




Fondant Dough خمیر فوندانت

N
EW



www.ffnab.com

@info@ffnab.com (026)45334126-29 (026)-45334128 

فرآوری فروکتوز ناب
تولید کننده شربت گلوکز، فروکتوز، مالتوز، و دکستروز مایع
 نشاسته ذرت فوق تصفیه
انواع نهاده هاي دامی

Faravari Fructose NAB

جدید محصوالت
نشاسته پري ژل

خوراکی 

دکسترین صنعتی مالتو دکسترین

خوراکی 

Faravari Fructose NAB









www.shahdineh.com ︀ص)  ︠﹩﹞︀︨) آران ﹤﹠︡  ︫️﹋︫︣
ـــ﹑ک ٢٩ ـــ﹫ـ︀︋ـ︀ن ا︮﹙ــــ﹩،︎  ـ﹠ـ︺ـ︐ـــ﹩ ︗ـــــ﹩،︠  ــــــ︣ک︮  آدرس:ا︮﹀ـــــ︀ن، ︫ 
٠٩١٣٣٧٦٦٧٤٣ ﹋︡︎︧︐﹩:٨١٥٩٤٨٥٥٨٦:﹏︀︋﹢﹞  ٩-٣٥٧٢١٧٥٤-٠٣١:﹟﹀﹚︑

   info@shahdineh.com:﹏﹫﹝٣٥٧٢١٧٦٠-٠٣١                                            ا:︦﹊﹁

﹡︪︀︨︐﹥ ﹎﹠︡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

آدرس : جاده اصفهان - تهران، نرسیده به شهرک صنعتی مورچـه خورت، روبروی شرکت اسنوا
www.golshahd.comشـرکت صنعتـی گـلشـهـد نقـش جهـان (سهامی خاص)

sales@golshahdco.com ایمیل :  فکس : (داخلی ۵) ۴۵۶۴۴۵۵۸- ۰۳۱
کد پستی : ۸۳۳۱۱۷۴۳۶۴موبایل :۷۶۱۰ ۷۲۱ ۰۹۱۲تلفن : ۰۳۱-۴۵۶۴۴۵۵۸-۹

️ و ژ﹜﹥ ای آ︋﹠︊︀ت ﹨︀ی︨ 
︋︧︐﹠﹩ ژ﹜﹥، ﹝︭﹢﹐ت
﹏﹫︐︨︀  ژ﹐︑﹫﹠﹩ و︎ 
﹡﹢︫︀︋﹥ ﹨︀ی ﹎︀زدار، آ︋﹞﹫﹢ه ﹨︀
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شکالت"بوده و هر گونه استفاده از آنها بدون ذکر منبع "نشریه شهد" پیگرد قانونی دارد. 

نشریه شهد در ویرایش مطالب آزاد است
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ابرچالش مواد اولیـه در 
کمین تولیـد

نشریه تخصصی انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران
شماره پنجاه و یکم -خرداد 1400

زندگی شهد گل است.

زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست.... 

26

32 27

رشد اقتصادی باید در 
توازن نقش آفرینی 

دولت ها و بخش خصوصی 
محقق شود

بانک ها در سال 99 چقدر وام دادند؟

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

به نام بهرتین

هفت مانع موجود در 
صنعت

اسانس چای )برگاموت(

علی میربلوکیعلی میربلوکی
مدیرعامل راماپکمدیرعامل راماپک

صمد رسولوی،  مدیرعامل درنا
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موانع را بردارید، تولید جهش می کند
   دولــت ســیزدهم تــا چنــدی دیگــر ســکان دار قــوه مجریــه می شــود و ایــن در حالیســت کــه در هــر انتخابــات 

شــاهد شــعارهایی بودیــم کــه مهمتریــن آن مبنــای اقتصــادی و تــک نرخی شــدن ارز را داشــته اســت .
   ولــی متاســفانه یکــی از موانــع صنعــت چنــد نرخــی شــدن ارزی اســت کــه دولت هــا علیرغــم شعارهایشــان 
ــد و صــادرات  ــن، تولی ــم؛ تامی ــف اع ــه هــای مختل ــد و مشــکالت متعــددی را در زمین ــن مــی دهن ــه آن ت ب

ــد. ــاد می کنن ایج
   در بودجــه 1400 کــه توســط دولــت دوازدهــم ارائــه شــده مجــدد می بینیــم کــه مبنــای ریالــی ارز در آن 
ــرخ ارز را در الیحــه پیشــنهاد داده اســت کــه شــامل  ارز  بصــورت 4 نرخــی  لحــاظ شــده اســت دولــت 4 ن
4۲00 تومانــی، ارز 11 هــزار و ۵00 تومانــی،  ارز 1۷ هــزار و ۵00 تومانــی و ارز حــدود ۲۵ هــزار تومانــی بــوده 

اســت.
    زیربنایــی کــه خــود یکــی از موانــع جــدی صنعــت اســت و بســتری اســت کــه فســاد را بیشــتر و بیشــتر 
می کنــد، دیگــر مشــکل ایــن سیســتم عــدم شــفافیت اســت کــه رانت هــا و ضریــب جینــی را تقویــت کــرده 

و ضربــه دیگــری بــر پیکــره صنعــت و مــردم مــی زنــد.
    در قاعــده ای دیگــر مــی خواهیــم ببینیــم کــه خــود دولــت تــا چــه انــدازه حامــی و یــا مانــع تولیــد اســت 
و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت هــا خــود  یکــی دیگــر از مجموعــه هــای پــر هزینــه ای هســتند کــه بایــد 

منابــع درآمــدی بودجــه را در بدنــه اجرایــی خــود تزریــق کننــد .
   فــروش امــوال منقــول و غیــر منقــول، فــروش نفــت و مالیــات ســه منبــع مهــم درآمــد دولــت و تکیــه دولــت 

در بودجــه 1400  اســت.
  در اینجــا ســوال پیــش مــی آیــد کــه فــروش نفتــی کــه بــا مشــکالت عدیــده همــراه اســت نمی توانــد منبــع 

قابــل اعتمــاد باشــد.
و مــورد دیگــر اینکــه فــروش امــوال منقــول و غیرمنقــول، در صورتیکــه فســادی نداشــته باشــد تــا چــه انــدازه 

بایــد بــه عنــوان منبــع درآمــد پایــدار روی آن برنامه ریــزی بودجــه ای داشــت؟
حال مالیات، مالیاتی که در شرایط سخت فشار بر صنعت است

مالیاتی که باید جور، نفت و .... را بکشد؟
مالیاتی که باید حامی دولت در تامین هزینه هایش باشد؟

و صنعتی که دیگر رمقی برای حرکت ندارد.
   چنــد نرخــی بــودن ارز، رانت هــا و سیســتم مالیاتــِی بیمــار، کــه بصــورت عادالنــه در جامعــه مســتقر نشــده 
اســت و بخــش تولیــدی کــه بایــد جــورش را بکشــد، نتیجــه ای جــز از دســت دادن بازارهــای صادراتــی نــدارد 
و پیــرو آن فشــارهای متعــدد اقتصــادی را بــه بدنــه جامعــه تزریــق مــی کنــد تــا اجــازه ای را بــرای جهــش 

تولیــد و رونــق اقتصــاد بــه صنعــت ندهــد.
    بــه عنــوان مثــال صــادرات صنعــت شــیرینی و شــکالت در ســال گذشــته بــه 4۷۵ میلیــون دالر )کاهــش   
ــواع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت در  ــی اســت کــه صــادرات ان ــن در حال حــدود 1۸ درصــدی( رســید. ای

ســال 1۳9۸ حــدود ۵۸0 میلیــون دالر بــوده اســت و رونــد  صادراتــی ســمت و ســوی خوبــی نــدارد.
دولــت ســیزدهم هــم آمــد بــا کولــه بــاری از شــعار، شــعاری کــه کورســوی امیــدی اســت برای 

تولیــد تــا بتوانــد ادامــه حیــات دهد
   امیــدی کــه قفــل هــای تولیــد را بــاز کنــد و رونــق را بــرای ایــران بــه ارمغــان بیــاورد ولــی در پایــان باید یــک جمله 

را بگوییــم، در حالــی کــه موانــع تولیــد واضــح اســت پــس لطفــا؛ موانــع را برداریــد تولیــد جهــش می کند

علی اکبر علیان نژادی - سردبیر
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جمشید مغازه ای، دبیر انجمن شیرینی و شکالت:

مهمتریــن آثــار صنعــت نمایشــگاهی در انتقــال تبــادل، ســرمایه گذاری و ارتقــای کمــی و کیفی اســت، 
نمایشــگاه ها، ســرمایه گذاری و تاثیرپذیــری بســیار در حــوزه اشــتغال و رفــع معضــل بیــکاری دارنــد. کــه 
کرونــا بــه عنــوان یــک تهدیــد امــروزی، خســارت هــای جــدی را بــر صنعــت وارد کــرده اســت و توجــه به 

صنعــت نمایشــگاهی، می توانــد یــک راهــکار مهمــی بــر بــرون رفــت از ایــن شــرایط باشــد.

ــان  ــا بی ــکالت ب ــیرینی و ش ــن ش ــر انجم ــازه ای دبی ــید مغ جمش
ــغ  ــا در بخــش نمایشــگاه ها بال ــت: خســارت کرون ــب گف ــن مطال ای
ــده  ــالم ش ــال ۲0۲0 اع ــی س ــان ط ــارد دالر در جه ــر 100 میلی ب
ــه دلیــل ضــرر  اســت و ۲۲4 میلیــارد دالر از درآمــد نمایشــگاهی ب
اقتصــادی ناشــی از آن، حاصــل نشــده اســت، نزدیــک بــه ســه هــزار 
ــه دار  ــرای غرف ــارد دالر ب ــد و 1۲4 میلی ــو ش ــا لغ ــگاه در دنی نمایش
ــار نشــان  ــن آم و نمایشــگاه داران خســارت وارد شــد.که خــود همی
مــی دهــد کــه صنعــت نمایشــگاهی نیــز خســارت جــدی در بحــران 

ــا دیــده اســت. کرون
وی تاکیــد کــرد: حضــور مشــارکت کنندگان خارجــی از جملــه 

ــد در یــک انســجام  شــرکت های نمایشــگاهی بین المللــی، همــواره بای
ــرد. ــر کشــور صــورت پذی اقتصــادی بیــن تمامــی عوامــل موث

ــع  ــع موان ــا رف ــی ب ــن الملل ــای بی ــگاه ه ــا نمایش ــل ب تعام
ــادی اقتص

ــا  ــکالت ب ــیرینی و ش ــی ش ــن صنف ــر انجم ــازه ای دبی ــید مغ جمش
ــه عنــوان برگــزار کننــده نمایشــگاه تخصصــی صنعــت  بیــان اینکــه ب
شــیرینی و شــکالت طــی ســنوات متعــدد اقــدام بــه رایزنــی و ارتبــاط 
بــا نمایشــگاه هــای معتبــر جهانــی کــرده ایــم افــزود: مــی توانیــم بــه 
تعامــل مســتقیم بــا نمایشــگاه بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت آلمــان 
ــت  ــت هس ــن صنع ــان در ای ــی جه ــداد صنعت ــن روی ــه معتبرتری ک

رشد اقتصادی باید در توازن نقش آفرینی دولت ها و 
بخش خصوصی محقق شود
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ــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی موجــود متاســفانه  ــم کــه ب اشــاره کنی
ــه ســرانجام مــورد نظــر نرســیده اســت ب

دیپلماسی اقتصادی وظیفه کلیدی دولت
ــت  ــدی در دول ــف کلی ــرح وظای ــی از ش ــادی یک ــی اقتص   دیپلماس
هــا بایــد باشــد، همانطــور کــه مــی دانیــم صنعــت نمایشــگاهی نیــز 
ویتریــن ایــن دیپلماســی اســت کــه موجــب رونــق در بخــش اقتصــاد 

ــد هــر کشــوری مــی شــود. و تولی
در  دوره ای  نمایشــگاه های  شــاهد  امــروزه  مــا  داد:  ادامــه  وی    
ــش  ــد، نق ــای واح ــا نام ه ــه ب ــتیم ک ــز هس ــف نی ــورهای مختل کش
نمایشــگاهی ســیار را در ارتباطــات اقتصــادی صنعتــی ایفــا می کنــد و 
در ایــن جــا بایــد اذعــان کــرد کــه نهادهــا و ســفارتخانه ها در ایجــاد 
ــی  ــیار و معرف ــگاه های س ــوع نمایش ــگاهی در موض ــره ی نمایش زنجی
نمایشــگاه های معتبــر داخلــی بــه دیگــر کشــورها نقــش پررنگــی دارد 
ــد. ــرای صنعــت کســب مــی کن و دســتاوردهای تجــاری بزرگــی را ب

ــگاهی  ــت نمایش ــی صنع ــت کنون ــه موقعی ــاره ب ــا اش ــازه ای ب    مغ
تصریــح کــرد: اگــر ســال گذشــته را در بحــران کرونــا در نظــر نگیریــم، 
صنعــت نمایشــگاهی در ایــران بــا فــراز و فــرود بســیاری رونــد رو بــه 
رشــدی داشــته اســت، ولــی زیرســاخت هــای نمایشــگاهی بــرای ایــن 
ــم  ــوز ه ــه هن ــت ک ــار اس ــی بیم ــن الملل ــی و بی ــده مل ــد در قاع رش
ــن  ــه ســازی ای ــر، متحــد و منســجمی را در راســتای بهین ــدام موث اق
زیرســاخت و نزدیــک شــدن بــه اســتانداردهای جهانــی شــاهد نبودیــم. 
ــی شــاهد نقــش  ــه همیــن خاطــر در بخــش بیــن الملل و نیســتیم، ب

ــر بســتر نمایشــگاهی نبودیــم. آفرینــی محکمــی در اقتصــاد ب
  

ــت  ــدم مدیری ــدت، ع ــد م ــاد و بلن ــل اعتم ــزی قاب ــدم برنامه ری وی ع
در اســتفاده نمایشــگاه های تخصصــی و بازدیــد متخصــص - بطوریکــه 
شــاهد شــلوغی بــی مــورد نباشــیم- عــدم ثبــات اقتصــادی داخلــی و 
همچنیــن در بخــش صــادرات و واردات، نوســانات ارزی و تامیــن آن از 
مهمتریــن مشــکالت صنعــت نمایشــگاهی در کشــور مــی دانــد.

آیا اقدام پررنگی را در تحقق شعارهای سال شاهد بودیم؟
ــت و  ــش دول ــا، نق ــگاه ه ــر نمایش ــزاری بهت ــر برگ ــد ب ــا تاکی   وی ب
ــگاهی،  ــات نمایش ــاخت ها و امکان ــاد زیرس ــی در ایج ــووالن دولت مس
ــا  ــش دولت ه ــادی نق ــد اقتص ــت: در رش ــرد و گف ــی ک ــم ارزیاب را مه
و حکومت هــا حمایــت بیشــتر و مانــع زدایــی از ســر راه کســانی 
اســت کــه اقــدام بــه تولیــد و اشــتغال می کننــد و بخــش خصوصــی، 

ــرخ  ــه چ ــیدن ب ــرعت بخش ــش س ــم نق ــا ه ــرکت ها و اتحادیه ه ش
ــد. ــد را دارن تولی

  مغــازه ای بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اینکــه شــعار چنــد ســال 
ــوده  ــد ب ــاد و تولی ــور اقتص ــر مح ــری ب ــم رهب ــام معظ ــته مق گذش
اســت، پرســید؛ آیــا اقــدام پررنگــی را در تحقــق ایــن شــعارها شــاهد 
ــه  ــی را ب ــع زدای ــم؟ امســال نیــز کلیــدواژه ی پشــتیبانی و مان بودی
ــاهد  ــری ش ــم رهب ــام معظ ــط مق ــال 1400 توس ــعار س ــوان ش عن
ــا چالش هــای  ــز صنعــت ب ــاه و نیــم نی ــی در همیــن ۲ م ــم ول بودی
بســیار زیــاد همــراه اســت کــه مهمتریــن آن تامیــن مــواد اولیــه بــا 

ثبــات اقتصــادی اســت .

ــس  ــده، نف ــد نیام ــمت تولی ــه س ــه ب ــی ک ــی باالی نقدینگ
تولیــد را بریــده اســت

  نقدینگــی کــه زیــاد شــده ولــی بــه ســمت تولیــد نیامــده اســت و 
تــورم افسارگســیخته، جــان تولیــد را گرفتــه و بازارهــای صادراتــی 
را بــه دیگــر رقبــا هدیــه داده اســتف همــه ی ایــن مــوارد بــه ایــن 
معناســت کــه تــا کنــون اگــر دســتاوردی بــوده بــه همــت فرماندهان 
و ســربازان اقتصــادی در صنعــت و بخــش خصوصــی محقــق شــده 
ــای  ــی و پشــتیبانی را در عرصه ه ــه روز نقــش حمایت اســت و روز ب
مختلــف توســط دولت هــا کمرنــگ و کمرنــگ تــر دیــده ایــم. ولــی 
بــه واقــع بایــد گفــت: رشــد اقتصــادی بایــد در تــوازن نقــش آفرینــی 

دولــت هــا و بخــش خصوصــی محقــق شــود.
ــه  ــاط وفاداران ــر ارتب ــا ب ــگاه ه ــری نمایش ــل برت دالی

اقتصــادی
ــرد:  ــوان ک ــزاری نمایشــگاه ها عن ــرات برگ ــه تاثی ــاره ب ــا اش    وی ب
ــر ارتباط هــای میــان فــردی  ــه عوامــل تاثیرگــذار ب اگــر بخواهیــم ب
ــه تاثیــر ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی حتمــا  ــد ب اشــاره کنیــم، بای
ــامل  ــی ش ــاط غیرکالم ــه ارتب ــد ک ــان معتقدن ــم، محقق ــاره کنی اش
زبــان بــدن و حــاالت لحنــی 9۳ درصــد در برقــراری ارتبــاط موثرنــد 
و تنهــا ۷ درصــد ارتبــاط کالمــی مــی توانــد تاثیرگــذار بــر برقــراری 
ارتبــاط وفادارانــه شــود. حــاال نقــش نمایشــگاه و دیدارهــای متعــدد 
ــگاه ها  ــل نمایش ــگاه بی بدی ــه جای ــود ک ــی ش ــخص تر م ــیار مش بس

در توســعه ارتباطــات اقتصــادی هنــوز انکارناپذیــر اســت.
ــوم  ــک س ــر از ی ــا کم ت ــکالت ب ــیرینی و ش ــادرات ش ص

ــت! ظرفی
ــیرینی و  ــکویت، ش ــع بیس ــی صنای ــن صنف ــر انجم    دبی
شــکالت ایــران از کاهــش تقاضــا و افزایــش »سرســام آور« 

به دلیل مشکالت ناشی از تحریم و همه گیری 
کوید 19، صادرات این محصوالت در سال گذشته 
به ۴7۵ میلیون دالر )کاهش حدود 18 درصدی( 

رسید. این در حالی است که صادرات انواع 
بیسکویت، شیرینی و شکالت در سال 1398 حدود 

۵80 میلیون دالر بوده است.

