه ابتــکار و ایــده
بکــر اســت و نــوآوری بــه معنــای اختــراع و ایــدهی نــو بــرای یــک
محصــول و یــا خدمــت در کارآفرینــی اســت.
کارآفرینــی میتوانــد یــک ویژگــی فــردی باشــد بــه همــراه عزم راســخ
بــرای عبــور از موانــع بســیار کــه بــه یــک ارائــه خدمــت (محصــول)
جدیــد میرســد و موفقیــت نــوآوری را بــه همــراه م ـیآورد
خالقیت و نظریهها
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 تــازهای بــرای
حــل یــک مســئله داشــته باشــد
نظریه گیلفورد:
جداسازی  2عامل تفکرواگرا و تفکر همگرا
تفکرواگــرا :کلیــه ابعــاد خالقیــت بــه معنــای تفکــری کــه بــه جهــات
مختلــف ،بــه راه حلهــای بســیار متنــوع ،متفــاوت و نویــن مــی رســد،
میگوینــد
تفکــر همگــرا :چنانچــه هــر فــرد بــا ادغــام اطالعــات بــه روش
منطقــی بــرای رســیدن بــه پاســخ صحیــح برســد ،میگوینــد
نظریه کیتینگ
مهمارت های ضروری برای رسیدن به رفتاری خالق:
 – 1توانایــی 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
 – 2داشتن معلومات وسیع و تجربه مفید در زمینه خالقیت
 – 3توانــای برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران بــه منظــور تبــادل
تجربیــات و معلومــات
 – 4توانمنــدی فــرد بــرای تجزیــه و تحلیــل انتقــادی :زیــرا
فــرد در جریــان شــکلگیری خالقیــت و بــه دلیــل ذهــن انگیزشــی
بــه راه حلهــای دیگــری میرســد کــه در ایــن راه داشــتن قــدرت
قضــاوت و نقــادی دقیــق ،ضــروری اســت
عناصر خالقیت:
رییــس مرکــز پژوهشهــای دانشــکده بازرگانــی دانشــگاه هــاروارد
 3عنصــر اصلــی خالقیــت را مهــارت هــای مربــوط بــه موضــوع،
مهارتهــای مربــوط بــه خالقیــت و انگیــزه اعــام کــرده اســت
در شمارهی بعدی به تاثیر خالقیت و ایدهی برتر در کارآفرینی میپردازیم.

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و پنجم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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شــرکت مــواد غذایــی  Nestle SAراهــی را بــرای تولیــد شــکالت بــدون شــکر افــزوده پیــدا کــرده اســت .در ایــن راســتا
شــرکت بــرای شــیرین کــردن بــر روی مــاده باقــی مانــده از گیاهــان کاکائــو تکیــه مــی کنــد .در همیــن حــال مصــرف
کننــدگان بــه خــوراک طبیعــی و ســالم تــر مــی نگرنــد.
ایــن شــرکت تولیــد کننــده مــواد غذایــی از یــک تکنیــک ابداعــی بــرای تبدیــل خمیــر ســفید بهــره مــی بــرد کــه بــا
پوشــش دادن دانــه هــای کاکائــو از آن یــک پــودر خــاص مــی ســازد .ایــن پــودر بــه طــور طبیعــی حــاوی شــکر اســت.
بــه گفتــه « ،»Veveyشــرکت ســوئیس محــور ،پاییــز امســال در ژاپــن ،تحــت دســتور العمــل جدیــد ،نســتله شــروع بــه
فــروش قالــب هــای شــکالت  KitKatبــا شــکالت تلــخ  ٪۷۰خواهــد کــرد کــه هیــچ نــوع شــکر افــزوده ای را در بــر نمــی
گیــرد .تاکنــون ،پالــپ هرگــز بــه عنــوان یــک شــیرین کننــده بــرای شــکالت مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت و معمــوال
بیشــترین قســمت آن بیــرون انداختــه مــی شــود.
الکســاندر فــون مایولــت ،مدیــر بخــش کســب و کار شــیرینی ســازی نســتله در یــک مصاخبــع تلفنــی گفــت کــه ایــن
شــرکت قــادر اســت تــا از همــان فرآینــد بــرای تولیــد شــکالت شــیری یــا ســفید در آینــده اســتفاده کنــد.
صنعــت غــذا و نوشــیدنی در رابطــه بــا تولیــد محصــوالت ســالم تــر در بحبوحــه افزایــش میــزان چاقــی و دیابــت از ســوی
مصــرف کننــدگان و دولــت هــا تحــت فشــار اســت .حرکــت نســتله شــاید باعــث تقویــت جایــگاه خــود بــه عنــوان یــک
رهبــر در ایــن صنعــت شــود و البتــه ایــن اتفــاق ســه ســال پــس از کشــف راهــی بــرای تغییــر ســاختار شــکر جهــت تقویــت
قــدرت شــیرین کنندگــی خــود رخ مــی دهــد.
بــزرگ تریــن شــرکت تولیــد کننــده مــواد غذایــی در جهــان ســال آینــده قصــد بهــره بــرداری از تکنیــک پالــپ بــرای ســایر
برنــد هــای شــیرینی در چندیــن کشــور دیگــر را دارد.
بــه اعتقــاد فــون مایلــوت ،دســتیابی بــه یــک شــکالت اعــا تــر محصــول بکارگیــری پالــپ اســت .شــکر یــک جــزء و عنصــر
ارزان بــه شــمار مــی رود.
شــکالت تلــخ  ٪۷۰جدیــد نســتله  ٪۴۰شــکر کمتــر از شــبیه تریــن قالــب هــای شــکالت بــا شــکر افــزورده دارد .وزن شــکر
در هــر بســته کیــت کــت هــای شــکالت تلــخ موجــود نســتله  ۱۲.۳گــرم اســت.
فــون مایلــوت خاطرنشــان کــرد کــه رونــد کاهــش میــزان شــکر بــی وقفــه ادامــه دارد و فقــط در یــک لحظــه تمرکــز بــر روی
آن نیســت .فرآینــد فــوق بیشــتر حــول روش جدیــدی بــرای تولیــد شــکالت و اســتفاده از بهتریــن قســمت غــاف کاکائــو
مــی چرخــد.
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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
از ایــن تــور لیدرهــا ،ایــن بازدیــد بــه دســتور اداره گردشــگری مالــزی و بــرای تقویــت صنعــت
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 نســبت ًا گــران بــه گردشــگران فروختــه
مــی شــود.

