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حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تاثیری بر قندی های 
بورس داشت؟

بررسی عملکرد گروه قند و شکر بورس نشان می دهد از زمان اعالم خبر حذف دالر 4200 تومانی واردات شکر، 
شاخص این گروه رشدی 11درصدی را تجربه کرده است.

ــکر  ــد و ش ــای قن ــی کارخانه ه ــن صنف ــال، انجم ــاه امس در آبان م
ــکر و  ــی ش ــذف ارز ۴۲۰۰ تومان ــنهاد ح ــه ای پیش ــران در مصوب ای
ــه  ــال ۹۹ ب ــرای س ــتراتژیک را ب ــول اس ــن محص ــت ای ــش قیم افزای
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 

ــه ای شــکر را صــادر کــرد. تعییــن شــود، دســتور حــذف ارز یاران
پــس از اینکــه محمــد قبلــه مدیــرکل دفتــر امــور خدمــات بازرگانــی 
وزارت صمــت در نامــه ای 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 ۲ کاالهــای 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 
ــوز در  ــان هن ــو ۶۲۰۰توم ــر کیل ــه ه ــکر ب ــت ش ــش قیم ــر افزای ب
دســتور کار دولــت قــرار نگرفتــه و پــس از اعــالم ایــن خبــر معــاون 
ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده اعــالم کــرد بــا توجــه بــه واردات 
شــکر و ذخایــر کافــی، ایــن محصــول بایــد بــا همــان قیمــت مصــوب 
ــی  ــه ۴۷۰۰ تومان ــکر فل ــی و ش ــه ۴۰۵۰تومان ــی و درب کارخان قبل

ــر  ــد. ه ــته ش ــاخص کاس ــد ش ــدت رش ــی از ش ــود، کم ــه ش فروخت
ــی  ــذف ارز ۴۲۰۰ تومان ــه ح ــه ب ــا توج ــد ب ــر نمی رس ــه نظ ــد ب چن

ــد. ــته باش ــادی دوام داش ــدت زی ــا م ــن قیمت ه ای
حــذف دالر ۴۲۰۰ تومانــی از ایــن نظــر بــرای قندی هــای خوشــایند 
اســت کــه ایــن اقــدام می توانــد نویــد تشــکیل یــک بــازار رقابتــی و 
همچنیــن حرکــت شــرکت های تولیــد بــه ســمت افزایــش بهــره وری 
و تولیــد را در ایــن گــروه بدهــد. چــرا کــه قیمــت تمــام شــده تولیــد 
ــا ارز  ــای آن ب ــه تمــام هزینه ه ــاد اســت چــرا ک شــکر در داخــل زی
ــول ارز  ــن محص ــرای واردات ای ــه ب ــی ک ــود و زمان ــام می ش آزاد انج
ــود.  ــی می ش ــد داخل ــرکوب تولی ــث س ــرد، باع ــق می گی ــی تعل دولت
ــکر در  ــد و ش ــروه قن ــهام گ ــران از س ــتقبال معامله گ ــه اس ــر چ اگ
روزهــای پــس از ایــن خبــر نیــز نشــانگر آینــده مثبــت ایــن گــروه 

اســت.

امــا بررســی نمادهــای گــروه قنــد و شــکر نشــان می دهــد کــه پــس 
ــر حــذف ارز ۴۲۰۰  ــس از خب ــروه پ ــن گ ــای ای ــری نماده از اوج گی
تومانــی، کمــی از تــب و تــاب آنهــا کاســته شــده و فشــار عرضــه در 

بســیاری از آنهــا ســنگین تر از قبــل شــده اســت.

منبع: تجارت نیوز
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آرد اطهر

)حتام مقابل 

فهرست(

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.
ــت  ــازمان حمای ــای س ــق مجوزه ــش قیمــت طب ــا افزای ــل ب ــای قب ــاه ه ــدار طــی م ــن محصــول پرطرف ای
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 نه تنهــا بــازار شــکالت در داخــل 
کشــور بلکــه صــادرات آن نیــز بــه خــارج کشــور صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد و ایــن روزهــا کام شــکالت 

فروشــان را تلخ تــر از هــر زمانــی کنــد.
قیمــت شــکالت در ماه هــای پایانــی ســال افزایشــی مطابــق بــا مجوزهــا داشــته  اســت و ایــن درحالــی اســت 
کــه بــه گفتــه جمشــید مغــازه  ای، دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکوئیت، شــیرینی و شــکالت ایــران، ســه 
مــاه قبــل مجــوز افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت بیــن 1۰تــا ۲۰ درصــد را داشــته اســت. بــا وجــود ایــن،  
بــه گفتــه ی رســانه ها قیمــت شــکالت طــی چنــد هفتــه گذشــته دوبــاره بــاال رفــت ولــی بــه گفتــه دبیــر 
انجمــن صنعــت بــا وجــود پاییــن آمــدن ســود حتــی نمی توانــد قیمــت را  افزایــش دهــد زیــرا بــازار فعلــی 
را نیــز از دســت خواهــد داد ولــی از گفته هــای 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 گفته های 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــت بی ــکر، دول ــدن ش ــس از گران ش ــران، پ ــکالت ای ــع ش ــی صنای ــن صنف ــر انجم دبی
ــزارو  ــرخ ۴ه ــا ن ــی ب ــع شــکر دولت ــون توزی ــی اکن ــرد، ول ــع می ک ــی توزی شــیرینی و شــکالت، شــکر دولت
۵۰تومــان توزیــع مــی شــود کــه بســیار محــدود اســت و قیمــت آن در بــازار آزاد بــه بیــش از ۵ هزارتومــان 
می رســد. 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 
ــال  ــد، در س ــه می ش ــان عرض ــرخ ۹۰۰ هزارتوم ــا ن ــته ب ــال گذش ــه س ــی ک ــرم گندم ــر کیلوگ ــت و ه اس
جــاری بــا قیمــت یک هــزار و 8۵۰ تومــان بــه فــروش مــی رســد و ایــن افزایــش قیمــت باعــث شــده نــرخ 
ــه ۲هــزار و ۴۵۰ تومــان برســد. آرد مصرفــی در صنعــت شــیرینی و شــکالت از یک هــزار و ۴۰۰ تومــان ب

کاکائــو نیــز بــه همــراه شــکر و آرد در گرانــی شــکالت تاثیــر داشــته اســت، زیــرا مــاده اولیــه شــکالت یعنــی 
کاکائــو از خــارج از کشــور تامیــن می  شــود و نوســان نــرخ ارز باعــث تغییــر قیمــت آن می شــود.

 عــالوه 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.

ــد  ــد داخــل مانن ــه تولی ــواد اولی ــع شــکالت از تامیــن ســایر م ــر انجمــن صنفــی صنای ــن حــال، دبی ــا ای ب
ــه ســبب نوســان  ــه خارجــی شــکالت ب ــواد اولی ــن م ــا در تامی ــد و تنه ــر می ده ــن خب شیرخشــک و روغ
ــو، شــکر و آرد  ــی یعنــی کاکائ ــه اصل ــواد اولی ــن افزایــش قیمــت م ــرخ ارز مشــکالتی وجــود دارد. بنابرای ن
موجــب بــاال رفتــن قیمــت نهایــی تولیــد شــکالت در کشــور شــده اســت.از طرفــی نــرخ صنایــع پتروشــیمی 
ــر علــت  ــد ب ــز باالســت و مزی ــان قیمــت بســته بندی شــکالت نی نیــز کاهــش محسوســی نکــرده و همچن

ــت ــذاری هاس قیمت گ

علی اکبر علیان نژادی
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جاسازی قرص موجی بود که گذشت و 
مشخص شد در پروسه تولید و توزیع مشکلی 

وجود نداشته است

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت:

ســال 98 بــا همــه اتفاق هــا و جریان هایــی کــه بــه ســود و ضــرر صنعــت بــود نیــز در حــال گــذر اســت، موضــوع 
کیک هــای آلــوده بــه قــرص جریانــی بــود کــه در عیــن حــال کــه کامــال غیرمنطقــی بــود ولــی متاســفانه بــرای عــام 
مــردم باورپذیــر شــد و صنعــت را بــا شــوک اقتصــادی مواجــه کــرد کــه بــا تــالش 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 4200 تومانــی 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 98 گفتگــوی خــود را بــا  جمشــید مغــازه ای، دبیــر انجمــن انجــام دادیــم کــه بــا هــم 

مــی خوانیــم
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در اولیــن ســوال؛ علــت افزایــش قیمــت شــیرینی و شــکالت 
طــی 2 مــاه اخیــر چیســت؟

ســازمان حمایــت، از 3مــاه پیــش مجــوز افزایــش 1۰ تــا ۲۰درصــدی 
قیمــت محصــوالت مذکــور بــرای ایــن انجمــن را صــادر کــرده اســت.  
علــت ایــن افزایــش قیمــت را نوســانات نــرخ ارز و گران شــدن قیمــت 
مواداولیــه بــود، زمانــی کــه قیمــت شــکر در بــازار افزایــش پیــدا کــرد، 
تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت، شــکر دولتــی دریافــت کردنــد و 
ــون شــکر  ــا اکن ــت، ام ــش قیمــت صــورت نگرف ــن بخــش افزای در ای
دولتــی بســیار کــم اســت. در ضمــن گرانــی آرد و شیرخشــک دلیــل 
دیگــر افزایــش قیمــت محصــوالت صنعــت شــیرینی و شــکالت اســت 
ــه 18۵۰ تومــان  و همچنیــن امســال قیمــت گنــدم از ۹۰۰ تومــان ب
رســیده و باعــث شــده کــه نــرخ آرد مصرفــی در صنعــت شــیرینی و 

ــود  ــا وج ــد. ب ــان برس ــه ۲۴۵۰ توم ــکالت از 1۴۰۰ ب ش
ــد  ــل مانن ــد داخ ــه تولی ــایر مواداولی ــن س ــن در تامی ای
ــا  ــتیم و تنه ــز مشــکل داش ــن نی شیرخشــک، آرد و روغ
ــرخ  ــان ن ــبب نوس ــه س ــی ب ــه خارج ــن مواداولی در تامی
ــه  ــوارد ب ــن م ارز مشــکالتی وجــود دارد کــه همــه ی ای

افزایــش قیمــت دامــن زد
ــکالت  ــن ش ــی در تامی ــرایط نگران ــن ش ــا ای ب
بــرای نیــاز شــب عیــد وجــود نخواهــد داشــت؟

نــه، مشــکلی در زمینــه تامیــن نیــاز بــازار شــب عیــد بــه 
انــواع شــیرینی و شــکالت وجــود نــدارد. 

ــن  ــد و همچنی ــه ش ــه گفت ــواردی ک ــن م ــا ای ب
ــدد  ــت مج ــش قیم ــکر، افزای ــی ش ــرایط کنون ش

ــم؟ ــد  داری ــب عی ــرای ش ب
خیــر، قبــال هــم اعــالم کــرده بودیــم کــه نــه تمایــل بــه 
ــازار دیگــر کشــش  افزایــش قیمــت داریــم و همچنیــن ب

افزایــش قیمــت را هــم نــدارد و شــیرینی و شــکالت نیــز کاالی لوکــس 
محســوب می شــود، قاعدتــاً بــرای شــب عیــد نبایــد افزایــش قیمتــی 
در ایــن بخــش صــورت بگیــرد  امــا  اکنــون نــرخ هــر کیلوگــرم شــکر 
ــازار  آزاد بیــش از ۵۰۰۰  ــرخ شــکر ب ــان و ن ــزار و ۵۰توم ــی ۴ه دولت

تومــان اســت.
ــا ۵ درصــد  ــه حاشــیه ســود ۴ ت ــه همیــن خاطــر تولیدکننــدگان ب ب
اکتفــا می کننــد، ضمــن آنکــه در فــروش برخــی محصوالتشــان 
ــزان  ــن می ــروش ای ــی در ســبد ف ــه طــور کل ــا ب متضــرر هســتند، ام

ــت. ــی اس ــت یافتن ــود دس س
ــای  ــان کیک ه ــه جری ــاره ای ب ــاه اش ــد کوت ــر بخواهی اگ
ــد  ــدی ای خواهی ــع بن ــه جم ــم ، چ ــرص کنی ــه ق ــوده ب آل

ــت؟ داش
ــت  ــه گذش ــود ک ــی ب ــی موج ــای خوراک ــرص در کیک ه ــازی ق جاس
و مشــخص شــد در پروســه تولیــد و توزیــع مشــکلی وجــود نداشــته 

اســت.

ــا  ــش 1۰ ت ــث کاه ــورد باع ــن م ــفانه ای ــه متاس ــن اینک در ضم
ــورد  ــرا م ــد و  اخی ــی ش ــای خوراک ــروش کیک ه ــدی ف 3۰ درص
دیگــری از وجــود قرص هــای مشــکوک در کیــک مشــاهده نشــده 
ــت  ــه حال ــا ب ــروش کیک ه ــد ف ــر می رس ــه نظ ــن ب ــت؛ بنابرای اس

ــاز خواهــد گشــت. ــادی ب ع
آخریــن وضعیــت صــادرات شــیرینی و شــکالت بــه چــه 

صــورت اســت؟
ــه دوم  ــرف در ۶ ماه ــد و مص ــک تولی ــش پی ــه افزای ــه ب ــا توج ب
ســال انتظــار مــی رود کــه ارزآوری صــادرات هماننــد ســال گذشــته 

ــه  برســد. حداقــل ب
اگرچــه امــکان صــادرات یــک تا یــک و نیــم میلیــارد دالر شــیرینی 
و شــکالت بــه بازار هــای هــدف وجــود دارد، امــا مشــکالت تامیــن 
ــه  ــا ب ــده ت ــرخ ارز موجــب ش ــان ن ــه و نوس ــواد اولی م

عــدد دلخــواه خــود نرســیم.
ــار دقیــق از وضعیــت  ــه اینکــه آم ــا توجــه ب ب
ــوز  ــکالت هن ــیرینی و ش ــال ش ــادرات امس ص
مشــخص نشــده اســت، آمــار 12 ماهــه دو ســال 

قبــل چقــدر اســت؟
صــادرات محصــوالت عمــده شــیرینی و شــکالت و 
فرآورده هــای غــالت در 1۲ ماهــه ســال ۹۷ بــه لحــاظ 
ارزش ۷81 میلیــون دالر و بــه لحــاظ وزنــی ۶۷3 هــزار 

و ۵۰۰ تــن بــوده اســت. 
گفتنــی اســت صــادرات محصــوالت عمــده شــیرینی و 
شــکالت و فرآورده هــای غــالت در 1۲ ماهــه ســال 
۹۶ بــه لحــاظ ارزشــی ۷۶1 میلیــون دالر و بــه لحــاظ 
ــام  ــن ارق ــوده کــه مقایســه ای ــن ب ــی ۹3۵ هــزار ت وزن
ــاظ  ــه لح ــش ب ــن بخ ــادرات در ای ــد ص ــان می ده نش
ــوع 3 درصــد  ــه ســال ۹۶ در مجم ارزشــی در ســال ۹۷ نســبت ب

ــی ۲8 درصــد کاهــش داشــته اســت. ــه لحــاظ وزن رشــد و ب
بیشترین صادرات ما به کدام کشورها است؟

ــان  ــی ن ــد اول صادرات ــه مقص ــتان س ــتان و پاکس ــراق، افغانس ع
ــه  ــوری ک ــد بط ــال ۹۷ بوده ان ــران در س ــکالت ای ــیرینی و ش ش
عــراق ۲۰1 میلیــون دالر، افغانســتان ۶3 میلیــون دالر و پاکســتان 
3۲ میلیــون دالر از ایــن محصــول را در ســال گذشــته وارد کــرده 

اســت. 
کشــورهای مقصــد صــادرات محصــوالت عمــده شــیرینی و شــکالت 
و فرآورده هــای غــالت عمدتــا عــراق، افغانســتان، پاکســتان، قطــر، 

ــد. ــارات بوده ان ترکمنســتان و ام
وضعیت واردات در چه شرایطی قراردارد؟

ــه  ــال ۲۰1۷ ب ــان در س ــکالت در جه ــیرینی و ش ــان ش واردات ن
ارزش ۲۰ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون دالر و شــکالت کاکائــو ۲۷ 

ــت. ــوده اس ــارد دالر ب میلی

برای شب عید نباید 
افزایش قیمتی در 
این بخش صورت 

بگیرد
============
جاسازی قرص در 
کیک های خوراکی 

موجی بود که گذشت 
و مشخص شد در 
پروسه تولید و 

توزیع مشکلی وجود 
نداشته است.
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ــدف  ــا ه ــکاری ب ــب فریب مواظ
ــیم ــت باش ــه صنع ــه زدن ب صدم

آذر مــاه امســال انتشــار تصاویــر پیــدا شــدن قرص هــای نامتعــارف در کیک هــا در شــهرهای مختلــف موجــی از نگرانــی 
را بیــن مــردم بــه وجــود آورد، موضوعــی کــه شــائبه تروریســم اقتصــادی را قــوت می بخشــد.