قیمت مواد اولیه در سال های اخیر به شکل 
سرسام آوری افزایش داشته، اما تولید کنندگان 

شیرینی و شکالت نمی توانند افزایش قیمت 
زیادی اعمال کنند؛ چرا که بازار خود را بیش از 

پیش از دست خواهند داد. 
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ــع  ــورت رف ــت: در ص ــر داد و گف ــه خب ــواد اولی ــت م قیم
ــارد دالری شــیرینی  مشــکالت، امــکان صــادرات 1.5 میلی
و شــکالت بــه کشــورهای همســایه وجــود دارد، امــا ســال 

ــود. ــن رقــم 475 میلیــون دالر ب گذشــته ای
   جمشــید مغازه ای از کاهش صادرات شــیرینی و شــکالت در ســال 
گذشــته خبــر داد و گفــت: بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از تحریــم و 
همه گیــری کویــد 19، صــادرات ایــن محصــوالت در ســال گذشــته 
بــه 4۷۵ میلیــون دالر )کاهــش حــدود 1۸ درصــدی( رســید. ایــن 
در حالــی اســت کــه صــادرات انــواع بیســکویت، شــیرینی و شــکالت 

در ســال 1۳9۸ حــدود ۵۸0 میلیــون دالر بــوده اســت. 
اهم بازارهای صادراتی شیرینی و شکالت   

    وی بــا بیــان اینکــه عمــده صــادرات بــه کشــورهای همســایه از 
جملــه عــراق، افغانســتان و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس بــوده 
ــای  ــه اروپ ــم ب ــه بخشــی از صــادرات ه ــرد: البت ــح ک اســت، تصری
ــام  ــکا انج ــه آمری ــم ب ــی ه ــدار کم ــن و مق ــیه، چی ــرقی، روس ش

می شــود.  
   البتــه بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفی صنایع بیســکوئیت، شــیرینی 

و شــکالت، در حــال حاضــر صــادرات ایــن محصــوالت بــا کمتریــن 
ــراف،  ــورهای اط ــا در کش ــه تنه ــرا ک ــود؛ چ ــام می ش ــت انج ظرفی
بــازار 1.۵ تــا ۲ میلیــارد دالری صــادرات وجــود دارد؛ بنابرایــن اگــر 
بســترها از جملــه رفــع شــدن مشــکالت ناشــی از تحریم هــا، نقــل و 
انتقــاالت پولــی و تامیــن مــواد اولیــه رفــع شــود، امــکان صــادرات 
تــا 1.۵ میلیــارد دالری در ســال بــه کشــورهای اطــراف وجــود دارد. 

شیرینی و شکالت، کاالی لوکس شد
   مغــازه ای همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره وضعیــت تقاضــا 
در ایــن بــازار اظهــار کــرد: محصــوالت مــا یــک کاالی لوکــس اســت 
ــارم  ــوم و چه ــت س ــت و اولوی ــردم نیس ــی م ــبد مصرف ــه در س ک
ــردم  ــد م ــدرت خری ــه ق ــن هرچ ــت؛ بنابرای ــدگان اس مصرف کنن
کاهــش یابــد تقاضــا بــرای مصــرف ایــن محصــوالت کاهــش پیــدا 
ــن  ــال تامی ــه دنب ــاً ب ــردم عموم ــز م ــر نی ــال حاض ــد. در ح می کن
ــند  ــته باش ــی داش ــول اضاف ــر پ ــتند و اگ ــی هس ــای اساس کااله
ــا  ــه ب ــه در رابط ــد. البت ــه می کنن ــم تهی ــکالت ه ــیرینی و ش ش
ــا، گرانــی و تــورم نیــز مزیــد  کاهــش تقاضــا، شــیوع ویــروس کرون

ــر علــت شــده اســت.  ب
افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه

   بــه گفتــه وی قیمــت مــواد اولیــه در ســال های اخیــر بــه 

یکی از شرح وظایف کلیدی در دولت ها باید دیپلماسی اقتصادی باشد

شــکل سرســام آوری افزایــش داشــته، امــا تولیــد کننــدگان شــیرینی و 
ــادی اعمــال کننــد؛ چــرا کــه  شــکالت نمی تواننــد افزایــش قیمــت زی

ــد داد.  ــش از دســت خواهن ــش از پی ــازار خــود را بی ب
شکری که باید 6500 تومان باشد را دو برابر می خریم

ــزود: قیمــت هــر  ــه اف ــواد اولی ــاره مشــکالت تأمیــن م ــازه ای درب    مغ
کیلــو شــکر ســال گذشــته حــدود ۶۵00 تومــان بــود و حــاال دو برابــر 
ــن  ــت روغ ــت. قیم ــیده اس ــان رس ــزار توم ــش از 1۲ ه ــه بی ــده و ب ش
نیــز در دو مقطــع 4۵ تــا ۵0 درصــد افزایــش یافتــه اســت. تامیــن آرد 
نیــز دشــوار شــده؛ چراکــه شــیرینی و شــکالت کاالی لوکــس محســوب 
می شــود و آرد بایــد در بــازار آزاد تهیــه شــود کــه قیمــت آن از حــدود 
ــن  ــت؛ بنابرای ــیده اس ــان رس ــه ۵۵00 توم ــان ب ــو 1000 توم ــر کیل ه
ــاال مــی رود و در  ــا ب کمــاکان بحــران وجــود دارد. در مقاطعــی قیمته
مقاطعــی تامیــن مــواد اولیــه بــا مشــکل مواجــه می شــود. بــرای مثــال 
در حــال حاضــر بــا وجــود اینکــه قیمــت هــر کیلــو شــکر ۶۵00 تومــان 
ــه  ــور ب اعــالم شــده، تامیــن آن ممکــن نیســت و تولیدکننــدگان مجب

تهیــه ایــن محصــول از بــازار آزاد بــه قیمــت باالتــر هســتند. 
مجوز خرید گندم، فقط برای 0.1 نیاز

   وی افــزود: در زمینــه تامیــن گنــدم نیــز اجــازه واردات بــه تولیــد 
ــرای  کننــدگان داده نمی شــود و اگــر هــم ایــن اجــازه داده شــود، ب
ــه  ــه صرف ــود ک ــام می ش ــان تم ــی ۸000 توم ــدگان کیلوی تولیدکنن
اقتصــادی نــدارد. در داخــل نیــز بــرای خریــد از کشــاورز بایــد مجــوز 
دریافــت شــود، امــا بــرای کارخانــه ای کــه بیــش از ۵00 تــن گنــدم 
نیــاز دارد فقــط مجــوز خریــد ۵0 تــن صــادر می شــود و اگــر مابقــی 
ــوده  ــد قاچــاق ب ــم می گوین ــد ه ــه کنن ــرون تهی ــاز خــود را از بی نی

اســت. 
ــکالت  ــیرینی و ش ــکوئیت، ش ــع بیس ــی صنای ــن صنف ــر انجم    دبی
در پایــان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره میــزان افزایــش قیمــت نیــز 
ــدی  ــش 1۵ و ۲0 درص ــی افزای ــته در مقاطع ــال گذش ــت: در س گف
ــت  ــش قیم ــزان افزای ــن می ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــال ش اعم
ــا  ــود را ب ــوالت خ ــد محص ــدگان نمی توانن ــد کنن ــه، تولی ــواد اولی م
ــبد  ــود را در س ــای خ ــا کااله ــال حاضــر آنه ــند. در ح ضــرر بفروش
ــرای  ــد و ب ــرر می کنن ــا ض ــی از آنه ــرای برخ ــی ب ــند؛ یعن می فروش
برخــی ســود می کننــد تــا موازنــه برقــرار شــود امــا افزایــش قیمــت 
در ســال جــاری بــا احتیــاط خواهــد بــود، چــرا کــه افزایــش قیمــت 

ــت. ــی اس ــی خودزن ــه نوع بی روی
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ابرچالش مواد اولیـه در کمین تولیـد

صمد رسولوی،  مدیرعامل درنا

متاســفانه ایــن مســاله از بزرگ تریــن مشــکالت مــا و همــه همــکاران مــا در ایــن صنعــت اســت کــه هــم در بعــد خریــد 
مــواد اولیــه داخلــی و هــم وارداتــی مشــاهده می شــود. بــه عبارتــی، در داخــل نوســانات قیمــت مــواد اولیــه و در حــوزه 
واردات، نوســان شــدید قیمــت ارز باعــث شــده خریــد مــواد اولیــه و ماشــین آالت بــا چالش هــای زیــادی روبــه رو باشــد 
کــه همیــن امــر باعــث بــه تعویــق افتــادن قســمت عمــده ای از پــروژه طــرح و توســعه و ضعیــف شــدن نقدینگــی شــده 
ــن نوســانات قیمتــی و مشــکالت  ــر ای ــه تنهــا حمایتــی از تولیــد در براب ــن مــدت ن ــت نیــز در ای اســت. متاســفانه دول

ناشــی از آن نکــرده اســت؛ بلکــه بعضــا بــه خاطــر قوانیــن غلــط، حتــی مشــکالت را افزایــش داده اســت.
 

ایــن وضعیــت در شــرایطی اســت کــه بنگاه هــای فعــال در حــوزه صنایــع غذایــی بــرای توســعه مزیت هــای رقابتــی خــود 
ــی در ســال های  ــا قیمــت مناســب هســتند. تولیدکننــدگان حــوزه موادغذای ــه باکیفیــت و ب ــواد اولی ــد تامیــن م نیازمن
ــای  ــته اند بازاره ــی توانس ــای ایران ــد و برنده ــب کنن ــی را کس ــای خوب ــادرات موفقیت ه ــوزه ص ــته اند در ح ــر توانس اخی

مناســبی را در اختیــار بگیرنــد کــه رشــد هزینه هــای مــواد اولیــه ایــن فرصــت را از آنــان خواهــد گرفــت.
 

ــکالت  ــا مش ــی ب ــع غذای ــوزه صنای ــدگان ح ــه تولیدکنن ــت ک ــت آن اس ــت اس ــز اهمی ــان حائ ــن می ــه در ای ــه ای ک نکت
ــت  ــال ارز و بازگش ــل و انتق ــی از نق ــای ناش ــکالت و هزینه ه ــتند. مش ــوده و هس ــه رو ب ــم روب ــرایط تحری ــددی در ش متع
منابــع ناشــی از فــروش بــه خــودی خــود می توانــد تولیــد را از پــای در بیــاورد، در ایــن شــرایط بــه جــای آنکــه دولــت 
بــاری از دوش تولیدکننــده بــردارد، بــا قوانیــن ســختگیرانه و بعضــا  غیرمنطقــی، مشــکالت را بــرای ایــن طبقــه افزایــش 
داده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه در یــک ســال گذشــته مســاله جهانــی کرونــا نیــز نیــاز بــه حمایــت از تولیــد را 

دو چنــدان کــرده بــود.
 

ــا  ــدی تولیدکننده ه ــاز ج ــک نی ــه ی ــد ب ــت بای ــا« دول ــتیبانی ها و مانع زدایی ه ــد؛ پش ــال »تولی ــاس در س ــن اس ــر ای ب
توجــه کنــد و آن جلوگیــری از ســلب قــدرت تفکــر و برنامه ریــزی تولیدکننــده اســت. سیاســت های دولــت در دو ســال 
ــزی را از تولیدکننــده گرفتــه اســت و باعــث شــده تولیدکننــده از قــرارداد  گذشــته قــدرت خالقیــت، تفکــر و برنامه ری
بنــگاه خــود مطمئــن نباشــد. افزایــش شــدید قیمــت مــواد اولیــه یکــی از آن موضوعاتــی اســت کــه افــق برنامه ریــزی 
ــا سیاســت گذاری های درســت  ــرای تولیــد تیــره و کــدر می ســازد و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت قــادر اســت ب را ب
در حــوزه تامیــن بــه موقــع مــواد اولیــه مشــکل را تــا حــدی برطــرف ســازد کــه متاســفانه در ایــن زمینــه در ســال های 

گذشــته توفیقــی حاصــل نشــده و کمبــود مــواد اولیــه ماننــد روغــن و شــکر و... شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت.

چالش هــای حــوزه تولیــد بســیارند و نمی تــوان در یــک یادداشــت بــه ذکــر همــه آنهــا پرداخــت بــا ایــن حــال بایــد 
بــه یــک چالــش اساســی در ایــن حــوزه یعنــی تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز تولیــد اشــاره کــرد. متاســفانه ســال 
بــه ســال و در برخــی مواقــع چنــد بــار در یــک ســال قیمــت مــواد اولیــه اعــم از آرد ، شــکر، روغــن و... بــا افزایــش 
ــه در  ــت ک ــن اس ــته بندی و کارت ــه بس ــواد اولی ــدید م ــد ش ــدا از رش ــا ج ــش قیمت ه ــن افزای ــود و ای ــه رو می ش روب

ــد. ــه کن ــی را تجرب ــل توجه ــد قاب ــد رش ــای تولی ــود هزینه ه ــث می ش ــوع باع مجم
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صــداي 
مدیـران

مهمترین موانع تولید از دیدگاه مدیران

علی سالک نجات                     گروه صنعتی نجاتی

قیمت مواد اولیه رانتی است
ــه نظــر بنــده مهمتریــن مانــع در تولیــد، قیمتهــای مــواد اولیــه رانتــی  ب
مــی باشــد کــه در دنیــا امــروزی آویــزان شــدن بعضــی از افــراد ) اقلیــت( 
ــه  ــه رانــت قیمــت دولتــی، قیمــت محصــوالت را در تولیــد از رقابتــی ب ب
ــا گذشــت چهــل و ســه ســال  ــد کــه متاســفانه ب ــل مــی کن ــت تبدی ران
و ادامــه همیــن مســیر، تفــاوت قیمــت مــواد اولیــه باعــث عــدم رقابتــی 
ــه عامــل  ــواد اولی ــودن م ــوارد مشــابه پاییــن ب ــه م ــوده و در کلی شــدن ب
ــط  ــن سیاســت غل ــه ای ــی ک ــا زمان ــوده و ت ــد ب فســاد اقتصــادی در تولی
ــن  ــوژی، پایی ــاء تکنول ــی در ارتق ــد روی خوش ــد تولی ــته باش ــه داش ادام
آوردن قیمــت تولیــد، عــدم دســتیابی بــه رقابــت ســالم هــم در داخــل و 

ــود. هــم در خــارج از کشــوز میســر نخواهــد ب

اصالح نظام بانکی، اصالح قوانین مالیاتی و قوانین کار
صنعــت غــذا در بحــث عــام و صنعــت شــیرینی و شــکالت بطــور خــاص 

ســالی کــه بــه نــام »تولیــد، پشــتیبانی ها، مانــع زدایــی هــا« نامگــذاری شــد بــاز هــم بــوی جــدی اقتصــادی در رویکــرد نظــام مــی داد و 
ایــن در حالــی بــود کــه جنــگ شــعارهای کاندیداهــای ریاســت جمهــوری ســیزدهم هــم بــر محــور اقتصــاد و رونــق بنــا شــد،.

ســوال اینجاســت کــه آیــا ایــن شــعارها تــا چــه انــدازه مبنــای محکــم اجرایــی دارد یــا تــا چــه حــدی کمربنــد محکمــی بــرای برداشــتن 
ــد بر مــی دارد؟ ــع هــای تولی مان

حال ببینیم مدیران صنعت مهمترین موانع تولید را در چه می دانند:

ــر و  ــیار موث ــش بس ــی نق ــع غذای ــرو در صنای ــع پیش ــی از صنای ــوان یک بعن
ــی  ــژه در شــرایط حســاس فعل ــده ای در توســعه اقتصــادی بوی ــن کنن تعیی
ایفــاد مــی کنــد. توجــه ویــژه بــه ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور عــالوه بــر 
ــا  ــرای ارز آوری ب ــی ب ــی فرصت ــت غذای ــی و امنی ــای داخل ــاز ه ــن نی تأمی

ــد. ــد ش صــادرات خواه
تولیــد کننــدگان ایرانــی بــر اســاس پتانســیل هــای موجــود امکانــات باالیــی 
بــرای صــادرات در اختیــار دارنــد. بــازار 400 میلیــون نفــری اطــراف ایــران 
یکــی از بهتریــن فرصــت هــا بــرای رونــق صــادرات غیرنفتــي  بــا توجــه بــه 

نیــاز غذایــی آنهاســت.
ــات  ــن کار از ملزوم ــی و قوانی ــن مالیات ــالح قوانی ــی، اص ــام بانک ــالح نظ اص
ــی  ــع غذای ــه رشــد در حــوزه تولیــد صنای ــرای حرکــت رو ب بســتر ســازی ب

اســت.
کاهــش ســود بانکــی بــرای تولیــد کننــدگان صنایــع غذایــی، کاهــش مالیــات 
عملکــرد، مبــارزه بــا رانــت و فســاد، مبــارزه بــا قاچــاق مــواد غذایــی، رفــع 
ــد  ــت تولی ــب و حمای ــد موجــب ترغی ــه میتوان ــواد اولی ــن مشــکالت م تأمی

کننــده و زمینــه ســاز توســعه تولیــد گــردد.
ــع  ــی مســئولین و مان ــای واقع ــا و پشــتیبانی ه ــت ه ــا حمای ــد اســت ب امی

ــم. ــق نمائی ــد را محق ــی تولی ــا رشــد و توســعه واقع ــی ه زدای
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علی اشرافی                                   غذا فرآیند اشرافی

عمــده تریــن مشــکل واحدهــای تولیــدی تامیــن مــواد اولیــه بــا 
کیفیــت

در حــال حاضــر اصلــی تریــن عامــل موفقیــت و پیشــرفت واحدهــای تولیــدی 
ــر  ــن ام ــه ای ــه الزم ــد ک ــی باش ــب م ــت مناس ــا کیفی ــوالت ب ــه محص عرض
تامیــن مــواد اولیــه بــا کیفیــت و در دســترس بــودن آن میباشــد و بــا توجــه 
ــه ای  ــای ظالمان ــم ه ــر تحری ــته، بخاط ــال گذش ــه س ــه در دو س ــه اینک ب
کــه صــورت گرفتــه و بحــث قیمــت ارز درکشــورمان، عمــده تریــن مشــکل 
ــر ایــن  ــا کیفیــت بــوده و ســعی ب واحدهــای تولیــدی تامیــن مــواد اولیــه ب
داشــتیم کــه بــا واردات مــواد اولیــه از کشــورهای اروپایــی و عرضــه بــا قیمت 
مناســب در کنــار واحدهــای تولیــدی بــوده و کمــک حــال آنهــا باشــیم تــا 
ــن  ــد و همچنی ــع تولی ــکالت و موان ــی از مش ــل بخش ــری در ح ــش موث نق

اشــتغال زایــی و کارآفرینــی واحدهــای تولیــدی داشــته باشــیم.
ــت آن  ــه داشــتن و اســتمرار کیفی ــت نگ ــی، ثاب ــه مصرف ــواد اولی ــت م کیفی
ــا ســعی داشــتیم در  در واحــد هــای تولیــدی مســئله مهمــی اســت کــه م
تامیــن مــواد اولیــه از منابعــی اســتفاده کنیــم کــه عــالوه بــر اینکــه کیفیــت 
ــت را در  ــن کیفی ــد ای ــی باشــد، بتوانن ــا در ســطح عال ــه ســاکن آنه ــدا ب ابت
ــد  ــده معتق ــد. بن ــظ نماین ــه صــورت مســتمر حف ــی ب ــالیان متوال ــول س ط
ــا  ــی آنهــا تولیــد محصــوالت ب ــای اصل هســتم واحدهــای تولیــدی کــه مبن
کیفیــت مــی باشــد، در کنــار اســتمرار ایــن کیفیــت موفــق تــر خواهنــد بــود 
و پیشــرفت بهتــری خواهنــد داشــت. همانطــور کــه در دو ســه ســال اخیــر 
ــار  ــه در کن ــم ک ــی بودی ــه های ــا و مجموع ــد و پیشــرفت واحده ــاهد رش ش
اســتفاده از مــواد اولیــه بــا کیفیــت خــوب و همیشــگی، بــا کمــک نیروهــای 
کاردان و ورزیــده و متکــی بــه علــم و دانــش روز دنیــا توانســته انــد محصــول 
نهایــی بــا کیفیــت خــوب بــه بــازار ارائــه دهنــد و رشــد و پیشــرفت خوبــی 

داشــته باشــند.

