از نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت چه خبر

تاریخ برگزاری نوزدهمین
نمایشگاه بین المللی
ماشین آالت و مواد اولیه
بیسکویت ،شیرینی و
شکالت ایران اعالم شد
نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی ماشــین آالت و مــواد اولیــه
بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت ایــران ،از تاریــخ  30شــهریور
تــا  2مهــر  99برگــزار مــی شــود.
ایــن نمایشــگاه کمــا فــی الســابق در  4بخــش ،محصــول
نهایــی ،مــواد اولیــه ،ماشــین آالت و خدمــات جانبــی در محــل
دائمــی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگــزار میشــود
عالقمنــدان بــه حضــور در نمایشــگاه میتواننــد در ســال
 1399از طریــق راههــای زیــر در جریــان مراحــل مقدمــات و
برگــزاری نمایشــگاه قــرار بگیرنــد
تلفن ستاد برگزاری021-88558066 :
فکس021-88558617:
وب سایت نمایشگاهwww.iranicf.ir :
صفحه اینستاگرامiranicf.ir :
کانال تلگرامiranicf_ir :

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

جمشید مغازهای ،دبیر انجمن:

موجی که گذشت ...

20
مواظب فریبکاری با
هدف صدمه زدن به
صنعت باشیم

23
مدیر عامل شرکت میالن فرآیند آترین

بومیسازی
امولسیفایرها و
استابالیزرهای صنعت
شیرینی و شکالت

40

صــداي
مديـران

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

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

گزارش :

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
چه تاثیری بر قندیهای
بورس داشت؟

18

48

instagram: shahd_magazine
18

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی چه تاثیری بر قندیهای
بورس داشت؟
بررسی عملکرد گروه قند و شکر بورس نشان میدهد از زمان اعالم خبر حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی واردات شکر،
شاخص این گروه رشدی ۱۱درصدی را تجربه کرده است.
در آبانمــاه امســال ،انجمــن صنفــی کارخانههــای قنــد و شــکر
ایــران در مصوبــهای پیشــنهاد حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی شــکر و
افزایــش قیمــت ایــن محصــول اســتراتژیک را بــرای ســال  ۹۹بــه
دولــت ارایــه داد .دولــت هــم ســه مــاه بعــد بــه دلیــل کمبــود منابــع
ارزی و بــا تکیــه بــر ایــن اصــل کــه قیمــت محصــوالت بایــد در بــازار
تعییــن شــود ،دســتور حــذف ارز یاران ـهای شــکر را صــادر کــرد.
پــس از اینکــه محمــد قبلــه مدیــرکل دفتــر امــور خدمــات بازرگانــی
وزارت صمــت در نامـهای خطــاب بــه مدیــر کل عملیــات و تعهــدات
ارزی بانــک مرکــزی از حــذف ارز ۴۲۰۰تومانــی واردات شــکر و
تغییــر گــروه ایــن کاال از گــروه یــک بــه گــروه  ۲کاالهــای وارداتــی
خبــر داد .شــاخص قنــد و شــکر در بــازار ســهام تهــران بــا رشــد قابــل
توجهــی مواجــه شــد.
بــا ایــن وجــود هنــوز بخشــی از پیشــنهاد صنایــع قنــدو شــکر مبنــی
بــر افزایــش قیمــت شــکر بــه هــر کیلــو ۶۲۰۰تومــان هنــوز در
دســتور کار دولــت قــرار نگرفتــه و پــس از اعــام ایــن خبــر معــاون
ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده اعــام کــرد بــا توجــه بــه واردات
شــکر و ذخایــر کافــی ،ایــن محصــول بایــد بــا همــان قیمــت مصــوب
قبلــی و درب کارخانــه ۴۰۵۰تومانــی و شــکر فلــه  ۴۷۰۰تومانــی

فروختــه شــود ،کمــی از شــدت رشــد شــاخص کاســته شــد .هــر
چنــد بــه نظــر نمیرســد بــا توجــه بــه حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی
ایــن قیمتهــا مــدت زیــادی دوام داشــته باشــد.
حــذف دالر  ۴۲۰۰تومانــی از ایــن نظــر بــرای قندیهــای خوشــایند
اســت کــه ایــن اقــدام میتوانــد نویــد تشــکیل یــک بــازار رقابتــی و
همچنیــن حرکــت شــرکتهای تولیــد بــه ســمت افزایــش بهــرهوری
و تولیــد را در ایــن گــروه بدهــد .چــرا کــه قیمــت تمــام شــده تولیــد
شــکر در داخــل زیــاد اســت چــرا کــه تمــام هزینههــای آن بــا ارز
آزاد انجــام میشــود و زمانــی کــه بــرای واردات ایــن محصــول ارز
دولتــی تعلــق میگیــرد ،باعــث ســرکوب تولیــد داخلــی میشــود.
اگــر چــه اســتقبال معاملهگــران از ســهام گــروه قنــد و شــکر در
روزهــای پــس از ایــن خبــر نیــز نشــانگر آینــده مثبــت ایــن گــروه
اســت.
امــا بررســی نمادهــای گــروه قنــد و شــکر نشــان میدهــد کــه پــس
از اوجگیــری نمادهــای ایــن گــروه پــس از خبــر حــذف ارز ۴۲۰۰
تومانــی ،کمــی از تــب و تــاب آنهــا کاســته شــده و فشــار عرضــه در
بســیاری از آنهــا ســنگینتر از قبــل شــده اســت.
منبع :تجارت نیوز
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واقعیت قیمت شکالت چیست
شــکالت بــه عنــوان یــک کاالی محــوری در عیــد نــوروز بــرای مــردم اهمیــت بیشــتر از ایــام دیگــر ســال
پیــدا مــی کنــد تــا جایــی کــه در هــر دیــد و بازدیــد حداقــل یــک نــوع شــکالت و یــا محصولــی از صنعــت
شــیرینی و شــکالت را در پذیرایــی هــا شــاهد هســتیم.
ایــن محصــول پرطرفــدار طــی مــاه هــای قبــل بــا افزایــش قیمــت طبــق مجوزهــای ســازمان حمایــت
همــراه شــد ولــی واقعیــت قیمــت شــکالت تابعــی از شــکر ،آرد و کاکائــو اســت کــه ســه متهــم اصلــی بــرای
افزایــش قیمــت شــکالت هســتند .باالرفتــن نــرخ ایــن کاالهــا باعــث شــده نهتنهــا بــازار شــکالت در داخــل
کشــور بلکــه صــادرات آن نیــز بــه خــارج کشــور صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد و ایــن روزهــا کام شــکالت
فروشــان را تلختــر از هــر زمانــی کنــد.
قیمــت شــکالت در ماههــای پایانــی ســال افزایشــی مطابــق بــا مجوزهــا داشــتهاســت و ایــن درحالــی اســت
کــه بــه گفتــه جمشــید مغــازهای ،دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکوئیت ،شــیرینی و شــکالت ایــران ،ســه
مــاه قبــل مجــوز افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت بیــن 10تــا  20درصــد را داشــته اســت .بــا وجــود ایــن،
بــه گفت ـهی رســانهها قیمــت شــکالت طــی چنــد هفتــه گذشــته دوبــاره بــاال رفــت ولــی بــه گفتــه دبیــر
انجمــن صنعــت بــا وجــود پاییــن آمــدن ســود حتــی نمیتوانــد قیمــت را افزایــش دهــد زیــرا بــازار فعلــی
را نیــز از دســت خواهــد داد ولــی از گفتههــای مســئوالن نیــز بایــد دانســت کــه مواداولیــه؛ متهــم اصلــی
گرانــی ایــن محصــول اســت
علــت اصلــی افزایــش قیمــت شــکالت ،باالرفتــن نــرخ مواداولیــه آن بــه ویژه شــکر اســت .براســاس گفتههای
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع شــکالت ایــران ،پــس از گرانشــدن شــکر ،دولــت بیــن تولیدکننــدگان
شــیرینی و شــکالت ،شــکر دولتــی توزیــع میکــرد ،ولــی اکنــون توزیــع شــکر دولتــی بــا نــرخ 4هــزارو
50تومــان توزیــع مــی شــود کــه بســیار محــدود اســت و قیمــت آن در بــازار آزاد بــه بیــش از  5هزارتومــان
میرســد .از ایــن رو ،تولیدکننــدگان ناچــار بــه خریــد شــکر از بــازار آزاد هســتند و بــه دنبــال ایــن موضــوع
هزینــه تولیــد شــکالت بــاال رفتــه اســت .همچنیــن آرد بــه عنــوان دیگــر مــاده اولیــه شــکالت گــران شــده
اســت و هــر کیلوگــرم گندمــی کــه ســال گذشــته بــا نــرخ  900هزارتومــان عرضــه میشــد ،در ســال
جــاری بــا قیمــت یکهــزار و  850تومــان بــه فــروش مــی رســد و ایــن افزایــش قیمــت باعــث شــده نــرخ
آرد مصرفــی در صنعــت شــیرینی و شــکالت از یکهــزار و  400تومــان بــه 2هــزار و  450تومــان برســد.
کاکائــو نیــز بــه همــراه شــکر و آرد در گرانــی شــکالت تاثیــر داشــته اســت ،زیــرا مــاده اولیــه شــکالت یعنــی
کاکائــو از خــارج از کشــور تامیــن میشــود و نوســان نــرخ ارز باعــث تغییــر قیمــت آن میشــود.
عــاوه بــر نــرخ ارز مشــکالت موجــود بــر ســر واردات نیــز موجــب کاهــش عرضــه کاکائــو در کشــور شــده
اســت ،از ایــن رو میــزان عرضــه کاکائــو هــم در رشــد قیمــت آن اثرگــذار اســت.
بــا ایــن حــال ،دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع شــکالت از تامیــن ســایر مــواد اولیــه تولیــد داخــل ماننــد
شیرخشــک و روغــن خبــر میدهــد و تنهــا در تامیــن مــواد اولیــه خارجــی شــکالت بــه ســبب نوســان
نــرخ ارز مشــکالتی وجــود دارد .بنابرایــن افزایــش قیمــت مــواد اولیــه اصلــی یعنــی کاکائــو ،شــکر و آرد
موجــب بــاال رفتــن قیمــت نهایــی تولیــد شــکالت در کشــور شــده اســت.از طرفــی نــرخ صنایــع پتروشــیمی
نیــز کاهــش محسوســی نکــرده و همچنــان قیمــت بســتهبندی شــکالت نیــز باالســت و مزیــد بــر علــت
قیمتگــذاری هاســت

آرد اطهر
(حتام مقابل
فهرست)
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جمشید مغازه ای ،دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت:

جاسازی قرص موجی بود که گذشت و
مشخص شد در پروسه تولید و توزیع مشکلی
وجود نداشته است
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ســال  98بــا همــه اتفاقهــا و جریانهایــی کــه بــه ســود و ضــرر صنعــت بــود نیــز در حــال گــذر اســت ،موضــوع
کیکهــای آلــوده بــه قــرص جریانــی بــود کــه در عیــن حــال کــه کامــا غیرمنطقــی بــود ولــی متاســفانه بــرای عــام
مــردم باورپذیــر شــد و صنعــت را بــا شــوک اقتصــادی مواجــه کــرد کــه بــا تــاش انجمــن در ســطوح مختلــف ضمــن
روشــنگری جوانــب موضــوع ،همــه بــه ایــن بــاور رســیدند کــه ایــن اقدامــی خرابکارانــه در جهــت تخریــب اقتصــادی
اســت و اکنــون نیــز بــا حــذف ارز  4200تومانــی از شــکر در آســتانه نــوروز همــه دغدغــه ی گرانــی شــیرینی و شــکالت
را دارنــد کــه دبیــر انجمــن در ایــن گفتگــو اطمینــان خاطــر داده اســت کــه افزایــش قیمــت در آســتانه نــوروز نداریــم و
صنعــت شــیرینی و شــکالت قــادر اســت نیــاز مــردم عزیــز را تامیــن کنــد،
در شــماره آخــر شــهد در ســال  98گفتگــوی خــود را بــا جمشــید مغــازه ای ،دبیــر انجمــن انجــام دادیــم کــه بــا هــم
مــی خوانیــم
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در ضمــن اینکــه متاســفانه ایــن مــورد باعــث کاهــش  ۱۰تــا
در اولیــن ســوال؛ علــت افزایــش قیمــت شــیرینی و شــکالت
 ۳۰درصــدی فــروش کیکهــای خوراکــی شــد و اخیــرا مــورد
طــی  2مــاه اخیــر چیســت؟
دیگــری از وجــود قرصهــای مشــکوک در کیــک مشــاهده نشــده
ســازمان حمایــت ،از 3مــاه پیــش مجــوز افزایــش  ۱۰تــا ۲۰درصــدی
اســت؛ بنابرایــن بــه نظــر میرســد فــروش کیکهــا بــه حالــت
قیمــت محصــوالت مذکــور بــرای ایــن انجمــن را صــادر کــرده اســت.
عــادی بــاز خواهــد گشــت.
علــت ایــن افزایــش قیمــت را نوســانات نــرخ ارز و گرانشــدن قیمــت
آخریــن وضعیــت صــادرات شــیرینی و شــکالت بــه چــه
مواداولیــه بــود ،زمانــی کــه قیمــت شــکر در بــازار افزایــش پیــدا کــرد،
صــورت اســت؟
تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت ،شــکر دولتــی دریافــت کردنــد و
بــا توجــه بــه افزایــش پیــک تولیــد و مصــرف در  ۶ماهــه دوم
در ایــن بخــش افزایــش قیمــت صــورت نگرفــت ،امــا اکنــون شــکر
ســال انتظــار مـیرود کــه ارزآوری صــادرات هماننــد ســال گذشــته
دولتــی بســیار کــم اســت .در ضمــن گرانــی آرد و شیرخشــک دلیــل
حداقــل بــه برســد.
دیگــر افزایــش قیمــت محصــوالت صنعــت شــیرینی و شــکالت اســت
اگرچــه امــکان صــادرات یــک تا یــک و نیــم میلیــارد دالر شــیرینی
و همچنیــن امســال قیمــت گنــدم از  ۹۰۰تومــان بــه  ۱۸۵۰تومــان
و شــکالت بــه بازارهــای هــدف وجــود دارد ،امــا مشــکالت تامیــن
رســیده و باعــث شــده کــه نــرخ آرد مصرفــی در صنعــت شــیرینی و
مــواد اولیــه و نوســان نــرخ ارز موجــب شــده تــا بــه
شــکالت از  ۱۴۰۰بــه  ۲۴۵۰تومــان برســد .بــا وجــود
نباید
عید
شب
برای
عــدد دلخــواه خــود نرســیم.
ایــن در تامیــن ســایر مواداولیــه تولیــد داخــل ماننــد
شیرخشــک ،آرد و روغــن نیــز مشــکل داشــتیم و تنهــا افزایش قیمتی در بــا توجــه بــه اینکــه آمــار دقیــق از وضعیــت
در تامیــن مواداولیــه خارجــی بــه ســبب نوســان نــرخ این بخش صورت صــادرات امســال شــیرینی و شــکالت هنــوز
مشــخص نشــده اســت ،آمــار  12ماهــه دو ســال
ارز مشــکالتی وجــود دارد کــه همــه ی ایــن مــوارد بــه
بگیرد
============ قبــل چقــدر اســت؟
افزایــش قیمــت دامــن زد
بــا ایــن شــرایط نگرانــی در تامیــن شــکالت جاسازی قرص در صــادرات محصــوالت عمــده شــیرینی و شــکالت و
فرآوردههــای غــات در  12ماهــه ســال  97بــه لحــاظ
بــرای نیــاز شــب عیــد وجــود نخواهــد داشــت؟ کیکهای خوراکی
ارزش  781میلیــون دالر و بــه لحــاظ وزنــی  673هــزار
نــه ،مشــکلی در زمینــه تامیــن نیــاز بــازار شــب عیــد بــه
موجی بود که گذشت
و  500تــن بــوده اســت.
انــواع شــیرینی و شــکالت وجــود نــدارد.
بــا ایــن مــواردی کــه گفتــه شــد و همچنیــن و مشخص شد در گفتنــی اســت صــادرات محصــوالت عمــده شــیرینی و
پروسه تولید و
شــکالت و فرآوردههــای غــات در  12ماهــه ســال
شــرایط کنونــی شــکر ،افزایــش قیمــت مجــدد
توزیع مشکلی وجود  96بــه لحــاظ ارزشــی  761میلیــون دالر و بــه لحــاظ
بــرای شــب عیــد داریــم؟
است.
نداشته
وزنــی  935هــزار تــن بــوده کــه مقایســه ایــن ارقــام
خیــر ،قبــا هــم اعــام کــرده بودیــم کــه نــه تمایــل بــه
نشــان میدهــد صــادرات در ایــن بخــش بــه لحــاظ
افزایــش قیمــت داریــم و همچنیــن بــازار دیگــر کشــش
ارزشــی در ســال  97نســبت بــه ســال  96در مجمــوع  3درصــد
افزایــش قیمــت را هــم نــدارد و شــیرینی و شــکالت نیــز کاالی لوکــس
رشــد و بــه لحــاظ وزنــی  28درصــد کاهــش داشــته اســت.
محســوب میشــود ،قاعدت ـاً بــرای شــب عیــد نبایــد افزایــش قیمتــی
بیشترین صادرات ما به کدام کشورها است؟
در ایــن بخــش صــورت بگیــرد امــا اکنــون نــرخ هــر کیلوگــرم شــکر
عــراق ،افغانســتان و پاکســتان ســه مقصــد اول صادراتــی نــان
دولتــی 4هــزار و 50تومــان و نــرخ شــکر بــازار آزاد بیــش از ۵۰۰۰
شــیرینی و شــکالت ایــران در ســال  97بودهانــد بطــوری کــه
تومــان اســت.
عــراق  201میلیــون دالر ،افغانســتان  63میلیــون دالر و پاکســتان
بــه همیــن خاطــر تولیدکننــدگان بــه حاشــیه ســود  ۴تــا  ۵درصــد
 32میلیــون دالر از ایــن محصــول را در ســال گذشــته وارد کــرده
اکتفــا میکننــد ،ضمــن آنکــه در فــروش برخــی محصوالتشــان
اســت.
متضــرر هســتند ،امــا بــه طــور کلــی در ســبد فــروش ایــن میــزان
کشــورهای مقصــد صــادرات محصــوالت عمــده شــیرینی و شــکالت
ســود دســت یافتنــی اســت.
و فرآوردههــای غــات عمدتــا عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان ،قطــر،
اگــر بخواهیــد کوتــاه اشــاره ای بــه جریــان کیکهــای
ترکمنســتان و امــارات بودهانــد.
آلــوده بــه قــرص کنیــم  ،چــه جمــع بنــدی ای خواهیــد
وضعیت واردات در چه شرایطی قراردارد؟
داشــت؟
واردات نــان شــیرینی و شــکالت در جهــان در ســال  2017بــه
جاســازی قــرص در کیکهــای خوراکــی موجــی بــود کــه گذشــت
ارزش  20میلیــارد و  200میلیــون دالر و شــکالت کاکائــو 27
و مشــخص شــد در پروســه تولیــد و توزیــع مشــکلی وجــود نداشــته
میلیــارد دالر بــوده اســت.
اســت.
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شاید باز هم اتفاق بیافتد
فعاالن صنعت از اتهام دروغین کیکهای آلوده و راههای مقابله با آن میگویند