ــث  ــه باع ــود ک ــت می ش ــازی دست به دس ــای مج ــا در فض ــی از کیک ه ــول در برخ ــرص و کپس ــازی ق ــری از جاس تصاوی
ــت. ــده اس ــا ش ــی خانواده ه نگران

بــا اینکــه در ابتــدا بــرای عمــوم مــردم مشــخص نبــود کــه ایــن تصاویــر واقعــی هســتند و یــا ســاختگی ولــی مســئوالن 
وزارت بهداشــت اعــالم 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.
ــا  ــوع ب ــدن موض ــکالت در روشن ش ــیرینی و ش ــع ش ــی صنای ــن صنف ــه انجم ــالش بی وقف ــی های الزم و ت ــس از بررس پ
تمامــی ارکان نظارتــی، تصمیم گیــری، قضایــی و امنیتــی کشــور، بــر همــگان مســجل شــد کــه ایــن موضــوع یــک جریــان 

خرابکارانــه اســت

سواالتی برای یک اقدام خرابکارانه
ــد  ــن ماجــرا بوجــود مــی آی ــا  ســواالت بســیاری در پــس از ای و ام

ــه: از جمل
- چــرا صنعــت شــیرینی و شــکالت بایــد مــورد ایــن اقــدام خرابکارانه 

ــرار بگیرد؟ ق
- چــرا قــرص هــای معمولــی کــه خطــر آنچنانــی بــرای کســی نــدارد 

در محصول هــای الیــه ای قــرار داده شــد؟
ــده  ــچ نماین ــی را هی ــچ محصول ــی در هی ــچ مصــداق عین - چــرا هی

ــی مشــاهده نکــرد؟ نظارت
 - چــرا ایــن خبــر از اســتان هــای مــرزی و حتــی محــروم شــروع 

شــد؟
ــد  ــدام بای ــن اق ــدن ای ــن ش ــرای روش ــه ب ــر ک ــوال دیگ ــی س و کل

صــداي 
مدیـران

مــروری روی آن داشــته باشــیم تــا درســی بــرای آینــده ای کــه هیــچ 
بعیــد نیســت مجــددا شــاهد چنیــن مــواردی باشــیم، باشــد

ــه  ــم صدم ــدار ه ــن مق ــت از همی ــفانه صنع ــت متاس ــد گف ــی بای ول
خــورد، صدمــه ای کــه نــه تنهــا رونــق و اشــتغال تحــت تاثیــر قــرار 

ــر بســزایی در صــادرات داشــت. ــه تاثی داد، بلک
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 
ــول و  ــا کپس ــل کیک ه ــی داد داخ ــان م ــه نش ــد ک ــی ش از کلیپ های
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.

شاید باز هم اتفاق بیافتد
فعاالن صنعت از اتهام دروغین کیک های آلوده و راه های مقابله با آن می گویند
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شروع ماجرا و نبود نمونه عینی
اولیــن قرص هــای کشف شــده از داخــل کیک هــا در اســتان های 
سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان مشــاهده شــد و بعد از آن تصاویری 
از کرمــان، کرمانشــاه، بوشــهر، آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، 
زنجــان، البــرز، ایــالم، کردســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد منتشــر شــد 
ــای  ــک و کلوچه ه ــز کی ــتان ها نی ــن اس ــه در ای ــد ک ــی ش ــالم م و اع
ــل تامــل  حــاوی قــرص و کپســول پیــدا شــده اســت، ولــی نکتــه قاب
ــبکه  ــط ش ــد و فق ــه نمی ش ــی ارائ ــه واقع ــچ نمون ــه هی ــود ک ــن ب ای
هــای مجــازی داغ کننــده ایــن اخبــار بودنــد  و ســپس گــزارش هــای 
ــا  ــم صرف ــه آن ه ــید ک ــی رس ــوش م ــه گ ــر ب ــای دیگ ــتان ه از اس
ــه دســت مــی  ــود کــه در شــبکه هــای مجــازی دســت ب تصاویــری ب

شــد و بــاز هــم خبــری از نمونــه واقعــی نبــود!

اقــدام هــای انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت، شــیرینی و 
شــکالت

ــه 3  ــوف ب ــود را معط ــالش خ ــوع ت ــدای موض ــان ابت ــن از هم انجم
ــرد ــش ک بخ

ــئوالن  ــا مس ــی ب ــکاری و هماهنگ ــوع و هم ــل موض ــری اص 1 - پیگی
ــی ــی و امنیت ــی، قضای اجرای

۲ - روشنگری واقعیت موضوع برای عموم مردم
3 - پیگیری وضعیت صنعت در جهت رفع مشکالت بوجود آمده

پیگیــری اصــل موضــوع و همــکاری و هماهنگــی با مســئوالن 
ــی و امنیتی ــی، قضای اجرای

ــن  ــدای ای ــن از ابت ــه انجم ــی ک ــاره ی کارهای ــازه ای درب جمشــید مغ
جریــان داشــت بــه خبرنــگار شــهد گفــت: طــی جلســات مختلــف بــا 
مســئوالن ذیربــط اعــم از دکتــر عزیــزی، معاونــت غــذای ســازمان غــذا 
ــه  ــم ک ــزار کردی ــذا و دارو برگ ــازمان غ ــس س ــا رئی ــپس ب و دارو، س
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 جلســه ای 

ــزرگان صنعــت و همچنیــن مســئوالن کشــور اعــم از؛  ــا حضــور ب ب
ــل،  ــد غیرعام ــا از پدافن ــده ناج ــذا و دارو، نماین ــازمان غ ــس س ریی
متخصصانــی از آزمایشــگاه های مرجــع غــذا و دارو، نماینــده ی 
انســتیتو تحقیقــات تغذیــه و صنایــع غذایــی کشــور، پزشــکی 
ــاف، حراســت وزارت بهداشــت  ــاق اصن ــی، وزارت بهداشــت، ات قانون
ــن  ــه ای و ... برگــزار شــد کــه در جمع بنــدی همــه متفــق القــول ب
رســیدند کــه ایــن یــک اقــدام خرابکارانــه پــس از تولیــد بــا هــدف 
ــی  ــد داخل ــه تولی ــه زدن ب ــا ضرب ــی و ب ــان عموم ــویش اذه تش
انجــام شــده اســت و در نهایــت جمع بنــدی نشســت هایمــان را در 

ــم ــه ریــس جمهــور اعــالم کردی جلســه ای ب
اقدام های رسانه ای انجمن در جهت روشنگری

ــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت در  ــی صنای ــر انجمــن صنف دبی
جهــت روشــنگری افــکار عمومــی کــه متاثــر از ایــن کــذب رســانه 
ــه  ــرد ک ــدا ک ــور پی ــی حض ــانه مل ــه رس ــود در 3 برنام ــده ب ای ش
ــه شــد و هــر روز هــم  ــاد موضــوع پرداخت ــه ابع بصــورت مفصــل ب
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 اطــالع رســانی و هدایــت افــکار را بــه 

ســمت صحیــح ســوق داد.
ــکالت  ــع مش ــت رف ــت در جه ــت صنع ــری وضعی پیگی

ــده ــود آم بوج
ــه  ــدام ب ــانه ای اق ــوج رس ــاد م ــد از ایج ــی بع ــازمان های نظارت س
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 
ــه  ــم ک ــق بودی ــل از تحقی ــا قب ــتان ه ــدادی از اس ــا در تع از انباره
انجمــن بــا رایزنــی و همــکاری دادســتانی، در کمتــر از ۲۴ ســاعت 

پلمــپ هــا برداشــته شــد
وزیرکشور:  عوامل کیک های آلوده بازداشت شدند

صــداي
مدیـران
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ــای  ــوع کیکه ــراوان موض ــای ف ــوس ه ــش و ق ــس از ک ــره پ باالخ
ــوع  ــورد موض ــور در م ــر کش ــید و وزی ــان رس ــط پای ــه خ ــوده ب آل
وجــود قــرص در کیــک هــای خوراکــی، گفــت: جریــان کیک هــا در 
نیــروی انتظامــی و هــم در وزارت اطالعــات بررســی شــد و بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه عــده ای از افــراد ایــن کار را بعــد از خریــد کیــک 
انجــام داده بودنــد کــه بازداشــت هــم شــدند و برخــی آن را بــرای کار 

ــد. تفریحــی انجــام داده بودن
فروکش شدن موج رسانه ای و تبعات پسابحران

ــی  ــمت های ــام قس ــا تم ــن ب ــه در انجم ــای بی وقف ــس از تالش ه پ
کــه در ایــن مشــکل تاثیرگــذار بودنــد شــاهد فروکــش شــدن مــوج 
ــیار  ــر بس ــان تاثی ــن جری ــی ای ــات منف ــی تبع ــم ول ــانه ای بودی رس
ــت  ــدات صنع ــر تولی ــی دیگ ــه و حت ــای الی ــادی روی محصول ه زی
ــرایط  ــل در ش ــن دلی ــه همی ــه ب ــت، ک ــکالت داش ــیرینی و ش ش
پســابحران  پــای صحبت هــای فعــاالن صنعــت شــیرینی و شــکالت 

ــتیم  نشس
ــان  ــویش اذه ــل تش ــل: عوام ــیرین عس ــل ش مدیرعام

ــد ــده بودن ــیم ش ــته تقس ــه 3 دس ــی ب عموم

ــد:  ــاره می گوی ــیرین عســل در اینب ــرکت ش ــران ش تقدیســی از مدی
طــی گــزارش هایــی کــه بــه دســت مــا آمــد همــان چیــزی اســت 
کــه دبیــر انجمــن اعــالم کــرد و تحلیــل هایــی کــه طــی جلســه های 
متعــدد بــا بررســی انجــام دادیــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن 
ــه  ــه ب ــت ک ــوده اس ــده ب ــاب ش ــال حس ــدی و کام ــدام تعم ــک اق ی
مــوج رســانه ای رســید کــه طراحــان آن مــی خواســتند ایــن موضــوع 
ــد  ــا دو قــرص جاگــذاری کردن علنــی شــود کــه در کیک هــا یــک ی
ــه  ــی ب ــای نظارت ــوع، ارگان ه ــدن موض ــر ش ــن فراگی ــس از ای و پ
کارخانــه، انبارهــا و ســوپرمارکت ها مراجعــه کردنــد کــه هیــچ نمونــه 

ای کــه ایــن مشــکل را داشــته باشــد را پیــدا نکردنــد.
ــم  ــا و فیل ــوج گزارش ه ــت بیشــتر متوجــه شــدیم کــه م ــا دق ــا ب ام
و عکــس هــای بدســت آمــده بــه 3 دســته مــوج رســانه ای تقســیم 

شــد:
 موج اول؛ موج طراحان اصلی این اقدام خرابکارانه، 

ــر کــردن مخاطــب هــا در شــبکه های اجتماعــی  ــوج دوم؛ همه گی م
کــه نادانســته بــه تشــویش اذهــان عمومــی دامــن زد 

بــه دالیــل  شــیطنت ها عــده ای ســودجو کــه  مــوج ســوم؛ 
ــاذی از  ــرای اخ ــم و عکــس ســاختگی ب ــه فیل ــه تهی ــدام ب ــدد اق متع

ختنــد پردا لیدکننده ها تو
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 
ــع  ــه جم ــکالت ب ــیرینی و ش ــت ش ــاالن صنع ــع فع ــرقی، در جم ش
ــرد و گفــت: در همــان مراحــل  ــده اشــاره ک ــدی هــای بدســت آم بن
ــتیم  ــی داش ــرزی و صادرات ــتان های م ــی را از اس ــی گزارش های ابتدای
ــش  ــم پخ ــایه ه ــورهای همس ــا در کش ــم فیلم ه ــاهده کردی ــه مش ک

شــد.
در اقــدام ســریع بعــدی و پــس از تحقیــق تــالش کردیــم از تصمیم های 
احساســی اعــم از بخشــنامه های ممنوعیتــی آمــوزش و پــرورش و یــا 

... و همچنیــن پلمــپ انبارهــا جلوگیــری کنیم.
ولــی بایــد بــه غیــر از اقدام هــای انجــام شــده فــوق، نســبت 
ــه  ــدام خرابکاران ــن اق ــات ای ــه در تبع ــی ک ــایی واحدهای ــه شناس ب
متضــرر شــده انــد ســریعا اقــدام کنیــم تــا در اولیــن فرصــت شــامل 
ــد شــامل، معافیت هــا،  ــد کــه می توان ــرار بگیرن ــی ق حمایت هــای قانون
ــی  ــای مال ــی حمایت ه ــا و حت ــید وام ه ــن سررس ــق انداخت ــه تعوی ب
بشــوند و در نهایــت و آخریــن جمــع بنــدی مــا بــر ایــن بــود کــه در 
ــد واکنشــی از جنــس خــود موضــوع را در  ــل چنیــن کنشــی بای مقاب
ــار تصمیم هــای شــما  ــان را در اختی ــا خودم ــرار داد و م دســتور کار ق
ــت  ــن صنع ــت ای ــوان در خدم ــد ت ــا در ح ــم ت ــرار می دهی ــاالن ق فع
بــزرگ باشــیم ولــی مــا تابــع نظــرات جمعــی اعضــای انجمــن هســتیم 

ــری را داشــته باشــیم. ــدام مقتضــی و موث ــم اق ــا بتوانی ت

صــداي
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مدیرعامل ویتانا:
کیک هــای آلــوده یــک اقــدام امنیتــی خــارج از تولیــد بــود/ 

تــالش انجمــن در مواجهــه بــا ایــن موضــوع ســتودنی اســت

ــو  ــن عض ــد: م ــا می گوی ــل ویتان ــی، مدیرعام ــا فخرالدین ــد رض محم
ــای  ــاهد اقدام ه ــک ش ــی از نزدی ــتم ول ــن نیس ــره انجم ــات مدی هی
ــه نکتــه ظریفــی اشــاره کنــم کــه اگــر از روز  انجمــن بــودم و بایــد ب
اول ورود انجمــن و مســئوالن بــه ایــن مســئله نبــود بایــد بدانیــم ایــن 
ــه صنعــت می رســید و تــالش انجمــن  ــه صــورت ســنگین ب ضایعــه ب

ــود ــا ایــن موضــوع ســتودنی ب در مواجهــه ب
ــدام  ــن اق ــا اینکــه همــه متوجــه ی ای ــه داد: ب ــا ادام مدیرعامــل ویتان
خرابکارانــه ی خــارج از تولیــد شــدند ولــی بایــد بدانیــم اگــر در خــط 
تولیــد ضایعــه ای کشــف و در جامعــه پیــدا شــود مســئولیت آن 
ــه  ــدا مجموع ــه ابت ــده اســت ک ــت و تولیدکنن مســتقیم متوجــه صنع
ــی بصــورت کامــل طــی  ــا مراحــل قانون ــدی بســته مــی شــود ت تولی
شــود و در صــورت ســالمت تولیــد، کارخانــه دوبــاره کار خــود را ادامــه 
ــر انجمــن از  ــا تــالش و هن ــن امــر در همــان ابتــدا ب می دهــد کــه ای
تولیــد دور شــد و بــه ســمت مســائل امنیتــی ســوق داده شــد کــه بــه 

ــود درســتی هــم همیــن ب
ــه  ــا در ادامــه افــزود: ایــن اقــدام زیرکانــه و خرابکاران مدیرعامــل ویتان
بــود کــه دامــن صنعــت توانمنــد شــیرینی و شــکالت را گرفــت و همــه 
ــردن  ــدا ک ــی در پی ــکاری خوب ــا هم ــس فت ــه پلی ــئوالن از  جمل مس
مســببان فیلم هــای موجــود بــرای کیــک کردنــد و در جلســات 
ــزان  ــن عزی ــالش ای ــت و ت ــن نی ــاهد حس ــک ش ــن از نزدی فی مابی

ــم. بودی
فرخ داریان از مدیران کیک آشنا:

ــاذی از  ــد اخ ــازی قص ــا فیلم س ــراد ب ــدادی از اف ــوز تع هن
صنعــت را دارنــد

ــگار شــهد  ــه خبرن ــک آشــنا ب ــی کی ــه صنعت ــان از مجموع ــرخ داری ف
گفــت: بایــد منشــاء ایــن جریان هــا را پیــدا و بــه قــوه قضاییــه معرفــی 
کــرد زیــرا ایــن کار ماننــد قتل هــای زنجیــره ای اســت و نتیجــه ایــن 
ــده  ــا انجامی ــدن کارخانه ه ــل ش ــه تعطی ــا نیم ــی و ی ــه تعطیل کار ب
ــود کار  ــدا نش ــره ای پی ــل زنجی ــن قات ــا ای ــم ت ــر نمی کن ــت و فک اس

تمــام شــود.
داریــان افــزود: وزارت صنعــت می توانــد بــا پیگیری هــای خــود 
ــان  ــن تشــویش اذه ــالن ای ــدا کــردن عام ــرای پی ــد ب ــار تولی در کن
ــدام  ــک اق ــا ی ــدام را صرف ــن اق ــد و ای ــی باش ــک خوب ــی کم عموم
امنیتــی تلقــی نبــاد کــرد زیــرا ایــن عمــل خرابکارانــه یــک موضــوع 

ــت. ــم هس ــدی ه ــتغالی و تولی ــادی، اش اقتص
متاســفانه تعــدادی هــم هســتند کــه بــا فیلــم ســازی قصــد اخــاذی 
از تولیدکننده هــا 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 اعــالم 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(:

ــل  ــرر را متحم ــترین ض ــه بیش ــی ک ــایی واحدهای شناس
ــد ــت باش ــد در اولوی ــدن بای ش

مدیرعامــل مجموعــه شــونیز در جمــع فعــاالن صنعــت و مســئوالن 
ــت  ــه جه ــره ای ب ــگاه های زنجی ــودم از فروش ــه خ ــه نوب ــت: ب گف

