زندگی شهد گل است.
زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست....
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بازار متالطم ،ثبات قیمت نخواهد داشت
صنعــت شــیرینی و شــکالت بــه عنــوان یــک محصــول مهــم در امــر تولیــد ملــی و صــادرات همــواره دارای
اهمیــت فراوانــی در توســعه اقتصــادی ایــران ایفــا کــرده اســت ،ولــی در ســال گذشــته کــه بــا شــعار رونــق
تولیــد هدفگــذاری شــد ،بــا توجــه بــه مشــکالت متعــدد اعــم از متغیرهــای بــازار ســختی هــای فراوانــی را
پشــت ســر گذاشــت.
ســال گذشــته باتوجــه بــه آمــار خروجــی گمــرک شــاهد کاهــش  ۳۰درصــدی صــادرات محصــوالت ایــن
صنــف نســبت بــه ســال  ۱۳۹۷بودیــم .ایــن در حالــی بــود کــه صــادرات شــیرینی و شــکالت در ســال
گذشــته حــدود  ۵۵۰میلیــون دالر بــوده کــه نســبت بــه صــادرات  ۸۰۰میلیــون دالری ایــن محصــوالت در
ســال  ۱۳۹۷بــا کاهــش همــراه شــد.
بــه گفتــه ی جمشــید مغــازهای ،دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت علــت کاهــش
صــادرات در ســال گذشــته شــامل بســته شــدن مرزهــای کشــور در ماههــای پایانــی و در پــی شــیوع
ویــروس کرونــا ،کمبــود برخــی مــواد اولیــه و وجــود مشــکالتی در حمــل و نقــل بــوده اســت.
ولــی ایــن را هــم بایــد اشــاره کــرد کــه یکســری خودزنــی هــای فرهنگــی و صنعتــی ماننــد شــایعه وجــود
قــرص در کیــک الیــه ای ،هــم بــه تولیــد و هــم بــه صــادرات ضربــه زد.
ایــن در حالــی بــود کــه ظرفیــت صــادرات ایــران در ایــن زمینــه فقــط در کشــورهای منطقــه از جملــه
عــراق ،افغانســتان و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ســاالنه  ۱.۵میلیــارد دالر اســت کــه نبایــد بــه راحتــی
ایــن بــازار نزدیــک و مهــم را از دســت داد.
همــه ی مــوارد فــوق حــال و روز تولیــد و صــادرات در صنعــت بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت اســت کــه
بایــد دارای ویژگــی مهــم ثبــات بــرای برنامــه ریــزی باشــد.
شــکالت در بــازار امــروز مجبــور بــه افزایــش قیمــت اســت ،زیــرا در بــازاری کــه افزایــش قیمــت شــکر از
 ۴۰۵۰بــه  ۶۳۰۰تومــان ،گنــدم از  ۱۸۵۰بــه  ۲۷۰۰تومــان و آرد از  ۲۲۰۰بــه  ۳۲۰۰تومــان رســیده اســت،
چطــور امــکان دارد کــه در بــازار متالطــم قیمــت ثابــت داشــت و مســلما بــا همــهی افزایــش قیمتهــا
در زمین ـهی مــواد اولیــه و نیــروی انســانی بایــد شــاهد افزایــش قیمــت محصــوالت بیســکویت ،شــیرینی
و شــکالت نیــز باشــیم و ایــن معنــی گرانــی نــدارد زیــرا ایــن محصــول هــای نهایــی تاثیــر پذیــر از تمــام
افزایــش قیمــت هاســت.
در کمــال نابــاوری مضاعــف بــر مــوارد فــوق شــاهد افزایــش قیمــت ارز نیــز هســتیم کــه آنهــم بــر کل
اقتصــاد و صنعــت تاثیــر مســتقیم دارد.
کرونــا هــم در زمســتان ســال قبــل و تاکنــون شــرایط صنعــت را بــا چالــش جــدی مواجــه کــرد ولــی در
عیــن حــال ایــن را هــم بایــد گفــت کــه بیســکوییت ،شــیرینی و شــکالت مشــمول قیمتگــذاری نیســت و
قیمــت آن بــر اســاس عرضــه و تقاضــا در بــازار مشــخص میشــود و البتــه شــرایط جامعــه و قــدرت خریــد
مــردم اجــازه افزایــش بیرویــه قیمتهــا را بــه صنعتگــران نمیدهــد.
ولــی بــاز هــم ایــن مــورد را بایــد تاکیــد کنیــم کــه شــیرینی و شــکالت گــران نمیشــود بلکــه بــا متغیرهــای
بــازار دســتخوش تغییــرات میشــود کــه معنــی گرانــی نــدارد و بــازار متالطــم ،ثبــات قیمــت نخواهــد
داشــت ،بــه امیــد ثبــات بــازار و برنامــه ریــزی صنعتــی بــرای رونــق و جهــش تولیــد در ســال جــاری
هســتیم.

آرد اطهر
(حتام مقابل
فهرست)
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نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی شیرینی و
شکالت در گفتگو با مدیر برگزاری
مدیــر برگــزاری نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد درمــورد
زمــان برگــزاری نمایشــگاه گفــت :نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت در تاریــخ  12الــی  15شــهریور برگــزار
میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه تــا پایــان خــرداد تمامــی نمایشــگاهها لغــو شــده و همیــن امــر
باعــث شــد کــه تقویــم نمایشــگاهی بصــورت کلــی و بــا فشــردگی بیشــتر برگــزار شــود.

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

جمشــید مغــازه ای در مــورد رونــد ثبتنــام مشــارکت کننــدگان
گفــت :طبــق مجــوزی کــه بــه نوزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی
شــیرینی و شــکالت داده شــده تاریــخ برگــزاری  12الــی  15شــهریور
 1399اســت و پیــرو همیــن امــر زمــان پیــش ثبتنــام تــا پایــان
خــرداد انجــام شــد و زمــان جانمایــی قطعــی هــم در تیرمــاه انجــام
خواهــد شــد.
سالنهای تحت پوشش نمایشگاه
مدیــر برگــزاری نمایشــگاه دربــاره ی ســالن هــای تحــت پوشــش نیز
گفــت :بــا توجــه بــه فشــردگی نمایشــگاهها ،ســالنهای برگــزاری مــا
نســبت بــه ســالهای قبــل کمتــر شــده اســت و از  11ســالن بــه 8
ســالن تقلیــل پیــدا کــرده اســت کــه از نظــر جــا بســیار در مذیقــه
هســتیم ولــی بــا توجــه بــه پیشثبتنــام چش ـمانداز بســیار خوبــی
از نوزدهمیــن نمایشــگاه شــیرینی و شــکالت داریــم.
مراحل ثبتنام در نمایشگاه
مســئول برگــزاری در ادامــه افــزود :از  17اردیبهشــت پیــش ثبــت
نــام شــروع شــده اســت و درخواس ـتها بررســی مــی شــود
الزم بذکــر اســت کــه پیــش ثبــت نــام ،ثبــت نــام و جانمایــی از طریــق
وبســایت رســمی نمایشــگاه بــه آدرس WWW.IRANICF.IR
انجــام مــی شــود
تا چه اندازه برگزاری نمایشگاه قطعی است؟
مغــازه ای در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا بــا توجــه بــه شــرایط
خــاص کنونــی چقــدر مطمئــن هســتید کــه نمایشــگاه برگــزاری
شــود گفــت :تــا االن بــا توجــه بــه تنظیــم قــرارداد اجرایــی ،زمــان
و برگــزاری تقریبــا قطعــی اســت کــه در اوایــل تیرمــاه و قبــل از
جانمایــی نهایــی ،قطعیــت برگــزاری مســجل خواهــد شــد ولــی تــا
االن  99درصــد برگــزاری قطعــی اســت مگــر اینکــه اتفــاق خاصــی
کــه قابــل پیــش بینــی نیســت بیافتــد.
پروتــکل بهداشــتی مربــوط بــه زمــان برگــزاری اســت و

تغییــری در رونــد ثبــت نــام ایجــاد نکــرده اســت
دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت در مــورد ابــاغ پروتکلهــای
بهداشــتی زمــان برگــزاری و الــزام آور بــودن آن در قــرارداد مشــارکت
کننــدگان نیــز گفــت :پروتــکل بهداشــتی برگــزاری نمایشــگاه اعــام
شــده اســت کــه مربــوط بــه زمــان برگــزاری و نظــارت آن بــر عهــده
شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای بینالمللــی تهــران اســت ولــی مــورد
جدیــدی نســبت بــه ســالیان گذشــته در قراردادهــای مــا بــا شــرکت
ســهامی نمایشــگاهها اضافــه نشــده اســت و فعــا در حــد شــفاهی
اســت و اجــرای آن در اختیــار خــود شــرکت ســهامی اســت و در ابــاغ
و اجــرای ایــن پروتکلهــا مــا دخیــل نیســتیم
بلیط فروشی و ورود و خروج چگونه است؟
جمشــید مغــازه ای در مــورد پروتــکل بهداشــتی و چگونگــی نظــارت
هــا بــر ورود و خــروج افــزود :چگونگــی ورود و خــروج و بلیــط فروشــی
و  ...نیــز بــا توجــه بــه اختیــارات محــدود برگزارکننــده بــا خــود
شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران اســت.
پیمانکار کتاب رسمی نمایشگاه
کمــا فــی الســابق شــرکت گیــان  -بــه شــماره تمــاس 88526765
 از طــرف انجمــن بــرای انتشــار کتــاب رســمی نمایشــگاه مــوردتاییــد اســت و امســال هــم شــرکت مذکــور بــه مدیریــت آقــای شــریف
کتــاب رســمی نمایشــگاه منتشــر خواهــد شــود
افزایش 20درصدی قیمت غرفه
بــا توجــه بــه تعییــن قیمــت هــای غرفــه امســال قیمــت ریالــی و
ارزی بــا  20درصــد افزایــش همــراه شــده اســت
چگونگــی انتقــال ارز بــرای مشــارکت کننــدگان داخلــی و
خارجــی
ســال قبــل نمایندههــای خارجــی معــادل ارز را بــا قیمــت ســنا
پرداخــت میکردنــد و امســال هــم گویــا بــه همیــن منــوال انجــام
خواهــد شــد.
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جمشید مغازه ای ،دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت ،شیرینی و شکالت:

کاهش  ۳۰درصدی صادرات شکالت

www.iranianacm.ir

دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت ایــران از کاهــش  ۳۰درصــدی صــادرات محصــوالت
ایــن صنــف در ســال گذشــته نســبت بــه ســال  ۱۳۹۷خبــر داد و گفــت کــه ظرفیــت صــادرات ایــران در ایــن زمینــه
فقــط در کشــورهای منطقــه از جملــه عــراق ،افغانســتان و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس ســاالنه  ۱.۵میلیــارد دالر
اســت
جمشــید مغــازهای اظهــار کــرد :صــادرات شــیرینی و شــکالت در ســال گذشــته حــدود  ۵۵۰میلیــون دالر بــوده کــه
نســبت بــه صــادرات  ۸۰۰میلیــون دالری ایــن محصــوالت در ســال  ۱۳۹۷حــدود  ۳۰درصــد کاهــش داشــته اســت.
وی علــت کاهــش صــادرات در ســال گذشــته را بســته شــدن مرزهــای کشــور در ماههــای پایانــی و در پــی شــیوع
ویــروس کرونــا ،کمبــود برخــی مــواد اولیــه و وجــود مشــکالتی در حمــل و نقــل اعــام کــرد
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نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

احیای بازارهای از دست رفتهی صادراتی بسیار دشوار است
شیرینی و شکالت مشمول قیمتگذاری نیست
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در
مغــازهای خاطرنشــان کــرد کــه بیســکوییت ،شــیرینی و شــکالت
پاســخ بــه اینکــه وضعیــت صــادرات در ســال جــاری چگونــه پیشبینی
مشــمول قیمتگــذاری نیســت و قیمــت آن بــر اســاس عرضــه و
میشــود ،گفــت :بــا توجــه بــه تــداوم وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا،
تقاضــا در بــازار مشــخص میشــود و البتــه شــرایط جامعــه و قــدرت
احتمــال کاهــش صــادرات در صنعــت شــیرینی و شــکالت وجــود دارد؛
خریــد مــردم اجــازه افزایــش بیرویــه قیمتهــا را نمیدهــد.
چراکــه در حــال حاضــر برخــی از مرزهــای صادراتــی بــاز شــده ،امــا
کمبــود روغــن چالــش اصلــی پیــش روی تولیدکننــدگان
در همــان مرزهــا هــم بــرای ورود کامیونهــا مشــکالتی وجــود دارد و
شــکالت
در مــواردی حتــی کامیــوندار بعــد از اینکــه چنــد روز در مــرز مانــده،
مغــازهای گفــت :علــی رغــم مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار مبنــی
برگشــت خــورده اســت؛ بنابرایــن در حــال حاضــر رونــد صــادرات و
بــر توزیــع  ۲۰هــزار تــن روغــن از محــل ذخایــر اســتراتژیک بــه
انجــام کار در مرزهــا کنــد شــده اســت.
کارخانههــای شــکالت ،امــا بازرگانــی دولتــی موافقــت نکــرد.
از طــرف دیگــر بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت،
جمشــید مغــازه ای رئیــس انجمــن بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت
شــیرینی و شــکالت ایــران مشــکالتی کــه در زمینــه تامیــن مــواد اولیه
بــا اشــاره بــه مشــکالت پیــش روی تولیدکننــدگان شــیرینی و
ماننــد شــکر ،روغــن و گنــدم وجــود دارد و همچنیــن نوســانات نــرخ
شــکالت اظهــار کــرد :در حــال حاضــر کارخانههــا بــا مشــکل
ارز و قیمــت مــواد اولیــه قــدرت رقابــت ایــران در بازارهــای صادراتــی
کمبــود روغــن روبــرو هســتند بــه طوریکــه ایــن محصــول بــا
را کاهــش میدهــد؛ چراکــه وقتــی تعهــدات صادراتــی
هیــچ قیمتــی در بــازار نیســت و بدیهــی اســت کــه
بــه هــر دلیلــی بــه بازارهــای تثبیــت شــده نرســد ،رقبــای روند کند صادرات
در صــورت کمبــود یکــی از ایــن کاالهــا تولیــد دچــار
در مرزهای
صادراتــی جایگزیــن ایــران مــی شــوند و احیــای مجــدد
مشــکل شــود.
همسایه،
کشورهای
ایــن بازارهــا نیــز کار ســختی اســت.
وی افــزود :بنابــر مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار قــرار
مغــازهای همچنیــن بــا بیــان اینکــه بررســیها نشــان کمبود مواد اولیه و اســت کــه  ۲۰هــزار تــن روغــن از محــل ذخایــر
میدهــد ظرفیــت صــادرات فقــط در کشــورهای منطقــه  ...چشم انداز رو اســتراتژیک بــه کارخانههــا داده شــود تــا آنهــا در
از جملــه عــراق ،افغانســتان و کشــورهای حاشــیه خلیــج به رشدی را برای ســه مــاه دیگــر از محــل واردات جایگزیــن کننــد کــه
فــارس ســاالنه یــک و نیــم میلیــارد دالر اســت ،تصریــح
متاســفانه بازرگانــی دولتــی بــا ایــن امــر موافقــت
صنعت
صادرات
کــرد :ایــن در حالــی اســت محصــوالت شــیرینی و
نکــرد.
شــکالت ایــران در حــال حاضــر بــه  ۶۶کشــور دنیــا از شیرینی و شکالت مغــازهای ادامــه داد :در حــال حاضــر کارخانههــا بــه
جملــه کشــورهای اروپــای شــرقی ،کــره ،ژاپــن ،اســترالیا در سال جاری نشان دلیــل کمبــود روغــن تولیدشــان متوقــف اســت یــا بــا
و روســیه صــادر میشــود کــه البتــه بســته شــدن مــرز
حداقــل تــوان کار میکننــد.
نمی دهد.
ترکیــه در پــی شــیوع ویــروس کرونــا ارتبــاط ایــران بــا
تاثیــر کرونــا بــرر بــازار صارداتــی شــیرینی و
کشــورهای اروپایــی مقصــد را نیــز قطــع کــرده اســت.
شــکالت
تصمیمی بر افزایش قیمت نداریم ولی تولیدکنندگان نباید
ایــن مقــام مســئول دربــاره تاثیــر ویــروس کرونــا بــر تولیــد
متضرر شوند
شــیرینی و شــکالت بیــان کــرد :اگرچــه شــیوع ویــروس کرونــا ۱۰
جمشــید مغــازهای بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت شــکر از ۴۰۵۰
تــا  ۲۰درصــد بــر بــازار داخــل و صادراتــی تاثیــر گذاشــته اســت،
بــه  ۶۳۰۰تومــان ،گنــدم از  ۱۸۵۰بــه  ۲۷۰۰تومــان و آرد از ۲۲۰۰
امــا مشــکل اصلــی کارخانههــا کمبــود روغــن ،شــکر و تامیــن
بــه  ۳۲۰۰تومــان ،گفــت :بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه
منظــم مــواد اولیــه بــرای تولیــد اســت.
شکر در بازار آزاد بیشتر از قیمت مصوب عرضه می شود
داخلــی و همچنیــن برخــی مــواد اولیــه وارداتــی کــه بــا افزایــش نــرخ
ارز بــاال رفتــه در ســال جــاری ،قیمــت تمــام شــده شــکالت افزایــش
رئیــس انجمــن شــیرینی و شــکالت بــا بیــان اینکــه صنعــت هــم
یافتــه اســت
اکنــون در تامیــن شــکر نیــز بــا مشــکل اســت گفــت :علیرغــم
مغــازهای تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه کاهــش قــدرت خریــد افــراد
تعییــن قیمــت بــرای شــکر ولــی قیمــت ایــن محصــول در بــازار
و قــرار گرفتــن شــکالت بــه عنــوان کاالی لوکــس در ســبد خانــوار،
آزاد بیشــتر از  8هــزار تومــان اســت و بــا همیــن قیمــت هــم نمــی
توانیــم شــکر تهیــه کنیــم و بصــورت قطــره چکانــی شــکر در
کارخانههــا بــا افزایــش جزئــی و ســود حداقــل بــه تولیــد ادامــه
میدهنــد چــرا کــه امــکان افزایــش قیمــت ایــن کاالهــا بــه ســبب
اختیــار صنعــت قــرار مــی گیــرد.
قــرار گرفتــن ایــن محصــوالت بــه عنــوان اولویــت ســوم و چهــارم
گرچــه در تــاش هســتیم کــه توزیــع شــکر را بتوانیــم از طریــق
ســبد مصرفــی افــراد وجــود نــدارد ولــی تولیدکننــدگان نبایــد متضــرر
انجمــن و بصــورت منظــم در اختیــار تولیــد قــرار دهیــم..
شــوند.
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کرونا؛ فرصت ،تهدید و چشمانداز
ســه ماهــه پایانــی ســال جهــان بــا بحرانــی بــا نــام کرونــا واجــه شــد ،بیمــاری ای کــه از وهان چیــن ســرو صدایش شــروع
شــد ولــی طولــی نیانجامیــد کــه کشــورهای دیگــر از جملــه ایــران نیــز بــا ایــن معضــل جهانــی رودر رو شــدند ،بحرانــی
کــه ســامت مــردم هــای جهــان را بــه مخاطــره مــی انداخــت ولــی تغذیــه نیــز یــک نیــاز اساســی بــرای کشــورها بــود .
صنعتــی کــه در قســمت هایــی بــا مشــکالت عجیــب و در مقاطعــی بــا فرصــت هــای خــاص مواجــه مــی شــد و نقــش
فعــاالن صنعــت و مســئوالن اجرایــی کشــورها در ایــن شــرایط غیرقابــل انــکار اســت.
در ایــن فرصــت بــه بیــان و بررســی چنیــن فرصــت هــا ،تهدیدهــا و چشــم اندازهــای صنعتــی از زبــان صاحبــان صنایــع
و کارشناســان میپردازیــم:
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محمودصندوقچیان آروین تجارت صندوقچیان

