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﹡︪︀︨︐﹥ ﹎﹠︡م
︑︀﹁﹩ و ﹎︨︤︀زی
︀زی  ︨︀︋︣﹞
︦ ﹋︙︀پ ︋︧︐﹠﹩ و︨ 

﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫︐﹩
﹝︀﹋︀رو﹡﹩ و ︾︢ا﹨︀ی آ﹝︀ده
آرد و ︋﹫﹊︣ی

﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫︐﹩
﹤﹢﹚﹋ و ﹉﹫﹋ 
︤﹡﹢︀﹞ ︦  ︨
 

Wheat Starch

︡ ﹋﹠﹠︡ه : ﹫﹛﹢︑ ﹟︣︐﹎︋︤ر،﹟︑﹢﹚﹎ ،︤﹋﹢﹚﹎                                             
︀﹠ـــ︡ر  ︋️ ﹙ـ  ﹡︪︀︨ـ︐﹥ ﹁ـ﹢ق ︑︭﹀ــ﹫﹥،︎ 

 و  ﹎﹙ـــ﹢﹝ـ︀︑ـ﹫ــ﹟   

﹎﹙﹢︑﹟ ﹎﹠︡م
 Wheat Gluten

︤﹋﹢﹚﹎
Glucose



MaltodextrinCorn StarchGlucose
گلوکز

﹤﹢﹚﹋ ︤ی ﹋﹫﹉ و︽﹞
︋︧︐﹠﹩ و د︨︣﹨︀ی ﹜︊﹠﹩
ا﹡﹢اع ﹎︤ و ﹙﹢ا
﹝︣︋︀ و ﹋﹠︧︐︀﹡︐︣ه ﹝﹫﹢ه ︗︀ت

﹩﹠︊﹛ ︹︀﹠︮
﹚︑ ت ﹨︀ی﹑﹊ آ︋﹠︊︀ت ﹨︀،︫ 
﹩و ﹡︀﹡﹢ا ️ ﹝︭﹢﹐ت︎ 
︾︢ا﹨︀ی ﹋﹠︧︣وی و ﹋﹢دک

نشاسته  ذرت
﹡︀﹡ـ﹢اـ﹩
︦ ا﹡﹢اع︨ 
︨﹢پ ﹨︀ی ﹡﹫﹞﹥ آ﹝︀ده
﹋︀︾︨︢︀زی و ورق ︨︀زی

مالتودکسترین

                      نشاسته فوق تصفیه، گلوکزتولیدکننده:
مالتودکسترین ، مالتوز،  دکستروز مایع
و  انـواع روغـن هـای خوراکــی خــاص

 و خوراک دام، طیور و آبزیان

Maltose
شربت مالتوز
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️ و ژ﹜﹥ ای آ︋﹠︊︀ت ﹨︀ی︨ 
︋︧︐﹠﹩ ژ﹜﹥، ﹝︭﹢﹐ت
﹏﹫︐︨︀  ژ﹐︑﹫﹠﹩ و︎ 
﹡﹢︫︀︋﹥ ﹨︀ی ﹎︀زدار، آ︋﹞﹫﹢ه ﹨︀
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نشریه شهد در ویرایش مطالب آزاد است
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چالش ها و فرصت های 
پیش روی صنایع غذایی 

ایران چیست؟

نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران
شماره پنجاه و سوم -آذر 1400

زندگی شهد گل است.

زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست.... 
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دولت باید ارز 4200 تومانی 
را به طور کامل حذف کند

درصادرات انواع شکالت بین 100 کشور 
هشتاد و ششم شدیم

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن:جمشید مغازه ای، دبیر انجمن:

به نام بهرتین

به علت ثبات نداشتن 
در قیمت مواد اولیه، 

نمی توانیم صادرات کنیم

 سهم 7/2درصدی صنعت شیرینی و 
شکالت

واعظ شوشتری، مدیرعامل شرکت 
بیسکویت آوند:

یونس ژائله
مدیرعامل گروه صنعتی شیرین عسل
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ارز 4200 را حذف کنید
ــر  ــه در ه ــن در حالیســت ک ــده اســت و ای ــه ش ــوه مجری ــکان دار ق ــدی اســت س ــیزدهم چن ــت س    دول
انتخابــات شــاهد شــعارهایی بودیــم کــه مهمتریــن آن مبنــای اقتصــادی و تــک نرخــی شــدن ارز را داشــته 

اســت .
   ولــی متاســفانه یکــی از موانــع صنعــت چنــد نرخــی شــدن ارزی اســت کــه دولت هــا علیرغم شعارهایشــان 
بــه آن تــن مــی دهنــد و ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون ارز 3 نرخــی اســت و همیــن چنــد نرخــی بــودن 

بــرای صنعــت نیــز مشــکالت جــدی ایجــاد کرده اســت.
در بودجــه ارائــه شــده بــه مجلــس بــرای ســال 1401 شــاهد ارز 4200 تومانــی نیســتیم کــه منــوط بــه 

تصویــب در مجلــس شــده اســت
ســابقه ی دولــت هــای قبــل در چنــد نرخــی شــدن، ســابقه ی خوبــی نبــوده اســت کــه متاســفانه، در عیــن 

حــال کــه بــه نفــع صنعــت نشــد بلکــه صدمــه هــای ســختی هــم بــر پیکــره تولیــد وارد کــرد.
افــت 40 درصــدی تولیــد در صنعــت شــیرینی و شــکالت طــی ســال گذشــته، یکــی از نتایــج همیــن ارز 

ــا  ارزش واقعــی ارز اســت 4200 و فاصلــه آن ب
 نزولــی کــه بازارهــای خارجــی را هــم از دســت مــا گرفــت، نوســاناتی کــه شــامل مــواد اولیــه تمــام صنایــع 
بخصــوص صنعــت شــیرینی و شــکالت شــده اســت و قیمــت گــذاری محصــول نهایــی را بــا مشــکل مواجــه 

کــرده اســت
چــه کســی اســت کــه ندانــد کــه عــدم ثبــات در قیمــت تمــام شــده مــی توانــد چــه ضربــه هــای ســهمگینی 
ــر اینکــه ایــن صنعــت از اولویــت ســبد کاالی مــردم نیــز  ــه پیکــره ی صنعــت وارد کنــد؟ مضاعــف ب را ب
خــارج شــده اســت و تعــدادی از مســئوالن نیــز بــا تصــورات غلــط، توجــه بــه ایــن پتانســیل را نادیــده مــی 

گیرنــد
ظرفیــت جهانــی تجــارت شــکالت 2۸میلیــارد دالر و تــوان بالفعــل صادراتــی ایــران صرفــا پانصــد میلیــون 

دالر بــوده اســت.
بــه نظــر می رســد، رهــا کــردن ایــن صنعــت بــا کولــه بــاری از مشــکالت چیــزی جــز از دســت دادن بــازار 
صادراتــی در پــی نداشــته باشــد. پــای صحبــت بســیاری از فعــاالن ایــن صنعــت کــه بنشــینیم بــی شــک 
ــر  ــد طــی دهه هــای اخی ــی مواجــه می شــویم کــه صنعــت شــیرینی و شــکالت هــر چن ــا چنیــن عبارات ب
فــراز و نشــیب های بســیاری را تجربــه کــرده، امــا هــم اکنــون از نظــر کیفیــت می تــوان برخــی محصــوالت 
کارخانه هــای شــیرینی و شــکالت ایــران را بــا صنایــع شکالت ســازی اروپــا مقایســه کــرد. صنعــت شــیرینی 
و شــکالت کشــور طــی ده هــا ســال بــه پیشــرفت های خوبــی رســیده و می تــوان گفــت بــه لحــاظ کیفیــت 
جایــگاه قابل توجهــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن صنعــت بیشــترین میــزان ارزآوری را در میــان 
ــی  ــه داخل ــواد اولی ــه تمــام م ــع ک ــت شــود در برخــی از صنای ــده حمای ــر تولیدکنن ــی دارد. اگ صنایع غذای
اســت، اشــتغال  بســیار خوبــی توســط تولیدکننــدگان ایجــاد خواهــد شــد و در نتیجــه ســاالنه میلیون هــا 
دالر ارز بــه کشــور ســرازیر می شــود. اگــر صنایــع شــیرینی و شــکالت حمایــت شــود می تــوان بــا قاطعیــت 
ــد.  ــارد دالر می رس ــش از 2 میلی ــه بی ــت ب ــن صنع ــادرات ای ــده ص ــال آین ــار س ــا چه ــه ت ــرد ک ــالم ک اع

بازارهــای جــذاب آســیای میانــه و حاشــیه خلیج فــارس بســتر مناســبی بــرای صــادرات اســت.
ــی را  بهــر حــال ایــن صنعــت نیــز اســتقبال مــی کنــد کــه دولــت ســیزدهم ارز 4200 کــه نتایــج مطلوب
بــرای توســعه صنعــت نداشــته را حــذف کنــد و اجــازه دهــد صنعــت در بــازار رقابتــی عادالنــه برنامــه ریــزی 

و حرکــت کنــد  

علی اکبر علیان نژادی - سردبیر



23s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

وم
س

و 
ه 

جا
پن

ه 
ار

ــم
ش

د 
ــه

ش
ه 

ری
ش

ن
ن

را
ای

ت 
کال

شــ
و 

ی 
ین

یر
شــ

ت، 
وی

ـک
سـ

بی
ع 

نای
ص

ی 
نف

ص
ن 

مــ
نج

ا

23

 دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور 
کامل حذف کند

جمشــید مغــازه ای، دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت شــیرینی و شــکالت گفــت: دولــت بایــد ارز 4200 
تومانــی را بــه طــور کامــل حــذف کنــد. همچنیــن دولــت بایــد وضعیــت مــواد اولیــه را مشــخص کنــد. برخــی 
از مــواد مــورد نیــاز صنایــع غذایــی ماننــد آرد، روغــن، شــکر، شیرخشــک و غیــره کــه تولیــد داخــل هســتند 

نیــز در انحصــار دولــت قــرار دارد و مــا هــر روز شــاهد تغییــر قیمــت در ایــن محصــوالت هســتیم.

جمشید مغازه ای، دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت:
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چالش بزرگ تامین مواد اولیه
ــه  ــی ک ــش و معضل ــن چال ــم تری ــازه ای در حــال حاضــر مه    مغ
ــی  ــرم م ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــور ب ــی کش ــع غذای ــاالن صنای فع
ــه اســت. نوســان شــدید قیمــت  ــواد اولی ــن م ــد مشــکل تامی کنن
ــوارد  ــر م ــع و دیگ ــت از صنای ــت دول ــدم حمای ــرخ ارز، ع ــا و ن ه
ــن  ــن حــوزه اســت. بهتری ــاالن ای ــه هــای مهــم فع از دیگــر دغدغ
راهــکار بــرای حــل بخــش بزرگــی از ایــن چالــش هــا تــک نرخــی 
کــردن ارز اســت. دولــت بایــد ارز 4200 تومانــی را بــه طــور 
کامــل حــذف کنــد. همچنیــن دولــت بایــد وضعیــت مــواد اولیــه را 
مشــخص کنــد. برخــی از مــواد مــورد نیــاز صنایــع غذایــی ماننــد 
آرد، روغــن، شــکر، شیرخشــک و غیــره کــه تولیــد داخــل هســتند 
نیــز در انحصــار دولــت قــرار دارد و مــا هــر روز شــاهد تغییــر قیمــت 

ــن محصــوالت هســتیم. در ای
   وی افــزود: نوســان قیمــت در طوالنــی مــدت موجــب مــی شــود 
کــه مــا موفــق نشــویم بــه هیــچ کــدام از تعهــدات مالــی و صادراتــی 
ــا بحــران  خــود عمــل کنیــم. ضمــن اینکــه تولیدکننــده امــروزه ب
هــای متعــددی روبــرو مــی شــود. تولیدکننــدگان در شــرایط 
کنونــی در ارتبــاط بــا مســئله گنــدم دچــار بحــران هســتند. وزارت 
ــد  ــده بای ــود تولیدکنن ــه خ ــد ک ــی کن ــالم م ــت از ســمتی اع صم

گنــدم مــورد نیــازش را تهیــه کنــد و از ســمتی دیگــر مجــوز واردات 
گنــدم را صــادر نمــی کنــد.

افزایش چشمگیر قیمت شکر
ــکل  ــه مش ــه ب ــران در ادام ــکالت ای ــیرینی و ش ــن ش ــر انجم    دبی
ــکر از  ــت ش ــفانه قیم ــت: متاس ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــکر نی ــن ش تامی
ــرده  ــدا ک ــش پی ــون حــدود 1۵0 درصــد افزای ــا کن ــته ت ــال گذش س
اســت. شــکر، بخــش اعظمــی از مــواد اولیــه تولید شــیرینی و شــکالت 
را تشــکیل مــی دهــد. بنابرایــن مــا بایــد بــرای تامیــن شــکر هزینــه 
ــا  ــه صــورت ناخواســته ی ــت ب ــی دول ــم. از طرف ــی انجــام دهی هنگفت
ــه شــکر  ــه تامیــن قســمت بزرگــی از نیــاز مــا ب خودخواســته قــادر ب
نیســت و از همیــن رو مــا ناچــار هســتیم تــا شــکر را بــا قیمــت هــای 

ــازار آزاد تهیــه کنیــم. گــزاف از ب
   مغــازه ای همچنیــن بــه مشــکالت تامیــن گنــدم و آرد نیــز اشــاره 
کــرد و گفــت: شــیرینی و شــکالت در دســته بنــدی کاالهــای لوکــس 
ــه  ــه ای ب ــدم یاران ــل آرد و گن ــن دلی ــه همی ــد و ب ــه ان ــرار گرفت ق
تولیدکننــدگان ایــن محصــوالت تعلــق نمــی گیــرد. متاســفانه میــزان 
مجــاز خریــد در مجوزهایــی کــه بــرای خریــد گنــدم و آرد صــادر مــی 
شــود نیــز پاســخگوی نیــاز مــا نیســت و مــا بــه ناچــار مجبــور هســتیم 
ــا قیمــت هــای  کــه بخــش اعظمــی از آرد مــورد نیــاز خــود را نیــز ب

گــزاف از بــازار ســیاه تهیــه کنیــم.
   وی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود بــه افزایــش شــدید 
قیمــت شیرخشــک نیــز اشــاره کــرد و گفــت: قیمــت ایــن محصــول 
پرمصــرف نیــز از 2۵ هــزار تومــان بــه بــاالی ۷۵ هــزار تومــان رســیده 
ــا جهشــی عجیــب از ۶ هــزار تومــان بــه  اســت. قیمــت روغــن نیــز ب
1۶ هــزار تومــان رســیده اســت. ایــن افزایــش بــی حســاب و کتــاب 
ــا  ــی مخصوص ــع غذای ــد صنای ــه تولی ــدیدی ب ــه ش ــا ضرب ــت ه قیم
شــیرینی و شــکالت وارد کــرده و تاثیــر مســتقیمی در قیمــت تمــام 
شــده محصــوالت دارد. همیــن امــر موجــب شــده تــا مــا نــه تنهــا در 
تعهــدات داخلــی بلکــه در تعهــدات تجــاری و صادراتــی خــود نیــز بــا 

متاسفانه بعضی از مسئوالن نسبت به صنعت 
شیرینی و شکالت بی تفاوت هستند و حتی 
می گویند شیرینی و شکالت نباشد مگر چه 

می شود...
این تفکر به صنعت ما ضربه می زند

شیوع ویروس کرونا و مواردی که ذکر شد دست 
به دست یکدیگر دادند تا در مجموع حدود 40 درصد 

از میزان تولید و بازار خود را از دست بدهیم.

امروزه مردم به دالیل شرایط معیشتی بیشتر به 
دنبال کاالهای اساسی و الزم خود مانند گوشت و 
مرغ هستند تا شکالت. به عبارتی می توان گفت 

شکالت و شیرینی به اولویت چهارم یا پنجم مردم 
تبدیل شده است
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مشــکل روبــرو شــویم.
ــت و  ــرده اس ــت ک ــیار اذی ــا را بس ــال م ــی ری ــانات ارز و حت    نوس
همانطــور کــه گفتــم؛ شــکر و روغــن بــا نوســان قیمــت توســط خــود 

ــت همــراه شــده اســت دول

40 درصد بازار از دست رفت
    وی در ادامــه افــزود: شــیوع ویــروس کرونــا و مــواردی کــه ذکر شــد 
ــا در مجمــوع حــدود 40 درصــد  ــد ت ــه دســت یکدیگــر دادن دســت ب
ــردم  ــروزه م ــم. ام ــت بدهی ــود را از دس ــازار خ ــد و ب ــزان تولی از می
ــه دنبــال کاالهــای اساســی و  ــل شــرایط معیشــتی بیشــتر ب ــه دالی ب
ــی  ــه عبارت ــا شــکالت. ب ــرغ هســتند ت ــد گوشــت و م الزم خــود مانن
ــم  ــا پنج ــارم ی ــت چه ــه اولوی ــیرینی ب ــکالت و ش ــت ش ــوان گف می ت
مــردم تبدیــل شــده اســت. بنابرایــن بــازار تولیدکننــدگان ایــن صنــف 

بیــش از 40 درصــد کوچــک تــر شــده اســت.
   دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت ایــران در ادامــه ی صحبــت هــای 
خــود بــه صاحبــان ســرمایه توصیــه کــرد در شــرایط کنونی از ســرمایه 

گــذاری در صنعــت شــکالت و شــیرینی خــودداری کننــد.
ــن  ــت رفت ــم از دس ــی رغ ــت: عل ــوص گف ــن خص ــازه ای در ای    مغ
ــن  ــازار هــدف صنعــت شــکالت و شــیرینی فعــاالن ای 40 درصــدی ب
صنعــت بــا پدیــده قاچــاق نیــز روبــرو هســتند. از طرفــی تولید رســمی 
مــا نیــز بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده و بــه همیــن دلیــل فــروش و 
ــا  ــرو شــده اســت. بنابرایــن ب ــا افــت روب ــه شــدت ب توزیــع مــا نیــز ب
ــه  ــت را ب ــن صنع ــذاری در ای ــرمایه گ ــود س ــرایط موج ــه ش ــه ب توج

هیــچ عنــوان توصیــه نمــی کنیــم.

در تامین مواد اولیه که در اختیار دولت است مشکل داریم
  تولیدکننــدگان شــیرینی و شــکالت در تهیــه مــواد اولیــه ای مثــال آرد 

و شــکر کــه در انحصــار دولــت اســت مشــکل جــدی دارنــد
ــن  ــزاری بیســتمین نمایشــگاه بی ــن برگ ــازه ای در حی    جمشــید مغ
المللــی شــیرینی و شــکالت در گفتگــو بــا خبرنــگار شــهد بیــان کــرد: 
ــال 12  ــم، امس ــان می خریدی ــزار توم ــی 4 ه ــکر را کیلوی ــال ش پارس
هــزار و ۵00 تومــان می خریــم. پارســال یــک کارتــون روغــن را 
1۶0هــزار تومــان می خریدیــم کــه در طــول یــک ســال گذشــته 4۸0 

هــزار تومــان شــده اســت!
   متاســفانه بعضــی از مســئوالن نســبت بــه صنعــت شــیرینی و 
شــکالت بــی تفــاوت هســتند و حتــی مــی گوینــد شــیرینی و شــکالت 

نباشــد مگــر چــه مــی شــود؟

   
ولــی غافــل از اینکــه چــه میــزان شــاغل و گــردش اقتصــادی در ایــن 
صنعــت از جملــه ارز آوری را دارد و ایــن تفکــر بــه صنعــت مــا ضربــه 
مــی زنــد. ایــن صنعــت نیــاز بــه حمایــت دارد و جــای تاســف اســت 
کــه بگوییــم در یکســال گذشــته بحــران در شــکر، آرد، شیرخشــک و 

روغن را بصورت جدی داشتیم .        
ــن  ــی تامی ــود آمادگ ــا داده ش ــه م ــازه واردات ب ــه اج    در صورتیک
نیازهــای صنعــت را داریــم ولــی مجــوز داده نمــی شــود و واردات در 

ــت اســت. انحصــار دول

توجهی به تعرفه های ترجیحی نمی شود
ــان  ــه لبن ــرای صــادرات ب ــه ترجیحــی ب ــت خواســتیم تعرف    از دول

ــه آن نشــده اســت داشــته باشــیم کــه توجهــی ب
   جمشــید مغــازه ای بیــان کــرد: کشــورهای عربــی بــا تعرفــه صفــر 
ــه ۵  ــا تعرف ــی ب ــد و کشــورهای اروپای ــان کاال صــادر می کنن ــه لبن ب

درصــد ولــی تعرفــه صــادرات ایــران بــه لبنــان 2۵ درصــد اســت!