ــم ــازار داری ــاب ب ــن الته ــکر را در ای ــت تش ــا نهای همکاری ه
پرویــز بیــوک در ادامــه گفــت:  بدانیــم وقتــی یــک اتوبــوس تصــادف 
مــی کنــد، ســریعا می بیننــد چــه کســی وضعیــت حــاد و اورژانســی 
ــراد  ــدام اف ــر اورژنســی هســت و ک دارد، چــه کســی در شــرایط غی
بــا درمــان ســرپایی معالجــه می شــوند کــه در ایــن جریــان هــم بــه 
همیــن صــورت اســت بایــد کار گروهــی از بــراورد ضررهــا تشــکیل 
ــن شــرایط  ــه بیشــتر متضــرر ای ــی ک ــت واحدهای ــا در اولوی شــود ت

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 ســالمت تولیــد، انبــار و توزیــع در مراکــز معتبــر قانــع 
ــن  ــه نظــر مــن همانطــور کــه در شــبکه های اجتماعــی ای کنیــم، ب

صــداي
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موضــوع منتشــر و فراگیــر شــد بایــد در اقــدام متقابــل، در همیــن 
فضــا روی پاکســازی ذهــن مخاطب هــا از ایــن ذهنیــت نادرســت 
کار کنیــم و روشــنگری در نظــام تولیــد و توزیــع می توانــد 

اقدامــی موثــر متقابــل باشــد.
سید یوسف قاضی عسکر مدیرعامل بیسکویت فرخنده:

جریان خرابکارانه کیک آلوده ما را با دو تهدید مواجه کرد

قاضــی عســکر مدیریــت مجموعــه بیســکویت فرخنــده بــا اشــاره 
بــه ۲ تهدیــد موجــود در پســابحران اقــدام خرابکارانــه کیک هــای 
ــوده گفــت: تهدیــداول: تولیدکنندهــا و تهدیــد بعــدی صنعــت  آل
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 فعــال بــه خانــواده ام گفتــم 

کیــک و شــیرینی نخریــد
متاســفانه بایــد گفــت: منشــا را نمی دانیــم و بالطبــع مــی بینیم در 
ایــن جریــان کــه منشــاء ان ناپیداســت بــرای مصرف کننــده هــم 
حرفــی نداریــم و همــه بــه مــا از ایــن جریــان و اتفــاق می پرســند 
ــببان آن  ــل و مس ــی دالی ــر معرف ــنی ب ــواب روش ــچ ج ــا هی و م
ــود  ــالم نش ــی و اع ــنی معرف ــه روش ــه نتیج ــا زمانیک ــم و ت نداری

شــاهد ایــن بحــران خواهیــم بــود.
و تهدیــد صنعــت هــم کــه روشــن اســت کــه در شــرایط ســختی 
ــرای  ــدی ب ــد ج ــه تهدی ــم ک ــرار گرفتی ــوع ق ــن موض ــس از ای پ

ــد اســت. ــق تولی صنعــت، اشــتغال و رون
مجیدرضا سلیمانی )کیک نیلو(:

ــت  ــه صنع ــه زدن ب ــدف صدم ــا ه ــکاری ب ــب فریب مواظ
ــیم باش

بحــث فیلــم گرفتــن از کیک هــا 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 

ــا توجــه بــه فیلــم هایــی کــه مــن دیــدم، تمــام فیلــم هــا  دهنــد و ب
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

ــکویت،  ــن بیس ــره انجم ــات مدی ــو هی ــک )عض ــاد تاجی فره
ــکالت( ــیرینی و ش ش

طــرح 360درجــه ای رســانه ای بــرای عبــور از بحــران بایــد 
انجــام شــود

مدیرعامــل مجموعــه بیســکویت گرجــی در مــورد اقــدام هــای 
پســابحران کیک هــای 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 حرفــه ای بــرای طــرح 
3۶۰درجــه رســانه ای بــا هــدف آگاهــی رســاندن انجــام شــود ســپس 
ســمپلینگ فروشــگاهی را بصــورت سراســری و همه گیــر فعــال کنیــم  
و بایــد ایــن افــت تولیــد را بــا برگشــت اعتمــاد مــردم جبــران کــرد.

ــوری  ــه کش ــو اتحادی ــوروش و عض ــق ک ــدم )اف ــی اق صراف
ــره ای(: ــای زنجی ــگاه ه فروش

تهیه پروموشن مشترک یک اقدام موثر

ــاره  ــا اش ــره ای ب ــران فروشــگاه های زنجی ــی از مدی ــدم یک ــی اق صراف
ــاب متضــرر  ــن الته ــم از ای ــره ای ه ــای زنجی ــه فروشــگاه ه ــه اینک ب
شــدند گفــت: پیشــنهاد تهیــه پروموشــن در فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
ــه  ــر چ ــم  ه ــا بتوانی ــت دارم ت ــاالن صنع ــل فع ــکاری متقاب ــا هم را ب

ســریعتر از شــرایط ملتهــب گذشــته، عبــور کنیــم.
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بیوک رسولوی مدیرعامل مجموعه ناربن: 
بــا اطمینــان؛ هیــچ مــورد مشــکوک در هیــچ شــلف 

فروشــگاهی دیــده نشــده اســت
ــیرینی و  ــت ش ــاالن صنع ــع فع ــن در جم ــه نارب ــل مجموع مدیرعام
ــکوکی در  ــورد مش ــچ م ــم هی ــان می گوی ــا اطمین ــت: ب ــکالت گف ش
ــر  ــام مواردمنتش ــت و تم ــده اس ــده نش ــگاهی دی ــلف فروش ــچ ش هی
شــده عکــس و فیلــم بــوده کــه در ایــن اقــدام ضداقتصــادی در نــوع 
ــدی صــورت گرفتــه  بازکــردن کیــک هــم کارهــای شــیطنت آمیــز ب

اســت
ــه  ــدام ب ــابه اق ــه ای مش ــان روی نمون ــم تحقیقاتی م ــی تی ــی بررس ط
قــرار دادن قــرص در کیــک کردیــم و طــی 1۷ ســاعت کــه بــه نمونــه 
ــا  ــل ب ــن دلی ــه همی ــود، ب ــه ب ــن رفت ــرص از بی ــم، ق ــه کردی مراجع
اطمینــان مــی گویــم قرص هــا بصــورت لحظــه ای در کیــک گذاشــته 

ــرداری شــده اســت. شــده و تصویرب
۲ پیشنهاد برای مقابله با این موضوع و موارد مشابه دارم:

1 – پیگیری از طریق پلیس فتا:
اشــاعه چنیــن تصاویــر دروغ و شــیطنت آمیــز بایــد تــا انتهــا توســط 
مراجــع مربوطــه پیگیــری و نتایــج اعــالم شــود تــا هیچ کــس بــه خــود 

اجــازه چنیــن خطــای بزرگــی را بــه هــر دلیلــی ندهــد.
بایــد اذعــان کنــم کــه شــاهد ایــن موضــوع بــودم که بچــه ای کیکــی را 
از فروشــگاهی انتخــاب کــرد و مــادر اجــازه برداشــتن آن را نــداد و بــه 

همیــن دلیــل شــاهد تعطیــل شــدن ۷۰درصــد کارخانه هــا هســتیم.
۲ – روشن گری:

بایــد 1۰ تولیــد 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 ۲۵۰ هــزار نفــر شــاغل در 

صنعــت بیســکویت، شــیرینی و شــکالت از کار بیــکار شــوند.
زیداله خدایی )صنایع غذایی آلقو(:

ــدام  ــم اق ــی ه ــع قضای ــق مراج ــوع از طری ــری موض پیگی
ــت ــگیرانه اس ــدام پیش ــم اق ــر و ه موث

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا را م ــرص در کیک ه ــود ق ــوع وج ــی موض وقت
دادیــم متوجــه می شــویم کــه فیلم هــا بــدون نــام و نشــان اســت کــه 
اشــاعه پیــدا می کنــد ولــی یــک فیلــم در بیــن ایــن فیلــم هــا آمــده 
ــانه ها  ــن نش ــق همی ــد از طری ــه بای ــت ک ــان اس ــام و نش ــه دارای ن ک

ــری  ــا پیگی ــا انته ــی ت ــتانداری و مراجــع قضای ــرف اس موضــوع از ط
شــود

نبایــد اجــازه داد در شــرایط ســخت اقتصــادی ایــن موضــوع هــا هــم 
ــی  ــاد م ــی روی اقتص ــر منف ــه تاثی ــود ک ــی ش ــر صنعت ــر ه دامنگی
گــذارد و ایــن خــود هــم اقدامــی موثــر  و  هــم اقدامــی پیشــگیرانه 

ــا مــوارد مشــابه در آینــده اســت ــرای مقابلــه ب ب
مسعود استاد عظیم )ایران زاک(:

تاثیر افت بازار کیک به آدامس هم رسیده است

ــاب  ــورد الته ــران زاک در م ــه ای ــم از مجموع ــتاد عظی ــعود اس مس
ــا در  ــت: م ــوده گف ــای آل ــبهه کیک ه ــبب ش ــه س ــده ب ــاد ش ایج
محصــول آدامــس فعالیــت مــی کنیــم ولــی در کمــال تعجــب شــاهد 
ــی  ــم وقت ــک بودی ــات کی ــس از تبع ــس پ ــروش آدام ــت شــدید ف اف
ــه  ــع وقتــی کیــک ب ــدم در ســاختار توزی ــر موضــوع شــدیم دی پیگی
صــورت انبــوه بــه شــهرهای مختلــف ارســال نمی شــود توزیــع 
ــا پیــش   ــرا آدامــس را ت کننــده، آدامــس را نیــز توزیــع نمی کنــد زی

ــد ــش می کردن ــک پخ ــار کی ــن کن از ای
 مجید مبلغی )مشاور فروش و بازاریابی(

ــرای دفــاع از صنعــت توانمنــد شــیرینی و شــکالت  بایــد ب
تمــام قــد بایســتیم

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 تــالش 

کنیــم
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مســتند مردمــی و صنعتــی بــرای روشــن شــدن اذهــان مــردم بایــد 
ســاخته شــود و بصــورت وســیع در جامعــه پخــش شــود

ــک  ــد در کی ــی توان ــرد م ــک ف ــه ی ــد همانطــور ک ــد بدانن همــه بای
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 ۲۴ ســاعته بــه همــان شــکل بمانــد؟
ــت  ــزام اس ــر ال ــای دیگ ــانه ه ــار و در رس ــن اعتب ــغ در تلویزی تبلی
ــود  ــدی ش ــل ج ــوع تام ــن موض ــه ای ــد ب ــر بای ــر دو منظ ــه از ه ک
ــرای ایــن صنعــت شــاهد نباشــیم و  ــن را ب ــا خســارت بیــش از ای ت

ــم. ــم بزنی ــته را رق ــر از گذش ــرایطی بهت ــم ش بتوانی
حیدر توکلی )شرکت آی سودا(  

صدمه به صنعت کیک، صدمه به کل صنعت غذاست

ــکر از  ــن تش ــودا ضم ــه آی س ــل مجموع ــی مدیرعام ــدر توکل حی
فعالیت هــای انجمــن در گفتگــوی کوتاهــی گفــت:  ۲۶ انجمــن 
ــن تشــویش  ــد همــه بدانیــم اگــر ای ــم و بای ــع غذایــی داری در صنای
اذهــان عمومــی بــرای کیــک انجــام می شــود لطمــه و صدمــه آن بــه 

تمــام صنعــت مــی رســد.

علــی اکبــر علیــان نــژادی )روابــط عمومــی انجمــن و مدیــر 
ــئول فودنا( مس

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 
ــا  ــدرت داشــته باشــیم مطمئن ــی ق ــه وقت ــم ک ــم در میابی ــی کنی م
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 
ــد و همچنیــن در صــادرات پرچمــداران قدرتمنــدی در  غذایــی دارن
ــرار  ــادی ق ــرور اقتص ــام ت ــه در مق ــت ک ــتند دور نیس ــت هس صنع
ــران قدرتمنــدی مــی شــود  ــرور شــامل شــما مدی ــن ت ــد و ای بگیرن

کــه توانســته ایــد ایــن صنعــت را بــه حــد عالــی بــه جایــگاه بزرگــی 
ــم در  ــاز ه ــده ب ــه در آین ــت ک ــم نیس ــد ه ــن بعی ــانید، در ضم برس
معــرض ایــن تــرور قــرار بگیریــد، مگــر در زمانیکــه ماســت ســون در 
ــد  ــه برن ــه زدن ب ــام ضرب ــی در مق ــه نوع ــود ب ــده ب ــر ش ــراق فراگی ع

ــد؟ ــده برنیامدن ــد کنن تولی
مگــر مطــرح کــردن غیرکارشناســانه موضــوع روغــن پالــم یــک تــرور 

تولیــدی بــرای صنعــت نبــود؟

امــروز نیــز تــروری دیگــر بــرای صنعــت کیک و بیســکویت الیــه ای یک 
اقــدام دیگــر از ایــن دســته اســت امــا انجمــن بایــد بــا بهره گیــری از 
مشــاوران حقوقــی شــرکت ها، یــک کارگــروه تخصصــی حقوقــی بــرای 
ــرایطی  ــن ش ــا در چنی ــد ت ــوارد تشــکیل ده ــل م ــن قبی ــری ای پیگی
بتواننــد از حقــوق صنعــت بــه عنــوان مدعــی دفــاع کننــد نــه اینکــه 

صنعــت بصــورت ناجوانمردانــه در جایــگاه متهــم قــرار بگیــرد.
کارگــروه حقوقــی می توانــد موضــوع را تــا صــدور حکــم نهایــی 
پیگیــری و بــه نتیجــه برســاند و بــا مســتندات از صنعــت دفــاع نمایــد

کارگــروه حقوقــی می توانــد کســانیکه در ایــن مســیر قصــد ضربــه بــر 
ــرار دهــد و در  ــگاه متهــم و مجــرم ق ــد در جای پیکــره صنعــت را دارن

نهایــت بــه کســی اجــازه اقدامــی علیــه ایــن صنعــت را ندهــد
کارگروه رسانه و تبلیغات

و  روابــط عمومی هــا  و  باشــد  رســانه حتمــا می توانــد روشــنگر 
شــرکت هــا بایــد بــرای تبلیغــات و آگاه ســازی توســط متخصصــان بــا 
برنامه ریــزی دقیــق و اطــالع رســانی 3۶۰درجــه ای از تمامــی جهــات 
برنامــه ی جامــع و موثــری را ارائــه دهــد تــا چــرخ تولیــد بــه حالــت 
ــزی روی  ــیر برنامه ری ــن مس ــد در ای ــش درآی ــر از پی ــول و بهت معم
تمامــی رســانه ها بایــد انجــام شــود محــدود بــه یــک رســانه نباشــیم.

و یــک پیشــنهاد هــم بــرای تولیدکنندهــا در یــک شــرایط خــاص قــرار 
ــوآوری  ــه ن ــه در زمین ــی ک ــت و اســتراتژی های ــا خالقی ــه ب ــم ک داری
ــرایط را  ــد و ش ــده را برگردان ــرف کنن ــاد مص ــد اعتم ــود دارد بای وج

بهتــر از پیــش کــرد.

صــداي
مدیـران
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ــي  ــط عل ــرب توس ــن الض ــدال( امی ــان ) م ــت نش دریاف
ســالك نجــات مدیرعامــل گــروه صنعتــي نجاتــي - آناتــا

در ایــن مراســم کــه روز یکشــنبه 23 دي مــاه 1398 در تــاالر رودکــي 
ــال  ــبت 136 س ــه مناس ــران و ب ــي ای ــاق بازرگان ــوي ات ــران از س ته
ــدگان  ــر برگزی ــد از 11 نف ــزار ش ــران برگ ــي ته ــاق بازرگان ــیس ات تاس
ــر  ــان برت ــوان کارآفرین ــي بعن ــري وصنعت ــي وهن ــي ، فرهنگ علم

ــد . ــدا گردی ــرب اه ــن الض ــود امی ــدال یادب ــر و م تقدی
آقــاي حــاج علــي ســالک نجــات از حــوزه صنایــع غذائــي منتخــب 
ــا  ــم ب ــن مراس ــد . در ای ــرب بودن ــن الض ــان امی ــن دوره نش چهارمی
ــا  اهــداي  ــي ایشــان ، ب ــت صنعت ــي و فعالی ــي از زندگ پخــش کلیپ

ــر شــد . ــود تقدی ــوح وســکه یادب ــدال ، ل ــس، م تندی
ــاب  ــاه  از انتخ ــخناني کوت ــات  در س ــالک نج ــي س ــاج عل ــاي ح آق

ــرد. ــکر ک ــم  تش ــزاري مراس ــود و برگ خ

زندگی و کسب وکار »علی سالک نجات« دارنده نشان و تندیس 
چهارمین دوره امین الضرب

کارآفریــن تبریــزی از ســال 1312 کارگاه کوچــک قندریــزی پــدر را بــه 
تدریــج توســعه داد تــا امــروز گــروه صنعتــی نجاتــی بــا برنــد آناتــا 
یکــی از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان اصلــی در صنعــت شــیرینی 

و شــکالت کشــور محســوب شــود.
بیــش از ســه هــزار نفــر در آناتــا مشــغول بــه کار هســتند و بیــش 
ــازار  ــه ب ــد و ب ــته بندی تولی ــوع بس ــوع 400 ن ــا تن ــول ب از 140 محص

ــد. ــه می کنن عرض
ــادر(  ــا )م ــا را از دو واژه آن ــام آنات ــد ن ــالک نجات می گوی ــی س عل
ــدران گرفتــه اســت. او  ــادران و پ ــرام همــه م ــه احت ــدر( و ب ــا )پ و آت
ــت  ــاس اس ــد لب ــد ُم ــکالت مانن ــیرینی و ش ــت ش ــد صنع می گوی
ــه  ــازه ای ب ــول ت ــا محص ــد دائم ــد و بای ــه روز باش ــوع و ب ــد متن بای

ــود. ــت نش ــا یکنواخ ــرد ت ــه ک ــازار عرض ب
ــان و  ــای نش ــم اعط ــن دوره مراس ــالک نجات در چهارمی ــی س عل
ــط  ــاه توس ــوم دی م ــت و س ــه روز بیس ــرب ک ــس امین الض تندی
ــن  ــوان کارآفری ــه عن ــد، ب ــزار ش ــدت برگ ــاالر وح ــران در ت ــاق ته ات
ــرد. ــت ک ــرب را دریاف ــس امین الض ــان و تندی ــی و نش ــر معرف برت
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ــانات  ــا نوس ــر ب ــه اخی ــد ده ــت در چن ــت نف ــه قیم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
قابل توجهــی همــراه بــوده و در آن ســو جریــان تحریم هــا علیــه ایــران دوبــاره 
بــه راه افتــاده اســت، اقتصــاد کشــور بــا بحران هــای 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 بین المللــی، محدودیــت منابــع، ضــرورت حفــظ و اســتمرار عرضــه 
کاالهــا و خدمــات در بازارهــای خارجــی، کاهــش فضــای عــدم اطمینــان و 
ــود  ــای موج ــعه بازاره ــی، توس ــای خارج ــت در بازاره ــطح رقاب ــش س افزای
صادراتــی و ضــرورت حضــور در بازارهــای پرریســک بین المللــی و... از جملــه 
ــع و  ــع موان ــی و رف ــادرات غیرنفت ــه ص ــن ب ــه پرداخت ــتند ک ــی هس عوامل
ــر  ــک ضــرورت اجتناب ناپذی ــوان ی ــد آن را به عن مشــکالت موجــود در فرآین

کــرده اســت.
 