فرصت های بینظیر
محصوالت آردی و
چشمانداز ناخوش
صنعت غذا

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

مدیربازرگانــی شــركت آرويــن تجــارت صندوقچيــان دربــاره تاثیــرات کرونــا بــر بــازار صنایــع غذایــی گفــت:
کرونــا تاثیــرات متفاوتــی بــر روی صنعــت غــذا بخصــوص شــیرینی و شــکالت داشــته بطــور مثــال باعــث رشــد
تولیــد محصــوالت آردی شــده بــود و باعــث کاهــش و حتــی تعطیلــی برخــی از خطــوط تولیــدی شــکالت
شــده بــود .چــون الویتهــای مصــرف کننــده بصــورت کامــل تغییــر کــرده مــی تــوان گفــت؛ حتــی در آینــده
نزدیــک شــاهد تغییــرات بســیار زیــادی در ذائقــه مصــرف کننــدگان (داخلــی وخارجــی) خواهیــم بــود.
صندوقچیــان در ادامــه افــزود :فرصتهایــی بینظیــر در پیشــروی شــرکتهایی کــه محصــوالت بــر پایــه آرد را تولیــد
میکننــد ،وجــود دارد کــه مدیــران ایــن بخــش بایســتی بــا درایــت و ارایــه محصــوالت خــاص بــا بســته بندیهــای نویــن
و جــذاب ،ســهم فــروش خــود را در بــازار ارتقــا دهنــد.
اعتماد مردم به محصولهای صنعتی بیشتر از قبل
محمودصندوقچیــان در پاســخ بــه اینکــه صنعــت غــذا تــا چــه انــدازه مــی توانــد در بــرون رفــت از بحــران کرونــا نقــش
داشــته باشــد بــه خبرنــگار شــهد گفــت :دیــدگاه مصرفکننــدگان ماننــد قبــل از کرونــا نخواهــد بــود و بــا جدیــت از
تولیــدات ســالم کــه در شــرایط بهداشــتی و ســالم کــه طبــق پروتکلهــای بهداشــتی تولیــد میشــوند را انتخــاب و
خریــداری خواهنــد کــرد .پــس تولیدکنندگانــی کــه محصــوالت را در شــرایط کامــا بهداشــتی و بــا اســتفاده از سیســتم
اتوماســیون ،اقــدام بــه تولیــد میکننــد میتواننــد بــا اطالعرســانی صحیــح ،بــه مصرفکننــدگان خــود یــادآور شــوند
کــه در جهــت تامیــن امنیــت غذایــی و ســامت خانــواده و جامعــه بــا تمــام امکانــات در کنارشــان هســتند.
صنعت غذا با مشکالت امروز حال و روز خوبی ندارد
بطــور کلــی صنعــت بــه دلیــل تحریمهــای بینالمللــی و عــدم ثبــات و رونــد صعــودی نــرخ ارز ،حــال خوبــی نــدارد
و از طرفــی قوانیــن دســت و پاگیــر بانکــی ،افزایــش شــدید قیمــت مواداولیــه و دوره طوالنــی پروســس ترخیــص کاال از
گمــرکات کشــور ،صنعــت غــذا را دچــار مشــکل و کمبــود کــرده اســت کــه ایــن امــر تولیدکننــدگان را دچــار مشــکالت
عدیــدهای کــرده کــه بــا تــدوام ایــن شــرایط ،متاســفانه شــاهد تعطیلــی بســیاری از کارخانجــات تولیــدی خواهیــم بــود.
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داریــان ،مدیرعامــل نــام تجــاری باتلــر در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد پیرامــون شــرایط صنعــت در دوران کرونــا گفــت :متاســفانه
ضربـهای کــه در دوران کرونــا صنایــع غذایــی خــورد ،از بیتدبیــری دولــت در نــوع مواجهــه بــا ایــن شــرایط بــود و ایــن در حالــی
انجــام شــد کــه دو کشــور ایــران و ترکیــه در شــرایط مشــابه بــه نوعــی عمــل کردنــد کــه ایــران التهــاب بــه بــازار و صنعــت تزریــق
کــرد و دولــت ترکیــه در همیــن شــرایط ،توســعه بــازار صادراتــی را ایجــاد کــرد و مضاعــف بــر آن نیــز اعــام کــرد «حاضــر اســت
بــه ایــران کمــک کنــد».
ترکیه در شرایط کرونا بازار صادراتی را ما را گرفت
مدیــر عامــل باتلــر کــه ســابقه صادراتــی در صنعــت شــیرینی و شــکالت را نیــز دارد در ادامــه افــزود :در صورتیکــه همــه
میدانیــم کــه ترکیــه درآمــدش از توریســت اســت و میــزان چینیهایــی کــه بــه ترکیــه میرونــد بــه مراتــب بیشــتر از ایــران
اســت ولــی بــه انــدازه ایــران شــلوغ نکردنــد و شــرایط را بــرای صنعــت بحرانــی نکــرد و همیــن امــر بــرای کشــور مــا باعــث شــد
ضربــه مســتقیم بــه صــادرات و بعــد بــه تولیــد زده شــود و ترکیــه از همیــن شــرایط اســتفاده کــرد و بازارهــای مــا را گرفــت.
کرونا ،انتقال فرهنگ خرید شیرینی سنتی به صنعت شیرینی و شکالت
اتفاقــا صنعــت شــیرینی و شــکالت در شــرایط کرونــا در جایگاهــی قــرار گرفــت کــه مــردم بــا دوری از قنادیهــا بــه ســمت
صنعــت شــیرینی و شــکالت روی آوردنــد ،یعنــی مــردم میدانســتند کــه میتواننــد محصــول بهتــر و مطمئنتــری را تهیــه کننــد
و یــا حتــی ســلبریتیها هــم در فرهنگســازی خریــد محصــوالت صنعتــی و شســتن آنهــا را بــه صــورت غیرمســتقیم و مســتقیم
توصیــه مــی کردنــد و مــردم را تشــویق بــه تهیــه موادغذایــی صنعتــی میکردنــد بــه عنــوان مثــال؛ بــا شســتن بســتهبندی یــک
کیــک صنعتــی نشــان میدادنــد چگونــه میتواننــد بــا خیــال راحــت یــک کیــک را بخورنــد ولــی نمیتوانســتند محصــول قنــادی
را بشــویند پــس جنبــه مثبــت آن همیــن بــود.
بازار عراق را از دست دادیم
داریــان در ادامــه افــزود :ولــی همانطــور کــه گفتــم مشــکل مــا بیتدبیــری دولــت بــود کــه هنــوز مرزهــا بســته اســت و
کشــورهای دیگــر بازارهــای هــدف و عمــدهی مــا را از مــا مــی گیرنــد و مــا مجــدد داریــم بــازار عــراق را از دســت میدهیــم در
صورتیکــه بــازار اصلــی مــا بــوده و ترکیــه ماننــد یمــن و افغانســتان ایــن بــازار را نیــز از دســت مــا دارد میگیــرد
ضرر در دوران کرونا تا حدی طبیعی است
ایــن در حالیســت کــه تمــام کشــورها بــا ایــن معضــل جهانــی روبــرو شــده اســت ولــی آیــا آنهــا هــم بــا تعطیلــی در حجــم
تعطیلــی مــا مواجــه شــدهانــد؟
طبیعــی اســت کــه همــه تــا حــدی ضــرر کننــد ،ولــی نــه اینکــه بــه تعطیلــی برســند و بیشــتر از ایــن ضررهــا نشــان بــی تدبیــری
بــوده اســت و بایــد ایــن را هــم بگویــم کــه مــا میتوانســتیم از ایــن شــرایط بــه بهتریــن شــکل بهــره ببریــم کــه اینطــور نشــد
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بحران قنادان در
دوران کرونا و
بیتدبیریها
شــرایطی کــه ویــروس کرونــا بهوجــود آورده بخــش اعظــم ایــن صنــف را بــا کاهــش ســطح تقاضــا از ســوی شــهروندان
مواجــه کــرده اســت و در پــی تعطیــات پیوســته در اوج تقاضــای فصلــی نــوروز بــه رکــودی بیســابقه کشــانده اســت.

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

کرونــا البتــه تنهــا مشــکل ایــن صنــف نیســت و افزایــش نــرخ ارز و بالطبــع
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و عــدم توزیــع بهنــگام مــواد اولیــه اصلــی از
ســوی عرضهکننــدگان کالن ،ماننــد شــکر و روغــن از دیگــر مســائلی اســت
کــه ایــن صنــف در ماههــای اخیــر بــا آن دســت بــه گریبــان اســت.
افزایش  50تا 80درصدی قیمت مواد اولیه
در عیــن حــال در روزهــای اخیــر قیمــت میانگیــن مــواد اولیــه حداقــل
 50تــا 80درصــد افزایــش پیــدا کردهانــد کــه تغییــر قیمتهــای عرضــه
محصــوالت قنــادی را اجتنابناپذیــر کــرده اســت.
اظهارات هیجانی و غیرتخصصی یکی دیگر از مشکالت
بخــش دیگــری از دالیــل کاهــش تقاضــا و رکــود ایــن بــازار اظهــارات
هیجانــی وغیرتخصصــی برخــی مســئوالن کــه بــا در اختیــار داشــتن
رســانههای پرمخاطــب بــوده اســت کــه خطــر انتقــال ویــروس کرونــا
توســط ایــن محصــوالت را علیرغــم رعایــت اصــول بهداشــتی کــه همــواره
درصــدر توجــه و اجــرا بــوده اســت را بزرگنمایــی کردهانــد و منجــر بــه
پرهیــز مــردم از خریــد و آســیب شــدید بــه صنــف و اشــتغال مولــد آن و
رکــود شــدید شــده اســت ،اگرچــه در اتحادیــه و همــکاران مــا در واحدهــای
قنــادی تــاش کردهانــد بهداشــتی بــودن محصــوالت را بــرای شــهروندان
تضمیــن کننــد و ایــن اطمینــان را دادهانــد کــه خطــر انتقــال ویــروس از
ایــن محصــوالت وجــود نــدارد ،امــا بــه نظــر میرســد اعتمــاد تخریــب شــده
درکوتــاه مــدت اصــاح نشــود یــا بــه کنــدی بازســازی شــود.
تمامــی واحدهــای تحــت پوشــش اتحادیــه قنــادان بــا رعایــت کامــل
بهداشــت وپروتکلهــای بهداشــتی مصــوب بــا دریافــت کارت بهداشــت
بــرای تمامــی شــاغلین بــه ارائــه خدمــت مشــغولند اگرچــه متاســفانه ادامــه
فعالیــت بســیاری از ایشــان بــه واســطه عــوارض ناشــی ازکرونــا درمعــرض
تهدیــد جــدی اســت.
چشم اندازی را برای فرصتهای احتمالی نداریم
باتوجــه بــه ایــن مشــکالت کــه بخشــی نیــز خــارج از تهدیــد کرونایــی
اســت متاســفانه چشــماندازی بــرای شناســایی فرصتهــای احتمالــی در
ایــن شــرایط ســخت وجــود نــدارد.
ولــی ایــن را نیــز بایــد اذعــان کــرد کــه بحــران کرونــا در دراز
مــدت قطعــا بــر امنیــت غذایــی کشــور اثــر خواهــد گذاشــت.
طبیعــی اســت کــه جمعیــت آســیبپذیر بیــش از دیگــر اقشــار جامعــه بــا
ناامنــی غذایــی مواجــه خواهنــد شــد.
موج بیکاری پیامد اقدامات مبارزه با کرونا
ازآنجایــی کــه مــا اعتقــاد داریــم اســتفاده صحیــح و مدیریــت شــده