عرضه گران ترین شکالت دنیا در هند
گرانترین شکالت دنیا با قیمت  6221دالر 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
جامائیــکا  ،دانــه کاکائــو وانیلــی تاهیتــی  ،شــکالت ســفید بلژیکــی و فنــدق پیمونتــی.
شــکالت هــا بــا تعــداد محــدود و در جعبــه هــای چوبــی دســت ســاز بســته بندی مــی شــوند .در
هــر بســته  15ترافــل و بــا وزن  15گــرم قــرار دارد کــه قیمــت یــک بســته  1400دالر مــی باشــد.
رکــورد پیشــین قیمــت بــاالی محصــوالت ایــن چنینــی متعلــق بــه شــکالت دانمارکــی بــود کــه
قیمــت هــر کیلــو بالــغ بــر  5700دالر بــود.

در مراســم هالوویــن ترامــپ بــه همــراه مالنیــا بــه حیــاط کاخ ســفید آمدنــد و بــه کــودکان شــکالت
هدیــه دادنــد؛ نکتــه جالــب بیتوجهــی کــودکان بــه رئیــس جمهــر آمریــکا بــود .مجــری آمریکایــی
میگویــد « :ترامــپ » مجبــور اســت بــه خاطــر انتخابــات ،ایــن بیتوجهــی و بیاحترامیهــا را
تحمــل کنــد!

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

بیتوجهی کودکان به « ترامپ » و تمسخر او در امریکا!

instagram: shahd_magazine
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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  200دالر قیمــت داشــت بــه کمــای قنــدی رفــت .ایــن مــرد عجیــب بــا ظــن بــه تــاش بــرای
ســرقت دســتگیر شــده اســت.به نظــر مــی رســد اگــر قصــد ایــن مــرد  44ســاله ســرقتی بــزرگ
بــوده باشــد ،بهتــر اســت اول روی اشــتهای خــود کار کنــد تــا بــه خاطــر اشــتهای بیــش از حــد
نســبت بــه شــکالت در دام پلیــس نیفتــد.
ایــن مــرد دقایقــی قبــل از ســاعت  7بعــد از ظهــر وارد یــک ســاختمان اداری در شــهر ســیاتل شــد
و طبــق گفتــه هــای پلیــس ســیاتل بــا آسانســور بــه یــک دفتــر خدمــات مالــی رفــت ،او ســعی
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  200دالر 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
و مــی گفــت« :مــن بایــد شــکایت کنــم نــه کارکنــان ایــن دفتــر .شــما بایــد مــن را بکشــید تــا
بتوانیــد بــه زنــدان بیندازیــد ».ایــن مــرد بــه ظــن ســرقت ،رفتــار مشــکوک و دو حکــم دیگــر
دســتگیر شــد .حــدس زده مــی شــود کــه ایــن فــرد قصــد داشــته از خلــوت بــودن بخــش مالــی
اســتفاده کــرده و صنــدوق را خالــی کنــد ،امــا شــکمو بــودن مانــع از دســتیابی بــه ایــن هــدف
شــده اســت.
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نمایشگاهی جذاب از جنس شکالت
شهر آبیجان میزبان نمایشگاه ملی شکالت و کاکائو بود
فصــل فــروش کاکائــو در ســاحل عــاج آغــاز شــده و همزمــان بــا شــروع ایــن فصــل ،نمایشــگاه
ملــی شــکالت و کاکائــو در شــهر آبیجــان برگــزار شــد.
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  2019در 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 میآیــد!
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 میآیــد!
جعبــه بیســکوئیت “هانتلــی انــد پالمــرز” کــه موقــع گردگیــری بیــش از دو دهــه پشــت کمــد باقــی مانــده بــود،
مشــخص شــد کــه  1500پونــد ارزش دارد.

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

جعبه فلزی متعلق به یک زوج بازنشسته
ایــن جعبــه بیســکوئیت کــه تاریــخ آن بــه اواخــر دهــه  1920میــادی بــاز میگــردد ،یــک اتوبــوس قرمــز دو طبقــه
لنــدن را نشــان میدهــد کــه بــه طــرف خیابــان لیورپــول مـیرود؛ ایــن جعبــه فلــزی متعلــق بــه یــک زوج بازنشســته
از “ناتینگهــام” اســت کــه وقتــی  25ســال پیــش آن را در قفســه آشــپزخانه خــود گذاشــتند ،نمیدانســتند کــه
صاحــب جنــس باارزشــی هســتند کــه کلکســیون دارهــا جمــع میکننــد!
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 میشــود ،ببرنــد.
تــا اطالعــات بیشــتری در مــورد تاریخچــه آن کســب کننــد؛ در آنجــا بــود کــه کارشناســان اعــام کردنــد ایــن جعبــه
حلبــی  90ســاله بیــن  1000تــا  1500پونــد 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 بیشــمار در جهــان بــدون آســیب باقــی مانــده اســت.
جعبه حلبی بیسکویت هانتلی
آقــای هانســون توضیــح داد کــه ایــن جعبــه حلبــی بیســکویت هانتلــی انــد پالمــرز بــهدلیــل نبــوغ در طراحــی
آنهــا ،بــه اقــام بســیار گــران قیمــت تبدیــل شــدهاند؛ «اکنــون آنهــا جــزو اقالمــی هســتند کــه مجموع ـهداران
بــه دنبالــش هســتند؛ ایــن شــرکت راههایــی بــرای اینکــه بــه جعبههــای فلــزی بیســکویت خــود یــک ویژگــی
فوقالعــاده بدهــد ،ارائــه داده اســت».
یکــی از صاحبــان ایــن جعبــه گفــت« :مــن ایــن را از مــادرم بــه ارث بــردم و او آن را از پســرعموی خــودش کــه
مدتهــا پیــش در منطقــه “دانکســتر” یــک مغــازه کوچــک داشــت ،گرفتــه بــود؛ پســرعمویش ایــن را در یکــی از
قفســههای مغــازه پیــدا کــرده بــود».
“اســتیو فولفــورد” ،یــک ارزیــاب اســباب بــازی در حــراج هانســون ،توضیــح داد کــه یــک مکانیســم ماننــد کارکــرد
ســاعت در زیــر جعبــه حلبــی ،در اصــل امــکان حرکــت آن را فراهــم میکنــد؛ آقــای فولفــورد افــزود« :کلیــد آن
مــدت زمــان طوالنــی اســت کــه تــکان نخــورده ،امــا میتــوان دوبــاره آن را فعــال کــرد؛ ایــن یــک کشــف دوســت
داشــتنی اســت».
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حیدر توکلی شانجانی مدیرعامل شرکت صنایعغذایی آیسودا