وقت ُکشی با قوانین ساعتی
ــزرگ در رشــد و  امــروزه در نقــش و اهمیــت صنایــع کوچــک، متوســط و ب
ــا بررســی ها،  ــق ب ــدارد. مطاب ــدی وجــود ن توســعه اقتصــادی کشــورها تردی
بــا  یعنــی کشــورهای توســعه یافته و درحــال توســعه  هــر دو گــروه 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی الزم درصــدد ســازمان دهی، رفــع موانــع 
ــای الزم  ــاختن زمینه ه ــم س ــب وکار و فراه ــای کس ــود فض ــکالت، بهب و مش
ــع در راســتای توســعه  ــن صنای ــری هرچــه بیشــتر از ای ــه منظــور بهره گی ب
کارآفرینــی، حــل معضــل بیــکاری، افزایــش ارزش افــزوده صــادرات، توســعه 
ــواردی از  ــه و م ــد در جامع ــع درآم ــود توزی ــه بهب ــک ب ــه ای و کم منطق
ایــن قبیــل هســتند. ایــن ســه گــروه )صنایــع کوچــک، متوســط و بــزرگ( 
اســتخوان بندی اقتصــاد و صنعــت هــر کشــوری را تشــکیل می دهنــد. 
ــادی دارد،  هرچنــد بخــش صنایــع کوچــک و متوســط در جهــان ســابقه  زی
ــی متاســفانه در کشــورمان در حوزه هــای علمــی و سیاســت گذاری چنــد  ول
ــت  ــرایطی اس ــن در ش ــود و ای ــه می ش ــه آن پرداخت ــه ب ــت ک ــالی اس س
ــر اســاس آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بیــش از ۹۵ درصــد  کــه ب
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــران را بنگاه ه ــدی در ای ــی و تولی ــای صنعت واحده
تشــکیل می دهنــد کــه بیــش از ۶۰ درصــد از کل نیــروی کار بخــش صنعــت 
در ایــن بنگاه هــا مشــغول فعالیــت هســتند. بنابرایــن بــا توجــه بــه اهمیتــی 
کــه بنگاه هــا و واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در توســعه اقتصــادی کشــور 
ــد  ــر می گذارن ــا تاثی ــن بنگاه ه ــر صــادرات ای ــه ب ــی ک ــد، بررســی عوامل دارن
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 
ــده در  ــرکت های تولیدکنن ــدگان و ش ــرایط تولیدکنن ــته ش ــال گذش یک س
حــوزه بیســکویت و شــکالت مســاعد نبــود؛ به طوری کــه فعــاالن و صاحبــان 
ــط  ــا خ ــد ت ــر دری می زدن ــه ه ــه ب ــواد اولی ــه م ــرای تهی ــت ب ــن صنع ای
ــل  ــن دلی ــه ای ــن دســت انداز ب ــی کشــیده نشــود. ای ــه تعطیل تولیدا تشــان ب
بــر ســر راه تولیدکننــدگان صنعــت بیســکویت و شــکالت قــرار گرفــت کــه 
ــرکات  ــاعتی گم ــن س ــا قوانی ــور ب ــارج از کش ــه از خ ــواد اولی ــرای ورود م ب

دست اندازهای 
تولید با صدور 
بخشنـامه های 
خلـق السـاعه

امیرحسین شقاقی رئیس 
هیات مدیره شیرین نوین؛

ــه  ــه ب ــه توج ــی ک ــی از دالیل یک
ــا اهمیــت  بازارهــای خارجــی را ب
ــعه  ــه توس ــیدن ب ــد، رس می کن
اقتصــادی و جلوگیــری از کاهــش 
ــازار در  ــی میــزان ســهم ب احتمال
ــای  ــتن از چالش ه ــده و کاس آین
خارجــی  رقبــای  بــا  رقابــت 

ــت. اس
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ــن  ــدند. ای ــه رو ش ــارت روب ــدن و تج ــت، مع ــفارش در وزارت صنع و ثبت س
ــر  ــت و درحال حاض ــع را گرف ــان صنای ــی از صاحب ــدرت پیش بین ــوع ق موض
هــم هنــوز به طــور کامــل گلوگاه هــا اصــالح و برطــرف نشــده اســت؛ 
ــرک و  ــود را در گم ــت خ ــتر وق ــی بیش ــاالن بخش خصوص ــه فع به طوری ک
وزارت صمــت می گذراننــد و در نتیجــه بــرای تولیــد تمرکــزی ندارنــد. ایــن 
رونــد مایوس کننــده نتیجــه اتخــاذ قانون هــای متفــاوت روزانــه و ســاعتی از 

ــت. ــت گذاران اس ــوی سیاس س
 

و  چالش هــا  آســیب   از  حــوزه  ایــن  در  صــادرات  دیگــر،  ســوی  از 
خلق الســاعه  بخشــنامه های  صــدور  واســطه  بــه  کــه  دســت اندازهایی 
ــی اســت کــه بســیاری  ــن در حال شــکل گرفتــه بی نصیــب نبــوده اســت. ای
از فعــاالن به دنبــال پاســخ ایــن ســوال هســتند کــه بعــد از تحریم هــا کــدام 
کشــورها همچنــان خواهــان محصــوالت ایرانــی هســتند؟ ارزیابی هــا نشــان 
ــود  ــتی اداره ش ــتم درس ــا روش و سیس ــادرات ب ــرایط ص ــر ش ــد اگ می ده
بــرای تولیدکننــدگان آورده بــه همــراه خواهــد داشــت. امــا متاســفانه بــرای 
بخــش صــادرات هــم شــرایطی از ســوی سیاســت گذاران تعبیــه شــده کــه 
اشــتیاق بــرای صــادرات محصوالتــی همچــون بیســکویت و شــکالت بــا افــت 
مواجــه شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه سیاســت گذاران بایــد شــرایط 
و قوانینــی را وضــع کننــد کــه بــرای شــرکت های تولیــدی مســیر توســعه را 
همــوار کنــد. به طــور مثــال، شــرایط صــادرات بــرای تولیدکننــدگان شــیرینی 
ــیمی ها  ــزات و پتروش ــال فل ــی امث ــدگان نیمه خصوص ــکالت و تولیدکنن و ش
ــی  ــران دولت ــا یکدیگــر یکســان باشــد. سیاســت گذاران و تصمیم گی ــد ب نبای
ــا ارز  ــد ب ــادی می توان ــال اقتص ــن فع ــد، ای ــده را آزاد بگذارن ــر تولیدکنن اگ
صادراتــی خــود مــواد اولیــه مــورد نیــازش را تهیــه و بــه داخــل کشــور وارد 
ــا از  ــی حتم ــت ارز صادرات ــرای بازگش ــه ب ــدارد ک ــی ن ــن دلیل ــد. بنابرای کن
ــرار  ــم ق ــل ه ــر صــادرات و واردات در مقاب ــد. اگ ــدام کن ــق سیســتم اق طری
گیرنــد بیــش از ۵۰ درصــد مشــکالت تولیــد حــل خواهــد شــد و ۵۰درصــد 
ــت،  ــاز اس ــه مورد نی ــواد اولی ــن م ــه تامی ــوط ب ــه مرب ــا ک ــده گره ه باقی مان
توســط خــود تولیدکننــدگان بــاز می شــود. در ایــن بیــن، یــک قانــون دســت 
و پاگیــر هــم وجــود دارد کــه آن را »ورود مترتــب« می نامنــد کــه براســاس 
ــویه  ــن تس ــان معی ــدت زم ــود در م ــار وادار می ش ــه اجب ــده ب آن تولیدکنن

حســاب کنــد.
 

از مشــکالت صــادرات و تامیــن مــواد اولیــه کــه عبــور کنیــم، بایــد 
ــت بیســکویت و شــکالت  ــد صنع ــه در مســیر تولی ــر ک ــد موضــوع دیگ چن
دســت انداز ایجــاد کــرده اســت را مــورد بررســی قــرار داد. یکــی از ســواالتی 
ــه کــرات از گوشــه و کنــار شــنیده می شــود، ایــن اســت  کــه ایــن روزهــا ب
ــا محصــوالت مشــابه در کشــورهای  کــه تــوان رقابتــی محصــوالت ایرانــی ب
دیگــر تــا چــه انــدازه اســت و آیــا توانســته ایم 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 می گیــرد. محصــوالت 
تولیدشــده ایرانــی بــرای رقابــت در بازارهــای جهانــی بایــد بــا روش صحیــح 

ــاق  ــور انطب ــر کش ــب ه ــرایط مناس ــا ش ــود را ب ــوند و خ ــته بندی ش بس
دهنــد تــا محصوالتشــان به خوبــی عرضــه شــود. در ایــن شــرایط 
ــا همــه کشــورها را داراســت. امــا  ــت ب ــوان رقاب ــران ت ــوان گفــت ای می ت
بایــد پذیرفــت کــه بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه داریــم. البتــه تمــام 
کارخانه هــا اینگونــه نیســتند. در ایــن بیــن، بخشــی از قوانیــن داخلــی که 
ــکل گیری  ــد در ش ــه می کنن ــده دیکت ــر تولیدکنن ــف ب ــای مختل ارگان ه
فاصلــه کیفیــت محصــوالت ایرانــی بــا اســتانداردهای جهانــی بی تقصیــر 

نیســتند.
 

موضــوع دیگــری کــه بایــد در صنعــت بیســکویت و شــکالت زیــر 
ذره بیــن قــرار گیــرد، بحــث تامیــن و خریــداری ماشــین آالت و تجهیــزات 
صنعتــی اســت. اینکــه در زمینــه به روزرســانی ماشــین آالت صنعتــی چــه 
ــرار دارد، مســاله ای اســت  ــر ســر راه شــرکت ها ق ــی ب مشــکالت و موانع
ــیاری از  ــا بس ــد تحریم ه ــاز دور جدی ــا آغ ــت. ب ــه آن پرداخ ــد ب ــه بای ک
بنگاه هــای تولیــدی دیگــر نتوانســتند به دلیــل نقل وانتقــاالت پولــی 
ــد  ماشــین آالت صنعتــی را تولیــد کننــد. در ایــن میــان، برخــی معتقدن
ایــن خــال می توانــد بــا ماشــین آالت و تجهیــزات ســاخت داخــل پـُـر شــود. 
ــه ســاخت ماشــین آالت  ــه، در زمین ــای صــورت گرفت براســاس ارزیابی ه
صنعتــی ســازندگان داخلــی بســیار عالــی کار کرده انــد. امــا ایــن علــم بــه 
به روزرســانی نیــاز دارد کــه متاســفانه ایــن روزهــا از آن محــروم هســتیم. 
ــاز  ــا ب ــده ایم، ام ــکا ش ــه خودات ــن زمین ــت در ای ــوان گف ــن می ت بنابرای
ــی  ــا موضــوع خودکفای ــا نیازمندیم.ام ــه روز شــده در دنی ــم ب ــه عل هــم ب
تنهــا در بخــش ماشــین آالت 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 
ــه  ــت از آن دارد ک ــا حکای ــاز دارد. واکاوی ه ــی نی ــه ارزیاب ــم ب ــت ه اس
ــیرینی و  ــه در ش ــواد اولی ــه م ــل در تهی ــی کام ــرای خودکفای ــرایط ب ش
ــوده، امــا دالل هــا و ســودجویان کــه  شــکالت در گذشــته هــم فراهــم ب
ــن  ــن بی ــود. در ای ــام ش ــن کار انج ــد ای ــد نمی گذارن ــتی در کار دارن دس
سیاســت های دولــت هــم به گونــه ای در ایــن بخــش چیــده شــده اســت 
کــه بیشــتر نقــش حمایت گــر از ایــن طیــف را دارد. زیــرا در سیاســت ها 
ایــن موضــوع محــرز شــده کــه اجــازه ورود مــواد اولیــه  تولیدکننــده را 
ــرود  ــه مط ــن معادل ــر ای ــد. اگ ــط می دهن ــده غیرمرتب ــک واردکنن ــه ی ب
شــود، قطعــا هــم قیمت هــای مــواد اولیــه کاهــش پیــدا می کنــد و هــم 
ــه  ــزوده ای ک ــه ارزش اف ــه ب ــا توج ــد بود.ب ــترس خواهن ــه در دس همیش
تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت در اقتصــاد کشــور ایجــاد می کننــد، 
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 اصــالح کنــد تــا قوانیــن ســنگین دولتــی 
ــدارد ســد راه  ــده شــیرینی و شــکالت ن ــه تولیدکنن ــچ ربطــی ب ــه هی ک

توســعه و بالندگــی ایــن صنعــت نشــود.

منبع : دنیای اقتصاد
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عابدینــی، مدیــر عامــل بیســکویت گرجــی در بــاره ی 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 می گیرنــد. واحــد مارکتینــگ بــا ارزیابــی محصــوالت 
ــورو  ــات ی ــی گزارش ــی، بررس ــی و خارج ــای داخل ــد در بازاره جدی
مانیتــور و همچنــن نقطــه نظــرات مشــتریان را مــورد بررســی قــرار 
ــج حاصــل از  ــه بررســی نتای ــق و توســعه ب ــد. واحــد تحقی ــی ده م
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 
ــج  ــی گزارشــات و نتای ــت تمام ــی دهــد و در نهای ــه م پخــش را ارائ
از طریــق جلســات مســتمر کمیتــه طراحــی محصــول پیگیــری مــی 

شــود. 
ــای  ــال ه ــی در س ــکویت گرج ــرکت  بیس ــزود: ش ــه اف وی در ادام
ــه محصــوالت ســالمت محــور،  ــوآوری و ورود ب ــرد ن ــا رویک ــر ب اخی
ــود  ــه خ ــور را ب ــل کش ــکویت داخ ــازار بیس ــده ای از ب ــهم عم س

شــرکت بیســکویت گرجــی نــگاه کامــال ویــژه ای بــه بحــث نــوآوری در صنعــت فــرآورده هــای آردی دارد و تمامــی 
تــالش خــود را در جهــت جــذب، آمــوزش نیروهــای متخصــص و اســتفاده از تکنولــوژی هــای جدیــد در خطــوط تولیــد و 

آزمایشــگاه  همچــون Texture Analyzer، Water Activity Meter و ســایر دســتگاه هــای تخصصــی دارد. 