تامیــن مــواد اولیــه و عــدم ثبــات قیمــت مهمتریــن مانــع تولیــد 
است

ــع  ــن مان ــا از مهمتری ــات قیمت ه ــدم ثب ــه و ع ــن مواداولی ــکالت تامی مش
ــای  ــش هزینه ه ــرق و افزای ــرر ب ــی مک ــن خاموش ــت و همچنی ــد اس تولی
انــرژی بــه همــراه کمبــود نقدینگــی بــا توجــه بــه تخصیــص ســهمیه ها از 
جملــه آرد، شــکر، روغــن در ازای پرداخــت نقــدی از چالــش هــا و موانعــی 

اســت کــه صنعــت را بــا مشــکل جــدی  همــراه کــرده اســت.

حسین شیوایی                                                   گرجی

تدوین قوانین دست و پاگیر بصورت جامع
ــر  ــت و پاگی ــن دس ــن قوانی ــده تدوی ــد بن ــد از دی ــع تولی ــن موان مهمتری
بصــورت جامــع ، بــدون در نظــر گرفتــن قشــر یــا صنــف خــاص و اجــرای 

آنهــا بصــورت ســلیقه ای مــی باشــد.

شهرام سلیمی                                  پایا صنعت سلیمی

ــوارد عمــده ای  ــود روغــن از م ــه و کمب ــواد اولی نوســان شــدید قیمــت م
ــروز صنعــت را دســتخوش مشــکالت  کــرده اســت اســت کــه ام

احمد رضائی                  کیمیا چاشت ترشیز )بیسکوتو(

4 عامل مهم چالش در تولید
1- رفع تعهدات ارزی

۲- مالیات ارزش افزوده و عملکرد
ــال  ــه در ح ــواد اولی ــت م ــه قیم ــی ک ــت دالر درصورت ــش قیم ۳- کاه

ــت . ــش اس افزای
4- اســتان اصفهــان درخصــوص توزیــع عادالنــه مــواد اولیــه مظلــوم واقــع 

شــده اســت

محمد رضا واعظ شوشتری       شرکت نگین عسل هرند قیمت مواد اولیه رانتی است
بــه نظــر بنــده مهمتریــن مانــع در تولیــد، قیمتهــای مــواد اولیــه رانتــی 
مــی باشــد کــه در دنیــا امــروزی آویــزان شــدن بعضــی از افــراد ) اقلیت( 
بــه رانــت قیمــت دولتــی، قیمــت محصــوالت را در تولیــد از رقابتــی بــه 
رانــت تبدیــل مــی کنــد کــه متاســفانه بــا گذشــت چهــل و ســه ســال 
و ادامــه همیــن مســیر، تفــاوت قیمــت مــواد اولیــه باعــث عــدم رقابتــی 
شــدن بــوده و در کلیــه مــوارد مشــابه پاییــن بــودن مــواد اولیــه عامــل 
فســاد اقتصــادی در تولیــد بــوده و تــا زمانــی کــه ایــن سیاســت غلــط 
ــوژی، پاییــن  ادامــه داشــته باشــد تولیــد روی خوشــی در ارتقــاء تکنول
آوردن قیمــت تولیــد، عــدم دســتیابی بــه رقابــت ســالم هــم در داخــل و 

هــم در خــارج از کشــوز میســر نخواهــد بــود.

جواد فشنگچی                           گروه صنعتی اطهر
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هفت مانـع موجود در صنـعت

علی میربلوکی
مدیرعامل مجتمع چاپ و بسته بندی راماپک

در راستای شعار سال جاری، مهمترین موانع تولید را می توان به شرح زیر بیان نمود:
ــه کشــور  ــای ظالمان ــم ه ــر از تحری ــه متاث ــه ک ــواد اولی ــن م ــت تامی ــه جه ــدگان ب ــد کنن ــی تولی ــادالت ارزی و مال ــکان مب ــدم ام 1-ع

ــرو نمــوده اســت. ــش روب ــا چال ــه را ب ــواد اولی ــه برخــی م ــکان دســتیابی ب ــه ام ــوده ک ــان ب عزیزم
۲-تامیــن نقدینگــی کــه در ایــن بــازه زمانــی بخــش زیــادی از انــرژی تولیــد کننــدگان را گرفتــه اســت، بــه نحــوی کــه بــه جــای تمرکــز 
بــر تولیــد و ایجــاد نــوآوری ، دغدغــه تامیــن و گــردش نقدینگــی را دارنــد و همیــن موضــوع در ســرعت تولیــد تاثیــر بســزایی گــذارده 

اســت.
۳-قوانیــن متعــدد ادارات، ســازمان هــا، بانــک هــا کــه بــه نحــوی جلــودار رونــد تولیــد بــوده اســت کــه هریــک بــه تنهایــی و بــا دیــدگاه 

همــان ســازمان مــدون گردیــده و تاثیــر هریــک در فرآینــد انجــام تولیــد در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
4-افزایــش نــرخ هزینــه هــای ســربار تولیدکننــدگان، اعــم از حمــل و نقــل کــه تاثیــر مســتقیم در قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی 
و بــا نگــرش اصــالح نــاوگان حمــل و نقــل ریلــی و دریایــی از ضــرورات مــی باشــد و یکــی دیگــر از مباحــث افزایــش نــرخ هزینــه هــای 
ســربار را مــی تــوان بــه عــدم اســتفاده از ظرفیــت تولیــد بــا توجــه بــه منابــع و امکانــات هــر واحــد تولیــد بــه جهــت کاهــش تقاضــای 

بــازار اعــالم نمــود.
۵-افزایــش و تغییــر در نــرخ مــواد اولیــه داخلــی و خارجــی را مــی تــوان یکــی دیگــر از موانــع جلوگیــری از رونــق تولیــد در کشــور مطــرح 
نمــود و قطعــاً تغییــرات مســتمر در نــرخ هــا مــی بایســت مدیریــت گــردد تــا تولیــد کننــدگان بــدون دغدغــه جایگزینــی مــواد اولیــه ، 

نســبت بــه تولیــد و ارائــه بــه بــازار اقــدام نمایــد.
ــازار  ــد مــردم یکــی دیگــر از مشــکالت تولیدکننــدگان مــی باشــد.ناگفته پیداســت کــه عــدم وجــود تقاضــا و ب ــدرت خری ۶-کاهــش ق
ســاکن و ضعیــف، مجالــی بــرای تولیــد باقــی نخواهــد گذاشــت و ســرعت چرخــش چــرخ هــای تولیدکننــدگان ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان 

تقاضــای بــازار خواهــد داشــت.
۷-تامیــن نیــروی انســانی متخصــص و در برخــی اوقــات کارگــر ســاده در ایــن روزهــا یکــی دیگــر از دغدغــه  هــای تولیدکننــدگان شــده 
اســت، چــرا کــه نیروهــای انســانی بــا توجــه بــه ذهنیــت بــه وجــود آمــده در خصــوص درآمــد و هزینــه هــای جــاری بــه درآمدهــای کاذب 
از طریــق شــبکه هــای داللــی یــا ســرمایه گــذاری در فضاهــای بورســی یــا ارزهــای دیجیتــال و ســایر مــوارد آورده و کار دریــک شــرایط 
و درامــد معیــن بــرای برخــی از نیروهــای جــوان ســخت شــده و دیــدگاه اشــخاص بــا تحصیــالت عالیــه ، از بــدو شــروع کار بــه دنبــال 
درآمدهــای نجومــی مــی باشــند کــه الزم اســت زیرســاخت و اطــالع رســانی هــای جمعــی بیشــتر از قبــل در ایــن خصــوص فعالیــت 

داشــته، در غیــر اینصــورت مشــکالت تامیــن نیــروی انســانی در ســال هــای آتــی نمــود بیشــتری خواهــد داشــت.
قطعــاً  برطــرف نمــودن تمامــی مشــکالت عنــوان شــده در کوتــاه مــدت میســر نخواهــد بــود و کافیســت پــس از آســیب شناســی، اولویــت 
بنــدی هــا توســط متخصصیــن و ســازمان هــای ذیربــط بــه دور از هرگونــه ســوگیری و فقــط بــا هــدف رفــع موانــع تولیــد طــی ارائــه 
راهکارهــای اجرایــی کــه دارای زمــان بنــدی اجــرا مــی باشــد اعــالم و قــدم هایــی هدفمنــد برداشــته شــود کــه در نهایــت باعــث تــداوم 

رشــد و نــوآوری تولیــد گــردد.
امیــد اســت بــا عنایــت بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری درخصــوص حمایــت از تولیــد و تولیدکننــدگان، ایــن مهــم در بــازه زمانــی کوتــاه 

مــدت بــه ســرانجام رســانیده شــود و ایرانــی همــواره آبــاد داشــته باشــیم.

بــا نگاهــی بــه یــک دهــه گذشــته ، تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر تولیــد و اقتصــاد کشــور را مــی تــوان از نــام گــذاری ســال 
هــای متوالــی بــا شــعارهایی همچــون جهــاد اقتصــادی، تولیــد ملــی و حمایــت از کار و ســرمایه ایرانــی، حماســه سیاســی و 
حماســه اقتصــادی، اقتصــاد و فرهنــگ بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی، اقتصــاد مقاومتــی، حمایــت از کاالی ایرانــی، رونــق 
تولیــد و جهــش تولیــد، برداشــت نمــود کــه قطعــًا دیــدگاه کارشناســانه ایشــان را در حــوزه تولیــد ،آشــکار مــی نمایــد و در 
ســال جــاری بــا نگرشــی ریــز بینانــه تــر بــا شــعار تولیــد، پشــتیبانی و مانــع زدایــی هــا بــر حــذف موانــع از ســر راه تولیــد 

و تولیــد کننــدگان تاکیــدات بیشــتری را داشــته انــد.
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 ۹۹ ســال  در  بانک هــا 

چقــدر وام دادنــد؟

تســهیالت پرداختــی بانک هــا طــی 12 ماهــه ســال 1399 بــه بخش هــای اقتصــادی مبلــغ 18.989.2هــزار میلیــارد ریــال 
اســت کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل مبلــغ 9.239.3 هــزار میلیــارد ریــال معــادل 9۴.8 درصــد افزایــش 

داشــته اســت.

ــهیالت  ــهم تس ــت. س ــال 1۳99 اس ــه س ــی 1۲ ماه ــادی ط ــای اقتص ــی در بخش ه ــهیالت پرداخت ــت تس ــدف از دریاف ــر ه ــدول 1 بیانگ ج
پرداختــی در قالــب ســرمایه در گــردش در کلیــه بخش هــای اقتصــادی طــی 1۲ ماهــه ســال جــاری مبلــغ 11٫۶۳۵٫۳هــزار میلیــارد ریــال 
ــال  ــارد ری ــغ ۶٫۳۷۳٫9 هــزار میلی ــل مبل ــا دوره مشــابه ســال قب ــادل ۶1٫۳ درصــد کل تســهیالت پرداختــی می باشــد کــه در مقایســه ب مع

معــادل 1۲1٫1 درصــد افزایــش داشــته اســت.

ســهم تســهیالت پرداختــی بابــت تأمیــن ســرمایه در گــردش بخــش صنعــت و معــدن طــی 1۲ ماهــه ســال جــاری معــادل 4٫۳۵4٫۳هــزار 
میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه حاکــی از تخصیــص ۳۷٫4 درصــد از منابــع تخصیــص یافتــه بــه ســرمایه درگــردش تمــام بخش هــای اقتصــادی 
ــت و  ــی در بخــش صنع ــال تســهیالت پرداخت ــارد ری ــال اســت. مالحظــه می شــود از ۵٫۷9۷٫۲ هزارمیلی ــارد ری ــزار میلی ــغ 11٫۶۳۵٫۳ ه مبل
معــدن معــادل ۷۵٫1 درصــد آن )مبلــغ 4٫۳۵4٫۳هــزار میلیــارد ریــال( در تأمیــن ســرمایه در گــردش پرداخــت شــده اســت کــه بیانگــر توجــه 

ــن بخــش توســط بانک هــا در ســال جــاری می باشــد. ــرای ای ــع ب ــه تأمیــن مناب و اولویت دهــی ب

شــایان ذکــر اســت کــه همچنــان بایــد در تــداوم مســیر جــاری، مالحظــات مربــوط بــه کنتــرل تــورم را نیــز در نظــر گرفــت و همــواره مراقــب 
قــدرت گرفتــن پتانســیل تورمــی ناشــی از فشــار تقاضــای کل در اقتصــاد نیــز بــود. بــر ایــن اســاس ضــروری اســت بــه افزایــش تــوان مالــی 
بانک هــا از طریــق افزایــش ســرمایه و بهبــود کفایــت ســرمایه بانک هــا، کاهــش تســهیالت غیرجــاری و بازگردانــدن آنهــا بــه مســیر صحیــح 
اعتباردهــی بانک هــا، افزایــش بهــره وری بانک هــا در تامیــن ســرمایه در گــردش تولیــدی، پرهیــز از فشــارهای مضاعــف بــر دارایــی بانک هــا 
ــی طرح هــای اقتصــادی )ایجادی(توجــه  ــزار مهــم درتامیــن مال ــوان یــک اب ــه عن ــازار ســرمایه ب ــه ســمت ب و ترغیــب بنگاه هــای تولیــدی ب

ویــژه ای کــرد.

منبــع: کســب و کار نیــوز
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کمبود کارگر، معضل بزرگ تولید 
برخی استانها در حال و آینده

   نیــروی کار ســاده یــا همــان کارگــر نیــز از ضروریــات غیرقابــل چشم پوشــی یــک مجموعــه ی کاری باالخــص تولیــدی بحســاب می آیــد 
چراکــه نیــازی نیســت همــه افــراد شــاغل, دارای تحصیــالت اکادمیــک و علمــی ســطح بــاال باشــند کــه صدالبتــه چنیــن اقدامــی در ابتــدا 
باعــث هدررفــت منابــع و تحمیــل هزینه هــای اضافــی در یــک محیــط کار مــی شــود و درســطح کالن بــرای جامعــه نیــز, همیــن تبعــات 

و پیامدهــا متصــور مــی باشــد. 

   بنابرایــن بایســتی متناســب بــا نــوع شــغل, نیــروی انســانی متناســب بــا آن شــرایط احــراز شــود بهمــراه یــک ســاختار ســازمانی جامــع 
طراحــی شــده تــا بهتریــن بهــره وری حاصــل گــردد. امــا متاســفانه در ایــران مــا, هنــوز بــه شــرایط احــراز شــغل کــه بخشــی اساســی از 

مدیریــت منابــع انســانی در علــم مدیریــت بشــمار مــی رود, اهمیــت و التفــات الزم و کافــی قائــل نمــی شــوند. 

28

علیرضا شعبانپور

نیــروی انســانی بــه اســتناد اخریــن تئوریهــای تدویــن شــده ی علــم مدیریــت, اصلی تریــن منابــع در محیــط کســب 
و کار محســوب می شــود کــه هرچــه کارایــی, تجربــه, مهــارت و دانــش انهــا افزونتــر باشــد بــرای فعالیــت و اشــتغال, 

مفیدتــر و مؤثرتــر خواهنــد بــود.
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چرایی کمبود نیروی انسانی برای تولید
   ناگفتــه نمانــد انچــه کــه بیشــتر اینجانــب را ترغیــب و تشــویق  بــه 
ــود نیــروی کار ســاده در حــال و  ــگارش ایــن متــن کــرد؛ کمب ن
آینــده بویــژه بــرای حــوزه تولیــد برخــی از اســتانها اســت 
ــران واحدهــای مختلــف  ــی و اعتــراض مدی کــه باعــث نگران
شــده اســت امــا دالیــل گوناگونــی را در بوجــود امــدن ایــن وضعیــت 

می تــوان برشــمرد من جملــه:
- پیری جامعه

ــه  ــواده ک ــر خان ــد در ه ــا دو فرزن ــک ی ــود ی ــد کم)وج ــداد فرزن - تع
ــا نیســتند( ــری انه ــه کارگ ــر ب ــن حاض والدی

-کمی زاد و ولد طی سالیان گذشته
- تنبل شدن افراد جامعه
-کسب مدارک دانشگاهی

- عدم تناسب نیروی کار در بازار کار
- ترغیب نادرست به اخذ بیمه بیکاری

- شرایط و مقتضیات جمعیتی و جغرافیایی
- ممنوعیــت بکارگیــری مهاجریــن افغانــی و خــروج انهــا بخاطــر کــم 

ارزش شــدن پــول ملــی 
-بیماری کرونا

-افزایش انچنانی هزینه های درمان

   راهکارهای که برای رفع این مشکل 
بــرای بــرون رفــت از ایــن شــرایط خــاص جامعــه در کمبــود نیــروی 

انســانی در صنعــت پیشــنهاد میشــود:
ــران  ــه کمــک مدی ــن اســتانها ب ــروی کار بی ــال نی ــی و انتق  - جابجای

ــا  ــی ه ــی و بخــش خصوصــی و صنــف کاریاب دولت
 - افزایش دستمزدها و مزایای شغلی 

-لحاظ کردن محل اسکان رایگان
- اخذ مجوز بکارگیری مهاجرین خارجی 

-بکارگیری زندانیان کم خطر
-برون سپاری بخشی از تولید

- مدرنیــزه کــردن تولیــد بــه کمــک ربات هــا بویــژه بــا بهره منــدی از 
تجربیــات تلــخ دوران کرونــا 

ــرد  ــه ک ــتلزم هزین ــا مس ــن راه حل ه ــی از ای ــق بعض ــه تحق ــه البت  ک
ــری بعضــا نباشــد. ــاره ای دیگ ــاید چ ــه ش ــی می باشــد ک ــل توجه قاب
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علی فاضلی عضو هیات مدیره انجمن روغن نباتی:

توقف فرصت صادراتی در حوزه روغن
تــا پیــش از تخصیــص ارز دولتــی بــه حــوزه روغــن، صــادرات ایــن محصــول بــا چالشــی روبــه رو نبــود و بــا توجــه بــه 
ــل،  ــن آن در داخ ــون ت ــه 2 میلی ــک ب ــرف نزدی ــال و مص ــول در س ــن محص ــی ای ــون تن ــل ۳میلی ــوه حداق ــت بالق ظرفی
ــور،  ــع ارزی در کش ــش مناب ــم و کاه ــروع تحری ــا ش ــا ب ــت، ام ــود داش ــی وج ــی قابل توجه ــای صادرات ــواره ظرفیت ه هم
دولــت به ناچــار بــا تخصیــص ارز 4200 تومانــی بــرای روغــن، جلــوی صــادرات آن را نیــز گرفــت و بــه  ایــن  ترتیــب عمــال 

فرصــت صــادرات را از دســت دادیــم.