دستاندازهای صنایـع شیرینی و شکالت
صنعــت شــیرینی و شــکالت طــی دهههــای اخیــر فــراز و نشــیبهای بســیاری را تجربــه کــرده اســت .ایــن صنعــت
رشــد خوبــی را از دهــه هشــتاد تجربــه کــرده اســت .از نظــر کیفیــت میتــوان محصــوالت کارخانههــای شــیرینی و
شــکالت ایــران را بــا صنایــع شکالتســازی اروپــا قیــاس کــرد .صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور طــی دههــا ســال بــه
پیشــرفتهای خوبــی رســیده و میتــوان گفــت بــه لحــاظ کیفیــت جایــگاه قابلتوجهــی را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .ایــن صنعــت بیشــترین میــزان ارزآوری را در میــان صنایعغذایــی دارد و بهعنــوان اولیــن صادرکننــده در ایــن
صنایــع محســوب میشــود.
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اواخــر دهــه هشــتاد ارزآوری ایــن صنعــت از طریــق صــادرات از
مبــادی قانونــی حــدود یــک میلیــارد دالر بــوده اســت .بعــد از
دوران شــیرینی کــه ایــن صنعــت در دهــه هشــتاد تجربــه کــرد
بــا تلخکامــی مواجــه شــد و صادراتــش دچــار افــت شــد؛ امــا در
چنــد ســال اخیــر دوبــاره ایــن صنعــت در مســیر رشــد قــرار گرفتــه
و درحالحاضــر از وضعیــت خوبــی برخــوردار اســت .قــرار گرفتــن
در مســیر رشــد و نزدیــک شــدن بــه وضعیــت  ۱۰ســال قبــل بــه
ایــن معنــا نیســت کــه شــرایط پیــش پــای صنعــت شــیرینی و
شــکالت کامــا مطلــوب اســت و هیــچ مشــکلی ســر راه تولیــد و
صــادرات در ایــن صنعــت قــرار نــدارد ،مشــکالت و موانــع همــواره
وجــود داشــته و درحالحاضــر هــم تولیــد و صــادرات مــا بــا موانعــی
روب ـهرو اســت .مشــکالت مربــوط بــه مــواد بســتهبندی محصــوالت
کارخانههــای شــیرینی و شــکالت یکــی از عواملــی اســت کــه ایــن
صنعــت را تحتتاثیــر قــرار میدهــد .از نیمــه دوم دهــه هشــتاد
بخشــی از محصــوالت بســتهبندی در کشــور تولیــد میشــود
کــه ایــن محصــوالت پایــه پتروشــیمی دارنــد و مــواد اولیــه آن

مــادهای مثــل پلیاتیلــن اســت؛ امــا بــا ایــن حــال برخــی مــواد
شــیمیایی دیگــر بــرای بســتهبندی نیازمنــد واردات اســت .تولیــد
مــواد موردنیــاز صنایــع بســتهبندی بــه علــت قــرار داشــتن در
دســت چندیــن شــرکت محــدود ،نوعــی انحصــار ایجــاد کــرده و باعــث
شــده قیمــت محصــوالت بســتهبندی در انحصــار شــرکتهایی خــاص
باشــد و بهصــورت انحصــاری تعییــن شــود .یکــی از مشــکالت مربــوط
بــه مــواد بســتهبندی در صنعــت مــا انحصــاری بــودن کارخانههــای
بســتهبندی اســت.
صنعــت شــیرینی و شــکالت در مــورد تامیــن برخــی از مــواد اولیــه
نیــز بــا مشــکل مواجــه اســت؛ امــا در کل حــدود  ۴۰درصــد از مــواد
اولیــه شــرکتهای تولیــد شــکالت وارداتــی اســت .حــدود  ۶۰درصــد
از مــواد اولیــه موردنیــاز ایــن صنایــع از شــکر گرفتــه تــا ســلفون
بســتهبندی تولیــد داخــل اســت .برخــی از افزودنیهــا مــورد نیــاز
صنایــع مــا تولیــد داخــل اســت .قیمــت برخــی از افزودنیهــای داخلــی
نســبت بــه افزودنیهــای خارجــی باالتــر اســت؛ امــا بــا ایــن حــال بــه

s h a h d m a g a47
zin
iranicf.com

47

علــت کیفیــت باالتــری کــه ایــن افزودنیهــا نســبت بــه مــوارد مشــابه
خارجــی دارنــد ،در صنایــع مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .صــادرات
از ســال گذشــته بــه علــت نوســانات ارزی و شــدت گرفتــن تحریمهــا
حــال و روز خوشــی نــدارد .از زمانــی کــه واردات شــیرینی و شــکالت
خارجــی ممنــوع اعــام شــد یــک گام بــزرگ بــرای کمــک بــه تولیــد
داخــل برداشــته شــد؛ امــا بــه علــت آنکــه زیرســاختهای الزم بــرای
تولیــد و تامیــن مــواد اولیــه در داخــل وجــود نداشــت ،ایــن صنعــت
را بــا مشــکالت بســیاری روبــهرو کــرد .بــا وجــود تمــام مشــکالت
ســر راه تولیــد و فشــارهای ناشــی از تصمیــم ممنوعیــت واردات ایــن
محصــوالت ،ایــن صنعــت توانســت جــان ســالم بــه در ببــرد .بــاال
رفتــن نــرخ ارز ورود غیرقانونــی محصــوالت خارجــی را هــم بهشــدت
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 میبنــدد
و حمایــت نشــدن تولیــد از داخــل کشــور بــه تولیدکننــدگان آســیب
وارد میکنــد .در ایــن میــان تحریمهــا یکــی از عوامــل مهمــی
اســت کــه تولیــد و صــادرات را تحــت فشــار قــرار داده اســت .اگــر
بخشخصوصــی تقویــت شــود ،راهــکار برداشــتن موانــع حاصــل
از تحریمهــا را بــه خوبــی میشناســد .بخشخصوصــی در دوران
جنــگ هــم توانســت بــه تولیــد و صــادرات ادامــه دهــد و بــا تحریمهــا
مقابلــه کنــد .تولیدکننــدگان کشــور مــا قــدرت تولیــد و صــادرات در
شــرایط ســخت را دارنــد؛ امــا بــه شــرطی کــه بــا خــود تحریمیهــای
داخلــی مواجــه نشــوند .اعطــای مجــوز بهرهبــرداری زمانــی کــه بــدون
برنامهریــزی و مدیریــت صحیــح انجــام شــود باعــث رشــد صنایــع
بینــام و نشــان خواهــد شــد .ایــن صنایــع بــه بــازار صنایــع بــزرگ و
باکیفیــت در داخــل کشــور لطمــه میزننــد و بــا صــادرات محصــوالت