انتخاب بیسکوپالس  به عنوان محصول نوآورانه 
ایرانی در چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول 

برتر ایرانی

ــد  ــوط جدی ــدازی خط ــه راه ان ــر ب ــه منج ــت ک ــاص داده اس اختص
و تکمیــل ظرفیــت اســمی و نوســازی ســالن هــای تولیــد گردیــده 
ــه  اســت . از محصــوالت ســالمت محــور ایــن شــرکت، مــی تــوان ب

ــرد ــاره ک ــکوپالس اش ــول بیس محص
محمدفاضــل عابدینــی در پاســخ بــه انگیــزه حضــور در این جشــنواره 
پاســخ داد: چهارمیــن جشــنواره ملــی نــوآوری محصــول برتــر ایرانــی 
ــی  ــت از نوآوری هــای داخل ــی و حمای ــا هــدف توســعه اقتصــاد مل ب
ــت  ــاوری و صنع ــم، فن ــت گذاری عل ــکده سیاس ــت پژوهش ــه هم ب
دانشــگاه صنعتــی شــریف و بــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ علــم 
، فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــور در  ــی کش ــای حاکمیت ــایر نهاده ــارکت س ــز مش ــوری و نی جمه
مــورخ 1۷ بهمــن  برگــزار شــد ، بیســکوپالس بــه عنــوان محصــول 

نوآورانــه ایرانــی درگــروه محصــوالت غذایــی معرفــی شــد 
در ایــن جشــنواره بــرای ارزیابــی محصــوالت و خدمــات نــوآور 
کســب وکارها، از مــدل STAGE- GATE اســتفاده شــد کــه 
ــر در  ــرکت های معتب ــت ش ــل موفقی ــاس عوام ــر اس ــدل ب ــن م ای

محمدفاضل عابدینی، مدیرعامل بیسکویت گرجی
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حــوزه نــوآوری توســعه پیــدا کــرده و از ســوی موسســات بین المللــی 
ــن  ــکا )APQC( و انجم ــت آمری ــره وری و کیفی ــز به ــون مرک همچ
ــه  ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــول )PDMA( م ــعه محص ــت و توس مدیری

اســت.
ــای  ــرکت ه ــه ش ــول نوآوران ــم ۲۲ محص ــن مراس در ای
بــزرگ صنعتــی و خدماتــی پــس از بررســی در کمیتــه 
ــکل  ــی متش ــه علم ــد کمیت ــنواره و تایی ــی جش ارزیاب
از اســاتید دانشــگاه و متخصصیــن حــوزه نــوآوری 
ــه  ــق ب ــد، موف ــب کردن ــر را کس ــورد نظ ــاز م ــه امتی ک
کســب گواهینامــه و لــوح زریــن نــوآوری محصــول برتــر 
ــدی  ــاس جمع بن ــر اس ــدند. ب ــال 13۹8 ش ــی س ایران
ــوآوری  ــن ن ــوح زری ــی جشــنواره، ل ــی واحــد ارزیاب نهای
محصــول برتــر ایرانــی در ســال ۹8 بــه خاطــر محصــول 
ــق  ــی تعل ــکویت گرج ــرکت بیس ــه ش ــکوپالس  ب بیس

ــت. گرف
عابدینــی در ایــن گفتگــو بــه مزایــای بیســکوپالس نیــز 
ــای  ــال ه ــژه در س ــه وی ــودکان ب ــت: ک ــت و گف پرداخ
اول زندگــی بــه دلیــل ســرعت رشــد جســمی و تکامــل 

ــد. از  ــل توجهــی دارن ــاز قاب ــی نی ــه ویتامیــن و امــالح معدن مغــزی، ب
ــدار  ــده شــیرخوار، مق ــه حجــم کوچــک مع ــا توجــه ب ســوی دیگــر ب

مــواد غذایــی کــه در هــر وعــده مــی توانــد مصــرف شــود نیازهــای 
تغذیــه ایــی او را نمــی توانــد فراهــم کنــد. بنابرایــن مصــرف 
ــای  ــده ای از  نیازه ــش عم ــد بخ ــی توان ــده م ــی ش ــکویت غن بیس
یــک روز کــودک را تامیــن کــرده و انتخابــی مناســب بــرای تامیــن 

ریزمغــذی هــا باشــد.
بیســکویت کــودک بــا برنــد بیســکوپالس بــا دوازده 
 ,9_B  ,7_B  6_B  ,5_B,3_B,2_B,( ویتامیــن 
D, E, A, C  B, 12_B_1 ( و پنــچ امــالح )روی، 
ــده  ــازی ش ــی س ــد( غن ــن و ی ــلنیوم، آه ــس، س م
اســت و مناســب کــودکان بــاالی ۶ مــاه مــی باشــد. 
ــز  ــن محصــول دارای  بســته بنــدی لفــاف متاالی ای
ــوده و  ــت ب ــور و رطوب ــل ن ــرای محافظــت در مقاب ب
ــه آن اطالعــات الزم از ویژگــی هــای  ــر روی جعب ب

ــده اســت . محصــول درج ش
ایــن محصــول بــه عنــوان یــک میــان وعــده کامل و 
مغــذی مناســب  بــرای کــودکان مــی باشــد کــه در 
گذشــته نیــز  موفــق بــه کســب تاییدیــه از انجمــن 
علمــی تغذیــه کــودکان ایــران و تندیــس بلوریــن از 

جشــنواره صنعــت ســالمت محــور شــده اســت.

بیسکویت کودک با برند 
بیسکوپالس با دوازده 

ویتامین و پنچ امالح )روی، 
مس، سلنیوم، آهن و ید( غنی 

سازی شده است و مناسب 
کودکان باالی 6 ماه است.

 این محصول دارای  بسته 
بندی لفاف متاالیز برای 
محافظت در مقابل نور و 

رطوبت بوده و بر روی جعبه 
آن اطالعات الزم از ویژگی 

های محصول درج شده است. 
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اهمیــت و نقــش شــبکه »توزیــع 
مویرگــی« در ســازمان های فــروش

ــری را  ــده اســت کــه مشــتری نقــش پراهمیــت و فعال ت ــت میــان شــرکت های پخــش ســبب گردی در ســال های اخیــر، توســعه رقاب
نســبت بــه قبــل داشــته باشــد؛ درنتیجــه شــرکت ها بــه دنبــال ایجــاد رضایــت و بــه دنبــال آن، وفــاداری مشــتری می باشــند. بــر مبنــای 
مطالعــه رفتــار مشــتریان، اثبات شــده اســت کــه تأمیــن رضایــت مشــتری به تدریــج ســبب ایجــاد حــس وفــاداری و اعتمــاد بــه شــرکت 
ــه  ــا اســتفاده از خدمــات ب ــد مجــدد محصــوالت ی ــرای خری ــر آنکــه بارهــا و بارهــا ب ــادار عــالوه ب در مشــتری خواهــد شــد. مشــتری وف
شــرکت موردعالقــه خویــش رجــوع می کنــد، به عنــوان عامــل مضاعــف در زمینــه تبلیــغ محصــوالت و خدمــات ســازمان، از طریــق توصیــه 
و ســفارش بــه خویشــاوندان، دوســتان و یــا ســایر مــردم نقشــی حائــز اهمیــت در ارتقــای میــزان ســودآوری و بهبــود تصویــر ســازمان در 

ذهــن مشــتریان بالقــوه ایفــا می کنــد. 
در شــماره ی 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 خرده فــروش دارد پرداختیــم
ــا و محاســن  ــه مزای ــه اینکــه یکــی از ســاختارهای ســنتی توزیــع کاال از طریــق شــبکه هــای توزیــع عمــده فروشــی اســت ب ــا توجــه ب ب
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 :

مدیریت توزیع فیزیکی
مدیریــت توزیــع فیزیکــی در ارتبــاط بــا اطمینــان از تولیــد محصول 
ــه برجســته از  ــان جنب ــه هم ــکان مناســب اســت. ک ــان و م در زم
ــی از  ــات بازاریاب ــی اســت. بیشــتر تجربی ــی عموم ــت بازاریاب مدیری
ــان جنــگ  ــه شــده اســت. در زم ــام گرفت ــی اله ــن هــای نظام زمی
ــتیبانی  ــران پش ــام افس ــره و ویتن ــای ک ــگ ه ــی دوم و جن جهان
ــرای ارســال غــذا  ــع فیزیکــی را بصــورت گســترده ب مدیریــت توزی
ــکار  ــه نقــاط جنگــی ب اســلحه و دارو و… از کلیــه نقــاط جهــان ب
ــرای اســتفاده در  ــی ب ــه بازاریاب ــد. مهــارت نظامــی ک ــرده ان مــی ب
ــام  ــتیک ن ــروزه لجس ــت ام ــکار گرف ــی ب ــع فیزیک ــت توزی مدیری
دارد. در گذشــته نگهــداری موجــودی هــای زیــاد کاال و مــواد خــام 
ــود. امــروزه بخــش خصوصــی  ــرای ســازمان هــا امــری متــداول ب ب
و صنایــع علــی رغــم خــط مشــی هــای متفــاوت و دیــدگاه هــای 
مختلــف میــزان موجــودی هــای خــود را در حداقــل ممکــن نــگاه 
ــرمایه  ــالف س ــودی ات ــد موج ــش از ح ــداری بی ــد. نگه ــی دارن م
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 
ــرای  ــت مشــتریان ب ــد در حقیق ــی رون ــکار م ــی ب ــزار رقابت ــک اب ی

محصوالتــی کــه بــه موقــع ارســال مــی شــوند برتــری قائلنــد ..
مزایا توزیع مویرگی :

- جمع آوری اطالعات دقیق تر و به روزتر از بازار
- پوشش بیشتر بازار

- ارتباطات گسترده تر با مشتریان
- کاهش ریسک از دست   دادن مشتری 

- کاهش سوختی پول
- افزایش قدرت چانه زنی شرکت

- کاهش احتمال شکل گیری رقبای جدید
- کاهش امکان زیرفروشی

- جریان دائم نقدینگی
- امکان تفویض اختیار بیشتر به شعبات.

درکنــار مزایــای اصلــی یــاد شــده بــرای نظــام توزیــع مویرگــی، ایــن 
ــع و  ــای توزی ــتراتژی ه ــز دارد. در اس ــری نی ــای دیگ ــتم، مزای سیس
ــا  ــی ی ــع مویرگ ــا توزی ــی از اســتراتژی ه پخــش خــرده فروشــی، یک
توزیــع وســیع مــی باشــد. توزیــع مویرگــی یــا وســیع، بــه معنــی عرضه 
ــن اســتراتژی  ــروش اســت. معمــوالً ای ــاد مجــاری ف کاال در تعــداد زی
ــه مشــتریان حــق انتخــاب  ــرد ک ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــی م زمان
شــان تنهــا محــدود بــه یــک برنــد نباشــد و محصــوالت بایــد در هــر 
ــند.  ــترس باش ــل دس ــته اند قاب ــتریان خواس ــه مش ــی ک ــکان و زمان م
بــه عبــارت دیگــر، اگــر یــک برنــد در دســترس نباشــد، مشــتری بــه 

ســادگی یکــی دیگــر را انتخــاب مــی کنــد ..
نتیجه گیری :

ــت،  ــش رقاب ــش و افزای ــای پخ ــرکت ه ــزون ش ــد روز اف ــروزه رش ام
یــا  توزیــع و مشــکالت سیســتمی  افزایــش هزینه هــای ســربار 
فرآینــدی باعــث شــده اســت تا شــرکت هــای توزیــع و پخــش مویرگی 
بــه دنبــال اصــالح 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 

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

قسمت دوم
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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 
ــه  ــن در عرص ــیوه نوی ــک ش ــوان ی ــی بعن ــع مویرگ ــان توزی ــن می ای
ــع و شــاخه-های تولیــدی بســیار  ــد در بعضــی صنای ــع مــی توان توزی
کارآمــد و مفیــد باشــد و نمــی تــوان از رفتــن بــه ســمت ایــن رویکــرد 
ــا  ــاه و ب ــه ســمت افزایــش رف ــرا تفکــر مشــتریان ب ــاب کــرد. زی اجتن
وجــود کثــرت رقبــا توجــه هــر چــه بیشــتر بــه مشــتریان و محبوبیــت 
مشــتری غیــر قابــل انــکار اســت. بــه نظــر یــک شــبکه توزیــع مویرگــی 
ــد  ــالی خــود کار خواه ــد شــد و در حــد اع ــل خواه ــی کام در صورت
کــرد کــه در کنــار یــک سیســتم CRM پویــا شــکل گرفتــه و حیــات 
یابــد. بدلیــل اینکــه سیســتم توزیــع مویرگــی قطعــاً بایــد ماننــد یــک 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــا باش ــال و پوی ــده دارای مکانیســمی فع ــود زن موج
ــط  ــرای محی ــادی ب ــکالت زی ــد مش ــع کارام ــتم توزی ــاب سیس انتخ
ــد حاصــل از ســوخت  ــه همــراه مــی آورد. انتشــار مــواد زای زیســت ب
هــای فســیلی وســایل حمــل و نقــل می توانــد دارای پیامدهــای 

گســترده ای در حــوزه زیســت محیطــی و نیــز حوزه هــای 
ــن  ــرات در ای ــث تغیی ــی باشــد و باع اقتصــادی – اجتماع

ســطوح گــردد ..

بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت مدیریــت توزیــع فیزیکــی 
کــه اهمیــت آن در کنــار ســایر عناصــر آمیختــه بازاریابــی 
ــد  ــک تولی ــات ی ــت حی ــوان گف ــی ت ــرد م ــی گی ــرار م ق
ــتگی دارد  ــدات آن بس ــع تولی ــه توزی ــرکت ب ــده و ش کنن
ــرکت در  ــه ش ــر چ ــت و ه ــر اس ــاب ناپذی ــن اجتن و ای

ــز  ــود نی ــای خ ــتراتژی ه ــایر اس ــد در س ــر باش ــق ت ــع موف ــر توزی ام
ــیوه  ــک ش ــوان ی ــی بعن ــع مویرگ ــان توزی ــن می ــت. در ای ــق اس موف
نویــن در عرصــه توزیــع مــی توانــد در بعضــی صنایــع و شــاخه هــای 
ــه  ــن ب ــوان از رفت ــی ت ــد و نم ــد باش ــد و مفی ــیار کارآم ــدی بس تولی
ســمت ایــن رویکــرد اجتنــاب کــرد. زیــرا تفکــر مشــتریان بــه ســمت 
ــه  ــر چــه بیشــتر ب ــا توجــه ه ــرت رقب ــا وجــود کث ــاه و ب ــش رف افزای
مشــتریان و محبوبیــت مشــتری غیــر قابــل انــکار اســت. بــه نظــر یــک 
ــد  ــد و در ح ــد ش ــل خواه ــی کام ــی در صورت ــع مویرگ ــبکه توزی ش
 CRM ــک سیســتم ــار ی ــه در کن ــرد ک ــد ک ــود کار خواه ــالی خ اع
ــع  ــتم توزی ــه سیس ــل اینک ــد. بدلی ــات یاب ــه و حی ــکل گرفت ــا ش پوی

ــده دارای مکانیســمی  ــک موجــود زن ــد ی ــد مانن ــاً بای ــی قطع مویرگ
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 
می توانــد دارای پیامدهــای گســترده ای در حــوزه زیســت محیطــی و 
ــرات در  ــز حوزه هــای اقتصــادی – اجتماعــی باشــد و باعــث تغیی نی

ــن ســطوح گــردد .. ای

حمــل و نقــل یکــی از بخــش هــای عمــده و اصلــی مصــرف کننــده 
انــرژی اســت. بیشــتر وســایل حمــل و نقــل از ســوخت هایــی 
ــص  ــا ناق ــوخت ه ــن س ــر ای ــد. اگ ــی کنن ــتفاده م ــی اس هیدروکربن
بســوزند، تولیــد آلودگــی مــی کننــد. بــا وجــود اینکــه وســایل نقلیــه 
ــی  ــررات زیســت محیطــی آلودگ ــت مق ــه عل ــته ب ــه گذش نســبت ب
کمتــری ایجــاد مــی کننــد، امــا در عمــل ایــن امــر بــه دلیــل افزایــش 
تعــداد وســایل نقلیــه و میــزان اســتفاده ای کــه از هــر یــک از آنهــا 
مــی شــود، بــی اثــر شــده اســت. ســوخت هــای کــم آلــوده کننــده 
مــی تواننــد آلودگــی را کاهــش دهنــد. در حــال حاضــر 
ــع  ــده گاز مای ــوده کنن ــم آل ــوخت ک ــن س ــول تری معم
اســت. هیــدروژن نیــز یــک ســوخت اســت، حتــی از گاز 
ــر  ــک روش دیگ ــد. ی ــی کن ــوده م ــوا را آل ــر ه هــم کمت
ــش  ــه کاه ــت ک ــه اس ــایل نقلی ــی وس ــردن کارای ــاال ب ب
آلودگــی و اتــالف را بوســیله ایجــاد کاهــش در مصــرف 
ــه همــراه دارد. اگــر امــکان اســتفاده از نیــروی  ــرژی ب ان
ــد،  ــته باش ــود داش ــه وج ــایل نقلی ــیته در وس الکتریس
موتورهــای الکتریکــی بهتریــن و کاراترین گزینه هســتند. 
راه دیگــر تولیــد انــرژی بــا اســتفاده از ســلول هــای ســوختی اســت 
ــر موتورهــای حرارتــی مرســومی  ــا پنــج براب کــه کارایــی شــان در ت
اســت کــه در وســایل نقلیــه وجــود دارد. یــک روش ترکیبــی و بســیار 
موثــر طراحــی وســایل نقلیــه زمینــی بــه شــکلی اســت کــه مقاومــت 
هــوا در مقابــل آن کــم شــود، زیــرا ایــن وســایل هفتــاد و پنــج درصــد 
ــر مقاومــت هــوا مــی کننــد. روش  ــرژی خــود را صــرف غلبــه ب از ان
دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بازیافــت نمــودن انــرژی اســت کــه در 
ــک  ــد ی ــن روش نیازمن ــری ای ــی رود. بکارگی ــز از دســت م ــر ترم اث

وســیله نقلیــه پیچیــده تــر مــی باشــد .
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حیات یک تولید کننده و 
شرکت به توزیع تولیدات 

آن بستگی دارد و این 
اجتناب ناپذیر است و هر 
چه شرکت در امر توزیع 
موفق تر باشد در سایر 
استراتژی های خود نیز 

موفق می باشد.
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اســتراتژی های کســب و کار در مقابــل 
تهدیدهــای خــارج از تولید

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 کیک هــای مشــکوک بــه آلودگــی و وجــود قــرص در آن مطــرح شــد بــدون اینکــه مخاطــب پیگیــر علــل 
ــای  ــراردادن محصول ه ــب در ق ــادی مخاط ــاهد  بی اعتم ــان ش ــن زم ــود در کوتاه تری ــر بش ــار خب ــت و اعتب ــا صح و ی
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.