   در ایــن  بیــن مشــکل اساســی تر زمانــی بــروز کــرد کــه دولــت بــا 
یــک سیاســت ســخت گیرانه در حــوزه روغــن، صــادرات همــه انــواع 
ــوع  ــون ممن ــد و زیت ــن ذرت، کنج ــم از روغ ــوالت را اع ــن محص ای
کــرد و ایــن در شــرایطی اســت کــه هیــچ ارز دولتــی بــه ایــن نــوع 

ــد.  ــص نمی یاب محصــوالت تخصی
ــه  ــی یاران ــن نبات ــد روغ ــی مانن ــه محصول ــد ب ــرا بای    چ
ارزی تعلــق بگیــرد کــه ایــن قبیــل مشــکالت را بــا خــود 

ــه همــراه داشــته باشــد؟  ب
   بررســی ها نشــان می دهنــد حداقــل ۵0 درصــد روغــن در بخــش 
صنــف و صنعــت مصــرف می شــود و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه 
عمــال بــه دســت جامعــه هــدف مدنظــر دولــت نمی رســد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه اصنــاف اصــوال تابــع قیمت گــذاری نیســتند و بــه 
عبارتــی محصــول یارانــه ای را بــه محصولــی آزاد تبدیــل کــرده و بــه 

ــد. ــادر می کنن ــا ص ــانند ی ــروش می رس ف
   ایــن در شــرایطی اســت کــه نه تنهــا در ایــن کاال، بلکــه در ســایر 
محصــوالت ماننــد محصــوالت پروتئینــی یــا دارو، اصــوال تخصیــص 
ــت را  ــه درس ــون نتیج ــته تاکن ــوزه ای نتوانس ــر ح ــی در ه ارز دولت
حاصــل کنــد و تنهــا باعــث شــده دولــت بــا دخالــت در بــازار، نظــم 
آن را بــر هــم بزنــد و بایــد گفــت نهایتــا ۲0 درصــد از ایــن ارز بــه 

جامعــه هــدف رســیده اســت و نــه بیشــتر.
ارز دولتی را متوقف کنید

   از ســوی دیگــر کل جامعــه اقتصــادی کشــور در حــال هماهنــگ 
شــدن بــا ارز بــا قیمــت باالتــر از ۲0هــزار تومــان هســتند و 
ــد و  ــت می کنن ــی دریاف ــه ارز دولت ــی از جامع ــش کوچک ــا بخ تنه

ــا  ــود ت ــف ش ــز متوق ــا نی ــن بخش ه ــه ای ــص ارز ب ــم تخصی امیدواری
ــالوه  ــد و ع ــت کنن ــود فعالی ــی خ ــوان رقابت ــاس ت ــر اس ــرکت ها ب ش
بــر تامیــن نیــاز داخــل، بازارهــای صادراتــی را نیــز احیــا کننــد و بــه 
 ایــن  ترتیــب منافــع ایــن اقدامــات درنهایــت منافــع مصرف کننــدگان 
ــم  ــاره  کنی ــه آن اش ــد ب ــه بای ــی ک ــی از موضوعات ــد. یک ــن کن را تامی
ــی  ــن ارز در حــوزه تجــاری اســت. وقت ــات ناشــی از تخصیــص ای تبع
ــر از ۲0 هــزار تومــان اســت، ارز دولتــی  ــازار آزاد باالت قیمــت ارز در ب
باعــث تقویــت قاچــاق می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات 

ــز متوقــف اســت. نی
   چــرا بــا وجــود آنکــه تولیــد روغــن نســبت بــه ســال های 
قبــل بیــش از میــزان نیــاز داخــل بــود بــا کمبــود در بــازار 

مواجــه شــدیم؟ 
ــوان داد؛ اول ذخیره ســازی خانگــی  ــن ســوال می ت ــه ای    دو پاســخ ب
یــا نیــروی محتکــر روغــن توســط خانــوار یــا نیروهــای احتکارکننــده 
ــود کاال در کشــور محصــول  ــرس کمب ــه از ت ــازار اســت ک ــر در ب دیگ
خریــداری و ذخیــره کرده انــد. دوم قاچــاق محصــول اســت کــه 
ــن  ــه در آن روغ ــتان ک ــتان و پاکس ــد افغانس ــی مانن ــی بازارهای بررس
ــوع  ــودن موض ــوی ب ــت از ق ــود حکای ــت می ش ــور یاف ــی به وف ایران

ــاق دارد.  قاچ
وظیفه دولت جدید در قبال ارز 4200 روغن

ــرار داشــت و  ــات ق ــام انتخاب ــه اینکــه کشــور در ای ــا توجــه ب حــال ب
خوشــبختانه اکثــر کاندیداهــا بــر لــزوم حــذف ارز 4۲00 تومانــی تاکید 
ــا اســتقرار دولــت جدیــد شــاهد واردات روغــن  داشــتند، امیدواریــم ب

ــا ارز غیردولتــی و همچنیــن شــاهد آزادســازی روغــن باشــیم. ب
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مانـع های توسعـه تولیـد

اگــر بخواهیــم بــه مشــکالت حــوزه تولیــد در کشــور اشــاره کنیــم، 
ــه  ــتار ب ــن نوش ــا در ای ــرد؛ ام ــه ک ــد ارائ ــی را بای فهرســت بلندباالی
بررســی هفــت مانعــی کــه بــر ســر راه تولیــد اســت، اشــاره کــرده ام.

عدم امنیت و ثبات اقتصادی، مهم ترین تهدید 
ــن  نخســت آنکــه عــدم امنیــت و ثبــات اقتصــادی همــواره مهم تری
تهدیــد بــرای ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان اســت؛ قوانیــن متغیــر 
ــواره  ــازار ارز هم ــات ب ــدم ثب ــازار و ع ــر ب ــرایط پیش بینی ناپذی و ش
ــرمایه گذاران  ــدگان و س ــر را از تولیدکنن ــان خاط ــزه و اطمین انگی
ــی را در  ــه اقتصــاد دالل ــی اســت ک ــن یکــی از عوامل ــرد و ای می گی
کشــور رونــق می دهــد؛ اقتصــاد بیمــاری کــه خــود ضربــه مهلکــی 
ــورم  ــاد ت ــل ایج ــن عام ــت و مهم تری ــور اس ــد در کش ــرای تولی ب
ــدی  ــارت ج ــور نظ ــه در کش ــن عارض ــود.درمان ای ــوب می ش محس
ــوای  ــی و ق ــتگاه های نظارت ــام دس ــرط تم ــد و ش ــرل بی قی و کنت
ــک در  ــه مهل ــن عارض ــه ای ــی ک ــا زمان ــد و ت ــه گانه را می طلب س
ــد و  ــن تولی ــای ام ــاد فض ــه ایج ــوان ب ــود دارد، نمی ت ــور وج کش

ــود. ــدوار ب ــدان امی ــرمایه گذاری چن س
قاچاق کاال، مشکل جدی 

ــه  ــت ک ــران اس ــاد ای ــدی در اقتص ــکل ج ــر مش ــاق کاال، دیگ قاچ
ــه صــورت  ــی در قانون گــذاری، اجــرا و نظــارت را ب اصــالح و بازبین
همزمــان می طلبد.ضعــف نظــام بانکــداری و سیســتم ناعادالنــه 
ــع  ــن موان ــه از مهم تری ــتند ک ــر هس ــوع دیگ ــم دو موض ــی ه مالیات
ــی  تولیــد در کشــور محســوب می شــوند. چــه بســیار تولیدکنندگان
ــالش  ــه و ت ــت و نوآوران ــا کیفی ــد محصــوالت ب ــا وجــود تولی ــه ب ک
ــرار  ــی ق ــام بانک ــری نظ ــورد بی مه ــدار م ــتغال پای ــاد اش ــرای ایج ب

ــده اند. ــیده ش ــی کش ــه تعطیل ــه و ب گرفت
تامین سرمایه و تسهیالت 

تامیــن ســرمایه و ارائــه تســهیالت بــا تعرفه تولیــد و بخشــودگی های 
عادالنــه بــرای تولیدکنندگانــی کــه بــه حمایــت نیــاز دارنــد، بایــد در 

دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گیرد. 

بازنگری حوزه سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی
ــری جــدی در شناســایی  ــز بازنگ ــی نی در حــوزه سیســتم مالیات
ــد و  ــاز دارن ــه نی ــن زمین ــت در ای ــه حمای ــه ب ــی ک تولیدکنندگان

ــی ضــرورت دارد. ــرار مالیات ــا ف ــز شناســایی و برخــورد ب نی
بوروکراسی های اداری عامل فرار سرمایه از بخش تولید

ــرار  ــل ف ــن عوام ــر از مهم تری ــی دیگ ــی های اداری یک بوروکراس
و خوابیــدن  بی انگیزگــی  ایجــاد  تولیــد،  بخــش  از  ســرمایه 
ــد کــه  ــد در کشــور اســت.  شــرکت هایی وجــود دارن چــرخ تولی
ــه  ــد ســال ب ــا چن ــک ت ــا ی ــد؛ ام ــی دارن محصــوالت بســیار خوب
ــوز  ــن مج ــد از گرفت ــی بع ــوز هســتند و حت ــن مج ــال گرفت  دنب
بــرای دریافــت اســتانداردهای الزم تــا انتشــار محصــول بــا موانــع 
شــاید  کــه  می شــوند  مواجــه  متعــددی  بوروکراســی های  و 

ــد. ــه می کن ــه مواج ــا وقف ــد را ب ــال ها کار تولی س
خأل قوانین حمایتی برای تولید

ــدگان  ــرای تولیدکنن ــی ب ــن حمایت ــأ قوانی ــر، خ ــوی دیگ از س
یکــی از موانــع موجــود اســت. در همــه جــای دنیــا بــرای 
تولیدکننــدگان و کارآفرینــان شــرایط ویــژه تســهیل کننده و 
ــه  ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــژه ای در نظ ــی وی ــای بخشش فرآینده

ــدارد. ــود ن ــا وج ــور م ــوارد در کش ــن م ــفانه ای متاس
موانع صادراتی،  

ــه  ــل ب ــل متص ــره مکم ــادرات دو زنجی ــد و ص ــت تولی ــد گف بای
ــد  ــه تولی ــور محرک ــد موت ــه رش ــادرات رو ب ــتند و ص ــم هس ه
اســت. قطعــا رفــع موانــع صادراتــی و شناســایی درســت بازارهــای 
ــه  ــد ب ــادرات می توان ــوزه ص ــی در ح ــت اصول ــی و حرک صادرات
رونــق تولیــد و فعــال شــدن هــر چــه بیشــتر ایــن چرخــه کمــک 
کنــد. امیــد کــه بــا عــزم جــدی و اراده جمعــی بــه مــوازات نــگاه 
کارشناســانه و عمل گرایانــه بتوانیــم در ســال 1400 تحولــی 
جــدی در توســعه تولیــد در کشــور  ایجــاد کنیــم و شــاهد یــک 

ــد و اقتصــاد کشــور باشــیم. جهــش واقعــی در چرخــه تولی

مهدی کریمی تفرشی
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران 

در ســال 99 هرچنــد اقدامــات و تالش هایــی در جهــت جهــش تولیــد در کشــور صــورت گرفــت، ولــی کافــی 
نبــود و نتوانســت اهــداف اصلــی ایــن طــرح را محقــق کنــد و همچنــان تولیدکننــدگان بــا موانــع متعــددی 
ــتگاه ها و  ــی دس ــدی تمام ــری ج ــد و بازنگ ــرد جدی ــک رویک ــه ی ــاز ب ــه نی ــد ک ــرم می کنن ــت وپنجه ن دس

قــوا در ایــن حــوزه دارد.
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مقوا مناسب برای 

بسته بندی مواد غذایی

ــواد  ــدی م ــرای بســته بن ــوا مناســب ب ــرای اینکــه مق ب
غذایــی را انتخــاب کنیــد؛ ابتــدا بایــد بــه 2 ســوال 

ــد: ــخ دهی ــی پاس اصل

جنس ماده غذایی چیست؟
   آیــا مایــع اســت یــا جامــد یــا چیــزی میــان ایــن دو اســت؟ بــرای بســته بنــدی مقوایــی مایعــات از مقــوا لمینیــت شــده 
ــرد اســت.  ــوا ایندرب ــدی بیســکوئیت مق ــرای بســته بن ــوا ب ــن مق ــا متداول تری ــود. ام ــتفاده می ش ــوم اس ــه آلومینی ــا الی ب
بــرای مــواد غلیــظ ماننــد فرنــی یــا ماســت نیــز می تــوان از مقــوا لمینیــت شــده بــا الیــه آلومینیــوم یــا الیــه پلــی اتیلــن 

اســتفاده نمــود.
   در بســته بنــدی غــذا، اگــر غــذا چــرب باشــد بهتــر اســت از مقــوا ایندربــرد بهداشــتی یــا مقــوا نچــرال کرافــت اســتفاده 

 . د شو
   بــرای مثــال ایــن دو مقــوا در تولیــد جعبــه پیتــزا، جعبــه همبرگــر، جعبــه ســاندویچ و جعبــه ســوخاری کاربــرد زیــادی 
دارنــد. همچنیــن از آنهــا در تولیــد بســته بنــدی شــیرینی و شــکالت از جملــه جعبــه شــیرینی، جعبــه شــکالت و جعبــه 

ــتفاده می شــود. ــک اس کی

وزن ماده غذایی چقدر است؟
   بــرای مثــال در بســته بنــدی میــوه بــرای عرضــه در فروشــگاه یــا بســته بنــدی گوشــت منجمــد بــرای صــادرات بایــد از 
ورق هــای فلــوت دار ســه الیــه اســتفاده شــود زیــرا در چنیــن مــواردی وزن محصــول بیشــتر از قــدرت تحمــل مقواهــای 

یــک الیــه اســت. امــا جعبــه خرمــا نیــم کیلویــی یــا کمتــر از ایــن وزن بهتــر از بــا مقــوا ایندربــرد تولیــد شــود.

الق
 خ

راز
ا ف

پوی
ت 

رک
ش



33s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m

کم
 ی

 و
اه

نج
 پ

ره
ـما

شـ
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

33 هدف گذاری برای 
توسعه صادرات شکالت!

ــد  ــان می ده ــاری نش ــال ج ــران در س ــارت ای ــار از تج ــن آم تازه تری
کــه صــادرات ایــران در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از 
۸0 درصــد افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنــده از ســرگیری تجــارت بــا 
وجــود تــداوم شــیوع کروناســت. در فروردیــن ســال گذشــته، بســیاری 
ــن  ــت ای ــناخت از ماهی ــتن ش ــل نداش ــه دلی ــان ب ــورهای جه از کش
ویــروس، تصمیــم گرفتنــد بســیاری از فعالیت هــای مــرزی و گمرکــی 
خــود را متوقــف کننــد کــه همیــن موضــوع بــه کاهــش جــدی تجــارت 

منجــر شــد.
ــال،  ــه دوم س ــی، در نیم ــای ابتدای ــار در ماه ه ــش آم ــود کاه ــا وج ب
ــارت  ــی از تج ــورها بخش ــیاری از کش ــد بس ــت مانن ــز توانس ــران نی ای
ــا  ــک شــد ت ــل نزدی ــار ســال های قب ــه آم ــرده و ب ــران ک خــود را جب
ــه  ــد ک ــی ده ــارت نشــان م ــعه تج ــازمان توس ــراورد س ــه ب ــی ک جای
ایــران در ســال1۳99، حــدودا ۳۵ میلیــارد دالر صادرات داشــته اســت.
ــر  ــا پایین ت ــش از کرون ــرد پی ــه عملک ــبت ب ــدد نس ــن ع ــد ای هرچن
ــیوع  ــاز ش ــی از آغ ــای ابتدای ــش بینی ه ــه پی ــبت ب ــا نس ــت ام اس
ــه  ــود آنک ــا وج ــد. ب ــان می ده ــن را نش ــرایط بهتری ــروس، ش ــن وی ای
واکسیناســیون در ایــران حداقــل تــا پایــان ســال جــاری طــول خواهــد 
ــش  ــرایط پی ــه ش ــی ب ــه زمان ــی چ ــت زندگ ــخص نیس ــید و مش کش
ــا ســازمان توســعه تجــارت از هــدف  ــاز خواهــد گشــت ام ــا ب از کرون
ــران در ســال 1400  ــل توجــه صــادرات ای ــرای افزایــش قاب گــذاری ب

ــر داده اســت. خب
ــش  ــکان افزای ــاری، ام ــال ج ــه در س ــرده ک ــالم ک ــازمان اع ــن س ای
شــش میلیــارد دالری صــادرات ایــران وجــود دارد و بــه ایــن ترتیــب 
41 میلیــارد دالر تــا پایــان اســفند آمــار صادراتــی ایــران خواهــد بود. 
هرچنــد در ایــن زمینــه هنــوز جزییــات برنامــه ریــزی بــرای افزایــش 
ــه نظــر می رســد در حوزه هــای جزئــی  صــادرات اعــالم نشــده امــا ب

نیــز ایــران قصــد افزایــش فعالیــت دارد.
ــت. در  ــی اس ــکالت ایران ــیرینی و ش ــادرات ش ــا، ص ــی از حوزه ه یک
1۲ ماهــه ســال 1۳99، صــادرات ایــن محصــوالت نســبت بــه مــدت 
ــی  ــاظ وزن ــه لح ــد و ب ــی ۷ درص ــر ارزش ــل از نظ ــال قب ــابه س مش
ــال  ــت و در س ــوده اس ــرو ب ــادرات روب ــش ص ــد افزای ــا ۲1 درص ب
ــن  ــون ت ــش از ۲ میلی ــت بی ــا ظرفی ــدی ب ــای تولی ــته واحده گذش
ــت داشــتند  ــد در کشــور در صنعــت شــیرینی و شــکالت فعالی تولی
و حــاال ســازمان توســعه تجــارت اعــالم کــرده کــه در ســال جــاری 
امــکان صــادرات ۵44 میلیــون دالری ایــن محصــوالت وجــود خواهــد 

داشــت.
از عــراق، افغانســتان، پاکســتان، آذربایجــان و امــارات متحــده عربــی و 
برخــی کشــورهای آســیای میانــه و اتحادیــه اروپــا بــه عنــوان عمــده 

بازارهــای صادراتــی ایــن محصــوالت ایــران یــاد می شــود.