بیکیفیــت نــام برندهــای ایرانــی را در بــازار جهانــی لکــهدار
میکننــد .مجوزهــای غیرکارشناســی کــه بــه افــراد بســیاری
تعلــق میگیــرد باعــث شــده ســرمایه کشــور در شــرایطی کــه
تولیدکننــدگان واقعــی بــه آن نیازمندنــد از بیــن بــرود .دولــت بایــد
از صنایعــی کــه موفــق هســتند و قــدرت صــادرات دارنــد ،حمایــت
کنــد .اگــر ســرمایه در گــردش و ارز دولتــی بــه تولیدکننــدگان
واقعــی واگــذار شــود ،میتــوان صــادرات را افزایــش داد.
کارخانههــای بــزرگ قــدرت صادراتــی باالیــی دارنــد؛ امــا بــه علــت
اینکــه ســرمایه در گــردش ندارنــد و دولــت هــم در ایــن زمینــه از
آنهــا حمایــت کافــی نمیکنــد ،بســیاری از مشــتریان بزرگشــان را
از دســت میدهنــد.
اگــر تولیدکننــده حمایــت شــود در برخــی از صنایــع کــه تمــام
مــواد اولیــه داخلــی اســت (مثــل غــذای کــودک) اشــتغالزایی
بســیار خوبــی توســط تولیدکننــدگان ایجــاد خواهــد شــد و در
نتیجــه ســاالنه میلیونهــا دالر ارز بــه کشــور ســرازیر میشــود
کــه همــه اینهــا حمایــت دولــت را میطلبــد .اگــر صنایــع
شــیرینی و شــکالت حمایــت شــود میتــوان بــا قاطعیــت اعــام
کــرد کــه تــا  ۱۴۰۴صــادرات ایــن صنعــت بــه بیــش از  ۲میلیــارد
دالر میرســد .دولــت بایــد از صنایعــی کــه تولیــد میکننــد و
باعــث اشــتغالزایی و صــادرات میشــوند حمایــت کنــد .دولــت
بایــد تولیدکننــدگان واقعــی را شناســایی و بــه آنهــا ســرمایه در
گــردش واگــذار کنــد .صنعــت شــیرینی و شــکالت ایــران میتوانــد
بــه یکــی از قطبهــای صادراتــی منطقــه تبدیــل شــود؛ چراکــه
ظرفیــت تولیــد و صــادرات در ایــن صنعــت وجــود دارد .بازارهــای
خــوب آســیای میانــه و حاشــیه خلیجفــارس بســتر مناســبی بــرای
صــادرات اســت.

نشر یه شــهد شــمار ه چهل و پنجم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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گفتگو با شیدا طایفه ،طراح و مجری؛

ساخت بزرگترین نقشه خوراکی ایران

در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی شیرینی و شکالت

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.
شــیدا طایفــه کارشــناس نــرم افــزار اســت کــه در حــوزه آمــوزش و تولیــد دکــور کوکــی بــا روکــش رویــال آیســینگ
فعالیــت کــرده اســت و در کالسهــای نگارگــری شــرکت کــرد و بعــد از آن در یکــی از کالسهــای آموزشــی شــرکت کــرد و
بعــد از عالقــه منــد شــدن بــه ایــن موضــوع بــا مطالعــه و جســتجوی منابــع داخلــی و خارجــی مهارتهــای الزم را کســب
کــرد او بیــش از  6ســال اســت کــه در حــوزه دکــور کیــک و کوکــی فعالیــت میکنــد .در بیــش از  15شــهر کشــور کارگاه
آموزشــی برگــزار کــرده اســت و هنرجــو داشــته اســت .بــه صــورت تجربــی بــا هنــر دکــور کیــک و کوکــی آشــنا شــدهام 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
قــرار داد و در هــر مــاه حداقــل  30نفــر هنرجــو در کارگاههایــش آمــوزش میبیننــد .عــاوه بــر آمــوزش دکــور کوکــی بــا
رویــال آیســینگ بــه صــورت محــدود نســبت بــه آمــوزش دکــور کیــک و غــذا نیــز اقــدام کــرد.
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هنر رویال آیسینگ چیست؟
رویــال آیســینگ مهــارت تبدیــل پــودر شــکر بــه یــک اثــر هنــری
اســت .در رویــال آیســینگ هنرمنــد بایــد بتوانــد بــا اســتفاده از
ترکیبهــای مختلــف آیســینگ و غلظــت هــای متفــاوت آن اقــدام بــه
تولیــد یــک اثــر حجمــی و دکوراتیــو کنــد .ایــن هنــر متفــاوت از
کلیــه گرایــش هــای مختلــف هنرهــای شــکری اســت و در آن هنرمنــد
صرفــا بــا اســتفاده از مهــارت هــای خــود مــی توانــد از ســاده تریــن
مــواد اولیــه یــک اثــر هنــری فاخــر تولیــد کنــد .وجــه تمایــز اصلــی
رویــال آیســینگ بــا ســایر هنرهــا ماننــد فوندانــت ســادگی و ارزانــی
مــواد اولیــه آن مــی باشــد و در عیــن حــال هیــچ محدودیتــی در
آثــار تولیــد شــده آن وجــود نــدارد .آیســینگ در دنیــای خوراکــی
هــا ماننــد مینیاتــور در دنیــای نقاشــی اســت .در کار بــا آیســینگ
عیــار هنرمنــد کامــا براســاس تولیــدات وی مشــخص مــی شــود و بــه
همیــن دلیــل بســیاری از دکوراتورهــا جــرات ورود بــه حــوزه آیســینگ
را ندارند.آیســینگ انتزاعــی تریــن هنــر در دنیــای آشــپزی و دکــور
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؟
بــا توجــه بــه برگــزاری هجدهمیــن دوره نمایشــگاه بیــن المللــی
شــیرینی و شــکالت ایــران تصمیــم گرفتیــم تــا یــک اثــر متفــاوت
و شــاخص بــا اســتفاده از رویــال آیســینگ خلــق کنیــم و پــس از
همفکــری ایــده ســاخت بزرگتریــن تابلــوی نقشــه ایــران بــا اســتفاده
از رویــال آیســینگ مــورد توجهمــان قــرار گرفــت .در طراحــی اولیــه
تصمیــم گرفتیــم یــک تابلــوی بــزرگ در ابعــاد  300ســانتیمتر در
 300ســانتیمتر 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  190ســانتی متــر در 190
ســانتی متــر طراحــی و آن را ســاختیم.
قصــد داشــتیم تــا بــا توجــه بــه ابعــاد ایــن کار ،یــک اثــر ملــی خلــق
کنیــم و همــه مــردم ایــران در آن ســهمی داشــته باشــند .مــی
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
ایــران و ایــران دوســتان ســاختیم.