شــیرینیها موجــب تامیــن مناســب و کافــی کالــری و فوایــد ناشــی از
مصــرف مغزهــای آجیلــی بــکار رفتــه در اینگونــه محصــوالت میشــود،
امــا قطعــا پیامــد اقدامــات مبــارزه بــا کرونــا و آســیبهای ناشــی از
آن ،ایــن اســت کــه صدهــا نفــر از کارکنــان مشــاغل مختلــف درحــوزه
موادغذایــی و شــیرینی بیــکار میشــوند و اگرتمهیداتــی درنظرگرفتــه
نشــود بــا توســعه بحــران اقتصــادی ،ایــن مــوج بیکاریهــا بــه مشــاغل
دیگــر نیــز بســط خواهنــد یافــت.
بســیاری از تولیــدات در رهگــذر ناشــی از کمبــود مــواد اولیــه کــه
وابســته بــه واردات وتخصیــص ارز هســتند ،دچــار بحــران میشــوند.
امــا تولیدکننــدگان موادغذایــی فاسدنشــدنی احتمــاال بــا افزایــش تقاضــا
مواجــه خواهنــد شــد؛ موضوعــی کــه تاکنــون در تقاضــای حبوبــات
مشــاهده شــده اســت.
لــذا مجــدد تاکیــد میکنــم کــه از تاثیــر چشــمگیر ایــن بحــران
بــر واحدهــای کوچــک و متوســط قنــادی درکشــور نمیتــوان بســادگی
گذشــت و نیــاز بــه پیشبینــی ،ســازوکارهای تــازهای بــرای حفــظ ایــن
واحدهــای اشــتغالزا احســاس میشــود.
اقدامات الزم در مواجهه با بحران رکود کنونی
از جملــه اقداماتــی کــه بایســتی بــه ســرعت در دســتورکار نهادهــای
تصمیمســاز و مجــری درحاکمیــت قرارگیــرد.
 - 1بخشش حق بیمههای دوران تعطیلی واحدهای قنادی است.
 - 2کاهش نرخ مالیاتها بسیار مهم است.
 - 3اعطای تسهیالت قرضالحسنه با حداقل کارمزد است.
- 4تامیــن و توزیــع مــواد اولیــه وکنتــرل رشــد قیمــت ایــن مواداولیــه
اســت زیــرا افزایــش لجــام گســیخته قیمــت مواداولیــه موجــب
تشــدیدکاهش ســطح تقاضــا در داخــل و غیررقابتیشــدن قیمــت
محصــوالت در بازارهــای صادراتــی احتمالــی و رکــود مضاعف خواهدشــد.
رســیدن بــه نــرخ رشــد ســاالنه  ۲۲درصــدی صــادرات غیرنفتــی کــه از
اهــداف اصلــی برنامــه ششــم توســعه صادراتــی نیــز محســوب میشــود
نیازمنــد ایجــاد ثبــات در تامیــن مــواد اولیــه اســت کــه درصــورت عــدم
تامیــن متاســفانه بــاز هــم شــاهد کاهــش ســهم صادراتــی از بازارهــای
منطقــهای خواهدشــد و مهمتریــن بازارهــای منطقــه بــرای صــادرات
محصــوالت قنــادی و موادغذایــیایــران گــروه کشــورهای روســیه و
آســیای میانــه ،عــراق و عمــان اســت کــه برخــی از آنهــا در ماههــای
گذشــته تحــت تاثیــر اتفافــات جــاری دچــار آســیب شــدهاند.
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گذار از انتظارات دولتی به ظرفیتهای داخلی
صنعــت شــکر در اصلیتریــن زنجیــره صنایــع غذایــی قــرار دارد و در جهــان  ۱۸۰میلیــون تــن مصــرف را شــامل
میشــود و در عیــن حــال همــواره بــا مــازاد تقاضــا روبـهرو اســت .ایــن بــه معنــای فضــای بــاز توســعه در ایــن صنعــت
اســت کــه میتوانــد اشــتغال باالیــی را بــه همــراه داشــته باشــد و نیــاز بــه واردات را در کشــور کاهــش دهــد .ایــن
در حالــی اســت کــه متاســفانه معضالتــی در ایــن صنعــت وجــود دارد کــه در درجــه اول کشــاورز و در درجــه دوم
کل صنعــت را درگیــر خــود میســازد .مشــکل اول عــدم اعــام بهموقــع قیمــت توســط دولــت و مشــکل دوم تغییــر
الگــوی کشــت توســط کشــاورز در هــر دوره اســت کــه باعــث میشــود کشــاورز بهطــور پایــدار بــه تولیــد چغنــدر
مبــادرت نکنــد.
ایــن دو موضــوع کارخانجــات تولیــد قنــد و شــکر را بــا مشــکل روبـهرو میســازد .ظرفیــت جــذب چغنــدر قنــد ثابــت خراســان در حالحاضــر ۲۵۰
هــزار تــن در ســال اســت کــه بخشــی از منطقــه فریمــان و بخشــی از غــرب کشــور ماننــد کرمانشــاه تامیــن میشــود .نکتــه مهــم در حالحاضــر
آن اســت کــه بــه دلیــل رقابتهــای موجــود در ایــن صنعــت و تــاش همــه تولیدکنندههــا بــرای جــذب چغنــدر موضــوع قیمتگــذاری از
اهمیــت زیــادی برخــوردار میشــود .در ایــن زمینــه دو موضــوع جلبنظــر میکنــد ،اول اینکــه دولــت بایــد همانطــور کــه در قیمتگــذاری
شــکر مداخلــه میکنــد در قیمتگــذاری نیشــکر نیــز یــک سیاس ـتگذاری در پیــش بگیــرد .در درجــه دوم بایــد موضــوع آزادســازی قیمتهــا
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در ایــن حــوزه در دســتور کار قــرار بگیــرد .البتــه ایــن نکتــه ضــروری
اســت کــه در حالحاضــر تقاضــا بــرای قنــد و شــکر در کشــور بســیار
بــاال اســت و ایــن امــر احتمــال بــروز تــورم بــاالی قیمتــی را در ایــن
محصــول بــه همــراه دارد ،بنابرایــن بایــد دســت بــه عصــا حرکــت
کــرد .در کنــار شــرایط قیمتــی موجــود کــه دولــت دســت تولیدکننــده
را در افزایــش قیمتهــا بســته ،هزینههــا نیــز در بخــش تولیــد بــه
نســبت بــاال اســت.
بهعنــوان مثــال در حالحاضــر در شــرکت قنــد ثابــت خراســان
اســتخوانبندی شــرکت در حــدود  ۶۰ســال پیــش شــکل گرفتــه
و ایــن امــر هزینههــای نگهــداری ،اســتهالک،تعمیر و تعویــض اجــزا
و قطعــات را افزایــش میدهــد کــه بــا وجــود قیمتگذاریهــای
ثابــت دولتــی ،حاشــیههای ســود بــرای تولیدکنندههــا کاهــش یافتــه
اســت .اکنــون دولــت قیمــت  ۴هــزار و  ۱۰۰تومــان را بــرای شــکر در
نظــر گرفتــه کــه ایــن رقــم بــرای تولیدکننــده رقــم پایینــی اســت
امــا چــارهای جــز رعایــت ایــن قیمتهــا نیســت .در حالحاضــر
دولــت در نظــر دارد بــرای واردات شــکر خــام دالر  ۴۲۰۰تومانــی را
تغییــر دهــد کــه ایــن موضــوع میتوانــد هزینههــای تولیدکننــده را
بازهــم باالتــر ببــرد .در حالحاضــر چغنــدر هــم  ۲۴درصــد افزایــش

قیمــت یافتــه اســت کــه ایــن موضــوع بــه احتمــال قــوی هزینــه شــکر
ســفید را افزایــش میدهــد و ضــرورت افزایــش قیمتهــا را گوشــزد
میکنــد .ایــن در شــرایطی اســت کــه بعضــا صنایــع پاییندســتی و
مصرفکننــده شــکر در ســالهای اخیــر بیــش از مــا افزایــش نــرخ
را تجربــه کردهانــد کــه نشــان میدهــد میــزان اصــاح قیمتهــا در
طــول زنجیــره متــوازن نیســت.
امــا ســوال آن اســت کــه راه رفــع ایــن مشــکالت چیســت؟ بــه نظــر
میرســد یــک پاســخ بــرای ایــن ســوال وجــود دارد و آن آزادســازی
قیمــت شــکر در کشــور اســت .ایــن موضــوع اثــرات بســیار خوبــی
در صنعــت بــه همــراه دارد .باعــث میشــود میــزان جــذب چغنــدر
در ایــن صنعــت افزایــش یابــد کــه ایــن امــر میــزان تولیــد ،تعــداد
شــیفتهای کاری ،میــزان نیــروی اســتخدامی و تامیــن بــازار را
بهصورتــی مفیــد افزایــش خواهــد داد .متاســفانه ایــن اتفــاق کــه
نیفتــاده امــا در کنــار آن فعــاالن ایــن صنعــت از دولــت مطالباتــی
نیــز دارنــد کــه بایــد دولــت بــرای آن نیــز فکــری اساســی کنــد ،در
غیــر اینصــورت صنعــت بــا مشــکالت بیشــتری روبــهرو میشــود.
بهعنــوان مثــال در حالحاضــر شــرکت مــا نزدیــک بــه  ۱۴میلیــارد
تومــان زیــان دارد و ایــن در حالــی اســت کــه اگــر دولــت مطالبــات
مــا را پرداخــت کــرده بــود ،میتوانســتیم ســرمایهگذاری کنیــم یــا
چغنــدر وارد کنیــم و از همــان محــل مطالبــات  ۷۰تــا  ۸۰میلیــارد
تومــان بــرای شــرکت ثــروت ایجــاد کنیــم امــا متاســفانه بــه همیــن
دالیــل فرصتهــای زیــادی از دســت رفتــه اســت .بــا ایــن حــال
شــرکت قنــد ثابــت خراســان در تــاش اســت تــا ظرفیتهــای دیگــر
خــود را ب ـهکار گیــرد و از همــه پتانســیلهای خــود بــرای جلوگیــری
از مشــکالت اســتفاده کنــد.
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پیشبینی تولید شکر در
سالجاری
دبیــر انجمــن صنفــی کارخانجــات قنــد و شــکر بــا بیــان اینکــه تولیــد  ٨میلیــون
تــن چغنــدر قنــد در ســالجاری محقــق نمیشــود ،گفــت :پیشبینــی تولیــد شــکر
 ۱ /۳میلیــون تــن اســت .بهمــن دانایــی در گفتوگــو بــا خبرگــزاری مهــر بــا بیــان
اینکــه امســال بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی چغنــدر قنــد در پایــان
ســال  ،٩٨اســتقبال نســبتا بهتــری از کشــت ایــن محصــول نســبت بــه ســال گذشــته
شــد ،گفــت :حــدود ســه ســال طــول میکشــد تــا در تولیــد شــکر بــه دوران طالیــی
ســالهای  ٩٦و  ٩٧برســیم.
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براســاس آخریــن آمــار گــزارش شــده از ســوی کارخانههــا تــا  ۳۰فروردیــن مــاه٥٦ ،
هزارهکتــار چغنــدر بهــاره تاکنــون کشــت شــده و ایــن رقــم پارســال  ٤٠هــزار هکتــار
بــوده و در ســالجاری از رشــد  ٤٠درصــدی برخــوردار بــوده اســت ضمــن اینکــه کشــت
بهــاره تــا خــرداد ادامــه دارد .دانایــی اظهارامیــدواری کــرد :ســطح زیرکشــت چغنــدر قند
در ســالجاری بــه  ٨٠تــا  ٨٥هزارهکتــار برســد .ایــن رقــم در ســال گذشــته حــدودا ٦٥
هزارهکتــار بــوده اســت .بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول برنامــه کشــت در ســالجاری
 ١٢٠هزارهکتــار اســت کــه از ایــن رقــم اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهــد حــدود  ٨٥هــزار
هکتــار آن محقــق میشــود .دانایــی بــا بیــان اینکــه برداشــت کشــت بهــاره چغنــدر در
پاییــز انجــام میشــود ،افــزود :برداشــت کشــت پاییــزه چغنــدر قنــد نیــز از هفتــه قبــل
شــروع شــده و پیشبینــی میشــود از محــل کشــت پاییــزه بیــن ۱ /١میلیــون تــن تــا
یــک میلیــون و  ١٥٠هزارتــن چغنــدر قنــد تولیــد شــود .ســال گذشــته ایــن رقــم ٦٩٠
هزارتــن بــوده و امســال تولیــد چغنــدر پاییــزه  ٤٠٠هزارتــن افزایــش دارد .وی تصریــح
کــرد :ســال گذشــته مجمــوع تولیــد چغنــدر بهــاره و پاییــزه  ۳ /۸میلیــون تــن بــوده کــه
امســال ایــن رقــم بــه حــدود  ٥میلیــون تــن خواهــد رســید.
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محمود بازاری
مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران

موانع تعرفهای و غیرتعرفهای بر
سر راه صادرات شیرینی و شکالت
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی ســازمان توســعه تجــارت ایــران
گفــت :در ســال گذشــته ۱۷۵۵ ،واحــد تولیــدی بــا ظرفیــت بیــش از  ۱٫۸میلیــون تــن تولیــد در صنعــت شــیرینی و
شــکالت فعالیــت داشــتند کــه محصــوالت آنهــا در مقایســه بــا ســایر رقبــا از جایــگاه خوبــی برخــوردار اســت .بــه گفتــه
وی افزایــش هزینههــای تولیــد ،دســتمزد ،مــواد اولیــه ،فرســودگی ماشــینآالت و عــدم ثبــات قیمــت مــواد اولیــه
مــورد نیــاز ایــن صنعــت مثــل شــکر و روغــن از عمدهتریــن مشــکالت و موانــع موجــود در تولیــد بشــمار میآینــد.
محمــود بــازاری اظهــار داشــت :بــه رغــم ظرفیتهــای تولیــدی و جایــگاه صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــورمان،
صــادرات انــواع شــیرینی ،شــکالت و فرآوردههــای غــات هنــوز تــا اهــداف کمــی پیشبینــی شــده فاصلــه دارد کــه
نیازمنــد برنامهریــزی تشــکل ذیربــط و مســاعدت دســتگاههای اجرایــی مرتبــط اســت.

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

موانع تولید و صادرات شیرینی و شکالت
بــازاری گفــت :عمــده بازارهــای صادراتــی ایــن محصــوالت در ســال
 ۱۳۹۸کشــورهای عــراق ،افغانســتان ،پاکســتان ،آذربایجــان و امــارات
بــوده اســت .وی افــزود :موانــع تعرف ـهای و غیرتعرف ـهای بــر ســر راه
صــادرات شــیرینی و شــکالت بــه برخــی کشــورهای هــدف ،مشــکالت
تامیــن مــواد اولیــه ،نقدینگــی و ســرمایه در گــردش بنگاههــای
صادراتــی ،عــدم ثبــات قیمــت ارز ،مســدود بــودن متنــاوب مــرز
پاکســتان در شــش مــاه دوم ســال گذشــته ،مســدود بــودن مرزهــای
عــراق در اســفندماه ســال گذشــته کــه معمــوال بیشــترین صــادرات
را در طــول ســال شــامل میشــود و شــایعه قرصگــذاری در
محصــوالت تولیــدی از جملــه دالیــل کاهــش صــادرات محصــوالت
مذکــور اســت.
مدیــرکل دفتــر هماهنگــی صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنایــع
تبدیلــی ،نابســامانی در قیمــت مــواد اولیــه ،مشــکالت فرآیند
ورود موقــت مــواد اولیــه از جملــه شــکر ،لــزوم تامیــن
تســهیالت بانکــی بــا نــرخ ســود رقابتــی ،عــدم تخصیــص
ارز بــرای تهیــه مــواد اولیــه و لــزوم مراقبــت سیاســی از
بازارهــای کشــورهای همســایه را از جملــه نقــاط ضعــف و
تهدیدهــا در صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور عنــوان کــرد.
راهکارهای رسیدگی به اهداف صادراتی
تاکیــد بــر هدفگــذاری  ۵۶۵میلیــون دالری صــادرات توســط
ســازمان توســعه تجــارت ایــران براســاس فضــای منطقــهای و
بینالمللــی و هــدف یــک میلیــارد دالری اعــام شــده توســط انجمــن

مربوطــه در ســالجاری بــرای صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور؛
 ایجــاد مســیر ســبز گمرکــی در گذرگاههــای خروجــی گمــرکاتمــرزی بــا کشــورهای همســایه،
 تسهیل فرآیند ورود موقت مواد اولیه از جمله شکر، ملزومــات مــورد نیــاز جهــت تولیــد محصــوالت صادراتــی شــیرینیو شــکالت،
 تعییــن تکلیــف نحــوه تعهدســپاری ارزی از ســوی بانــک مرکزی ج.ا .ایــران ،نظــارت و کنتــرل محصــوالت صادراتــی و حقــوق مالکیــت
معنــوی برندهــای صادراتــی بــه منظــور جلوگیــری از کپیســازی
شــرکتهای کوچــک و غیرمعتبــر از برندهــای معتبــر،
 روانسازی فرآیند پرداخت تسهیالت بانکی صادراتی، اختصــاص یارانــه بــرای حمــل کاالهــای صادراتــی بــه کشــورهایهــدف،
 افزایــش خطــوط مســتقیم کشــتیرانی و اعطــای یارانــه بازاریابــی درمقاصــد صادراتــی اولویتدار،
 تامیــن بخشــی از هزینههــای ناشــی از ریســکهای تجــاریصــادرات در بازارهــای مختلــف،
 توجــه ویــژه بــه بــازار قــاره آفریقــا بــه عنــوان یکــی از بازارهــایبالقــوه بــرای محصــوالت ایرانــی
 و ضــرورت کاهــش و حــذف موانــع تعرفــهای و غیرتعرفــهای دربازارهــای هــدف
ز جمله راهکارهای رسیدگی به اهداف صادراتی عنوان کرد.
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سارا رضایی ،دبیر انجمن قهوه