با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا، به نظر می رسد تجارت بین الملل توانسته خود را با با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا، به نظر می رسد تجارت بین الملل توانسته خود را با 
وضعیت فعلی وفق دهد و از این رو پیش بینی می شود آمار تجارت در سال جاری افزایش یابد.وضعیت فعلی وفق دهد و از این رو پیش بینی می شود آمار تجارت در سال جاری افزایش یابد.
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اخـالق در روابـط عمـومـی
ــه در  ــی ک ــه ویژگیهای ــه ب ــا توج ــت. ب ــی اس ــط عموم ــل رواب ــالق و عم ــم اخ ــی عل ــه تالق ــی نقط ــط عموم ــالق رواب اخ
خصــوص ماهیــت اخــالق وجــود دارد، اخــالق روابــط عمومــی نیــز امــری درونــی و مرتبــط بــا ارزشــها و هنجارهاســت و بــا 
ایــن مفهــوم مجموعــه قواعــد و اصــول اخالقــی بایــد توســط ارتبــاط گــر و ســازمان ارتباطــی رعایــت شــود. از ایــن نــوع 
اخــالق روابــط عمومــی اگرچــه تابــع اصــول کلــی و قواعــد جهانشــمول اســت امــا بــه علــت ریشــه گرفتــن آن از مجموعــه 

ارزشــهای بطــن جامعــه مــی توانــد از جامعــه و فرهنگــی دیگــر متفــاوت و متغیــر باشــد.

حضــرت امیرالمومنیــن علــی )ع( در اهمیــت اخــالق مــی فرماینــد: 
ــی  ــط عموم ــام خوبیهاســت« و رواب ــاس تم ــی ، اس »خــوش اخالق
یکــی از حرفــه هایــی اســت کــه بــه علــت اهمیــت و نقــش آن در 
عرصــه هــای ملــی و بیــن المللــی دارای ضوابــط اخالقــی بــا قدمــت 

تاریخــی چندیــن دهــه مــی باشــد .

آنچــه مســلم اســت آن کــه بیــن اخــالق بــه عنــوان یــک شــاخص 
و معیــار انســانی بــا نــوع ماهیــت و فعالیــت هــای روابــط عمومــی 
رابطــه ای بســیار نزدیــک و تنگاتنــگ وجــود دارد . درواقــع روابــط 
ــد  ــود را نخواه ــی خ ــوم واقع ــا و مفه ــالق معن ــدون اخ ــی ب عموم
داشــت چراکــه اســاس ارتبــاط و رابطــه انســانی و پایــداری آن بیــن 
ــل  ــاد متقاب ــت و ایجــاد اعتم ــش را صداق ــک ســازمان و مخاطبان ی
ــن نیســت ،  ــزی جــز ای ــی چی ــط عموم ــی دهــد و رواب تشــکیل م
بــه عبارتــی دیگــر روابــط عمومــی زمانــی در مســیر صحیــح خــود 
حرکــت مــی کنــد کــه در جریــان دوســویه ارتبــاط بیــن ســازمان 
و مخاطبــان مهمتریــن اصــل کــه همانــا معیارهــای اخالقــی اســت 
را بدرســتی رعایــت نمایــد و بــا رویکــرد دیگــری مــی تــوان گفــت 
ــت ،  ــی نیس ــط عموم ــر رواب ــالق دیگ ــدون اخ ــی ب ــط عموم رواب

روابطــی اســت کــه بــر اســاس معیارهــای دیگــری چــون ســودجویی 
ــاده شــده اســت و در  ــا نه ــی و ســازمان محــوری بن ــت طلب ، منفع
ایــن چرخــه ارتبــاط آنچــه بــه حســاب نمــی آیــد ، همانــا مخاطبان ، 
خواســته هــا و نیازهــای آنــان اســت . بنابرایــن یکــی از شــاخصه های 
مهــم روابــط عمومــی مطلــوب و کارآمــد پایبنــدی آن بــه ارزشــهای 

اخالقــی در تبــادالت و ارتباطــات بــا مخاطبــان اســت.

ــن  ــل توجهــی کــه در ای ــه اهمیــت موضــوع ، نکتــه قاب ــا توجــه ب ب
مبحــث وجــود دارد ایــن اســت کــه در حرفــه روابــط عمومــی پنــج 
ــه  ــبت ب ــه نس ــامل: وظیف ــه ش ــود دارد ک ــی وج ــه اخالق ــوع رابط ن
خــود، نســبت بــه مخاطــب، نســبت بــه کارفرمــا، نســبت بــه حرفــه 
و ســرانجام نســبت بــه جامعــه مــورد تأکیــد اســت. در عرصــه بیــن 
المللــی انجمــن بین المللــی روابــط عمومــی )ایپــرا( در ســال 19۶1 
بــا الهــام از اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر پنــج اصــل پایــه و عــام را 
بــه عنــوان اصــول اخــالق حرفــه ای در روابــط عمومــی مــورد تصویب 
قــرارداد کــه ناظــر برفعالیــت شــاغالن ایــن حرفــه در سراســر جهــان 

اســت.

گردآورنده: سید عباس موسوی
مدیـر روابط عمومی پگاه تهران

3۴
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ــر  ــای دیگ ــون حرفه ه ــی همچ ــط عموم ــی در رواب ــای اخالق معیاره
ــه  ــا تحــوالت محیطــی و تجــاری، ب ــت نیســتند و همــراه ب هرگــز ثاب
ســرعت تغییــر و یــا توســعه مــی یابنــد . هــدف اخالقــی روابــط عمومی 
ــتی  ــل و همزیس ــج درک متقاب ــی و تروی ــی اجتماع ــاد هماهنگ ایج

مســالمت آمیــز میــان افــراد و نهادهــا اســت.

ــی  ــط عموم ــرای رواب ــه ب ــد ک ــی می دان ــط عموم ــر رواب ــک مدی ی
ــد و  ــررات قی ــه مق ــه چگون ــت ک ــن نیس ــی ای ــی اخالق ــاله اصل ، مس
ــه آن  ــد ب ــه می توان ــه چگون ــم آنســت ک ــه مه ــا را بشناســد بلک بنده
عمــل کنــد. بحرانهــای اخالقــی بــرای کارکنــان روابــط عمومــی هــا از 
دو جنبــه مهــم اســت، یکــی از جنبــه ماهیــت خــاص اخــالق حرفــه ای 
ــر  ــه ب ــی اســت ک ــال اخالق ــام اعم ــظ و انج ــی حف ــری چگونگ و دیگ
اعتبــار ســازمان تأثیــر می گــذارد بــه نقــل ازیکــی از بــزرگان، اخــالق 
مــی توانــد جانشــین علــم، مــال، مقــام، زیبایــی و ســایر مزایــا باشــد اما 

هیــچ نعمتــی جــای آن را نمــی گیــرد.

امــروزه، حرفه ای هــای روابــط عمومــی از قــدرت زیــادی در ســازمانها 
ــئولیت  ــه مس ــد ک ــاب می کن ــر ایج ــن ام ــد و ای ــع برخوردارن و جوام
ــا  ــخص ی ــه ش ــود. هرچ ــران ش ــتر از دیگ ــا بیش ــی آنه ــری اخالق پذی
حرفــه بــا نفوذتــر باشــد بــه اخــالق حرفــه ای بیشــتری نیــاز دارد، چون 
ــی  ــوان ارزیاب ــب در ت ــه اغل ــد ک ــی کن ــه م ــه ای را ارائ ــات حرف خدم
ــورد  ــه ای را م ــخص حرف ــد ش ــتریان بای ــی مش ــت ول ــتری نیس مش
اعتمــاد بداننــد و از توانائیهــا و انگیــزه شــان اطمینــان داشــته باشــند. 
در واقــع دانــش بــدون تکامــل اخالقــی، خطرنــاک و نابودکننــده اســت.

روابــط عمومی هــا بــه عنــوان مدافعــان حقــوق مشــتریان، خــود بایــد از 
تعهــد اخالقــی ویــژه ای برخــوردار باشــند و دفاعشــان نبایــد جانبدارانه 
ــورت  ــه ص ــد ب ــت بای ــه موفقی ــت یابی ب ــرای دس ــان ب ــد وتالشش باش

ــی  ــرد. ب ــه ای صــورت گی ــه و در محــدوده اخــالق حرف همــه جانب
توجهــی ســازمانها بــه ایــن حقــوق و عــدم رعایــت اصــول اخالقــی 
در برخــورد بــا ذی نفعــان مــی تواننــد مشــکالتی را بــرای ســازمان 
ایجــاد کننــد و مشــروعیت ســازمان و اقدامــات آن را مــورد پرســش 
قــرار داده در نتیجــه ســود موفقیــت و اثــر بخشــی را تحــت تاثیــر 

قــرار دهنــد.

ــازمان   ــرد در س ــن ف ــد اخالقی تری ــی بای ــط عموم ــان رواب کارکن
باشــند. بــه طــوری کــه در جهــان کنونــی اخــالق و اصــول اخالقــی 
محــور اساســی فراینــد روابــط عمومــی اســت، زیــرا بــا بکارگیــری 
می تــوان  کــه   اســت  عمومــی  روابــط  فراینــد  در  اخالقیــات 

ــید. ــود بخش ــازمانی را بهب ــای س عملکرده

در آخــر بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه امــروزه اخــالق در کســب 
ــی و  ــای عمل ــش ه ــا چال ــی ب ــط عموم ــالق در رواب ــژه اخ وکاربوی
ــی شــدن در  ــا پیشــرفت جهان ــه رو اســت و ب نظــری متعــدی رو ب
آینــده ایــن چالــش هاپیچیــده تــر خواهــد شــد. اخــالق در روابــط 
ــازی و  ــبکه س ــد ش ــی نیازمن ــته ی علم ــوان رش ــه عن ــی ب عموم
جهانــی شــدن اســت. در ایــن صــورت بهتــر مــی توانــد رهنمودهای 
ــدارک بینــد. هــدف  ــی تجــاری ت ــرای انجــام کار عمل اخالقــی را ب
نهایــی ایــن رشــته آن اســت کــه کیفیــت اخالقــی تصمیــم گیــری 
ــد   ــود بخش ــب و کار بهب ــطوح کس ــه س ــا را در هم ــا وعملکرده ه
ــره وری  ــش به ــازمانی و افزای ــه ســودآوری س ــاً منجــر ب ــه نهایت ک

خواهــد شــد .

ــر در  ــه جــز اخــالق ناپســند، اگ ــر اســت ب ــل تغیی ــز قاب همــه چی
ــرد. ــارج ک ــوان آن را خ ــه مشــکل بت ــت ب وجــودی جــای گرف
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ــی و  ــد حرارت ــه فرآین ــده درنتیج ــات تشکیل ش ــی از ترکیب ــورال )HMF( یک ــل فورف ــی متی هیدروکس
نگهــداری در محصــوالت قنــدی ماننــد قنــد اینــورت اســت و طبــق اســتاندارد کدکــس حداکثــر مجــاز آن 
ــچ  ــدون هی ــیرین و ب ــزه ش ــفاف داراي م ــی ش ــوز55% مایع ــربت فروکت ــت. ش ــده اس در ppm 40 تعیین ش
ــا ســوکروز اســت. مطالعــات مختلــف نشــان  ــردي مشــابه ب طعــم مزاحــم و داراي شــیرینی و خــواص کارب
ــت  ــراه هس ــرارت هم ــا ح ــًا ب ــه عمدت ــدی ک ــوالت قن ــد محص ــد تولی ــه فرآین ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک می دهن
میــزان HMF به شــدت بــاال مــی رود و ایــن مــاده ســرطان زا تــا زمــان مصــرف بــا ایــن محصــوالت همــراه 
ــه قنــد اینــورت اشــاره کــرد.  ــوان ب اســت. ازجملــه محصــوالت بررسی شــده از جنبــه میــزان HMF می ت
ــا اســتانداردهای  تحقیقــات نشــان داده اســت بســیاری از محصــوالت صنعتــی ماننــد قنــد اینــورت کــه ب
مناســب تولیــد نشــده اند سرشــار از HMF هســتند. امــا شــربت فروکتــوز55% بــه دلیــل تولیــد بــه روش 
ــن  ــزی از ای ــیار ناچی ــر بس ــاوی مقادی ــًا، ح ــد نهایت ــول فرآین ــه در ط ــورت گرفت ــای ص ــی و تصفیه ه آنزیم

مــاده ســرطان زا اســت. 

معرفی شربـت فروکتـوز%55 
به عنوان جایگزین برای محصوالت با هیدروکسی متیل 

فورفورال)HMF( باال مانند قند اینورت

آرش ارشادی
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هیدروکسی متیل فورفورال و معایب آن
   در بیــن آالینده هــای متعــدد مطرح شــده طــی ســالیان اخیــر، وجــود 
 Hydrocy Methyl Furfural(( ــورال ــل فورف ــی متی هیدروکس
HNF((  در شــیرین کننده ها بــه عنــوان یــک عامــل ســرطان زا 
مــورد توجــه قــرار گرفته اســت.HMF 1 ترکیبــی فورانــي اســت کــه 
به عنــوان یــک واســطه از طریــق واکنــش میــالرد و به وســیله آبگیــری 
ــکیل  ــیدی تش ــرایط اس ــی و ش ــار حرارت ــت تیم ــکر تح ــتقیم ش مس
می گــردد.۲ دو مســیر متابولیکــی متفــاوت بــرای هیدروکســی متیــل 
ــروه  ــیون گ ــیر اکسیداس ــن مس ــت اولی ــده اس ــورال شناسایی ش فورف
ــید )HMFA( و  ــک اس ــل ۲ فروای ــی متی ــه ۵ هیدروکس ــد ب آلدئی
ــا گلیســین و تشــکیل ۵ هیدروکســی  ــب ب ــن ترکی ســپس اتصــال ای
متیــل ۲ فوروایــل گلیســین )HMFG( اســت. در مســیر دیگــر کــه 
ازنظــر ســمیت بااهمیت تــر از قبلــی اســت، گــروه هیدروکســی آلیــل 
 )SMF( ــورال ــل فورف ــی متی ــده و ۵ سولفوکس ــولفاته ش HMF  س
ــک  ــه SMF ی ــت ک ــان داده اس ــات نش ــردد.۳ تحقیق ــکیل می گ تش

ــردد.1و4 ــی می گ ــش ژن ــث جه ــوده و باع ــب ژنوتوکســیک ب ترکی
ــط  ــی توس ــای متناقض ــودن HMF یافته ه ــرطان زا ب ــوص س درخص
ــاداری بیــن  ــان بیان شــده اســت. در تحقیقــی، تفاوت هــای معن محقق
 HMF موش هــای تغذیه کننــده بــا مقادیــر 40 و ۸0  میلی گــرم
بــه ازای یــک کیلوگــرم وزن بــدن را طــی 11 مــاه مشــاهده ننمودنــد؛ 
میلی گــرم،   1۶0 دریافت کننــده  موش هــای  در  درصورتی کــه 
تغییــرات مشــخصی رؤیــت شــد ]۵[. در مطالعــه ۳ ماهــه ای کــه تحــت 
ــت در  ــورت گرف ــده ص ــمیت در ایاالت متح ــی س ــروژه بررس ــوان پ عن
ــک  ــه ازای ی ــرم ب ــر از 94 میلی گ ــای پایین ت ــدگان دوزه دریافت کنن
ــرات  ــا تغیی ــد ام ــاهده نش ــی مش ــرات نامطلوب ــدن اث ــرم وزن ب کیلوگ
کاهــش وزن و بافــت کلیــه در دریافت کننــدگان مقادیــر باالتــر رؤیــت 
ــه ایــن یافته هــا مقــدار ۸0 تــا-100  میلی گــرم بــه  ــا توجــه ب شــد. ب
 HMF ازای یــک کیلوگــرم وزن بــدن حداکثــر میــزان دریافــت روزانــه
ــای  ــدارد.1 در خصــوص اندام ه ــی ن ــی در پ ــوارض جانب ــه ع اســت ک
ــد در  ــه و کب ــه، مثان ــه کلی ــت ک ــان داده اس ــی ها نش ــدف، بررس ه
 HMF ــوء ــرات س ــرض اث ــتر در مع ــا بیش ــایر بافت ه ــا س ــه ب مقایس

قــرار دارنــد
 HMF بررســی های سم شناســی، مقــدار  نتایــج  بــه  باتوجــه     
ــی  ــواد غذای ــر از م ــی دیگ ــل و برخ ــت عس ــاخص کیفی ــوان ش به عن
مطــرح و طبــق اســتانداردهای جهانــی و ملــی حداکثــر غلظــت مجــاز 
ــر  ــت.۸ تأثی ــده اس ــرم تعیین ش ــرم در کیلوگ ــل 40 میلی گ آن در عس
ــای  ــب قنده ــی، ترکی ــد حرارت ــه فرآین ــدد؛  ازجمل ــای متع فاکتوره
ــاز و دیاســتاز، غلظــت  ــم اینورت ــی ، فعالیــت آنزی موجــود، فعالیــت آب
ــی  ــزان HMF بررس ــر می ــیدیته و pH ب ــی، اس ــای دوقطب کاتیون ه
گردیــده اســت9و10 امــا جهــت دســتیابی بــه شــرایط بهینــه تولیــد 
و نگهــداری، نیــاز اســت اثــرات مداخلــه ای ایــن عوامــل موردبررســی 