تاریخــی آن اســتفاده شــد .بــرای اســتان کرمــان یــک قالــی کرمانــی
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بســیار زیبــا ســاختیم کــه ســعی کردیــم بــه گونــه ای باشــد کــه
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.
بــرای آذربایجــان شــرقی از یــک قطعــه شــعر شــهریار شــاعر
پــرآوازه ایــن شــهر مشــابه دســت خــط خــودش اســتفاده کردیــم.
بــرای اردبیــل از پرهــای قرقــاول اســتفاده کردیــم و آذربایجــان
غربــی بــا دریاچــه ارومیــه متمایــز از ســایر اســتان هــا شــد.
بــرای لرســتان از اللــه واژگــون و بــرای شــهرکرد از نمــاد شیرســنگی
اســتفاده کردیــم .در اســتان ایــام از کتیبــه هــای خــط میخــی
اســتفاده شــد و بلــوط هــای جنــگل زاگــرس بــرای اســتان کهکلویــه و
بویراحمــد اســتفاده شــد.
بــرای کرمانشــاه از نیلوفــر آبــی استفادهشــد و اســتان قــم بــه
اســم مبــارک حضــرت معصومــه(س) مزیــن شــد .بــرای اســتان
گیــان از طــرح تنــه یــک درخــت بریــده شــده اســتفاده شــد و بــرای
اســتان مازنــدران از شــالیکاری برنــج الهــام گرفتــه شــد .از طــرح
یــک اســب ترکمــن بــا نــگاره هــای محلــی بــرای اســتان گلســتان
بهــره گرفتــه شــد .ازطــرح گلیــم هــای ســنتی خراســان شــمالی
بــرای ایــن اســتان اســتفاده کردیــم.
یــک یــوز اصیــل و بــی نقــص ایرانــی بــرای محــل اصلــی زندگــی آن
یعنــی اســتان ســمنان در نظــر گرفتیــم .یــک تابلــو بــا زمینههــای
نخــل و معبــد زیگــورات چغازنبیــل بــرای اســتان خوزســتان
ســاخته شــد .بــرای اســتان بوشــهر از زمینــه مرواریــد ســیراف و
نمــاد ماهــی و صــدف اســتفاده کردیــم .بــا توجــه بــه کوچــک بــودن
ســایر اســتان البــرز و مشــکالت اجــرای طــرح آن نهایتــا تصمیــم
گرفتیــم اســتان البــرز و تهــران بــا هــم تجمیــع شــود و بــرای آن
نیــز از نمــاد بــرج آزادی تهــران اســتفاده کردیــم.
برنامه شما برای تابلو ساخته شده چیست؟
در جریــان برگــزاری نمایشــگاه چندیــن پیشــنهاد در خصــوص فــروش
تابلــو داشــتیم کــه نهایتــا بــا یــک قنــادی بــزرگ در کانــادا جهــت
نمایــش تابلــو در یــک معــرض دیــد مــردم بــه توافــق رســیدیم و
تابلــو پــس از آمدهشــدن شــرایط ارســال بــه تورنتــو کانــادا ارســال
میشــود.
آیا امکان آموزش برای عالقه مندان وجود دارد؟
بــا توجــه بــه ویژگــی هــای خــاص هنــر دکــور کوکــی بــا رویــال
آیســینگ و امــکان انجــام آن بــا حداقــل امکانــات و عــدم نیــاز بــه
فضــای خــاص بــرای اجــرا ،مــی تــوان بــه راحتــی تکنیــک هــای
اصلــی آن را آمــوزش داد و هنرجــو مــی بایســت بــا تمریــن و ممارســت
فــراوان و انجــام طــرح هــای مختلــف نســبت بــه انجــام آن متبهــر
شــود.
در واقــع در کارگاههــای آموزشــی برگــزار شــده مــا آمــوزش را بــه
عنــوان یــک فرآینــد توانمندســازی بــرای بانــوان در نظــر میگیریــم
و تمــام تالشــمان ایــن اســت کــه اصــول کلــی و فــوت کوزهگــری
را بــه هنرجویــان آمــوزش دهیــم کــه بتواننــد بــا تمریــن نســبت بــه
ســفارش گیــری و درآمدزایــی اقــدام کننــد.