رعایت پروتکلهای بهداشتی برای تولید قهوه
دبیــر انجمــن قهــوه ایــران اعــام کــرد تمــام کارخانههــای
تولیــد قهــوه دارای مجــوز در کشــور نــکات بهداشــتی
را رعایــت میکننــد و احتمــال آلــوده شــدن قهــوه بــه
ویــروس کرونــا در حــد صفــر اســت.
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ســارا رضایــی بــا بیــان اینکــه بــا شــیوع ویــروس
کرونــا اصــول بهداشــتی در کارخانههــای تولیــد قهــوه
براســاس بخشــنامهها و مصوبههــای وزارت بهداشــت
و نهادهــای نظارتــی رعایــت میشــود ،گفــت :هرچنــد
همــه کارخانههــای تولیــد قهــوه بــرای افزایــش کیفیــت
محصــوالت و رعایــت بهداشــت تولیــدات خــود همــواره
مــوارد بهداشــتی ،اســتریلیزه و ضدعفونــی را رعایــت
میکننــد و نظافــت یکــی از برنامههــای کلیــدی ایــن
واحدهــا اســت ،امــا در روزهــای اولیــه شــروع ایــن
بیمــاری اکثــر شــرکتهای تولیدکننــده قهــوه ،اقدامــات
پیشــگیرانه و پروتکلهــای ویــژه غربالگــری از قبیــل
تبســنجی و کنتــرل اکســیژن خــون را در ورودی شــرکت
اجــرا و بعــد از تعطیــات عیــد و شــروع فعالیــت ،ضمــن
ادامــه رویــه غربالگــری بــا شــرایط ســختگیرانهتر،
ســامتی پرسنلشــان را بــا آزمایــش مــورد بررســی قــرار
دادنــد و حتــی برخــی از ایــن کارخانههــا نیــز در حــال
انجــام تســت کرونــا از کارکنانشــان هســتند .همچنیــن
دســتورالعملهای متعــدد کمیتــه فنــی انجمــن قهــوه در
جهــت پیشــگیری از ابتــای کارکنــان و ضدعفونــی کلیــه
خطــوط تولیــد بــه تمــام اعضــای انجمــن ابــاغ شــده
اســت.
وی ادامــه داد :بــه دلیــل اینکــه پروســه تولیــد و مصــرف
قهــوه در دمــای بــاال اســت ،احتمــال آلودگــی بــه ویــروس
کرونــا در حــد صفــر اســت .ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری
اســت کــه مــواد اولیــه اســتفاده شــده در کارخانههــای

تولیدکننــده معتبــر قهــوه دارای مجــوز مصــرف از ســازمان
غــذا و دارو اســت و کلیــه نــکات بهداشــتی مــورد توجــه
قــرار میگیــرد و بــا توجــه بــه اینکــه برشــتهکاری قهــوه
در دمــای بــاالی  ۲۰۰درجــه انجــام میگیــرد ،احتمــال
آلودگــی بــه ویــروس عمــا در زمــان تولیــد وجــود نــدارد.
همچنیــن بســتهبندی محصــوالت نیــز تحــت نظــر مســوول
فنــی صــورت میگیــرد کــه در ارتبــاط مســتمر بــا ســازمان
غــذا و دارو اســت و از آخریــن پروتکلهــای بهداشــتی
مــورد نیــاز اطــاع داشــته و بــر رونــد بســتهبندی نظــارت
کامــل دارد و همینطــور در زمــان تهیــه نوشــیدنی قهــوه در
خانــه بــا توجــه بــه اســتفاده از آب داغ بــا دمــای بــاالی ۸۰
درجــه ،عمــا احتمــال آلودگــی ویروســی وجــود نــدارد.وی
افــزود :ایــن اطمینــان خاطــر را بــه مــردم میدهیــم کــه
قهوههــای تولیــدی دارای مجــوز ،ســالم و باکیفیــت و عــاری
از هــر گونــه عامــل بیمــاریزا هســتند .مصرفکننــدگان بــا
خیــال راحــت میتواننــد از آنهــا اســتفاده کننــد ،بــه شــرط
آنکــه هنــگام خریــد قهــوه بــه پروانــه ســاخت غــذا و دارو و
پروانــه بهرهبــرداری توجــه شــود.
دبیــر انجمــن قهــوه ایــران اضافــه کــرد:امســال شــرایط
ویــژهای بــر کشــور حاکــم اســت .بعــد از اعــام رســمی
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور ،گرایــش مــردم بــه
محصــوالت بستهبندیشــده بیشــتر شــده اســت؛ بنابرایــن
بــرای پاســخگویی بــه نیــاز مــردم ،همچنیــن لــزوم مانــدن
افــراد در خانــه و رعایــت فاصلــه اجتماعــی ،شــرکتها و
کارخانههــای تولیــد قهــوه اقدامــات خــود را در حــوزه
فــروش اینترنتــی و رســاندن کاالی ســالم و دارای مجــوز بــه
مصرفکننــده گســترش دادهانــد.
رضایــی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســالها بــا وجــود
تحریمهــای ظالمانــه و نوســانات قیمــت جهانــی توانســتیم
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دنیای اقتصاد

کاالی باکیفیــت را بــه دســت مصرفکننــده برســانیم،
اظهــار کــرد :بــرای تحقــق شــعار ســال یعنــی «جهــش
تولیــد» بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم انــواع
محصــوالت قهــوه را بــا تنــوع بیشــتری تولیــد کنیــم.
بنابرایــن تقاضــا داریــم بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی،
مســووالن حمایــت بیشــتری از بخــش تولیــد کننــد و در
ایــن راســتا امیــد اســت نســبت بــه اعمــال معافیتهــای
مالیاتــی و بیمـهای ،حمایــت مالــی و اعتبــاری از واحدهای
تولیــد بــا اعطــای تســهیالت ارزانقیمــت ،جلوگیــری
جــدی و مســتمر از ورود و توزیــع کاالهــای قاچــاق و
تســهیل فضــای کســبوکار و اخــذ مجوزهــا را مــورد
توجــه قــرار دهنــد.

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

دبیــر انجمــن قهــوه ایــران در ادامــه اظهــار کــرد:
بخــش قابلتوجهــی از تولیــدات کارخانههــای قهــوه
کشــور در کافیشــاپها ،قهوهفروشــیها ،هتلهــا و
رســتورانها مصــرف میشــود کــه میــزان مصــرف ایــن
بخــش مخصوصــا در ماههــای اســفند و فروردیــن بــه
علــت مســافرت و اســتفاده بیشــتر مــردم از رســتورانها،
کافیشــاپها و هتلهــا بیشــتر اســت ،امــا در شــرایط
بحرانــی فعلــی بــه واســطه شــیوع کرونــا و تعطیلــی
صنــوف مذکــور عمــا بــازار فــروش و مصــرف ایــن بخــش
از دســت رفتــه اســت کــه ایــن کاهــش شــدید تقاضــا
منجــر بــه صدمــه و خســارت بیشــتر بــه صنعــت تولیــد

قهــوه شــده اســت؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه دســتورات
ســتاد ملــی کرونــا مبنــی بــر فعالیــت واحدهــای
تولیــدی و اشــتغال پرســنل و کارگــران شــاغل در ایــن
واحدهــا ،امیــد اســت کــه مســووالن امــر در جهــت
کمــک بــه واحدهــای تولیــدی ،نســبت بــه شــرایط کاری
کافیشــاپها تصمیمــی اتخــاذ کننــد تــا ایــن صنــف
هــم بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی ابــاغ شــده و
عرضــه فقــط بهصــورت بیرونبــر ،اقــدام بــه فعالیــت
کننــد و عمــا بــازار مصــرف قهــوه بــه چرخــه ایــن
صنعــت بازگــردد و شــاهد رونــق تولیــد در کارخانههــای
تولیــد قهــوه باشــیم.
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منبعwww.dibajsanat.com :

اهمیت جلوگیری از حضور آالیندههای فیزیکی به
نان صنعتی و مکانیزه ،کیک ،کلوچه ،کروسان و مواد
غذایی پخت شده
امــروزه اســتفاده از نــان هــای صنعتــی ،کیــک ،کلوچــه ،کروســان و محصــوالت بســته بنــدی شــده
بــه دلیــل رعایــت موازیــن بهداشــتی رونــق زیــادی گرفتــه اســت .در عیــن حــال بایــد بــه ایــن نکتــه
توجــه داشــت کــه خطــوط فراینــد پخــت و تولیــد مــواد غذایــی نیــز ممکــن اســت در معــرض حضــور
آالیندههــا قــرار گیرنــد .همچنیــن ممکــن اســت مــواد اولیــه کــه بــه کارخانــه هــای تولیــد نــان و
مــواد غذایــی وارد مــی شــوند حــاوی ناخالصــی هــای فیزیکــی باشــند.

www.iranianacm.ir

چــرا تشــخیص آالینــده هــا در تولیــد نــان صنعتــی ،کیــک
و کلوچــه ،کروســان و کوکــی مهــم اســت؟
یــک خــط پخــت نســبت بــه آالینــده هــای فیزیکــی آســیب پذیــر
اســت ،خــواه از طریــق بــی دقتــی پرســنل در حــال کار ،یــا در اثــر
ســایش دســتگاه هــای فرآینــد و پخــت نــان ،کیــک و کلوچــه و ...
کــه عمدت ـاً از جنــس اســتیل ضدزنــگ هســتند و یــا از مــواد اولیــه
ای کــه خــود دارای ناخالصــی هــای فیزیکــی و آالینــده هســتند .هــر
یــک از ایــن نگرانــی هــا مــی توانــد منجــر بــه مســائل بهداشــتی
یــا حتــی خطــری بــرای ســامت مصــرف کننــده شــود .در نتیجــه،
تولیــد کننــدگان نــان بســته بنــدی شــده ،کیــک و کلوچــه ،کروســان
وکوکــی و  ...تحــت فشــار هســتند .قانــون گــذاران ،خــرده فروشــان
و مشــتریان آنهــا را مجبــور مــی کننــد تــا خطــرات را بــه حداقــل
برســانند .صــدور گواهینامــه  BRCو  IFCو ممیــزی HACCP
همــه ضــروری اســت .عــدم اخــذ مجــوز یــا انجــام ممیــزی هــا مــی

توانــد چهــره و ســودآوری یــک شــرکت را بــه خطــر انــدازد.
متــال دتکتــور چیســت و چگونــه بــه کمــک صنعــت غــذا
مــی آیــد؟
متــال دتکتــور (فلزیــاب صنعتــی) ،وســیله ای بــا بهــره گیــری از
فنــاوری هــای نویــن بــرای تشــخیص و جداســازی انــواع ناخالصــی
از جنــس فلــزات آهنــی و غیــر آهنــی ،فلــزات مغناطیســی و غیــر
مغناطیســی ،آلومینیــم ،فــوالد ضــد زنــگ (اســتنلس اســتیل) ،اســتیل
نگیــر ،چــدن و  ...در میــان محصــوالت صنایــع غذایــی مــی باشــد.
متــال دتکتــور هــا در صنایــع غذایــی همچــون نــان صنعتــی و
مکانیــزه ،صنعــت کیــک و کلوچــه ،شــیر ،بســتنی و فــراورده هــای
لبنــی ،گوشــت ،سوســیس ،کالبــاس و فــراورده هــای پروتئینــی،
غذاهــای آمــاده ،نیمــه آمــاده و کنســروی ،انــواع ماکارونــی و پاســتا
و فــراورده هــای آردی ،غــات ،گنــدم ،ذرت و در صنایــع غیــر غذایــی
همچــون صنعــت پالســتیک ،الســتیک ،بازیافــت ،صنایــع ســاختمانی،
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صنایــع چوبــی و ...کاربــرد دارنــد کــه در ایــن مقالــه شــرکت دیبــاج
صنعــت پاســارگاد بــه صــورت اختصاصــی بــه دســتگاه متــال دتکتــور
در تولیــد نــان صنعتــی و مکانیــزه ،کیــک و شــیرینی مــی پــردازد.
دســتگاه متــال دتکتــور (فلزیــاب صنعتــی) بــر اســاس
محــل کاربــرد و صنایــع مختلــف در مــدل هــای مختلفــی
ارائــه مــی شــود:
•متال دتکتور ثقلی (سقوط آزاد)
•متال دتکتور نوار نقاله
•متال دتکتور نوار نقاله برای سطوح شیب دار
•متال دتکتور برای ستون مواد
•متــال دتکتــور بــرای انتقــال مــواد بــه صــورت پنوماتیــک (بــا جریــان
هو ا )
•متال دتکتور برای مایعات و خمیرها

تضمیــن کیفیــت و ایمنــی مــواد غذایــی در کارخانــه تولیــد
نــان مکانیــزه و صنعتــی ،کیــک و کلوچــه و کروســان
کنتــرل ایمنــی مــواد غذایــی و بازرســی از لحــاظ عــدم وجــود
ناخالصــی هــای فلــزی ،شیشــه ،ســنگ و دیگــر مــواد زائــد تنهــا بــه
انتهــای خــط تولیــد نــان ،کلوچــه ،کیــک ،کروســان ،اشــترودل و ...

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

دســتگاه نظــارت بــر مــواد غذایــی بــا اشــعه ایکــس چیســت
و چگونــه بــه کمــک صنعــت غــذا مــی آیــد؟
دســتگاه نظــارت و بازرســی بــا اشــعه ایکــس ،وســیله ای بــا
تکنولــوژی بــاال کــه بــا اســتفاده از اســتاندارد هــای مطمئــن از اشــعه
ایکــس بــرای شناســایی انــواع ناخالصــی هــای فیزیکــی اســتفاده مــی
کنــد .دســتگاه بازرســی و نظــارت بــا اشــعه ایکــس همچنیــن مــی
توانــد آلودگــی هــای فیزیکــی یــا بــه عبارتــی ناخالصــی هایــی از
جنــس شیشــه ،ســرامیک ،ســنگ ،اســتخوان ،پالســتیک ،الســتیک
و مــواد مشــابه کــه ایمنــی مــواد غذایــی را از لحــاظ وجــود آلودگــی
فیزیکــی بــه خطــر مــی انــدازد شناســایی نمایــد.
چــه نــوع آالینــده هایــی مــی تواننــد در نــان و کاالهــای
پختــه ظاهــر شــوند؟
چند مثال شامل:
•اشیاء متعلق به اپراتورهای دستگاه
•خــرده فلــزی از ســایش یــا فرســایش لولــه هــای انتقــال مــواد و یــا
ماشــین آالت مــی آینــد
•شکستن دستگاه
•سنگ های ریز
•خرده پالستیک
•خرده شیشه
چــه کاالهایــی در صنعــت نــان و محصــوالت پختــه بایــد