صــداي
مديـران

مواظــب فریبــکاری بــا هــدف
صدمــهزدن بــه صنعــت باشــیم
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آذر مــاه امســال انتشــار تصاویــر پیــدا شــدن قرصهــای نامتعــارف در کیکهــا در شــهرهای مختلــف موجــی از نگرانــی
را بیــن مــردم بــه وجــود آورد ،موضوعــی کــه شــائبه تروریســم اقتصــادی را قــوت میبخشــد.
تصاویــری از جاســازی قــرص و کپســول در برخــی از کیکهــا در فضــای مجــازی دستبهدســت میشــود کــه باعــث
نگرانــی خانوادههــا شــده اســت.
بــا اینکــه در ابتــدا بــرای عمــوم مــردم مشــخص نبــود کــه ایــن تصاویــر واقعــی هســتند و یــا ســاختگی ولــی مســئوالن
وزارت بهداشــت اعــام کردنــد کــه پیگیــر ایــن موضــوع هســتند و احتمــال رد پــای تروریســم اقتصــادی و خرابــکاری در
ایــن موضــوع وجــود دارد تــا علیــه تولیــد ملــی اقداماتــی انجــام دهنــد.
پــس از بررســیهای الزم و تــاش بیوقفــه انجمــن صنفــی صنایــع شــیرینی و شــکالت در روشنشــدن موضــوع بــا
تمامــی ارکان نظارتــی ،تصمیمگیــری ،قضایــی و امنیتــی کشــور ،بــر همــگان مســجل شــد کــه ایــن موضــوع یــک جریــان
خرابکارانــه اســت
سواالتی برای یک اقدام خرابکارانه
و امــا ســواالت بســیاری در پــس از ایــن ماجــرا بوجــود مــی آیــد
از جملــه:
 چــرا صنعــت شــیرینی و شــکالت بایــد مــورد ایــن اقــدام خرابکارانهقــرار بگیرد؟
 چــرا قــرص هــای معمولــی کــه خطــر آنچنانــی بــرای کســی نــدارددر محصولهــای الیــه ای قــرار داده شــد؟
 چــرا هیــچ مصــداق عینــی در هیــچ محصولــی را هیــچ نماینــدهنظارتــی مشــاهده نکــرد؟
 چــرا ایــن خبــر از اســتان هــای مــرزی و حتــی محــروم شــروعشــد؟
و کلــی ســوال دیگــر کــه بــرای روشــن شــدن ایــن اقــدام بایــد

مــروری روی آن داشــته باشــیم تــا درســی بــرای آینــده ای کــه هیــچ
بعیــد نیســت مجــددا شــاهد چنیــن مــواردی باشــیم ،باشــد
ولــی بایــد گفــت متاســفانه صنعــت از همیــن مقــدار هــم صدمــه
خــورد ،صدمــه ای کــه نــه تنهــا رونــق و اشــتغال تحــت تاثیــر قــرار
داد ،بلکــه تاثیــر بســزایی در صــادرات داشــت.
اقدام مشابه در کشور همسایه
چنــد مــاه پیــش در ترکیــه ماننــد همیــن اتفاقــی کــه مــا در ایــران
شــاهد آن بودیــم صــورت گرفــت و فضــای مجــازی آن کشــور مملــو
از کلیپهایــی شــد کــه نشــان مــیداد داخــل کیکهــا کپســول و
یــا قــرص وجــود دارد و پــس از یــک مــاه از داغ شــدن ایــن اتفــاق در
ترکیــه شــاهد بودیــم کــه در ایــران هــم دقیقــا ماننــد همــان پــروژه
اجــرا شــد.

صــداي
مديـران
شروع ماجرا و نبود نمونه عینی
اولیــن قرصهــای کشفشــده از داخــل کیکهــا در اســتانهای
سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان مشــاهده شــد و بعد از آن تصاویری
از کرمــان ،کرمانشــاه ،بوشــهر ،آذربایجــان شــرقی ،آذربایجــان غربــی،
زنجــان ،البــرز ،ایــام ،کردســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد منتشــر شــد
و اعــام مــی شــد کــه در ایــن اســتانها نیــز کیــک و کلوچههــای
حــاوی قــرص و کپســول پیــدا شــده اســت ،ولــی نکتــه قابــل تامــل
ایــن بــود کــه هیــچ نمونــه واقعــی ارائــه نمیشــد و فقــط شــبکه
هــای مجــازی داغ کننــده ایــن اخبــار بودنــد و ســپس گــزارش هــای
از اســتان هــای دیگــر بــه گــوش مــی رســید کــه آن هــم صرفــا
تصاویــری بــود کــه در شــبکه هــای مجــازی دســت بــه دســت مــی
شــد و بــاز هــم خبــری از نمونــه واقعــی نبــود!
اقــدام هــای انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و
شــکالت

انجمــن از همــان ابتــدای موضــوع تــاش خــود را معطــوف بــه 3
بخــش کــرد
 - 1پیگیــری اصــل موضــوع و همــکاری و هماهنگــی بــا مســئوالن
اجرایــی ،قضایــی و امنیتــی
 - 2روشنگری واقعیت موضوع برای عموم مردم
 - 3پیگیری وضعیت صنعت در جهت رفع مشکالت بوجود آمده
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بــا حضــور بــزرگان صنعــت و همچنیــن مســئوالن کشــور اعــم از؛
رییــس ســازمان غــذا و دارو ،نماینــده ناجــا از پدافنــد غیرعامــل،
متخصصانــی از آزمایشــگاههای مرجــع غــذا و دارو ،نماینــدهی
انســتیتو تحقیقــات تغذیــه و صنایــع غذایــی کشــور ،پزشــکی
قانونــی ،وزارت بهداشــت ،اتــاق اصنــاف ،حراســت وزارت بهداشــت
و  ...برگــزار شــد کــه در جمعبنــدی همــه متفــق القــول بــه ایــن
رســیدند کــه ایــن یــک اقــدام خرابکارانــه پــس از تولیــد بــا هــدف
تشــویش اذهــان عمومــی و بــا ضربــه زدن بــه تولیــد داخلــی
انجــام شــده اســت و در نهایــت جمعبنــدی نشســت هایمــان را در
جلس ـهای بــه ریــس جمهــور اعــام کردیــم
اقدامهای رسانه ای انجمن در جهت روشنگری
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در
جهــت روشــنگری افــکار عمومــی کــه متاثــر از ایــن کــذب رســانه
ای شــده بــود در  3برنامــه رســانه ملــی حضــور پیــدا کــرد کــه
بصــورت مفصــل بــه ابعــاد موضــوع پرداختــه شــد و هــر روز هــم
بــه نوعــی بــا یــک خبرگــزاری گفتگــو انجــام شــد در ضمــن اینکــه
بــا دو پایــگاه خبــری تخصصــی صنعــت غــذا و کشــاورزی فودنــا و
فودپــرس ارتبــاط و هماهنگــی نزدیــک برقــرار شــد کــه بتــوان بــا
تمامــی ابزاررســانه ای ممکــن اطــاع رســانی و هدایــت افــکار را بــه
ســمت صحیــح ســوق داد.
پیگیــری وضعیــت صنعــت در جهــت رفــع مشــکالت
بوجــود آمــده
ســازمانهای نظارتــی بعــد از ایجــاد مــوج رســانه ای اقــدام بــه
بازرســی از خطــوط تولیــد و انبارهــای کارخانــه هــا و مراکــز توزیــع
نمایندگــی هــا کردنــد کــه هیــچ نمونــه ای از ایــن اقــدام مشــکوک
پیــدا نشــد.
الزم بذکــر اســت کــه در همیــن حیــن شــاهد پلمــپ کــردن بعضــی
از انبارهــا در تعــدادی از اســتان هــا قبــل از تحقیــق بودیــم کــه
انجمــن بــا رایزنــی و همــکاری دادســتانی ،در کمتــر از  24ســاعت
پلمــپ هــا برداشــته شــد
وزیرکشور :عوامل کیکهای آلوده بازداشت شدند
نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

پیگیــری اصــل موضــوع و همــکاری و هماهنگــی با مســئوالن
اجرایــی ،قضایــی و امنیتی
جمشــید مغــازه ای دربــارهی کارهایــی کــه انجمــن از ابتــدای ایــن
جریــان داشــت بــه خبرنــگار شــهد گفــت :طــی جلســات مختلــف بــا
مســئوالن ذیربــط اعــم از دکتــر عزیــزی ،معاونــت غــذای ســازمان غــذا
و دارو ،ســپس بــا رئیــس ســازمان غــذا و دارو برگــزار کردیــم کــه
بــا توضیحاتــی کــه انجــام دادیــم در همــان ابتــدا مســئوالن بــه ایــن
موضــوع رســیدند کــه در صــورت وجــود چنیــن موضوعــی ،ایــن اقــدام
یــک عمــل خرابکارانــه اســت و امــکان ایــن خرابــکاری بــا توجــه بــه
پروســه تولیــد در کارخانــه بــه هیــچ عنــوان وجــود نــدارد.
جلســه ی بررســی علــل و عوامــل ایــن اقــدام خرابکارانــه در جلسـهای
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باالخــره پــس از کــش و قــوس هــای فــراوان موضــوع کیکهــای
آلــوده بــه خــط پایــان رســید و وزیــر کشــور در مــورد موضــوع
وجــود قــرص در کیــک هــای خوراکــی ،گفــت :جریــان کیکهــا در
نیــروی انتظامــی و هــم در وزارت اطالعــات بررســی شــد و بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه عــدهای از افــراد ایــن کار را بعــد از خریــد کیــک
انجــام داده بودنــد کــه بازداشــت هــم شــدند و برخــی آن را بــرای کار
تفریحــی انجــام داده بودنــد.
فروکش شدن موج رسانهای و تبعات پسابحران
پــس از تالشهــای بیوقفــه در انجمــن بــا تمــام قســمت هایــی
کــه در ایــن مشــکل تاثیرگــذار بودنــد شــاهد فروکــش شــدن مــوج
رســانهای بودیــم ولــی تبعــات منفــی ایــن جریــان تاثیــر بســیار
زیــادی روی محصولهــای الیــه و حتــی دیگــر تولیــدات صنعــت
شــیرینی و شــکالت داشــت ،کــه بــه همیــن دلیــل در شــرایط
پســابحران پــای صحبتهــای فعــاالن صنعــت شــیرینی و شــکالت
نشســتیم
مدیرعامــل شــیرین عســل :عوامــل تشــویش اذهــان
عمومــی بــه  3دســته تقســیم شــده بودنــد

www.iranianacm.ir

تقدیســی از مدیــران شــرکت شــیرین عســل در اینبــاره میگویــد:
طــی گــزارش هایــی کــه بــه دســت مــا آمــد همــان چیــزی اســت
کــه دبیــر انجمــن اعــام کــرد و تحلیــل هایــی کــه طــی جلسـههای
متعــدد بــا بررســی انجــام دادیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن
یــک اقــدام تعمــدی و کامــا حســاب شــده بــوده اســت کــه بــه
مــوج رســانه ای رســید کــه طراحــان آن مــی خواســتند ایــن موضــوع
علنــی شــود کــه در کیکهــا یــک یــا دو قــرص جاگــذاری کردنــد
و پــس از ایــن فراگیــر شــدن موضــوع ،ارگان هــای نظارتــی بــه
کارخانــه ،انبارهــا و ســوپرمارکتها مراجعــه کردنــد کــه هیــچ نمونــه
ای کــه ایــن مشــکل را داشــته باشــد را پیــدا نکردنــد.
امــا بــا دقــت بیشــتر متوجــه شــدیم کــه مــوج گزارشهــا و فیلــم
و عکــس هــای بدســت آمــده بــه  3دســته مــوج رســانه ای تقســیم
شــد:
موج اول؛ موج طراحان اصلی این اقدام خرابکارانه،

صــداي
مديـران
مــوج دوم؛ همهگیــر کــردن مخاطــب هــا در شــبکههای اجتماعــی
کــه نادانســته بــه تشــویش اذهــان عمومــی دامــن زد
مــوج ســوم؛ شــیطنتها عــدهای ســودجو کــه بــه دالیــل
متعــدد اقــدام بــه تهیــه فیلــم و عکــس ســاختگی بــرای اخــاذی از
تولیدکنند ههاپرداختنــد
اکنــون بایــد بــه ایــن فکــر باشــیم چگونــه ایــن تبعــات و آثــار منفــی
کــه روی تولیــد و اشــتغال واحدهــای تولیــدی تاثیــر گذاشــته اســت را
مدیریــت کنیــم و انتظــار مــی رود بــا همــکاری و هماهنگــی جمعــی
بتوانیــم بــه شــرایط قبــل برگردیــم.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی:
شناســایی واحدهایــی کــه متضــرر شــدند بایــد در اولویــت
حمایتــی قــرار بگیرنــد

دکتــر امیــن زاده ،رئیــس ســازمان صنعــت و معــدن اســتان آذربایجــان
شــرقی ،در جمــع فعــاالن صنعــت شــیرینی و شــکالت بــه جمــع
بنــدی هــای بدســت آمــده اشــاره کــرد و گفــت :در همــان مراحــل
ابتدایــی گزارشهایــی را از اســتانهای مــرزی و صادراتــی داشــتیم
کــه مشــاهده کردیــم فیلمهــا در کشــورهای همســایه هــم پخــش
شــد.
در اقــدام ســریع بعــدی و پــس از تحقیــق تــاش کردیــم از تصمیمهای
احساســی اعــم از بخشــنامههای ممنوعیتــی آمــوزش و پــرورش و یــا
 ...و همچنیــن پلمــپ انبارهــا جلوگیــری کنیم.
ولــی بایــد بــه غیــر از اقدامهــای انجــام شــده فــوق ،نســبت
بــه شناســایی واحدهایــی کــه در تبعــات ایــن اقــدام خرابکارانــه
متضــرر شــده انــد ســریعا اقــدام کنیــم تــا در اولیــن فرصــت شــامل
حمایتهــای قانونــی قــرار بگیرنــد کــه میتوانــد شــامل ،معافیتهــا،
بــه تعویــق انداختــن سررســید وام هــا و حتــی حمایتهــای مالــی
بشــوند و در نهایــت و آخریــن جمــع بنــدی مــا بــر ایــن بــود کــه در
مقابــل چنیــن کنشــی بایــد واکنشــی از جنــس خــود موضــوع را در
دســتور کار قــرار داد و مــا خودمــان را در اختیــار تصمیمهــای شــما
فعــاالن قــرار میدهیــم تــا در حــد تــوان در خدمــت ایــن صنعــت
بــزرگ باشــیم ولــی مــا تابــع نظــرات جمعــی اعضــای انجمــن هســتیم
تــا بتوانیــم اقــدام مقتضــی و موثــری را داشــته باشــیم.

صــداي
مديـران
مدیرعامل ویتانا:
کیکهــای آلــوده یــک اقــدام امنیتــی خــارج از تولیــد بــود/
تــاش انجمــن در مواجهــه بــا ایــن موضــوع ســتودنی اســت
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تمــام شــود.
داریــان افــزود :وزارت صنعــت میتوانــد بــا پیگیریهــای خــود
در کنــار تولیــد بــرای پیــدا کــردن عامــان ایــن تشــویش اذهــان
عمومــی کمــک خوبــی باشــد و ایــن اقــدام را صرفــا یــک اقــدام
امنیتــی تلقــی نبــاد کــرد زیــرا ایــن عمــل خرابکارانــه یــک موضــوع
اقتصــادی ،اشــتغالی و تولیــدی هــم هســت.
متاســفانه تعــدادی هــم هســتند کــه بــا فیلــم ســازی قصــد اخــاذی
از تولیدکنندههــا را دارنــد و وقتــی گفتیــم بــه پلیــس ســریع زنــگ
بزنیــم و خواســتیم موضــوع را از طریــق پلیــس فتــا پیگیــری کنیــم،
تمــاس گیرنــده ســریعا قطــع کــرد و دیگــر خبــری نشــد.
در ضمــن واحدهایــی بــا مشــکالت ســختی در پاییــن آمــدن فــروش
مواجــه شــدند کــه طبــق بعضــی نظرهــا کــه اعــام کردنــد از طریــق
وزارت صنعــت بــه آنهــا کمــک شــود بایــد بگویــم تجربــه داریــم کــه
هــر گاه از ایــن مســیر حرکــت کردیــم مشــکالت مــا عدیــده تــر و
خســارات مــا بیشــتر شــده اســت.
پرویز بیوک (مدیرعامل شونیز):
شناســایی واحدهایــی کــه بیشــترین ضــرر را متحمــل
شــدن بایــد در اولویــت باشــد

مدیرعامــل مجموعــه شــونیز در جمــع فعــاالن صنعــت و مســئوالن
گفــت :بــه نوبــه خــودم از فروشــگاههای زنجیــرهای بــه جهــت
همکاریهــا نهایــت تشــکر را در ایــن التهــاب بــازار داریــم
پرویــز بیــوک در ادامــه گفــت :بدانیــم وقتــی یــک اتوبــوس تصــادف
مــی کنــد ،ســریعا میبیننــد چــه کســی وضعیــت حــاد و اورژانســی
دارد ،چــه کســی در شــرایط غیــر اورژنســی هســت و کــدام افــراد
بــا درمــان ســرپایی معالجــه میشــوند کــه در ایــن جریــان هــم بــه
همیــن صــورت اســت بایــد کار گروهــی از بــراورد ضررهــا تشــکیل
شــود تــا در اولویــت واحدهایــی کــه بیشــتر متضــرر ایــن شــرایط
شــدند مــورد حمایــت هــای الزم قــرار بگیرنــد.
سید محمد مقدم ،از مجموعه نوتریکا
روشنگری در نظام تولید و توزیع ،اقدام موثر صنعت
مقــدم از برنــد نوتریــکا در جمــع فعــاالن صنعــت شــیرینی شــکالت
گفــت :مــا بایــد ایــن ذهنیــت را از ذهــن مصــرف کننــده خــارج و او
را نســبت بــه ســامت تولیــد ،انبــار و توزیــع در مراکــز معتبــر قانــع
کنیــم ،بــه نظــر مــن همانطــور کــه در شــبکههای اجتماعــی ایــن

نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

محمــد رضــا فخرالدینــی ،مدیرعامــل ویتانــا میگویــد :مــن عضــو
هیــات مدیــره انجمــن نیســتم ولــی از نزدیــک شــاهد اقدامهــای
انجمــن بــودم و بایــد بــه نکتــه ظریفــی اشــاره کنــم کــه اگــر از روز
اول ورود انجمــن و مســئوالن بــه ایــن مســئله نبــود بایــد بدانیــم ایــن
ضایعــه بــه صــورت ســنگین بــه صنعــت میرســید و تــاش انجمــن
در مواجهــه بــا ایــن موضــوع ســتودنی بــود
مدیرعامــل ویتانــا ادامــه داد :بــا اینکــه همــه متوجــه ی ایــن اقــدام
خرابکاران ـهی خــارج از تولیــد شــدند ولــی بایــد بدانیــم اگــر در خــط
تولیــد ضایعــهای کشــف و در جامعــه پیــدا شــود مســئولیت آن
مســتقیم متوجــه صنعــت و تولیدکننــده اســت کــه ابتــدا مجموعــه
تولیــدی بســته مــی شــود تــا مراحــل قانونــی بصــورت کامــل طــی
شــود و در صــورت ســامت تولیــد ،کارخانــه دوبــاره کار خــود را ادامــه
میدهــد کــه ایــن امــر در همــان ابتــدا بــا تــاش و هنــر انجمــن از
تولیــد دور شــد و بــه ســمت مســائل امنیتــی ســوق داده شــد کــه بــه
درســتی هــم همیــن بــود
مدیرعامــل ویتانــا در ادامــه افــزود :ایــن اقــدام زیرکانــه و خرابکارانــه
بــود کــه دامــن صنعــت توانمنــد شــیرینی و شــکالت را گرفــت و همــه
مســئوالن از جملــه پلیــس فتــا همــکاری خوبــی در پیــدا کــردن
مســببان فیلمهــای موجــود بــرای کیــک کردنــد و در جلســات
فیمابیــن از نزدیــک شــاهد حســن نیــت و تــاش ایــن عزیــزان
بودیــم.
فرخ داریان از مدیران کیک آشنا:
هنــوز تعــدادی از افــراد بــا فیلمســازی قصــد اخــاذی از
صنعــت را دارنــد
فــرخ داریــان از مجموعــه صنعتــی کیــک آشــنا بــه خبرنــگار شــهد
گفــت :بایــد منشــاء ایــن جریانهــا را پیــدا و بــه قــوه قضاییــه معرفــی
کــرد زیــرا ایــن کار ماننــد قتلهــای زنجیــره ای اســت و نتیجــه ایــن
کار بــه تعطیلــی و یــا نیمــه تعطیــل شــدن کارخانههــا انجامیــده
اســت و فکــر نمیکنــم تــا ایــن قاتــل زنجیــره ای پیــدا نشــود کار
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موضــوع منتشــر و فراگیــر شــد بایــد در اقــدام متقابــل ،در همیــن
فضــا روی پاکســازی ذهــن مخاطبهــا از ایــن ذهنیــت نادرســت
کار کنیــم و روشــنگری در نظــام تولیــد و توزیــع میتوانــد
اقدامــی موثــر متقابــل باشــد.
سید یوسف قاضی عسکر مدیرعامل بیسکویت فرخنده:
جریان خرابکارانه کیکآلوده ما را با دو تهدید مواجه کرد
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قاضــی عســکر مدیریــت مجموعــه بیســکویت فرخنــده بــا اشــاره
بــه  2تهدیــد موجــود در پســابحران اقــدام خرابکارانــه کیکهــای
آلــوده گفــت :تهدیــداول :تولیدکنندهــا و تهدیــد بعــدی صنعــت
از طــرف مصــرف کنندهاســت کــه در ایــن شــرایط بــا آن مواجــه
هســتیم
قاضــی عســکر در ادامــه بــه خبرنــگار شــهد گفــت :بایــد در اینجــا
بگویــم در جلســه ای کــه بــا انجمــن در یکــی از نهادهــا شــرکت
کردیــم بــا کمــال تاســف شــاهد نظــری بــودم کــه از طــرف یکــی
از حضــار داده شــد مبنــی بــر اینکــه فعــا بــه خانــواده ام گفتــم
کیــک و شــیرینی نخریــد
متاســفانه بایــد گفــت :منشــا را نمیدانیــم و بالطبــع مــی بینیم در
ایــن جریــان کــه منشــاء ان ناپیداســت بــرای مصرفکننــده هــم
حرفــی نداریــم و همــه بــه مــا از ایــن جریــان و اتفــاق میپرســند
و مــا هیــچ جــواب روشــنی بــر معرفــی دالیــل و مســببان آن
نداریــم و تــا زمانیکــه نتیجــه روشــنی معرفــی و اعــام نشــود
شــاهد ایــن بحــران خواهیــم بــود.
و تهدیــد صنعــت هــم کــه روشــن اســت کــه در شــرایط ســختی
پــس از ایــن موضــوع قــرار گرفتیــم کــه تهدیــد جــدی بــرای
صنعــت ،اشــتغال و رونــق تولیــد اســت.
مجیدرضا سلیمانی (کیک نیلو):
مواظــب فریبــکاری بــا هــدف صدمــه زدن بــه صنعــت
باشــیم
بحــث فیلــم گرفتــن از کیکهــا موضوعــی اســت کــه بایــد گفــت
مــی توانــد بــه نــوع بســته بنــدی ربطــی نداشــته باشــد بلکــه بــا
فریــب تصویــری از زیــر کیــک بــا تیــغ محصــول را خــارج و آن را
دســتکاری کــرد و ســپس از رو فیلــم بگیرنــد و بــاز کننــد و نشــان

صــداي
مديـران
دهنــد و بــا توجــه بــه فیلــم هایــی کــه مــن دیــدم ،تمــام فیلــم هــا
بــه نوعــی کامــل نیســت و اثبــات کننــده هیــچ موضوعــی بــر دخیــل
بــودن خــط تولیــد در ایــن موضــوع هــم نیســت.
پس مواظب هر گونه فریبکاری در صدمه به صنعت باید باشیم
فرهــاد تاجیــک (عضــو هیــات مدیــره انجمــن بیســکویت،
شــیرینی و شــکالت)
طــرح 360درجــه ای رســانه ای بــرای عبــور از بحــران بایــد
انجــام شــود

مدیرعامــل مجموعــه بیســکویت گرجــی در مــورد اقــدام هــای
پســابحران کیکهــای آلــوده در جمــع فعــاالن صنعــت گفــت :اکنــون
بــا افــت فــروش کیــک و حتــی بیســکویت مواجــه هســتیم کــه بایــد
اقداماتــی اعــم از فعالیــت یــک تیــم مارکتینــگ حرفـهای بــرای طــرح
360درجــه رســانهای بــا هــدف آگاهــی رســاندن انجــام شــود ســپس
ســمپلینگ فروشــگاهی را بصــورت سراســری و همهگیــر فعــال کنیــم
و بایــد ایــن افــت تولیــد را بــا برگشــت اعتمــاد مــردم جبــران کــرد.
صرافــی اقــدم (افــق کــوروش و عضــو اتحادیــه کشــوری
فروشــگاه هــای زنجیــره ای):
تهیه پروموشن مشترک یک اقدام موثر

صرافــی اقــدم یکــی از مدیــران فروشــگاههای زنجیــره ای بــا اشــاره
بــه اینکــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای هــم از ایــن التهــاب متضــرر
شــدند گفــت :پیشــنهاد تهیــه پروموشــن در فروشــگاه هــای زنجیــرهای
را بــا همــکاری متقابــل فعــاالن صنعــت دارم تــا بتوانیــم هــر چــه
ســریعتر از شــرایط ملتهــب گذشــته ،عبــور کنیــم.
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موضــوع از طــرف اســتانداری و مراجــع قضایــی تــا انتهــا پیگیــری
شــود
نبایــد اجــازه داد در شــرایط ســخت اقتصــادی ایــن موضــوع هــا هــم
دامنگیــر هــر صنعتــی شــود کــه تاثیــر منفــی روی اقتصــاد مــی
گــذارد و ایــن خــود هــم اقدامــی موثــر و هــم اقدامــی پیشــگیرانه
بــرای مقابلــه بــا مــوارد مشــابه در آینــده اســت
مسعود استاد عظیم (ایران زاک):
تاثیر افت بازار کیک به آدامس هم رسیده است

مســعود اســتاد عظیــم از مجموعــه ایــران زاک در مــورد التهــاب
ایجــاد شــده بــه ســبب شــبهه کیکهــای آلــوده گفــت :مــا در
محصــول آدامــس فعالیــت مــی کنیــم ولــی در کمــال تعجــب شــاهد
افــت شــدید فــروش آدامــس پــس از تبعــات کیــک بودیــم وقتــی
پیگیــر موضــوع شــدیم دیــدم در ســاختار توزیــع وقتــی کیــک بــه
صــورت انبــوه بــه شــهرهای مختلــف ارســال نمیشــود توزیــع
کننــده ،آدامــس را نیــز توزیــع نمیکنــد زیــرا آدامــس را تــا پیــش
از ایــن کنــار کیــک پخــش میکردنــد
مجید مبلغی (مشاور فروش و بازاریابی)
بایــد بــرای دفــاع از صنعــت توانمنــد شــیرینی و شــکالت
تمــام قــد بایســتیم

وقتــی موضــوع وجــود قــرص در کیکهــا را مــورد بررســی قــرار
دادیــم متوجــه میشــویم کــه فیلمهــا بــدون نــام و نشــان اســت کــه
اشــاعه پیــدا میکنــد ولــی یــک فیلــم در بیــن ایــن فیلــم هــا آمــده
کــه دارای نــام و نشــان اســت کــه بایــد از طریــق همیــن نشــانهها

در صنعتــی کــه ایــن همــه اشــتغال دارد ،در صنعتــی کــه وضعیــت
صــادرات بســیار خــوب و فــروش و ســهم داخلــی باالیــی دارد ،انتظــار
مــی رود بــرای دفــاع از ایــن توانمنــدی تمــام قــد بایســتیم و تــاش
کنیــم

نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

بیوک رسولوی مدیرعامل مجموعه ناربن:
بــا اطمینــان؛ هیــچ مــورد مشــکوک در هیــچ شــلف
فروشــگاهی دیــده نشــده اســت
مدیرعامــل مجموعــه ناربــن در جمــع فعــاالن صنعــت شــیرینی و
شــکالت گفــت :بــا اطمینــان میگویــم هیــچ مــورد مشــکوکی در
هیــچ شــلف فروشــگاهی دیــده نشــده اســت و تمــام مواردمنتشــر
شــده عکــس و فیلــم بــوده کــه در ایــن اقــدام ضداقتصــادی در نــوع
بازکــردن کیــک هــم کارهــای شــیطنت آمیــز بــدی صــورت گرفتــه
اســت
طــی بررســی تیــم تحقیقاتیمــان روی نمونــهای مشــابه اقــدام بــه
قــرار دادن قــرص در کیــک کردیــم و طــی  17ســاعت کــه بــه نمونــه
مراجعــه کردیــم ،قــرص از بیــن رفتــه بــود ،بــه همیــن دلیــل بــا
اطمینــان مــی گویــم قرصهــا بصــورت لحظ ـهای در کیــک گذاشــته
شــده و تصویربــرداری شــده اســت.
 2پیشنهاد برای مقابله با این موضوع و موارد مشابه دارم:
 – 1پیگیری از طریق پلیس فتا:
اشــاعه چنیــن تصاویــر دروغ و شــیطنت آمیــز بایــد تــا انتهــا توســط
مراجــع مربوطــه پیگیــری و نتایــج اعــام شــود تــا هیچکــس بــه خــود
اجــازه چنیــن خطــای بزرگــی را بــه هــر دلیلــی ندهــد.
بایــد اذعــان کنــم کــه شــاهد ایــن موضــوع بــودم که بچـهای کیکــی را
از فروشــگاهی انتخــاب کــرد و مــادر اجــازه برداشــتن آن را نــداد و بــه
همیــن دلیــل شــاهد تعطیــل شــدن 70درصــد کارخانههــا هســتیم.
 – 2روشنگری:
بایــد  10تولیــد کننــده بــزرگ صنعــت در رســانه هــا از جملــه صــدا و
ســیما برنامــه داشــته باشــند و روشــنگری کننــد و اگــر اقدامــت موثــر
انجــام نشــود بایــد اقــرار کــرد کــه حداقــل  250هــزار نفــر شــاغل در
صنعــت بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت از کار بیــکار شــوند.
زیداله خدایی (صنایع غذایی آلقو):
پیگیــری موضــوع از طریــق مراجــع قضایــی هــم اقــدام
موثــر و هــم اقــدام پیشــگیرانه اســت
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مســتند مردمــی و صنعتــی بــرای روشــن شــدن اذهــان مــردم بایــد
ســاخته شــود و بصــورت وســیع در جامعــه پخــش شــود
همــه بایــد بداننــد همانطــور کــه یــک فــرد مــی توانــد در کیــک
قــرص بگــذارد در نــان ،برنــج ،ماســت و  ..هــم مــی توانــد اینــکار را
بکنــد و حــاال ممکــن هســت قــرص در کیــک بگذاریــم و در مــدت
زمــان  24ســاعته بــه همــان شــکل بمانــد؟
تبلیــغ در تلویزیــن اعتبــار و در رســانه هــای دیگــر الــزام اســت
کــه از هــر دو منظــر بایــد بــه ایــن موضــوع تامــل جــدی شــود
تــا خســارت بیــش از ایــن را بــرای ایــن صنعــت شــاهد نباشــیم و
بتوانیــم شــرایطی بهتــر از گذشــته را رقــم بزنیــم.
حیدر توکلی (شرکت آی سودا)
صدمه به صنعت کیک ،صدمه به کل صنعت غذاست

حیــدر توکلــی مدیرعامــل مجموعــه آی ســودا ضمــن تشــکر از
فعالیتهــای انجمــن در گفتگــوی کوتاهــی گفــت 26 :انجمــن
در صنایــع غذایــی داریــم و بایــد همــه بدانیــم اگــر ایــن تشــویش
اذهــان عمومــی بــرای کیــک انجــام میشــود لطمــه و صدمــه آن بــه
تمــام صنعــت مــی رســد.
www.iranianacm.ir

علــی اکبــر علیــان نــژادی (روابــط عمومــی انجمــن و مدیــر
مســئول فودنا)
صنعــت شــیرینی و شــکالت قدرتمنــد اســت پــس امــکان
هــر گونــه شــیطنت دیگــر نیــز وجــود دارد
مــا در زمانــی حضــور داریــم کــه تــرور ســردار ســلیمانی در جامعــه
فراگیــر شــده اســت ،ابتــدا وقتــی بــه چرایــی تــرور ایــن مــرد فکــر
مــی کنیــم در میابیــم کــه وقتــی قــدرت داشــته باشــیم مطمئنــا
دشــمن بــرای کــم کــردن قــدرت پیــدا مــی شــود و هــر زمــان و هــر
جایــی امــکان تــرور وجــود دارد ،ولــی بایــد بــه نکتــه ای اشــاره کنــم
و آن اینکــه اکنــون در زمــان جنــگ اقتصــادی هســتیم و ســرداران
ایــن جنــگ فعــاالن و مدیــران صنعــت هســتند
صنعــت شــیرینی و شــکالت بــا قدرتــی کــه هــم اکنــون در صنایــع
غذایــی دارنــد و همچنیــن در صــادرات پرچمــداران قدرتمنــدی در
صنعــت هســتند دور نیســت کــه در مقــام تــرور اقتصــادی قــرار
بگیرنــد و ایــن تــرور شــامل شــما مدیــران قدرتمنــدی مــی شــود

کــه توانســته ایــد ایــن صنعــت را بــه حــد عالــی بــه جایــگاه بزرگــی
برســانید ،در ضمــن بعیــد هــم نیســت کــه در آینــده بــاز هــم در
معــرض ایــن تــرور قــرار بگیریــد ،مگــر در زمانیکــه ماســت ســون در
عــراق فراگیــر شــده بــود بــه نوعــی در مقــام ضربــه زدن بــه برنــد
تولیــد کننــده برنیامدنــد؟
مگــر مطــرح کــردن غیرکارشناســانه موضــوع روغــن پالــم یــک تــرور
تولیــدی بــرای صنعــت نبــود؟