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

مراحل ساخت نقشه ایران به چه صورت بود؟
بــرای ســاخت نقشــه ایــران ابتــدا طــرح بزرگــی از نقشــه ایــران
طراحــی کردیــم و بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای ویــژه طراحــی اقــدام
بــه بــرش اســتان هــا در انــدازه مقیــاس واقعــی  1بــه 1000000
کردیــم .در مرحلــه بعــد اقــدام بــه پخــت کوکــی هــای اســتان هــا
کردیــم و نقشــه اولیــه را ایجــاد کردیــم.
مرحلــه اصلــی ایــن کار دکــور کوکیهــا بــا اســتفاده از رویــال
آیســینگ بــود کــه ابتــدا شــروع بــه طراحــی نمــاد ویــژه ای بــرای
هــر اســتان کردیــم .ایــن نمادهــا مــی بایســت دارای یکپارچگــی و
همخوانــی بــا اســتان هــای همجــوار و ســایر اســتان هــا مــی بــود
کــه طــرح نهایــی بــه لحــاظ بصــری دارای یــک الگــوی چشــم نــواز
و هویــت بصــری همســان باشــد .قصــد داشــتیم تــا انتخــاب نمادهــا
بــه گونــه ای صــورت گیــرد تــا نمــاد یــک اســتان ،اســتان دیگــری
را بــه ذهــن متبــادر نکنــد و مختــص و ویــژه همــان اســتان باشــد و
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
در ذهــن مخاطــب ایجــاد کنــد .همچنیــن قصــد داشــتیم تــا نقشــه
نهایــی روح زنانــه داشــته باشــد و از هنرهــا و ظرافــت هــای زنانــه در
انتخــاب نمادهــا اســتفاده کنیــم.
یکــی از محدودیتهــای ویــژه مــا در خلــق ایــن اثــر محدودیــت زمانــی
بــود و کل زمــان مــا بــرای طراحــی و اجــرا نهایتــآ  4روز بــود کــه در
ایــن مــدت بــه صــورت شــبانه روزی تمــام تــاش خــود را بــرای ارائــه
بهتریــن کار ممکــن کردیــم .البتــه مشــغله کاری و آموزشــی هــر یــک
از مــا و هماهنــگ کــردن زمــان مشــترک نیــز بــه ایــن محدودیــت
زمانــی دامــن زد.
در ســاخت نقشــهایران بــرای هــر اســتان از نمادهایــی
اســتفاده کردهایــد .ایــن نمادهــا چگونــه انتخــاب شــدهاند؟
مــا بــرای هــر اســتان نیــاز بــه یــک نمــاد و یــک زمینــه متناســب
بــا آن بودیــم و تطابــق نمــاد و زمینــه آن اســتان کار بســیار مهــم و
حساســی بــود کــه نهایتــا موفــق بــه انجــام آن شــدیم.
بــرای مثــال در اســتان اصفهــان بــا توجــه بــه جغرافیــای کویــری
ایــن اســتان زمینــه خاکــی و همچنیــن بــه دلیــل اینکــه ایــن شــهر
خواســتگاه اصلــی هنرهــای ایرانــی و اســامی اســت از هنــر تذهیــب
بــه عنــوان نمــاد هنــری اســتفاده شــد و در نهایــت نمــاد اصلــی آن
یعنــی ســی و ســه پــل در نظــر گرفتــه شــد .در ایــن اســتان از  3نمــاد
کــه شــامل طبیعــت ویــژه آن ،هنرهــای دســتی مردمــان آن و بنــای
معمــاری شــاخص آن اســت ،اســتفاده شــد .همچنیــن در اســتان
خراســان رضــوی از فیــروزه بــه عنــوان زمینــه و از گنبــد حــرم امــام
رضــا نیــز بــه عنــوان شــاخص اصلــی ایــن اســتان اســتفاده کردیــم.
بــا توجــه بــه اینکــه ســاخت ایــن اثــر در ایــام عــزاداری سیدالشــهدا
صــورت گرفــت ،بــرای اســتان یــزد از نمــاد عــزاداری ایــن اســتان
یعنــی نخــل اســتفاده کردیــم و یــک نخــل حجمــی بــه ارتفــاع 10
ســانتی متــر و مشــابه نخــل معــروف شــهر تفــت ســاختیم .بــرای
زمینــه ایــن اســتان نیــز بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی آن در دل
کویــر از طــرح خاکــی اســتفاده کردیــم.
بــرای اســتانهای کردســتان ،زنجــان ،سیســتان و بلوچســتان
و هرمــزگان از زیــورآالت آنهــا ماننــد برقــع ،ســوزن دوزی و ملیلــه
اســتفاده کردیــم .بــرای قزویــن از باقلــوا ،بــرای اســتان مرکــزی
از انــار ســاوه و بــرای خراســان جنوبــی از گل زعفــران و قنــات هــای
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واردات  ۳میلیون دالری شکالت به کشور
بر اساس آمار گمرک در سال  ۹۷بیش از  ۷۴۵تن شکالت از کشورهای
مختلف جهان وارد ایران شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ســال  ۹۷نشــان میدهد که
در این مدت حدود  ۷۵۴تن شــکالت از کشورهای مختلف جهان وارد
ایران شده است.
بر اساس واردات این حجم شــکالت به کشور ۲ ،میلیون و  ۹۶۷هزار و
 ۱۸۶دالر ارز از کشور خارج شد که بالغ بر  ۱۲۴میلیارد و  ۷۱۳میلیون
و  ۶۷۳هزار و  ۳۵۲ریال در آمار گمرک به ثبت رسیده است.
الزم به ذکر است که شکالت از  ۱۰کشور جهان از جمله آلمان ،اسپانیا،
ایتالیا و امارات متحده عربی وارد ایران شده است.
در بین کشــورهای ذکر شــده در بین کشــورهای ذکر شــده آلمان
با صــادرات  ۱۹۳تن شــکالت بــه ارزش  ۹۸۷هــزار 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 دانههای 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 دانههای کاکائو
در آســیا است ،ســال گذشــته  ۲۴۰هزار تن دانه کاکائو وارد کرد که
رکورد باالیی محســوب میشود و ممکن اســت در سال  ۲۰۱۹خرید
بیشتری انجام دهد .آمار نشان میدهد مالزی نیز سال گذشته وارداتش
را  ۱۰درصد افزایش داد و به  ۳۴۵هزار تن رساند .تولید دانه کاکائو در
اندونزی طی یک دهه اخیر که کشاورزان با آفت محصول و کهنسالی
درختان روبرو شــدهاند 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
 ۱۰۰هزار تن در دو دهه قبل به کمتر از هزار تن کاهش یافته اســت و
کشــاورزان به تولید روغن پالم روی آوردهاند .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  ۶۰۰هزار تن تا سال  ۲۰۲۴دارد که برای تأمین تقاضای
داخلی و صادرات کافی خواهد بود.بر اساس گزارش بلومبرگ ،بازیگران
جهانی در اندونزی سرمایه گذاری کردهاند تا در موقعیت مناسب برای
تأمین تقاضای رو به رشــد قرار بگیرند .جدیدترین آنها شــرکت اوالم
اینترنشنال بود که اوایل امسال  ۹۰میلیون دالر برای خرید شرکت بی
تی کاکائو هزینه کرد .انتظار میرود آســیا تا سال  ۲۰۲۰به بزرگترین
بازار پودر کاکائو در جهان تبدیل شــود که در محصوالت مختلف نظیر
کلوچهها ،نوشیدنیهای شکالتی و بستنی مورد استفاده قرار میگیرد.
طبق اعالم انجمن کاکوئوی آســیا ،فرآوری دانه کاکائو در آســیا طی
چهار سال گذشته بیش از  ۲۵درصد رشــد کرده و در سال  ۲۰۱۸به
حدود  ۷۸۰هزار تن رسید .آســیاییها با افزایش سطح رفاه محصوالت
شکالتی بیشتری مصرف میکنند.
======================================================
استیضاح قیمتگذاری دستوری
 ۹۲درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی ،رای به
ناموفق بودن قیمتگذاری دستوری دادند.
این رای تاییدکننده نظر کارشناسانی است که اعتقاد دارند تنظیم بازار
با هدف کنترل تورم محکوم به شکست است .یافتههای نظری و تجارب
جهانی نشان میدهد ریشــه تورم در سیاستهای 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 پذیرفتهشده در دنیا جلوه داده میشود .این در حالی است که نوع
تنظیم بازار در ایران ،بدیلی در دنیا ندارد .چراکه دنیا از سیاســتهای
مستقیم و قیمتی به سمت سیاستهای غیرمســتقیم و غیراقتصادی
(همچون حمایتهای بیمهای) رفته اســت .ضمن اینکه سیاستهای
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با هدف تنظیم بــازار در دنیا ،بر محدوده اندکی از حوزهها اعمال شــده
و دارای روشهــای متنوعی بودهاند؛ امــا در ایران این سیاســتها در
حوزههای گســتردهای اجرا شــده و تنها هم از ابزار کنترل قیمت بهره
گرفتهاند .کشــورهای موفق به دلیل عوارض جانبی مسیرهای مستقیم
و قیمتگذاری که همان فســاد و رانت اســت ،از این سیاستها فاصله
گرفتهاند .تجربهای که در ایران هم اثبات شده است .برای نمونه بررسی
صنعت شکر نشان میدهد حداقل  ۱۵۰۰میلیارد تومان رانت به واسطه
شکل قیمتگذاری نصیب دالالن میشود.
=======================================================
چشم انداز  ۲میلیارد دالری در تجارت با سوریه
زادبوم گفت :با گســترش مجدد تجارت ســوریه دســتیابی به تبادالت
اقتصادی  ۲میلیاردی 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
طرحهای مناسبی برای توسعه تعامالت تجاری در نظر گرفته شده بود.