ــردد. ــی گ ــی پیش بین ــای موردبررس ــدل پارامتره ــرد و م ــرار گی ق

شربت فروکتوز %55
و  شــیرین  مــزه  داری  شــفاف  مایعــی  فروکتــوز ٪۵۵  شــربت 
ــردی  ــواص کارب ــیرینی و خ ــم و دارای ش ــم مزاح ــچ طع ــدون هی ب
ــوز HFCS( ٪۵۵(، شــامل  مشــابه ســوکروز اســت. شــربت فروکت
ــری از  ــر کمت ــا مقادی ــتروز ب ــوز و دکس ــظ فروکت ــای غلی محلول ه
قندهایــی بــا وزن مولکولــی باالتــر هســتند. شــربت HFCS  بــا 4۲ 
ــیون  ــد ایزومریزاس ــتقیم از فرآین ــور مس ــه به ط ــوز ک ــد فروکت درص
شــربت گلوکــز  )DE=9۵( بــه دســت می آیــد، نســبت بــه شــربت 
ــری  ــبتاً کمت ــرد نس ــوز، دارای کارب ــد فروکت ــا ۵۵ درص HFCS ب
ــوط  ــه از مخل ــوز ک ــد فروکت ــا ۵۵ درص ــربت HFCS ب ــت. ش اس
کــردن شــربت فروکتــوز 4۲ درصــد بــا شــربت فروکتــوز 90 درصــد 
بــه دســت می آیــد، دارای کاربردهــای وســیعی در صنعــت غذاســت. 
طبــق آمــار موجــود در ژاپــن و آمریــکا، شــربت فروکتــوز ۵۵ درصــد، 
ــود.11  ــد می ش ــد تولی ــوز 4۲ درص ــربت فروکت ــر ش ــدود دو براب ح

در  فورفــورال  متیــل  هیدروکســی  میــزان  بررســی 
مختلــف قنــدی  محصــوالت 

از ترکیبــات     هیدروکســی متیــل فورفــورال )HMF( یکــی 
تشکیل شــده درنتیجــه فرآینــد حرارتــی و نگهــداری در محصــوالت 
ــر  ــس حداکث ــتاندارد کدک ــق اس ــوده و طب ــل ب ــد عس ــدی مانن قن
مجــاز آن در ppm 40 تعیین شــده اســت. مطالعــات مختلــف 
ــد محصــوالت  ــای تولی ــه فراینده ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک نشــان می ده
 HMF قنــدی کــه عمدتــاً بــا حــرارت همــراه اســت میــزان
تــا زمــان  ترکیــب ســرطان زا  ایــن  و  بــاال مــی رود  به شــدت 
ــوالت  ــه محص ــت ازجمل ــراه اس ــوالت هم ــن محص ــا ای ــرف ب مص
ــورت  ــد این ــه قن ــوان ب ــزان HMF می ت ــه می ــده از جنب بررسی ش
ــیاری  ــت بس ــان داده اس ــات نش ــرد.9و10و1۲و1۳ تحقیق ــاره ک اش
ــا اســتانداردهای  از محصــوالت صنعتــی ماننــد قنــد اینــورت کــه ب
ــا شــربت  ــار از HMF هســتند.  ام ــد نشــده اند سرش مناســب تولی
ــای  ــی و تصفیه ه ــه روش آنزیم ــد ب ــل تولی ــه دلی ــوز۵۵٪ ب فروکت
ــدوده  ــدک)در مح ــیار ان ــر بس ــاوی مقادی ــه در آن ح ــورت گرفت ص
مجــاز( از ایــن ترکیــب ا اســت. Shapla و همــکاران14 در ســال 
۲01۸ میــزان HMF محصــوالت مختلــف شــربت های قنــدی 
ــا  ــکر )100 ت ــربت نیش ــالس )100( ، ش ــا 11000( ، م )۳۵00 ت
 ۳۲۵0  -۳1۶( بالزامیــک  ســرکه  و   ،  )۲۳۷(  Prunes  ،  )۳00
ppm( را گــزارش کردنــد.  Ros-Polski و همــکاران1۵ در 
ســال ۲01۶ میــزان HMF در شــربت فروکتــوز۵۵٪ را کمتــر از 0/۵ 
ppmگــزارش کردنــد. اســتفاده از شــربت فروکتــوز بــخ جــای قنــد 
ــر محصــوالت  ــورت ب ــد این ــرات قن ــن تاثی ــر تامی ــالوه ب ــورت ع این
ــه  غذایــی میــزان هیدروکســی متیــل فورفــورال را کاهــش داده و ب
تولیــد محصــوالت ســالمت محــور کمــک میکند. اســتفاده از شــربت 
فروکتــوز بــه جــای قنــد اینــورت در شــرایط اســتاندارد مــی توانــد 
موجــب افزایــش کیفیــت محصــوالت گــردد و ایــن درحالــی اســت 
ــت  ــش کیفی ــب کاه ــادل موج ــر متع ــرایط غی ــتفاده در ش ــه اس ک

ــردد. ــده میگ ــد ش ــوالت تولی محص
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ــری  ــان داده و دیگ ــری را نش ــر نگارگ ــی هن ــد. یک ــد خورده ان ــه پیون ــا قص ــتند و ب ــی هس ــی های ــا خوراک ــک ه کی
پرتــره ای از رضــا عطــاران خلــق کــرده اســت؛ مجســمه هایی کــه بــا انبوهــی از کیــک، شــکالت، گانــاش و آبنبــات شــکل 

گرفته انــد.
بــا قــرار دادن درخــت، چنــد پرنــده و حــروف فارســی تابلویــی خلــق کــرده کــه ریشــه آن از یــک بیــت شــعر گرفتــه 

شــده اســت: 

»عاقبت خاک شود حسن جمال من و تو   خوب و بد می گذرد وای هب حال من و تو«

   خالــق ایــن اثــر ســلمان نوروزیــان اســت کــه پنــج ســالی 
می شــود وارد حــوزه قنــادی شــده و ســعی کــرده هنرهــای 
دیگــر ایرانــی مثــل نگارگــری را بــا قنــادی تلفیــق کنــد و 

حتــی تاریــخ را هــم در کارهایــش نشــان دهــد.

ــده ای  ــن کار پرن ــد: »در ای ــق کــرده می گوی ــری کــه خل ــاره اث    درب
ــداد  ــد. تع ــگاه می کن ــن ن ــه زمی ــه ب ــد ک ــاز می بینی ــای ب ــا بال ه ب
پرهــای پرنــده بــه ســال تولــد حضــرت موالنــا ســاخته شــده اســت. 
ــک ســانت  ــه ســالی ی ــر ارس اســت ک ــن اث درخــت کار شــده در ای
ــادی در  ــان های زی ــری انس ــت 10 مت ــک درخ ــد و ی ــر می کن عم
طــول عمــرش دیــده اســت بــه همیــن دلیــل هــم حــدود ۶00 انســان 
ــا ۶ دفتــر  ــان مختلــف روی درخــت کار شــده. حضــرت موالن ــا ادی ب
دارد کــه ایــن دفترهــا را در ریشــه درخــت کار کــرده ام کــه در زمیــن 
ــاک برگشــته اند.  ــه خ ــه انســان ها ب ــد ک ــه و نشــان می ده ــرو رفت ف
حتــی در ایــن کیــک حضــرت شــمس را هــم در نظــر گرفتــه ام. کل 
کار از ۲۶ هــزار قطعــه درســت شــده و هــدف نشــان دادن ۲۶ هــزار 
بیــت از حضــرت موالناســت. ســاخت ایــن کیــک ۲1 روز زمــان بــرده 

اســت.«

کودکان کار موضوع ساخت کیک
   کــودکان کار هــم موضــوع ســاخت یک کیک شــوند اما مونا ســادات 
حســینی ایــن ایــده را عملــی کــرده اســت و بــه کــودک کار بــال داده 
تــا فرشــته ای ســاخته باشــد کــه مجبــور اســت داخــل زباله هــا مــواد 
ــا دورریختنی هــای دیگــران  ــد و آرزوهایــش را ب بازیافتــی جمــع کن

ــر کند. باورپذی

ــر  ــم درگی ــه ذهن ــی اســت ک ــد: »مدت ــده اش می گوی ــاره ای    او درب
کــودکان کار اســت و دوســت داشــتم آنــان را بــه شــکلی بــه تصویــر 
ــردن  ــا جمع ک ــه ت ــه گرفت ــردن شیش ــودکان کار از پاک ک ــم. ک بکش
زبالــه و دستفروشــی کار می کننــد. ســعی کــردم فرشــته ای را نشــان 
ــزاری کــه روزی  ــه کــودک کار تشــبیه شــده باشــد و اب دهــم کــه ب
آرزوهــای مــردم بــوده و حــاال دور ریخته انــد همچنــان بــرای کودکان 
ــه  ــورده گرفت ــای نیمه خ ــوند؛ از خوراکی ه ــوب می ش کار آرزو محس
تــا عروســک های رهاشــده در زباله هــا یــا کیــف و کتاب هــای 

کهنــه.«

کیک 15 میلونی را طی دو هفته ساختم
ــک  ــور کی ــه دکورات ــود ک ــالی می ش ــار س ــدود چه ــینی ح    حس
ــرای ســاخت ایــن کیــک وقــت گذاشــته اســت.  اســت و دو هفتــه ب
ــن کار حــدود 1۵ میلیــون  ــن هنرمنــد ارزش مــادی ای ــه ای ــه گفت ب
ــده  ــه ش ــم هزین ــون و نی ــاختش دو میلی ــرای س ــت و ب ــان اس توم
اســت. اثــرش نهایــت تــا ۶ مــاه دوام مــی آورد و ممکــن اســت بعــد از 
ایــن زمــان فاســد شــود بــه همیــن دلیــل تصمیــم دارد آن را بــه اثــر 

دیگــری تبدیــل کنــد.

ــن  ــگ ایران زمی ــه فرهن ــای تجســمی ب ــل ســازندگان کیک ه    تمای
ــج ســالی می شــود  ــه پن ــاری هــم ک ــل توجــه اســت. ســمیه غف قاب
ــات و  ــا جزئی ــهراب را ب ــادر س ــه م ــت، تهمین ــک اس ــور کی دکورات
ــاس آن  ــرای لب ــه ب ــدی ک ــت. کمربن ــیده اس ــک تراش ــس کی از جن
طراحــی کــرده برگرفتــه از بازوبنــدی اســت کــه بــه رســتم می دهــد 
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تــا بــا آن بتوانــد پســرش را پیــدا کنــد. او ســاز چنــگ را در دســتان 
تهمینــه طراحــی کــرده کــه نشــان دهنده اصالــت موســیقی ایــران 
باشــد. حتــی نگیــن انگشــتر کارشــده روی دســت شــخصیت 
ــا نشــان دهنده خاســتگاه  کیــک از ســنگ فیــروزه ســاخته شــده ت
ــاری باشــد کــه فردوســی در آن می زیســته اســت. او  خراســان، دی

ایــن جزئیــات را طــی ســه هفتــه ســاخته اســت.
  

            

ــاخت  ــوع س ــته موض ــم توانس ــاران ه ــا عط ــره ای از رض ــی پرت حت
کیکــی باشــد کــه بــه ذهــن آرزو مظفــری رســیده اســت. او دربــاره 
ــرای  ــاران ب ــای عط ــد: »آق ــح می ده ــره توضی ــن چه ــاب ای انتخ
ــا  ــادی ب نســل دهــه ۶0 نوســتالژی اســت و ســاعت های خــوش زی
فیلم هــای او پشــت ســر گذاشــته ایم. حتــی بعــد از افطــار منتظــر 
ــه از دور  ــی ک ــر کس ــم. ه ــور او بودی ــا حض ــدی ب ــریال های کم س
ــه رضــا  ــق ب ــد متوجــه می شــود چهــره متعل ــن کیــک را می بین ای
ــن  ــر م ــه نظ ــود. ب ــک آن می ش ــد نزدی ــا لبخن ــت و ب ــاران اس عط

آقــای عطــاران یــک هنرمنــد مردمــی اســت.«

ساخت کیک 40 کیلویی در سه روز
ــرای ســاخت ایــن کیــک 40 کیلویــی ســه روز وقــت گذاشــته  او ب
اســت و روی آن را بــا گانــاش و خمیــر فوندانــت کار کــرده اســت.  
ــرای ســاخت ایــن اثــر دو میلیــون تومــان هزینــه کــرده اســت و  ب
ــد  ــن هنرمن ــان اســت. ای ــون توم ــادی کارش 9 میلی حــاال ارزش م
تصمیــم گرفتــه بعــد از مدتــی اثــرش را تبدیــل بــه پرتــره دیگــری 
کنــد تــا بــاز هــم عکــس هایــی از کارش در شــبکه هــای اجتماعــی 

پخــش و دســت بــه دســت شــوند.

ــی  ــاس محل ــکل لب ــه ش ــی ب ــک 5۳ کیلوی ــاخت کی س
ــی گیالن

ــانس  ــوق لیس ــه ف ــت ک ــری اس ــد دیگ ــاهلو هنرمن ــا جهانش علیرض
ــت  ــادی فعالی ــوزه قن ــود در ح ــالی می ش ــابداری دارد و ۲۶ س حس
ــگ  ــت روی فرهن ــا دس ــت ام ــل اراک اس ــه اه ــا اینک ــد. ب می کن
ــای  ــب بافی و لباس ه ــازه ای از چادرش ــت و س ــته اس ــالن گذاش گی

ــت. ــاخته اس ــم آباد س ــگ قاس رنگارن
»لبــاس قاســم آبادی 4۸00 ســال قدمــت دارد امــا متاســفانه دیگــر 
ــر در  ــد مگ ــاس را نمی پوش ــن لب ــالن ای ــه گی ــی در خط ــچ زن هی
فســتیوال ها. در واقــع ســعی کــردم بــا ســاخت ایــن کیــک نظرهــا را 
ــا از هنــر چادرشــب بافی و لبــاس  ــه یــک اثــر ملــی جلــب کنــم ت ب
رنگارنــگ محلــی ایــن خطــه حمایــت شــود. مــن بــرای کشــورم کار 
می کنــم نــه شــهرم بــه همیــن دلیــل ســازه اولیــه را ســاختم و بعــد 
ــتفاده  ــت اس ــکالت و فوندان ــر ش ــاش، خمی ــکالت، گان ــک، ش از کی
ــالیان  ــا س ــرم اســت و ت ــدود ۵۳ کیلوگ ــک ح ــن کی ــردم. وزن ای ک
ســال مانــدگاری دارد و بــه زبالــه تبدیــل نمی شــود و قــرار اســت آن 

ــذارم.« ــش بگ ــه نمای ــی از شــعب فروشــگاه هایم ب را در یک

    

ــت  ــش اهمی ــه برای ــت و آنچ ــم نیس ــرای او مه ــادی کار ب ارزش م
ــن  ــاد دارد ای ــرا اعتق ــت زی ــازی اس ــوی و فرهنگس دارد ارزش معن
تمــدن اســت کــه یــک کشــور را نجــات مــی دهــد و درهــای توســعه 

ــاز اســت. ــه تمــدن دارد ب همیشــه روی کشــوری ک

تلفیق هنر معماری و کیک
فهمیــه رضــوی هنرمنــد دیگــری اســت کــه مهنــدس معمــار 
ــت. او از  ــرده اس ــق ک ــم تلفی ــا ه ــک را ب ــاری و کی ــت و معم اس
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مجتمــع تجــاری ای کــه در آن کار می کنــد ایــده گرفتــه و زنبورعســلی 
ــان  ــاختمان را نش ــک س ــه ی ــر طبق ــه آن ه ــه بدن ــرده ک ــی ک طراح
ــه  ــد ب ــدم بزن ــه ق ــل مجموع ــان داخ ــر انس ــه اگ ــوری ک ــد ط می ده
نظــر می رســد کــه در یــک کنــدو راه مــی رود. لنــد اســکیپ یــا منظــر 
ــه از مــوم زنبــور عســل اســت.  ــن ســازه دارد برگرفت معمــاری کــه ای
تمــام ســازه، خوراکــی و از گانــاش و کیــک ســاخته شــده و می تــوان 
آن را در دمــای محیــط، خشــک کــرد. او حــدود یــک روز و نیــم روی 

اثــرش کار کــرده اســت.