امــروز نیــز تــروری دیگــر بــرای صنعــت کیک و بیســکویت الیـهای یک
اقــدام دیگــر از ایــن دســته اســت امــا انجمــن بایــد بــا بهرهگیــری از
مشــاوران حقوقــی شــرکتها ،یــک کارگــروه تخصصــی حقوقــی بــرای
پیگیــری ایــن قبیــل مــوارد تشــکیل دهــد تــا در چنیــن شــرایطی
بتواننــد از حقــوق صنعــت بــه عنــوان مدعــی دفــاع کننــد نــه اینکــه
صنعــت بصــورت ناجوانمردانــه در جایــگاه متهــم قــرار بگیــرد.
کارگــروه حقوقــی میتوانــد موضــوع را تــا صــدور حکــم نهایــی
پیگیــری و بــه نتیجــه برســاند و بــا مســتندات از صنعــت دفــاع نمایــد
کارگــروه حقوقــی میتوانــد کســانیکه در ایــن مســیر قصــد ضربــه بــر
پیکــره صنعــت را دارنــد در جایــگاه متهــم و مجــرم قــرار دهــد و در
نهایــت بــه کســی اجــازه اقدامــی علیــه ایــن صنعــت را ندهــد
کارگروه رسانه و تبلیغات
رســانه حتمــا میتوانــد روشــنگر باشــد و روابــط عمومیهــا و
شــرکت هــا بایــد بــرای تبلیغــات و آگاهســازی توســط متخصصــان بــا
برنامهریــزی دقیــق و اطــاع رســانی 360درجــه ای از تمامــی جهــات
برنام ـهی جامــع و موثــری را ارائــه دهــد تــا چــرخ تولیــد بــه حالــت
معمــول و بهتــر از پیــش درآیــد در ایــن مســیر برنامهریــزی روی
تمامــی رســانهها بایــد انجــام شــود محــدود بــه یــک رســانه نباشــیم.
و یــک پیشــنهاد هــم بــرای تولیدکنندهــا در یــک شــرایط خــاص قــرار
داریــم کــه بــا خالقیــت و اســتراتژی هایــی کــه در زمینــه نــوآوری
وجــود دارد بایــد اعتمــاد مصــرف کننــده را برگردانــد و شــرایط را
بهتــر از پیــش کــرد.
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دريافــت نشــان ( مــدال) اميــن الضــرب توســط علــي
ـا
ـي  -آناتـ
ـي نجاتـ
ـروه صنعتـ
ـل گـ
ـات مديرعامـ
ـالك نجـ
سـ
در ايــن مراس ــم كــه روز يكشــنبه  23دي م ــاه  1398در تــاالر رودك ــي
تهــران از ســوي اتــاق بازرگانــي ايــران و بــه مناســبت  136ســال
تاســيس اتــاق بازرگانــي تهــران برگــزار شــد از  11نفــر برگزيــدگان
علمــي  ،فرهنگــي وهنــري وصنعتــي بعنــوان كارآفرينــان برتــر
تقديــر و مــدال يادبــود اميــن الضــرب اهــدا گرديــد .
آقــاي ح ــاج عل ــي ســالك نجــات از ح ــوزه صنايــع غذائ ــي منتخ ــب
چهارميــن دوره نشــان اميــن الضــرب بودنــد  .در ايــن مراســم بــا
پخــش كليپ ــي از زندگ ــي و فعالي ــت صنعت ــي ايشــان  ،ب ــا اهــداي
تندي ــس ،م ــدال  ،ل ــوح وســكه يادب ــود تقدي ــر شــد .
آقــاي حــاج علــي ســالك نجــات در ســخناني كوتــاه از انتخــاب
خ ــود و برگــزاري مراس ــم تشــكر ک ــرد.
زندگی و کس بوکار «علی سالکنجات» دارنده نشان و تندیس
چهارمین دوره امی نالضرب

نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

کارآفریــن تبری ــزی از ســال  ۱۳۱۲کارگاه کوچــک قندری ــزی پ ــدر را ب ــه
تدری ــج توســعه داد تــا ام ــروز گ ــروه صنعت ــی نجات ــی ب ــا ب رنــد آناتــا
یک ــی از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان اصل ــی در صنع ــت ش ــیرینی
و شــکالت کش ــور محس ــوب ش ــود.
بی ــش از ســه هــزار نف ــر در آناتــا مشــغول ب ــه کار هس ــتند و بی ــش
از  ۱۴۰محصــول بــا تنــوع  ۴۰۰نــوع بســتهبندی تولیــد و بــه بــازار
عرضــه م یکننــد.
علــی ســالکنجات م یگویــد نــام آناتــا را از دو واژه آنــا (مــادر)
و آتــا (پ ــدر) و ب ــه احت ــرام هم ــه م ــادران و پ ــدران گرفتــه اســت .او
م یگویــد صنعــت شــیرینی و شــکالت ماننــد ُم ــد لبــاس اســت
بایــد متنــوع و بــه روز باشــد و بایــد دائمــا محصــول تــازهای بــه
بــازار عرضــه کــرد تــا یکنواخــت نشــود.
علــی ســالکنجات در چهارمیــن دوره مراســم اعطــای نشــان و
تندیــس امی نالضــرب کــه روز بیســت و ســوم دی مــاه توســط
اتــاق تهــران در تــاالر وحــدت برگــزار شــد ،بــه عنــوان کارآفریــن
برتــر معرفــی و نشــان و تندیــس امی نالضــرب را دریافــت کــرد.
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بــا توجــه بــه اینکــه قیمــت نفــت در چنــد دهــه اخیــر بــا نوســانات
قابلتوجهــی همــراه بــوده و در آنســو جریــان تحریمهــا علیــه ایــران دوبــاره
بــه راه افتــاده اســت ،اقتصــاد کشــور بــا بحرانهــای شــدیدی مواجــه شــده
اســت .لــزوم گریــز از صــادرات تــک محصولــی و رهایــی از مشــکالت ناشــی از
آن ،ایجــاد تنــوع در محصــوالت صادراتــی و افزایــش ســهم در تجــارت جهانی
و بازارهــای بینالمللــی ،محدودیــت منابــع ،ضــرورت حفــظ و اســتمرار عرضــه
کاالهــا و خدمــات در بازارهــای خارجــی ،کاهــش فضــای عــدم اطمینــان و
افزایــش ســطح رقابــت در بازارهــای خارجــی ،توســعه بازارهــای موجــود
صادراتــی و ضــرورت حضــور در بازارهــای پرریســک بینالمللــی و ...از جملــه
عواملــی هســتند کــه پرداختــن بــه صــادرات غیرنفتــی و رفــع موانــع و
مشــکالت موجــود در فرآینــد آن را بهعنــوان یــک ضــرورت اجتنابناپذیــر
کــرده اســت.

امیرحسین شقاقی رئیس
هیاتمدیره شیرین نوین؛

w
ww
ww
w..iirra
anniia
anna
ac
cm
m..iirr

دستاندازهای
تولید با صدور
بخشنـامههای
خلـقالسـاعه
یکــی از دالیلــی کــه توجــه بــه
بازارهــای خارجــی را بــا اهمیــت
میکنــد ،رســیدن بــه توســعه
اقتصــادی و جلوگیــری از کاهــش
احتمالــی میــزان ســهم بــازار در
آینــده و کاســتن از چالشهــای
رقابــت بــا رقبــای خارجــی
اســت.

وقت ُکشی با قوانین ساعتی
امــروزه در نقــش و اهمیــت صنایــع کوچــک ،متوســط و بــزرگ در رشــد و
توســعه اقتصــادی کشــورها تردیــدی وجــود نــدارد .مطابــق بــا بررس ـیها،
هــر دو گــروه یعنــی کشــورهای توســعهیافته و درحــال توســعه بــا
سیاســتگذاری و برنامهریــزی الزم درصــدد ســازماندهی ،رفــع موانــع
و مشــکالت ،بهبــود فضــای کســبوکار و فراهــم ســاختن زمینههــای الزم
بــه منظــور بهرهگیــری هرچــه بیشــتر از ایــن صنایــع در راســتای توســعه
کارآفرینــی ،حــل معضــل بیــکاری ،افزایــش ارزش افــزوده صــادرات ،توســعه
منطقــهای و کمــک بــه بهبــود توزیــع درآمــد در جامعــه و مــواردی از
ایــن قبیــل هســتند .ایــن ســه گــروه (صنایــع کوچــک ،متوســط و بــزرگ)
اســتخوانبندی اقتصــاد و صنعــت هــر کشــوری را تشــکیل میدهنــد.
هرچنــد بخــش صنایــع کوچــک و متوســط در جهــان ســابقه زیــادی دارد،
ولــی متاســفانه در کشــورمان در حوزههــای علمــی و سیاس ـتگذاری چنــد
ســالی اســت کــه بــه آن پرداختــه میشــود و ایــن در شــرایطی اســت
کــه بــر اســاس آمــار وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بیــش از  ۹۵درصــد
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در ایــران را بنگاههــای کوچــک و متوســط
تشــکیل میدهنــد کــه بیــش از  ۶۰درصــد از کل نیــروی کار بخــش صنعــت
در ایــن بنگاههــا مشــغول فعالیــت هســتند .بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیتــی
کــه بنگاههــا و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در توســعه اقتصــادی کشــور
دارنــد ،بررســی عواملــی کــه بــر صــادرات ایــن بنگاههــا تاثیــر میگذارنــد
بــه منظــور ارائــه راهــکار عملــی مناســب از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
یکــی از صنایــع اســتراتژیک در ایــران کــه ســابقه طوالنــی در تولیــد
محصــوالت دارد ،صنعــت بیســکویت و شــکالت اســت .متاســفانه طــی
یکســال گذشــته شــرایط تولیدکننــدگان و شــرکتهای تولیدکننــده در
حــوزه بیســکویت و شــکالت مســاعد نبــود؛ بهطوریکــه فعــاالن و صاحبــان
ایــن صنعــت بــرای تهیــه مــواد اولیــه بــه هــر دری میزدنــد تــا خــط
تولیداتشــان بــه تعطیلــی کشــیده نشــود .ایــن دســتانداز بــه ایــن دلیــل
بــر ســر راه تولیدکننــدگان صنعــت بیســکویت و شــکالت قــرار گرفــت کــه
بــرای ورود مــواد اولیــه از خــارج از کشــور بــا قوانیــن ســاعتی گمــرکات
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منبع  :دنیای اقتصاد
و ثبتســفارش در وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت روبــهرو شــدند .ایــن
موضــوع قــدرت پیشبینــی از صاحبــان صنایــع را گرفــت و درحالحاضــر
هــم هنــوز بهطــور کامــل گلوگاههــا اصــاح و برطــرف نشــده اســت؛
بهطوریکــه فعــاالن بخشخصوصــی بیشــتر وقــت خــود را در گمــرک و
وزارت صمــت میگذراننــد و در نتیجــه بــرای تولیــد تمرکــزی ندارنــد .ایــن
رونــد مایوسکننــده نتیجــه اتخــاذ قانونهــای متفــاوت روزانــه و ســاعتی از
ســوی سیاســتگذاران اســت.

از مشــکالت صــادرات و تامیــن مــواد اولیــه کــه عبــور کنیــم ،بایــد
چنــد موضــوع دیگــر کــه در مســیر تولیــد صنعــت بیســکویت و شــکالت
دسـتانداز ایجــاد کــرده اســت را مــورد بررســی قــرار داد .یکــی از ســواالتی
کــه ایــن روزهــا بــه کــرات از گوشــه و کنــار شــنیده میشــود ،ایــن اســت
کــه تــوان رقابتــی محصــوالت ایرانــی بــا محصــوالت مشــابه در کشــورهای
دیگــر تــا چــه انــدازه اســت و آیــا توانســتهایم خودمــان را بــه اســتانداردهای
جهانــی نزدیــک کنیــم؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت تــوان رقابتــی
در تولیــد محصــوالت بیســکویتی و شــکالتی در کشــور بســیار باالســت ،امــا
ایــن تــوان رقابتــی در یــک نقطــه در سراشــیبی قــرار میگیــرد .محصــوالت
تولیدشــده ایرانــی بــرای رقابــت در بازارهــای جهانــی بایــد بــا روش صحیــح

موضــوع دیگــری کــه بایــد در صنعــت بیســکویت و شــکالت زیــر
ذرهبیــن قــرار گیــرد ،بحــث تامیــن و خریــداری ماشــینآالت و تجهیــزات
صنعتــی اســت .اینکــه در زمینــه بهروزرســانی ماشــینآالت صنعتــی چــه
مشــکالت و موانعــی بــر ســر راه شــرکتها قــرار دارد ،مســالهای اســت
کــه بایــد بــه آن پرداخــت .بــا آغــاز دور جدیــد تحریمهــا بســیاری از
بنگاههــای تولیــدی دیگــر نتوانســتند بهدلیــل نقلوانتقــاالت پولــی
ماشــینآالت صنعتــی را تولیــد کننــد .در ایــن میــان ،برخــی معتقدنــد
ایــن خــا میتوانــد بــا ماشــینآالت و تجهیــزات ســاخت داخــل پُــر شــود.
براســاس ارزیابیهــای صــورت گرفتــه ،در زمینــه ســاخت ماشــینآالت
صنعتــی ســازندگان داخلــی بســیار عالــی کار کردهانــد .امــا ایــن علــم بــه
بهروزرســانی نیــاز دارد کــه متاســفانه ایــن روزهــا از آن محــروم هســتیم.
بنابرایــن میتــوان گفــت در ایــن زمینــه خوداتــکا شــدهایم ،امــا بــاز
هــم بــه علــم ب ـهروز شــده در دنیــا نیازمندیم.امــا موضــوع خودکفایــی
تنهــا در بخــش ماشــینآالت و تجهیــزات صنعتــی مطــرح نیســت.
اینکــه آیــا شــرایط بــرای خودکفایــی کامــل از نظــر تولیــد مــواد اولیــه
بــرای محصوالتــی ماننــد بیســکویت و شــکالت در داخــل کشــور فراهــم
اســت هــم بــه ارزیابــی نیــاز دارد .واکاویهــا حکایــت از آن دارد کــه
شــرایط بــرای خودکفایــی کامــل در تهیــه مــواد اولیــه در شــیرینی و
شــکالت در گذشــته هــم فراهــم بــوده ،امــا داللهــا و ســودجویان کــه
دســتی در کار دارنــد نمیگذارنــد ایــن کار انجــام شــود .در ایــن بیــن
سیاس ـتهای دولــت هــم بهگون ـهای در ایــن بخــش چیــده شــده اســت
کــه بیشــتر نقــش حمایتگــر از ایــن طیــف را دارد .زیــرا در سیاس ـتها
ایــن موضــوع محــرز شــده کــه اجــازه ورود مــواد اوليــه تولیدکننــده را
بــه یــک واردکننــده غیرمرتبــط میدهنــد .اگــر ایــن معادلــه مطــرود
شــود ،قطعــا هــم قیمتهــای مــواد اولیــه کاهــش پیــدا میکنــد و هــم
همیشــه در دســترس خواهنــد بود.بــا توجــه بــه ارزش افــزودهای کــه
تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت در اقتصــاد کشــور ایجــاد میکننــد،
نقــش حمایتــی دولــت در ایــن زمینــه بســیار حائــز اهمیــت اســت .دولت
بایــد تولیــد شــیرینی و شــکالت را رهــا کنــد و بــه حــال خــودش بگــذارد
و قوانیــن داخلــی و وارداتــی را اصــاح کنــد تــا قوانیــن ســنگین دولتــی
کــه هیــچ ربطــی بــه تولیدکننــده شــیرینی و شــکالت نــدارد ســد راه
توســعه و بالندگــی ایــن صنعــت نشــود.

ششم
چهل وو ششم
شــماره چهل
شــهد شــماره
یه شــهد
نشریه
نشر
ایران
ت ایران
شــکالت
ینی وو شــکال
شــیرینی
یت ،،شــیر
بیســکویت
یع بیســکو
صنایع
صنفی صنا
نجمــن صنفی
اانجمــن

از ســوی دیگــر ،صــادرات در ایــن حــوزه از آســیب چالشهــا و
دســتاندازهایی کــه بــه واســطه صــدور بخشــنامههای خلقالســاعه
شــکل گرفتــه بینصیــب نبــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری
از فعــاالن بهدنبــال پاســخ ایــن ســوال هســتند کــه بعــد از تحریمهــا کــدام
کشــورها همچنــان خواهــان محصــوالت ایرانــی هســتند؟ ارزیابیهــا نشــان
میدهــد اگــر شــرایط صــادرات بــا روش و سیســتم درســتی اداره شــود
بــرای تولیدکننــدگان آورده بــه همــراه خواهــد داشــت .امــا متاســفانه بــرای
بخــش صــادرات هــم شــرایطی از ســوی سیاس ـتگذاران تعبیــه شــده کــه
اشــتیاق بــرای صــادرات محصوالتــی همچــون بیســکویت و شــکالت بــا افــت
مواجــه شــده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه سیاس ـتگذاران بایــد شــرایط
و قوانینــی را وضــع کننــد کــه بــرای شــرکتهای تولیــدی مســیر توســعه را
همــوار کنــد .بهطــور مثــال ،شــرایط صــادرات بــرای تولیدکننــدگان شــیرینی
و شــکالت و تولیدکننــدگان نیمهخصوصــی امثــال فلــزات و پتروشــیمیها
نبایــد بــا یکدیگــر یکســان باشــد .سیاس ـتگذاران و تصمیمگیــران دولتــی
اگــر تولیدکننــده را آزاد بگذارنــد ،ایــن فعــال اقتصــادی میتوانــد بــا ارز
صادراتــی خــود مــواد اولیــه مــورد نیــازش را تهیــه و بــه داخــل کشــور وارد
کنــد .بنابرایــن دلیلــی نــدارد کــه بــرای بازگشــت ارز صادراتــی حتمــا از
طریــق سیســتم اقــدام کنــد .اگــر صــادرات و واردات در مقابــل هــم قــرار
گیرنــد بیــش از  ۵۰درصــد مشــکالت تولیــد حــل خواهــد شــد و ۵۰درصــد
باقیمانــده گرههــا کــه مربــوط بــه تامیــن مــواد اولیــه موردنیــاز اســت،
توســط خــود تولیدکننــدگان بــاز میشــود .در ایــن بیــن ،یــک قانــون دســت
و پاگیــر هــم وجــود دارد کــه آن را «ورود مترتــب» مینامنــد کــه براســاس
آن تولیدکننــده بــه اجبــار وادار میشــود در مــدت زمــان معیــن تســویه
حســاب کنــد.