قاچاق آدامس به کشور توسط کارتل های بزرگ اقتصادی!
ــکویت  ــع بیس ــی صنای ــن صنف    جمشــید مغــازه ای، دبیــر انجم
ــده  ــه تولیدکنن ــت: ۵ کارخان ــز گف ــان نی شــیرینی و شــکالت در پای
آدامــس در کشــور داریــم کــه روزانــه حــدود ۸0 تــا ۹0 تــن آدامــس 
ــدری عرصــه  ــه ق ــا قاچــاق و واردات آدامــس ب ــد، ام ــد می کردن تولی
ــن  ــه 2۵ ت ــه آدامــس را ب ــد روزان ــه تولی ــا تنــگ کــرد ک ــرای م را ب
رســاندیم! کارتل هــای بــزرگ، آدامــس بــه کشــور قاچــاق می کننــد!

نوسانات ارز و حتی ریال ما را بسیار اذیت کرده 
است 

شکر و روغن با نوسان قیمت توسط خود دولت همراه 
شده است

دبیر انجمن شیرینی و شکالت ایران :
 در شرایط کنونی از سرمایه گذاری در صنعت 

شکالت و شیرینی خودداری کنند.
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ــور  ــی کش ــع غذای ــش صنای ــال در بخ ــای فع ــب واحده ــد مناس ــاهد رش ــته ش ــال های گذش ــرف س    ظ
ــی  ــًا رقابت ــکلی کام ــه ش ــران ب ــی در ای ــوالت غذای ــازار محص ــر ب ــال حاض ــه در ح ــه ای ک ــم به گون بودی
ــه  ــه از جمل ــن زمین ــی در ای ــای داخل ــه مزیت ه ــر پای ــران ب ــذا در ای ــت غ ــد صنع ــود. رش اداره می ش
امــکان تولیــد ســبد غذایــی متنــوع، نیــروی کار و انــرژی ارزان و در اختیــار داشــتن بــازار بــزرگ مصــرف 

داخلــی و صادراتــی محقــق شــده اســت.
    فعالیــت واحدهــای تولیدکننــده محصــوالت غذایــی در ایــران شــامل مزیت هایــی نیــز می شــود. یکــی از ایــن 
مزایــا پاییــن بــودن هزینــه انــرژی از جملــه گاز و بــرق اســت. بهــای انــرژی در ایــران بــا احتســاب یارانــه تعییــن 
می شــود و همیــن موضــوع تاثیــری قابــل مالحظــه در افــت هزینــه تمام شــده تولیــد یــک محصــول خــاص دارد. 
پاییــن بــودن نــرخ دســتمزد مزیــت دیگــر تولیــد در ایــران و به خصــوص تولیــد در صنایعــی اســت کــه وابســتگی 
زیــادی در آنهــا بــه نیــروی کار وجــود دارد. تنــوع در ســبد محصــول تولیــدی، مزیــت دیگــر صنایــع غذایــی ایــران 

ــر قــدرت رقابــت تولیدکننــدگان داخلــی در بازارهــای بین المللــی می افزایــد. اســت کــه ب
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چالش ها و فرصت های پیش روی صنایع 
غذایی ایران چیست؟

یونس ژائله رئیس هیات مدیره »شیرین عسل« و رئیس اتاق بازرگانی تبریز:
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هراس از رشد قیمت
ــه  ــادی از جمل ــای زی ــی مزای ــع غذای ــت صنای ــن حــال فعالی    در عی
افزایــش اشــتغال زایی را بــه همــراه داشــته اســت؛ حــدود 25 درصــد 
ــش  ــت بخ ــه فعالی ــوط ب ــور مرب ــده در کش ــتغال ایجادش اش
ــر  ــی ه ــه کاف ــد و عرض ــن تولی ــت. همچنی ــی اس ــع غذای صنای
محصــول غذایــی از منظــر روانــی نیــز در جامعــه مــورد اهمیــت اســت. 
در چنیــن شــرایطی اخــذ هــر سیاســتی کــه بــر فعالیــت ایــن صنعــت 
اثرگــذار شــود بایــد بــا در نظــر گرفتــن مزایــای اســتمرار تولیــد در این 
ــه ظــرف ســال های  ــن شــاهد هســتیم ک ــا وجــود ای بخــش باشــد. ب
اخیــر بــر تعــداد موانــع پیــش روی تولیدکننــدگان ایــن حــوزه افــزوده 
ــرق  ــه قطعــی فصلــی ب ــوان ب ــع می ت ــه ایــن موان شــده اســت. از جمل
و گاز، افزایــش بهــای مــواد اولیــه و عــدم اطمینــان نســبت بــه تامیــن 
ــار  ــه انتظ ــه البت ــرد ک ــاره ک ــی و… اش ــه واردات ــواد اولی ــدار م پای
ــه شــکلی واقعــی  ــع ب مــی رود دولــت جدیــد درصــدد رفــع ایــن موان

و نــه نمایشــی برآیــد.

عدم تامین زیرساخت، اولین چالش در مسیر تولید
   صنایــع غذایــی کشــور ظــرف ماه هــای اخیــر بــا چالش هــای 
متعــددی در مســیر تولیــد و فــروش محصــوالت خــود روبــه رو بودنــد. 
ــت  ــن صنع ــاالن ای ــش روی فع ــای پی ــن چالش ه از مهم تری
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــاخت های م ــود زیرس ــه کمب ــوان ب می ت
ــاره  ــرق و گاز اش ــه ب ــدی از جمل ــد تولی ــک واح ــت ی فعالی
ــاخت ها  ــن زیرس ــب ای ــی و مناس ــعه کاف ــدم توس ــرد. ع ک
مطابــق زمــان و توســعه صنعتــی کشــور ســبب شــد ظــرف 
ــا چالــش در  یــک ســال اخیــر واحدهــای تولیــدی کشــور ب
ــف  ــول مختل ــود در فص ــاز خ ــورد نی ــا گاز م ــرق ی ــن ب تامی

ــوند. ــه رو ش روب
   البتــه ایــن مشــکل در ســال های قبل تــر نیــز بــه شــکل محــدودی 
ــعه  ــا توس ــب ب ــاخت متناس ــعه زیرس ــدم توس ــا ع ــت ام ــود داش وج
ــا ظــرف یــک ســال اخیــر  جمعیتــی و صنعتــی کشــور باعــث شــد ت
تامیــن بــرق و گاز واحدهــای تولیــدی در برخــی از برهه هــای زمانــی 
بــه چالــش جــدی تولیدکننــدگان کشــور تبدیــل شــود؛ چــرا کــه در 
برخــی برهه هــا از جملــه ماه هــای اخیــر واحدهــای تولیــدی بــا قطــع 
بــرق یــا کاهــش قابــل مالحظــه دیمانــد مصرفــی روبــه رو شــدند کــه 
ــن  ــا در ای ــن مجموعه ه ــد ای ــطح تولی ــدت از س ــه ش ــوع ب ــن موض ای

مــدت کاســت.

رشد غیرمنتظره قیمتی و ترس از کمبود مواد اولیه
   بخشــی از مــواد اولیــه مصرفــی در تولیــد محصــوالت صنایــع غذایــی 
از طریــق واردات تامیــن می شــود؛ ظــرف یــک ســال گذشــته کمبــودی 
در برخــی مــواد اولیــه مصرفــی وارداتــی در صنایــع غذایــی کشــور بــه 

ــی  ــی مقطع ــه تعطیل ــی ب ــوارد حت ــی م ــه در برخ ــد ک ــود آم وج
ــان از  ــدم اطمین ــد. ع ــر ش ــز منج ــدی نی ــای تولی ــی واحده برخ
تامیــن مــواد اولیــه مصرفــی در تولیــد محصــوالت صنایــع غذایــی، 
ســردرگمی تولیدکننــده نســبت بــه چگونگــی تامیــن ایــن مــواد و 
تعطیلــی واحــد تولیــدی بــه دلیــل عــدم تامیــن به موقــع یــک یــا 
چنــد مــاده اولیــه مصرفــی چالــش دیگــر فعــاالن بخــش صنایــع 
غذایــی کشــور بــود. البتــه در بســیاری مــوارد بــا همــکاری وزارت 
صمــت مشــکل تامیــن مــواد اولیــه وارداتــی رفــع شــد کــه جــای 
تشــکر دارد؛ هرچنــد نبایــد از ایــن نکتــه غافــل شــد کــه وضعیــت 
ــی در  ــی مانع ــه نوع ــده ب ــه آین ــان نســبت ب ــدم اطمین ــی و ع فعل

ــی رود. ــمار م ــد به ش ــل تولی مقاب

   افزایــش بهــای مــواد اولیــه مصرفــی در تولیــد محصــوالت 
غذایــی از جملــه شــکر، روغــن و گنــدم موضوعــی بــود کــه 
ــه  ــه ب ــر آنک ــالوه ب ــد و ع ــه وجــود آم ــر ب ــال اخی ــک س ظــرف ی
ــرای  ــی ب ــه چالش ــل ب ــد، تبدی ــدگان انجامی ــی مصرف کنن نارضایت
تولیدکننــدگان نیــز شــد. بخشــی از مــواد اولیــه مصــرف در تولیــد 
ــوند و  ــن می ش ــق واردات تامی ــی از طری ــع غذای ــوالت صنای محص
حــذف ارز 4200تومانــی در تامیــن آنهــا باعــث شــده تــا قیمت هــا 
ظــرف ماه هــای گذشــته رشــدی قابــل مالحظــه داشــته باشــد. در 
عیــن حــال افزایــش قابــل مالحظــه تــورم در کشــور باعــث شــده 
ــا قیمــت ســایر مــواد اولیــه تولیــد داخــل نیــز افزایــش داشــته  ت
ــرای  ــه ب ــواد اولی ــن م ــه تامی ــوارد هزین ــن م ــوع ای ــد. مجم باش
تولیــد محصــوالت غذایــی را بــه شــکل قابــل مالحظــه ای افزایــش 
داده اســت؛ افزایــش هزینــه مــواد اولیــه بــه مفهــوم افزایــش نیــاز 

ــی اســت. ــرای نقدینگ ــدگان ب تولیدکنن

   بــه عنــوان مثــال ظــرف ســال گذشــته بهــای هــر کیلوگــرم شــکر 
از 3 هــزار تومــان بــه 1۵ هــزار تومــان افزایــش داشــت و بــه ایــن 
ترتیــب تنهــا در همیــن یــک قلــم کاال رشــد قیمــت پنــج برابــری 
بــه وجــود آمــد؛ ایــن موضــوع بــه مفهــوم افزایــش قابــل مالحظــه 
ــی  ــع غذای ــده محصــوالت صنای ــای تولیدکنن ــی در واحده نقدینگ
ــش  ــدگان را دچــار چال ــن موضــوع بســیاری از تولیدکنن اســت. ای
ــی  ــوان مال ــا ت ــی ب ــر واحدهای ــذاری آن ب ــه اثرگ ــد و البت می کن

کمتــر بیشــتر خواهــد بــود.
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ــه  ــوان ب ــذا را می ت ــت غ ــع صنع ــه موان از جمل
قطعــی فصلــی بــرق و گاز، افزایــش بهــای مــواد اولیــه 
و عــدم اطمینــان نســبت بــه تامیــن پایــدار مــواد اولیه 

وارداتــی و… اشــاره کــرد
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افزایش قیمت از قدرت رقابت می کاهد
نــرخ  اســاس  بــر  غذایــی  بهــای محصــوالت     
امــکان  واقــع  در  و  می شــود  تعییــن  تمام شــده 
رشــد نــرخ محصــوالت متناســب بــا افزایــش هزینــه 
تولیــد وجــود دارد. انجمــن صنایــع غذایــی بــر اســاس 
ــه تولیــد یــک محصــول و ســود  حاشــیه ســود هزین
اســتانداردی کــه ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان 
تعییــن  تولیدکننــده  بــرای  مصرف کننــدگان  و 
ــش  ــن بخ ــدی در ای ــوالت تولی ــت محص ــرده قیم ک
ــن  ــاالن ای ــاً فع ــن عموم ــد. بنابرای ــن می کن را تعیی
ــرخ محصــوالت  ــن ن صنعــت مشــکلی در نحــوه تعیی
ــن  ــی ای ــای رقابت ــه فض ــد ک ــر چن ــد؛ ه ــود ندار ن خ

ــه  ــدگان ب ــده تولیدکنن ــث ش ــور باع ــت در کش صنع
حداقــل ســود رضایــت دهنــد. در حــال حاضــر رقابــت زیــادی میــان 
ــود  ــل وج ــازار داخ ــی در ب ــع غذای ــوالت صنای ــدگان محص تولیدکنن
ــت  ــن صنع ــاالن ای ــه فع ــود ک ــث می ش ــوع باع ــن موض دارد و همی
درصــدد کاهــش هزینــه و افــت نــرخ محصــول خــود برآینــد چــرا کــه 
ــه دســت آوردن ســهم از  ــه ب ــد داشــتن قیمتــی واقعــی الزم می دانن
ــازار اســت و افزایــش بهــای محصــوالت تولیــدی ریســک از دســت  ب
ــدگان متعــدد در  ــت تولیدکنن ــه همــراه دارد. رقاب دادن مشــتری را ب
ــن  ــت محصــوالت در ای ــود قیم ــث می ش ــی باع ــع غذای بخــش صنای

ــد. ــتاندارد باش ــا اس ــق ب ــی و مطاب ــازار منطق ب
   اگرچــه رشــد نــرخ مــواد اولیــه تولیــدی در بخــش صنایــع غذایــی 
ــه  ــر ب ــن منظ ــود و از ای ــده می ش ــت مصرف کنن ــش قیم ــث افزای باع
ــوالت  ــرخ محص ــش ن ــا افزای ــد ام ــیب وارد نمی کن ــده آس تولیدکنن
ــه  ــد ب ــوار نباشــد می توان ــد خان ــا رشــد درآم ــق ب ــر منطب ــی اگ غذای
کوچــک شــدن بــازار مصــرف منجــر شــود و بــه ایــن ترتیــب رکــود در 
بخــش تقاضــا بــه چالشــی دیگــر در بخــش تولیــد تبدیــل می شــود. 
ظــرف یــک ســال اخیــر کاهــش مصــرف در بخــش محصــوالت لبنــی 
بــه وضــوح دیــده شــد. در ایــن مــدت بهــای شــیر در کشــور افزایــش 
قابــل مالحظــه ای داشــت کــه در نتیجــه آن بهــای محصــوالت لبنــی 
ــوار  ــان درآمــد خان ــن زم ــا متاســفانه در ای ــدا کــرد. ام ــز رشــد پی نی
ــورم افزایــش نداشــته و همیــن موضــوع باعــث  ــا ت ایرانــی منطبــق ب
شــده تــا بــه شــکل قابــل مالحظــه ای از میــزان مصــرف محصــوالت 
ــرف  ــزان مص ــار می ــق آم ــه مطاب ــه ای ک ــود، به گون ــته ش ــی کاس لبن
ــت  ــل اف ــال قب ــابه در س ــدت مش ــه م ــبت ب ــی نس ــوالت لبن محص
ــی در  ــوالت لبن ــرف محص ــش مص ــت. کاه ــته اس ــدی داش 3۵درص
ــد و  ــرار می ده ــدف ق ــه را ه ــاد جامع ــالمت آح ــویی س ــور از س کش
ــد  ــش تولی ــان بخ ــه زی ــی ب ــود مصرف ــاد رک ــا ایج ــر ب ــوی دیگ از س
ــازار مصــرف موضــوع مهمــی اســت چــرا  تمــام می شــود. رکــود در ب
کــه زمــان نگهــداری محصــوالت غذایــی محــدود بــوده و تولیدکننــده 

ــود.  ــد می ش ــش تولی ــه کاه ــار ب ــود ناچ ــان رک در زم
ــه  ــوارد ب ــیاری م ــه در بس ــک مجموع ــد ی ــت تولی اف
ــده  ــر ش ــد منج ــوط تولی ــی از خط ــدن بخش خوابی
ــی از  ــکاری بخش ــای بی ــه معن ــوع ب ــن موض ــه ای ک
ــن  ــت. بنابرای ــدی اس ــه تولی ــک مجموع ــان ی کارکن
می تــوان دیــد کــه چالشــی همچــون افزایــش قیمــت 
ــات  ــد تبع ــی می توان ــول غذای ــک محص ــده ی تمام ش

ــه همــراه داشــته باشــد. ــرای جامعــه ب بعــدی ب
مزایای تولید محصوالت غذایی در ایران

   فعالیــت واحدهــای تولیدکننــده محصــوالت غذایــی 
ــی  ــود. یک ــز می ش ــی نی ــامل مزیت های ــران ش در ای
ــه  ــرژی از جمل ــه ان ــودن هزین ــن ب ــا پایی ــن مزای از ای
گاز و بــرق اســت. بهــای انــرژی در ایــران بــا احتســاب 
ــه  ــل مالحظ ــری قاب ــوع تاثی ــن موض ــود و همی ــن می ش ــه تعیی یاران
در افــت هزینــه تمام شــده تولیــد یــک محصــول خــاص دارد. پاییــن 
ــوص  ــران و به خص ــد در ای ــر تولی ــت دیگ ــتمزد مزی ــرخ دس ــودن ن ب
تولیــد در صنایعــی اســت کــه وابســتگی زیــادی در آنهــا به نیــروی کار 
وجــود دارد. تنــوع در ســبد محصــول تولیــدی، مزیــت دیگــر صنایــع 
غذایــی ایــران اســت کــه بــر قــدرت رقابــت تولیدکننــدگان داخلــی در 

بازارهــای بین المللــی می افزایــد.
ــده  ــرخ تمام ش ــا ن ــود ت ــث می ش ــده باع ــوارد بیان ش ــوع م    مجم
ــن موضــوع،  ــه ای ــد ک ــم باش ــدی در داخــل کشــور ک محصــول تولی
ســیگنالی مهــم در جهــت افزایــش قــدرت رقابــت در بازارهــای 

ــت. ــی اس جهان
ــدی از  ــران بهره من ــی در ای ــع غذای ــت صنای ــر فعالی ــت دیگ    مزی
ــی اســت. جمعیــت حــدود  ــی و صادرات ــازار مصــرف گســترده داخل ب
ــب  ــای مناس ــاد تقاض ــث ایج ــور باع ــل کش ــری در داخ ۹0 میلیون نف
ــران  ــن صنعــت می شــود. در عیــن حــال ای ــاالن ای ــرای فع ــی ب داخل
ــتان،  ــراق، افغانس ــتان، ع ــه پاکس ــورهایی از جمل ــایگی کش در همس
ــرار دارد  ــارس و کشــورهای حــوزه CIS ق کشــورهای حــوزه خلیج ف
ــی بزرگــی را در  ــازار صادرات ــز ب ــن کشــورها نی ــا ای کــه همســایگی ب
مجــاورت تولیدکننــدگان ایرانــی قــرار داده اســت. البتــه کســب ســهم 
ــا  ــق آن ب ــدی و تطاب ــوالت تولی ــت محص ــه کیفی ــا ب ــن بازاره از ای
اســتانداردهای جهانــی بســتگی دارد. در عیــن حــال داشــتن قیمــت 
ــت دیگــری در کســب ســهم بیشــتر  ــد مزی تمام شــده پاییــن می توان