ــه  ــه ب ــن و توج ــات زمی ــران، نج ــگری ای ــای گردش ــی جاذبه ه معرف
ــه  ــرد از جمل ــادران مج ــان و م ــا و کادر درم ــت، کرون ــط زیس محی
ــده و  ــاخته ش ــک س ــب کی ــه در قال ــتند ک ــری هس ــات دیگ موضوع
بین المللــی طراحــان و ســازندگان  در چهارمیــن دوره مســابقات 

ــدند. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــمی ب ــای تجس کیک ه

نقدهای نمایشگاه
   البتــه نقدهایــی هــم بــه ایــن نمایشــگاه وارد شــد. برخــی قنادهــا، 
کیــک،  ویژگــی  بزرگ تریــن  معتقدنــد  کیک پزهــا  و  شــیرینی 
ــت  ــی آن اس ــی و زیبای ــی، تازگ ــکوییت، خوش طعم ــیرینی و بیس ش
کــه کیک هــای عرضه شــده در ایــن نمایشــگاه فقــط زیبایــی و 
جذابیــت بصــری داشــتند در حالــی کــه کیــک بایــد حــس ســالمت 
را بــه خورنــده القــا کنــد و حتی االمــکان اثــر انگشــت خالــق آن روی 
ــر  ــابقات از نظ ــن مس ــده در ای ــای عرضه ش ــد. کیک ه ــدا نباش ــر پی اث
ــرا اصــل کار اســتقامت کیــک  ــد زی ــن ندارن ــرای گفت ــی ب طعــم حرف

ــت. ــه لطاف اســت ن
ــا  ــم حتم ــگ و قل ــا رن ــات ب ــرای جزئی ــت و اج ــتفاده از فوندان     اس
ــت.  ــم اس ــم مه ــم آن ه ــا طع ــی دارد ام ــری زیبایی های ــاظ بص از لح
اگــر قــرار بــه ســاخت یــک ماکــت بــا جزئیــات فــراوان باشــد داســتان 
متفــاوت اســت و مــواد اولیــه فــرق می کنــد. امــا اگــر موضــوع کیــک 
ــک و  ــگاه کی ــن نمایش ــده در ای ــای عرضه ش ــد کاره ــیرینی باش و ش
ــی  ــتان های زیبای ــا داس ــن کیک ه ــوند. ای ــوب نمی ش ــیرینی محس ش
ــه نظــر  ــا ب ــه ای اســت ام ــا هــم حرف ــد و اجــرای بســیاری از آنه دارن
ــم  ــاد ه ــی زی ــون خیل ــد چ ــا باش ــوردن آنه ــه خ ــی ب ــد میل نمی رس

ــده اند.  ــتمالی ش دس

ــری  ــرات دیگ ــمی نظ ــای تجس ــازندگان کیک ه ــا س    ام
دارنــد: »گرســنگی را می تــوان بــا کیکــی کــه از ســوپرمارکت تهیــه 
ــوان کیکــی ســاده  ــم می ت ــان ه ــرای مهم ــرد. ب ــم برطــرف ک می کنی
در عیــن حــال زیبــا ســرو کــرد. امــا کیک هایــی کــه در ایــن مســابقه 
ــش  ــری در آن نق ــت بص ــت و جذابی ــگاهی اس ــده نمایش ــه ش عرض
مهمــی دارد بــه همیــن دلیــل بــرای آنکــه نظــر افــراد مختلــف را جلب 
ــم.  ــه آن بدهی ــتری ب ــری بیش ــت بص ــم جذابی ــعی می کنی ــم س کنی

ــان  ــیاری در زندگی هایم ــتفاده های بس ــر اس ــم از هن ــا می توانی م
ــه  ــم  ک ــر کنی ــه هن ــک تک ــان ی ــراد را مهم ــیم و اف ــته باش داش
طعمــش را هــم دوســت داشــته باشــد. امــا شــک نکنیــد کــه ایــن 

ــود.« ــس می ش ــگاه ها تدری ــش رو در دانش ــال های پی ــر س هن

نمایشگاه عامل دیده شدن هنرمندان است
»هــر هنرمنــدی دوســت دارد دیــده شــود بویــژه هنرمندانــی کــه 
ــابقات  ــن مس ــوند. ای ــده نمی ش ــال دی ــد و اص ــه کار می کنن در خان
ــق کســب و کار هنرمنــد و تشویق شدنشــان  ــه رون و نمایشــگاه ها ب

ــد.« ــک می کن کم
»زمانــی کــه مفهــوم هنــر مطــرح می شــود دیگــر کاری بــه 
ــی  ــه حت ــم ک ــا می بینی ــدارد. م ــود ن ــتفاده می ش ــا اس ــه کج اینک
ــازی  ــد. در کیک س ــازی می کنن ــاحل مجسمه س ــن های س ــا ش ب
ــه نمایــش گذاشــته می شــود.  ــه شــکل یــک کیــک ب ــر ب هــم هن
ــه را  ــر هم ــس نظ ــک در مجال ــی کی ــا زیبای ــم ت ــا کاری می کنی م

ــد.« ــب کن جل

ما قناد نیستیم، بلکه دکوراتیو کیک های خاصیم
ــه هــم  ــاد نیســتم کــه هــر روز یک ســری کیــک شــبیه ب ــا قن »م
بســازیم بلکــه دکوراتــور کیک هــای خاصیــم و هنرمــان را هــر روز 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــی اســت ک ــم خالقیت ــم. مه ــانی می کنی بروزرس
ــی دارد و  ــای متفاوت ــر، حیطه ه ــود. هن ــق می ش ــادی خل ــزار قن اب

ــازی.« ــوزه کیک س ــژه در ح ــرد بوی ــدود ک ــوان آن را مح نمی ت
نقدهــای دیگــری کــه بــه ایــن دوره از مســابقات وارد شــده غیبــت 
اســتادان فعــال در ایــن حــوزه اســت و شــرکت کنندگان ایــن دوره 
ــه  دلیــل آن را در نمایشــگاه ســال گذشــته می داننــد. همچنیــن ب
ــن دوره از مســابقات  ــه بســیاری از شــرکت کنندگان ســطح ای گفت
ــی  ــت. از طرف ــده اس ــر آم ــته پایین ت ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
ــا  ــه برخــی کاره ــیب ب ــط موجــب آس ــای محی مناســب نبودن دم
ــه  ــد. ب ــت کردن ــا نشس ــل گرم ــه دلی ــا ب ــی از کیک ه ــد و بعض ش
ــل  ــد در فص ــابقات بای ــن مس ــد ای ــده ای معتقدن ــل ع ــن دلی همی

پاییــز و زمســتان برگــزار شــود.
امــا چــه بالیــی ســر کیک هــای تجســمی مــی آیــد؟ هــر قنــادی 
معروفــی کــه قــدرت شــرکت در مســابقات طراحــان و ســازندگان 
ــا  ــن کیک ه ــه ای ــی دارد ک ــای تجســمی را دارد، گالری های کیک ه
ــا مشــتری هایی کــه  ــری منتقــل می کنــد ت ــه گال ــداری و ب را خری
ــای طراحی شــده  ــد کیک ه ــد بتوانن ــه می کنن ــد مراجع ــرای خری ب
ــه  ــه زبال ــل ب ــم تبدی ــا ه ــی از کیک ه ــد. برخ ــک ببینن را از نزدی
می شــوند. کیک هــای خامــه ای هــم بیــن مــردم توزیــع می شــوند. 
بســیاری از کیک هــا هــم ایــن قابلیــت را دارنــد کــه تخریــب شــوند 

و بــا آنهــا اثــر دیگــری خلــق شــود.
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چرایی اهمیت حضور در 
نمایشـگاه های تجـاری

حضور در نمایشگاه های تجاری برای مجموعه بازاریابی کسب و کار بسیار مهم 
است، اینکه شرکت هدف چقدر بزرگ باشد یا فقط یک استارت آپ کوچک هم 

نیست،حضور و لمس مخاطب و بازار به صورت مستقیم خواسته ی هر تجارتی است.

بازدیـد کنندگان 1

طبــق گفتــه انجمــن هــای تحلیــل کننــده شــرایط صنایــع 
ــگاه  ــع در نمایش ــور صنای ــد حض ــل و بع ــار قب مختلف،آم
ــه ارائــه مســتقیم محصــول یــا  ــا توجــه ب هــای تجــاری ب
خدمــات بــه شــرکت کننــدگان، اعــم از رســانه ، مشــتری و 
صنایــع رقیــب و تســت کیفیــت آنهــا، بــه گونــه ی حیــرت 
ــد  ــه رش ــروش و در نتیج ــان ف ــر راندم ــر ب ــزی مؤث انگی
شــرکت هــا دارد. تعــداد شــرکت کننــدگان در نمایشــگاه 
هــای خــاص ،تجربــه و تــوان ارائــه شــما را مــورد ســنجش 
قــرار مــی دهــد.در مجمــوع هــزاران نفــر بــه صــورت فعال 
بــه نمایشــگاه هــای بــزرگ مــی آینــد کــه ایــن جمعیــت 
ــا  ــانه ه ــرب و رس ــنل مج ــدگان ، پرس ــرکت کنن ــن ش بی

تقســیم شــده اســت.

این نشــان مــی دهــد کــه حضــور باالیــی از بازدیدکنندگان 
ــه  ــدی ب ــاز من ــازار نی ــزرگ از ب ــتخر ب ــک اس ــما ی ــه ش ب
محصــول و یــا خدماتتــان مــی دهــد، بــه ویــژه ایــن کــه 
ــه  ــته ب ــترده ای، ناخواس ــازار گس ــن ب ــور در چنی ــا حض ب
منافــع دیگــری دســت پیــدا مــی کنیــد، شــامل تحقیــق و 
تحلیــل شــبکه ی فــروش، گســترش نــام تجــاری، توســعه 
ــروش  ــار ف ــا در کن ــه اینه ــه هم ــروش و البت ــرات ف مذاک

نهایــی.

تحقیـق 2

ــای  ــن راه ه ــی از بهتری ــاری یک ــگاه تج ــزاری نمایش برگ
کســب و کار و ســازمان هــا بــرای شــناخت و درک درســت 
از رقبــای آنهــا اســت. نمایشــگاه هــا اغلــب جایــی هســتند 
ــرای  ــت ب ــت تس ــک موقعی ــوان ی ــه عن ــا ب ــرکت ه ــه ش ک
محصــوالت، فرایندهــا، ایــده هــا و اســتراتژی هــای جدیــد 
ــت  ــار رقاب ــازار در کن ــر ب ــارت ب ــد. نظ ــی کنن ــتفاده م اس
بــه یــک شــرکت اجــازه مــی دهــد تــا ببینیــد کــه رقیــب 
ــی  ــا حت ــده ی ــای آین ــاه ه ــت در م ــن اس ــا ممک ــای آنه ه
در طــول ســال آینــده چــه چرخــه ای را راه انــدازی کننــد 
یــا بــر چــه محورتــی اقــدام کننــد. انجــام تحقیقــات بــازار 
نیــز شــرکت هــا را بــه محصــوالت و رونــد هایــی کــه ممکن 
ــه  ــا ب ــند و ی ــته باش ــی نداش ــات کاف ــا اطالع ــت از انه اس

برنامــه هــای آتــی  ایــده آل تــر ســوق مــی دهــد.

ــگاه  ــال در نمایش ــور فع ــال حض ــه دنب ــما ب ــرکت ش ــر ش اگ
ــتی از  ــن لیس ــن راه یافت ــد، بهتری ــی باش ــاری م ــای تج ه
نمایشــگاه هــای تجــاری مرتبــط بــا صنعــت شماســت، و بعــد 
ــان، آن را  ــه کســب و کارت ــوط ب ــع مرب ــدا کــردن صنای از پی
بــر اســاس تعــداد شــرکت کننــدگان در ان،قــدرت تآثیــر بــر 
رســانه و مشــتری و تــوان ارائــه خــود ،فعاالنــه تریــن حضــور 

را ایفــا کنیــد.

ارسال شده توسط سید محمود نوربخش
۴2
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یادگیـری 3

نمایشــگاه هــا و ســایر مجموعــه هــای مشــابه،فضای 
مناســبی بــرای ســازمان هــا و شــرکت هــا جهــت آمــوزش 
مناســب بــه نیــروی انســانی خــود فراهــم مــی کنــد. یــک 
نمایشــگاه تجــاری مکانــی عالــی بــرای جمــع آوری آمــوزه 
ــع  ــه نف ــه ب ــت ک ــوب اس ــری خ ــط یادگی ــک محی ــا و ی ه
همــگان یعنــی هــم کارکنــان و هــم مشــتریان بــه عنــوان 

ــی باشــد. ــوزش م ــرای آم راهــی ب

بســیاری از نمایشــگاه هــای تجــاری محیــط هــای آموزشــی 
مناســبی را ایجــاد کــرده کــه توســط ســازمان هــای عضــو 
بــرای شــرکت کننــدگان و دیگــر ســازمان هــای حاضــر در 
نمایشــگاه تــا آمــوزش هــای خــود را ارائــه دهنــد. ایــن یک 
روش عالــی بــرای اطــالع رســانی در مــورد گواهینامــه هــا و 
مجوزهــای مرتبــط کــه در صنعــت شماســت مــی باشــد. یک 
ــداد بیــن المللــی )TISE( اســت  ــن روی ــی از ای ــه عال نمون
کــه دارای ســه گواهینامــه مختلــف و همچنیــن تعــدادی از 

وبینارهــای مختلــف و محتــوای آموزشــی اســت.

آمـوزش 4

یکــی از بزرگتریــن دالیــل اهمیــت نمایشــگاه هــای تجــاری 
ایــن اســت کــه آنهــا بــه شــما و کارکنان)تیــم( تــان هدیــه 
ای از جنــس زمــان مــی دهنــد. اگــر یــک شــرکت کننــده به 
غرفــه شــما نزدیــک شــود، شــما بایــد درحــدود ســه ثانیــه 
بتوانیــد توجــه او را جلــب کنیــد، امــا هنگامــی کــه ایــن کار 
را انجــام دادیــد، فرصــت منحصــر بــه فــرد داریــد تــا آنهــا 

را بــا محصولتــان آشــنا کنیــد.

ــت.  ــل شماس ــت در مقاب ــما، درس ــدف ش ــب ه ــه مخاط بل
ــود  ــول خ ــا محص ــه آنه ــد ب ــی توانی ــون م ــم اکن ــما ه ش
ــه فــرد خــود را  معرفــی کــرده و پیشــنهاد ارزش منحصــر ب
ــن معنــی کــه شــرکت شــما متفــاوت  ــه ای ــه دهیــد ، ب ارائ

بازگشت سرمایـه 5

ــن  ــی ای ــای بازاریاب ــک ه ــیاری از تاکتی ــفانه، بس متاس
روزهــا هنــوز قمــار هســتند و هیــچ کــس نمــی خواهــد 
ــب  ــت کس ــی در جه ــه هدف ــی ک ــرای چیزهای ــی را ب پول

ــد. ــدر ده ــد ه ــد ندارن درآم

ــا خدماتــی کــه در  ــی و تبلیــغ محصــول ی جلــوه بازاریاب
نمایشــگاه هــای مرتبــط بــا صنعــت و یــا تجــارت مــورد 
ــان ملمــوس و دلنشــین  ــدری برایت ــه ق نظــر شماســت ب
ــد  ــوش خواهی ــود آن را در آغ ــام وج ــا تم ــه ب ــت ک هس
ــه هــای  ــروش مســتقیم و تجمیــع هزین گرفت.فرصــت ف
تبلیــغ و بازاریابــی در یــک محیط،همــراه بــا حضــور جامع 
ــی  ــر عقالن ــاری ب ــود معی ــط، خ ــدگان مرتب ــرکت کنن ش
ــرمایه  ــت س ــا بازگش ــه تنه ــه ن ــن ک ــرش ای ــودن پذی ب
ــی  ــدت م ــد م ــاه و بلن ــع کوت ــه مناف ــیدن ب ــه رس بلک

ــد. باش

اســتارت آپ هــای برنــد و نمایشــگاه هــای تجــاری مهــم 
ــزه و  ــاد انگی ــر ایج ــادی ب ــر زی ــا تأثی ــرا آنه ــتند زی هس
هــدف در مصــرف کننــدگان بــرای خریــد کاالهــا دارنــد، 
بــر اســاس Statista کــه یــک بنیــاد معتبــر نظرســنجی 
اســت ، 74 درصــد از پاســخ دهنــدگان گفتنــد احتمــال 
ــک  ــه در ی ــت ک ــی اس ــد محصوالت ــرای خری ــتری ب بیش

نمایشــگاه تبلیــغ شــده باشــند.

اســت و رفــع ابهــام اینکــه چــرا شــرکت کننــده بایــد بــا 
ــد. ــما کار کن ش

ــه  ــی ک ــه وقت ــد ک ــی کنن ــوش م ــردم فرام ــیاری از م بس
بــه نمایشــگاه هــای تجــاری مــی آیــد، “آمــوزش” خیابــان 
دو طرفــه اســت. حتــی اگــر شــما شــرکت کننــده گان در 
ــه شــما  ــان را آمــوزش مــی دهیــد، آنهــا نیــز ب غرفــه ت
ــوزش  ــاز دارد آم ــب و کار نی ــه کس ــه ک ــورد آنچ در م
ــه  ــت ک ــمندی اس ــات ارزش ــا اطالع ــد ،اینه ــی دهن م
ــرفت  ــری پیش ــکل گی ــه ش ــک ب ــرای کم ــد ب ــی توانی م
ــتفاده  ــا اس ــده از آنه ــود در آین ــرکت خ ــوالت ش محص

ــد. کنی
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شــرکت هــا همیشــه بــه دنبــال راه هایــی بــرای رشــد نــام 
تجــاری خــود و ایجــاد آگاهــی از نــام تجــاری نســبت بــه 
مشــتریان خــود هســتند. ایــن یکــی از دالیلــی اســت کــه 
نشــان مــی دهــد کــه نمایشــگاه هــا مهــم هســتند، آنهــا 
بــه شــرکت هــا راه هایــی را مــی دهنــد تــا برنــد خــود را 
در مقابــل مشــتری هــای جدیــد بیابنــد، مهــم نیســت کــه 
آنهــا بــه عنــوان شــرکت کننــده و یــا بــه عنــوان  شــرکت 

غرفــه دار حضــور پیــدا مــی کننــد.

یکــی از بهتریــن راههــای کمــک بــه بازاریابــی نمایشــگاه 
ــان  ــا طراح ــدگان ب ــل بازدیدکنن ــگاه و می ــتند، ن ــا هس ه
شــما ارتبــاط نزدیکــی دارد: در طراحــی غرفــه تــان شــما 
ــما  ــه ش ــتریها غرف ــه مش ــه چگون ــرد ک ــی گی ــم م تصمی
ــی  ــه راحت ــما را ب ــول ش ــا محص ــه آنه ــرا ک ــد، چ را ببینن
تشــخیص میدهنــد و مــی داننــد کــه چــه کســی هســتید. 
در حقیقــت آنهــا بــا شــناخت از نــام تجاریتــان و بازدیــد از 
غرفــه شماســت کــه بــه درک مناســبی از مجموعــه شــما 

مــی رســد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــود ب ــتریان خ ــا مش ــد ب ــی توانی ــر نم اگ
غرفــه ارتبــاط برقــرار کنیــد، هنــوز راه هــای زیــادی بــرای 
ــا آنهــا بــه عنــوان یــک شــرکت کننــده وجــود  ارتبــاط ب

دارد:

پوشیدن لباس شرکت

یــک جلســه آموزشــی مرتبــط بــا یکــی از محصــوالت یــا 
فرآیندهــای شــرکت خودتــان را میزبانــی کنیــد.

حمایــت از ســازمان هایــی کــه ایــن رویــداد یــا نمایشــگاه 
را میزبانــی مــی کننــد.