SWOT استراتژی
ــی  ــه الزام ــر مجموع ــرای ه ــرد ب ــن راهب ــه در ای ــی ک ــن اقدام اولی
اســت، شناســایی صحیــح توانمنــدی و یــا نقــاط ضعــف درون 

ــت ــازمانی اس س
ــک  ــد و عرضــه ی ــا و عوامــل دخیــل در تولی ــه ذینفع ه ــه مجموع ب
محصــول در داخــل یــک ســازمان عوامــل داخلــی یــا درون ســازمانی 

گفتــه مــی شــود.

امــا توجــه داشــته باشــیم اگــر در یــک شــرکت محصــوالت مختلفــی 
ــا یکدیگــر،  ــودن محصــوالت ب ــه دلیــل متفــاوت ب ــا ب تولیــد شــود ام
ــا  ــر اســتراتژی آن محصــول ب ــذار ب ــر گ ــی تأثی ــل داخل ــل عوام تحلی
ــری  ــز SWOT متفاوت ت ــاوت و در نتیجــه آنالی محصــول دیگــر متف

نیــز خواهنــد داشــت:
• گردش مالی

• کارکنان
• دارایی و سرمایه

علی اکبر علیان نژادی - کارشناس روابط عمومی  
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• مواد اولیه
• ساختار
• و …

ــیم  ــتراتژی ترس ــوع اس ــن ن ــتفاده از ای ــح در اس ــل صحی ــرای تحلی ب
ــی  ــی م ــی بصــورت کل ــری دقیــق الزم اســت ول ــدازه گی جــدول و ان

ــت ــوان  در دوحال ت
1- نقاط قوت درون سازمان + تهدید برون سازمان

۲- نقاط ضعف درون سازمان + تهدید برون سازمانی
بــه راهکارهــای ایــن نظریــه در مواجهــه بــا تشــویش اذهــان 
ــد  ــوان تهدی ــه عن ــه ای ب ــای الی ــی کیک ه ــر آلودگ ــوم ب عم

ــم: ــازمانی  می پردازی ــرون س ب
ــرون  ــد ب ــازمانی و تهدی ــوت درون س ــاط ق 1 - نق
ــن اســت  ــدف ســازمان ای ــت ه ــن موقعی ــازمانی؛  در ای س
ــاط  ــا اســتفاده از نق ــا ب ــی اســتفاده شــود ت ــه از روش های ک
قــوت داخلــی از تاثیــر منفــی تهدیــدات خارجــی جلوگیــری 

ــرد. ــن بب ــدات را از بی ــود تهدی ــی ســعی ش ــود و حت ش
در مــورد کیــک هــای آلــوده بــه قــرص بعــد از اینکــه اعــالم 
ــد  ــدام خــارج از تولیــد اســت بای می شــود کــه ایــن یــک اق
در نظــر داشــته باشــیم کــه اعتمــاد مخاطــب از نــوع بســته 
بنــدی کــه امــکان هرگونــه صدمــه را دارد مــی توانــد از بیــن 
رفتــه باشــد و یــک واحــد تولیــدی بــا بهره گیــری از تغییــر، 

ــی  ــر نوع ــد ب ــد تاکی ــازمانی می توان ــدی درون س ــت و توانمن خالقی
بســته بنــدی داشــته باشــد کــه هــم متفــاوت و هــم مطمئــن اســت 

را مطــرح کنــد
ــن  ــا ای ــه ب ــر از مواجه ــی دیگ ــمندانه اقدام ــح و هوش ــات صحی تبلیغ
تهدیــد در ایــن قاعــده اســت، تبلیغاتــی کــه جــدای از تجــاری بــودن  

بایــد آگاهــی بخــش باشــد و حــس خوبــی را بــه مشــتری منتقــل 
نمایــد

مــورد بعــدی را مــی تــوان بــرای کارخانــه هــای بــزرگ ایجــاد برنــد 
جدیــد برشــمرد کــه محصــول را بــا نــام تجــاری جدیــد و ظاهــری 
ــوراد  ــرد و م ــنهاد ک ــد پیش ــی کن ــی م ــتری معرف ــه مش ــد ب جدی
مختلــف کــه مــی تــوان بــه آن در تحلیــل صحیــح تــر از 

ــه آن پرداخــت توانمنــدی داخلــی ب
ــرون  ــازمان و تهدیدب ــف درون س ــاط ضع 2 - نق

ــازمانی؛ س
هــدف از ایــن اســتراتژی، کــم کــردن نقــاط ضعــف داخلــی 
ــت.  ــی اس ــط خارج ــی از محی ــدات ناش ــز از تهدی و پرهی
معمــوال در چنیــن شــرایطی ســازمان در وضعیــت مخاطره 
آمیــز قــرار دارد کــه مــی توانیــم از روش تدافعــی تعلیــق 
ــا  ــا ب ــا و ی ــه ه ــری در هزین ــد، رهب ــش تولی ــت، کاه موق
ــه شــرکت های  ــوق، پیوســتن ب ــی شــدن شــرایط ف طوالن
ــتگی  ــران ورشکس ــا از بح ــرار داد ت ــر ق ــد نظ ــر را م دیگ

خــارج شــد.
استراتژی پورتر چه می گوید

اســتراتژی های رقابتــی در نظریــه »پورتــر« براســاس 
ــن می شــود،  ــز تدوی ــا تمرک ــز ی ــه قیمــت، تمای ســه مولف
پشــمک  بســتنی(،  الیــه  بــا  بیسکواستار)بیســکویت 
ــت  ــه دارای قیم ــل ک ــن قبی ــی از ای ــنپ و نمونه های ــکالتی، اس ش
مشــابه و یــا خاصــی بــا ســایر رقبــای خــود هســتند، از ایــن قاعــده 
ــتریان  ــاب مش ــت انتخ ــد در اولوی ــه می توانن ــد ک ــروی می کنن پی
ــرد  ــن راهب ــه  ای ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــه نبای ــد والبت ــرار گیرن ق
ــگاه  ــازار جای ــد در ب ــه بتوان ــکا هســت ک ــل ات ــان تازگــی قاب ــا زم ت

ــد. ــت نده ــودش را از دس ــز خ متمای
ــه  ــد دانســت ک ــوده، بای ــای آل ــن کیک ه ــام دروغی در بحــران و اته
در دو مرحلــه زمــان اتهــام و  مرحلــه پــس از بحــران قــرار خواهیــم 

گرفــت
ــه  ــری در هزین ــرار دادن رهب ــر ق ــد نظ ــن م ــه ی اول ضم در مرحل

ــرار داد  ــازمان ق ــات س ــر حی ــز را ب ــد تمرک بای
ــز  ــر تمای ــوان تمرکــز ب ــد بت ــه پســا بحــران اتهــام بای ــا در مرحل ام

ــم ــا بگیری ــر رقب ــازار ملتهــب را از دیگ ب
ــوس ســرخ،  ــک اقیان ــد ی ــه مانن ــازار ب ــه ب ــه ک ــن مرحل ــی در ای ول
ــف اســت و التهــاب  ــدد و شــرایط ملتهــب مختل ــای متع دارای رقب
ــه  ــم ب ــک ه ــرص در کی ــود ق ــه وج ــی ب ــان عموم ــویش اذه تش
ســرخی ایــن اقیانــوس افــزوده اســت و پیــدا کــردن یــک اقیانــوس 

ــم اســت. ــور بیشــتر بســیار مه ــت و مان ــرای فعالی ــی آرام ب آب

 بهره گیری از تغییر، 
خالقیت و توانمندی 

درون سازمانی 
می تواند تاکید بر 
نوعی بسته بندی 

داشته باشد که هم 
متفاوت و هم مطمئن 

باشد

تبلیغات تجاری با 
راهبرد آگاهی بخشی 

باید باشد و حس 
خوب را به مخاطب 

منتقل نماید
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مختصری از مجموعه بازرگانی میالن فرآیند آترین بفرمائید؟
شــرکت میــالن فرآینــد حاصــل و رویکــرد تجربــه هــای علمــی دوســتان در گذشــته صنعــت غــذا اســت کــه بــا نگاهــی دانش بنیــان و همچنیــن 

ارائــه خدمات دهــی بــر پایــه علــم و تجربــه بــه تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان صنعــت غــذا شــکل گرفــت. 
مــا در دســتور کار خــود ارائــه مشــاوره و خدمت رســانی را از مرحلــه واردات و تامیــن مواد اولیــه غذایــی و تجهیــزات ازمایشــگاهی تــا انتهــای 
ــا زیر ســاخت های کشــور و بومی ســازی شــده موادهــای اولیــه را در  فراینــد و محصــول قــرار دادیــم  و تفکــری نویــن از تولیــد محصوالتــی ب

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 میــالن فرآینــد آتریــن نســل ســوم یــک شــرکت در توســعه، بازرگانــی، تولیــد و تامیــن اســت. مــا 
ــه تولیــد و صنعــت داشــته ایم. مثــل مجموعه هایــی چــون صنعــت شــیمی، الکتــرو  در گذشــته فعالیت هایــی در کســب و کارهــای وابســته ب
ــا اضافه شــدن خــود  ــان قشــم کــه تمامــی مجموعه هــای نامبــرده همچنــان فعــال هســتند امــا ب حــرارت تدبیــر، ماهــان پیشــرو صنعــت رای
بنــده بــه بدنــه اصلــی شــرکت تصمیــم هیئــت مدیــره بــرآن شــد کــه مجموعــه مســتقل از مجموعه هــای فــوق در جهــت بازرگانــی و تامیــن 
ــژه ای جهــت  ــالش وی ــا ت ــرای مشــتری و برندســازی م ــورد اعتمادســازی ب ــرد. در م ــه در صنعــت غــذا شــکل بگی مواداولی
ــت  ــب فعالی ــا قال ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــی کرده ای ــای مدیریت ــه و IMS و ایزوه ــک پارچ ــت ی ــتم های مدیری ــازی سیس پیاده س

بومی ســازی امولســیفایرها و اســتابالیزرهای 
ــکالت ــیرینی و ش صنعت ش

 بصــورت مختصــر و مفیــد خدمتتــان عــرض می نمایــم کــه در تالش هســتیم بــرای تولیــد امولســیفایرها 
ــه تولیــدات داخلــی خودمــان کــه کامــال  و اســتابالیزرهای غذایــی در بحــث صنعــت شــیرینی و شــکالت ب

بومی ســازی شــده و بــر پایــه اســتفاده از Rawmaterial ایرانــی اســت برســیم،
 ایــن مطلــب را »آتریــن جمــال خانــی« عضــو هیئــت مدیــره شــرکت میــالن فرآینــد، مدیریــت عامل شــرکت 
میــالن 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 می خوانیــم

گفتگو با مدیر عامل شرکت میالن فرآیند
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بازرگانــی اجرایــی شــود.
ــروش  ــا از خــود ف ــرای م ــا مشــتری و CRM آن ب ــاط ب حــس ارتب
ــبد  ــا س ــه ت ــا » از مزرع ــازمانی م ــعار س ــه در ش ــت ک ــر اس واجب ت

ــل لمــس اســت. ــواده « مــی باشــد قاب خان

شــما تاکیــد بــر »حفــظ زنجیــره تامیــن و پایــدار از مزرعــه 
ــق  ــرای تحق ــارت ب ــی نظ ــد، ول ــواده« کردی ــبد خان ــا س ت

ــق دارد؟ ــا واقعیــت تطاب ایــن شــعار، چقــدر ب
بایــد روراســت بــا مشــتری خــود و شــما باشــم متاســفانه در شــرایط 
ــگاه می کنیــم حفــظ  کشــور کــه از هــر بعــد اقتصــادی و سیاســی ن

زنجیــره تامیــن و پایــدار یــا SSCM یکــی از 
و  بازرگانــی  شــرکت های  تمامــی  دغدغه هــای  

ــت. ــن کاال اس تامی
امــا در مجموعــه تــالش بــر ایــن اســت کــه بتوانیــم 
ــص،  ــر، ترخی ــه کمت ــدون وقف ــان را ب محصوالت م
توزیــع و مدیریــت کنیــم شــاید بــه خاطــر همیــن 
ــه SSCM محدودیت هایــی  حــس ســازمان  مــا ب
بــرای توســعه و رشــد مــا و حتــی باالبــردن گــردش 
مالــی بــه وجــود آمــده کــه امیدواریــم بــا اســتفاده 
از همــکاری و همیــاری تیــم خوبمــان از پــس ایــن 

مشــکل در آینــده بربیاییــم.

ــد  ــورد تایی ــول م ــان از محص ــه موفق ت تجرب
ــارکت  ــتاورد مش ــه دس ــواده ک ــبد خان در س

ــد؟ ــام ببری ــد ن ــت را می توانی شماس
خدمتتــان بایــد عــرض کنــم کــه مــا اعتقــاد داریــم 
ــردن  ــف آن عملک ــت دادن و مخال ــه شــعار صداق ک
ــد  ــعارزدگی خواه ــب و ش ــار تخری ــه را دچ مجموع

ــدگان  ــه شــما و خوانن ــن پرســش را ب ــرای همیــن پاســخ ای کــرد. ب
ــاید  ــه ش ــتیم ک ــوری هس ــا در کش ــه م ــم ک ــه می ده ــم اینگون فهی
بتوانــم بگویــم ۵۰ تــا ۶۰ درصــد مــواد اولیــه مــا وابســته بــه 
ــت و  ــا اس ــر اروپ ــه آخ ــد و در مرحل ــن و هن ــون چی ــورهای چ کش
ــزی کاال  ــدر در ممی ــز آنق ــکاران نی ــا و هم ــدرت شــرکت م ــاید ق ش
بــاال نباشــد کــه بتــوان خیلــی از محصــوالت را بــا عنــوان درجــه یــک 
وارد کــرد، امــا بــا توجــه بــه نــگاه خــود بنــده و شــرکت نســبت بــه 
ــن  ــختگیری ها و حداکثرتری ــن س ــود حداقل تری ــاری خ ــرکای تج ش
ــدی خارجــی خواســتار  ــوب را از شــرکت های تولی ــای مطل کیفیت ه

هســتیم.

ــیرینی و  ــت ش ــرای صنع ــازه را ب ــکار ت ــده و ابت ــه ای چ
ــه آن  ــاده ارای ــه آم ــد ک ــی داری ــع غذای ــکالت و صنای ش

ــتید؟ هس

ــا  ــال 13۹۹ ت ــزان در س ــما عزی ــه ش ــی را ب ــای خوب ــژده؛ خبره م
1۴۰۰ در مــورد اتفاقــات جدیــد در مجموعــه خواهــم داد . بصــورت 
مختصــر و مفیــد خدمتتــان عــرض می نمایــم کــه در تــالش هســتیم 
بــرای تولیــد امولســیفایرها و اســتابالیزرهای غذایــی در بحــث 
ــه  ــان ک ــی خودم ــدات داخل ــه تولی ــکالت ب ــیرینی و ش ــت ش صنع
 Rawmaterial ــه اســتفاده از ــر پای ــال بومی ســازی شــده و ب کام
ایرانــی اســت برســیم واحــد R&D مــا در تــالش اســت کــه بــزودی 
نتیجــه کار خــود را بــه صــورت نمونــه بــه تمامــی شــرکت های فعــال 

ــد. در صنعــت ارســال نمای

ــتری  ــرای مش ــازی را ب ــاد س ــه اعتم چگون
هایــی کــه قصــد شــروع همــکاری بــا شــما 

ــد؟ ــی کنی ــم م ــد، را فراه را دارن
ــاور هســتیم کــه نســل  ــن ب ــر ای ــه شــخصه ب ــا ب م
ــی و  ــذا و دارو و آرایش ــت غ ــن صنع ــد و نوی جدی
ــه  ــر پای ــمندتر ب ــر و هوش ــیار آگاه ت ــتی بس بهداش
مســائل علمــی و توســعه خــود در حــال پیشــرفت 
هســتند و قــادر هســتند بــا چندیــن ارزیابــی ســاده 
و علمــی شــریک مقابــل خــود را بررســی در جهــت 
راســتی آزمایی و همچنیــن بــه وجــود آمــدن حــس 

ــه بررســی نماینــد. اعتمادســازی دوطرف
در  اســتفاده می کنــم چــون  کلمــه شــریک  از 
تولید کننــده  و  تامین کننــده  جدیــد  عصــر 
جــدا  و  مبــرا  هــم  از  و  بــوده  مشــترک المنافع 
نیســتند و هــر دو همچــون شمشــیر دو دم هســتند.