تحــت بازرســی قــرار بگیرنــد؟
•خمیر و تکه های خمیر
•محصوالت منجمد
•محصوالت غذایی تازه مانند نان یا رول
•محصوالت غذایی نیمه آماده
•محصوالت آماده مانند انواع شیرینی ،خمیر پیتزا
•انــواع نــان مکانیــزه و صنعتــی همچــون نــان تســت ،نــان حجیــم،
نــان مســطح ،نــان شــیرین ،نــان ســبوس دار ،نــان هــای رژیمــی،
نــان هــای الیــه ای ،نــان هــای فاقــد گلوتــن ،نــان جــو ،نــان هفــت
غلــه ،نــان پروبیوتیــک
•کیــک آمــاده ،کیــک نیمــه آمــاده ،کیــک بســته بنــدی شــده،
فینگــر کیــک ،براونــی
•انــواع کلوچــه نارگیلــی ،کلوچــه کاکائــو ،کلوچــه گــردو ،کلوچــه
مــوزی ،کلوچــه زنجبیلــی
•انــواع کروســان همچــون کروســان پرتقالــی ،کروســان تــوت
فرنگــی ،کروســان کاکائــو ،کروســان فندقــی
•انواع شیرینی کوکی همچون کوکی زعفرانی ،کوکی گردویی
•انواع وافل همچون وافل وانیلی ،وافل عسلی
•انواع دونات ،پیراشکی ،اشترودل
تولیــد کننــدگان نــان ،کیــک ،کلوچــه ،کروســان و کاالهای
پختــه از دســتگاه هــای  Sesotecکجــا و چگونــه
اســتفاده مــی کننــد؟
دســتگاه هــای متــال دتکتــور (فلزیــاب) و سیســتم هــای اشــعه
ایکــس شــرکت  Sesotecمــا بــرای بازرســی و نظــارت بــر مــواد
غذایــی در حالــت هــای زیــر اســتفاده مــی شــود:
• پردازش خمیر
• بعــد از پخــت (قبــل از پخــت) امــا قبــل از فراینــد دهــی ،بــرش،
کلندرینــگ ،اکســتروژن و  ( ...بــا هــدف محافظــت از ماشــین آالت
تولیــد نــان صنعتــی)
• بعد از فرایند نهایی پخت
• برای بررسی نهایی بعد از بسته بندی
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محــدود نمــی شــود .ایــن بازرســی در ســه مرحلــه از تولیــد امــکان
پذیــر اســت و بســته بــه نیــاز کارخانــه تولیــد مــواد غذایــی مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
مراحل نظارت و بازرسی به شرح زیر می باشد:
.1نظــارت و بازرســی مــواد غذایــی ورودی بــه کارخانــه تولیــد نــان
صنعتــی ،کیــک و کلوچــه ،کروســان
.2نظــارت و بازرســی مــواد غذایــی در حیــن تولیــد نــان صنعتــی،
کیــک و کلوچــه ،کروســان
.3نظــارت و بازرســی مــواد غذایــی در انتهــای فرآینــد و در هنــگام
خــروج از کارخانــه تولیــد نــان صنعتــی ،کیــک و کلوچــه ،کروســان
. 1نظــارت و بازرســی مــواد غذایــی ورودی بــه کارخانــه
تولیــد نــان صنعتــی ،کیــک و کلوچــه ،کروســان
بهتریــن روش بــرای حفــظ ایمنــی مــواد غذایــی بررســی آنهــا از مبدا
ورود بــه کارخانــه تولیــد مــواد غذایــی مــی باشــد .در ایــن مرحلــه از
آنجایــی کــه مــواد هنــوز فراینــد نشــده انــد انــرژی و هزینــه کمتــری
بــرای جداســازی آالینــده هــای فیزیکــی در بیــن مــواد غذایــی صــرف
مــی شــود و مهــم تــر آنکــه از آســیب بــه ماشــین آالت فراینــد در
مراحــل بعــدی مــی کاهــد.
.2نظــارت و بازرســی مــواد غذایــی در حیــن تولیــد نــان
صنعتــی ،کیــک و کلوچــه ،کروســان
در کارخانــه تولیــد نــان صنعتــی مکانیــزه ،کیــک ،شــیرینی ،کلوچــه،
کوکــی ،کروســان ،اشــترودل ،وافــل ،براونــی ،خمیــر پیتــزا و  ...بســته
بــه نــوع مــاده ای کــه در حــال فرآینــد شــدن مــی باشــد ،دســتگاه
تشــخیص و شناســایی متفــاوت مــی باشــد.
بــه طــور مثــال اگــر مــواد در قســمتی از فرآینــد بــه صــورت ریزشــی
باشــند بــرای تشــخیص انــواع فلــز مغناطیســی و غیــز مغناطیســی
از دســتگاه متــال دتکتــور (فلزیــاب صنعتــی) ثقلــی اســتفاده مــی
شــود ،اگــر مــواد بــه وســیله لولــه هــای انتقــال از طریــق مکــش یــا
فشــار هــوا از یــک قســمت بــه قســمت دیگــر کارخانــه در حــال عبــور
باشــند ،اســتفاده از متــال دتکتــور پنوماتیــک توصیــه مــی شــود.
اگــر محصــوالت در قســمتی از فراینــد بــر روی نــوار نقالــه یــا کانویــر
حرکــت مــی کننــد متــال دتکتــور نــوار نقالــه و یــا متــال دتکتــور
تونلــی بســته بــه نیــاز مشــتری توصیــه مــی شــود .در صورتــی کــه
تنهــا فلــز موجــود در محصــوالت فلــز آهنــی باشــد و محصــوالت بــه
صــورت ریزشــی باشــند اســتفاده از مگنــت ثقلــی توصیــه مــی گــردد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه اســتفاده از مگنــت خطــر وجــود فلــزات
آهنــی را از بیــن مــی بــرد ،حــال آنکــه مشــکل اساســی وجــود اســتیل
هــای نگیــر کــه قســمت هایــی از دســتگاه هــای فراینــد هســتند
و در اثــر ســایش ،خــرده هــای خــود را در محصــوالت میانــی جــا
میگذارنــد ،مــی باشــد.
در صورتــی کــه در حیــن تولیــد مــواد غذایــی نیــاز اســت تــا
محصــوالت بــر حســب انــدازه ،شــکل ،لــک دار بــودن و  ...دســته
بنــدی شــوند ،اســتفاده از دســتگاه ســورتینگ مــواد غذایــی توصیــه
مــی گــردد.
 دســتگاه متــال دتکتــور (فلزیــاب صنعتــی) تونلــی صنایــع غذایــیبــرای نصــب بــر روی نــوار نقالــه هــای موجــود

 دســتگاه متــال دتکتــور نــوار نقالــه (فلزیــاب صنعتــی) بــرای صنایــعغذ ا یی
 دستگاه متال دتکتور ثقلی (فلزیاب صنعتی) صنایع غذایی دستگاه متال دتکتور (فلزیاب صنعتی) پنوماتیک صنایع غذاییمگنت ثقلی صنایع غذایی-دستگاه سورتینگ صنایع غذایی

.3نظــارت و بازرســی مــواد غذایــی در انتهــای فرآینــد و در
هنــگام خــروج از کارخانــه تولیــد نــان صنعتــی ،کیــک و
کلوچــه ،کروســان
ایــن مرحلــه در انتهــای فراینــد تولیــد نــان صنعتــی مکانیــزه ،کیــک،
شــیرینی و  ...مــی باشــد .در ایــن حالــت بازرســی نهایــی انجــام مــی
شــود و محصــول بــا رعایــت ایمنــی  HACCPوارد بــازار مصــرف
مــی گــردد .وجــود دســتگاه بازرســی بــا اشــعه ایکــس مــی توانــد مهــر
محکمــی بــر ایمــن بــودن مــواد غذایــی کارخانــه هــای صنایــع غذایــی
باشــد.
ایــن دســتگاه بــدون نیــاز بــه بــاز کــردن بســته بنــدی و تفتیــش
محصوالتــی همچــون نــان ،کیــک و  ...تــک تــک محصــوالت را مــورد
بازرســی قــرار مــی دهــد و از عــدم وجــود هــر گونــه آالینــده فیزیکــی
از جملــه خــرده ســنگ ،خــرده شیشــه ،خــرده فلــز ،خــرده چــوب و....
در محصــول اطمینــان حاصــل مــی نمایــد.
اگــر تنهــا نگرانــی در مــورد بازرســی محصــوالت از نظــر وجــود
ناخالصــی فلــزی مــی باشــد ،دســتگاه متــال دتکتــور (فلزیــاب) بهترین
گزینــه مــی باشــد .امــا در صورتــی کــه بســته بنــدی در لفــاف هــای
متاالیــز شــده یــا آلومینیومــی باشــد نیــاز بــه اســتفاده از دســتگاه
بازرســی و نظــارت بــر مــواد غذایــی بــا اشــعه ایکــس مــی باشــد.
امنیــت و نظــارت بــر مــواد غذایــی از لحــاظ عــدم وجــود آالیندههای
فیزیکــی امــری مهــم در دنیــای امــروز اســت .ایــن کار عــاوه بــر
کمــک بــه کارخانــه هــای تولیــد مــواد غذایــی بــرای کســب اســتاندارد
هــا و گواهینامــه هــای ملــی و بیــن المللــی ،ایجــاد تصویــر مناســب از
برنــد در ذهــن مخاطــب مــی نمایــد.
مــواد غذایــی بــه طــور مســتقیم بــا ســامت مصــرف کننــده در
تمــاس اســت و کوچکتریــن اشــتباهی مــی توانــد منجــر بــه تخریــب
یــک برنــد بــرای مــدت زمــان طوالنــی شــود.
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در صفحــه اختصاصــی
شــهد ،مــا را دنبــال کنید
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نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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اثر کرونا بر بازارهای جهانی غذا
آیــا «کوویــد »۱۹-میتوانــد منجــر بــه یــک بحــران غذایــی جهانــی شــود؟ بــا گســترش ویــروس در نقــاط مختلــف
دنیــا ،نگرانیهایــی در رابطــه بــا تحــت فشــار قــرار گرفتــن امنیــت غذایــی جهانــی بــه وجــود آمــده اســت .در حــال
حاضــر تولیــدات موادغذایــی جهــان در ســطح مناســبی قــرار دارد ،امــا بــا وخامــت حــال نیــرویکار ،اخــال در زنجیــره
عرضــه و اقدامــات بــرای مقابلــه بــا شــیوع کرونــا ،امنیــت غذایــی جهــان ممکــن اســت بــا چالــش روزافــزون مواجــه
شــود .ایــن در حالــی اســت کــه تــاش دولتهــا بــرای پاســخ بــه تقاضــای داخلــی از طریــق اعمــال محدودیتهــای
صادراتــی میتوانــد تنهــا شــرایط را وخیمتــر کنــد.
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«بانــک جهانــی» در یــک مطالعــه تحقیقاتــی بــه بررســی
امنیــت غذایــی جهــان در عصــر کرونــا و اثــرات ایــن
طاعــون بــر جریــان تجــارت جهــان پرداختــه اســت .بــر
اســاس یافتههــای ایــن گــزارش ،ماننــد ناامنــی غذایــی
کــه جهــان در اواخــر دهــه  ۲۰۰۰میــادی تجربــه کــرد،
اقدامــات سیاســتی غیرهمکارانــه میتوانــد اختــاالت در
بازارهــای جهانــی غــذا را تشــدید کنــد و منجــر بــه جهــش
در قیمتهــای جهانــی مــواد غذایــی شــود.
تجربه تاریخی
تجربــه اواخــر دهــه  2000میــادی درســی آموزنــده بــرای
جامعــه جهانــی دارد .در ســالهای  2006و  2007و بــه دنبــال
آن بیــن ســالهای  2008تــا  ،2011مجموعــهای از شــوکها بــا
تشــدید شــکاف میــان عرضــه و تقاضــای جهانــی ،جهــش شــدید
قیمتهــای موادغذایــی را بــه دنبــال داشــت .در آن دوره بســیاری
از دولتهــا بــا سیاس ـتگذاری بــرای محدودســازی صــادرات تــاش
کردنــد بازارهــای داخلــی خــود را از تحــوالت بازارهــای بینالمللــی
موادغذایــی حفــظ کننــد .جیوردانــی ،روچــا ،و روتا در ســال  2016در
یــک مطالعــه نشــان دادنــد کــه سیاس ـتهای تجــاری غیرهمکارانــه
در آن زمــان بــه تنهایــی منجــر بــه افزایــش  13درصــدی قیمتهــای
جهانــی موادغذایــی شــد.
ایــن اثــر حتــی بــرای برخــی بازارهــای منحصربهفــرد موادغذایــی
شــدیدتر بــود .یافتههــای مطالعــهای دیگــر در ســال  2012نیــز
حکایــت از آن دارد کــه تغییــر در سیاســتگذاریهای تجــاری
ســهمی بیــش از  45درصــدی در افزایــش قیمتهــای جهانــی برنــج
و  30درصــدی در افزایــش قیمتهــای جهانــی گنــدم داشــت.

امــروز امــا بــا توجــه بــه مؤلفههــای اولیــه بحــران ،شــرایطی
متفاوتتــری حاکــم اســت .زمانــی کــه بــه اواخــر دهــه 2000
میــادی بــاز میگردیــم مشــاهده میکنیــم کــه شــوکهای قیمتــی
موادغذایــی خفیــف بودنــد ،قیمتهــای نفــت خــام در ســطوح باالیــی
قــرار داشــتند و شــوکهای مربــوط بــه تغییــرات آبوهوایــی اثــرات
قابلتوجهــی بــر تولیــد کشــاورزی کشــورهای صادرکننــده اصلــی
داشــتند .امــروز امــا ســطح تولیــد محصــوالت پایــه همچــون گنــدم،
برنــج و ذرت باالتــر از میانگیــن پنــج ســاله قــرار دارد ،قیمتهــای
طــای ســیاه بــه کــف تاریخــی خــود رســیده اســت و ســطح «ذخایـر
بــهمصــرف» محصــوالت اصلــی حــدود  70تــا  100درصــد باالتــر
از ســطوح دهــه  2000میــادی قــرار دارد .از طرفــی ،قیمتهــای
جهانــی موادغذایــی کــه در ســالهای اخیــر رونــد باثباتــی داشــتند،
ســطوح پایینــی را در ماههــای نخســت  2020تجربــه کردنــد.
اثرات ویرانگر و پرشتاب «کووید»19-
بهرغــم ایــن شــرایط اولیــه مســاعد ،در ماههــای آتــی امــا
اثــرات ویرانگــر و پرشــتاب «کوویــد »19-میتوانــد منجــر بــه بــروز
مشــکالت جــدی در بازارهــای جهانــی موادغذایــی شــود .بــه گــزارش
«بانکجهانــی» کمبــود نیــرویکار بــه خاطــر ابتــای آنهــا بــه بیمــاری
و همچنیــن محدودیتهــای رفتوآمــد بــه اجــرا گذاشــته شــده ،در
کنــار اخــال در زنجیرههــای عرضــه و مشــکالت لجســتیکی میتوانــد
طــی ماههــای آتــی کاهــش عرضــه جهانــی موادغذایــی را بــه دنبــال
داشــته باشــد .از طرفــی در حالــی کــه تقاضــای برخــی محصــوالت
ممکن اســت بــا کاهش
تقاضــا مواجــه شــود
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نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

(همچــون رســتورانها کــه فعالی ـت آنهــا ممنــوع شــده اســت) ،امــا
سیاس ـتهای تشــویقی دولــت بــرای تحریــک تقاضــا و از بیــن بــردن
تــرس پیرامــون کمبــود موادغذایــی میتوانــد تقاضــا بــرای محصــوالت
ازجملــه محصــوالت غذایــی را افزایــش دهــد .بهعــاوه کــم شــدن
عرضــه جهانــی موادغذایــی و کاهــش ســطح ذخایــر محصــوالت ،بــا
وخیمتــر کــردن شــکاف جهانــی تقاضــا بــرای موادغذایــی ،در نهایــت
جهــش قیمتهــا را بــه همــراه خواهــد داشــت .بــر ایــن اســاس،
شــواهد بهدســت آمــده از آمارهــای ســری زمانــی ،حاکــی از افزایــش
قیمتهــای صــادرات موادغذایــی از فوریــه  2020بــه بعــد اســت.
به خطر افتادن سالمت نیرویکار از اثرات اولیه «کووید»19-
ارزیابیهــای «بانــک جهانــی» از اثــرات اولیــه «کوویــد »19-بــر
بازارهــای جهانــی موادغذایــی حکایــت از نامتقــارن بــودن ایــن اثــرات
بــر بازارهــای مختلــف موادغذایــی دارد .در تحلیــل ایــن شــرایط
میتــوان گفــت ،بــه خطــر افتــادن ســامت نیــرویکار و تالشهــای
دولــت بــرای ایجــاد فاصلهگــذاری اجتماعــی ،بیــش از همــه بــر تولیــد
محصوالتــی کــه وابســتگی باالیــی بــه نیــرویکار دارنــد اثرگذار اســت،
کدام محصوالت غذایی کمتر آسیب میبینند؟
محصوالتــی همچــون برنــج و شــیالت .بــر این اســاس انتظــار میرود
تولیــد ایــن محصــوالت نســبت بــه بخشهایــی کــه وابســتگی کمتــری
بــه نیــرویکار دارنــد یــا بــه عبارتــی تکنولوژیبــر هســتند بیشــتر
بــا چالــش مواجــه شــود .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه وابســتگی
فرآیندهــای تولیــد بــه فنــاوری در کشــورهای مختلــف متفاوت اســت،
در کشــورهایی کــه ماشــینها نقــش کمتــری در فرآیندهــای تولیــد
دارنــد ،اختــال در عرضــه موادغذایــی بیشــتر خواهــد بــود.
جریان تجارت موادغذایی
در حالــی کــه اثــرات مخــرب «کوویــد »19-عمدتــا متوجــه چیــن،
اروپــا و آمریــکای شــمالی
بــوده اســت ،امــا روز بــه روز
بــر شــمار ایــن کشــورهای
بحــرانزده افــزوده میشــود.
در ایــن رابطــه  50کشــوری
کــه بیشــترین تعــداد مبتالیــان
بــه ایــن بیمــاری را داشــتهاند،
در مجمــوع ســهمی بیــش از
 66درصــدی از عرضــه صــادرات
موادغذایــی جهــان دارنــد .البتــه
اینکــه چطــور ایــن بیمــاری در کوتاهمــدت بــر محصــوالت مختلــف
موادغذایــی اثــر میگــذارد بســتگی بــه کشــورهای تولیدکننــده
آنهــا دارد .در میانمــدت،
بــا تغییــر جغرافیــای شــیوع
و کشــورهای درگیــر ایــن