بســتهبندی شــوند و خــود را بــا شــرایط مناســب هــر کشــور انطبــاق
دهنــد تــا محصوالتشــان بهخوبــی عرضــه شــود .در ایــن شــرایط
میتــوان گفــت ایــران تــوان رقابــت بــا همــه کشــورها را داراســت .امــا
بایــد پذیرفــت کــه بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه داریــم .البتــه تمــام
کارخانههــا اینگونــه نیســتند .در ایــن بیــن ،بخشــی از قوانیــن داخلــی که
ارگانهــای مختلــف بــر تولیدکننــده دیکتــه میکننــد در شــکلگیری
فاصلــه کیفیــت محصــوالت ایرانــی بــا اســتانداردهای جهانــی بیتقصیــر
نیســتند.
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محمدفاضل عابدینی ،مدیرعامل بیسکویت گرجی

انتخاب بیسکوپالس بهعنوان محصول نوآورانه
ایرانی در چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول
برتر ایرانی
شــرکت بیســکویت گرجــی نــگاه کامــا ویــژهای بــه بحــث نــوآوری در صنعــت فــرآورده هــای آردی دارد و تمامــی
تــاش خــود را در جهــت جــذب ،آمــوزش نیروهــای متخصــص و اســتفاده از تکنولــوژی هــای جدیــد در خطــوط تولیــد و
آزمایشــگاه همچــون  Texture Analyzer، Water Activity Meterو ســایر دســتگاه هــای تخصصــی دارد.
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عابدینــی ،مدیــر عامــل بیســکویت گرجــی در بــارهی ایــن دســتاورد
بــه خبرنــگار شــهد گفــت :بــا توجــه بــه هــم افزایــی بســیار دقیــق
و بــاال بیــن واحدهــای تحقیــق و توســعه ،فــروش و مارکتینــگ ایــده
هــای نــو شــکل میگیرنــد .واحــد مارکتینــگ بــا ارزیابــی محصــوالت
جدیــد در بازارهــای داخلــی و خارجــی ،بررســی گزارشــات یــورو
مانیتــور و همچنــن نقطــه نظــرات مشــتریان را مــورد بررســی قــرار
مــی دهــد .واحــد تحقیــق و توســعه بــه بررســی نتایــج حاصــل از
مطالعــه مقــاالت ســال هــای اخیــر بــا در نظــر گرفتــن شــرایط مــواد
اولیــه و تجهیــزات کارخانــه مــی پــردازد ،واحــد فــروش نیــز امــکان
ســنجی فــروش محصــوالت جدیــد ،بازخــورد هــای نماینــدگان و تیم
پخــش را ارائــه مــی دهــد و در نهایــت تمامــی گزارشــات و نتایــج
از طریــق جلســات مســتمر کمیتــه طراحــی محصــول پیگیــری مــی
شــود.
وی در ادامــه افــزود :شــرکت بیســکویت گرجــی در ســال هــای
اخیــر بــا رویکــرد نــوآوری و ورود بــه محصــوالت ســامت محــور،
ســهم عمــده ای از بــازار بیســکویت داخــل کشــور را بــه خــود

اختصــاص داده اســت کــه منجــر بــه راه انــدازی خطــوط جدیــد
و تکمیــل ظرفیــت اســمی و نوســازی ســالن هــای تولیــد گردیــده
اســت  .از محصــوالت ســامت محــور ایــن شــرکت ،مــی تــوان بــه
محصــول بیســکوپالس اشــاره کــرد
محمدفاضــل عابدینــی در پاســخ بــه انگیــزه حضــور در این جشــنواره
پاســخ داد :چهارمیــن جشــنواره ملــی نــوآوری محصــول برتــر ایرانــی
بــا هــدف توســعه اقتصــاد ملــی و حمایــت از نوآوریهــای داخلــی
بــه همــت پژوهشــکده سیاســتگذاری علــم ،فنــاوری و صنعــت
دانشــگاه صنعتــی شــریف و بــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ علــم
 ،فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری و نیــز مشــارکت ســایر نهادهــای حاکمیتــی کشــور در
مــورخ  17بهمــن برگــزار شــد  ،بیســکوپالس بــه عنــوان محصــول
نوآورانــه ایرانــی درگــروه محصــوالت غذایــی معرفــی شــد
در ایــن جشــنواره بــرای ارزیابــی محصــوالت و خدمــات نــوآور
کســبوکارها ،از مــدل  STAGE- GATEاســتفاده شــد کــه
ایــن مــدل بــر اســاس عوامــل موفقیــت شــرکتهای معتبــر در
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نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

حــوزه نــوآوری توســعه پیــدا کــرده و از ســوی موسســات بینالمللــی
مــواد غذایــی کــه در هــر وعــده مــی توانــد مصــرف شــود نیازهــای
همچــون مرکــز بهــرهوری و کیفیــت آمریــکا ( )APQCو انجمــن
تغذیــه ایــی او را نمــی توانــد فراهــم کنــد .بنابرایــن مصــرف
مدیریــت و توســعه محصــول ( )PDMAمــورد تاییــد قــرار گرفتــه
بیســکویت غنــی شــده مــی توانــد بخــش عمــده ای از نیازهــای
اســت.
یــک روز کــودک را تامیــن کــرده و انتخابــی مناســب بــرای تامیــن
در ایــن مراســم  ۲۲محصــول نوآورانــه شــرکت هــای
ریزمغــذی هــا باشــد.
برند
با
کودک
بیسکویت
بــزرگ صنعتــی و خدماتــی پــس از بررســی در کمیتــه
بیســکویت کــودک بــا برنــد بیســکوپالس بــا دوازده
دوازده
با
بیسکوپالس
ارزیابــی جشــنواره و تاییــد کمیتــه علمــی متشــکل
ویتامیــن (,9_B ,7_B 6_B ,5_B,3_B,2_B,
از اســاتید دانشــگاه و متخصصیــن حــوزه نــوآوری ویتامین و پنچ امالح (روی،
 ) 1_D, E, A, C B, 12_Bو پنــچ امــاح (روی،
مس ،سلنیوم ،آهن و ید) غنی
کــه امتیــاز مــورد نظــر را کســب کردنــد ،موفــق بــه
مــس ،ســلنیوم ،آهــن و یــد) غنــی ســازی شــده
سازی شده است و مناسب
کســب گواهینامــه و لــوح زریــن نــوآوری محصــول برتــر کودکان باالی  6ماه است .اســت و مناســب کــودکان بــاالی  6مــاه مــی باشــد.
ایرانــی ســال  ۱۳۹۸شــدند .بــر اســاس جمعبنــدی
ایــن محصــول دارای بســته بنــدی لفــاف متاالیــز
نهایــی واحــد ارزیابــی جشــنواره ،لــوح زریــن نــوآوری این محصول دارای بسته بــرای محافظــت در مقابــل نــور و رطوبــت بــوده و
محصــول برتــر ایرانــی در ســال  ۹8بــه خاطــر محصــول
بــر روی جعبــه آن اطالعــات الزم از ویژگــی هــای
بندی لفاف متاالیز برای
محافظت در مقابل نور و
بیســکوپالس بــه شــرکت بیســکویت گرجــی تعلــق
محصــول درج شــده اســت .
جعبه
روی
بر
و
بوده
رطوبت
گرفــت.
ایــن محصــول بــه عنــوان یــک میــان وعــده کامل و
ویژگی
از
الزم
اطالعات
آن
عابدینــی در ایــن گفتگــو بــه مزایــای بیســکوپالس نیــز
مغــذی مناســب بــرای کــودکان مــی باشــد کــه در
پرداخــت و گفــت :کــودکان بــه ویــژه در ســال هــای های محصول درج شده است.
گذشــته نیــز موفــق بــه کســب تاییدیــه از انجمــن
اول زندگــی بــه دلیــل ســرعت رشــد جســمی و تکامــل
علمــی تغذیــه کــودکان ایــران و تندیــس بلوریــن از
مغــزی ،بــه ویتامیــن و امــاح معدنــی نیــاز قابــل توجهــی دارنــد .از
جشــنواره صنعــت ســامت محــور شــده اســت.
ســوی دیگــر بــا توجــه بــه حجــم کوچــک معــده شــیرخوار ،مقــدار
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قسمت دوم
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.
در شــمارهی قبــل بــه اهمیــت کاال اشــاره شــد کــه یــک شــرکت قبــل از توزیــع بایــد بــه کاالی باکیفیــت دســت پیــدا کنــد در قــدم دوم
بــه پشــتیبانی از خدمــات کــه اثــر مســتقیمی بــر میــزان رضایــت خردهفــروش دارد پرداختیــم
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ســاختارهای ســنتی توزیــع کاال از طریــق شــبکه هــای توزیــع عمــده فروشــی اســت بــه مزایــا و محاســن
ایــن نــوع توزیــع پرداختیــم و در ادامــه توزیــع یــا پخــش مویرگــی را تعریــف و توصیــف کردیــم کــه در ایــن شــماره بــه مدیریــت توزیــع
فیزیکــی و مزایــای تتوزیــع مویرگــی مــی پرپردازیــم :
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مدیریت توزیع فیزیکی
مدیریــت توزیــع فیزیکــی در ارتبــاط بــا اطمینــان از تولیــد محصول
در زمــان و مــکان مناســب اســت .کــه همــان جنبــه برجســته از
مدیریــت بازاریابــی عمومــی اســت .بیشــتر تجربیــات بازاریابــی از
زمیــن هــای نظامــی الهــام گرفتــه شــده اســت .در زمــان جنــگ
جهانــی دوم و جنــگ هــای کــره و ویتنــام افســران پشــتیبانی
مدیریــت توزیــع فیزیکــی را بصــورت گســترده بــرای ارســال غــذا
اســلحه و دارو و… از کلیــه نقــاط جهــان بــه نقــاط جنگــی بــکار
مــی بــرده انــد .مهــارت نظامــی کــه بازاریابــی بــرای اســتفاده در
مدیریــت توزیــع فیزیکــی بــکار گرفــت امــروزه لجســتیک نــام
دارد .در گذشــته نگهــداری موجــودی هــای زیــاد کاال و مــواد خــام
بــرای ســازمان هــا امــری متــداول بــود .امــروزه بخــش خصوصــی
و صنایــع علــی رغــم خــط مشــی هــای متفــاوت و دیــدگاه هــای
مختلــف میــزان موجــودی هــای خــود را در حداقــل ممکــن نــگاه
مــی دارنــد .نگهــداری بیــش از حــد موجــودی اتــاف ســرمایه
تلقــی مــی شــود زیــرا درآمــدی را بــرای شــرکت ایجــاد نمــی کنــد.
مدیریــت موجــودی هــا بــه خاطــر تاثیر مســتقیمی کــه روی مدیران
فــروش و بازاریابــی دارد در مدیریــت توزیــع فیزیکــی یــک مســئله
مهــم بشــمار مــی رود .در بازارهــای محصــوالت یکســان جایــی کــه
تفــاوت در قیمــت هــا قابــل اغمــاض اســت خدمــات اغلــب بعنــوان
یــک ابــزار رقابتــی بــکار مــی رونــد در حقیقــت مشــتریان بــرای
محصوالتــی کــه بــه موقــع ارســال مــی شــوند برتــری قائلنــد ..
مزایا توزیع مویرگی :
 جمعآوری اطالعات دقیق تر و بهروزتر از بازار -پوشش بیشتر بازار

 ارتباطات گستردهتر با مشتریان کاهش ریسک از دستدادن مشتری کاهش سوختی پول افزایش قدرت چانهزنی شرکت کاهش احتمال شکلگیری رقبای جدید کاهش امکان زیرفروشی جریان دائم نقدینگی امکان تفویض اختیار بیشتر به شعبات.درکنــار مزایــای اصلــی یــاد شــده بــرای نظــام توزیــع مویرگــی ،ایــن
سیســتم ،مزایــای دیگــری نیــز دارد .در اســتراتژی هــای توزیــع و
پخــش خــرده فروشــی ،یکــی از اســتراتژی هــا توزیــع مویرگــی یــا
توزیــع وســیع مــی باشــد .توزیــع مویرگــی یــا وســیع ،بــه معنــى عرضه
کاال در تعــداد زیــاد مجــارى فــروش اســت .معمــوالً ایــن اســتراتژی
زمانــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد کــه مشــتریان حــق انتخــاب
شــان تنهــا محــدود بــه یــک برنــد نباشــد و محصــوالت بایــد در هــر
مــکان و زمانــی کــه مشــتریان خواســتهاند قابــل دســترس باشــند.
بــه عبــارت دیگــر ،اگــر یــک برنــد در دســترس نباشــد ،مشــتری بــه
ســادگی یکــی دیگــر را انتخــاب مــی کنــد ..
نتیجه گیری :
امــروزه رشــد روز افــزون شــركت هــای پخــش و افزایــش رقابــت،
افزایــش هزینههــای ســربار توزیــع و مشــكالت سیســتمی یــا
فرآینــدی باعــث شــده اســت تا شــركت هــای توزیــع و پخــش مویرگی
بــه دنبــال اصــاح فرآیندهــای داخلــی باشــند .بــا توجــه بــه اهمیــت
و ضــرورت مدیریــت توزیــع فیزیکــی کــه اهمیــت آن در کنــار ســایر
عناصــر آمیختــه بازاریابــی قــرار مــی گیــرد مــی تــوان گفــت حیــات
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مویرگــی قطعــاً بایــد ماننــد یــک موجــود زنــده دارای مکانیســمی
فعــال و پویــا باشــد .بــا توجــه بــه انتخــاب سیســتم توزیــع کارامــد
مشــکالت زیــادی بــرای محیــط زیســت بــه همــراه مــی آورد .انتشــار
مــواد زایــد حاصــل از ســوخت هــای فســیلی وســایل حمــل و نقــل
میتوانــد دارای پیامدهــای گســترده ای در حــوزه زیســت محیطــی و
نیــز حوزههــای اقتصــادی – اجتماعــی باشــد و باعــث تغییــرات در
ایــن ســطوح گــردد ..

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

یــک تولیــد کننــده و شــرکت بــه توزیــع تولیــدات آن بســتگی دارد و
ایــن اجتنــاب ناپذیــر اســت و هــر چــه شــرکت در امــر توزیــع موفــق
تــر باشــد در ســایر اســتراتژی هــای خــود نیــز موفــق می-باشــد .در
ایــن میــان توزیــع مویرگــی بعنــوان یــک شــیوه نویــن در عرصــه
توزیــع مــی توانــد در بعضــی صنایــع و شــاخه-های تولیــدی بســیار
کارآمــد و مفیــد باشــد و نمــی تــوان از رفتــن بــه ســمت ایــن رویکــرد
اجتنــاب کــرد .زیــرا تفکــر مشــتریان بــه ســمت افزایــش رفــاه و بــا
وجــود کثــرت رقبــا توجــه هــر چــه بیشــتر بــه مشــتریان و محبوبیــت
مشــتری غیــر قابــل انــکار اســت .بــه نظــر یــک شــبکه توزیــع مویرگــی
حمــل و نقــل یکــی از بخــش هــای عمــده و اصلــی مصــرف کننــده
در صورتــی کامــل خواهــد شــد و در حــد اعــای خــود کار خواهــد
انــرژی اســت .بیشــتر وســایل حمــل و نقــل از ســوخت هایــی
کــرد کــه در کنــار یــک سیســتم  CRMپویــا شــکل گرفتــه و حیــات
هیدروکربنــی اســتفاده مــی کننــد .اگــر ایــن ســوخت هــا ناقــص
یابــد .بدلیــل اینکــه سیســتم توزیــع مویرگــی قطعـاً بایــد ماننــد یــک
بســوزند ،تولیــد آلودگــی مــی کننــد .بــا وجــود اینکــه وســایل نقلیــه
موجــود زنــده دارای مکانیســمی فعــال و پویــا باشــد .بــا توجــه بــه
نســبت بــه گذشــته بــه علــت مقــررات زیســت محیطــی آلودگــی
انتخــاب سیســتم توزیــع کارامــد مشــکالت زیــادی بــرای محیــط
کمتــری ایجــاد مــی کننــد ،امــا در عمــل ایــن امــر بــه دلیــل افزایــش
زیســت بــه همــراه مــی آورد .انتشــار مــواد زایــد حاصــل از ســوخت
تعــداد وســایل نقلیــه و میــزان اســتفاده ای کــه از هــر یــک از آنهــا
هــای فســیلی وســایل حمــل و نقــل میتوانــد دارای پیامدهــای
مــی شــود ،بــی اثــر شــده اســت .ســوخت هــای کــم آلــوده کننــده
گســترده ای در حــوزه زیســت محیطــی و نیــز حوزههــای حیات یک تولید کننده و مــی تواننــد آلودگــی را کاهــش دهنــد .در حــال حاضــر
اقتصــادی – اجتماعــی باشــد و باعــث تغییــرات در ایــن شرکت به توزیع تولیدات معمــول تریــن ســوخت کــم آلــوده کننــده گاز مایــع
ســطوح گــردد ..
آن بستگی دارد و این اســت .هیــدروژن نیــز یــک ســوخت اســت ،حتــی از گاز
اجتناب ناپذیر است و هر هــم کمتــر هــوا را آلــوده مــی کنــد .یــک روش دیگــر
بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت مدیریــت توزیــع فیزیکــی چه شرکت در امر توزیع بــاال بــردن کارایــی وســایل نقلیــه اســت کــه کاهــش
کــه اهمیــت آن در کنــار ســایر عناصــر آمیختــه بازاریابــی موفق تر باشد در سایر آلودگــی و اتــاف را بوســیله ایجــاد کاهــش در مصــرف
قــرار مــی گیــرد مــی تــوان گفــت حیــات یــک تولیــد استراتژی های خود نیز انــرژی بــه همــراه دارد .اگــر امــکان اســتفاده از نیــروی
کننــده و شــرکت بــه توزیــع تولیــدات آن بســتگی دارد
الکتریســیته در وســایل نقلیــه وجــود داشــته باشــد،
موفق می باشد.
و ایــن اجتنــاب ناپذیــر اســت و هــر چــه شــرکت در
موتورهــای الکتریکــی بهتریــن و کاراترین گزینه هســتند.
امــر توزیــع موفــق تــر باشــد در ســایر اســتراتژی هــای خــود نیــز
راه دیگــر تولیــد انــرژی بــا اســتفاده از ســلول هــای ســوختی اســت
موفــق اســت .در ایــن میــان توزیــع مویرگــی بعنــوان یــک شــیوه
کــه کارایــی شــان در تــا پنــج برابــر موتورهــای حرارتــی مرســومی
نویــن در عرصــه توزیــع مــی توانــد در بعضــی صنایــع و شــاخه هــای
اســت کــه در وســایل نقلیــه وجــود دارد .یــک روش ترکیبــی و بســیار
تولیــدی بســیار کارآمــد و مفیــد باشــد و نمــی تــوان از رفتــن بــه
موثــر طراحــی وســایل نقلیــه زمینــی بــه شــکلی اســت کــه مقاومــت
ســمت ایــن رویکــرد اجتنــاب کــرد .زیــرا تفکــر مشــتریان بــه ســمت
هــوا در مقابــل آن کــم شــود ،زیــرا ایــن وســایل هفتــاد و پنــج درصــد
افزایــش رفــاه و بــا وجــود کثــرت رقبــا توجــه هــر چــه بیشــتر بــه
از انــرژی خــود را صــرف غلبــه بــر مقاومــت هــوا مــی کننــد .روش
مشــتریان و محبوبیــت مشــتری غیــر قابــل انــکار اســت .بــه نظــر یــک
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بازیافــت نمــودن انــرژی اســت کــه در
اثــر ترمــز از دســت مــی رود .بکارگیــری ایــن روش نیازمنــد یــک
شــبکه توزیــع مویرگــی در صورتــی کامــل خواهــد شــد و در حــد
وســیله نقلیــه پیچیــده تــر مــی باشــد .
اعــای خــود کار خواهــد کــرد کــه در کنــار یــک سیســتم CRM
پویــا شــکل گرفتــه و حیــات یابــد .بدلیــل اینکــه سیســتم توزیــع
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وقتــی بــازار ملتهــب و یــا دســتخوش هرگونــه تهدیــد بیرونــی مــی شــود اســتفاده از یــک الگــوی راهبــردی متناســب
مــی توانــد یــک ســازمان را از دیگــر رقبــا جــدا کنــد و ســهم بــازار را تــا انــدازه ی قابــل توجهــی رشــد ببخشــد.
وقتــی موضــوع کیکهــای مشــکوک بــه آلودگــی و وجــود قــرص در آن مطــرح شــد بــدون اینکــه مخاطــب پیگیــر علــل
و یــا صحــت و اعتبــار خبــر بشــود در کوتاهتریــن زمــان شــاهد بیاعتمــادی مخاطــب در قــراردادن محصولهــای
شــیرینی و شــکالت در ســبد کاال بودیــم تــا حــدی کــه خطــوط تولیــد کیــک الیــه ای بــه مــرز تعطیلــی نزدیــک شــد و
ایــن یــک تهدیــد بــرون ســازمانی در یــک واحــد تولیــدی بــود کــه تاثیــر منفــی خــود را روی صنعــت مربوطــه گذاشــت.
استراتژی SWOT
اولیــن اقدامــی کــه در ایــن راهبــرد بــرای هــر مجموعــه الزامــی
اســت ،شناســایی صحیــح توانمنــدی و یــا نقــاط ضعــف درون
ســازمانی اســت
بــه مجموعــه ذینفعهــا و عوامــل دخیــل در تولیــد و عرضــه یــک
محصــول در داخــل یــک ســازمان عوامــل داخلــی یــا درون ســازمانی
گفتــه مــی شــود.