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

او ادامه داد :پیگیری این تفاهمات و اجرایی شــدن آنها وظیفه سازمان
توسعه تجارت اســت و این همایش یکی از اقداماتی است که در همین
راستا و برای پیگیری این طرح انجام شده است.
او با اشاره به حضور بیش از  ۱۲۰شــرکت عالقه مند به فعالیت تجاری
در ســوریه ،درباره مشکالت آنها گفت :بخشــی از موانع سر راه تجار از
جمله مسائل بانکی جزو مشــکالت عمومی محسوب میشود ،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 ۳۰
میلیارد دالر به  ۶میلیارد 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 میشود؛ 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  ۱۰سال گذشته کاهش داشــته است و با برنامه ریزی
درســت به صادرات  ۵۰۰میلیون دالر دســت پیدا خواهیم کرد اما اگر
دوباره تجارت ســوریه گسترش پیدا کند و به شــرایط چند سال پیش
بازگردد ،رسیدن به  ۱.۵تا  ۲میلیارد دور از ذهن نخواهد بود.
او تاکید کرد :در شرایط فعلی ما میتوانیم در تعمیر و بازسازی ساختمان،
باز سازی دستگاهها و روند تولید کارخانجات این کشورها 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 سختترین مقررات دنیا را دارد.
وی گفت :بیشتر کشورها برای تشخیص ســامت یک کاال در گمرکات
یک مرجع دارند ،اما به دلیل اهمیت صحت و ســامت اینگونه کاالها در
ایران سه مرجع نظر میدهند.
رئیس کل گمرک یادآور شد :قرار بود در سال  ۹۱بیست هزار تن ذرت و
در سال  ۹۶و  ۹۷صد 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  ۱۴۵هزار تن در بندر امام خمینی متوقف شده و حتی
یک گرم از آن وارد کشور نشــده است که مهمترین علت آن سختگیری
در خصوص ســامت این کاالها و مقررات مربوط به آن اســت و اجازه
ترخیص داده نشده است.
وی درباره اینکه این شــایعات را حتی به باللهــای موجود در بازار هم
ارتباط میدهند تصریــح کرد :محموله ذرتی کــه در بندر امام خمینی
متوقف شــده بخش اعظــم آن دانه شــده و برای خــوراک دام بود ،اما
باللهای موجود در بازار تولید داخل اســت و ربطی به آن محموله ندارد
بنابراین نباید این بحثها باعث نگرانی شود.
میر اشــرفی تأکید کرد :به هیچ عنــوان هیچ ذرت آلــودهای 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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شــکالت یکــی از بهتریــن و پرطرفدارتریــن خوراکیهــای کشــف شــده در جهــان
اســت .شــکالت تلــخ ،شــکالت شــیری ،مغــزدار و میــوهای از انــواع شــکالتهایی
هســتند کــه در بــازار عرضــه میشــوند .امــا ســوالی کــه ذهــن خیلیهــا را
مشــغول میکنــد ایــن اســت کــه چــه نــوع شــکالتی بهتــر اســت؟ چــرا بعضــی
شــکالتها گــران و بعضــی قیمــت پایینتــری دارنــد؟ چگونــه شــکالت مرغــوب
را تشــخیص دهیــم؟
بخــش عمــدهای از تخلفاتــی کــه در
صنایــع غذایــی انجــام میشــود ،بــه
وســیله عمــوم قابــل شناســایی نیســت
و حتمــا بایــد توســط آزمایشهــای
حرفــهای ســازمان غــذا و دارو تشــخیص
داده شــود امــا چنــد راه ســاده وجــود دارد
کــه اگــر در هنــگام خریــد بــه آنهــا توجه
کنیــم تــا حــدود زیــادی میتوانیــم شــکالت
مرغــوب را از غیــر مرغــوب تشــخیص دهیــم.
مواد تشکیل دهنده شکالت
همــان طــور کــه میدانیــد هــر شــیرینی
کوچکــی کــه در ترکیــب آن کاکائــو بــه کار
رفتــه باشــد ،شــکالت نــام دارد .شــکالت
مرغــوب از پــودر کاکائــو و کــره کاکائــو
تهیــه میشــود .گاهــی برخــی از تولیــد
کننــدگان بــه جــای کــره کاکائــو کــه گرانقیمــت
اســت ،از روغنهــای گیاهــی مثــل روغــن پالــم کــه
در بیــن ســایر روغنهــای گیاهــی در رده پایینتــری
قــرار دارد اســتفاده میکننــد .اگــر تولیــد کننــده
روی بســتهبندی محصــول خــود ،مــواد تشــکیل
دهنــده شــکالت را بــه درســتی ذکــر کنــد ،تخلفــی
انجــام نــداده اســت چــون یــک محصــول بــا کیفیــت
پاییــن و بــا قیمــت ارزانتــر تولیــد کــرده اســت و
مصرفکننــده میتوانــد آگاهانــه انتخــاب کنــد.