از ایــن بازارهــا باشــد.
فنون بهبود بسته بندی

ــی  ــع غذای ــن اشــاره شــد محصــوالت صنای ــه پیــش از ای    همان گون
تولیــد کشــور بــه بیــش از ۶۵ کشــور دنیــا صــادر می شــود کــه همیــن 
ــی  ــای رقابت ــت در بازاره ــن صنع ــوب ای ــگاه خ ــر جای ــوع بیانگ موض
دنیاســت. خوشــبختانه ظــرف ســال های گذشــته ســرمایه گذاری 

 انتظار می رود 
مدیران صنعتی و اقتصادی 
در دولت جدید نسبت به 

تبیین برنامه دقیق برای هر 
صنعتی اقدام کنند و این 
برنامه را به شکل کامل 
به رشته تحریر درآورند 
و پس از آن، ظرف چهار 
سال پیش رو مطابق با آن 

عمل شود
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ــران انجــام  ــی در ای ــی و تبدیل ــع غذای ــل توجهــی در بخــش صنای قاب
ــور  ــده در کش ــت ایجاد ش ــزان ظرفی ــه می ــه ای ک ــت به گون ــده اس ش
ــوده  ــایه ب ــورهای همس ــر از کش ــب باالت ــه مرات ــع ب ــن صنای ــرای ای ب
اســت. همیــن موضــوع باعــث شــده تــا در حــال حاضــر ایران پتانســیل 

صــادرات مــواد غذایــی بــه نقــاط مختلــف دنیــا را داشــته باشــد.
ــت  ــدی و حرک ــت محصــوالت تولی ــش کیفی ــرایط افزای ــن ش    در ای
ــد  ــیل رش ــد پتانس ــاد می توان ــدن اقتص ــاز ش ــمت ب ــه س ــور ب کش
ــود آورد.  ــه وج ــور ب ــی را در کش ــع غذای ــوالت صنای ــادرات محص ص
محصــوالت صنایــع غذایــی تولیــد داخــل قابــل رقابــت بــا محصــوالت 
تولیــدی در دنیاســت امــا در صــورت افزایــش کیفیــت و بهبــود 
روابــط تجــاری ایــران امــکان افزایــش ســهم ایــران از بــازار صادراتــی 

ــود دارد. ــایه وج ــورهای همس ــی در کش ــوالت غذای محص

همخوانی ارتقای بسته بندی
   در کنــار کیفیــت و قیمــت محصــوالت غذایــی، 
ــهم از  ــب س ــزا در کس ــی بس ــز اهمیت ــته بندی نی بس
بازارهــای داخلــی و صادراتــی دارد. بســته بندی بــه 
ــمار  ــی به ش ــوالت غذای ــد محص ــی از تولی ــی بخش نوع
ــک محصــول  ــح ی ــه بســته بندی صحی ــی رود چــرا ک م
در حفــظ ســالمت و شــادابی محصــوالت غذایــی اثرگذار 
ــه بســته بندی در  ــرد ک ــد ک ــد تاکی ــع بای اســت. در واق
صنایــع غذایــی تنهــا بــه بهبــود ظاهــر محصــول منجــر 

ــول  ــت محص ــر کیفی ــوب ب ــته بندی مطل ــود و بس نمی ش
ــوالت  ــادرات محص ــعه ص ــزایی در توس ــش بس ــت و نق ــذار اس اثرگ

ــی دارد. غذای
ــوان گفــت در حــال حاضــر وضعیــت بســته بندی     در مجمــوع می ت
محصــوالت تولیــدی در بخــش صنایــع غذایــی کشــور مطلــوب اســت؛ 
امــا اگــر بــه دنبــال افزایــش ســهم صنایــع غذایــی کشــور در بازارهــای 

بین المللــی هســتیم بایــد ایــن بخــش ارتقــا پیــدا کنــد.
بســته بندی محصــوالت صنایــع  وضعیــت  می گوییــم  گرچــه     
غذایــی در حــد مطلــوب اســت امــا ایــن کیفیــت قابلیــت ارتقــا دارد؛ 
ــد  ــده تولی ــه تمام ش ــد هزین ــه رش ــته بندی ب ــت بس ــود کیفی ــا بهب ام
منجــر می شــود. در جامعــه ای کــه ســطح درآمــد عمومــی خانــوار رو 
ــرای خریــدار کاهــش پیــدا  بــه کاهــش اســت، اهمیــت بســته بندی ب
ــر هســتند.  ــد محصــول ارزان ت ــال خری ــه دنب ــان ب ــد و متقاضی می کن
ــی ظــرف  ــه وضعیــت معیشــت خانوارهــای ایران ــا توجــه ب ــن ب بنابرای
ــدارد. ــود ن ــته بندی وج ــطح بس ــای س ــکان ارتق ــر ام ــال های اخی س

ــد  ــور تولی ــه منظ ــته بندی ب ــت بس ــود وضعی ــال بهب ــن ح    در عی
ــه صــرف نقدینگــی  ــاز ب ــت بیشــتر نی ــا مقبولی ــی ب محصــول صادرات
ــوالت  ــته بندی محص ــود بس ــده دارد. بهب ــوی تولیدکنن ــتر از س بیش
ــا  ــن ب ــه کاغــذ و کارت ــه از جمل ــواد اولی ــه واردات م ــی ب ــع غذای صنای

ــن  ــی ای ــه تمام ــاز دارد ک ــود صنعــت چــاپ نی ــر و بهب ــت باالت کیفی
ــرایط  ــد. در ش ــده می افزای ــاری تولیدکنن ــای ج ــر هزینه ه ــوارد ب م
کنونــی بســیاری از فعــاالن صنایــع غذایــی امــکان تامیــن نقدینگــی 
مــورد نیــاز بــرای اجــرای چنیــن مــواردی را ندارنــد، بنابرایــن از خیــر 
ــد.  ــته بندی نمی رون ــت بس ــود وضعی ــراغ بهب ــه س ــد و ب آن می گذرن
ــی  ــای صادرات ــان بازاره ــه زی ــدت ب ــوع در بلندم ــن موض ــه ای البت
ــی رود  ــار م ــن انتظ ــود، بنابرای ــر می ش ــی منج ــدگان ایران تولیدکنن
ــر  ــه باکیفیت ت ــواد اولی ــهیل واردات م ــت تس ــی در جه ــت اقدام دول
ــه ایــن ترتیــب زمینــه رشــد صــادرات را در ایــن صنعــت  ــا ب کنــد ت

ــد. فراهــم کن

تفاوت حمایت و اقدامات پوپولیستی
  ظــرف هفته هــای گذشــته دولــت ســیزدهم اداره 
ــدای  ــن ابت ــت. در همی ــور کشــور را در دســت گرف ام
ــادی در  ــی و اقتص ــران صنعت ــی رود مدی ــار م کار انتظ
دولــت جدیــد نســبت بــه تبییــن برنامــه دقیــق بــرای 
هــر صنعتــی اقــدام کننــد و ایــن برنامــه را بــه شــکل 
کامــل بــه رشــته تحریــر درآورنــد و پــس از آن، ظــرف 

ــا آن عمــل شــود. ــق ب ــار ســال پیــش رو مطاب چه
ــور  ــتراتژیک در کش ــات اس ــداوم تصمیم ــر م    تغیی
ظــرف ســال های گذشــته همــواره بــه بدنــه تولیــد در 
کشــور آســیب  رســانده و در واقــع امــکان برنامه ریــزی 
را از صنایــع گرفتــه اســت. بنابرایــن انتظــار مــی رود 
سیاســتگذاری در دولــت جدیــد بــه نحــوی باشــد کــه شــاهد تغییــر 
ــات در  ــه ثب ــرا ک ــیم چ ــادی نباش ــی و اقتص ــتراتژی های صنعت اس
قوانیــن یکــی از اصلی تریــن پیش نیازهــای توســعه صنعتــی به شــمار 

ــی رود. م
ــع پیــش روی     حمایــت واقعــی از تولیــد و تولیدکننــده و رفــع موان
ــت.  ــور اس ــادی کش ــاالن اقتص ــدی فع ــت بع ــدگان خواس تولیدکنن
به رغــم آنکــه امســال بــا عنــوان جهــش تولیــد و مانع زدایــی 
ــع  ــا موان ــاه سپری شــده نه تنه ــود ظــرف شــش م ــذاری شــده ب نام گ
ــع  ــر موان ــه ب ــد ک ــته نش ــور برداش ــدگان کش ــش روی تولیدکنن پی
پیــش روی آنهــا افــزوده شــد. بنابرایــن انتظــار مــی رود دولــت جدیــد 
ــع پیــش روی تولیدکننــدگان اهتمامــی جــدی داشــته  ــع موان ــه رف ب

باشــد.
   در عیــن حــال انتظــار مــی رود حمایــت از تولیــد بــا اجــرای کارهــای 
پوپولیســتی اشــتباه گرفتــه نشــود. در واقــع حمایــت از تولیــد بــا کار 
ــه جــدا از یکدیگــر هســتند و امیدواریــم دولــت  پوپولیســتی دو مقول
جدیــد بــه ســمت حمایــت واقعــی از بخــش تولیــد و رفــع موانــع و نــه 

اجــرای اقدامــات پوپولیســتی قــدم بــردارد.

 محصوالت صنایع 
غذایی تولید کشور 
به بیش از ۶۵ کشور 

دنیا صادر می شود که 
همین موضوع بیانگر 

جایگاه خوب این صنعت 
در بازارهای رقابتی 

دنیاست.
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غالمعلــی ســلیمانی مــردی اســت کــه امــروز بــه عنــوان یکــی از بــزرگان شایســته صنعــت در ایــران شــناخته مــی 
شــود او خالــق و بنیانگــذار گــروه صنعتــی ســولیکو و کالــه کــه در صنعــت نــان و کیــک نیــز وارد شــد و نــام تجــاری 
ســلینو را بــا  رویکــرد حمایتــی بــرای بیمــاران ســلیاکی ایجــاد کــرد و مافیــن بــدون گلوتــن ســلینو یکــی از تولیــدات 

مجموعه هــای او اســت و توســعه پاالیشــگاه شــیر قدمــی دیگــر از توســعه طلبــی ایــن کارآفریــن اســت
در برنامــه ای بــرای معرفــی واحــد تولیــدی پاالیشــگاه شــیر، خواســتم کــه نشســتی خودمانــی داشــته باشــیم و بــا 

ــا هــم می خوانیــم: ــر ب ــه را انجــام دادیــم کــه در زی ــدون تعــارف گــپ و گفتــی صمیمان حوصلــه و رویکــردی ب

بعــد از ایــن همــه تجربــه و ســن و ســال، هنــوز در فکــر 
توســعه هســتید؟

ــی  ــذت آن ــده خوشــبخت هســتند، ل ــک ع ــذت و ی ــده ل ــک ع    ی
اســت ولــی خوشــبختی عمــق دارد، یــک مــادر خوشــبخت اســت، 
ــذت  ــه ل ــای بچ ــت ه ــادر از موفقی ــرد، م ــی ب ــذت م ــه ل ــک بچ ی
ــه  ــرادی ک ــس اف ــد، پ ــی دان ــرد و خــودش را خوشــبخت م ــی ب م

ــد ــی برن ــذت م ــران ل ــردن دیگ ــذت ب خوشــبخت هســتند از ل
مــا مــی ســازیم، چــون ذهنمــان بــر مبنــای ســازندگی اســت پــس 
مــی ســازم چــون دوســت دارم دیگــران لــذت ببرنــد، همانطــور کــه 

دیگــران ســاختند مــا لــذت بردیــم 
   خــدا میکائیــالن رو بیامــرزد چــون آنهــا سوســیس کالبــاس هــا 
ــازم  ــد بس ــن بای ــردم و م ــتفاده ک ــن اس ــد و م ــیه آوردن رو از روس

تــا دیگــران اســتفاده کننــد.و دیگــران بتواننــد زندگــی راحــت داشــته 
ــذت دارد. ــرای مــن معنــی خوشــبختی و ل باشــند و ایــن ب

تا حاال ناامید شده اید؟
   خیــر، هیچوقــت ناامیــد نشــدم و هــر کجــا شکســت خــوردم 2 رکعت 
نمــاز شــکرانه خوانــدم و گفتــم حتمــا خداونــد مــی خواهــد راه دیگــری 
را بــه مــن نشــان بدهــد و امــروز بــه ذهــن مــن نرســیده و بایــد بــروم 

آن را پیــدا کنــم

لحظه ای که خبر آتش سوزی کارخانه عراق را شنیدید ....
ــنیدم،  ــراق را ش ــه ع ــوزی کارخان ــر آتش س ــه خب ــه ک ــان لحظ    هم

می خندیــدم و همــکارم گریــه می کــرد؛ 
-به همکارم گفتم چرا گریه می کنی؟ 

گپ خودمانی با غالمعلی سلیمانی، بنیانگذار گروه صنعتی سولیکو و کاله:

ثروتمنـد نیستم ولی خوشبخت هستـم
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-گفت: کارخانه دارد آتش می گیرد
- مــاه رمضــان و لحظــه افطــار بــود، گفتــم: افطــار کــن و 

از فــردا صبــح بایــد بــرای ســاختن شــروع کنیــم
ــول، حتــی  ــه پ ــرای مــن ســاختن مهــم اســت ن پــس ب
اگــر 10 بــار هــم آتــش بگیــرد، بــاز مــی ســازم و امــروز 
هــم بــه مــن مــی گوینــد کربــال را نســاز، ولــی بــاز هــم 

مــی ســازم و توســعه مــی دهــم 
به دلیل اینکه بلدیم بسازیم.

فکــر مــی کنیــد زمانــی کــه شــما نباشــید، آیــا 
راه و تفکرتــان در مجموعــه شــما ادامــه خواهــد 

داشــت؟
ــا  ــن تفکــر را داشــته ی ــدان مــن ای   ممکــن اســت فرزن
نداشــته باشــند ولــی مــا ســعی مــی کنیــم ایــن فرهنــگ 
ــه  ــم ک ــل کنی ــیوه ای عم ــه ش ــم و ب ــازمانی کنی را س

ــد ــت کن ســازمان خــود ســازمان را مدیری
پــس فرزنــد مــن مــی توانــد در ایــن ســازمان ســهیم و 
شــریک باشــد و تــالش خواهــم کــرد ایــن مجموعــه را در 

بــورس وارد کنــم

ــه  ــن لحظ ــحال تری ــما و خوش ــر ش ــه عم ــن لحظ زیباتری
ــت؟ ــوده اس ــی ب ــه زمان ــما چ ــی ش زندگ

   زمانــی کــه محصــول جدیــد تولیــد مــی کنیــم  اون روز بهتریــن روز 
عمــر مــن اســت

شما ثروتمند هستید؟
   مــن ثروتمنــد نیســتم بلکــه خوشــبختم، مــن اگــر 2 هــزار تومــان 
داشــته باشــم، 20 هــزار تومــان قــرض مــی کنــم و تولیــد مــی کنــم 
ــن ماشــینم  ــان آذربایجــان اســت و ای ــرم خیاب ــل دفت ــن دلی ــه همی ب

ــه مــن داده اســت. ــم ب هــم یکــی از کارمندان

یک روز کاری شما....
    مــن ســاعت ۶ صبــح بیــدار مــی شــوم دو رکعــت نمــاز میخوانــم و 

معمــوال تــا 12 شــب کار مــی کنــم

آیا خانواده از شما راضی هستند؟
   )بــا لبخنــدی پاســخ مــی دهــد( دیگــه مــن را قبــول کردند. خانــواده، 

همــکاران و همــه مــا را اینگونــه قبــول کردند

فلســفه نصــب پرچــم بــزرگ کالــه در تمامــی کارخانــه هــای 
شــما چیســت؟

   در جنــگ هــای قدیــم هــر جایــی فتــح مــی شــد پرچــم نصــب مــی 
ــه  ــد و ایــن نمــاد فتــح و موفقیــت اســت کــه در تمامــی کارخان کردن

هــای مــا ایــن پرچــم را نصــب مــی کنیــم.

ــادی را در  ــکالت اقتص ــت از مش ــرون رف راه ب
چــه مــی دانیــد

ــا او کار  ــد ب ــد بای ــر شــخصی بیای ــت و ه ــر دول    ه
کنیــم، مملکــت رهبــر دارد و همــه در ایــن ســاختار 
بــا افــراد و متولیــان مختلــف کــه مــی آینــد بایــد کار 
کنیــم، و همــه بایــد کار کنیــم، نــه مــن تنهــا، بلکــه 
ــا  ــتیم ت ــم هس ــرای ه ــه کار ب ــزم ب ــا مل ــه ی م هم

یــک ملــت موفــق داشــته باشــیم.
   یــک خانــواده موفــق ایــن گونــه نیســت کــه یــک 
ــد کار  ــه بای ــه هم ــد، بلک ــه بخورن ــد بقی ــر کار کن نف
ــند، در  ــته باش ــق داش ــواده موف ــک خان ــا ی ــد ت کنن
ــه  ــی هم ــت، یعن ــه اس ــم همینگون ــا ه ــرکت ه ش

ــد ــد کار کنن ــت بای ــرای موفقی ب
   و مــن هــم نبایــد بگویــم شــرکت را مــن ســاختم 
بلکــه همــه از زمانیکــه 3 نفــر بودیــم تــا االن کــه 1۷ 
هــزار نفــر هســتیم ایــن مجموعــه را ســاختند، چــه 
داخلــی و چــه خارجــی، پــس مــا بایــد بســازیم و هــر 

کســی انــدازه خــودش هــم بایــد کار کنــد و بســازد.