امــا توجــه داشــته باشــیم اگــر در یــک شــرکت محصــوالت مختلفــی
تولیــد شــود امــا بــه دلیــل متفــاوت بــودن محصــوالت بــا یکدیگــر،
تحلیــل عوامــل داخلــی تأثیــر گــذار بــر اســتراتژی آن محصــول بــا
محصــول دیگــر متفــاوت و در نتیجــه آنالیــز  SWOTمتفاوتتــری
نیــز خواهنــد داشــت:
• گردش مالی
• کارکنان
• دارایی و سرمایه
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نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

• مواد اولیه
بایــد آگاهــی بخــش باشــد و حــس خوبــی را بــه مشــتری منتقــل
• ساختار
نمایــد
•و…
مــورد بعــدی را مــی تــوان بــرای کارخانــه هــای بــزرگ ایجــاد برنــد
بــرای تحلیــل صحیــح در اســتفاده از ایــن نــوع اســتراتژی ترســیم
جدیــد برشــمرد کــه محصــول را بــا نــام تجــاری جدیــد و ظاهــری
جــدول و انــدازه گیــری دقیــق الزم اســت ولــی بصــورت کلــی مــی
جدیــد بــه مشــتری معرفــی مــی کنــد پیشــنهاد کــرد و مــوراد
تــوان در دوحالــت
مختلــف کــه مــی تــوان بــه آن در تحلیــل صحیــح تــر از
بهرهگیری از تغییر،
سازمان
برون
تهدید
+
سازمان
درون
 -1نقاط قوت
توانمنــدی داخلــی بــه آن پرداخــت
خالقیت و توانمندی
 -2نقاط ضعف درون سازمان  +تهدید برون سازمانی
 - 2نقــاط ضعــف درون ســازمان و تهدیدبــرون
بــه راهکارهــای ایــن نظریــه در مواجهــه بــا تشــویش اذهــان درون سازمانی
ســازمانی؛
عمــوم بــر آلودگــی کیکهــای الیــهای بــه عنــوان تهدیــد میتواند تاکید بر
هــدف از ایــن اســتراتژی ،کــم کــردن نقــاط ضعــف داخلــی
نوعی بستهبندی
بــرون ســازمانی میپردازیــم:
و پرهیــز از تهدیــدات ناشــی از محیــط خارجــی اســت.
 - 1نقــاط قــوت درون ســازمانی و تهدیــد بــرون داشته باشد که هم
معمــوال در چنیــن شــرایطی ســازمان در وضعیــت مخاطره
ســازمانی؛ در ایــن موقعیــت هــدف ســازمان ایــن اســت متفاوت و هم مطمئن
آمیــز قــرار دارد کــه مــی توانیــم از روش تدافعــی تعلیــق
باشد
کــه از روشهایــی اســتفاده شــود تــا بــا اســتفاده از نقــاط
موقــت ،کاهــش تولیــد ،رهبــری در هزینــه هــا و یــا بــا
قــوت داخلــی از تاثیــر منفــی تهدیــدات خارجــی جلوگیــری
طوالنــی شــدن شــرایط فــوق ،پیوســتن بــه شــرکتهای
تبلیغات تجاری با
شــود و حتــی ســعی شــود تهدیــدات را از بیــن ببــرد.
دیگــر را مــد نظــر قــرار داد تــا از بحــران ورشکســتگی
در مــورد کیــک هــای آلــوده بــه قــرص بعــد از اینکــه اعــام راهبرد آگاهی بخشی
خــارج شــد.
میشــود کــه ایــن یــک اقــدام خــارج از تولیــد اســت بایــد باید باشد و حس
استراتژی پورتر چه میگوید
در نظــر داشــته باشــیم کــه اعتمــاد مخاطــب از نــوع بســته خوب را به مخاطب
اســتراتژیهای رقابتــی در نظریــه «پورتــر» براســاس
منتقل نماید
بنــدی کــه امــکان هرگونــه صدمــه را دارد مــی توانــد از بیــن
ســه مولفــه قیمــت ،تمایــز یــا تمرکــز تدویــن میشــود،
رفتــه باشــد و یــک واحــد تولیــدی بــا بهرهگیــری از تغییــر،
بیسکواستار(بیســکویت بــا الیــه بســتنی) ،پشــمک
نوعــی
بــر
خالقیــت و توانمنــدی درون ســازمانی میتوانــد تاکیــد
شــکالتی ،اســنپ و نمونههایــی از ایــن قبیــل کــه دارای قیمــت
بســته بنــدی داشــته باشــد کــه هــم متفــاوت و هــم مطمئــن اســت
مشــابه و یــا خاصــی بــا ســایر رقبــای خــود هســتند ،از ایــن قاعــده
را مطــرح کنــد
پیــروی میکننــد کــه میتواننــد در اولویــت انتخــاب مشــتریان
ایــن
بــا
مواجهــه
از
دیگــر
اقدامــی
هوشــمندانه
و
صحیــح
تبلیغــات
قــرار گیرنــد والبتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ایــن راهبــرد
تهدیــد در ایــن قاعــده اســت ،تبلیغاتــی کــه جــدای از تجــاری بــودن
تــا زمــان تازگــی قابــل اتــکا هســت کــه بتوانــد در بــازار جایــگاه
متمایــز خــودش را از دســت ندهــد.
در بحــران و اتهــام دروغیــن کیکهــای آلــوده ،بایــد دانســت کــه
در دو مرحلــه زمــان اتهــام و مرحلــه پــس از بحــران قــرار خواهیــم
گرفــت
در مرحلــهی اول ضمــن مــد نظــر قــرار دادن رهبــری در هزینــه
بایــد تمرکــز را بــر حیــات ســازمان قــرار داد
امــا در مرحلــه پســا بحــران اتهــام بایــد بتــوان تمرکــز بــر تمایــز
بــازار ملتهــب را از دیگــر رقبــا بگیریــم
ولــی در ایــن مرحلــه کــه بــازار بــه ماننــد یــک اقیانــوس ســرخ،
دارای رقبــای متعــدد و شــرایط ملتهــب مختلــف اســت و التهــاب
تشــویش اذهــان عمومــی بــه وجــود قــرص در کیــک هــم بــه
ســرخی ایــن اقیانــوس افــزوده اســت و پیــدا کــردن یــک اقیانــوس
آبــی آرام بــرای فعالیــت و مانــور بیشــتر بســیار مهــم اســت.
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گفتگو با مدیر عامل شرکت میالن فرآیند

ـتابالیزرهای
ـیفایرها و اسـ
ـازی امولسـ
بومیسـ
صنعت شــیرینی و شــکالت
بصــورت مختصــر و مفیــد خدمتتــان عــرض مینمایــم کــه در تالش هســتیم بــرای تولیــد امولســیفایرها
و اســتابالیزرهای غذایــی در بحــث صنعــت شــیرینی و شــکالت بــه تولیــدات داخلــی خودمــان کــه کامــا
بومیســازی شــده و بــر پایــه اســتفاده از  Rawmaterialایرانــی اســت برســیم،
ایــن مطلــب را «آتریــن جمــال خانــی» عضــو هیئــت مدیــره شــرکت میــان فرآینــد ،مدیریــت عامل شــرکت
میــان فرآینــد کهعضــو نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی تهــران و عضــو انجمــن کنتــرل کیفیــت
ایــران هســتند در گفتگــو بــا نشــریه شــهد گفــت کــه در زیــر مشــروح ایــن گفتگــو را بــا هــم میخوانیــم
www.iranianacm.ir

مختصری از مجموعه بازرگانی میالن فرآیند آترین بفرمائید؟
شــرکت میــان فرآینــد حاصــل و رویکــرد تجربــه هــای علمــی دوســتان در گذشــته صنعــت غــذا اســت کــه بــا نگاهــی دانشبنیــان و همچنیــن
ارائــه خدماتدهــی بــر پایــه علــم و تجربــه بــه تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان صنعــت غــذا شــکل گرفــت.
مــا در دســتور کار خــود ارائــه مشــاوره و خدمترســانی را از مرحلــه واردات و تامیــن مواداولیــه غذایــی و تجهیــزات ازمایشــگاهی تــا انتهــای
فراینــد و محصــول قــرار دادیــم و تفکــری نویــن از تولیــد محصوالتــی بــا زیرســاختهای کشــور و بومیســازی شــده موادهــای اولیــه را در
دســتور کار خــود قــرار دادیــم.
ســه ســال ســابقه کار و بــازاری بــا انبــوه رقیــب و مــواد اولیــه آزمــون پــس داده شــده ،شــما بــرای بدســت آوردن اعتمــاد
صنعــت چــکار کردیــد؟
البتــه بایــد بــه عــرض برســانم کــه مجموعــه میــان فرآینــد آتریــن نســل ســوم یــک شــرکت در توســعه ،بازرگانــی ،تولیــد و تامیــن اســت .مــا
در گذشــته فعالیتهایــی در کســب و کارهــای وابســته بــه تولیــد و صنعــت داشــتهایم .مثــل مجموعههایــی چــون صنعــت شــیمی ،الکتــرو
حــرارت تدبیــر ،ماهــان پیشــرو صنعــت رایــان قشــم کــه تمامــی مجموعههــای نامبــرده همچنــان فعــال هســتند امــا بــا اضافهشــدن خــود
بنــده بــه بدنــه اصلــی شــرکت تصمیــم هیئــت مدیــره بــرآن شــد کــه مجموعــه مســتقل از مجموعههــای فــوق در جهــت بازرگانــی و تامیــن
مواداولیــه در صنعــت غــذا شــکل بگیــرد .در مــورد اعتمادســازی بــرای مشــتری و برندســازی مــا تــاش ویــژه ای جهــت
پیادهســازی سیســتمهای مدیریــت یــک پارچــه و  IMSو ایزوهــای مدیریتــی کردهایــم کــه بتوانیــم بــا قالــب فعالیــت
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میــان فراینــد آتریــن ،مشــاوره و خدمترســانی را از مرحلــه واردات و تامیــن
مواداولیــه غذایــی و تجهیــزات ازمایشــگاهی تــا انتهــای فراینــد و محصــول بــا تفکــری
نویــن از تولیــد محصوالتــی بــا زیرســاختهای کشــور و بومیســازی شــده موادهــای
اولیــه را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
بازرگانــی اجرایــی شــود.
حــس ارتبــاط بــا مشــتری و  CRMآن بــرای مــا از خــود فــروش
واجبتــر اســت کــه در شــعار ســازمانی مــا « از مزرعــه تــا ســبد
خانــواده » مــی باشــد قابــل لمــس اســت.

مــژده؛ خبرهــای خوبــی را بــه شــما عزیــزان در ســال  1399تــا
 1400در مــورد اتفاقــات جدیــد در مجموعــه خواهــم داد  .بصــورت
مختصــر و مفیــد خدمتتــان عــرض مینمایــم کــه در تــاش هســتیم
بــرای تولیــد امولســیفایرها و اســتابالیزرهای غذایــی در بحــث
صنعــت شــیرینی و شــکالت بــه تولیــدات داخلــی خودمــان کــه
کامــا بومیســازی شــده و بــر پایــه اســتفاده از Rawmaterial
ایرانــی اســت برســیم واحــد  R&Dمــا در تــاش اســت کــه بــزودی
نتیجــه کار خــود را بــه صــورت نمونــه بــه تمامــی شــرکتهای فعــال
در صنعــت ارســال نمایــد.
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شــما تاکیــد بــر «حفــظ زنجیــره تامیــن و پایــدار از مزرعــه
تــا ســبد خانــواده» کردیــد ،ولــی نظــارت بــرای تحقــق
ایــن شــعار ،چقــدر بــا واقعیــت تطابــق دارد؟
بایــد روراســت بــا مشــتری خــود و شــما باشــم متاســفانه در شــرایط
کشــور کــه از هــر بعــد اقتصــادی و سیاســی نــگاه میکنیــم حفــظ
چگونــه اعتمــاد ســازی را بــرای مشــتری
زنجیــره تامیــن و پایــدار یــا  SSCMیکــی از
حس ارتباط با مشتری و CRM
دغدغههــای تمامــی شــرکتهای بازرگانــی و
هایــی کــه قصــد شــروع همــکاری بــا شــما
آن برای ما از خود فروش واجبتر
تامیــن کاال اســت.
را دارنــد ،را فراهــم مــی کنیــد؟
است که در شعار سازمانی ما « از
امــا در مجموعــه تــاش بــر ایــن اســت کــه بتوانیــم
مــا بــه شــخصه بــر ایــن بــاور هســتیم کــه نســل
مزرعه تا سبد خانواده » می باشد
محصوالتمــان را بــدون وقفــه کمتــر ،ترخیــص،
جدیــد و نویــن صنعــت غــذا و دارو و آرایشــی و
قابل لمس است.
بهداشــتی بســیار آگاه تــر و هوشــمندتر بــر پایــه
توزیــع و مدیریــت کنیــم شــاید بــه خاطــر همیــن
مســائل علمــی و توســعه خــود در حــال پیشــرفت
حــس ســازمان مــا بــه  SSCMمحدودیتهایــی
تالش مان بر این است که بتوانیم
هســتند و قــادر هســتند بــا چندیــن ارزیابــی ســاده
بــرای توســعه و رشــد مــا و حتــی باالبــردن گــردش
محصوالتمان را بدون وقفه کمتر،
و علمــی شــریک مقابــل خــود را بررســی در جهــت
مالــی بــه وجــود آمــده کــه امیدواریــم بــا اســتفاده
ترخیص ،توزیع و مدیریت کنیم
از همــکاری و همیــاری تیــم خوبمــان از پــس ایــن
راســتیآزمایی و همچنیــن بــه وجــود آمــدن حــس
شاید به خاطر همین حس سازمان
مشــکل در آینــده بربیاییــم.
اعتمادســازی دوطرفــه بررســی نماینــد.
ما به  SSCMمحدودیتهایی
از کلمــه شــریک اســتفاده میکنــم چــون در
برای توسعه و رشد ما و حتی
عصــر جدیــد تامینکننــده و تولیدکننــده
تجربــه موفقتــان از محصــول مــورد تاییــد
باالبردن گردش مالی به وجود
مشــترکالمنافع بــوده و از هــم مبــرا و جــدا
در ســبد خانــواده کــه دســتاورد مشــارکت
آمده که امیدواریم با استفاده از
نیســتند و هــر دو همچــون شمشــیر دو دم هســتند.
شماســت را میتوانیــد نــام ببریــد؟
همکاری و همیاری تیم خوبمان از
خدمتتــان بایــد عــرض کنــم کــه مــا اعتقــاد داریــم
پس این مشکل در آینده بربیاییم.
شــرایط کنونــی و آینــده صنعــت شــیرینی
کــه شــعار صداقــت دادن و مخالــف آن عملکــردن
و شــکالت را در صنعــت غــذا و اقتصــاد
مجموعــه را دچــار تخریــب و شــعارزدگی خواهــد
کــرد .بــرای همیــن پاســخ ایــن پرســش را بــه شــما و خواننــدگان
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
واقعیــت دلــم نمیخواهــد ناامیــد و ناباورانــه شــرایط حــال صنعــت
فهیــم اینگونــه میدهــم کــه مــا در کشــوری هســتیم کــه شــاید
بتوانــم بگویــم  50تــا  60درصــد مــواد اولیــه مــا وابســته بــه
را ارزیابــی کنــم امــا خــوب مســتحضر هســتید کــه شــرایط صنعــت
چــه شــیرینی و شــکالت و چــه صنایــع دیگــر حــال بســیار خوشــی
کشــورهای چــون چیــن و هنــد و در مرحلــه آخــر اروپــا اســت و
شــاید قــدرت شــرکت مــا و همــکاران نیــز آنقــدر در ممیــزی کاال
نــدارد در اینجــا جــا دارد از تــاش و همــت دوســتان و تولیدکنندگان
بــاال نباشــد کــه بتــوان خیلــی از محصــوالت را بــا عنــوان درجــه یــک
جهــت حفــظ تشــکر ویــژهای کــرد .متاســفانه تولیدکننــده و بــازرگان
هرکــدام هــر روز بــا چالشــی جدیــد و ســوء تدبیــر مدیریــت کالن
وارد کــرد ،امــا بــا توجــه بــه نــگاه خــود بنــده و شــرکت نســبت بــه
شــرکای تجــاری خــود حداقلتریــن ســختگیریها و حداکثرتریــن
از واحدهــای باالســر مواجــه هســتند .البتــه همــه مــا بــرای حفــظ
صنایــع مختلــف کشــور بایــد همــراه و امیــدوار در کنــار هــم ایــن
کیفیتهــای مطلــوب را از شــرکتهای تولیــدی خارجــی خواســتار
هســتیم.
چرخدنــده زنــگزده را بــه حرکــت درآوریــم  .دانــش ،مطالعــه و
اســتفاده از زیــر ســاختهای داخلــی و همچنیــن از اســاتید اهــل
فــن در ایــن صنعــت میتوانــد دوبــاره آن را بــه روزهــای شــکوهمند
چــه ایــده و ابتــکار تــازه را بــرای صنعــت شــیرینی و
شــکالت و صنایــع غذایــی داریــد کــه آمــاده ارایــه آن
گذشــته خــود و حتــی باالتــر ارتقــاء و ســوق دهــد.
هســتید؟
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:تحریریه شهد

موزه شکالت استانبول
هــدف از تأســیس و ســاخت مــوزه شــکالت اســتانبول ،جمــع آوری انــواع شــکالت در قالــب یــک اثــر هنــری بــوده اســت و
ایــن مــکان همــواره مرجــع جشــن و شــادیهای عالقهمنــدان بــه آن شــناخته میشــود.
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تهیه شکالت از شیر شتر !
اخیــرا و بــرای اولیــن بــار در دنیــا در یــک کشــور
حــوزه خلیــج فــارس از شــیر شــتر شــکالت تهیــه
شــده اســت !