بیمــاری ،مجموع ـهای از بازارهــای متاثــر از ایــن بیمــاری نیــز دچــار
تغییــر خواهنــد شــد ،امــری کــه حکایــت از نیــاز بــرای نظــارت مــداوم
بــر شــرایط دارد.
کدام کشورها بیشترین آسیب را متحمل می شوند؟
بــه گــزارش «بانکجهانــی» اثــرات منفــی ناشــی از اختــاالت
«کوویــد »19-بــر عرضــه موادغذایــی کشــورهای وابســته بــر
واردات موادغذایــی شــدیدتر اســت .بــر ایــن اســاس کشــورهای
درحالتوســعهای کــه وابســتگی باالیــی بــه واردات موادغذایــی
دارنــد ،بــه ویــژه در معــرض شــوکهای عرضــه محصوالتــی همچــون
غــات ،گوشــت و میوهجــات تــازه قــرار دارنــد ،وارداتــی کــه 74
درصــد از آن از ســه کشــوری صــورت میگیــرد کــه بیشــترین
آســیب را از «کوویــد »19-متحمــل شــدهاند .بــرای مثــال کشــورهای
درحالتوســعهای همچــون بوتســوانا ،مکزیــک و جامائیــکا بیــش از
 95درصــد از برنــج ،گنــدم و ذرت را از ســه کشــور صادرکننــده اصلــی
کــه بیشــترین آســیب را از کرونــا دیدهانــد وارد میکننــد.
نتیجه چیست؟
دولتهــا میتواننــد پیامدهــای منفــی کرونــا را محــدود کننــد.
محدودیتهــای صادراتــی بــه مثابــه آن اســت کــه کشــورها نیازهــای
داخلــی را از ملتهــای خارجــی گدایــی کننــد .در نتیجــه ایــن
سیاســتگذاریها ،عرضــه داخلــی موادغذایــی در کوتاهمــدت بــه
اندازهکاهــش در عرضــه جهانــی افزایــش خواهــد یافــت .بــه همیــن
خاطــر اســت کــه محدودیتســازی جریــان صــادرات ،بــه جــای
برانگیختــن مواضــع همــکاری کشــورهای دیگــر ،آنهــا را مجــاب بــه
اتخــاذ اقدامــات تالفیجویانــه میکنــد.
بــر ایــن اســاس اولیــن گامهــا در سیاســتگذاری بــرای مقابلــه
بــا چالشهــای امنیــت غذایــی «کوویــد »19-بایــد بــا هــدف
حداقلســازی اختــاالت عرضــه موادغذایــی باشــد؛ ماننــد اطمینــان
از اینکــه نیــرویکار بخــش موادغذایــی بــا
ســامت کامــل در مشــاغل خــود حضــور
یابنــد ،تنگناهــای ایجــاد شــده در زنجیرههــای
عرضــه موادغذایــی مرتفــع شــوند و جریــان آزاد
تجــارت مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تولیــد
موادغذایــی حفــظ شــود .ایــن روش بــا افزایــش
عرضــه داخلــی موادغذایــی ،کمبودهــا در
عرضــه جهانــی را
مرتفــع و افزایــش
قیمتهــا را مالیمتــر خواهــد کــرد،
تحوالتــی کــه اثــرات ســرریزی آن را
تمــام کشــورها حــس خواهنــد کــرد.
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نقش و تاثیر رسانههای اجتماعی در صنعت
روابطعمومی مدرن

رســانه هــای اجتماعــی تأثیــر زیــادی نــه تنهــا بــر افــراد ،بلکــه بــر برندهــای مختلــف در صنایــع داشــته انــد ،زیــرا
راهکارهایــی بــرای جــذب مخاطبــان خــود و بدســت آوردن وفــاداری آنهــا ایجــاد مــی کننــد .روابــط عمومــی نیــز متفــاوت
نیســت ،زیــرا متخصصــان دائمــا در پــی برقــراری ارتبــاط و شــنیدن از مشــتریانی هســتند کــه همیشــه در رســانه هــای
اجتماعــی حاضــر و فعالنــد
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در طــول چنــد ســال گذشــته ،معلــوم شــده اســت کــه رســانه هــای
اجتماعــی اغلــب مــردم را جــذب کــرده انــد .اســتفاده گســترده از
رســانه هــای اجتماعــی بــه طــرز چشــمگیری راه و روش برقــراری
ارتبــاط و بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات را در افــراد تغییــر داده
اســت.
طبــق یافتــه هــای مرکــز تحقیقــات  ،Pewتقریبــا دو ســوم
بزرگســاالن آمریکایــی ( 65درصــد) از ســایت هــای شــبکه هــای
اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد ،و ایــن در مقابــل  7درصدیســت کــه
در شــروع ردیابــی سیســتماتیک اســتفاده از رســانه هــای اجتماعــی
در ســال  2005ثبــت شــده بــود.
رســانه هــای اجتماعــی تأثیــر زیــادی نــه تنهــا بــر افــراد ،بلکــه بــر
برندهــای مختلــف در صنایــع داشــته انــد ،زیــرا راهکارهایــی بــرای
جــذب مخاطبــان خــود و بدســت آوردن وفــاداری آنهــا ایجــاد مــی
کننــد .روابــط عمومــی ( )PRنیــز متفــاوت نیســت ،زیــرا متخصصــان
دائمــا در پــی برقــراری ارتبــاط و شــنیدن از مشــتریانی هســتند کــه
همیشــه در رســانه هــای اجتماعــی حاضــر و
فعالنــد.

بنابرایــن ،شــاغلین روابــط عمومــی بایــد از آن بــه منظــور بهــره
بــرداری از مزایایــش اســتفاده کننــد .در واقــع ،اکثــر آنهــا آن را بخشــی
جدایــی ناپذیــر از عمــل خــود دانســته و خدمــات مدیریــت رســانه
هــای اجتماعــی را ارائــه مــی دهنــد.
ایــن فقــط فیــس بــوک و توییتــر نیســتند کــه برندهــا تــاش میکنند
حضورشــان در آنهــا احســاس شــود .پلــت فــرم هایــی نظیــر لینکداین،
اینســتاگرام ،پینترســت و گــوگل پــاس را نمیتــوان نادیــده گرفــت،
اگــر شــاغلین روابــط عمومــی مــدرن بخواهنــد داســتان خــود را بــا
موفقیــت انتقــال دهنــد.
رســانه هــای اجتماعــی ابــزار بزرگــی هســتند و کســانی کــه
بــه درســتی از آن اســتفاده مــی کننــد ،همیشــه در جایگاهی
برتــر از کســانی قــرار دارنــد کــه از آن هــا اســتفاده نمــی کننــد.
اشــاره هــای فــوق بایــد درک قــدرت و همچنیــن قابلیــت هــای آن را
بــرای شــما آســان کــرده باشــد .از رســانه هــای اجتماعی در اســتراتژی
روابــط عمومــی خــود اســتفاده تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه کمپیــن
رســانه اجتماعــی شــما یــک ضربــه درســت از شــروع کار اســت.
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انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی چه کمکی به
روابط عمومی شرکتها میکند؟
شــبکههای اجتماعــی میتوانــد هدفهــای روابــط عمومــی را دنبــال کننــد .شــبکههای اجتماعــی بهخصــوص
ابزارهــای جانبــی آن مثــل ابزارهــای مانیتورینــگ و  Social listeningبــه متخصصــان روابــط عمومــی کمــک میکنند
تــا مدیریــت بهتــری نســبت بــه فراینــد حســن شــهرت و برندینــگ کسـبوکار خــود داشــته باشــند.
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راههــای متداولــی کــه کــه متخصصــان روابــط عمومــی از
شــبکههای اجتماعــی اســتفاده میکننــد:
ارتباط با اینفلوئنسرها:
اینفلوئنســرها بــه کس ـبوکارها کمــک میکننــد تــا صدایــی کــه
هرگــز نداشــتند را بدســت آورنــد .افــراد تاثیرگــذار شــبکههای
اجتماعــی ،دنبالکننــدگان زیــادی دارنــد کــه میشــود
پیشــنهادات ،تبلیغــات و اخبــار کســبوکار را در معــرض دیــد
آنهــا قــرار داد.
شناسایی تهدیدهای برند:
ابزارهــای  social listeningبــه متخصصــان روابــط عمومــی
ایــن قــدرت را میدهــد تــا افــکار عمومــی را قبــل از ایجــاد یــک
تیتــر داغ و یــا مــوج خبــری منفــی ،بســنجند و راههایــی بــرای
تقابــل بــا ایــم موضــوع پیــدا کننــد.
اثرگذاری بر داستانهای روزنامهنگاران و خبرنگاران:
هنــگام بــروز بحــران ،متخصــص روابــط عمومــی بهصــورت بیانیــه،
جوابیــه یــا حتــی بــا انتشــار یــک ویدیــوی ســاده ،بــه بســیاری از
ابهامــات پاســخ میدهنــد؛ امــا افــراد دیگــری نیــز هســتند کــه
بــا تولیــد و انتشــار محتــوا بــر تصویــر یــک برنــد اثــر میگذارنــد.

روزنامهنــگاران ،خبرنــگاران و اصحــاب رســانه هنــگام ایجــاد یــک
موضــوع داغ دربــارهی یــک شــرکت ،اغلــب بــه رســانههای اجتماعــی
گــوش میدهنــد تــا ببینــد مــردم چــه میگوینــد .مشــاهدهی ایــن
نظــرات در نــگارش آنهــا اثــر میگــذارد و موجــب ســاخته شــدن
یــک تصویــر از برنــد میشــوند.
واکنش سریع به موجهای منفی:
شــبکههای اجتماعــی اولیــن جاییســت کــه مــردم دنبــال واکنــش
برنــد نســبت بهیــک ادعــای منفــی هســتند .متخصصــان روابــط
عمومــی از حســاب شــرکت بــرای انتشــار پاســخ فــوری و هدایــت
افــکار عمومــی اســتفاده میکننــد.
اعالم رویدادها و اخبار شرکت:
کلمــات بــه ســرعت در شــبکههای اجتماعــی پــرواز میکننــد .برندها
بهدنبــال دیــده شــدن محتواشــون هســتند .بنابرایــن متخصصــان
روابــط عمومــی از ایــن بســتر بــرای انتشــار خبــر رســمی ،عرضـهی
محصــوالت ،بهروزرســانیهای خدمــات و اعــام جوایــز اســتفاده
میکننــد .شــبکههای اجتماعــی بــه شــرکتها کمــک میکنــد
تــا اخبــار کسـبوکار خــود را بهســرعت در معــرض دیــد مخاطبــان
خــود قــرار دهنــد.
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:تحریریه شهد

شکالت کرونایی هم به بازار آمد!
تصاویــری از شــکالتهای کرونایــی را
در دســت یــک قنــاد فرانســوی مشــاهده
میکنیــد.
قنــادی در فرانســه کــه بــا هــدف لبخنــد
زدن و غلبــه بــر تــرس از بیمــاری کرونــا
شــکالتی بــه شــکل ویــروس کرونــا
درســت میکنــد.

در پی اعتراضات جهانی ضدنژادپرستی
www.iranianacm.ir

اعتراضات ضدنژادپرستی به شکالت سنتی سوییس هم رسید
یــک نــوع شــکالت سوییســی کــه نامــش حکایــت از نژادپرســتی دارد از قفســههای ســوپرمارکت میگــروز
ســوییس حــذف میشــود.
یک نوع شکالت سوییسی که نامش حکایت از نژادپرستی دارد از قفسههای سوپرمارکت میگروز سوییس حذف میشود.
ســخنگوی ســوپرمارکت میگــروز ســوییس اعــام کــرد :بــه دلیــل تحــوالت کنونــی و اعرتاضــات علیــه نژادپرســتی پــس از مــرگ جــورج فلویــد؛ مــا درک میکنیــم
نــام و شــکل ایــن شــکالت حساســیت برانگیــز اســت و بـرای همیــن از همــه قفسـههای ســوپرمارکتهای مــا برداشــته میشــود.
نــام ایــن شــکالت کــه مبعنــای رس بــرده اســت .در ســال  ۲۰۱۷میــادی نیــز طومــاری بــا امضــای یــک هـزار و پانصــد تــن از مــردم ایــن کشــور تهیــه شــده بــود
و از صاحــب ایــن شــکالت خواســته شــد کــه نــام ایــن شــکالت را تغییــر دهــد.
در آن زمان سوپرمارکت میگروز به این اعرتاضات توجهی نکرد و در قفسههای خود همچنان این شکالت را میفروخت.
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شــرکت شــکالت رویــال (کرونــا) در ســال  ۱۹۱۹میــادی در شــهر
اســماعیلیه مصــر تاســیس شــد .حــاال ایــن شــرکت بــه منظــور بــاال
بــردن آگاهــی و تشــویق مــردم بــه مانــدن در خانــه و حفــظ ســامتی
در ایــن روز هــای ســخت در طراحــی بســته بنــدی تعــداد محــدودی
از شــکالت هــای کرونــا تصاویــر مختلفــی از فعالیــت هایــی را نمایــش
مــی دهــد کــه مــی تــوان در خانــه آن هــا را انجــام داد .یــوگا ،بــازی بــا
پلــی استیشــن و ســاز زدن از جملــه ایــن فعالیــت هــا اســت.
در ادامــه مدیــران و کارمنــدان شــرکت در صــدد آن بودنــد تــا مــردم در
ایــن ایــام تاریــک ضمــن حفــظ خوشــبینی ،همچنــان شــاد باقــی بماننــد ،در نتیجــه یــک الگــوی رنگارنگ
کنــار بازتــاب هویــت برنــد ایــن پیــام را بــه مخاطبــان منتقل
مــی کــرد کــه در ایــن دوران همــه بــا هــم یکــدل هســتیم.
ایــن خــوب اســت کــه ببینیــم یــک شــرکت شــکالت ســازی
بــه نــام (کرونــا) از طریــق طراحــی بســته بنــدی خــاص خود،
بــا ترغیــب افــراد بــه مانــدن در خانــه ،میــزان آگاهــی درباره
ویــروس کرونــا را افزایــش مــی دهــد .همیــن نکتــه آن را از
دیگــر رقبــا منحصــر بــه فــرد مــی کنــد.

ی با طرح کرونا
پخت کیک و شیرین 
تصاویــری از پخــت کیــک و شــیرینیهای برگرفتــه از ویــروس کرونــا بــا تزئینــات ماســک و صــورت را
مشــاهده میکنیــد.

نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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تلخی تولید شکالت عناب در نبود سرمایه گذار
عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
از نبود سرمایه گذار برای تولید شکالت عناب در استان خبرداد.
حســینی عضو گروه پژوهشــی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
خراسان جنوبی گفت :از سال  ۱۳۹۶مطالعات گسترده بر روی فرآوری
عناب و طرح فرموالسیون بهینه ســازی شکالت عناب آغاز شد که
این طرح بعد از گذشت  ۱۳ماه در سال  ۱۳۹۸به عنوان یک اختراع به
ثبت رسید.
او مشکل کمبود ســرمایه گذار را مهمترین دغدغه پیش روی تولید
محصول شــکالت عناب عنوان کرد و افزود :فراوری این محصول در
داخل اســتان باعث بهبود وضعیت اقتصادی بهــره برداران و ایجاد
اشتغال میشود.
حسینی با بیان اینکه در این محصول با انجام فرایندهای خاص ،عناب
و ترنجبین جایگزین شکر در تهیه شــکالت شده است اظهار کرد:
شکالت عناب برای افراد مبتال به دیابت ،اضافه وزن و چاقی میتواند
مفید باشد.
عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
با اشاره به اینکه خراسان جنوبی تولیدکننده  ۹۸درصد عناب کشور
و تنها قطب تولید این محصول در کشور است گفت :بیشترین سطح
کشت عناب مربوط به روستای سیوجان خوسف بوده و شکالت با این

نام برندسازی شد.
===============================================

بانک مرکزی دستورالعمل بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹را اعالم
کرد
بانک مرکزی اعالم کرد :نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال ،۱۳۹۹
همانند ســال  ۱۳۹۸و نحوه رفع تعهد ارزی ســال  ۱۳۹۸با رعایت شرایط
اعالمی برای سال  ۱۳۹۷خواهد بود.
پیرو اطالعیه  ۱۳۹۸.۰۳.۰۱بانک مرکزی و بــه دنبال الزام صادرکنندگان از روز ۲۲
فروردین  ۱۳۹۷به بازگشــت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور ،به
اطالع میرســاند مطابق با تصمیمات کمیته موضوع ماده « »۲مصوبات چهاردهمین
جلسه «شــورای عالی هماهنگی اقتصادی» ابالغی طی نامه شــماره  ۹۷۴۰۵مورخ
« ۱۳۹۷.۰۷.۲۳بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال  ۱۳۹۸و
نحوه رفع تعهدات ارز صادراتی سال  ۱۳۹۷صادرکنندگان» برای سال  ۱۳۹۹تمدید
شده اســت ،به طوری که نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات سال  ،۱۳۹۹همانند
سال  ۱۳۹۸و نحوه رفع تعهد ارزی ســال  ۱۳۹۸با رعایت شرایط اعالمی برای سال
 ۱۳۹۷خواهد بود.
همچنیــن صادرکنندگان به منظــور بهرهمندی از هرگونه نرخ صفــر و معافیتهای
مالیاتی و نیز اســترداد مالیات و عوارض موضوع ماده ( )۱۳قانــون مالیات بر ارزش
افزوده ،تا پایان تیرماه سال  ۱۳۹۹مهلت دارند نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی
سال  ۱۳۹۸خود اقدام کنند.
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نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

ت های بازرگانی  ۵۰۰هزار دالر شد
سقف صادرات بار اول کار 
دولت برای اطمینان از بازگشــت ارز صادرات کارتهای بازرگانی تازه صادر
شده ،سقف  ۵۰۰هزار دالری را تعیین کرده است.
بر اســاس تصمیم جدید دولت ،از دو هفته آینده قرار است که سقف  ۵۰۰هزار دالری
برای صادرات آن دسته از کارتهای بازرگانی در نظر گرفته شود که به تازگی از سوی
ســازمانهای صنعت ،معدن و تجارت و اتاقهای بازرگانی صادر شــدهاند و اولین باری
است که قرار است صادرات انجام دهند.
بر این اســاس دولت تصمیم گرفته تا بــه منظور اطمینان از بازگشــت ارز حاصل از
صادرات ،تنها زمانــی به این صادرکنندگان اجازه صادرات مجــدد دهد که تعهد ارزی
 ۵۰۰هزار دالر اولیه خود را ایفا کرده باشند.
=================================================================
علت فروش شیرینی الکچری در برخی قنادی ها چیست؟
رئیس اتحادیه شیرینی و شــکالت در خصوص فروش شیرینی الکچری در
برخی قنادی ها توضیحاتی داد.
علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان از آرامش حاکم بر بازار شیرینی
خبر داد و گفت :با بسته شدن تاالرهای پذیرایی کار قنادان نیز با کسادی رو به رو شد
چرا که در حال حاضر هیچ گونه مراسمی برپا نمی شود و تقاضایی برای شیرینی وجود
ندارد.
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشــان در خصوص افزایش قیمت شیرینی ،تشریح
کرد :با وجود اینکه مواد اولیه برای تهیه شــیرینی از جمله شکر ،تخم مرغ ،روغن و ...
افزایش قیمت داشته است اما قیمت شیرینی هیچ تغییری نداشته و همان قیمتی است
که در سال گذشته عرضه می شد.
بهره مند از افزایش قیمت شــیرینی خبر داد و گفت :با توجه بــه افزایش قیمت مواد
اولیه برای تهیه شیرینی درخواست داده ایم تا قیمت شیرینی نیز گران شود اما تاکنون
موافقتی در این خصوص صورت نگرفته است.
این مقام مسئول درخصوص فروش برخی از شیرینیهای به اصطالح الکچری و خاص
و گرانی بیش از اندازه آنها ،بیان کرد :باید دید متریالی که برای تهیه شیرینی استفاده
شده چه چیزی اســت به طور مثال گردویی که قبال  ۷۰هزار تومان خریداری میشد
هم اکنون  ۱۵۰هزار تومان شــده که ایــن موضوع قطعا باعث افزایــش قیمت برخی
شیرینی خاص میشود.
رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان تشــریح کرد :برخی مواد برای تهیه شیرینی
صد در صد گران شده است اما قیمت محصول نهایی همان مقدار قبل است .در فروش
قنادان و شیرینی فروشــان نظارت کافی را داریم و در صورتی که مردم شکایاتی داشته
باشند به آن رسیدگی می کنیم.
بهرهمند در ادامه از قیمت شــیرینیهای پر مصرف در بازار خبر داد و گفت :قیمت هر
کیلو شیرینیتر  ۳۵هزار تومان ،شــیرینی دانمارکی  ۲۸هزار تومان ،شیرینی زبان ۲۸
هزار تومان ،شیرین پاپیون  ۳۸هزار تومان ،شیرینی یزدی  ۲۱هزار تومان در بازار است.
==================================================================
حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر سفید فله درب کارخانه تعیین شد
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
بوشهرگفت :براساس مصوبه نود و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت
هرکیلو شکر سفید فله درب کارخانه  6300تومان تعیین گردیده است.
ابوالقاســم محمد زاده افزود :بر اســاس بند  5تصمیمات متخذه ذیل دستور اول نود و
چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار کشــور حداکثر قیمت فروش هرکیلو شکرسفید
فله برای مصرف کننده  7300تومان و شــکر بســته بندی 1000گرمی  8700تومان
اعالم شده است.
=====================================================
عسل دارای استاندارد اجباری میشود
مجری طرح ملی توسعه زنبورداری کشــور از اجباری شدن استاندارد تولید
عسل در کشور خبرداد و گفت :اجباری شدن استاندارد این محصول نه تنها
در افزایش کیفیت موثر است بلکه موجب کاهش عرضه عسل های تقلبی و بی

کیفیت در بازار می شود.
«مشیر غفاری» در نشســت خبری روز جهانی زنبور عســل ( ۲۰می) و تشریح اهم
فعالیت ها و برنامه های تولیدی در ســال جهش تولید کــه در معاونت امور تولیدات
دامی این وزارتخانه برگزار شــد افزود :طی مذاکرات متعدد با سازمان ملی استاندارد
تالش داریم استاندارد اجباری عسل امسال عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه اجباری شــدن استاندارد عســل می تواند در کاهش عسل تقلبی
در بازار موثر باشــد اظهارداشت :با اجرای اســتاندارد اجباری و استفاده از تکنولوژی
می توان تضمینی برای عرضه عســل طبیعی از تقلبی در بــازار ایجاد کرد تا مصرف
کنندگان با اطمینان بیشتری این محصول را خریداری و مصرف کنند.
=================================================================
برنامه جدید گمرک برای ترخیص فوری کاالهای اساسی
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت :با پذیرش پیشــنهاد گمرک
ایران توســط مراجع ذیصالح و ابالغ آن به گمرکات اجرایی روند ترخیص
کاالهای اساسی ،ضروری و فسادپذیر تسریع می گردد.
مهرداد جمال ارونقی گفت :وفق مصوبات ابالغی به گمرک اجازه داده شــده اســت
نســبت به ترخیص درصدی از کاالهای دارای اولویت  ۱و  ۲گروه کاالیی موجود در
اماکن گمرکی  ،مناطق آزاد و ویژه یا آنهایی که به اماکن مذکور وارد می شوند ،دارای
ثبت سفارش بانکی بوده و در صف تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند اقدام نماید .گمرک
در تعیین درصد فوق ،شــاخص هایی را از قبیل مأخذ کاال  ،اهلیت و ســوابق قبلی
واردکننده  ،ماهیت و نوع کاال و گروه بندی کاالیی را مالک عمل قرار می دهد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران افزود :براســاس مکاتباتی که صورت پذیرفته
و پیشــنهاداتی که ارائه و مورد پذیرش قرار گرفته اســت  ،متعاقب ابالغ بخشــنامه
مربوطه؛ از ابتدای تیرماه سال جاری  ،گمرکات اجرایی کشور نسبت به ترخیص ٪۹۰
از کاالهای اساسی ،ضروری و فسادپذیری که دارای ثبت سفارش بانکی بوده و درصف
تأمین ارز بانکی قرار گرفته اند اقدام می نمایند.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه با اشــاره بــر اینکه ترخیص ٪۹۰
کاالی اظهاری  ،صرفاً برای کاالهای اساسی ،ضروری و فسادپذیر می باشد ،دارا بودن
«ثبت ســفارش بانکی» و قرار گرفتن «در صف تأمین ارز» را دو شــرط اصلی برای
استفاده از این تسهیالت برشــمرد و گفت :به نظر می رسد با اجرایی شدن این فاز،
روند ترخیص کاالهای اساسی ،ضروری و فســادپذیر شتاب بیشتری به خود گرفته و
مقدار کمی از کاال در بنادر و گمرکات کشــور دپو گردد« .حمل یکسره»« ،ترخیص
شبانه روزی» و «ترخیص نسیه» ،از تســهیالت دیگری است که معاون امور گمرکی
گمرک ایران قب ً
ال در این خصوص توضیحات الزم را ارائه نموده است.
=================================================================
واکنش وزارت اقتصاد بــه پرونده قاچاق آرد؛ با متخلفــان برخورد جدی
میکنیم
بازرسی وزارت اقتصاد در واکنش به افشــای پرونده قاچاق آرد در گمرک
غرب تهران ،ضمن تشکر از رسانهها از برخورد جدی با متخلفان و افراد ذی
مدخل در این پرونده خبر داد.
مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مورخ  99/3/29با عنوان "در بازرسی
وزارت اقتصاد چه می گذرد" اعالم کرد :در خصوص اقدام خالف یک شرکت فعال در
حوزه آرد  ،شناســایی و برخورد جدی با متخلفین و افراد ذی مدخل این موضوع در
اولویت اقدام این مرکز قرار دارد.
بر اساس گزارش مرکز بازرسی وزارت اقتصاد ،یک شرکت فعال در حوزه آرد(بازرگانی
تولیدی)  ،اقدام به صادرات این محصول نموده که حســب بررسیهای اولیه منطبقبا مقررات موضوعه نبوده که این موضوع سریعاً توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران
کشف و نزد مراجع ذیصالح اعالم جرم شده است.
این گزارش مــی افزاید :به موازات این اقدام ،پیگیری هــای الزم و اقدامات ثانویه از
جمله شناســایی متخلفین و افراد ذی مدخل احتمالی و نیز از ســوی مرکز بازرسی
وزارت اقتصاد صورت پذیرفت.
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بهمن حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها

بسته حمایتی
وزارت صمت
برای صنعت
نمایشگاهی
حســین زاده گفت:یــک بســته حمایتــی از ســوی دولــت ،بــه صنعــت نمایشــگاهی و فعــاالن ایــن صنعــت
تعلــق گرفــت.

www.iranianacm.ir

بهمــن حســین زاده مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه
هابــا بیــان اینکــه پــس از رایزنیهــا و پیگیریهــای جنــاب
آقــای مــدرس خیابانــی سرپرســت محتــرم وزارت صمــت،
کمیتــه بررســی و مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از
شــیوع ویــروس کرونــا ،صنعــت نمایشــگاهی و شــرکتهای زیــر
مجموعــه آن را جــزو مشــاغل آســیب دیــده شــدید از کرونــا
محســوب کــرد ،گفــت :بــا پذیــرش و تصویــب ایــن پیشــنهاد،
مجــوزی از کمیتــه یــاد شــده اخــذ گردیــد کــه بــه موجــب آن،
فعــاالن نمایشــگاهی بــا ارایــه کــد ملــی میتواننــد تســهیالت
حمایتــی دریافــت کننــد.
او افــزود :بــا تدابیــر اندیشــیده شــده از ســوی سرپرســت وزارت
صمــت ،تخصیــص بســته حمایتــی دولــت میتوانــد موجــب
بازســازی کســب و کار  ۳۳هــزار تــن فعــال نمایشــگاهی۴۵۰ ،
شــرکت غرفــه ســاز و بیــش از  ۱۰۰مجــری نمایشــگاهی شــود.
بسته حمایتی دولت ،موجب فعال شدن کلیه مشاغل
مرتبط نمایشگاهی می شود
حســین زاده بــا اشــاره بــه اینکــه صنعت نمایشــگاهی و مشــاغل

مرتبــط بــا آن از اواخــر بهمــن مــاه ســال گذشــته ،همزمــان بــا
فراگیــری ویــروس کرونــا و بــه دســتور دولــت کلیــه فعالیتهایــش را
بــه حالــت تعطیــل درآورده اظهــار داشــت :اختصــاص بســته حمایتــی
دولــت کــه بــا پیگیریهــای سرپرســت محتــرم وزارت صمــت تحقــق
یافــت ،موجــب میشــود تــا کلیــه مشــاغل مرتبــط بــا نمایشــگاه
جانــی تــازه گرفتــه و دوبــاره فعــال شــوند.
ایران نسبت به دیگر کشورها در زمان شیوع کرونا کمتر آسیب دید

او گفــت :درشــرایط شــیوع ویــروس کرونــا تولیــدات ایــران نســبت
بــه دیگــر کشــورهای جهــان کمتــر آســیب دیــد کــه علــت اصلــی
آن تغییــر خــط تولیــد از محصــوالت متفرقــه بــه کاالهــای پزشــکی،
ضدعفونــی و شــویندهها بــود .عاملــی کــه ســبب شــد تــا همچنــان
رونــق تولیــد در بخشهــای مختلــف صنایــع کشــور حفــظ شــود.
چگونگی دریافت تسهیالت حمایتی دولت
مدیــر عامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه هــا ،در مــورد چگونگــی
دریافــت تســهیالت حمایتــی دولــت نیــز گفــت :متقاضیــان دریافــت
ایــن بســته حمایتــی ،میبایســت کــد ملــی و کــد ثبــت شــرکتهای
خــود را بــه نمایشــگاه اعــام کننــد.
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پروتکل برگزاری نمایشگاهها
پیــرو پیگیریهــای انجــام شــده ایــن ســازمان در خصــوص برگــزاری نمایشــگاهها در
مراکــز نمایشــگاهی سراســر کشــور بــه اســتحضار مــی رســاند; براســاس دیدگاههــای
ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی ایــران در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا (
مــورخ  24خــرداد مــاه  – 1399بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی ریاســت جمهــوری
) برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی بــه شــرط آنکــه صرفــا» افــراد متخصــص بــرای
بازدیــد از آنهــا دعــوت شــوند مــورد تصویــب و تاییــد قــرار گرفتــه اســت  .لــذا ضمــن
تاکیــد بــر مــوارد فــوق الذکــر  ،خواهشــمند اســت ترتیبــی اتخــاذ گــردد تــا ضمــن
رعایــت دقیــق پروتکلهــای بهداشــتی بــا هــدف حفــظ ســامت آحــاد مــردم از جملــه
برگزارکننــدگان نمایشــگاهها  ،غرفــه داران و بازدیــد کننــدگان مــوارد زیــر مــورد امعــان
نظــر قــرار گیــرد :
برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی صرفــا پــس از تصویــب تقویــم مراکــز
-1
نمایشــگاهی مصــوب در کار گــروه توســعه صــادرات اســتان و تاییــد ایــن ســازمان
( از ابتــدای تیرمــاه ســال جــاری ) مجــاز مــی باشــد  .لــذا آن دســته از ســازمانهای
صنعــت  ،معــدن و تجــارت کــه تــا کنــون نســبت بــه انجــام ایــن مهــم اقــدام ننمــوده
انــد  ،موظفنــد در اســرع وقــت نســبت بــه تصویــب تقویــم نمایشــگاهی ســال 1399
در کار گــروه توســعه صــادرات اســتان و ارســال بــه ایــن ســازمان بــا هــدف رعایــت
عــدم همپوشــانی زمانــی و موضوعــی و تصویــب تقویــم جامــع کشــوری اقــدام نماینــد .
بدیهــی اســت مســئولیت ناشــی از برگــزاری رویدادهــای اســتانی فاقــد مجــوز ســازمان
توســعه تجــارت ایــران بــه عهــده ســازمانهای صنعــت  ،معــدن و تجــارت اســتان مربوطــه
مــی باشــد.
نظــارت بــر برگــزاری نمایشــگاهها بــر اســاس دســتورالعمل برگــزاری
-2
نمایشــگاهها در مراکــز نمایشــگاهی سراســر کشــور ( ابالغــی از ســوی سرپرســت محتــرم
وزارت صنعــت  ،معــدن و تجــارت ) بــه عهــده ســازمانهای صنعــت ،معــدن و تجــارت
بــوده و ســازمانهای مذکــور موظفنــد ضمــن رعایــت مفــاد دســتورالعمل فــوق الذکــر،
نظــارت بــر رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی توســط برگزارکننــدگان نمایشــگاهها بــا
همــکاری ســتادهای اســتانی مقابلــه بــا کرونــا را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