به شما پیشنهاد می شود یکی از وزرای اقتصادی یا صنعتی 
باشیـد؛ ابتدا بگوییـد قبـول می کنید و  چه اقـدامی را در 

اولویت های اجرایی تان قرار می دهید؟
   اوال قبــول نمــی کنــم ولــی الزم اســت بگویــم کــه بــرای مملکــت 
ــم و  ــود بیاوری ــدی بوج ــتراتژیک تولی ــن و اس ــه ذه ــی ک ــر زمان ه
بــرای اینکــه اســتقالل و آزادی داشــته باشــیم بایــد پیــش نیازهــای؛ 

- دانش تولید
- تک نرخی شدن ارز

- جلوگیری از واردات غیر اصولی
- تولید قابل صادرات

ــی  ــات م ــادرات و مالی ــد، ص ــعه تولی ــا توس ــا ب ــم م ــم کنی را فراه
ــم و ارزآوری بیشــتری داشــته باشــیم  ــم اشــتغال ایجــاد کنی توانی

ــم. ــتقالل و آزادی داری ــم اس ــم بگویی ــی توانی ــاال م ح
اســتقالل و آزادی بــه صحبــت نیســت بلکــه بــا فکــر و ذهــن بایــد 
بوجــود بیایــد و بــا چنــد نرخــی بــودن ارز امــکان اســتقالل و آزادی 

نیست

ــه  ــه ای ب ــرود و .... و جمل ــراز و ف ــه، ف ــر تجرب ــک عم ی
ــما: ــادگار از ش ی

   هــر کســی که شــکل انســان دارد خداونــد بــه او ذهــن ســازندگی 
است داده 

ــکلی  ــچ مش ــد هی ــم دارد نبای ــا، دو چش ــه دو پ ــانی ک ــر انس    ه
ــد و  ــی کن ــر م ــد، فک ــی بین ــم م ــا چش ــد، ب ــته باش ــا داش در دنی
ــز  ــد خــالق اســت و انســان را نی ــاورد، خداون ــود بی ــا را بوج نیازه
خــالق بوجــود آورده اســت. پــس همــه چــی را مــی توانیــم بوجــود 

ــم بیاوری

 با چند نرخی 
بودن ارز امکان 

استقالل و 
آزادی نیست

 من ثروتمند 
نیستم بلکه 

خوشبختم، من 
اگر 2 هزار 

تومان داشته 
باشم، 20 هزار 
تومان قرض می 
کنم و تولید می 

کنم
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   مدیــر فــروش شــرکت ســتاک تصریــح کــرد: علیرغم 
مشــکالت قیمتــی و موانــع پیــش رو از ســوی دولــت؛ 
ایــن شــــرکت موفــق شــده ســهم قابــل توجهــی را در 
ــه  ــت اورد ک ــه دس ــه ب ــورهای منطق ــای کشــ بازاره

دســتاورد بزرگــی اســت.
   مظلومــی افــزود: در ســال ۹3 حجــم تولیــدات 
ــال ۹۵  ــا س ــن و ت ــه 20 ت ــه روزان ــتاک ب ــرکت س ش
ــن  ــی ۵0 ت ــر 40 ال ــغ ب ــی بال ــه رقم ــزان ب ــن می ای

ــید. رس
    تولیــد کلوچــه و بیســکویت در اقتصــاد ایــران 
ــه عنــوان یــک کاال و یکــی از محصــوالت  ــه تنهــا ب ن
صنایــع غذایــی، بلکــه بــه عنــوان نمــادی ازســــوغات 
مناطــق مختلــف کشــور و تاریــخ ایــران مــورد توجــه 
مــردم و حتــی جهانگــردان خارجــی اســت و مســافران 
ــب  ــران، اغل ــهرهای ای ــد از ش ــگران در بازدی و گردش
انتخــاب کلوچــه هــای مختلــف را در ســبد خریــد خود 
دارنــد و بــازار کلوچــه در اغلــب شــــهرهای ایــران داغ 
اســــت. امــا یکــی از شــرکت هــای معتبــر و صاحــب 
نــام در ایــن زمینــه کــه تولیــد کلوچــه و بیســکویت را 
ــف  ــه بازارهــای مختل ــرار داده و ب در فعالیــت خــود ق

عرضــه مــی کنــد، شــرکت ســتاک اســت.
ــا  ــرد: ب ــح ک ــتاک تصری ــرکت س ــروش ش ــر ف    مدی
 D&R ــرکت و ــای شــ ــذاری ه ــت گ ــر سیاس تغیی
ــی و اســتفاده  ــای روز جهان ــوژی ه ــر تکنول ــی ب مبتن
ــت  ــدی تح ــوالت جدی ــی محص ــاورین خارج از مش
ــد  ــه تولی ــد غل ــبوس دار و چن ــکویت س ــوان بیس عن
کردیــــم و بــا کمــک تبلیغــات و افزایــش محصــوالت 
ــن  ــه ۶0 ت ــود را ب ــد خ ــزان تولی ــدیم می ــق شــ موف
ــی  ــر ۷0 ال ــغ ب ــه بال رســانده و در حــال حاضــر روزان

100 تــن محصــول تولیــد مــی کنیم.مظلومــی افــزود: 
ــتای  ــه در راســ ــزی هــای صــورت گرفت ــه ری ــا برنام ب
ــا در  ــدات م ــزان تولی ــرکت می ــعه ش ــای توس ــرح ه ط

ــود. ــد ب ــن خواه ــر 120ت ــغ ب ــده بال ــاه آین شــش م
    مدیــر فــروش شــرکت ســــتاک خاطــر نشــان کــرد: 
ــد  ــی کن ــد م ــول تولی ــته محص ــرکت دو دس ــن ش ای
ــه آرد جــو و بیســکویت  ــا پای کــه شــامل: بیســکویت ب
کــرد:  تاکیــد  اســت.وی  غلــه  چنــد  دار  ســبوس 
محصــوالت شــرکت ســتارک مشــــابه داخلــی نــدارد و 
مــا اولیــن تولیــد کننــده بیســکویت جــو و بیســکویت 
ــان  ــتیم.مظلومی خاطرنش ــه هس ــد غل ــبوس دار چن س
کــرد: ایــن دو محصــول در تنــوع بالــغ بــر ۵0 مــدل و 
طعــم مختلــف بــا کیفیــت بــاال و اســتانداردهای جهانــی 

ــد مــی شــود. تولی
   وی بــا تاکیــد بــر ســالمت محــور بــودن محصــوالت 
ــوالت  ــای محص ــم ه ــزود: در طع ــتاک اف ــرکت س ش
ســتاک از اســانس اســتفاده نمــی شــود و تمامــی طعــم 

دهنــده هــای مــورد اســتفاده طبیعــی هســتند.
 مظلومــی ادامــــه داد: بــرای نمونــه درصــد قابــل 
ــبوس دار  ــکویت س ــه در بیس ــواد   اولی ــی از م توجهــ
ــودر  ــای آرد از پ ــه ج ــل ب ــم نارگی ــا طع ــه ب ــد غل چن
نارگیــل اســتفاده مــی شــود و همچنیــن در محصــوالت 
کاکائویــی بــه جــای اســتفاده از اســانس مســتقیم پــودر 

ــده اســت. ــن ش ــو جایگزی کاکائ
   وی بــا اشــاره بــه دســــتاوردهای صــادرات شــــرکت 
بیســکویت ســتاک خاطرنشــــان کــرد: روزانــه بیــن 30 
ــورهای  ــه کش ــتاک ب ــوالت ســ ــن از محص ــی 40 ت ال

ــراق افغانســتان و پاکســتان صــادر مــی شــود. ع

ســید هــادی مظلومــی مدیــر فــروش شــرکت ســتاک بــا اشــــاره بــه مشــــکالت و چالش هــــای پیش 
روی شــــرکت ســــتاک افزود: افزایش قیمــــت اولیه، نوســــانات بــــازار ارز، تحریم... از جمله موانعی 
اســت کــه ســــد راه مــا قــرار گرفتــه اســت امــا در در مجموعــه ســتاک ســــعی کــرده ایــم روی پــای 
خــود ایســــتاده و بــرای رشــــد فعالیتهــای خــود تالش کنیــم و بر مشــــکالت تولیــد در شــرایط رکود 
تورمــی، تحریــم، کرونــا و... حاکــم شــــویم و نــه تنهــا تولیــد را حفــظ کــرده ایــم بلکــه تنــــوع تولیــد 
و همچنیــن بهبــــود کیفیــت و محصــوالت جدیــد بــا ســــبوس و طعــم هــا و شــــکل هــای مختلــف را 

مــورد توجــه قــرار داده ایــم

افزایش قیمــت مواد اولیه، نوســانات 
بازار ارز، تحریم... از جمله موانع تولید

سید هادی مظلومی، مدیر فروش شرکت ستاک:
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واعــظ شوشــتری: اگــر مــا از ظرفیــت کنونــی مــان دوبرابر 
ــی  ــم ول ــروش را داری ــازار ف ــم ب ــد کنی ــم تولی ــتر ه بیش
مشــکل، قیمــت بــی ثبــات مــواد اولیــه اســت کــه بســیار 
ــم  ــرایط مه ــی از ش ــت و یک ــرده اس ــکل ک ــا را مش کار م
ــت  ــه اس ــواد اولی ــات قیمــت م ــازار حفــظ و ثب توســعه ب
تــا بتوانیــم مشــتریان را نگهداریــم و ایــن محدودیــت هــا 

باعــث شــد 
یکــی دیگــر از مشــکالت امــروز مــا عــدم وجــود نیــروی 
کار اســت و هــر چــه آگهــی مــی زنیم نیــروی کار مناســب 
ــه  ــازاری را ک ــن ب ــفانه همی ــم و متاس ــی کنی ــدا نم را پی

داریــم را هــم از دســت مــی دهیــم.

بــه علــت ثبــات نداشــتن بــه علــت ثبــات نداشــتن 
اولیــه،  مــواد  قیمــت  اولیــه، در  مــواد  قیمــت  در 
نمی توانیــم صــادرات کنیــمنمی توانیــم صــادرات کنیــم

واعظ شوشتری، مدیرعامل شرکت بیسکویت آوند:واعظ شوشتری، مدیرعامل شرکت بیسکویت آوند:
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ــودر  ــه خطــوط تولیــد گــروه صنعتــی پامیــن، قطــب تولیــد پ ــا اضافــه شــدن ایــن خــط ب ب
ــن  ــادرات ای ــت ص ــد در جه ــی توان ــت م ــش ظرفی ــا افزای ــه ب ــد ک ــور ش ــرغ در کش ــم م تخ

ــردارد. ــی ب ــر و نوین ــای موث ــتراتژیک گام ه ــول اس محص

گــروه صنعتــی پامیــن اولیــن و بزرگتریــن تولیــد کننــده مایــع تخــم مــرغ اســت کــه در ســال 
1۳86 تاســیس شــد و محصــوالت متنوعــی در ســالهای اخیــر بــه ســبد تولیــدات خــود افــزوده 

. ست ا
محصــوالت گــروه صنعتــی پامیــن مایــع زرده و ســفیده تخــم مــرغ، تخــم مــرغ کامــل، پــودر 
ــرای مصــارف  ــواع پــودر ســفیده تخــم مــرغ ب تخــم مــرغ کامــل، پــودر زرده تخــم مــرغ، ان
گوناگــون، خامــه شــیرین شــده قنــادی، پــودر مکمــل هــای پروتئینــی ورزشــی دکتــر ســان، 
ــواع خمیرهــای یوفــکا آی دو، خمیــر پیتــزا آی دو، عصــاره هــای گوشــتی ایپــک و آبلیمــو  ان
مــی باشــد کــه واحــد تحقیــق و توســعه ایــن گــروه در فــاز هــای بعــدی خطــوط تولیــد خــود 
محصــوالت جدیــدی را نیــز بــه ســبد محصــوالت خــود اضافــه خواهــد کــرد کــه خــط تولیــد 

انــواع نــودل یکــی از آنهاســت.

تبـریز قطـــب تولیـد پـودر 
تخم مـــرغ در کشـــور شـد 

گروه صنعتی پامین به منظور افزایش ظرفیت تولید پودر تخم مرغ در سایت جدید خطوط تولید 
خود اقدام به خریداری شرکت پودر تخم مرغ معجزه هیدج کرد.
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واردات مواد اولیه و مشکات مربوط به ترخیص 
کاال وگمرک، مهمترین مانع تولیدکنندها است

پوپـک کاویـانی 
مدیر حوزه ریاست گروه صنایع غذایی درنا 

با فعاالن صنعت شیرینی و شکات در بیستمین نمایشـگاه

پوپــک کاویانــی مدیــر حــوزه ریاســت شــرکت کیــک و کلوچــه »درنــا« در گفتگــو بــا خبرنــگار نشــریه اقتصــاد نمایشــگاه گفــت: ورود 
ــا کمــک  ــم ب ــع شــرکت هــای تولیــدی اســت کــه امیدواری ــن مان ــه ترخیــص کاال وگمــرک مهمتری ــوط ب مــواد اولیــه و مشــکالت مرب

ــرای رشــد و توســعه فعالیــت هــای تولیدکننــدگان کشــور فراهــم شــود. ــزم ب نهادهــای مســئول زمینــه هــای ال

کاویانــی در مــورد اهمیــت صــادرات و دســتاوردهای درنــا گفــت: بــا توجــه بــه طــرح توســعه ای کــه داشــتیم امــکان صــادرات بــرای مــا 
مهیــا شــد و فصــل جدیــد از فــروش بــرای مــا در اذربایجــان، عــراق پاکســتان و ســایر کشــورها شــکل گرفــت.

ایــن مدیــر صنعــت شــیرینی و شــکالت بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن صنعــت افــزود: بــا توجــه بــه تنــوع محصــول و بســــته بنــدی و بــاال 
بــــودن کیفیــت ایــن گــــروه از محصــــوالت در صورتیکــه امکانــــات بــرای تولیــــد کننــدگان فراهــم شــــود عــالوه بــر اینکــه از ورود 
محصــــوالت خارجــی می توانــد کــم کنــد )چــــون تقاضــا زیــاد نخواهــــد بــود( بلکــه امــــکان معرفــی و رقابــت ایــن محصــــوالت در 

بازارهــــای صادراتــــی را بــه راحتــی امـــکان پذیــر خواهــد کرد.

مدیــر حــوزه ریاســت شــرکت درنــا در مــورد برنامــه هــای اشــتغالزایی در صنعــت گفــت:  بــا طــرح توســــعه ای کــه در طــی 2 ســال اخیر 
داشــــتیم تعــداد نفــرات شــاغل در ایــن مجموعــه حــدود ۵0 درصــد افزایــش داشــته و بــا ادامــه یافتــن ایــن طــرح هــا قصــد داریــــم 

زمینــه هــای الزم را بــــرای فعالیــت جوانــان و متخصصــان فراهــم کنیــم.

وی در ادامــه افــزود: یکــی از مهمتریــن اصــول در شــــرکت مــا متعهــد بــودن بــه مشــــتریان اســت، بــر ایــن اســاس توجــه بــه نیازهــای 
مشــتریان و تولیــد محصــول بــا تنــوع و کیفیــت بــاال در راس برنامــه هــای مــا قــرار دارد، همچنیــن رســــیدگی بــه شــکایات مشــتریان 

طــی ســالیان متمــادی از دیگــر اقداماتــی بــوده اســت کــه در ایــن واحــد صنعتــی بــه خوبــی اجــرا مــی شــود. 
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یوسف جهانبخش مدیرعامل »بستنی ظفر«

با فعاالن صنعت شیرینی و شکات در بیستمین نمایشـگاه

اولین تولید کننده 
بستنی قیفی زمستانی در ایران و جهان

تاریخچــه و ســــوابق شــــرکت را بــرای مخاطبــان شــرح 
دهیــد؟

شــرکت ظفــر در ســــــال 1۳57 بــا مدیریت آقــای مظفر 
جهانبخــش ســــفیدی آغــاز بــه کار کــرد در ابتــدا فعالیت 
شــرکت بــه صــورت ســنتی انجــام شــده ولــی بــه مــرور 
ــه  ــا ورود ب ــد ب ــرات جدی ــا تغیی ــال 1۳92 ب ــص از س باالخ
فــاز صنعتــی شــرکت متحــول شــد و محصــوالت متنوعــی 
را در ســــــبد کاالهــای خــود قــرار داد، شــرکت مــا در 

بســــتنی ظفــر فعالیــت خــود را در ســــال 1۳57 بــا مدیریــت مظفــر جهانبخــش ســفیدی در تهــران بــا تولیــد انــواع 
ــران و  ــتانی در ای ــی زمس ــتنی قیف ــده بس ــد کنن ــن تولی ــرکت، اولی ــن ش ــود . ای ــاز نم ــتانی آغ ــتنی زمس ــتنی و بس بس
جهــان اســت. همچنیــن بســتنی ظفــر در بیشــتر شــهرهای کشــــور نمایندگــی و بــه 4 کشــور همســایه عراق،افغانســتان، 

ــادرات دارد. ــتان ص ــان و ارمنس آذربایج
در حاشــیه بیســــتمین نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــــکالت بــا مدیــر جــوان و تالش گر شــرکت بســــتنی ظفر 

آقــای یوســف جهانبخــش بــه گفتگــو نشســتیم کــه در ادامــه مــی خوانیــد.

شــهرک صنعتــی خوارزمی در جاده خــــاوران قــــرار دارد 
و درتولیــــد انــواع بســتنی فعالیــت مــی کند

چــه کاال و خدماتــــی در بــازار ارائــه مــی دهیــد و جایــگاه 
شــما در بــازار کجاســت؟

ــتانی و  ــای تابس ــتنی ه ــوالت و بس ــا محص ــه م کارخان
ــورت  ــرات ص ــا تغیی ــد. ب ــی کن ــد م ــتانی را تولی زمســ
گرفتــــه و ایجــاد نــــوآوری در تولید بســتنی زمستانی 
ســعی شــده کــه از قنــد اســتفاده کمتــری در محصــوالت 

36
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ــف  ــالیق مختل ــتریان و س ــر مش ــه نظ ــیم و ب ــته باشــ داش
ــه  ــت را ب ــا کیفی ــالم و ب ــی س ــم و محصول ــخ بدهی پاس
مشــتریان و بــازار ارائــه کنیــم. در گذشــته بســــتنی هــای 
زمســــتانی بــه حالــت ســــنتی و لقمــه ای تهیــه می شــد، 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود، ب ــوب ب ــرف آن نامطل ــان مص ــه زم ک

ــم ــراع کردی ــت اخت ــرده و ثب ــی ک ــی را طراح ــت قیف حال
چه برنامه ای برای افزایش اشتغالزایی دارید؟

در حــــال حاضــر 15 نفــــر نیــروی انســــانی در کارخانــه 
مشــــغول بــه کار هســتند، بیشــتر فعالیــت شــرکت توســط 
دســتگاههای اتوماتیــک انجــام مــی شــود، البتــه ســــعی بر 
اســتفاده بیشــــتر از نیــروی انســانی داریــم و بــا طــرح های 
ــم  ــتر نیزخواهی ــتغال بیش ــه اش ــاز ب ــده نی ــعه در آین توس

داشــت.
ــال آن  ــه دنب ــز ب ــه نی ــد وظیف ــود از بع ــث س ــدای از بح  ج
هســــتیم کــه در طــرح هــــای مختلــف نیــروی انســــانی 

ــم و اشــتغالزایی ایجــاد کنــد بیشــــتری را جــذب کنی
شــــرکت شــــما چــه برنامــه ای بــرای گســترش فعالیــت 

ــود دارد؟ خ
مــا ســعی داریــم بــه همــه ســــلیقه هــای مشــتریان توجــه 
کنیــم بــر ایــن اســــاس قصــد داریــم ظرفیــت تولیــد خــود 
ــوع بســتنی  ــرای هــر ســلیقه، ن ــا ب ــه حــدی رســانده ت را ب
ــه  ــد و ب ــته باش ــود داش ــاوت وج ــدی متف ــته بن ــا بس ب
ــد و  ــزان قن ــزه و می ــم و م ــر طع ــتری از نظ ــلیقه مشــ س
ــم  ــم. همچنیــن ســــــعی داری بســته بنــدی پاســخ بدهی
بــا بخــش آزمایشــــگاه همــکاری محکمــی داشــته باشــیم 
تــا بتوانیــم از مــواد قنــدی کمتــری اســــتفاده کنیــم چــون 
ــر از  متاســــــفانه مصــرف قنــد و شــیرینی در ایــران فرات
ــتفاده  ــر اس ــعی ب ــن ســــ ــرای همی ــت، ب ــاز اس ــد مج ح
ــی هــای  ــه جــای شــــــکر و افزودن از قندهــای طبیعــی ب
مصنوعــی ماننــد شــــربتهای گلوکــــز و... داریــــم که این 

ــه دارد ــالمت جامع ــر س ــت ب ــر مثب ــوع تاثی موض
ــی پیــش روی شــرکت شــما و  ــش های چــه مشــکالت و چال

ــرار دارد؟ ــن صنعــت ق ای
ــا از روی  ــده هــــ ــد کنن ــی تولیــ ــفانه برخــــ متاســ
ناچــاری مجبــــور بــه انجــام کارهایــی شــــدند تــا در ایــن 
بــــازار باقــی بماننــد، ولــی بــــا این حرکــت هــا از کیفیت و 
کمیــت محصواالت  کاســــته شــده اســت و برای همیشــــه 
از بــازار کنــار مــی روند.شــــرکت مــا ســــعی دارد ضمــن 

حفــظ کیفیــــت و افزایــش میــزان تولیــدات خــود، 
ــد و  ــه کن ــوع توج ــف و متن ــای مختل ــلیقه ه ــه ســــ ب
ســــــهم خــود را از بــازار حفــظ و گســترش دهــد. برایــن 
ــا کیفیــت،  اســــاس حفــظ ســالمت و تولیــد ســــالم و ب
مهمتریــن چالــش این صنعــت اســــت و باید براســــــاس 
اســتانداردها و نظــر مشــــــتریان و کارشناســــان تولیــد 

ــه شــود. ــا کیفیــت ارائ ب
ــما  ــب و کار ش ــر روی کس ــری ب ــه تاثی ــا چ ــروس کرون وی
ــته  ــرو داش ــل نی ــا تعدی ــرایط کرون ــا در ش ــت و ای گذاشــ

ــد؟ ای
ــرو  ــل نی ــر تعدی ــه ظف ــا در مجموع ــبختانه م ــر خوشــ خی
نداشــــتیم. مــا از همــــان روز اول تدابیــر و پروتــکل های 
بهداشــتی را در شــرکت اجــرا کردیــم زیــرا ایــن محصــول 
بــه دســــت مشــتری مــی رســد و بایــد کامال ســالم باشــد

بــه عنــــوان تولید کننــــده در صنعت شــیرینی و شــکالت 
ــک  ــت و بان ــد دول ــی مانن ــای حمایت ــما از نهاده ــار ش انتظ

هــا چیســت؟
ــا  ــی ب ــتند ول ــا هس ــتیبان م ــه پشــ ــا همیش ــن نهاده ای
ــه  ــه ب ــواد اولی ــه مــ ــی تهی ــادی کنون ــرایط اقتص شــ
ســــختی و گاهــی تــا دو برابــــر ارزش واقعــی خــود بــه 
دســــت مــا مــی رســــــد. لــذا ثبــات بــازار و اقتصــاد و 
قیمــت هــــا اهمیــت زیــــادی دارد و بایــد تالش شــــود 
کــه بــازار در یــک شــــرایط باثبــــات هزینه تولیــد معقول 
ومنطقــی داشــــته باشــــد و بتوانیــم محصولــی بــا حفــظ 

ــه دســــت آنهــا برســانیم ــد مــردم ب قــدرت خری
چرا برای شما تهیه مواد اولیه سخت است؟

چــــون هزینــه ها خیلــــی زیاد شــــده و مصرف ســوخت 
تاثیــر گــذار اســت و روی قیمــت تمــام شــده هــر محصولــی 
تاثیــر گــذار اســت. از ایــن بابــت هرچــه بتوانیــم از داخــل 
مــواد اولیــــه خــود را تهیــه کنیــم شــرایط بهتــری خواهیم 

. شت ا د
ــه  ــادرات و ارزآوری چ ــه صــ ــر در زمین ــرکت ظف شــ

جایگاهــی در اقتصــاد کشــــور دارد؟
ــادرات  ــم ص ــش حج ــا افزای ــه م ــر برنام ــال حاض در ح
بــه کشــــورهای منطقــه اســــت مــا در حــال حاضــر بــه 
کشــــورهای عــراق ، افغانســــتان، ارمنســتان و آذربایجان 
ــازار کشــورهای  صــادرات داریــم و عالقــه مندیــم کــه در ب

ــیم ــته باش ــور داش ــز حض ــر نی دیگ
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دبیــر انجمــن صنایــع روغــن نباتــی، گفــت: 70 درصــد یــک بطــری روغــن نباتــی وارداتــی اســت، حــال 
اگــر دولــت در صــدد تغییــر ارز 4200 بــرای روغــن اســت بایــد زیــر ســاخت آن را فراهــم کنــد.