ــی و آینــده صنعــت شــیرینی   شــرایط کنون
و شــکالت را در صنعــت غــذا و اقتصــاد 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟
ــه شــرایط حــال صنعــت  ــم نمی خواهــد ناامیــد و ناباوران واقعیــت دل
را ارزیابــی کنــم امــا خــوب مســتحضر هســتید کــه شــرایط صنعــت 
چــه شــیرینی و شــکالت و چــه صنایــع دیگــر حــال بســیار خوشــی 
نــدارد در اینجــا جــا دارد از تــالش و همــت دوســتان و تولیدکنندگان 
جهــت حفــظ تشــکر ویــژه ای کــرد. متاســفانه تولیدکننــده و بــازرگان 
ــت کالن  ــر مدیری ــد و ســوء تدبی ــا چالشــی جدی هرکــدام هــر روز ب
ــرای حفــظ  از واحدهــای باالســر مواجــه هســتند. البتــه همــه مــا ب
ــن  ــار هــم ای ــدوار در کن ــد همــراه و امی ــف کشــور بای ــع مختل صنای
ــه و  ــش، مطالع ــم . دان ــت درآوری ــه حرک ــگ زده را ب ــده زن چرخ دن
ــل  ــاتید اه ــن از اس ــی و همچنی ــاخت های داخل ــر س ــتفاده از زی اس
فــن در ایــن صنعــت می توانــد دوبــاره آن را بــه روزهــای شــکوهمند 

گذشــته خــود و حتــی باالتــر ارتقــاء و ســوق دهــد.

 CRM حس ارتباط با مشتری و
آن برای ما از خود فروش واجب تر 
است که در شعار سازمانی ما » از 
مزرعه تا سبد خانواده « می باشد 

قابل لمس است.

تالش مان بر این است که بتوانیم 
محصوالت مان را بدون وقفه کمتر، 
ترخیص، توزیع و مدیریت کنیم 

شاید به خاطر همین حس سازمان  
ما به SSCM محدودیت هایی 
برای توسعه و رشد ما و حتی 
باالبردن گردش مالی به وجود 

آمده که امیدواریم با استفاده از 
همکاری و همیاری تیم خوبمان از 
پس این مشکل در آینده بربیاییم.

میــالن فراینــد آتریــن، مشــاوره و خدمت رســانی را از مرحلــه واردات و تامیــن 
ــری  ــا تفک ــول ب ــد و محص ــای فراین ــا انته ــگاهی ت ــزات ازمایش ــی و تجهی ــه غذای مواد اولی
ــای  ــده مواده ــازی ش ــور و بومی س ــاخت های کش ــا زیر س ــی ب ــد محصوالت ــن از تولی نوی

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــه را در دس اولی
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ه کـــــــــوتــــــــا

جــــهان کنار  و  گوشه  از   

ترجمه  :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 

ــود. ــناخته می ش ــه آن ش ــدان ب ــادی های عالقه من ــن و ش ــع جش ــواره مرج ــکان هم ــن م ای
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تهیه شکالت از شیر شتر !

ــور  ــک کش ــا در ی ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــرا و ب اخی
ــه  ــکالت تهی ــتر ش ــیر ش ــارس از ش ــج ف ــوزه خلی ح

ــت ! ــده اس ش
 

بــه نقــل از یــورو نیــوز، شــیر شــتر، شــیری اســت 
ــر ویتامیــن کــه هضمــش آســانتر  کــم چــرب و پُ
ــد  ــان می ده ــا نش ــت. پژوهش ه ــیر گاو اس از ش
ــد و  ــم می کن ــون را ک ــد خ ــیر قن ــن ش ــه ای ک

ــت. ــادر اس ــیر م ــه ش ــیدنی ب ــن نوش نزدیکتری

ــی  ــا نگاه ــت. ام ــوم اس ــی مرس ــتر دوب ــرورش ش ــزارع پ ــز م ــا و نی ــتر در بیابان ه ــیر ش ــد ش تولی
داریــم بــه نخســتین کارخانــهٔ    شکالت ســازی بــا شــیر شــتر در دوبــی بــه مدیریــت مارتیــن ون 

آلمســیک.

ــی آن  ــتر در نزدیک ــرورش ش ــه  پ ــک مزرع ــما از ی ــازِی النس ــه شکالت س ــی کارخان ــیر مصرف ش
می آیــد.

ــو  ــو شــروع می شــود. دانه   هــای کاکائ ــا کاکائ ــد شــکالت ب ــه کار تولی مارتیــن توضیــح می دهــد ک
بــا پوســت بــه کارخانــه می رســد و نخســت مغزشــان را در می آورنــد، چــون مغــز و حتــی هســته 

کاکائــو عطــر خیلــی خوبــی دارد.

کاکائــو برشــته شــده و بعــد آن را بــه پــودر صــدف اضافــه می کننــد. بعــد یــک همــزِن سایشــی، 
ــا عطــر آن دربیایــد. بعــد هــم شیرخشــک شــتر را می افزاینــد،  مخلــوط را کمــی گــرم می کنــد ت
یعنــی مــاده اصلــی کــه ایــن شــکالت را متفــاوت می کنــد. ســپس اینهــا بــه ایــن مخلــوط اضافــه 

می شــود؛ اقاقیــا، عســل، بوربــون، وانیــل، شــکر، کــره کاکائــو و البتــه شیرخشــک شــتر.

ــد و  ــکیل می ده ــیر را آب تش ــِد ش ــون 90 درص ــد، چ ــت می  کنن ــک درس ــا شیرخش ــکالت را ب ش
ــازد. ــا آب نمی س ــو ب ــره کاکائ ک

ــر  ــت و ه ــکالت در روز اس ــو ش ــدود 300 کیل ــرکتش ح ــد ش ــت تولی ــه  ظرفی ــد ک ــن می گوی مارتی
ــد. ــد می کن ــکالت تولی ــته ش ــدود 300 بس ــاعت ح دوازده س

ازآنجــا کــه چربــی  شــیر شــتر خیلــی کــم اســت، و اندکــی هــم نمــک دارد، شــکالت حاصــل از آن 
هــم چربــی زیــادی نــدارد و کمــی هــم نمــک دارد. بــرای همیــن شــکالتی کــه بــه جــای چربــی 

شــیر، فقــط کــره  کاکائــو دارد خیلــی خــاص اســت.

ــه نقــاط زیــادی در دنیــا از ســن دیه گو گرفتــه تــا  ــه بســته بندی شــده و ب محصــوالت ایــن کارخان
ــود. ــادر می ش ــیدنی ص س
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خانواده مارس

ــال 1۹11  ــود، در س ــوب می ش ــا محس ــی در دنی ــواد غذای ــرکت های م ــن ش ــی از بزرگ تری ــه یک ــارس ک ــرکت م ش
توســط فرانــک مــارس تاســیس شــد. فرانــک کــه درســت کــردن آب نبــات را از مــادرش آموختــه بــود، در 1۹ ســالگی 
شــروع بــه فــروش شــکالت و آب نبــات کــرد. اولیــن تجربــه او در تاســیس کارخانــه بــه شکســت انجامیــد. در ســال 
ــد از  ــرد. بع ــذاری ک ــوتا بنیان گ ــروزی را در مینه س ــارس ام ــزرگ م ــرکت ب ــای ش ــر پایه ه ــار دیگ ــک ب 1۹۲۰ او ی
ــد،  ــای جدی ــی آیتم ه ــا معرف ــت و ب ــده گرف ــر عه ــرکت را ب ــینیور(، اداره ش ــارس )س ــت م ــرش فارس ــک، پس فران
ــه  ــه ب ــرد ک ــی ک ــروف »Milky way« را معرف ــکالت مع ــال 1۹۲3 ش ــه در س ــه اینک ــعه داد. از جمل آن را توس
ــرد و  ــل ک ــوی شــیکاگو منتق ــه ایلین ــل شــد. در ســال 1۹۲۹ او شــرکت را ب ــن محصــول شــرکت تبدی پرفروش تری

ــه ای در آنجــا شــروع کــرد کــه هنــوز هــم ادامــه دارد. تولیــد کامــل را در کارخان

ــذای  ــی، غ ــواد غذای ــیرینی، م ــکالت و ش ــف ش ــای مختل ــه در حوزه ه ــرکت ک ــن ش ای
حیوانــات، نوشــیدنی و ... فعالیــت می کنــد، تنهــا ۲۹ برنــد در بخــش شــکالت دارد کــه 
از جملــه آنهــا می تــوان بــه برندهــای معــروف شــکالت میلکــی وی، ام انــد ام، توییکــس 
و اســنیکرز اشــاره کــرد. آدامــس اوربیــت هــم کــه برنــد بســیار معروفــی اســت، توســط 
ــام ریگلــی مدیریــت می شود.فارســت جونیــور  ــه ن یکــی از شــرکت های تابعــه مــارس، ب
ــد 1۹3۵( و  ــت(، جــان )متول ــا رف ــه ۲۰1۶ از دنی ــد شــد و در ژوئی ــه در 1۹31 متول )ک
ــارس شــدند. درحال حاضــر،  ــوری م ــان امپرات ــرگ پدرشــان در ســال 1۹۹۹ وارث ــد از م ــد 1۹3۹( بع ــن )متول ژاکلی
جــان و ژاکلیــن هــر کــدام مالــک یک ســوم ســهام شــرکت هســتند و بــه ایــن ترتیــب، ســی و ســومین افــراد ثروتمنــد 
دنیــا از ســوی مجلــه فوربــس اعــالم شــده اند. رهبــری شــرکت مــارس االن بــه فرزنــدان ایــن خواهــر و بــرادر، یعنــی 
نســل چهــارم خانــواده منتقــل شــده اســت. فــروش شــرکت مــارس کــه ۷۲ هــزار نیــروی کار در بیــش از ۷۰ کشــور 

دنیــا دارد، بــه 3۵ میلیــارد دالر رســیده اســت. جــان کــه در ســال 1۹۵8 ازدواج کــرده، 
ــت در شــرکت  ــه فعالی ــه از ســال 1۹8۲ ب ــم ک ــن ه ــد اســت. ژاکلی صاحــب ســه فرزن
ــار ازدواج  ــرد، دو ب ــتگی ک ــالم بازنشس ــال ۲۰۰1 اع ــد و در س ــغول ش ــی مش خانوادگ
کــرده کــه هــر دو ازدواج او بــه جدایــی انجامیــده اســت. او از ازدواج اولــش، صاحــب ســه 

فرزنــد اســت.

   شــرکت مــارس کــه یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های مــواد غذایــی در دنیــا محســوب 
ــت  ــه درس ــک ک ــد. فران ــیس ش ــارس تاس ــک م ــط فران ــال 1۹11 توس ــود، در س می ش
ــروش  ــه ف ــروع ب ــالگی ش ــود، در 1۹ س ــه ب ــادرش     آموخت ــات را از م ــردن آب نب ک

شــکالت و آب نبــات کــرد.
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بررسی وضعیت تولید ماشین آالت صنعت غذا 
تا نظارت ها و استانداردها

گفتگو با محمود مرشدی، دبیر انجمن ماشین سازان نان و شیرینی

المللــی  بیــن  نمایشــگاه  دیمــاه 
تهــران شــاهد برگــزاری اولیــن 
ایــن  بــود  فودکــس  نمایشــگاه 
ــالن۲۷  ــط در س ــه فق ــگاه ک نمایش
ــعت  ــارات را از وس ــد انتظ برگزارش
صنعــت غــذا بــرآورد نکــرد ولــی در 
ــور  ــاهد حض ــگاه ش ــن نمایش همی
ماشین ســازان  انجمــن  خــوب 
نــان و شــیرینی و همچنیــن غرفــه 
ــم،  ــدگوهر بودی ــازی مرش ماشین س
مدیرعامــل مرشــدگوهر در کنــار 
مجموعــه  فرهــای  و  دســتگاه ها 

ــرم را از  ــیرینی گ ــان و ش ــود و ن ــا ب ــاز مخاطب ه ــخگوی نی پاس
ــازی  ــین س ــد، ماش ــدان پخــش می کردن ــن عالقمن ــر بی داخــل ف
مرشــد گوهــر اولیــن ســازنده ماشــین آالت پخــت نــان صنعتــی در 
ــا گپــی خودمانــی پیرامــون  ــود ت ایــران اســت و فرصــت خوبــی ب
ــا  ــا را ب ــوی م ــه گفتگ ــتیم ک ــان داش ــروز صنعت ش ــت ام وضعی
محمودمرشــدی مدیرعامــل ماشین ســازی مرشــدگوهر و همچنیــن 

می خوانیــد: شــیرینی  و  ماشین ســازان نان  انجمــن  دبیــر 
ــول  ــالمت محص ــر س ــدازه ب ــه ان ــا چ ــین آالت ت ــهد: ماش ش

ــت؟ ــر هس ــی موث نهای
تمــام ماشــین آالت صنعت غــذا دارای اســتاندارد اجبــاری هســتند ماننــد 
ــه و فوالدهــا همــه دارای یــک اســتاندارد اســت و ایــن یعنــی  ــوار نقال ن
1۰۰درصــد در محصول نهایــی تاثیــر دارد و ابزارهــای مــورد اســتفاده را 

بایــد مطابــق بــا ایــن پارامترهــا ســاخت
ــاز  ــد نی ــته ان ــدر توانس ــی چق ــازان داخل ــین س ــهد: ماش ش

ــد؟ ــن کنن ــی را تامی داخل
ــش  ــم در بخ ــن کرده ای ــی را تامی ــای داخل ــام نیازه ــان تم ــش ن در بخ
شــیرینی هــم بخــش قابــل توجهــی را در داخــل درســت می کنیــم ولــی 
ــه در  ــه صرف ــرون ب ــه مق ــل اینک ــه دلی ــم ب ــاص ه ــیرینی های خ در ش
تولیــد نیســت واردات انجــام می دهیــم یعنــی وقتــی دســتگاهی محــدود 
ــدارد  ــوه ن ــد انب ــرای تولی ــه ی اقتصــادی ب ــس صرف اســتفاده می شــود پ
ــا شــرکت های خارجــی درســت  ــا مشــارکتی ب ــم ی ــا وارد می کنی ــه ی ک

می کنیــم
شــهد: ماشــین آالت داخلــی و خارجــی تــا چــه انــدازه باهــم 

قابــل رقابــت هســتند؟
ــی را  ــاز داخل ــا نی ــم ت ــالش کردی ــواره ت ــان و شــیرینی هم در بخــش ن
ــی در  ــی داشــته باشــیم ول ــازار جهان ــه ب ــی ورود ب ــم و حت ــن کنی تامی
ــازار جهانــی بایــد یــک ســری زیرســاخت های داخلــی  ــه ب مــورد ورود ب

ــه یــک همیــت ملــی د ارد را تقویــت کنیــم کــه نیــاز ب
ــی  ــازان صنعت ــین س ــات ماش ــدازه در قطع ــه ان ــا چ ــهد: ت ش

ــود دارد؟ ــی وج ــتگی خارج وابس
ــی اســت،  ــات خارجــی و ۶۰ درصــد داخل ــون ۴۰ درصــد قطع ــم اکن ه
ــاز  ــی ب ــدات داخل ــوالد در تولی ــد ف ــه مانن ــواد اولی ــی در بخشــی از م ول
وابســتگی خارجــی وجــود دارد یعنــی فــوالد داخلــی مــا در بخــش تولیــد 

ــه خــارج دارد  وابســتگی محــدودی ب
ــرای صنعــت مــا  کــه فــوالد داخــل ب

را تامیــن کنــد
در نهایــت مــا تــالش مــی کنیــم ایــن 
وابســتگی را بــه حداقــل برســانیم 
ــوان رســید و  ــر نمــی ت ــه صف ــی ب ول

ــد وجــود داشــته باشــد ــل بای تعام
شــهد: در زمینــه صــادرات و 
واردات بــا چــه مــوارد و یــا 
مشــکالتی همــراه هســتید؟

ــت  ــم و واقعی ــادی داری ــکالت زی مش
ــال  ــخت در ح ــرایط س ــه در ش اینک

ــتیم. ــد هس تولی
ــداز صنعــت در ســال 99 را چطــور می بینیــد  شــهد: چشــم ان
ــنهاد  ــد را پیش ــهیل تولی ــرای تس ــری ب ــدام موث ــه اق و چ

؟ می کنیــد
اول اینکــه تــالش می کنیــم کاالی خوبــی را بــرای مــردم ایــران تولیــد 
کنیــم ولــی در مرحلــه بعــد بایــد بدانیــم، شــرایط ســختی هــم پیــش رو 
داریــم کــه بایــد زیرســاخت های خوبــی بــرای تولیدکننــده فراهــم شــود 
ــت  ــزار خدم ــش و اب ــه، دان ــواد اولی ــور م ــا 3 فاکت ــد ب ــت بتوان ــا صنع ت
ــاخت های  ــن زیرس ــد و ای ــته باش ــردم داش ــرای م ــی را ب ــوب و کامل خ
ــی  ــدام خوب ــر اق ــه اگ ــت ک ــت اس ــه دول ــد وظیف ــرای تولی ــهیلی ب تس

ــد ــد ش ــخت تر خواه ــود کار س ــام نش انج
شــهد: نانوایی هــای صنعــت چــرا بــا یــک دســتگاه مشــترک، 

کیفیــت مختلــف د ارنــد؟
ــه ســنتی را داریــم و همــان 3 فاکتــور مهــم تولیــد  ــان ۴ گان مــا االن ن
شــامل، مــواد اولیــه خــوب، ماشــین آالت باکیفیــت و نانــوای توانمنــد که 
بایــد دایــم بهینــه شــود را بایــد مدنظــر قــرار دهیــم، انــواع آرد و انــواع 
ــا یــک تجهیــزات نتیجــه متفــاوت داشــته باشــد و  ــد ب دانــش مــی توان
در بخــش توانمنــدی افــراد آمــوزش خوبــی تــا االن نداشــتیم و اکنــون 
داریــم مرکــز آموزشــی را ایجــاد می کنیــم تــا بتوانیــم افــراد کار بلــد را 
در کنــار ایــن مولفه هــا داشــته باشــیم و نــان خوبــی را بــه مــردم عزیــز 