بــا توجــه بــه تاییــد صرفــا» برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی  ،الزم اســت
-3
ترتیبــی اتخــاذ گــردد تــا ضمــن بررســی کارشناســی تقویــم ارســالی از ســوی مراکــز
نمایشــگاهی جهــت طــرح در کارگــروه نســبت بــه حــذف و یــا تعدیــل نمایشــگاههای
غیرتخصصــی و پرازدحــام اقــدام گــردد .همچنیــن ترتیبــی اتخــاذ گــردد کــه
بازدیدکننــدگان از نمایشــگاهها صرفــا بــا دعوتنامــه قبلــی در نمایشــگاهها مشــارکت
داشــته و از حضــور افــراد غیرمتخصــص و غیرمرتبــط بــا موضوعــات نمایشــگاهها بــا
همــکاری ســایر مراجــع ذیربــط جلوگیــری بــه عمــل آیــد .
در پایــان تاکیــد بــر الزم االجــرا بــودن مفــاد فــوق الذکــر  ،خاطــر نشــان میســازد کــه
نامههــای شــماره  99/100/5375مــورخ  99/3/3و  99/100/6249مــورخ 99/3/12
کان لــم یکــن اعــام مــی گــردد.
حمید زادبوم
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
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پروتکل بهداشتی برگزای نمایشگاه
اقدامات /فعالیت

حوزه /بخش

ایجاد گیت ضد عفونی (محلول پاش) در درب ورودی اصلی نمایشگاه
ایجاد گیت ضد عفونی (محلول پاش) در درب ورودی سالن های نمایشگاهی
تامین تجهیزات مکانیزه مورد نیاز جهت ضدعفونی کف ،درب و سطوح سالنهای نمایشگاهی
ایجاد و تجهیز ایستگاه تب سنجی و غربالگری در محل درب های ورودی اصلی نمایشگاه و درب های ورودی سالن با همکاری انظامات و عوامل هالل
احمر با تامین ملزومات

ایجاد پایگاه هالل احمر در درب ورودی اصلی نمایشگاه و هماهنگی جهت افزایش تعداد نیروهای هالل احمر در ایام برگزاری نمایشگاهها

مرکز

نمایشگاهی

ایجاد غرف عرضه ملزومات بهداشتی از جمله ماسک ،شیلد ،دستکش ،محلول های ضدعفونی در مبادی ورودی اصلی و نقاط مرکزی نمایشگاه بمنظور
تامین ملزومات مورد نیاز بازدیدکنندگان  ،مشارکت کنندگان و پیمانکاران با جانمائی مناسب

تامین و استقرار تجهیزات مکانیزه ضد عفونی دست و کفش در مبادی ورودی یا خروجی سالنهای نمایشگاهی جهت استفاده غرفه داران و

بازدیدکنندگان به تعداد مناسب به همراه پیش بینی عوامل مورد نیاز جهت نگهداری و شارژ آن

ایجاد ایستگاه مرکزی پشتیبانی و تامین ملزومات و مواد ضدعفونی مورد نیاز با تدوین و اجرای برنامه شارژ تجهیزات و ملزومات با آموزش و توجیه

عوامل

ایجاد و تجهیز زیرساخت های ثبت نام آنالین بازدیدکنندگان با امکان پرداخت و تهیه بلیط الکترونیک بمنظور کاهش توقف جهت تهیه بلیط در مبادی

ورودی و تدارک و استقرار تجهیزات کنترل هوشمند بلیط ورودی

بهداشتیهای مجازی
پروتکلو سایر رسانه
ایجاد امکان بازدید مجازی نمایشگاهها از طریق پرتال
برگزای نمایشگاه

حوزه /بخش

برگزاری مراسم افتتاحیه (افتتاحیه بدون سخنرانی در سالن همایش و صرفاٌ بصورت قطع روبان)

/فعالیت
اقدامات
نقاط مختلف نمایشگاه با نظارت در رعایت پروتکل های بهداشتی ذیربط
مکفی در
ایجاد غرف عرضه آبمعدنی و نوشیدنی های استاندارد (پاکتی/قوطی) به تعداد
تجهیز کلیه روشویی های سرویس های بهداشتی اماکن عمومی /اداری

به شیرآالت چشم الکترونیک

افزایش تعداد رو شویی های سرویس های بهداشتی
تجهیز کلیه روشویی های سرویس های بهداشتی عمومی و اداری به جا مایع دستشویی الکترونیک صنعتی متناسب با تعداد مراجعین بویژه سرویس بهداشتی های پر
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تردد مجموعه شرکت

تامین و نصب دستگاههای پر قدرت خشک کن دست (صنعتی) در سرویس های بهداشتی بمنظور کاهش زمان توقف افراد در سرویس های بهداشتی با نصب دستمال

مرکز

نمایشگاهی

حوله ای

تامین سطل زباله درب دار پدالی مخصوص جمع آوری ماسک و دستکش در داخل و فضای بیرونی سالن و تخلیه مستمر آن ( با درج نوشته مخصوص ماسک و

دستکش و دستمال )

تامین سطل زباله درب دار مخصوص جمع آوری ظروف یکبار مصرف سرو غذا در فضای بیرونی سالن و تخلیه مستمر آن ( با درج نوشته مخصوص زباله های ظروف

پذیرایی و بطری و) .....

اختصاص بیلبرد یا استندهای اطالع رسانی در نقاط مختلف محوطه فضای باز به همراه تهیه و نصب پیام های گرافیکی /متنی هشدار دهنده بهداشتی /مراقبتی
اختصاص درب های مستقل جهت ورود و درب های مستقل جهت خروج بازدیدکنندگان از سالنهای نمایشگاهی و درج عالئم مربوطه
گشایش کلیه درب های ورودی و خروجی سالنهای نمایشگاهی بمنظور ایجاد جریان پایدار تهویه طبیعی در داخل سالنهای نمایشگاهی

فعالیت مسجد حضرت ابراهیم مطابق با پروتکل های ابالغی و مصوب مساجد
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پروتکل بهداشتی برگزای نمایشگاه
اقدامات /فعالیت

حوزه /بخش

حذف پرداخت ورودیه در پارکینگهای نمایشگاه بمنظور اجتناب از هر گونه توقف
فعالیت رستوران مطابق با پروتکل های بهداشتی مصوب صنفی ذیربط

صدور کارت شناسایی و معاینه عوامل توزیع غذا از طریق پزشک و عوامل هالل احمر مستقر در مرکز نمایشگاهی
ممانعت از ورود هر گونه غذا از خارج از سایت نمایشگاه به داخل
بازگشایی کلیه سرویس های بهداشتی محوطه نمایشگاه بمنظور کنترل تراکم افراد در زمان آماده سازی  ،برگزاری و جمع آوری غرف و کاالها
ضدعفونی مستمر سرویس های بهداشتی
افزایش تعداد دفعات تخلیه سطل های زباله اصلی نمایشگاه و انتقال به دپوی زباله مرکزی

مرکز

نمایشگاهی

صدور کارت شناسایی برای کلیه عوامل ارائه خدمات زیر مجموعه پیمانکاران ذیربط
الزام کلیه عوامل پیمانکاران تامین کننده خدمات طرف قرارداد به استفاده از ماسک و ترجیحاً دستکش و شیلد محافظ
ضدعفونی مستمر تجهیزات و ملزومات ارائه خدمات نظافت /ضدعفونی توسط پیمانکار شرکت با پیش بینی ایستگاه ضدعفونی و تامین البسه ضدعفونی برای

متولیان ذیربط

ضد عفونی سالنهای نمایشگاهی قبل از شروع عملیات غرفه سازی با تدارک و تامین ملزومات
بهره برداری از سالن های همایش صرفاً با رعایت فاصله اجتماعی و با استفاده کامل برگزارکنندگان و مدعوین از ماسک ( حداکثر مدعوین تا  50درصد از ظرفیت

سالن )

پروتکل بهداشتی برگزای نمایشگاه

ضد عفونی روزانه پارکینگ با استفاده از تجهیزات مکانیزه اداره آتش نشانی  /پیمانکار بهره بردار در دوره های ساخت و ساز/حین برگزاری  /جمع

آوری
حوزه /بخش

ضد عفونی چرخ دستی و وسایل جابجایی کاال با تدوین برنامه زمانبندی اقدامات /فعالیت

ممانعت از ورود بازدیدکنندگان فاقد ماسک به داخل سالن های نمایشگاهی
ارائه خدمات الکترونیک اطالع رسانی به بازدیدکنندگان از جمله نقشه و اطالعات مشارکت کنندگان  ،مسیر یابی و سایر از بستر اپلیکیشن موبایل نمایشگاه بین

المللی تهران و ارسال لینک اپلیکیشن به محض ثبت نام

ثبت نام آنالین بازدیدکنندگان از طریق پرتال یا سامانه ثبت نام و خرید آنالین بلیط

کنندگان

تعلیق جابجایی بازدیدکنندگان با ماشین برقی بدلیل ضرورت رعایت فاصله اجتماعی

ضد عفونی روزانه و مستمر مسیر تردد بازدیدکنندگان با تامین تجهیزات مکانیزه ذیربط
تدوین  ،ارسال پیام های ایمنی مراقبتی از طریق سیستم پیام کوتاه به بازدیدکنندگان ثبت نام شده و نیز از طریق سیستم صوت محوطه در ایام بازدید
کنترل و مدیریت ورود و تراکم تعداد بازدیدکنندگان در داخل سالنهای نمایشگاهی

صرفاًپذیرش بازدیدکنندگان متخصص و اطالع رسانی عدم پذیرش بازدیدکنندگان عام

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

بازدید

ایجاد امکان بازدید مجازی نمایشگاهها از طریق پرتال و سایر رسانه های مجازی
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پروتکل بهداشتی برگزای نمایشگاه
اقدامات /فعالیت

حوزه /بخش

صدور کارت شناسایی جهت عوامل شرکتهای غرفه ساز بمنظور ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل سالن در ایام قبل از برگزاری نمایشگاه
الزام کلیه عوامل و کارکنان غرفه ساز به استفاده از ماسک و شیلد و دستکش
ممنوعیت استفاده از موکت در کف غرف نمایشگاهی در غرف خودساز
الزام شرکتهای غرفه ساز به اجرای کلیه عملیات ساخت غرفه و رنگ آمیزی در محل کارگاه های خود به نحوی که صرفاً عملیات اسمبل با حداقل کارکنان در نمایشگاه

صورت پذیرد

افزایش عرض راهروهای عبور بازدیدکنندگان در داخل سالن بمنظور رعایت فاصله اجتماعی
کاهش تراکم و حجم فعالیت های ساخت و ساز با ممنوعیت ساخت طبقه دوم غرف

غرفه

سازی

رعایت فاصله اجتماعی در بازدید و مذاکره با غرفه داران در طراحی نقشه سالن و طراحی غرف
توسعه بکارگیری سیستم غرفه سازی پیش ساخته ،ماکسیما ،مدوالر ،مدوالر ویژه با هدف کاهش زمان و تعداد عوامل ساخت غرفه از طریق مشوق های حمایتی
استفاده از پوشش های محافظتی (طلق و شیشه) در کانترهای اطالع رسانی غرف
نظارت بر طراحی غرفه و محل استقرار کاالهای نمایشی به نحوی که از ازدحام جلوگیری شود و کمترین تداخل در ورود و خروج به غرفه ایجاد گردد.
ممنوعیت ایجاد ایستگاه پذیرایی عمومی در طراحی غرف
روشن نگهداشتن کلیه سیستمهای تهویه سالنهای نمایشگاهی در ایام ساخت و ساز
افزایش ساعات ساخت و ساز غرف نمایشگاهی بمنظور تعدیل تعداد عوامل ساخت و ساز

رعایت فاصله اجتماعی در طراحی غرف و نظارت در
پروتکلاجرابهداشتی برگزای نمایشگاه

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مجازی و الکترونیکی
حوزه /بخش

/فعالیت بمنظور ممانعت از ایجاد هر گونه توقف در مسیر بازدید کنندگان در
متر از راهرو
الزام غرفه سازان به طراحی و جانمایی کانترهای اطالع رسانی با فاصله حداقل 1
اقدامات

راهروهای اصلی و فرعی

مدیریت تعداد نفرات داخل غرفه متناسب با متراژ غرفه

( 12مترمربع  2نفر  18 -مترمربع  3نفر – تا  30متر مربع  5نفر -از  30متر به باال بازاء هر  25مترمربع مازاد 2نفر)
الزام مشارکت کنندگان به استفاده از ماسک و ترجیحاً دستکش
استفاده از ظروف پذیرائی یکبار مصرف
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عدم پذیرایی بازدیدکنندگان با نوشیدنی یا اقالم پذیرایی فاقد بسته بندی استاندارد

غرفه دار

(مشارکت کننده)

عدم پذیرش بازدیدکنندگان فاقد ماسک
ضرورت تامین و استقرار سطل زباله پدالی درب دار در داخل غرف
مدیریت توقف بازدیدکنندگان در محل غرفه توسط مدیران غرف
ضرورت تامین ملزومات و اقالم ضدعفونی( از جمله الکل  ،محلول ضدعفونی ،ماسک و سایر) جهت ویروس زدائی از تجهیزات مستقر در غرفه و سایر سطوح توسط

غرفه داران

ارائه دستکش یکبار مصرف به بازدیدکنندگان جهت لمس کاالها
پیش بینی محافظ مناسب در ارائه کاالهی نمایشی مستقر در غرفه
ممنوعیت بکارگیری افراد فاقد کارت شناسایی جهت ارائه خدمات متفرقه در داخل غرفه
رعایت فاصله اجتماعی در برگزاری جلسات و نشستها در محل غرفه
ممنوعیت در پخش اشانتیون های تبلیغاتی در محل غرفه بمنظور اجتناب از هر گونه تجمع
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پروتکل بهداشتی برگزای نمایشگاه
اقدامات /فعالیت

حوزه /بخش

ابالغ دستوالعمل های رعایت پروتکل بهداشتی به مشارکت کنندگان و اخذ تعهد در اجرای مفاد پروتکل به هنگام ثبت نام
تدوین و ابالغ چک لیست کنترل روزانه رعایت مفاد پروتکل های بهداشتی توسط غرفه داران و سایر عوامل اجرایی به تفکیک سه دوره آماده سازی – برگزاری و جمع
آوری سالنهای نمایشگاهی

تدوین و ابالغ چک لیست کنترلی رعایت پروتکل جهت ایجاد امکان خود کنترلی توسط مدیر غرف با امکان برداشت از سایت مجریان برگزاری با نظارت برگزارکننده
رصد تردد بازدید کنندگان بمنظور رعایت فاصله اجتماعی در داخل سالن

برگزار

کنندگان

پیش بینی ایجاد ایستگاه های ضدعفونی در داخل سالن متناسب با متراژ سالن
نصب عالئم راهنمای مسیر بازدید و خروج در کف یا سقف سالنهای نمایشگاهی
رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در ستاد برگزاری نمایشگاه
طراحی و اجرای جلسات آموزشی توجیهی مجازی رعایت پروتکل
ارسال پیام کوتاه از طریق اس ام اس یا کانال مجازی نمایشگاه ذیربط و ارسال هشدارهای مراقبتی و کنترل اقدامات بر اساس چک لیست قبل –حین و دوره جمع آوری

نمایشگاه

مدیریت رعایت پروتکل های بهداشتی در خصوص مراسم افتتاح و بازدیدهای ویژه مقامات با رعایت فاصله اجتماعی
پخش پیام های هشدار دهنده از طریق سیستم صوت داخل سالن مبنی بر عدم توقف طوالنی در غرفه و راهروهای اصلی و رعایت فاصله اجتماعی در بازدید و مذاکرات
انتخاب و تقدیر از غرفه داران برتر در رعایت پروتکل های بهداشتی

نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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کتــاب اختصاصــی نمایشــگاه
حــاوی اطالعــات فعــاالن
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صنعــت شــیرینی و شــکالت
(محصــول نهایــی  -مــواد اولیــه -
ماشــین آالت و خدمــات صنعتــی)
برای حضور در کتاب یا دریافت کتاب و آشنایی
با فعالترینهای صنعت شیرینی و شکالت با
تلفن های زیر تماس حاصل فرمائید
مجموعه گیان ،نماینده رسمی جذب آگهی و انتشار
کتاب نمایشگاه است
88526765
09374306033
09126839475
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نشر یه شــهد شــماره چهل و هفتم
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