۷۰ درصد مواد یک بطری روغن نباتی وارداتی است

منبع: تسنیم

امیرهوشــنگ بیرشــک، بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
ــاه  ــن در م ــزار ت ــن حــدود 1۸0 ه ــد روغ حاضرحجــم تولی
اســت، افــزود: براســاس آمــار نیــاز داخلــی بــه روغــن 1۵0 
ــد  ــان می ده ــوع نش ــن موض ــت. ای ــاه اس ــن در م ــزار ت ه
ــوده و هیــچ دغدغــه ای در  حجــم تولیــد روغــن مناســب ب

ــردم نیســت. ــاز م ــن نی ــرای تأمی ــوزه ب ــن ح ای

وی بــا اشــاره الیحــه دولــت در بودجــه 1401 کــه ارز 
ــرده  ــذف ک ــی ح ــای اساس ــرای کااله ــی را ب 4200 تومان
اســت، گفــت:  100 درصــد روغــن خــام مــورد نیــاز کشــور 
ــر در  ــه تغیی ــر گون ــود و ه ــن می ش ــل واردات تأمی از مح
نــرخ ارز تاثیــر مســتقیمی در قیمــت نهایــی ایــن محصــول 

می گــذارد.

 دبیــر انجمــن صنایــع روغــن نباتــی تصریــح کــرد: بررســی 
هــا نشــان مــی دهــد ۷0 درصــد مــواد یــک بطــری روغــن 
نباتــی وارداتــی اســت، حــال اگــر دولــت در صــدد تغییــر ارز 
ــم  ــر ســاخت آن را فراه ــد زی ــن اســت بای ــرای روغ 4200 ب

کنــد.

ــا  ــن ت ــت روغ ــر ارز قیم ــا تغیی ــاًل ت ــه فع ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــت بای ــزود: دول ــرد، اف ــد ک ــری نخواه ــال تغیی ــان س پای
ــرخ  ــش ن ــران افزای ــت جب ــاختی را جه ــت های زیرس سیاس
ــه  ــه پرداخــت یاران ــد ب ببینــد حــاال ایــن سیاســت ها می توان
بــه تولیدکننــدگان یــا مصرف کننــدگان منجــر شــود این هــا 
ــا  ــه م ــن زمین ــه در ای ــت ک ــور اس ــت های کالن کش سیاس

نمی توانیــم ورود کنیــم.
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ــزان  ــام می ــیر خ ــت ش ــش قیم ــا افزای ــرد: ب ــان ک ــر نش ــی خاط ــک صنعت ــیر خش ــن ش ــره انجم ــات مدی ــس هی ریی
مصــرف لبنیــات در کشــور کاهــش پیــدا کــرد، امــا از ســوی دیگــر تولیــد شــیر خشــک رونــد صعــودی بــه خــود گرفــت و 

ــت. ــده اس ــو ش ــک دپ ــیر خش ــن ش ــزار ت ــدگان 25 ه ــای تولیدکنن ــون در انبار ه هم اکن

دپوی ۲۵ هزار تن شیر خشک در انبار ها

تحریم ها بازار صادراتی را به کشور های خلیج فارس محدود کرد

   ســیاوش ســلیمی بااشــاره بــه توقــف قاچــاق شــیر خشــک صنعتــی، 
گفــت: ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و بازرســان وزارت صمــت، 
ــد  ــک را رص ــیر خش ــده ش ــای تولیدکنن ــای واحد ه ــه انبار ه ماهیان
ــف  ــاهد توق ــل ش ــه در عم ــورت گرفت ــی های ص ــا بررس ــد ب می کن

ــده قاچــاق شــیر خشــک صنعتــی هســتیم. پدی
   وی بــا اشــاره بــه توقــف رونــد واردات شــیر خشــک، بیــان کــرد: در 
حــال حاضــر مــازاد تولیــد داریــم و تولیدکننــدگان بــا زیــان محصــول 
ــد و  ــان بچرخ ــرخ تولیدش ــن کار چ ــا ای ــا ب ــند ت ــود را می فروش خ

ــد. نقدینگــی خــود را تامیــن کنن
   ایــن فعــال اقتصــادی تصریــح کــرد: افزایــش قیمــت لبنیــات قــدرت 
خریــد مــردم را کاهــش داده اســت. کاهــش خریــد لبنیــات منجــر بــه 
کاهــش تولیــد شــیر خــام نشــد مــازاد شــیر خــام وقتــی جــذب بــازار 

ــه واحد هــای تولیــد شــیر خشــک هدایــت می شــود. نشــود ب
   بــه گفتــه ســلیمی، در حــال حاضــر در انبــار هــر واحــد تولیدکننــده 
2۵ هــزار تــن شــیر خشــک دپــو شــده اســت تردیــدی وجــود نــدارد 
کــه ایــن میــزان از تولیــد در بــازار داخلــی جــذب نخواهــد شــد و مــا 

چــاره ای جــز صــادرات آن نداریــم.
    وی بــا اشــاره بــه الــزام صــادرات، تصریــح کــرد: در ماه هــای 
ــه واحد هــای شیرخشــک ســرازیر  آخــر ســال شــیر خــام بیشــتری ب
پیــدا  افزایــش  ماه هــا  ایــن  در  تولیــد  این رومیــزان  از  می شــود 
می کنــد. در ۶ مــاه نخســت ســال جــاری حــدود 3۷ هــزار تــن شــیر 

ــم. ــادر کردی ــک ص خش
ــی،  ــدف صادرات ــه کشــور های ه ــاره ب ــا اش ــال اقتصــادی ب ــن فع    ای
ــیر  ــداران ش ــترین خری ــارس بیش ــج ف ــوزه خلی ــور های ح ــت: کش گف
خشــک صنعتــی هســتند. اعمــال تحریم هــا علیــه مــا باعــث شــد کــه 
در انتقــال پــول بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــویم و نتوانیــم بــه بــازار 
ــیه  ــور های حاش ــه کش ــل ب ــن دلی ــه همی ــم ب ــدا کنی ــی راه پی جهان

ــم. ــنده کرده ای ــارس بس ــج ف خلی
   وی بــا اشــاره بــه بــاال بــودن کیفیــت شــیر خشــک صنعتــی، افــزود: 
ــل توجــه  کیفیــت تولیــد برخــی از تولیدکننــدگان داخلــی آنقــدر قاب
ــده اند  ــد آی آر ش ــت ک ــه دریاف ــق ب ــا موف ــی از آن ه ــه برخ ــت ک اس
ایــن موفقیــت باعــث شــد کــه تولیــدات آن هــا بــه کشــور های اوراســیا 

صــادر شــود.
ــیر  ــد ش ــزان از تولی ــه می ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب    وی در پاس
ــرد: در  خشــک در داخــل کشــور مصــرف می شــود؟ خاطــر نشــان ک

ــود ســالیانه  ــاال ب ــات ب ــزان مصــرف لبنی ســال های گذشــته کــه می
۶0 هــزار تــن شیرخشــک صنعتــی در کشــور مصــرف می شــد. امــا 
هــم اکنــون میــزان مصــرف شــیر خشــک بــه حــدود 40 هــزار تــن 

در ســال رســیده اســت.
  بنــا بــه اظهــارات ایــن فعــال اقتصــادی، ماهیانــه حداقــل 12 هــزار 
ــد  ــی تولی ــن شــیر خشــک صنعتــی در بســته بندی های 2۵ کیلوی ت

می شــود.
ــع  ــان دیگــر کاربرد هــای شــیر خشــک صنعتــی در صنای    وی بابی
غذایــی، گفــت: شــیر خشــک بــه دلیــل پروتئیــن و چربــی حیوانــی 
ــی را دارد. شــیر  ــواد غذای موجــود در آن قابلیــت اســتفاده در کل م
و  بــاال می بــرد  را  غذایــی محصــوالت  ارزش  خشــک صنعتــی 
ــد  ــد بســتنی، شــیرینی و شــکالت اســت؛ در تولی ــی تولی ــه اصل پای

ــود. ــه می ش ــک اضاف ــیر خش ــد ش ــادر 2 درص ــکویت م بیس
   رییــس هیــات مدیــره انجمــن شــیر خشــک صنعتــی بــا اشــاره بــه 
دالیــل افزایــش نــرخ شــیر خشــک صنعتــی، گفــت: بــا آغــاز ســال 
ــش  ــد افزای ــات تولی ــر ملزوم ــتمزد و دیگ ــرژی، دس ــای ان هزینه ه
پیــدا کــرد. امــا از ســوی دیگــر در مــرداد ســال جــاری قیمــت شــیر 
ــان گــران شــد و همیــن مســئله در قیمــت تمــام  خــام 1۹00 توم

شــده محصــول تاثیــر مســتقیمی گذاشــت.
ــه شــیر خشــک،  ــه ضریــب تبدیــل شــیر خــام ب ــا اشــاره ب    وی ب
تصریــح کــرد: تولیدکننــدگان شــیر خشــک از 12.۵ کیلــو شــیر خــام 
یــک کیلــو شــیر خشــک و یــک کیلــو خامــه 40 درصــد می گیرنــد. 
ــزار  ــی ۶۵ ه ــیر، کیلوی ــی ش ــه چرب ــه ب ــده باتوج ــام ش ــت تم قیم
ــروش  ــرای ف ــده ب ــه تولیدکنن ــت ک ــن در حالیس ــت ای ــان اس توم
محصــول خــود در نهایــت مجبــور اســت تولیــد خــود را زیرقیمــت 

ــازار کیلویــی ۶0 هــزار تومــان عرضــه کنــد. ب
ــد تولیــد شــیر خشــک صنعتــی، بیــان کــرد:     وی در تشــریح رون
ــال  ــل پاســتوریزه شــدن ســرد و دو مســیر را دنب ــد از عم شــیر بع
ــیر  ــی و دوم ش ــدون چرب ــک ب ــیر خش ــد ش ــت تولی ــد. نخس می کن
ــی آن جــدا نمی شــود تولیــد بســتنی و شــکالتی  خشــکی کــه چرب

ــا ایــن شــیر خشــک بســیار لذیــد و خوشــمزه اســت. کــه ب
ــد  ــک می توان ــیر خش ــه ش ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــلیمی در پاس س
جایگزیــن شــیر تــازه باشــد؟ بیــان کــرد: بــدون تردیــد ایــن امــکان 
ــل  ــر در آب ح ــت و اگ ــوری اس ــیر ف ــن ش ــت ای ــود دارد حاللی وج

ــدارد. ــی ن ــازه تفاوت ــا شــیر ت شــود غلظــت آن ب
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درصادرات انواع شکات بین ۱۰۰ کشور 
هشتاد و ششم شدیم

در حالیکه ارزش جهانی شکالت صادراتی در 2020 بیش از 28 میلیارد دالر بوده، ایران 
صادرات خود را 74 درصد کاهش داد و با رقم زدن صادراتی به ارزش حدود 2 میلیون دالر در 

جایگاه 86 دنیا قرار گرفته است.

منبع: تحلیل بازار
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ــیاری    صنعــت شــیرینی و شــکالت کشــور  ــای بس ــش ه ــا چال ــه ب اگرچ
ــا  ــن آنه ــده تری ــت و عم ــه اس افزایــش و نوســانات قیمــت شــکر مواج
ــن  ــه ای ــاده اولی ــک م ــوان ی ــه عن ــزو ب ــران ج ــا ای ــت ام ــت اس صنع
ــواع  ــده ان ــادر کنن ــورهای ص جهانــی کش بازارهــای  در  شــکالت 
ماننــد محســوب مــی شــود. اگرچــه رونــد  نیــز  ایــران  صادراتــی 
ــوده اســت.برخــی کشــورهای دیگــر طــی ســال  هــای اخیــر کاهشــی ب

ــده  ــر ش ــی منتش ــات جهان ــی صــادرات    گزارش ــد: ارزش جهان مــی گوی
ــوده شــکالت از همه کشــورها در ســال 2020  ــارد دالر ب ــر 28.6 میلی ــغ ب بال

ــی  ــد ارزش کل ــی ده ــان م ــن نش ــه ای ــه ک ــال 2016 ک ــکالت از س ــادرات ش ص
ــط  ــور متوس ــه ط ــوده، ب ــارد دالر ب ــادر 26.5 میلی ــورهای ص ــه کش ــرای هم ــد ب  8.1 درص

کننده افزایش یافته است.
   داده هــای آمــاری همچنیــن مــی گویــد: ارزش صادراتــی شــکالت در ســال 2020 نســبت بــه 2019 بیــش از ۳ و نیــم 

درصــد کاهش داشــته اســت.

ایران صادرات شکالت را 74 درصد کاهش داد| جایگاه 86 ایران در بین 100 کشور
   ایــن آمارهــا مــی گویــد: ایــران نیــز جــزو صــادر کنندگانــی بــوده کــه صــادرات خــود را کاهــش داده بــه طــوری 
ــه 2019 از نظــر ارزش  ــران در ســال 2020 نســبت ب ــر اســاس گزارشــات منتشــر شــده صــادرات شــکالت ای کــه ب

بیــش از 74 درصــد کاهــش یافتــه اســت.
   آمارهــا همچنیــن نشــان مــی دهــد: ایــران در ســال 2020 حــدود 2 میلیــون دالر صــادرات انــواع شــکالت را بــه 

بازارهــای جهانــی رقــم زده اســت و در جایــگاه 86 دنیــا قــرار گرفتــه اســت.

15 کشور صادر کننده، 80 درصد از کل شکالت های صادراتی را به بازارهای جهانی ارسال کردند
   بــر اســاس گزارشــات منتشــر شــده: در ســال 2020 کشــورهای »آلمــان، بلژیــک، ایتالیــا، لهســتان، هلنــد، کانــادا، 
ایــاالت متحــده، فرانســه، بریتانیــا، ســوئیس، روســیه، مکزیــک، ترکیــه، اســپانیا و اتریــش« 15 کشــور برتــر صــادر 
ــد از  ــوع  80 درص ــر، در مجم ــور برت ــن 15 کش ــب ای ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــوده ان ــان ب ــکالت در جه ــواع ش ــده ان کنن

شــکالت صادراتــی جهانــی را در ســال 2020 بــه بازارهــای جهانــی ارســال کــرده انــد.
   داده هــای آمــاری مــی گویــد: آلمــان بــه عنــوان بزرگتریــن صــادر کننــده شــکالت، در مــدت نامبــرده بــا رقــم 

زدن صادراتــی بــه ارزش 4.9 میلیــارد دالر 17 درصــد از کل صــادرات شــکالت را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
   آمارهــا همچنیــن نشــان مــی دهــد: بلژیــک نیــز بــه عنــوان دومیــن صــادر کننــده ســهمی 11 درصــدی از ایــن 

بــازار دارد و در ســال 2020 بیــش از ۳ میلیــارد دالر شــکالت بــه بازارهــای جهانــی ارســال کــرده اســت.
ــر 2 میلیــارد دالر داشــته و  ــغ ب ــه ارزش بال ــر اســاس ایــن آمارهــا: ایتالیــا نیــز در مــدت نامبــرده صادراتــی ب    ب
بــا تخصیــص دادن ســهمی 7 درصــدی از بــازار جهانــی شــکالت بــه خــود در جایــگاه ســوم صادرکننــدگان جــای 

گرفتــه اســت.
ــکالت در 2020،  ــده ش ــادر کنن ــن ص ــوان چهارمی ــه عن ــز ب ــتان نی ــت: لهس ــن اس ــی از ای ــن حاک ــا همچنی    آماره
صادراتــی بــه ارزش 2 میلیــارد دالر داشــته اســت. همچنیــن هلنــد صادراتــی 1.8 میلیــارد دالری را در ایــن ســال 
رقــم زده و بــا کســب 6.4 درصــد از بــازار جهانــی شــکالت  صادراتــی در جایــگاه پنجــم دنیــا جــای گرفتــه اســت. 