بــه نقــل از یــورو نیــوز ،شــیر شــتر ،شــیری اســت
کــم چــرب و پُــر ویتامیــن کــه هضمــش آســانتر
از شــیر گاو اســت .پژوهشهــا نشــان میدهــد
کــه ایــن شــیر قنــد خــون را کــم میکنــد و
نزدیکتریــن نوشــیدنی بــه شــیر مــادر اســت.
تولیــد شــیر شــتر در بیابانهــا و نیــز مــزارع پــرورش شــتر دوبــی مرســوم اســت .امــا نگاهــی
داریــم بــه نخســتین کارخانــه ٔ شکالتســازی بــا شــیر شــتر در دوبــی بــه مدیریــت مارتیــن ون
آلمســیک.
ـازی النســما از یــک مزرعــه پــرورش شــتر در نزدیکــی آن
شــیر مصرفــی کارخانــه شکالتسـ ِ
میآیــد.
مارتیــن توضیــح میدهــد کــه کار تولیــد شــکالت بــا کاکائــو شــروع میشــود .دانههــای کاکائــو
بــا پوســت بــه کارخانــه میرســد و نخســت مغزشــان را در میآورنــد ،چــون مغــز و حتــی هســته
کاکائــو عطــر خیلــی خوبــی دارد.
ـزن سایشــی،
کاکائــو برشــته شــده و بعــد آن را بــه پــودر صــدف اضافــه میکننــد .بعــد یــک همـ ِ
مخلــوط را کمــی گــرم میکنــد تــا عطــر آن دربیایــد .بعــد هــم شیرخشــک شــتر را میافزاینــد،
یعنــی مــاده اصلــی کــه ایــن شــکالت را متفــاوت میکنــد .ســپس اینهــا بــه ایــن مخلــوط اضافــه
میشــود؛ اقاقیــا ،عســل ،بوربــون ،وانیــل ،شــکر ،کــره کاکائــو و البتــه شیرخشــک شــتر.
شــکالت را بــا شیرخشــک درســت میکننــد ،چــون  ۹۰درصــدِ شــیر را آب تشــکیل میدهــد و
کــره کاکائــو بــا آب نمیســازد.
مارتیــن میگویــد کــ ه ظرفیــت تولیــد شــرکتش حــدود  ۳۰۰کیلــو شــکالت در روز اســت و هــر
دوازده ســاعت حــدود  ۳۰۰بســته شــکالت تولیــد میکنــد.

محصــوالت ایــن کارخانــه بســتهبندی شــده و بــه نقــاط زیــادی در دنیــا از س ـندیهگو گرفتــه تــا
ســیدنی صــادر میشــود.

نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

ی شــیر شــتر خیلــی کــم اســت ،و اندکــی هــم نمــک دارد ،شــکالت حاصــل از آن
ازآنجــا کــه چربـ 
هــم چربــی زیــادی نــدارد و کمــی هــم نمــک دارد .بــرای همیــن شــکالتی کــه بــه جــای چربــی
شــیر ،فقــط کــره کاکائــو دارد خیلــی خــاص اســت.
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خانواده مارس
شــرکت مــارس کــه یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای مــواد غذایــی در دنیــا محســوب میشــود ،در ســال ۱۹۱۱
توســط فرانــک مــارس تاســیس شــد .فرانــک کــه درســت کــردن آبنبــات را از مــادرش آموختــه بــود ،در  ۱۹ســالگی
شــروع بــه فــروش شــکالت و آبنبــات کــرد .اولیــن تجربــه او در تاســیس کارخانــه بــه شکســت انجامیــد .در ســال
 ۱۹۲۰او یــک بــار دیگــر پایههــای شــرکت بــزرگ مــارس امــروزی را در مینهســوتا بنیانگــذاری کــرد .بعــد از
فرانــک ،پســرش فارســت مــارس (ســینیور) ،اداره شــرکت را بــر عهــده گرفــت و بــا معرفــی آیتمهــای جدیــد،
آن را توســعه داد .از جملــه اینکــه در ســال  ۱۹۲۳شــکالت معــروف « »Milky wayرا معرفــی کــرد کــه بــه
پرفروشتریــن محصــول شــرکت تبدیــل شــد .در ســال  ۱۹۲۹او شــرکت را بــه ایلینــوی شــیکاگو منتقــل کــرد و
تولیــد کامــل را در کارخان ـهای در آنجــا شــروع کــرد کــه هنــوز هــم ادامــه دارد.
ایــن شــرکت کــه در حوزههــای مختلــف شــکالت و شــیرینی ،مــواد غذایــی ،غــذای
حیوانــات ،نوشــیدنی و  ...فعالیــت میکنــد ،تنهــا  ۲۹برنــد در بخــش شــکالت دارد کــه
از جملــه آنهــا میتــوان بــه برندهــای معــروف شــکالت میلکــی وی ،امانــد ام ،توییکــس
و اســنیکرز اشــاره کــرد .آدامــس اوربیــت هــم کــه برنــد بســیار معروفــی اســت ،توســط
یکــی از شــرکتهای تابعــه مــارس ،بــه نــام ریگلــی مدیریــت میشود.فارســت جونیــور
(کــه در  ۱۹۳۱متولــد شــد و در ژوئیــه  ۲۰۱۶از دنیــا رفــت) ،جــان (متولــد  )۱۹۳۵و
ژاکلیــن (متولــد  )۱۹۳۹بعــد از مــرگ پدرشــان در ســال  ۱۹۹۹وارثــان امپراتــوری مــارس شــدند .درحالحاضــر،
جــان و ژاکلیــن هــر کــدام مالــک یکســوم ســهام شــرکت هســتند و بــه ایــن ترتیــب ،ســی و ســومین افــراد ثروتمنــد
دنیــا از ســوی مجلــه فوربــس اعــام شــدهاند .رهبــری شــرکت مــارس االن بــه فرزنــدان ایــن خواهــر و بــرادر ،یعنــی
نســل چهــارم خانــواده منتقــل شــده اســت .فــروش شــرکت مــارس کــه  ۷۲هــزار نیــروی کار در بیــش از  ۷۰کشــور
دنیــا دارد ،بــه  ۳۵میلیــارد دالر رســیده اســت .جــان کــه در ســال  ۱۹۵۸ازدواج کــرده،
صاحــب ســه فرزنــد اســت .ژاکلیــن هــم کــه از ســال  ۱۹۸۲بــه فعالیــت در شــرکت
خانوادگــی مشــغول شــد و در ســال  ۲۰۰۱اعــام بازنشســتگی کــرد ،دو بــار ازدواج
کــرده کــه هــر دو ازدواج او بــه جدایــی انجامیــده اســت .او از ازدواج اولــش ،صاحــب ســه
فرزنــد اســت.
شــرکت مــارس کــه یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای مــواد غذایــی در دنیــا محســوب
میشــود ،در ســال  ۱۹۱۱توســط فرانــک مــارس تاســیس شــد .فرانــک کــه درســت
کــردن آبنبــات را از مــادرش آموختــه بــود ،در  ۱۹ســالگی شــروع بــه فــروش
شــکالت و آبنبــات کــرد.
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گفتگو با محمود مرشدی ،دبیر انجمن ماشین سازان نان و شیرینی

بررسی وضعیت تولید ماشین آالت صنعت غذا
تا نظارتها و استانداردها
دیمــاه نمایشــگاه بیــن المللــی
تهــران شــاهد برگــزاری اولیــن
نمایشــگاه فودکــس بــود ایــن
نمایشــگاه کــه فقــط در ســالن27
برگزارشــد انتظــارات را از وســعت
صنعــت غــذا بــرآورد نکــرد ولــی در
همیــن نمایشــگاه شــاهد حضــور
خــوب انجمــن ماشینســازان
نــان و شــیرینی و همچنیــن غرفــه
ماشینســازی مرشــدگوهر بودیــم،
مدیرعامــل مرشــدگوهر در کنــار
دســتگاهها و فرهــای مجموعــه
پاســخگوی نیــاز مخاطبهــا بــود و نــان و شــیرینی گــرم را از
داخــل فــر بیــن عالقمنــدان پخــش میکردنــد ،ماشــین ســازی
مرشــد گوهــر اولیــن ســازنده ماشــین آالت پخــت نــان صنعتــی در
ایــران اســت و فرصــت خوبــی بــود تــا گپــی خودمانــی پیرامــون
وضعیــت امــروز صنعتشــان داشــتیم کــه گفتگــوی مــا را بــا
محمودمرشــدی مدیرعامــل ماشینســازی مرشــدگوهر و همچنیــن
دبیــر انجمــن ماشینســازاننان و شــیرینی میخوانیــد:

وابســتگی محــدودی بــه خــارج دارد
کــه فــوالد داخــل بــرای صنعــت مــا
را تامیــن کنــد
در نهایــت مــا تــاش مــی کنیــم ایــن
وابســتگی را بــه حداقــل برســانیم
ولــی بــه صفــر نمــی تــوان رســید و
تعامــل بایــد وجــود داشــته باشــد
شــهد :در زمینــه صــادرات و
واردات بــا چــه مــوارد و یــا
مشــکالتی همــراه هســتید؟
مشــکالت زیــادی داریــم و واقعیــت
اینکــه در شــرایط ســخت در حــال
تولیــد هســتیم.
شــهد :چشــم انــداز صنعــت در ســال  99را چطــور میبینیــد
و چــه اقــدام موثــری بــرای تســهیل تولیــد را پیشــنهاد
میکنیــد ؟
اول اینکــه تــاش میکنیــم کاالی خوبــی را بــرای مــردم ایــران تولیــد
کنیــم ولــی در مرحلــه بعــد بایــد بدانیــم ،شــرایط ســختی هــم پیـشرو
داریــم کــه بایــد زیرســاختهای خوبــی بــرای تولیدکننــده فراهــم شــود
تــا صنعــت بتوانــد بــا  3فاکتــور مــواد اولیــه ،دانــش و ابــزار خدمــت
خــوب و کاملــی را بــرای مــردم داشــته باشــد و ایــن زیرســاختهای
تســهیلی بــرای تولیــد وظیفــه دولــت اســت کــه اگــر اقــدام خوبــی
انجــام نشــود کار ســختتر خواهــد شــد
شــهد :نانواییهــای صنعــت چــرا بــا یــک دســتگاه مشــترک،
کیفیــت مختلــف د ارنــد؟
مــا االن نــان  4گانــه ســنتی را داریــم و همــان  3فاکتــور مهــم تولیــد
شــامل ،مــواد اولیــه خــوب ،ماشــین آالت باکیفیــت و نانــوای توانمنــد که
بایــد دایــم بهینــه شــود را بایــد مدنظــر قــرار دهیــم ،انــواع آرد و انــواع
دانــش مــی توانــد بــا یــک تجهیــزات نتیجــه متفــاوت داشــته باشــد و
در بخــش توانمنــدی افــراد آمــوزش خوبــی تــا االن نداشــتیم و اکنــون
داریــم مرکــز آموزشــی را ایجــاد میکنیــم تــا بتوانیــم افــراد کار بلــد را
در کنــار ایــن مولفههــا داشــته باشــیم و نــان خوبــی را بــه مــردم عزیــز
تحویــل دهیــم.
شــهد :وجــود قــرص در کیکهــای الی ـهای را چطــور ارزیابــی
میکنیــد؟
غیــر ممکــن اســت بــا توجــه بــه فراینــد تولیــد قــرص در خــط تولیــد
در کیــک قــرار بگیــرد زیــرا میکــس مــواد اولیــه موجــب از محلــول
شــدن قــرص در خــط تولیــد میشــود و ایــن اخبــاری کــه در ماههــای
گذشــته بــوده کاری اســت کــه خــارج از تولیــد صــورت پذیرفتــه اســت
و یــا دالیــل دیگــر داشــته اســت
بــه عنــوان مثــال قــرص در آب حــل میشــود و میکســر بــا وجــود انــواع
مواداولیــه ،اکــس شــدن ،وجــود مایعــات اعــم از شــیر و آب مــورد نیــاز
و  ...قــرص را در خــود حــل میکنــد بــه همیــن دلیــل ایــن اقــدام در
تولیــد شــدنی نیســت.
شــهد :ســخن پایانــی؛ تشــکر از شــما بــرای فرهنگســازی کــه در
کنــار تولیــد انجــام میدهیــد و ماهــم تــاش میکنیــم و امیدواریــم
کــه بتوانیــم کاالی خوبــی را بــه مــردم عزیــز ایــران تحویــل دهیــم.

نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

شــهد :ماشــینآالت تــا چــه انــدازه بــر ســامت محصــول
نهایــی موثــر هســت؟
تمــام ماشــین آالت صنعتغــذا دارای اســتاندارد اجبــاری هســتند ماننــد
نــوار نقالــه و فوالدهــا همــه دارای یــک اســتاندارد اســت و ایــن یعنــی
100درصــد در محصولنهایــی تاثیــر دارد و ابزارهــای مــورد اســتفاده را
بایــد مطابــق بــا ایــن پارامترهــا ســاخت
شــهد :ماشــین ســازان داخلــی چقــدر توانســته انــد نیــاز
داخلــی را تامیــن کننــد؟
در بخــش نــان تمــام نیازهــای داخلــی را تامیــن کردهایــم در بخــش
شــیرینی هــم بخــش قابــل توجهــی را در داخــل درســت میکنیــم ولــی
در شــیرینیهای خــاص هــم بــه دلیــل اینکــه مقــرون بــه صرفــه در
تولیــد نیســت واردات انجــام میدهیــم یعنــی وقتــی دســتگاهی محــدود
اســتفاده میشــود پــس صرف ـهی اقتصــادی بــرای تولیــد انبــوه نــدارد
کــه یــا وارد میکنیــم یــا مشــارکتی بــا شــرکتهای خارجــی درســت
میکنیــم
شــهد :ماشــین آالت داخلــی و خارجــی تــا چــه انــدازه باهــم
قابــل رقابــت هســتند؟
در بخــش نــان و شــیرینی همــواره تــاش کردیــم تــا نیــاز داخلــی را
تامیــن کنیــم و حتــی ورود بــه بــازار جهانــی داشــته باشــیم ولــی در
مــورد ورود بــه بــازار جهانــی بایــد یــک ســری زیرســاختهای داخلــی
را تقویــت کنیــم کــه نیــاز بــه یــک همیــت ملــی د ارد
شــهد :تــا چــه انــدازه در قطعــات ماشــین ســازان صنعتــی
وابســتگی خارجــی وجــود دارد؟
هــم اکنــون  40درصــد قطعــات خارجــی و  60درصــد داخلــی اســت،
ولــی در بخشــی از مــواد اولیــه ماننــد فــوالد در تولیــدات داخلــی بــاز
وابســتگی خارجــی وجــود دارد یعنــی فــوالد داخلــی مــا در بخــش تولیــد
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کراکرها چیست و چه مزایایی دارد
کراکــر یــک نــوع غــذای خشــک درســت شــده بــا آرد اســت .کراکــر بــه انــواع و شــکلهای مختلفــی درســت
میشــود و بعضــی از آنهــا بــا برخــی مــواد مثــل نمــک ،ســبزیجات معطــر ،دانــه و تخمــه یــا پنیــر طعـمدار شــدهاند
کــه یــا بــه خمیــر اضافــه شــدند یــا روی آنهــا پاشــیده شــده اســت .کراکرهــا اغلــب بــه عنــوان میــان وعــده و یــا
همــراه بــا غذاهــای مایــع و یــا نــرم اســتفاده میشــوند.
کراکرهــا یکــی از آن خوراکیهــای دوســت داشــتنی هســتند کــه هــر کســی در هــر ســنی بــه آنهــا عالقــه دارد .ایــن خوراکــی تــرد و
شــکننده کــه نــام فارســی آن نــان خشــک اســت ،گاهــی خــودش یــک میــان وعــده اســت و گاهــی هــم همــراه بــا غذاهایــی مثــل پنیــر
یــا برشهــای گوشــت مصــرف میشــود .گاهــی داخــل دیــپ زده میشــود و گاهــی هــم خوراکیهــای دم دســتی مثــل مربــا ،کــره یــا
کــره بــادام زمینــی روی آن زده میشــود .کراکرهــا طعــم مالیمــی دارنــد و گاهــی اوقــات شــیرین و گاهــی هــم شــور هســتند .کراکــر
را همچنیــن میتــوان بــه عنــوان نــان تلیــت اســتفاده کــرد و داخــل ســوپ یــا آبگوشــت ریخــت.
کراکــر بــه دلیــل ســاختار خشــک و ســبکی وزن بــه عنــوان یــک غــذای قابــل حمــل شــناخته میشــود بنابرایــن بــرای ســربازها،
کوهنوردهــا و افــرادی کــه ســفرهای خــارج از شــهر و یــا بــرای زمانهــای طوالنــی دارنــد ،گزینــه مناســبی اســت .ایــن نــوع نــان
خشــک بــه دلیــل تــرد بــودن و حداقــل میــزان آب موجــود در آن ،کمتــر دچــار کپــک زدگــی میشــود و بــرای مکانهایــی بــا امکانــات
کــم ،بهتــر از نــان معمولــی اســت.
کراکــر بــر حســب مــواد تشــکیل دهنــده و یــا مــوادی کــه روی آن پاشــیده میشــود انــواع مختلفــی دارد .کراکــر شــیرین ،کراکــر نمکــی،
کراکــر پنیــری و یــا کــرهای از ایــن نــوع هســتند .کراکــر گراهــام و بیســکویت دیجســتیو بیشــتر در رده کلوچههــا قــرار میگیرنــد تــا
کراکرهــا البتــه هــر دوی آنهــا بــه عنــوان تنقالتــی مفیــد بــرای ســامتی معــروف هســتند و کراکــر گراهــام کــه نــوع شــیرین آنهاســت.
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گیـاه کینـوا برای نخستین بار در شهرجوین و صنعت بیسکویت

محصــول کینــوا بــرای تولیــد آرد و ســوپ و بــه عنــوان نشاســته در ترکیــب بــا آرد یــا دانــه گنــدم
و ذرت بــرای تهیــه بیســکویت و فــراوری غذایــی دیگــر اســتفاده میشــود.