تحویــل دهیــم.
شــهد: وجــود قــرص در کیک هــای الیــه ای را چطــور ارزیابــی 

می کنیــد؟
غیــر ممکــن اســت بــا توجــه بــه فراینــد تولیــد قــرص در خــط تولیــد 
ــول  ــب از محل ــه موج ــواد اولی ــس م ــرا میک ــرد زی ــرار بگی ــک ق در کی
شــدن قــرص در خــط تولیــد می شــود و ایــن اخبــاری کــه در ماه هــای 
گذشــته بــوده کاری اســت کــه خــارج از تولیــد صــورت پذیرفتــه اســت 

و یــا دالیــل دیگــر داشــته اســت
بــه عنــوان مثــال قــرص در آب حــل می شــود و میکســر بــا وجــود انــواع 
مواد اولیــه، اکــس شــدن، وجــود مایعــات اعــم از شــیر و آب مــورد نیــاز 
ــدام در  ــن اق ــل ای ــه همیــن دلی ــد ب ــرص را در خــود حــل می کن و ... ق

تولیــد شــدنی نیســت.
ــه در  ــرای فرهنگســازی ک ــما ب ــی؛ تشــکر از ش ــخن پایان ــهد: س ش
ــم  ــم و امیدواری ــالش می کنی ــم ت ــد و ماه ــام می دهی ــد انج ــار تولی کن

ــم. ــل دهی ــران تحوی ــز ای ــردم عزی ــه م ــی را ب ــم کاالی خوب ــه بتوانی ک
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کراکر ها چیست و چه مزایایی دارد
ــت  ــی درس ــکل های مختلف ــواع و ش ــه ان ــر ب ــت. کراک ــا آرد اس ــده ب ــت ش ــک درس ــذای خش ــوع غ ــک ن ــر ی کراک
می شــود و بعضــی از آن هــا بــا برخــی مــواد مثــل نمــک، ســبزیجات معطــر، دانــه و تخمــه یــا پنیــر طعــم دار شــده اند 
کــه یــا بــه خمیــر اضافــه شــدند یــا روی آن هــا پاشــیده شــده اســت. کراکر هــا اغلــب بــه عنــوان میــان وعــده و یــا 

ــوند. ــتفاده می ش ــرم اس ــا ن ــع و ی ــای مای ــا غذا ه ــراه ب هم

کراکر هــا یکــی از آن خوراکی هــای دوســت داشــتنی هســتند کــه هــر کســی در هــر ســنی بــه آن هــا 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 غذا هایــی مثــل پنیــر 
یــا برش هــای گوشــت مصــرف می شــود. گاهــی داخــل دیــپ زده می شــود و گاهــی هــم خوراکی هــای دم دســتی مثــل مربــا، کــره یــا 
کــره بــادام زمینــی روی آن زده می شــود. کراکر هــا طعــم مالیمــی دارنــد و گاهــی اوقــات شــیرین و گاهــی هــم شــور هســتند. کراکــر 

را همچنیــن می تــوان بــه عنــوان نــان تلیــت اســتفاده کــرد و داخــل ســوپ یــا آبگوشــت ریخــت.

ــربازها،  ــرای س ــن ب ــل حمــل شــناخته می شــود بنابرای ــذای قاب ــک غ ــوان ی ــه عن ــاختار خشــک و ســبکی وزن ب ــل س ــه دلی ــر ب  کراک
ــان  ــوع ن ــن ن ــت. ای ــبی اس ــه مناس ــد، گزین ــی دارن ــای طوالن ــرای زمان ه ــا ب ــهر و ی ــارج از ش ــفر های خ ــه س ــرادی ک ــا و اف کوهنورد ه
خشــک بــه دلیــل تــرد بــودن و حداقــل میــزان آب موجــود در آن، کمتــر دچــار کپــک زدگــی می شــود و بــرای مکان هایــی بــا امکانــات 

کــم، بهتــر از نــان معمولــی اســت. 

 کراکــر بــر حســب مــواد تشــکیل دهنــده و یــا مــوادی کــه روی آن پاشــیده می شــود انــواع مختلفــی دارد. کراکــر شــیرین، کراکــر نمکــی، 
کراکــر پنیــری و یــا کــره ای از ایــن نــوع هســتند. کراکــر گراهــام و بیســکویت دیجســتیو بیشــتر در رده کلوچه هــا قــرار می گیرنــد تــا 
کراکر هــا البتــه هــر دوی آن هــا بــه عنــوان تنقالتــی مفیــد بــرای ســالمتی معــروف هســتند و کراکــر گراهــام کــه نــوع شــیرین آن هاســت. 
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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 می شــود.

مدیــر جهــاد کشــاورزی جویــن گفــت: بــا توجــه بــه شــور بــودن بخشــی از اراضــی وکشــت گیــاه کینــوا بــرای 
نخســتین بــار در جویــن آب هــای کشــاورزی در شهرســتان جویــن، گیــاه کینــوا بــرای نخســتین بــار در 1۰هــزار 

ــع زمین هــای ایــن شهرســتان کشــت شــد. متــر مرب

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 3۵هــزار هکتــار زمیــن باغــی و زراعــی دارد و گنــدم، جــو، چغنــدر قنــد، زیــره، پیــاز، هندوانــه و پســته از 
محصــوالت عمــده آن اســت.

ــای  ــردار در بخش ه ــزار بهره ب ــور 1۲ه ــروری و طی ــداری، دامپ ــای کشــاورزی، باغ ــن در بخش ه ــتان جوی شهرس
کشــاورزی، باغــداری، دامپــروری و طیــور دارد.

شهرستان جوین در غرب خراسان رضوی قرار دارد.
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عراق اولین مقصد صادراتی شیرینی و شکالت ایران/ 781 میلیون 
دالر شکالت صادر شد

سال گذشــته در مجموع 781 میلیون 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 فرآورده های غالت در 1۲ ماهه 
ســال ۹۷ به لحاظ ارزش ۷81 میلیون دالر و به لحاظ وزنی ۶۷3 هزار و ۵۰۰ 

تن بوده است. 
 گفتنی است صادرات محصوالت عمده شیرینی و شکالت و فرآورده های غالت 
در 1۲ ماهه سال ۹۶ به لحاظ ارزشی ۷۶1 میلیون دالر و به لحاظ وزنی ۹3۵ 
هزار تن بوده که مقایســه این ارقام نشــان می دهد صادرات در این بخش به 
لحاظ ارزشی در ســال ۹۷ نسبت به ســال ۹۶ در مجموع 3 درصد رشد و به 

لحاظ وزنی ۲8 درصد کاهش داشته است. 
عراق، افغانســتان و پاکستان ســه مقصد اول صادراتی نان شیرینی و شکالت 
ایران در ســال ۹۷ بوده اند بطوری که عراق ۲۰1 میلیون دالر، افغانستان ۶3 
میلیون دالر و پاکستان 3۲ میلیون دالر از این محصول را در سال گذشته وارد 

کرده است. 
کشــورهای مقصد صادرات محصوالت عمده شیرینی و شکالت و فرآورده های 

غالت عمدتا عراق، افغانستان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و امارات بوده اند. 
============================================================

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 
۵۰برند 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 فله ای در 
بازار 4700 تومان است

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه 
نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر درب کارخانه 4 هزار و 50 تومان است، 
گفت: قیمت عرضه هر کیلوگرم شــکر فله ای 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 ۴۲۰۰ وارد کشور می شده بنابراین باید دولت نرخ 

مصوبی را برای آن تعیین می کرد.
 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 می شــود و بر این اساس هیچ گونه تغییر نرخی بابت تغییر گروه 

کاالیی شکر در اولویت بندی های ارزی در بازار قابل قبول نیست.
موسوی اظهار داشــت: در حال حاضر قیمت مصوب شکر درب کارخانه ۴هزار 
و ۵۰ تومان تعیین شــده و با توجه به واردات مکفی شکر با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

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 می گردد، بیان داشت: بر این اساس هر کیلوگرم شکر فله در مبادی 
توزیع ۴۷۰۰ تومان و هر کیلوگرم شکر سفید بسته بندی ۵ هزار و ۹۰۰ تومان 

است. همچنین نرخ شکر ۹۰۰ گرمی ۵۴۰۰ تومان تعیین شده است.
============================================================

قیمت شکر در سال99گران می شود؟
رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعالم کرد که 

قیمت شکر در سال 99 تغییری نمی کند.
»عباس تابش« گفت: اگر منشــا ارز کاالها تغییر کنــد قطعا روی قیمت آن ها 
اثرگذار اســت. اما درباره کاالهای استراتژیک مانند شــکر هیچ تغییر قیمتی 

نخواهیم داشت و ذخایر کافی حتی برای سال ۹۹ موجود است.
وی تاکید کرد کرد تمام دارندگان شکر مکلف هستند شکر را با قیمت ۴ هزار 

و ۵۰ تومان درب انبار تحویل مردم دهند.
تابش با بیان اینکه حتما ارز ۴۲۰۰ تومان پای سفره مردم نشسته است، افزود: 
البته به این معنا نیست که هیچ انحرافی نداشته و بعضا شاهد سو استفاده هایی 
از این موضوع بوده ایــم؛ اما عتقاد داریم با شــبکه های توزیــع و نظارت های 

اخبار انجمن و صنعت را در سایت www.iranianacm.ir پیگیری کنید
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الکترونیکی و فیزیکی این کاال با قیمت مصوب به دست مصرف کننده می رسد.
============================================================

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 500 تن شکر به اتحادیه داده شده که ما نیز آنها را بین اعضاء با 

قیمت 4050 تومان پخش کردیم.
علی بهره مند 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 ۵۰۰ تن شــکر به اتحادیه داده 
شــده که ما نیز آن را بین اعضاء با قیمت ۴۰۵۰ تومان پخــش کردیم و قرار 
است در ماه های 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 ۵ هزار 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 قیمت ها بودیم.
وی افزود: در طول امسال شاهد سال خوبی نبودیم، رکود اقتصادی و سخت تر 

شدن معیشت مردم باعث شده بود کمتر برای شیرینی و شکالت هزینه کنند.
بهره مند 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 شیرینی ها را به این شرح اعالم کرد: شیرینی دانمارکی ۲8 
هزارتومان – شــیرینی تر 3۵ هزار تومان – پاپیون ۲8 هزار تومان – زبان ۲8 

هزار تومان – کیک یزدی ۲1 هزار تومان.
=============================================================

رویه جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی اعالم شد
با انتشار بخشنامه ای فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در 
سامانه اعتبارســنجی و رتبه بندی، برای اجرا به رؤسای سازمان های 

صنعت، معدن و تجارت استان ها اعالم شد.
فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در ســامانه اعتبارســنجی و رتبه 
بندی به رؤسای ســازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها برای اجرا ابالغ 

شده است.
بر این اســاس، در نامه وزارت بازرگانی خطاب به رؤســای سازمان های صمت 
استان ها 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 
آن ها از اول فروردین 13۹۷ به 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 مجوز ها درج شود.«

===========================================================
آغاز استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان

بخشنامه اســترداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان در سال 97 
برای اجرا به تمامی ادارات مالیاتی اســتان ها ابالغ شد و اجرای آن 

آغاز می شود.
استرداد مالیات ارزش افزوده 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 تریبون هــای مختلف در این خصوص 
بلند شود. البته ســازمان امور مالیاتی توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و 
اعالم کرد که لیســت صادرکنندگانی که رفع تعهــد ارزی کرده اند، با تاخیر به 
این سازمان می رسد و از این رو اســترداد مالیات نیز روند کندی دارد. حال در 
جدیدترین بخشنامه، قرار بر آغاز اســترداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان 

شده است.
 سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، جزئیات شیوه بازگشت مالیات ارزش افزوده 
صادرکنندگان برای صادرات ســال ۹۷ را ابالغ کرده و در متن این بخشــنامه 
آمده اســت: »نظر به اینکه اطالعات نهایی بازگشــت ارز حاصــل از صادرات 
صادرکنندگان در عملکرد ســال 13۹۷ به 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 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم شده اســت. بنابراین مقرر می شود 
ادارات امور مالیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صادرکنندگان را در اولویت 
قرار داده و در رسیدگی به پرونده های مالیات ارزش افزوده دوره چهارگانه سال 
13۹۷ صادرکنندگان در ابتدای امر اعتبار مالیاتی)مالیات و عوارض ارزش افزوده 
پرداختی بابت خریــد کاالهای صادر شــده از مودیان مشــمول نظام مالیات 
ارزش افزوده( 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 بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی که در ســامانه مذکور درج شــده، میزان 
مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل اســترداد را تعیین و با رعایت سایر مقررات 
مسترد کنند. همچنین در رسیدگی به پرونده های مالیات بر عملکرد نیز اعمال 
هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال 
و خدمات باید براســاس همین درصد صورت پذیرد.ضمنا درصد اعتبار مالیاتی 
قابل استرداد و درصد بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی متناسب با میزان برگشت 
ارز براساس بسته سیاســتی رفع تعهد ارز صادراتی سال 13۹۷ صادرکنندگان 
به صورت سیستمی محاسبه و در فیلد درصد اعتبار مالیاتی قابل استرداد/ درصد 
بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی نمایش داده شــده است. بنابراین از تاریخ صدور 
این دستورالعمل نیازی به محاسبات تعیین درصد اســترداد مالیات و عوارض 
ارزش افزوده موضوع مــاده 13 قانون مالیات ارزش افــزوده و درصد اعمال نرخ 
صفر مالیاتی با رعایت مقــررات مربوط برای تعیین مالیات بر درآمد ناشــی از 
صادرات نیست. همچنین مفاد نامه شماره ۴۰۲۰/ ۲۶۹/ د مورخ ۲8/ 8/ 13۹8 
دفتر رسیدگی و اســترداد مالیات ارزش افزوده کان لم یکن تلقی می شود. عالوه 
بر این در راســتای تکریم مودیان مالیاتی و ضرورت اطالع رســانی به ایشان، 
www.tax.gov. صادرکنندگان می توانند از طریق پرتال ثبت نام به نشانی

ir با اســتفاده از شناســه و رمز عبور خود با ورود به منــوی رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان درصد اعتبار مالیاتی قابل اســترداد و درصد بهره مندی از نرخ 

صفر مالیاتی خود را مشاهده کنند.«
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ــی  ــک آنت ــخ ی ــکالت تل ــرد: ش ــار ک ــی اظه ــم درمان ــه و رژی ــص تغذی ــه، متخص ــی انوش محمدتق

ــد. ــود می بخش ــی را بهب ــی عروق ــتم قلب ــالمت سیس ــت و س ــوی اس ــیدان ق اکس
 

ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی افــزود: مصــرف متعــادل شــکالت تلــخ بــه عنــوان یــک آنتــی 

اکســیدان در رژیــم غذایــی روزانــه می توانــد، مفیــد باشــد امــا ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــند 

کــه نبایــد در مصــرف ایــن شــکالت زیــاده روی کــرد.

ــه  ــاالی 70 باشــد، حساســیت بــدن ب انوشــه تاکیــد کــرد: معمــوال شــکالت تلخــی کــه درصــدش ب

ــود. ــراد می ش ــت در اف ــه دیاب ــال ب ــال ابت ــش احتم ــب کاه ــش داده و موج ــولین را افزای انس

ــی  ــری فالونوئید های ــک س ــاوی ی ــخ ح ــکالت تل ــزود: ش ــی اف ــم درمان ــه و رژی ــص تغذی ــن متخص ای

ــه تنظیــم عملکــرد سیســتم قلــب و عــروق و  ــه آن می تواننــد ب ــا مصــرف روزان اســت کــه افــراد ب

بهبــود عملکــرد رگ هــا و مویرگ هــا کمــک کنــد کــه ایــن باعــث تســریع خونرســانی بــه ســلول های 

بــدن و مغــز مــی شــود.

ــا مصــرف روزانــه 5 گــرم  انوشــه بیــان کــرد: افــرادی کــه دچــار افســردگی شــده انــد، می توانــد ب

شــکالت تلــخ بــه بهبــود رونــد بیمــاری خــود کمــک کننــد. باتوجــه بــه اثــر آنتــی اکســیدانی و ضــد 

ــد. ــه کن ــدن مقابل ــلول های ب ــری زود رس س ــا پی ــد ب ــه دارد، می توان ــی ک التهاب

ــه  ــود. توصی ــت می ش ــت، یبوس ــراب، عصبانی ــث اضط ــخ باع ــکالت تل ــاد ش ــرف زی ــت: مص او گف

می شــود افــرادی کــه مشــکالت گوارشــی، آلــرژی و بــی خوابــی دارنــد و یــا اســید اوریــک خونشــان 

ــد. ــودداری کنن ــکالت خ ــن ش ــرف ای ــت؛ از مص باالس

یــک متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی گفــت: افــرادی کــه دچــار افســردگی 

ــود  ــه بهب ــخ ب ــکالت تل ــرم ش ــه 5 گ ــرف روزان ــا مص ــد ب ــد، می توان ــده ان ش

ــد بیمــاری خــود کمــک کننــد. رون

افسرده ها شکالت تلخ 

بخورند
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