ترکیه؛ در جایگاه سیزدهم صادرکنندگان شکالت در 2020
ــا،  ــه، بریتانی ــده، فرانس ــاالت متح ــادا، ای ــورهای »کان ــد: کش ــی ده ــان م ــده نش ــر ش ــاری منتش ــای آم    داده ه
ســوئیس، روســیه، مکزیــک، ترکیــه، اســپانیا و اتریــش« نیــز بــه ترتیــب در جایــگاه ششــم تــا پانزدهــم دنیــا جــای 

گرفتــه انــد.
ــران، در  ــوان یکــی از کشــورهای همســایه ای ــه عن ــده، ب ــه، ســیزدهمین کشــور صــادر کنن    گفتنــی اســت ترکی
ــی  ــازار صادرات ــد از کل ب ــدود 2 درص ــهمی ح ــته و س ــون دالر داش ــه ارزش 554 میلی ــی ب ــرده صادرات ــدت نامب م

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــکالت را ب ش
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لیــدا جهانیــان اظهــار کــرد: 
افزایــش قیمــت در کاالهــا بــه جــز کاالهــای 

ــر مبنــای  ــه شــرکت ها واگــذار شــده و ب اساســی ب
ــر  ــن می شــود. از طــرف دیگ ــه تعیی ــواد اولی قیمــت م

ــش  ــه افزای ــورت ماهان ــه ص ــا ب ــیاری از کااله ــت بس قیم
ــر اســاس قیمــت مــواد اولیــه  پیــدا می کنــد. شــرکت ها هــم ب

ــذاری  ــون قیمت گ ــد و تاکن ــه می کنن ــود را عرض ــای خ و کااله
ــتیم.   ــادل نداش ــارج از تع خ

وی بــا بیــان اینکــه تقریبــاً قیمــت تمــام مــواد اولیــه افزایــش داشــته، 
ــال  ــل س ــن در اوای ــم روغ ــک قل ــط ی ــال فق ــرای مث ــرد: ب ــح ک تصری
جــاری از ۷۵00 تومــان بــه 10 هــزار و ۵00 تومــان رســیده و حــدود 

۵0 درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت.  
ــا  ــود، ام ــاد ب ــراق زی ــه ع ــته صــادرات ب ــه وی در گذش ــه گفت ــه ب البت
بــه دلیــل اختــالف تعرفــه گمرکــی و اینکــه در مــواردی عــراق جلــوی 
ــواع چیپــس و فــرآورده هــای حجیــم  صــادرات را گرفتــه، صــادرات ان
ــه ذرت خیلــی محــدود شــده اســت. چراکــه عــراق هــم  ــر پای شــده ب
واردات محصوالتــی کــه تولیــد داخــل داشــتند را ممنــوع کــرده اســت.  
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  دبیــر  رضــوی،  مهــدی  ســید 
صادرکننــدگان انــواع چیپــس و فــرآورده هــای حجیــم شــده بــر پایــه 
ذرت در رابطــه بــا کاهــش تقاضــای ایــن محصــوالت گفــت: بــا توجــه 
بــه گــران شــدن انــواع چیپــس و فرآورده هــای حجیــم شــده بــر پایــه 
ــه دلیــل افزایــش قیمــت شــدید مــواد اولیــه و بســته بنــدی و  ذرت ب
همچنیــن وضعیــت اقتصــادی مــردم، تقاضــا کاهــش پیــدا کــرده اســت.  

ــازار داخــل و خــارج افــت تقاضــای چیپــس در ب
ــرآورده  ــس و ف ــواع چیپ ــدگان ان ــدگان و صادرکنن ــه تولیدکنن ــای اتحادی ــه اعض ــق گفت طب
هــای حجیــم شــده بــر پایــه ذرت، علــت افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت، افزایــش نــرخ 
ــر ایــن  ــازار داخــل شــده و عــالوه ب ــه کاهــش تقاضــا در ب ــوده کــه منجــر ب مــواد اولیــه ب

ــت. ــته اس ــش داش ــم کاه ــس ه ــواع چیپ ــادرات ان ص
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ــیرینی و  ــت ش ــت صنع ــی وضعی ــرور اجمال ــا م ــی ب ــی نیارک ــدی صادق    مه
شــکالت از ســهم ۷/2درصــدی ایــن صنعــت از کل واحدهــای صنعتــی از نظــر 
تعــدادی، خبــر داد و گفــت: بیــش از هــزار و ۹00واحــد تولیــدی در ایــن بخــش 
ــرای واحدهــای صنعتــی،  فعالیــت مــی کننــد و از کل اشــتغال ایجــاد شــده ب

ایــن صنعــت ســهم ۶/3درصــدی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
   صنایــع غذایــی جــزء اولویــت هــا ومزیت هــای اصلــی اقتصــادی کشــور بــه 
شــمارمی رود و از نظــر تعــدادی ســهم حــدود 12 درصــدی از کل واحدهــای 

صنعتــی بــه ایــن صنایــع اختصــاص دارد.
   صادقــی نیارکــی در ادامــه افــزود: حــدود 1۵درصــد از کل اشــتغال صنعتــی 
کل کشــور در حــوزه صنایــع غذایــی مــی باشــد و ســهم 11درصــدی ارزشــی از 
صــادرات غیــر نفتــی کشــور بــه بخــش کشــاورزی و صنایــع غذایــی در ۵ ماهــه 

ســالجاری اختصــاص دارد.
   وی افــزود: در ســال گذشــته صــادرات در صنعــت غــذا از نظــر وزنــی بــا رشــد 
23 درصــدی وزنــی بــه حــدود یــک میلیــارد و ۸00میلیــون دالر رســیده اســت 
و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا وســرمایه گــذاری هــای خوبــی کــه در ایــن بخــش 
ــورهای  ــه کش ــژه ب ــه وی ــی ب ــع غذای ــادرات در صنای ــعه ص ــده، توس ــام ش انج

همســایه هــدف گــذاری شــده اســت.
ــدگان  ــی تولیدکنن ــه توانای ــا اشــاره ب ــع وزارت صمــت ب ــور صنای ــاون ام    مع
ــی  ــرمایه گذاری خوب ــت: س ــی گف ــازار داخل ــاز ب ــن نی ــی در تامی ــع غذای صنای
ــازی  ــزات، برندس ــین آالت وتجهی ــل محصــول، ماش ــی، تکمی ــوزه طراح در ح
ــن  ــرای تامی ــی ب ــای خوب ــت ه ــه و ظرفی ــورت گرفت ــول ص ــعه محص وتوس

ــود دارد. ــی وج ــوالت داخل ــل محص ــل از مح نیازداخ

 سهم ۷/۲درصدی صنعت شیرینی و شکات
 از کل واحدهای صنعتی

ــتمین  ــاح بیس ــان افتت ــت در جری ــع وزارت صم ــور صنای ــاون ام مع
ــت  ــت صنع ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــکالت ب ــیرینی و ش ــگاه ش نمایش
ــت از کل  ــن صنع ــدی ای ــهم 7/2درص ــکالت از س ــیرینی و ش ش
ــش از  ــت: بی ــر داد و گف ــدادی، خب ــر تع ــی از نظ ــای صنعت واحده
هــزار و 900واحــد تولیــدی در ایــن بخــش فعالیــت مــی کننــد و از 
ــت  ــن صنع ــی، ای ــای صنعت ــرای واحده ــده ب ــاد ش ــتغال ایج کل اش

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــدی را ب ــهم 6/۳درص س

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت:
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کام تلخ شیرینی فروشان در 
پی رشد هزینه های تولید

ــا  ــیوع کرون ــرر را در دوران ش ــیب و ض ــترین آس ــه بیش ــی ک ــی از صنف های یک
ــک  ــش از ی ــود. بی ــا ب ــی ها و قنادی ه ــف شیرینی فروش ــدند، صن ــل ش متحم
ــل  ــه دلی ــوف ب ــب صن ــذرد، اغل ــا می گ ــیوع کرون ــه از ش ــر ک ــم اخی ــال و نی س
ــل  ــده و متحم ــیب دی ــر، آس ــای فراگی ــده و تعطیلی ه ــال ش ــای اعم محدودیت ه

ــده اند. ــیاری ش ــای بس ضرره

ــی در  ــده، ناتوان ــت نش ــه پرداخ ــق بیم ــتی، ح ــای برگش ــنگین، چک ه ــات س ــع مالی    وض
ــی واحدهــا تنهــا  ــاده و تعطیل ــان، اجاره هــای عقــب افت پرداخــت دســتمزد کارگــران و کارکن
ــوده اســت. واحدهــای قنــادی و  ــن مــدت ب بخشــی از دغدغــه صاحبــان صنــوف در طــول ای
شــیرینی فروشــی، نمونــه بــارزی از ایــن صنــوف هســتند کــه در طــول ایــن ماه هــا بیشــترین 
ــی  ــتگی و تعطیل ــرز ورشکس ــه م ــا ب ــیاری از آنه ــده و بس ــل ش ــارت را متحم ــیب و خس آس
رســیده اند. بــا توجــه بــه اینکــه طــی نزدیــک بــه دو ســال اخیــر، بیشــتر مراســم و مناســبت ها 
بــه دلیــل شــیوع کرونــا یــا برگــزار نشــده یــا بــه حداقــل رســیده، از ایــن رو مصــرف شــیرینی 

در طــول ایــن مــدت بســیار کــم شــده اســت.
 بازار کساد شیرینی فروشان در دوران کرونایی

   شــیوع کرونــا از اواخــر اســفند ســال ۹۸، افــت شــدید تقاضــای خریــد شــیرینی را در پــی 
داشــت و ایــن مســاله موجــب شــد تــا بســیاری از قنــادان محصــول فروش نرفتــه خــود را دور 

بریزنــد و پــس از آن بــه ناچــار میــزان تولیــد خــود را بــه حداقــل رســاندند. 
ــع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت، در  ــه طــوری کــه طبــق اعــالم انجمــن صنفــی صنای    ب
کنــار کاهــش فــروش شــیرینی، تولیــد ایــن محصــول هــم در پــی شــیوع ویــروس کرونــا بــا 
کاهــش 30 درصــدی مواجــه شــد، امــا ایــن فــروش حداقلــی هــم تعریفــی نبــود و بســیاری از 
شــیرینی فروشــان بــه دلیــل فشــار مضاعــف عطــای ادامــه کار را بــه لقــای آن بخشــیدند. البتــه 
در ایــن میــان برخــی از فروشــگاه های شــیرینی فروشــی نیــز بــرای ادامــه حیــات بــه کمتریــن 

ســود ممکــن تــن داده  انــد تــا بتواننــد واحــد صنفــی خــود را ســرپا نگــه دارنــد.
در چنیــن شــرایطی بــه دلیــل نبــود حمایت هــای دولتــی از ایــن صنــف، بســیاری از واحدهــای 
شیرینی فروشــی بــه دلیــل نداشــتن پشــتوانه مالــی، ناچــار بــه تعطیلــی و تعدیــل نیــرو شــدند 
کــه ایــن مســاله کســادی بی ســابقه بــازار شیرینی فروشــان و بیــکاری کارگــران زیــادی را بــه 

دنبــال داشــته اســت.
   بنــا بــه اعــالم علــی بهرمنــد، رئیــس اتحادیــه صنــف دارنــدگان قنــادی، شــیرینی فــروش 
ــا و کاهــش شــدید ســطح تقاضــا از ســوی  ــروس کرون ــا شــیوع وی ــران، ب ــادی ته ــه قن و کاف
ــا تنهــا عامــل  ــا ۷0 درصــد کاهــش یافتــه اســت. امــا کرون شــهروندان، فــروش ایــن صنــف ت
ــه  کاهــش مصــرف شــیرینی در بیــن خانوارهــا نیســت. در وضعیــت کنونــی، اگرچــه مــردم ب
خاطــر تــرس از ابتــال بــه کرونــا کمتــر ســمت قنادی هــا می رونــد، امــا حتــی اگــر هــم بــا ایــن 
موضــوع کنــار بیاینــد و وارد مغازه هــای شــیرینی فروشــی شــوند،  بــا دیــدن قیمت هــای بــاال 

ــد منصــرف می شــوند. ــات از خری در بیشــتر اوق
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    بنابرایــن عوامــل دیگــری همچــون افزایــش لجام گســیخته قیمــت 
شــیرینی هــم منجــر بــه کاهــش مصــرف ایــن محصــول در بیــن مــردم 
ــر  ــغل دیگ ــن ش ــرایطی ای ــن ش ــد در چنی ــر می رس ــه نظ ــده و ب ش

صرفــه اقتصــادی چندانــی نداشــته اســت.
 دالیل گران شدن شیرینی

    بــه گفتــه مســووالن اتحادیــه قنــادان، افزایــش قیمــت مــواد اولیــه، 
شــیوع کرونــا، افزایــش دســتمزد کارگــران و بــاال رفتــن ســهم کارفرمــا 
ــش  ــا قیمــت شــیرینی افزای ــث شــده ت ــه، باع در پرداخــت حــق بیم
ــردم و  ــد م ــدرت خری ــدن ق ــن آم ــه آن پایی ــه نتیج ــد ک ــدا کن پی

ــوده اســت. ــواع شــیرینی ب کاهــش میــزان فــروش ان
ــیاری از  ــق بس ــازار بی رون ــه ب ــواد اولی ــی م ــه گران ــرایطی ک    در ش
صنــوف را کســادتر کــرده، صنــف شــیرینی فروش ها هــم از ایــن امــر 

مســتثنا نبــوده اســت. 
   ایــن همــان موضوعــی اســت کــه دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت 
ــه در  ــواد اولی ــود م ــد: کمب ــد و می گوی ــاره می کن ــه آن اش ــران ب ای
بخــش تولیــد شــیرینی و شــکالت چالــش اصلــی فعــاالن ایــن حــوزه 
اســت. یکــی از معضــالت اساســی آرد اســت کــه هــم اکنــون گــران 
ــم  ــت اســت و نمی توانی ــل دول ــارت کام ــن تحــت نظ شــده و همچنی

ــه راحتــی آرد مــورد اســتفاده را تامیــن کنیــم.  ب
ــکالت  ــیرینی و ش ــن ش ــر انجم ــازه ای، دبی ــید مغ ــه جمش ــه گفت    ب
ــن،  ــکر، آرد، روغ ــون ش ــه چ ــواد اولی ــرخ م ــر ن ــال حاض ــران در ح ای
ــیرینی  ــد ش ــرای تولی ــو ب ــد کاکائ ــی مانن ــواد مصرف ــایر م ــه و س خام
ــده کاال  ــام ش ــت تم ــوارد در قیم ــن م ــه ای ــت و هم ــده اس ــران ش گ
ــش  ــه کاه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــذارد. ای ــر می گ تاثی
ــد و نقدینگــی مــردم، نمی توانیــم شــیرینی و شــکالت را  قــدرت خری
ــا ایــن قیمت هــا  ــا حــدی می توانیــم ب بیــش از ایــن گــران کنیــم و ت

ــم. ــازار عرضــه کنی ــک کاالی لوکــس در ب ــوان ی ــه عن شــیرینی را ب
ــه ادامــه داد: ســال  ــواد اولی ــه مشــکالت تامیــن م ــا اشــاره ب     وی ب
گذشــته قیمــت هــر کیلــو شــکر حــدود ۶۵00 تومــان بــود کــه اکنــون 

دو برابــر شــده اســت.
    قیمــت روغــن نیــز در دو مقطــع 4۵ تــا ۵0درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. تامیــن آرد نیــز دشــوار شــده، چراکــه در حــال حاضــر شــیرینی 
کاالی لوکســی محســوب می شــود و آرد بایــد از بــازار آزاد تهیــه شــود 
ــه ۵۵00 تومــان  ــو 1000 تومــان ب کــه قیمــت آن از حــدود هــر کیل

رســیده اســت؛
    بنابرایــن کمــاکان بحــران وجــود دارد. در مقاطعــی قیمت هــا 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــه ب ــواد اولی ــن م ــی تامی ــی رود و در مقاطع ــاال م ب

می شــود.
 گرانی شیرینی ناشی از افزایش هزینه تولید است

    بــر اســاس ایــن گــزارش، دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت ایــران 
ــد و  ــای تولی ــه واحده ــد ک ــرح می کن ــائل را مط ــن مس ــی ای در حال
ــن بخــش هســتند  ــت در ای ــروش شــیرینی منتظــر تصمیمــات دول ف

ــش  ــه افزای ــیرینی ب ــواع ش ــدن ان ــران ش ــه گ ــد ک ــد می کنن و تاکی
هزینــه تمــام شــده تولیــد آن بازمی گــردد. بنابرایــن اگــر مــواد اولیــه 
ــل  ــال قب ــرخ س ــه ن ــادان ب ــیرینی پزی و قن ــاف ش ــاز اصن ــورد نی م
تامیــن نشــود، افزایــش قیمــت در ایــن بخــش اجتناب ناپذیــر اســت.

    بنــا بــه اظهــار آنهــا، قنــادان براســاس قیمــت تمــام شــده شــیرینی 
ــانند و  ــروش می رس ــه ف ــود آن را ب ــارف خ ــود متع ــاب س ــا احتس ب

ــدارد. هیــچ گران فروشــی در ایــن صنــف وجــود ن
ــده  ــام ش ــرخ تم ــر ن ــه ب ــواد اولی ــی م ــر گران ــار تاثی ــا در کن    ام
ــول  ــن محص ــت ای ــد قیم ــم در رش ــا ه ــایر هزینه ه ــیرینی، س ش

ــت.  ــوده اس ــذار ب اثرگ
ــازان و  ــف شیرینی س ــه صن ــالم اتحادی ــق اع ــه طب ــوری ک ــه ط    ب
ــتفاده از  ــرورت اس ــل ض ــه دلی ــغل ب ــن ش ــان، در ای شیرینی فروش
ــت  ــه دریاف ــر ب ــری حاض ــروی ماه ــر نی ــص، کمت ــای متخص نیرو ه
ــد  ــدگان بای ــاس تولیدکنن ــن اس ــر همی ــت و ب ــوق اداره کار اس حق
دســتمزد بیشــتری  پرداخــت کننــد. لــذا همیــن موضــوع هــم هزینــه 

ــت. ــش داده اس ــد را افزای تولی
 شرایط قیمت گذاری شیرینی

   امــا مســاله صرفــا افزایــش قیمــت شــیرینی نیســت و نکتــه جالــب 
توجــه اینجاســت کــه در مناطــق مختلــف شــهرها قیمت هــا در هــر 
ــا  ــا دیگــری متفــاوت اســت. بنابرایــن خریــداران ب شیرینی فروشــی ب
ــه رو هســتند.  ــازار روب ــای موجــود در ب ــض درخصــوص قیمت ه تناق
فعــاالن ایــن صنــف درخصــوص دلیــل بــروز ایــن مســاله می گوینــد: 
از آنجــا کــه شــیرینی در زمــره کاال هــای اساســی و اولویــت دار 
ــر  ــیون ب ــب کمیس ــذاری آن از قال ــذا قیمت  گ ــت، ل ــا نیس خانواده ه
نظــارت کاال هــای صنفــی خــارج  شــده اســت. پیــش از ایــن بــه دلیــل 
اینکــه شــیرینی هــم در ردیــف ســایر کاال هــای اساســی قــرار داشــت، 
لــذا بــرای قیمت گــذاری کمیتــه ای بــا همیــن عنــوان فعــال بــود تــا 
نســبت بــه تعییــن نــرخ بــا نظــر کارشناســان اقــدام کنــد، امــا در حال 
ــروش محصــول،  ــا متصــدی ف ــده ی ــا تولیدکنن ــرار شــده ت حاضــر ق
ــه قیمــت  ــه کار رفتــه را بررســی و پــس از رســیدن ب مــواد اولیــه ب
ــه ازای محصــول تولیدشــده 12درصــد  واقعــی تولیــد مجــاز اســت ب

ســود روی قیمــت تمــام  شــده محاســبه کنــد.
   بــه گفتــه ایــن فعــاالن صنفــی، البتــه ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا 
نیســت کــه تولیدکننــده هــر قیمتــی را روی محصــول اعمــال کنــد و 
ــا  ــر قیمــت تعیین شــده و کارشناســی ایــن نرخ گذاری هــا ب نظــارت ب
توجــه بــه کیفیــت کاالی نهایــی، بــه اتحادیــه مربوطــه محــول شــده 
ــه  ــدی در اتحادی ــیرینی تولی ــواع ش ــذاری ان ــن نرخ گ ــت. بنابرای اس
ــاف و  ــاق اصن ــنهادی در ات ــرخ پیش ــپس ن ــود، س ــی می ش کارشناس
نیــز کمیســیون نظــارت بــر کاال مــورد بررســی قــرار می گیــرد تــا بــه 

تصویــب برســد و بــه اجــرا گذاشــته شــود.
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دراژهدراژه و انواع آن                 
دراژه )Dragee( از واژه یونانــی Tragemata بــه معنــی شــیرینی 
و دســر گرفتــه شــده اســت. تنــوع محصــول، توانایــی ترکیــب بافــت 
هــا و طعــم هــای جدیــد در تولیــد دراژه، باعــث عالقــه ی مشــتریان و 

افزایــش اهمیــت بــه ایــن صنعــت شــده اســت.
انواع مغزها و مواد اولیه:

ــدم  ــز، ع ــداری مغ ــر پای ــی نظی ــز دراژه، فاکتورهای ــاب مغ ــرای انتخ ب
چروکیدگــی و ... مــورد اهمیــت میباشــد، امــا در حقیقــت بــا پیشــرفت 
ــه و  ــش یافت ــز دراژه کاه ــاب مغ ــا در انتخ ــت ه ــوژی محدودی تکنول
ــای  ــل ه ــر کارام ــون نظی ــای گوناگ ــا مغزه ــیعی از دراژه ب ــف وس طی
نــرم، انــواع تافــی، فــاج، مارشــمالو، فوندانــت، ژلــه، نوقــات، مارزیپــان، 
ــواع  بیســکوییت، غــالت حجیــم شــده، کــورن فلیــک و ... در کنــار ان

خشــکبار و چیپــس شــکالت وجــود دارد. 
در مغزهایــی بــا رطوبــت بــاال نظیــر ژلــه، تافــی کــه تمایــل بــه پخــش 
رطوبــت دارنــد، باگذشــت زمــان امــکان شــکل گیــری شــکوفه شــکر 
وجــود دارد و در مغزهــای خشــکبار بــا محتــوای اســید چــرب لوریــک 
ــث  ــده شــکوفه زدن باع ــی اســت. پدی ــکان شــکوفه چرب ــز ام ــاال نی ب
ــا  ــتری روی دراژه ه ــگ خاکس ــطح و رن ــی س ــت، نرم ــش براقی کاه

میشــود. 
در اینجــا بــه معرفــی انــواع هیدروکلوئیدهــا کــه در مرحلــه 
ــی و  ــکوفه زدن چرب ــری از ش ــور جلوگی ــه منظ ــی ب ابتدای

ــم: ــوند میپردازی ــتفاده میش ــکر اس ش
1-صمــغ عربــی: صمــغ عربــی هیدروکلوئیــدی اســت کــه بــه طــور 
عمــده در ایــن صنعــت اســتفاده میشــود. بــا ایجــاد الیــه نــازک، مقــاوم 
ــش  ــث افزای ــی دارد و باع ــبندگی باالی ــی چس ــر ویژگ ــاف پذی و انعط

محافظــت در برابــر شکســتگی لبــه هــا و گوشــه هــا میشــود.
2-ژالتیــن: ژالتیــن قابلیــت چســبندگی باالیــی دارد و بیشــترین 
محافظــت در برابــر مهاجــرت رطوبــت بــا ژالتیــن امــکان پذیــر اســت. 
ــر  ــه اســتفاده از ژالتیــن کمت ــل ب ــه در شــکالت هــای وگان تمای البت
اســت. ژالتیــن بایــد بــه صــورت گــرم در محصــول اســتفاده شــود، در 
غیــر اینصــورت بــا تشــکیل ژل منجــر بــه افزایــش ویســکوزیته خواهــد 

شــد.
ــواع  ــان ان ــده: در می ــالح ش ــته اص ــترین و نشاس ۳-مالتودکس
ــاال و  ــت چســبندگی ب ــه قابلی ــی ک ــای اصــالح شــده نوع نشاســته ه
تشــکیل فیلــم دارد مناســب اســت. مزیــت دیگــر ایــن هیدروکلوئیدهــا 

قیمــت پاییــن تــر نســبت بــه صمــغ عربــی و ژالتیــن اســت.
ــه  ــه مرحل ــامل س ــی ش ــور کل ــه ط ــد دراژه ب ــد تولی فراین
ــراق  ــی و ب ــکالت، جالده ــزودن ش ــا، اف ــردن مغزه ــاده ک ــت: آم اس

ــی. کنندگ
ــح داده شــد،  ــه طــور مختصــر توضی ــا ب ــازی مغزه ــاده س ــه آم مرحل
ــیری،  ــخ، ش ــای تل ــکالت ه ــواع ش ــکالت از ان ــزودن ش ــه اف در مرحل
ســفید بــا طعــم هــا و رنــگ هــای مختلــف اســتفاده میشــود. محتــوی 
چربــی شــکالت %3۵-2۸ میباشــد کــه در اینجــا مــاده خشــک شــیر 
ــیر روی  ــزای ش ــدار اج ــد. مق ــی دارن ــش مهم ــی نق ــوی چرب و محت
ــر  ــو بــه چربــی شــیر ب ویســکوزیته تاثیــر دارنــد و نســبت کــره کاکائ

ــر  ــراق ســازی تاثی ــه ب ــی و درنتیجــه مرحل ســفتی محصــول نهای
دارد.

ویژگی های دراژه شکالتی به شرح زیر قابل توصیف است:
رطوبــت باقیمانــده در شــکالت بایــد کمتــر از %1 باشــد، رطوبــت 
بیشــتر باعــث افزایــش ویســکوزیته و چســبندگی میشــود. شــکالت 
در 1۵ الــی 2۵ الیــه روی مغزهــا ریختــه میشــود و زمــان فراینــد 
از ۶0 تــا 120 دقیقــه بســته بــه نــوع مغــز، شــکالت و ماشــین آالت 
متفــاوت اســت. 3 الــی 4 دقیقــه بیــن هــر الیــه زمــان الزم اســت. 
ــت  ــوا1۶-14 و رطوب ــده ه ــای دمن ــکالت 42-3۸ ، دم ــای ش دم

نســبی %4۵ باشــد. 
ــازی دراژه  ــراق س ــل از ب ــی، قب ــکالت زن ــه ش ــس از مرحل پ
هــا بایــد مجــدداٌ تحــت هــوای ســرد کریســتالیزه شــوند و ســطح 
بــه طــور کامــل یکپارچــه و ســفت شــده باشــد. اگــر ســطح دراژه 
شــکالتی بــه قــدر کافــی ســفت نشــده باشــد، ترکیبــات شــکالت 
ــا عوامــل بــراق کننــده ترکیــب شــده و باعــث کاهــش عملکــرد  ب

بــراق کننــده هــا میشــوند.
ــو  ــر پایــه جانشــین کــره کاکائ ــد و ب در شــکالت هــای کامپان
ــر  ــی ت ــیون طوالن ــان کریستالیزاس ــه زم ــل اینک ــه دلی )CBS( ب
ــای  ــت، دم ــم داش ــان خواهی ــش زم ــٌا %1۵-10 افزای ــت تقریب اس
هوادهــی ۸-12 ، ســرعت و مقــدار هوادهــی بیشــتر باشــد و دمــای 

ــد.  ــد 40-30 باش شــکالت کامپان
بعــد از مرحلــه شــکالت زنــی نوبــت بــه مرحلــه صــاف کــردن 
ــو،  ــودر کاکائ ــل اســمارتیز، پ ــواع روکــش شــکری مث ــا ان ســطح ب

پــودر نارگیــل ، انــواع جالدهنــده و بــراق کننــده هــا میرســد. 
ــده  ــکیل ش ــا تش ــواع هیدروکلوئیده ــای دراژه از ان ــده ه جالدهن
ــده،  ــت کنن ــم محافظ ــاد فیل ــده ایج ــی جالدهن ــش اصل ــد و نق ان
کاهــش چســبندگی و ایجــاد براقیــت اســت. جالدهنــده هــا بایــد 

ــت داشــته باشــند. ــاال و ایجــاد براقی ــدگاری ب مان
ــرم باشــد و  ــد ن ــده ســطح دراژه بای ــزودن جالدهن ــل از اف قب
ــر  ــند. در غی ــده باش ــکیل ش ــی تش ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــتال ه کریس
اینصــورت محلــول جالدهنــده بــا شــکالت ترکیــب شــده و منجــر 
ــه  ــاری از هرگون ــد ع ــرد آن میشــود. ســطح بای ــه کاهــش عملک ب

ــد. ــس باش ــا آب کندان ــار و ی غب
مرحلــه نهایــی بعــد از جالدهــی، بــراق ســازی بــا محلول شــالک 
میباشــد. کریســتال های شــالک الیه ســخت و شــفاف روی ســطح 
دراژه هــا ایجــاد میکننــد و از عوامــل جالدهنــده در مقابــل جــذب 
رطوبــت محافظــت میکنــد. در صــورت عــدم اســتفاده از شــالک در 
مرحلــه نهایــی امــکان چســبندگی محصــوالت بــه یکدیگــر بیشــتر 
اســت و دراژه هــا در آب و هــوای گــرم و مرطــوب کاهــش براقیــت 
خواهنــد داشــت. در حــال حاضــر شــالک تنهــا عاملــی اســت کــه 
ــب  ــی را دارد و موج ــل بیرون ــل عوام ــت در مقاب ــی محافظ توانای

افزایــش زمــان مانــدگاری در انــواع دراژه میشــود.
ــالک،  ــول ش ــده محل ــن کنن ــاق تامی ــر میث ــارس تدبی ــرکت پ ش

ــد.  ــواع دراژه میباش ــرای ان ــده ب ــراق کنن ــده و ب جالدهن
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ی
ت ساز

ت شکا
ی صنع

ی به اقتصاد ۱۴۰ میلیارد دالر
نگاه

ســاالنه پنــج میلیــون تــن کاکائــو در جهــان تولیــد می شــود کــه 70 درصد 
آن محصــول کشــور های آفریقایــی غنــا و ســاحل عاج اســت

ــن خوراکــی خوشــمزه را مصــرف  ــن از ای ــون ت دوســت داران شــکالت ســاالنه ۷ میلی
ــرای شــکالت ســاخته اســت و  ــازاری 140 میلیــارد دالری ب می کننــد و همیــن کار، ب
ــازار شــکالت تــا ســال 202۸ بــه 200 میلیــارد  انتظــار مــی رود کــه گــردش مالــی ب

دالر برســد.

طعم تلخ بحران ها برای شکالت سازان
امــا بحــران اقتصــادی کوویــد 1۹ و نیــز تهدیــد تغییــرات اقلیمــی بــر صنعــت 

گذاشــته اند. تأثیــر  هــم  شکالت ســازی 
ژاک تــوره، شکالت ســاِز معــروف فرانســوی و داور مســابقه شــیرینی پزی شــبکه نت فلیکــس، 

ــادی در کار  ــرا مشــکالت زی ــد: »اخی ــوان مقاومــت صنعــت شکالت ســازی می گوی ــارهٔ ت درب
بــوده، و شــاید بتــوان گفــت کــه فرصت هــای زیــادی هــم بــرای نــوآوری پیــش آمــده. 

یکــی از مهمتریــن چیز هــا توجــه و گــوش دادن بــه خواســت مشــتری اســت. چــون 
ــا  ــد ب ــازه. او می خواه ــوالت ت ــد و محص ــت می خواه ــم کیفی ــا ه ــتری م مش

ــری  ــوالت دیگ ــه محص ــد چ ــد و ببین ــف کن ــدی کش ــای جدی ــا چیز ه م
ــم.« ــد کنی ــم تولی می توانی

ــه  ــد ک ــاره می کن ــاحل عاج اش ــو در س ــد کاکائ ــش تولی ــه کاه او ب
ــاره  ــن درب ــاد، و همچنی ــاق افت ــوا اتف ــی آب وه ــت تغییرات ــه عل ب

ــو  تأثیــر ایــن امــر بــر صنعــت شکالت ســازی می گویــد: »کاکائ
ــه  ــد و نســبت ب ــی رشــد نمی کن ــه هرجای ــی اســت ک گیاه

ــده  ــی عم ــت. بی اطمینان ــاس اس ــت حس ــا و رطوب گرم
ــن  ــی اســت. ای ــرات آب وهوای ــن تغیی ــاره همی ــده درب آین
مــن را کــه کمــی بیــش از باقــی مســائل نگــران می کنــد.«

ــه و  ــکالت؛ منصفان ــد ش ــا تولی ــو ت ــت کاکائ از کش
ــا محیــط ســازگار ب

ســاالنه پنــج میلیــون تــن کاکائــو در جهــان تولیــد می شــود 
ــا و  ــی غن ــور های آفریقای ــول کش ــد آن محص ــه ۷0 درص ک
ســاحل عــاج اســت؛ و همزمــان بــا خواســت تجــارت منصفانــه 

ــد  ــرای تولی ــوق بشــر، تقاضــا ب از ســوی کنشــگران حامــی حق
ــز بیشــتر  ــط نی ــا محی ــه و ســازگار ب شــکالت به شــکلی منصفان

شــد.
ــش  ــا بی ــا، ب ــازی والرون ــروف شکالت س ــرکت مع ــن ش ــران ای مدی

از 40 هــزار مشــتری در ۸۵ کشــور دنیــا، از ابتــدا تصمیــم گرفتنــد 
کــه بــا کشــت کاکائــو برخــوردی پایــا داشــته باشــد و بــا درختــکاری 

ــن کار  ــا ای ــد. ب ــه کنن ــی مقابل ــا جنگل زدای ــو ب ــزارع کاکائ ــون م پیرام
ــود. ــتر می ش ــم بیش ــو ه ــت کاکائ کیفی

ــاره  ــن شــرکت، درب ــای ای ــنیوورت، مســئول پیشــین اقتصــاد پای کارول س
آن کــه والرونــا بــه تولیدکننــدگان و کارکنانــش چــه کمکــی می کنــد 
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ــم، در پروژه هــای محلــی ســرمایه گذاری  ــه می خری ــه قیمتــی منصفان ــو را ب ــد: »مــا محصــول تولیدکننــدگان کاکائ می گوی
ــه  ــا تجرب ــم، کار در والرون ــه داری ــم توج ــان ه ــه کارکنان م ــیم. ب ــت باش ــط زیس ــظ محی ــیم حاف ــم و می کوش می کنی
فوق العــاده ای اســت، همچنیــن دائمــا از تأثیــر منفــی بــر 

محیــط می کاهیــم.«
روی  ســرمایه گذاری  شــیرینی   

ئو کا کا
ــکوالر،  ــا اس ویکتوری

کارشــناس ســرمایه گذاری ســاکن لنــدن معتقــد اســت کــه ســرمایه گذاری 
اســت وی می گویــد:  اخیــرا جذاب تــر شــده  در صنعــت شــکالت 
ــد  ــبب ش ــن س ــود و همی ــوا ب ــکل آب وه ــر مش ــاج درگی ــاحل ع »س
تولیــد کاکائــو کاهــش پیــدا کنــد، امــا اخیــرا شــاهد رشــد چشــمگیر 
ــه  ــورد توج ــیار م ــر بس ــال حاض ــو در ح ــم، و کاکائ ــا بوده ای تقاض

اســت.«. ســرمایه گذاران 
امــا بســیاری از کشــت کنندگان کاکائــو زیــر خــط فقرنــد و ایــن 
ــت  ــش از منفع ــد بی ــدگان بای ــه تولیدکنن ــد ک ــان می ده نش

خودشــان بــه افــراد اهمیــت بدهنــد.
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ــکالت  ــه ش ــود ک ــالم نم ــه ای اع ــینا در مقال ــا گریش ــم یان ــیه خان ــه در روس ــص تغذی متخص
ــه میــزان 20  ــی باالیــی اســت کــه خــوردن ان ب تلــخ حــاوی آنتــی اکســیدان و مــواد معدن

ــدارد. ــدن انســان ن ــرای ب گــرم در روز خطــری ب

یانــا گریشــینا، متخصــص تغذیــه در روســیه در مقالــه ای مــی نویســد کــه چــرا توصیــه مــی شــود 
ــه میــزان کمــی از آن  ــرار دهیــد و هــر روز ب ــه ق ــی روزان ــم غذای ــخ را در رژی شــکالت تل

میــل کنیــد.

ایــن متخصــص در ادامــه خاطرنشــان کــرد کــه شــکالت تلــخ 
ــه عنــوان شــکالتی شــناخته مــی شــود کــه حداقــل ۵۵  ب
درصــد کاکائــو طبیعــی دارد، در حالــی کــه شــیر موجود در 

ایــن شــکالت بــه میــزان 2۵ تــا 3۵ درصــد اســت.

وی گفــت: »تفــاوت اساســی بیــن شــکالت تلــخ بــا دیگــر 
شــکالت هــا در ایــن اســت کــه حــاوی قنــد کمتــر و آنتــی 
ــری  ــتر کال ــت. بیش ــتری اس ــیار بیش ــای بس ــیدان ه اکس
ــه از  ــم و ن ــی کنی ــت م ــی دریاف ــخ را از چرب شــکالت تل
ــای  ــه در شــکالت ه ــد شــیر ک ــا، مانن ــدرات ه کربوهی
شــیری بیشــتر یافــت مــی شــود. شــکالت تلــخ منبــع 
عالــی آهــن، منیزیــم اســت. مــس، منگنــز و ســایر 
مــواد معدنــی در شــکالت تلــخ بــه میــزان فــراوان 
یافــت مــی شــود. عــالوه بــر ایــن، شــکالت مــا 

را شــاد مــی کنــد«.

ــی  ــزود: م ــه اف ــص تغذی ــن متخص ای
توانیــد روزانــه حــدود 20 گــرم 

ــد. ــخ بخوری ــکالت تل ش

ایــن متخصــص در پایــان 
حــال  ایــن  بــا  گفــت: 
بــا  را  شــکالت  نبایــد 
ــرف  ــی مص ــده خال مع
کــرد و مــی بایســت از 
آن بــه عنــوان میــان 
اســتفاده  وعــده 

ــرد. ک

اگر هر روز شکات تلخ بخورید چه اتفاقی 
در بدن شما می افتد
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چرا شکات دست ساز طرفداران زیادی دارد؟
ــر  ــه ظاه ــت بلک ــک اس ــا رمانتی ــه تنه ــاز ن ــت س ــکالت دس ش
بســیار زیبایــی نیــز دارد و طعــم بــی نظیــر آن هــم مثــال زدنــی 
ــه دلیــل اصــل بــودن مــواد اولیــه  اســت. شــکالت دســت ســاز ب
آن، از فوایــد فراوانــی برخــوردار اســت بــه طــوری کــه تحقیقــات 
ــو  ــول هــای مفیــد موجــود در کاکائ نشــان مــی دهــد کــه فالوان
در شــکالت دســت ســاز بیشــتر از ســایر انــواع شــکالت مشــاهده 
ــد شــکالت دســت ســاز و حفــظ  ــن کیفیــت تولی مــی شــوند. ای
مــواد معدنــی مفیــد آن در فرآینــد تولیــد، موجــب مــی شــود کــه 
ایــن خوراکــی فوایــد خــود را بهتــر نشــان دهــد و کمــک شــایانی 
بــه ســالمت عاطفــی و روانــی مــا بکنــد. همچنیــن معمــوال بســته 
ــرای هدیــه دادن، جابجایــی  بنــدی شــکالت هــای دســت ســاز ب
ــدار  ــه خری ــی را ب ــس خوب ــت و ح ــر اس ــب ت ــداری مناس و نگه

منتقــل مــی کنــد. 