علیرضــا هاشــم آبــادی افــزود :دانــه کینــوا یــک شــبه غلــه بــا ارزش غذایــی و دارای اســیدهای آمینــه ضــروری و
منبــع غنــی از کلســیم ،فســفر ،آهــن و ســدیم اســت.
جویــن 35هــزار هکتــار زمیــن باغــی و زراعــی دارد و گنــدم ،جــو ،چغنــدر قنــد ،زیــره ،پیــاز ،هندوانــه و پســته از
محصــوالت عمــده آن اســت.
شهرســتان جویــن در بخشهــای کشــاورزی ،باغــداری ،دامپــروری و طیــور 12هــزار بهرهبــردار در بخشهــای
کشــاورزی ،باغــداری ،دامپــروری و طیــور دارد.
شهرستان جوین در غرب خراسان رضوی قرار دارد.

نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

مدیــر جهــاد کشــاورزی جویــن گفــت :بــا توجــه بــه شــور بــودن بخشــی از اراضــی وکشــت گیــاه کینــوا بــرای
نخســتین بــار در جویــن آبهــای کشــاورزی در شهرســتان جویــن ،گیــاه کینــوا بــرای نخســتین بــار در 10هــزار
متــر مربــع زمینهــای ایــن شهرســتان کشــت شــد.
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عراق اولین مقصد صادراتی شیرینی و شکالت ایران 781 /میلیون
دالر شکالت صادر شد
سال گذشــته در مجموع  781میلیون دالر شیرینی ،شکالت و غالت
صادر شد و کشورهای خریدار این محصوالت عمدتا عراق ،افغانستان
و پاکستان بودند.
صادرات محصوالت عمده شیرینی و شکالت و فرآوردههای غالت در  12ماهه
ســال  97به لحاظ ارزش  781میلیون دالر و به لحاظ وزنی  673هزار و 500
تن بوده است.
گفتنی است صادرات محصوالت عمده شیرینی و شکالت و فرآوردههای غالت
در  12ماهه سال  96به لحاظ ارزشی  761میلیون دالر و به لحاظ وزنی 935
هزار تن بوده که مقایســه این ارقام نشــان میدهد صادرات در این بخش به
لحاظ ارزشی در ســال  97نسبت به ســال  96در مجموع  3درصد رشد و به
لحاظ وزنی  28درصد کاهش داشته است.
عراق ،افغانســتان و پاکستان ســه مقصد اول صادراتی نان شیرینی و شکالت
ایران در ســال  97بودهاند بطوری که عراق  201میلیون دالر ،افغانستان 63
میلیون دالر و پاکستان  32میلیون دالر از این محصول را در سال گذشته وارد
کرده است.
کشــورهای مقصد صادرات محصوالت عمده شیرینی و شکالت و فرآوردههای
غالت عمدتا عراق ،افغانستان ،پاکستان ،قطر ،ترکمنستان و امارات بودهاند.
============================================================
خبر مهم سخنگوی قوه قضا در مورد کیکهای آلوده به قرص
سخنگوی قوه قضائیه در هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به
سوال در مورد کیکهای آلوده به قرص به تشریح نتایج پرداخت.
غالمحسین اسماعیلی گفت :در مورد کیکهای آلوده به قرص بخشهای امنیتی
انتظامی و قضایی بررسی های زیادی داشتند .مسلم شده که واحدهای تولیدی
ما هیچ نقشی نداشته اند
بررســی ها ادامه دارد اما بیشــتر حکایت از یک توطئه دارد چون در بیش از
50برند بوده و با هدف آسیب به تولید کشور صورت گرفته ضمن اینکه هرچه
وجود داشت از بســته های باز شده بود و مامورین یک مورد قرص در کیکهای
دربسته نیافتند
============================================================

نرخ مصوب شکر تغییر نکرده است /قیمت هر کیلوگرم شکر فلهای در
بازار  4700تومان است
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه
نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر درب کارخانه  4هزار و  50تومان است،
گفت :قیمت عرضه هر کیلوگرم شــکر فلهای در بازار همچنان 4700
تومان است.
داود موســوی معاون ســازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان در
جمع خبرنگاران در رابطه با قیمت شکر،گفت :شــکر یکی از کاالهای اساسی
کشور بوده که تاکنون با ارز  4200وارد کشور میشده بنابراین باید دولت نرخ
مصوبی را برای آن تعیین میکرد.
معاون ســازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کننــدگان با تاکید بر اینکه
ذخایر شکر کشــور به اندازه کافی اســت ،گفت :عالوه بر واردات تولید داخلی
هم روانه بازار میشــود و بر این اساس هیچ گونه تغییر نرخی بابت تغییر گروه
کاالیی شکر در اولویتبندیهای ارزی در بازار قابل قبول نیست.
موسوی اظهار داشــت:در حال حاضر قیمت مصوب شکر درب کارخانه 4هزار
و  50تومان تعیین شــده و با توجه به واردات مکفی شکر با ارز  4200تومانی
شکر با قیمت مصوب قبل باید فروخته شود.
وی با بیان اینکه بسته به فله یا بسته بندی بودن شکر عرضه شده در بازار نرخ
آن تعیین میگردد ،بیان داشت :بر این اساس هر کیلوگرم شکر فله در مبادی
توزیع  4700تومان و هر کیلوگرم شکر سفید بسته بندی  5هزار و  900تومان
است .همچنین نرخ شکر  900گرمی  5400تومان تعیین شده است.
============================================================
قیمت شکر در سال99گران میشود؟
رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اعالم کرد که
قیمت شکر در سال  ۹۹تغییری نمیکند.
«عباس تابش» گفت :اگر منشــا ارز کاالها تغییر کنــد قطعا روی قیمت آنها
اثرگذار اســت .اما درباره کاالهای استراتژیک مانند شــکر هیچ تغییر قیمتی
نخواهیم داشت و ذخایر کافی حتی برای سال  ۹۹موجود است.
وی تاکید کرد کرد تمام دارندگان شکر مکلف هستند شکر را با قیمت  ۴هزار
و  ۵۰تومان درب انبار تحویل مردم دهند.
تابش با بیان اینکه حتما ارز  ۴۲۰۰تومان پای سفره مردم نشسته است ،افزود:
البته به این معنا نیست که هیچ انحرافی نداشته و بعضا شاهد سو استفادههایی
از این موضوع بودهایــم؛ اما عتقاد داریم با شــبکههای توزیــع و نظارتهای
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نشر یه شــهد شــماره چهل و ششم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

الکترونیکی و فیزیکی این کاال با قیمت مصوب به دست مصرف کننده میرسد.
============================================================
هیچ افزایش قیمتی تا سال آینده نخواهیم داشت
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی ،شیرینی فروشی و کافه قنادی گفت:
مطابق اعالم وزارتخانه هیچگونه افزایشی در قیمت شکر نخواهد بود و
تاکنون  500تن شکر به اتحادیه داده شده که ما نیز آنها را بین اعضاء با
قیمت  4050تومان پخش کردیم.
علی بهرهمند در خصوص افزایش قیمت شیرینی در شب عید و اعیاد مذهبی
پیش رو گفت :واحدهای دارای جواز هیچ گونه افزایشــی نخواهند داشت و اگر
مردم چنین چیزی را دیدنــد بالفاصله به اتحادیه و تعزیــزات اطالع دهند تا
بالفاصله با آن برخورد کنیم.این اتحادیه هیچگونه افزایش قیمتی تا سال آینده
نخواهد داشت.
وی در خصوص مصرف شکر و قیمت آن گفت :مطابق اعالم وزارتخانه هیچگونه
افزایشــی در قیمت شکر نخواهد بود و تاکنون  500تن شــکر به اتحادیه داده
شــده که ما نیز آن را بین اعضاء با قیمت  4050تومان پخــش کردیم و قرار
است در ماههای آینده نیز این ســهمیه داده شود .به طور حتم تا وقتی که این
قلم کاال به ما تزریق شــود ما هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت اما اگر روزی
مجبور شویم تا از بازار آزاد شکر را تهیه کنیم با توجه به اینکه قیمت آن بیش
از  5هزار تومان است شاید افزایش قیمت شیرین و شکالت خواهیم بود.
وی ادامه داد :در ســایر مواد اولیه همچون روغــن و آرد آنچنان افزایش قیمت
نداشتیم اما در مواد اولیه همچون نارگیل و وانیل و آنهایی که وارداتی هستند
به دلیل افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قیمتها بودیم.
وی افزود :در طول امسال شاهد سال خوبی نبودیم ،رکود اقتصادی و سختتر
شدن معیشت مردم باعث شده بود کمتر برای شیرینی و شکالت هزینه کنند.
بهرهمند در خصوص نامه منتشره این اتحادیه خطاب به اعضاء در مورد فروش
اقالم کادویی برای والنتاین گفت :این نامه را به دستور اماکن به اعضاء زدیم.
وی قیمت بعضی از شیرینیها را به این شرح اعالم کرد :شیرینی دانمارکی 28
هزارتومان – شــیرینی تر  35هزار تومان – پاپیون  28هزار تومان – زبان 28
هزار تومان – کیک یزدی  21هزار تومان.
=============================================================
رویه جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی اعالم شد
با انتشار بخشنامهای فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در
سامانه اعتبارســنجی و رتبهبندی ،برای اجرا به رؤسای سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت استانها اعالم شد.
فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در ســامانه اعتبارســنجی و رتبه
بندی به رؤسای ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها برای اجرا ابالغ
شده است.
بر این اســاس ،در نامه وزارت بازرگانی خطاب به رؤســای سازمانهای صمت
استانها درباره عملیاتی شدن فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی آمده
است:
«در طراحی سامانه سه نقش کارشناس جهت بررسی و تأیید اولیه ،مدیر جهت
تأیید نهایی و ناظر جهت مشــاهده و اعمال نظارت تعریف شده است که نقش
مدیر صرفا در اختیار شــخص جنابعالی بوده و در صــورت تفویض اختیار نیز
مســئولیت امور مربوط به تایید نهایی کارت بازرگانی متوجه رئیس ســازمان
است.
بر این اساس در فاز اول ضرورت دارد بازرگانانی که تاریخ صدور کارت بازرگانی
آنها از اول فروردین  ۱۳۹۷به بعد اســت ،نســبت به ثبت «درخواست تائید»
در ســامانه جامع تجارت اقدام کنند تا پس از بررســی و تائید اطالعات توسط

سازمان صنعت ،معدن و تجارت ذیربط طبق شرایط مندرج در سامانه ،نتیجه
به صورت الکترونیکی در سامانه یکپارچه مجوزها درج شود».
===========================================================
آغاز استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان
بخشنامه اســترداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان در سال ٩٧
برای اجرا به تمامی ادارات مالیاتی اســتانها ابالغ شد و اجرای آن
آغاز میشود.
استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان پس از منوط کردن این امر به رفع
تعهد ارزی صادرکنندگان ،مشــکالتی را به وجود آورد که موجب شد تا صدای
اعتراض این گروه از فعاالن اقتصادی از تریبونهــای مختلف در این خصوص
بلند شود .البته ســازمان امور مالیاتی توپ را در زمین بانکمرکزی انداخت و
اعالم کرد که لیســت صادرکنندگانی که رفع تعهــد ارزی کردهاند ،با تاخیر به
این سازمان میرسد و از این رو اســترداد مالیات نیز روند کندی دارد .حال در
جدیدترین بخشنامه ،قرار بر آغاز اســترداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان
شده است.
سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای ،جزئیات شیوه بازگشت مالیات ارزشافزوده
صادرکنندگان برای صادرات ســال  ۹۷را ابالغ کرده و در متن این بخشــنامه
آمده اســت« :نظر به اینکه اطالعات نهایی بازگشــت ارز حاصــل از صادرات
صادرکنندگان در عملکرد ســال  ۱۳۹۷به تفکیک نام صادرکنندگان (اشخاص
حقیقی و حقوقی) ،شماره یا شناسه ملی و میزان ارزی(یورو) صادرات به همراه
میزان برگشت ارز(یورو) به چرخه اقتصادی کشور توسط صادرکنندگان توسط
بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده اســت .بنابراین مقرر میشود
ادارات امور مالیاتی رسیدگی به پروندههای مالیاتی صادرکنندگان را در اولویت
قرار داده و در رسیدگی به پروندههای مالیات ارزشافزوده دوره چهارگانه سال
 ۱۳۹۷صادرکنندگان در ابتدای امر اعتبار مالیاتی(مالیات و عوارض ارزشافزوده
پرداختی بابت خریــد کاالهای صادر شــده از مودیان مشــمول نظام مالیات
ارزشافزوده) را مورد بررســی قرار داده و مبلغ اعتبــار مالیاتی قابل پذیرش را
تعیین کنند .سپس با مراجعه به ســامانه ویرایش و استخراج اطالعات مودیان
مالیاتی براســاس نســبت مندرج در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد/
درصد بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی که در ســامانه مذکور درج شــده ،میزان
مالیات و عوارض ارزشافزوده قابل اســترداد را تعیین و با رعایت سایر مقررات
مسترد کنند .همچنین در رسیدگی به پروندههای مالیات بر عملکرد نیز اعمال
هرگونه نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال
و خدمات باید براســاس همین درصد صورت پذیرد.ضمنا درصد اعتبار مالیاتی
قابل استرداد و درصد بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان برگشت
ارز براساس بسته سیاســتی رفع تعهد ارز صادراتی سال  ۱۳۹۷صادرکنندگان
بهصورت سیستمی محاسبه و در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد /درصد
بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی نمایش داده شــده است .بنابراین از تاریخ صدور
این دستورالعمل نیازی به محاسبات تعیین درصد اســترداد مالیات و عوارض
ارزشافزوده موضوع مــاده  ۱۳قانون مالیات ارزشافــزوده و درصد اعمال نرخ
صفر مالیاتی با رعایت مقــررات مربوط برای تعیین مالیات بر درآمد ناشــی از
صادرات نیست .همچنین مفاد نامه شماره  /۲۶۹ /۴۰۲۰د مورخ ۱۳۹۸ /۸ /۲۸
دفتر رسیدگی و اســترداد مالیات ارزشافزوده کانلمیکن تلقی میشود .عالوه
بر این در راســتای تکریم مودیان مالیاتی و ضرورت اطالعرســانی به ایشان،
صادرکنندگان میتوانند از طریق پرتال ثبتنام به نشانی www.tax.gov.
 irبا اســتفاده از شناســه و رمز عبور خود با ورود به منــوی رفع تعهد ارزی
صادرکنندگان درصد اعتبار مالیاتی قابل اســترداد و درصد بهرهمندی از نرخ
صفر مالیاتی خود را مشاهده کنند».
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باشـد
ه عنـوان ی
ت زیــاده رو
امــا ایـن ن
ک
ی
ت
ک
ان
ـ
ـ
ه
ر
را
د.
ـک آنتـی
ب
ـ
هی
وش ـه تاکی
ـ
ـا
ـ
د
د
ک
دا
ـ
ش
ر
ـ
ت
د:
انس
معم ـو
ه باشـند
ــولین را اف
ال ش ـکالت
ز
ت
ای
ل
ـ
ـ
خ
ـ
ش
ی
دا
ک
ـه درص
ده و موج
ــب کاهــش احتمــا ـدش بــاال
ی
۷۰
با
ایـ
ش
ـن متخصــ
ل ابتــا ب
ـد ،حساس
ـ
ـ
ص
ـ
ه
ی
ت
غ
ت
دی
ب
ذی
اب
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ه
د
ت در
ن ب ـه
اس ـت
و رژیــ
افــراد م 
ک ـه اف ـرا
م درمانــی
د
ا
ب
ف
ـ
ـ
ـ
یشــود.
ـا
ز
م
و
ص
د:
ـ
بهب
گهـ رف روزان ـه آن میتو شــکالت تل
ـود عملکـ
ـ
ـ
ر
د
خ
ر
ح
ـ

ـا
و
بـد
انن ـد
ی یــک
ـا و مویر 
ب ـه تنظی ـ
گهــا کم
ن و مغـز مـ
م
ـ
ســری فال
ی
ع
ون
ک
ش
م
وئ
ل
ـ
ک
ی
ک
ن
و

د
ـ
ـ
د.
ه
ر
د
ای
ــی
د سیس
کـه ایـ
ـتم قل ـب
ن باعـث ت
و
س
ع
ـ
ـ
ری
ر
و
ع
ق
انوش
خ
و
ـه بیــان ک
ونرسـانی ب
ـ
ـ
ر
ه
د:
س
ا
ـ
ف
ل
ـ
و
را

لهای
شـکال
دی ک ـ
الته ت تلـخ بـه
ه دچــار اف
ب
س
ه
ب
ـ
ـ
ر
و
د
د
گ
ر
ی
ونـد بی
ابــی ک
ش ـده ان
ــه دارد ،میتوانــد ب مــاری خـو
د
ـد ،میتوان
ک
ـ
م
د
ـ
ب
ـ
ـا
ک
م
ک
ــا
نن
ص ـرف روزان
پیــری زود رس ســل ـد .باتوجـ
او
ه بـه اثـر آنتـی اکس ـه  ۵گ ـرم
و

ل
گفــت :مص
های ب
ـ
ـ
ـ
ـ
ر
د
ـ
ی
ن
ف
د
م
ان
ق
زی
ـ
اب
ی
ل
م 
یش
و ضـد
ـاد شــک
ــه کنــد.
ـود افـراد
الت تلــخ
ی
ک
با
ـ
ع
ه
ـ
ـ
م
ث
ش
با
ا
ـ
ض
الســت؛ از
کالت گوار
م
طــراب ،ع
ش
ص
ـ
ص
ـ
ـ
ب
ر
ان
ی،
ی
ف
آل
ـ
ـ
ـ
ای
رژی
ت ،یب
ــن ش
و بـی خوابـی دارنـد وســت م 
ــکالت خــ
یش
و
ـ
ـ
د
و
دا
د.
ر
ت
ی
و
ک
و
ص
ن
یــه
یــا ا
نــد.
سـید اوریـ
ک
خ
ون
ش
ـ
ـا
ن
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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