شکالت مرغوب
از خرید شکالتهای خرد شده خودداری کنید
تکههــای خــرد شــده باعــث میشــود شــکالت بیشــتر در معــرض
محیــط قــرار گرفتــه و بــا محیــط واکنــش داده و خاصیــت قلیایــی
پیــدا کنــد کــه ایــن موضــوع باعــث کاهــش کیفیــت شــکالت خواهــد
شــد.
بوی شکالت مرغوب
شــکالت بــا کیفیــت ،رایحــه و عطــری قــوی و دلپذیــر دارد .اگــر
هنــگام خریــد شــکالت بویــی تشــخیص ندهیــد نشــاندهنده 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
عــاوه بــر بــو ،ســطح و ظاهــر شــکالت را ارزیابــی کنیــد .شــکالت
خــوب دارای ســطحی بــراق و صیقلــی اســت و عــاری از هرگونــه
لــک ،ســفیدک و ســطحی پوستهپوســته و ناهمــوار اســت .اگــر روی
شــکالت ســفید شــده باشــد نشــاندهنده نگهــداری بــد از آن اســت.
در مــورد رنــگ شــکالت ،شــکالت شــیری نبایــد خیلــی روشــن و
خیلــی تیــره باشــد .شــکالت تلــخ هــم بایــد رنــگ قهــوهای تیــره
داشــته باشــد .هــر چــه رنــگ شــکالت تلــخ بــه قهــوهای مایــل بــه
قرمــز نزدیکتــر باشــد ،شــکالت مرغوبتــر اســت.
بافت شکالت
شــکالت مرغــوب تــرد و ســفت اســت .بنابرایــن اگــر هنــگام خریــد
تکـهای از شــکالت را بشــکنید و صــدای تــرد و تیــزی بــه گوشتــان
بخــورد ،شــکالت مرغــوب اســت .اگــر صــدای شکســتن کنــد و
گرفتــه باشــد ،شــکالت نامرغوبــی در دســت داریــد .بافــت شــکالت
بایــد نــرم باشــد ،از طرفــی داخــل دهــان بــه راحتــی آب شــده و
ناخالص ـیای احســاس نشــود .ایــن مســئله مربــوط بــه مقــدار کــره
کاکائــو موجــود در شــکالت اســت کــه تضمینکننــده یــک شــکالت
باکیفیــت اســت.
طعم شکالت
در مــورد خــواص و مضــراب شــکالت ادعاهــای مختلفــی مطــرح
شــده اســت .بعضــی معتقدنــد مصــرف شــکالت باعــث طــول عمــر
میشــود و بعضیهــا هــم از تاثیــر مصــرف شــکالت بــر کبــد چــرب
صحبــت میکننــد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه حتــی اگــر شــکالت
هیــچ تاثیــر خارقالعــادهای بــر ســامت نداشــته باشــد ،نمیتــوان
بــه ســادگی از طعــم خوشــایند شــکالت مرغــوب گذشــت .طعــم
شــکالت خــوب بــرای مدتــی در دهــان مانــده و بــه ســرعت از بیــن
نم ـیرود.
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اگــر تولیدکننــده روی بســتهبندی محصــول درج نکنــد کــه از
کــره کاکائــو اســتفاده نکــرده ،تخلف
محســوب میشــود .نکتــه دیگــری
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن
اســت کــه در بعضــی مــوارد بــرای
تهیــه شــکالت از مقــدار کمتــری
پــودر کاکائــو و بــه جــای آن از شــکر
اســتفاده میکننــد کــه ایــن خــود از
کیفیــت شــکالت کــم میکنــد.
تاریخ تولید شکالت
شــکالتی را انتخــاب کنیــد کــه از تاریخ
تولیــد آن زمــان کمتــری گذشــته شــده
باشــد .هــر چــه شــکالت تازهتــر باشــد
عطــر و طعــم بهتــری دارد .معموال شــکالت
تلــخ تــا حداکثــر یــک ســال و شــکالت
ســفید تــا حداکثــر شــش مــاه بعــد از
تولیــد بایــد مصــرف شــود.
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نشر یه شــهد شــمار ه چهل و چهار م
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