تفــاوت شــکات کارخانــه ای و دســت ســاز در 
ــت؟ چیس

گفتــه مــی شــود کــه شــکالت دارای طعــم و عطــری منحصــر بــه 
فــرد و فــوق العــاده اســت. ایــن خوراکــی از مــواد تــازه و طبیعــی 
ــم دلنشــین  ــدن طع ــه دســت آم ــرای ب ــد و ب ــی آی ــه دســت م ب
ــه دو  ــت. در خاورمیان ــاز اس ــادی نی ــه ی زی ــارت و تجرب آن، مه
نــوع کارخانــه ی شــکالت ســازی وجــود دارد: کارخانــه هایــی کــه 
شــکالت تولیــد انبــوه درســت مــی کننــد و کارخانــه هایــی کــه 
شــکالت خانگــی یــا دســت ســاز درســت مــی کننــد. ســوالی کــه 
در اینجــا پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه تفــاوت ایــن دو روش 

متفــاوت تولیــد شــکالت چیســت؟

استفاده از مواد طبیعی در مقابل مواد صنعتی
ــش  ــرای کاه ــه ب ــری ک ــوه دیگ ــد انب ــول تولی ــر محص ــد ه مانن
هزینــه هــای تولیــد، مــواد اولیــه ی طبیعــی را بــا مــواد اولیــه ی 
مصنوعــی جایگزیــن مــی کننــد، در صنعــت شــکالت نیــز بعضــی 
ــن  ــی ممک ــکالت صنعت ــده ی ش ــد کنن ــای تولی ــرکت ه از ش
اســت بــرای پاییــن آوردن قیمــت تمــام شــده ی محصــول، 
گاهــا از مــوادی بــا کیفیتــی پاییــن تــر از مــواد طبیعــی یــا مــواد 
ــا  ــد. ام ــی اســتفاده کنن ــر کاکائوی ــای غی ــراورده ه ــی و ف مصنوع
ــه ی  ــواد اولی ــیت روی م ــاز حساس ــد شــکالت دســت س در تولی
ــان  ــده اطمین ــد کنن ــت و تولی ــاد اس ــیار زی ــتفاده بس ــورد اس م
حاصــل مــی کنــد کــه مــواد مــورد اســتفاده از طبیعــی تریــن و بــا 
کیفیــت تریــن مــواد موجــود هســتند کــه باعــث ایجــاد طعــم و 

ــده شــده مــی شــود. حســی خــاص در شــکالت تولی

مواد استفاده شده در مغز شکات
بــا هــدف ایجــاد همــان حــس خــاص در تولیــد شــکالت دســت 
ســاز از مغزهــای طبیعــی ماننــد پســته، فنــدوق و بــادام اســتفاده 

ــت  ــا کیفی ــی ب ــای صنعت ــکالت ه ــه در ش ــود. گرچ ــی ش م
ــا  ــد ام ــی رون ــه کار م ــکالت ب ــز ش ــوان مغ ــه عن ــواد ب ــن م ای
در بســیاری از مواقــع، در شــکالت هــای صنعتــی از ســیروپ، 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــی اس ــای صنعت ــزی ه ــی و مغ تاف

ــکات و  ــای ش ــه ه ــای دان ــراورده ه ــرف ف مص
ــی ــواد مصنوع ــر م ــکات در براب ــره ی ش ک

ــد  ــه تولی ــل اولی ــه مراح ــد ب ــاوت بای ــن تف ــی ای ــرای بررس ب
ــکالت از  ــم. ش ــی برگردی ــاز و صنعت ــت س ــای دس ــکالت ه ش
دانــه هــای درخــت اســتوایی کاکائــو بــه دســت مــی آیــد و بــه 
ــه زراعــت در مناطــق  همیــن دلیــل تولیــد شــکالت وابســته ب
اســتوایی ماننــد آفریقــا، آمریــکای جنوبــی و قســمت هایــی از 
آســیا اســت کــه دو بــار در ســال کاکائــو برداشــت مــی کننــد. 
ــای اصــل  ــه ه ــودن دان ــن فواصــل و در دســترس نب وجــود ای
کاکائــو در برخــی نقــاط، باعــث مــی شــود تــا تولیــد کننــدگان 
ــه فکــر اســتفاده از راه  ــرای کاهــش قیمــت ب انبــوه شــکالت ب
هــای دیگــری بیافتنــد. یکــی از ایــن راه هــا، جایگزینــی کــره 
ــا مــواد دیگــر ماننــد کــره هــای گیاهــی و روغــن  ــو ب ی کاکائ
پالــم اســت. کــره ی کاکائــو کــه در فرآینــد فــراوری دانــه هــای 
ــی  ــد، بافتــی متفــاوت از ســایر چرب ــه دســت مــی آی ــو ب کاکائ
ــت  ــای ذوب آن، حال ــودن دم ــن ب ــل پایی ــه دلی ــا دارد و ب ه
خــاص آب شــدن شــکالت در دهــان را بــه محصــول مــی دهــد. 
در تولیــد شــکالت دســت ســاز، هــم بــرای کیفیــت و هــم بــه 
ســبب اهمیــت حفــظ ظرافــت شــکالت از نظــر شــکل و ظاهــر، 
ــی  ــه گفتن ــود. البت ــی ش ــتفاده م ــو اس ــره ی کاکائ ــا از ک تنه
ــزی و آشــپزی  ــرای شــیرینی پ اســت کــه شــکالت مصرفــی ب
بایــد نقطــه ی ذوبــی باالتــر از شــکالت هــای معمــول داشــته 
ــو ممکــن  ــه دلیــل حساســیت کــره ی کاکائ باشــد چــرا کــه ب
اســت درصــورت مجــاورت بــا دمــای بــاال شــکالت خــراب شــود 
ــی  ــتفاده از افزودن ــز اس ــری ج ــاره ی دیگ ــده چ ــد کنن و تولی

هــای دیگــر بــرای حــل ایــن مشــکل نــدارد. 

فــراوری خــارج از کارخانــه در مقابــل تولیــد صفر 
تــا صدی

بــرای دســت یابــی بــه بهتریــن کیفیــت، کارخانــه هــای تولیــد 
ــظ  ــده و حف ــر ش ــکات ذک ــی ن ــت تمام ــرای رعای ــکالت ب ش
کیفیــت محصــول خــود، بایــد ترجیحــا تولیــد عصــاره ی 
شــکالت و فرآیــد آمــاده ســازی مــواد اولیــه را خودشــان انجــام 
دهنــد. ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت زیــرا بعضــی از کارخانــه 
ــاز  ــورد نی ــه ی م ــواد اولی ــی، م ــت های ــل محدودی ــه دلی ــا ب ه
ــد  ــه مــی کنن ــده ی خارجــی تهی ــک تامیــن کنن خــود را از ی
کــه بــه دلیــل عــدم آگاهــی از فرآینــد تولیــد ایــن مــواد و مــواد 
ــده، ممکــن اســت  ــن کنن ــه ی تامی ــورد اســتفاده در کارخان م

ــا کیفیتــی کمتــر از انتظــار تولیــد کننــد.  ــی ب محصول

چرا شکات دست ساز خوشمزه است؟
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ه کـــــــــوتــــــــا

جــــهان کنار  و  گوشه  از   

صفحه توییتر لیبانیران نوشت: بمبی که داخل یک بسته شکالت جاسازی شده بود مدتی قبل برای 
فرمانده سابق سازمان اطالعات ارتش در بقاع سرتیپ علی عوار که ارسال شده بود که او هم آن را به 

دامادش هدیه داده بود.
با کشف موضوع نیروهای متخصص ارتش آن را خنثی کردند. هنوز ابعاد این حادثه روشن نشده است.

بمبی که داخل یک بسته شکات جا خوش کرده بود!



جعبـــه ی خــود را نفیـــــس کــن
مجتمــع بســته بنــدی نفیــس از ســال 13۷۸ بــا هــدف نیــل بــه تعالی 
صنعــت بســته بنــدی در بخــش ســلولزی و افزایــش کیفیــت بســته 
بنــدی محصــوالت صادراتــی، بــا عنــوان کارتــن نفیــس تأســیس شــد.

ایــن شــرکت طــی ســال هــای متوالــی بــا بکارگیــری پیشــرفته تریــن 
ــه ســازی، چــاپ، لمینــت، ســلفون و ... گام  تجهیــزات طراحــی، نمون
ــا  هــای بلنــدی برداشــته و ضمــن رعایــت اســتانداردهای صنعتــی، ب
تکیــه بــر توانایــی هــای نیــروی انســانی جــوان و بهــره گیــری بیــش 
از نیــم قــرن تجربــه مدیــران خــود، توانســته پیشــرفت شــگرفی را در 
ــی حاصــل  ــدی محصــوالت ایران ــت بســته بن ــت و کمی ــود کیفی بهب

آورد.
پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی، شــفافیت اطالعاتــی، کار تیمی، مشــتری 
مــداری و انــرژی وافــر کارکنــان و مدیــران باعــث شــده همچنــان بــه 
عنــوان پیشــتاز عرصــه کارتــن هــای نفیــس در کشــور قــدم برداشــته 

و بــرای رســالت خــود کــه همانــا:
ــاط  ــی نق ــی در اقص ــوالت ایران ــرای محص ــر ب ــاس فاخ ــاخت لب  »س

ــم. ــت، گام برداری ــان« اس جه

کارتن ساده و تفاوت آن با کارتن لمینیتی
ــا مضمــوم  ــا کارتــن اشــنایی داریــم و اینجــا ب همــه مــا در زندگــی ب

و  ســاده  لمینتــی اشــنا مــی شــویم کارتــن 
کارتــن ســاده ترکیــب 3 الیه 
ــت  ــذ اس ــه کاغ ــا ۵ الی ی
ــتردگی در  ــه گس ــه ب ک
ــه کار  ــدی ب ــته بن بس

ــی رود  م
الیــه   3 کارتــن 

شــامل 2 الیــه کاغــذ صــاف بــرای رویــه و زیــره و یــک الیــه کاغــذ 
چیــن دار اســت کــه اصطالحــا بــه ان فلــوت گفتــه مــی شــود  بــرای 

ــا  ــن انه ــا بی م
و کارتــن ۵ الیــه  شــامل 3 الیــه کاغــذ در زیــر و رو و دو الیــه میانــی 

فلــوت میــان کارتــن اســت  را شــامل می شــود 
هــر انــدازه  اســتحکام بیشــتری نیــاز باشــد وزن کاغــذ هــای  مصرفی 

باالتــر و فلــوت قــوی تــری اســتفاده مــی گردد
فلــوت در واقــع تعییــن کننــده اصلــی اســتحکام کارتــن مــی باشــد 

و طبــق اســتاندارد بــه F،E،C،B،A تقســیم بنــدی مــی شــود
ــط چــاپ  ــه فق ــک الی ــی ، ی ــن  ســاده و لمینت ــی کارت ــاوت اصل تف
شــده روی کارتــن مــی باشــد کــه ان را بــه کارتــن لمینتــی تبدیــل 

مــی کنــد 

کارتن لمینتی 
ــف  ــاده در صن ــای س ــن ه ــتفاده از کارت ــه اس ــن ده ــس از چندی پ
کارتــن ســازی و بــا توجــه بــه نیــاز هرچــه بیشــتر دیــده شــدن در 
ــازار  ــی وارد ب ــن لمینت ــوان  کارت ــه عن ــدی  ب ــازار ،محصــول جدی ب
گردیــد کــه از لمینــت کــردن یــا همــان چســباندن دو الیــه مقــوا و 

کارتــن بــه وجــود مــی ایــد 
ــوا در  ــاپ روی مق ــه چ ــه ب ــا توج ــوان ب ــی ت ــی م ــن لمینت در کارت
تکنولــوژی چــاپ افســت بــا باالتریــن کیفیــت ،محصــوالت خــود را بر 
روی جعبــه نمایــش داد  و فــروش محصــوالت  را هــر چــه بیشــتر 

ــش داد  افزای
ــز و  ــاپ متاالی ــوژی چ ــوان از تکنول ــی ت ــن م ــوع  کارت ــن ن در ای
روکــش هایبریــد نیــز اســتفاده نمــود کــه یکــی از پیشــرفته تریــن 
ــا محصــوالت در تمــام  ــت ب ــل رقاب ــه نفیــس و قاب ــات مجموع امکان

ــا مــی باشــد  دنی

www.nafis.ir
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بیسکویت فرخنده نشان زرین جشــنواره ملی سالمت غذا را 
دریافت کرد

 گروه صنایع غذایی اصفهان فرخنده نشــان زرین دومین جشنواره ملی 
ســالمت غذا را به پاس تولید بیسکویت 4 شــهد و 3 غله به عنوان یک 

محصول »فراسودمند« دریافت کرد.
در این جشــنواره، بیســکویت 4 شــهد و 3 غله فرخنده به عنوان یک 
محصول غذایی فراســودمند، انتخاب شــد که از جدیدترین محصوالت 
ســالمت محور فرخنده اســت که مزیت های زیادی نســبت به ســایر 
محصوالت دارد، از جمله استفاده از روغن بدون ترانس، ۵0 درصد شکر 
کمتر، 20 درصد چربی کمتر، 2 برابر فیبر گیاهی بیشتر و ۹ برابر آهن 

بیشــتر، که آن را تبدیل به یک میان وعده مناســب برای مصرف تمام 
گروه ها به ویژه در بانوان و کودکان کرده است و همچنین این محصول 
پیش از این موفق شده بود تا تاییدیه انجمن »غذا، صنعت، سالمت« را 

نیز به عنوان یک محصول »سالمتی  بخش« دریافت کند.
جشنواره ملی سالمت غذا توســط انجمن علوم و صنایع غذایی ایران و 
با حضور و همکاری مقامات ارشد ســازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، 
وزارت صمت و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار 

شد.
جشنواره ملی سالمت غذا، در راســتای ارتقای سطح آگاهی، نگرش و 
فرهنگ تغذیه سالم در جامعه، به معرفی ویژگی های محصوالت سالمت 

می پردازد.
عالوه بر فرخنده بیش از ۷0 برند نام آشــنای صنعت غذا با شعار »همه 
با هم برای سالمتی«، به معرفی جدیدترین دستاوردهای خود در تولید 

محصوالت سالمت پرداختند.
=======================================================

در آموزش و پرورش منطقه 1۸ شهر تهران صورت پذیرفت
افتتاح رشته نان ، شیرینی و شکالت دختران برای اولین بار در 

شهر تهران

افتتاح رشته نان، شیرینی و شکالت کشور با حضور جمعی از مسئولین 
و کارشناسان در هنرستان لیلی موفقیان منطقه 1۸ افتتاح شد.

به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شــهر 
تهران با حضور آذرکیش مدیرکل دفتر فنی حرفه ای و کاردانش وزارت 

اخبار انجمن و صنعت را در سایت www.iranianacm.ir پیگیری کنید
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آموزش و پرورش ، پرنو رییس اداره فنی حرفــه ای و کاردانش آموزش 
و پرورش شهر تهران و احسانی مدیر آموزش و پرورش منطقه 1۸رشته 
نان ، شــیرینی و شــکالت دختران برای اولین بار در شهر تهران افتتاح 

گردید.
در این مراســم پرنــو رییس اداره فنــی حرفــه ای و کاردانش آموزش 
و پرورش شــهر تهران بیان داشت : امیدوار هســتیم با همت دوستان و 
همکاری شرکت ها، توســعه این رشــته را در تمام مناطق شهر تهران 
داشته باشیم، یکی ازاصلی ترین چالش های کشور آموزش نیروی انسانی 
است و بیشتر مشــکالت از عدم آکاهی شغلی است و این رسالت  ما می 
باشــد که باید دانش آموزان را به سمت این رشــته های فنی و حرفی و 

کاردانش سوق دهیم
وی افزود: در تهران بالغ بر 100 رشته در شاخه کاردانش و فنی و حرفه 
ای مشغول هستند که  این رشــته ها مهارتی و هنرجو را با مشاغل اشنا 
می کننــد و آنها را برای ورود بــه دنیای کار آماده مــی کنند و ما باید 

نیازسنجی کنیم و افتتاح این رشته نتیجه در همین راستا می باشد.
======================================================-
حسن فروزانفرد رئیس هیات مدیره شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز

توسعه صادرات صنایع غذایی در گرو ثبات اقتصادی
   امروزه صادرات فرآورده های صنایع غذایی به عنوان صنایعی وابســته 
به بخش کشــاورزی، نقش مهمی  در ارزآوری کشور ایفا می کند. توسعه 
صادرات غیرنفتی به ویژه کاالهــای صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای 
توســعه اقتصادی، یک اصل تعیین کننده در راستای افزایش توان تولید 
داخلی، اشــتغال و تامین درآمدهای ارزی محسوب می شود. با این حال، 
سهم صنعت از کل وزن صادرات غیرنفتی کشور فقط 2/ 3درصد است و 

بیشترین سهم مربوط به بخش پتروشیمی  و میعانات گازی است.
  بر اســاس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، در 
چهار ماه نخســت امســال مجموع صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی و 
میعانــات گازی، معدن و صنایع معدنــی، کشــاورزی و صنایع غذایی، 
فرش و صنایع دســتی و صنعت، 3۸ میلیــون و 331 هزار تن به ارزش 

14میلیارد و 300 میلیون دالر بوده است.
   بیشترین ســهم این صادرات مربوط به پتروشــیمی  و میعانات گازی 
اســت که به لحاظ وزنی 2/ ۵1درصد کل صــادرات غیرنفتی را به خود 
اختصاص داده اســت. معدن و صنایع معدنی نیز با 1/ 3۸درصد در رتبه 
دوم قرار دارد. سهم کشــاورزی و صنایع غذایی و صنعت نیز از کل وزن 
صادرات غیرنفتی بــه ترتیب 4/ ۷ و 2/ 3درصد اســت. به طوری که در 
چهار ماه نخست امسال به ترتیب دو میلیون و ۸۵۷ هزار تن محصوالت 
کشــاورزی و صنایع غذایی به ارزش بیش از ۵/ 1 میلیــارد دالر و یک 
میلیون و 12۵ هزار تن محصوالت صنعتی به ارزش بیش از 2/ 1میلیارد 

دالر صادر شده است.

   وزن و ارزش صادرات بخش غذایی به ترتیــب ۶/ 12درصد افزایش 
و ۶/ ۸درصد کاهش داشته و وزن و ارزش صادرات محصوالت صنعتی 
نیز هم 2۵ و ۸/ 32درصد رشــد داشته اســت. همچنین سهم صنعت 
شــیرینی و شــکالت از نظر تعداد کل واحدهای تولیدی ۷/ 2درصد 
اســت. بیش از یک هزار و ۹00 واحد تولیدی در ایــن بخش فعالیت 
دارند و از کل اشتغال ایجاد شده برای واحدهای صنعتی، این صنعت، 
سهم ۶/ 3درصدی را به خود اختصاص داده است. در این میان ازجمله 
عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی، نرخ ارز و ریســک ناشــی از نوسانات 

غیرمنتظره آن است.
======================================================

ایجاد 1500شغل در »مانی مان پارس«
   به عقیده کارشناســان تولید مواد غذایی، کشــور ما از منظر داشتن 
ماشین آالت تولید و بسته بندی، در زمره کشورهای مطرح جهان است؛ 
اگر از منظر کیفی هم بخواهیم محصوالتی همپای محصوالت خارجی 
تولید  کنیم، راهکار ایــن موضوع هم توجه ویژه بــه کیفیت محصول 
با توجــه به ذائقه بازار و اســتانداردهای جهانی اســت. به همین دلیل 
مانی مان عالوه بر استانداردهای کشور، همواره استانداردهای خاصی را 

برای محصوالت خود در نظر گرفته است.
   به گفته  مدیرعامــل مانی مان پارس، اتکا به ماشــین آالت خارجی 
مشــکالتی با خود به همراه دارد؛ از آن جمله در شــرایط تحریم عدم 
دسترســی به قطعات مورد نیاز، مواد اولیه و تکنیســین های خارجی 

مشکل بزرگی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است.
   محمدرضا رمضانی  گفت: در حال حاضر ماشین آالت و مواد اولیه به 
روش متعارف وارد نمی شــوند و برای واردات آنها باید روش هایی برای 
دور زدن تحریم ها به کار گرفته شــود که ایــن موضوع نیز هزینه های 
تامین مواد اولیه و ماشین آالت را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر 
تضمین های مــورد اعتماد برای ایفای قراردادهــای تامین کاال در این 

شرایط تضعیف می شود و ناچاریم به فروشنده اعتماد کنیم.
======================================================

ورود 45 هزار تن شکر به کشور
   مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان از ورود 4۵ هزار تن شکر 

به کشور خبر داد.
   امید جهان نژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: 
این میزان شکر به سفارش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 

از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده است.
جهان نژادیان افزود: این شکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 

به شکر سفید تصفیه و آماده عرضه به بازار است.
جهان نژادیان ادامه داد: از ابتدای امســال تاکنون 33۶هزار تن شــکر 

خام از طریق بندر امام خمینی وارد کشور شده است.
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جهت درج جدیدترین محصول تان می توانید عکس 10 در 10 سانتی متر محصول را به ایمیل
 SHAHD_MAG@YAHOO.COM ارسال نمایید
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