شبـکه سـازی 7

ــل دیگــر کــه نشــان مــی دهــد نمایشــگاه  یکــی از دالی
ــرای کســب و کار مهــم اســت ایــن اســت کــه  تجــاری ب
بــه آنهــا فرصــت حضــور در یــک شــبکه و چرخــه را مــی 
ــش  ــه و نمای ــرای ارائ ــز را ب ــچ چی ــر هی ــی اگ ــد. حت ده
ــران در  ــا دیگ ــان را ب ــد زم ــی توانی ــید، م ــته باش نداش
صنعــت خــود صــرف کنیــد و تجربیــات و تخصــص خــود 

ــد. ــتراک بگذاری ــه اش را ب

مذاکرات و 
سفارشات 8

نمایشــگاه تجــاری کمــک مــی کنــد تــا همــه جنبــه هــای 
ــع  ــدگان، توزی ــف یــک صنعــت  اعــم از مصــرف کنن مختل
کننــدگان، تامیــن کننــدگان و تولیــد کننــدگان، همــه را در 
ــب  ــن مخاط ــا چنی ــد. ب ــل کنی ــم متص ــه ه ــکان ب ــک م ی
ــه  ــادر ب ــا ق ــب و کار ه ــکان، کس ــک م ــترده ای در ی گس
ــا سفارشــات و فرصــت  ــزی جلســات، مذاکــره ب ــه ری برنام
ــی  ــا م ــروژه ه ــایر پ ــکاری در س ــد هم ــر مانن ــای دیگ ه

ــند. باش

ــه  ــد ک ــی ده ــازه م ــب و کار اج ــه کس ــگاه ب ــن نمایش ای
ــذارد، و  ــان بگ ــود درمی ــدگان خ ــن کنن ــا تامی ــازش را ب نی
ــری منتقــل  ــده آل ت ــه ســطح ای ــروژه هــا را ب همچنیــن پ

ــد. کن

فروش و مدیریت 
قراردادها ۹

نمایشــگاه هــا مهــم هســتند، زیــرا آنهــا به شــما یــک پلت 
فــرم از بــازار بــه مشــتریان خــود ارائــه مــی دهند و ســپس 
ــد،  ــاز دارن ــه همــان مشــتریانی کــه نی محصــول خــود را ب
ــی  ــه بازاریاب ــود اینک ــا وج ــانند. ب ــی رس ــروش م ــه ف ب
ــا  ــگاه ی ــه فروش ــتری ب ــت مش ــرای هدای ــول ب ــی معم راه
ــروش  ــاق ف ــه اتف ــب ب ــت قری ــت، اکثری ــایت شماس وب س
ــل  ــد در مح ــی توان ــا م ــارت ه ــی تج ــا در برخ و قرارداده

ــود. ــام ش ــگاه انج نمایش

ــود،  ــی ش ــه م ــاه ارائ ــی کوت ــروش در زمان ــیوه ف ــن ش ای
ــروش  ــا وف ــه از قرارداده ــام اولی ــن ارق ــال، ای ــن ح ــا ای ب
ــی  ــتر م ــتر و بیش ــروش بیش ــه ف ــر ب ــه منج ــتند ک هس
ــه دســت آوردن  ــرای ب ــن معنــی کــه شــما ب ــه ای شــود، ب
رونــد صعــودی بــازار و فــروش فقــط نیــاز بــه یــک خریــد 

ــد. ــق داری موف

بطــور خالصــه اینگونــه بایــد گفــت کــه: ایجــاد شــبکه ای 
از دانــش و تخصــص ، آشــنایی بــا افــراد و افــکار و مجالــی 
ایــده آل از تعامــل بــا دنیــای گســترده تــر از صنعــت مرتبط 

ــا کســب خودتــان. ب
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اسانس چای )برگاموت(
تاریخچه

تاریخچــه اســتفاده از اســانس چــای بــه اواخــر دهــه ۷0 
میــالدی بــاز مــی گــردد. زمانیکــه دانشــمندان بــه اســتفاده از 

ــد. ــان دادن ــه نش ــول عالق ــن و ژرانی ــد لیمون ــوادی مانن م
ــده  ــدود س ــه ح ــری ب ــای عط ــتفاده از چ ــه اس ــه تاریخچ البت
هشــتم میــالدی در چیــن بــاز   مــی گــردد. زمانیکــه حاکمان و 
پزشــکان بــا اســتفاده از انــواع گیاهــان بدنبــال اســتفاده دارویی 
بــرای چــای بودنــد. در آن زمــان هــا اســتفاده از پوســت نارنــج، 
ــان و  ــا گذشــت زم ــا ب ــو رواج داشــته اســت. ام ــال و لیم پرتق
ــن  ــا، اســتفاده از ای ــورد اســانس ه ــش بشــر در م ــش دان افزای

مــواد در طعــم دار کــردن چــای هــا رونــق گرفــت.

در حــدود ســال 19۳0 نخســت وزیــر انگلیــس “چارلــز گــری، 
ارل گــری دوم” بــود. زمانیکــه او بــه شــهر کانتــون یــا گوانــژو 
امــروزی ســفر کــرد، بــا طعــم  دلپســند چای هــای جدیــدی در 
ــه کشــورش،  ــا بازگشــت ب ــی نکشــید ب آنجــا آشــنا شــد. طول
ایــن طعــم هــا بســرعت در نقــاط مختلــف اروپــا مــورد 
ــا  ــری” ب ــب “چــای ارل گ ــن ترتی ــت. بدی ــرار گرف ــتقبال ق اس
ــا روغــن برگامــوت  ــا اســانس ی مخلــوط کــردن چــای ســیاه ب
)ترنــج( ســاخته و بــه بــازار عرضــه شــد. ارل گــری بــا توجــه به 
اصلیــت چینــی، در ابتــدا از مخلــوط کــردن بــا چــای “کیمــون” 
تولیــد مــی شــده اســت. امــا امــروزه از چــای هــای قــوی تــری 
ماننــد “ســیالن” اســتفاده در ایــن مــورد اســتفاده مــی شــود.

اسانس برگاموت
ــی  ــه م ــوت تهی ــن برگام ــوت(، از روغ ــای )برگام ــانس چ اس
شــود و منشــا طبیعــی دارد. گذشــته از صنایــع غذایــی اســانس 
برگامــوت از تــاپ نــوت هــای محبــوب در صنعــت عطرســازی 
ــه و  ــتر در فرانس ــوت بیش ــوه برگام ــود. می ــی ش ــوب م محس
ایتالیــا کشــت میشــود، بعضــی معتقدنــد ایــن میــوه محصــول 
پرتقــال هــای تلــخ و لیمــو مــی باشــد. معمــوال روغــن برگاموت 

ــل  ــج حاص ــوه ترن ــی می ــت طبیع ــرس” و از پوس ــد پ ــا روش “کل ب
ــتخراج  ــرای اس ــفوموتورا ب ــته از روش اس ــه در گذش ــود. البت میش

روغــن برگامــوت اســتفاده مــی شــده اســت.

در حــال حاضــر روش هــای مــدرن و ســاختار ماشــینی جایگزیــن 
ایــن روش هــای قدیمــی شــده اســت. از آنجاییکــه میــزان اســانس 
ــن اســت،  ــه درخواســت آن پایی ــده شــده نســبت ب ــوت تولی برگام
تقلــب در حــوزه ایــن اســانس بســیار باالســت. ایــن تقلــب به شــکل 
ــردن  ــوط ک ــت و مخل ــم کیفی ــال ک ــای پرتق اســتفاده از اســانس ه
ــتفاده از  ــد. اس ــی باش ــی م ــات ترپن ــن و ترکیب ــی لمون ــا کم آن ب
روش گاز کروماتوگرافــی بــرای شناســایی و خلــوص میــزان اســانس 

برگامــوت، روشــی معمــول و مطمئــن محســوب مــی شــود.

روش های اجرایی
ــابه  ــا مش ــی و ی ــای طبیع ــانس ه ــیله اس ــتر بوس ــا بیش ــی ه چای
طبیعــی طعــم دار مــی شــوند. ایــن اســانس هــا غلیــظ تــر از آب امــا 
رقیــق تــر روغــن زیتــون هســتند. میــزان مصــرف اســانس چــای بــه 
طعــم و آرومــای مــورد نیــاز بســتگی دارد و بیــن 0.۵ تــا ۵ درصــد 
وزن میــزان چــای مــی باشــد. در روش معمــول اســانس چــای بــر 
ــی شــوند و ســپس  ــای خشــک چــای اســپری     م ــرگ ه روی ب
بــرگ هــا بــا هــم مخلــوط شــده تــا طعــم یکســانی شــکل بگیــرد. 
زمــان متوســط بــرای ایــن کار حــدود ۳0 دقیقــه مــی باشــد ولــی 

بعضــی از اســانس هــا بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارنــد.

صنایــع کیمیاگــر آریــان اســانس، بــا توجــه بــه موقعیت اســتراتژیک 
ایــران در صنعــت چــای و گســتره تولیــد ایــن محصــول در کشــور، 
اقــدام بــه تولیــد اســانس برگامــوت یــا چــای کــرده اســت. اســانس 
ــن  ــق و بررســی تامی ــس از انتخــاب دقی ــده پ ــد ش ــوت تولی برگام
ــرم  ــدگان محت ــاز مصــرف کنن ــورد نی ــه م ــر و ذائق ــدگان معتب کنن
انتخــاب و در طــی فرآینــد تولیــد تمامــی امــور بــا در نظــر گرفتــن 

باالتریــن اســتانداردها مــورد نظــارت قــرار گرفتــه انــد

صنایع کیمیاگر آریان اسانس

s h a h d m a g a z i n
i r a n i c f . c o m
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ثبت نام بیستمین نمایشگاه بین المللی
 شیرینی و شکالت ایران

ــران از  ــی ته ــگاههای بین الملل ــی نمایش ــل دائم ــران در مح ــی ته ــگاه بین الملل ــتمین نمایش بیس
تاریــخ 22 لغایــت 25 شــهریور مــاه ســال 1400 برگــزار خواهدشــد و مقدمــات ثبت نــام متقاضیــان 

شــروع شــد.

احترامــا بــه اســتحضار میرســاند بــا توجــه بــه پیــش ثبــت نــام مشــارکین محتــرم در ســایت نمایشــگاه 
بیــن المللــی شــیرینی و شــکالت ایــران و تائیــد مــدارک ارســالی از ســوی ســتاد برگــزاری ، بدیــن وســیله 
مشــارکین محتــرم مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت  iranicf.ir   نســبت بــه رزرو غرفــه و تکمیــل مــدارک 

در تاریــخ هــای منــدرج در جــدول ذیــل نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام فرماینــد.
ــر  ــل امــکان پذی ــی غــرف در صــورت احــراز بنــد 1 شــرایط ذی ــام قطعــی و جانمائ بدیهــی اســت ثبــت ن

ــود خواهــد ب
ــر اســاس متــراژ درخواســتی و ســایر  1- تکمیــل کامــل فــرم هــا ، پرداخــت 100% هزینــه اجــاره غرفــه ب
هزینــه هــای جانبــی+ 9% مالیــات بــر ارزش افــزوده ظــرف مــدت 24 ســاعت از طریــق پرداخــت آنالیــن.

ــد  ــان را خواه ــده همزم ــارکت کنن ــد مش ــور چن ــکان حض ــام ام ــت ن ــن ثب ــه رزرو آنالی ــه اینک ــر ب 2- نظ
داشــت بدیهــی اســت اولویــت بــا مشــارکت کننــده ای مــی باشــد کــه ســریعتر جانمایــی غرفــه و تکمیــل 

فــرم اینترنتــی خــود را انجــام داده باشــد.

ــذاری  ــد، واگ ــی باش ــان نم ــه متقاضی ــه ب ــذاری غرف ــای واگ ــه معن ــذرواژه ب ــری و گ ــت کدکارب ۳-   دریاف
ــری مشــارکین از ســتاد برگــزاری  ــر اســاس تائیــد مــدارک و فعالســازی کــد کارب ــه متقاضیــان ب غرفــه ب

مــی باشــد.

شــایان ذکــر اســت در صــورت عــدم احــراز شــرایط فــوق برگــزار کننــده هیــچ گونــه مســئولیتی در قبــال 
واگــذاری غرفــه نخواهــد داشــت.

از مشــارکین محتــرم تقاضــا مــی گــردد جهــت اســتفاده  از نــرم افــزار ثبــت نــام و جانمایــی آنالیــن بــه 
راهنمــای  مربوطــه در پیوســت ســایت وکانــال مراجعــه فرماینــد یــا بــا کارشناســان ســتاد برگــزاری تمــاس 

حاصــل فرمائیــد.

 

 تا تاریخ  از تاریخ  گروه کاالیی  ردیف 

 1400/ 20/4عصر  15 1400/ 19/4صبح 10 محصوالت)صنعتی و سنتی(  1

 4/1400/ 22عصر   15 1400/ 21/4صبح  10 مواد اولیه تولیدی و بسته بندی  2

 4/1400/ 24عصر   15 1400/ 23/4صبح  10 ماشین آالت  3

 4/1400/ 27عصر   15 1400/ 26/4صبح 10 متاخرین 4

واحد کتاب نمایشگاه:  88526765ستاد اجرایی نمایشگاه:  88558066
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همــه مــا بــار هــا شــنیده ایــم کــه شــکالت فوایــدی بــرای ســالمتی دارد. اگــر چــه کــه شــکالت گاهی 
اوقــات سرشــار از قنــد و مــواد نگهدارنــده اســت کــه مزایــای آن را کاهــش مــی دهــد امــا بــا وجــود همــه 

ایــن هــا، چــه نــوع شــکالتی از همــه ســالم تــر اســت ؟

شکالت تیره و البته غیر شیرین

زمانــی کــه صحبــت بــه انتخــاب نــوع شــکالت مــی رســد، بســیار مهــم اســت کــه تاثیــر و میــزان قنــد آن در بــدن 
ــاد  ــراد افزایــش دهــد. قنــد و شــکر زی ــد خطــر چاقــی را در اف ــن مــاده مغــذی مــی توان را مشــاهده کنیــم. ای
هــم ممکــن اســت باعــث بــه هــم ریختــن ســوخت و ســاز بــدن شــود و بــه همیــن دلیــل انتخــاب شــکالت بــا 
شــیرین کننــده مصنوعــی بــه جــای شــکر واقعــی اصــاًل کار درســتی نیســت زیــرا آســیب آن بــرای روده و 
معــده بیشــتر اســت. پــس بهتریــن اســتراتژی ایــن اســت؛ شــکالتی را انتخــاب کنیــد کــه درصــد کاکائــو 
باالتــری داشــته باشــد. پــس مــی تــوان گفــت ســالم تریــن و بهتریــن شــکالتی کــه بایــد انتخــاب کنیــد، 
شــکالتی اســت کــه حداقــل 75 درصــد کاکائــو داشــته باشــد یعنــی پاســخ ســوال ” کــدام شــکالت 

ســالم تــر اســت ” شــکالت تیــره اســت.

کاکائو و آنتی اکسیدان

کاکائــو مــاده غذایــی اســت کــه حــاوی لیپیــد و محتــوای مغــذی اســت و آنتــی اکســیدان 
باالیــی دارد کــه بــه انــدازه کافــی از پیــری ســلول هــا جلوگیــری مــی کنــد و بــه کاهــش 
خطــر مــرگ زودرس کمــک مــی کنــد و احتمــال ابتــال بــه بیمــاری هــا را نیــز کاهــش 

خواهــد داد.

کاکائــو یکــی از مــواد غذایــی اســت کــه آنتــی اکســیدان بســیار باالیــی دارد و 
ــی  ــه م ــراد توصی ــع بســیاری از اف ــت. در واق ــوان آن را در طبیعــت یاف ــی ت م
کننــد کــه قهــوه را بــه دلیــل وجــود کاکائــوی تلــخ، در رژیــم غذایــی خــود 
قــرار دهیــد و مراقــب باشــید کــه کاکائــو را بــا شــکالت اشــتباه نگیریــد.

ــاد داشــته باشــید کــه شــیرین کننــده هــای مصنوعــی اصــاًل  ــه ی ب
جایگزیــن ســالم و مناســبی نیســتند زیــرا شــاخص قنــد کربوهیدرات 
ــو  ــاوی کاکائ ــم ح ــا ه ــکالت ه ــه ش ــت. هم ــیار باالس ــا بس در آن ه
ــالمی  ــه س ــد، گزین ــو دارن ــه کاکائ ــی ک ــکالت های ــط ش ــتند و فق نیس
مــی باشــند زیــرا حــاوی آنتــی اکســیدان هســتند. زمانــی کــه از ایــن 
شــکالت هــای ســالم تــر اســتفاده کنیــد، مــی توانیــد آن هــا را همــراه بــا 

میــوه، لبنیــات و دســرها میــل کنیــد.
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ه کـــــــــوتــــــــا

جــــهان کنار  و  گوشه  از   

ترجمه  :تحریریه شهد

شکالت های تابستانی سیاتل

برنــد ســیاتل )Seattle Chocolate( شــکالت هــای جدیــدی بــا 
ــد و عرضــه  ــای تابســتانی )Summer Scoops(، تولی ــام اســکوپ ه ن

ــرد. ــد ک خواه

آبنبات اسمارت سوییت با قند پایین

اســمارت ســوییت، بــا نــوآوری در تهیــه اولیــن آبنبــات هــای ســخت خــود، 
همچنــان بــه حمایــت از کمپیــن حــذف شــکر از رژیــم غذایــی، ادامــه مــی 

دهــد.
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۵1 ه جــــهانکـــــــــوتــــــــا کنار  و  گوشه  از   

جان کدبری، موسس شرکت 

ــگام  ــهر بیرمن ــری در ش ــازی کدب ــرکت شکالت س ــس ش ــی و موس ــک انگلیس ــری )John Cadbury( مال ــان کدب ج
ــه از  ــد ک ــر بودن ــه کوئیک ــزو فرق ــد وی ج ــواده ثروتمن ــد. خان ــا آم ــه دنی ــگام ب ــود. او در 12 اوت 1801 در بیرمن ب
غــرب انگلســتان بــه آن ناحیــه آمــده بودنــد. جــان بــه یــک مدرســه کوئیکــر در هارتشــیل رفــت. از آنجــا کــه در 
اوایــل قــرن نوزدهــم بــه اعضــای ایــن گــروه مذهبــی اجــازه ورود بــه دانشــگاه ها داده نمی شــد وی نیــز نتوانســت 
ــا توجــه بــه رویکــرد آشــتی جویانه ایــن  بــه دنبــال حرفــه ای همچــون پزشــکی یــا وکالــت بــرود. از دیگــر ســو ب

ــد. ــه وی باش ــورد توج ــت م ــم نمی توانس ــری ه ــغل نظامی گ ــی ش ــرد مذهب رویک

بــه ایــن ترتیــب وی نیــز چــون ســایر اعضــای ایــن فرقــه در آن روزگار، هــم و غــم خــود را معطــوف بــه تجــارت کــرد. کدبــری پــس 
از آنکــه مدتــی در نــزد یــک تاجــر چــای در لیــدز در 1۸1۸ شــاگردی کــرد، یــک خــوار بــار فروشــی در 1۸۲4 در بیرمنــگام افتتــاح 
ــا افتتــاح کارگاهــی  کــرد. او در آنجــا شــکالت های آشــامیدنی آمــاده می کــرد و در نهایــت تصمیــم گرفــت تولیــد ایــن محصــول را ب
در کروکــد لیــن توســعه دهــد. در 1۸4۲ او 1۶ نــوع شــکالت مایــع و 1۲ نــوع کاکائــو می فروخــت. در 1۸4۶بــا بــرادرش وارد شــراکت 

شــد، کمپانــی »کدبــری بــرادرز« را تاســیس کــرد و آن دو یــک ســال 
ــد. ایــن شــراکت  ــدازی کردن ــه ای در بــری اســتریت راه ان بعــد کارخان
در 1۸۵۶ بــه شــکل تراضــی بــه پایــان رســید و جــان کدبــری در پــی 
ــرکت  ــرل ش ــت. او کنت ــاره گرف ــارت کن ــرش از کار تج ــرگ همس م

خــود را بــه دو پســرش ریچــارد و جــورج واگــذار کــرد.

او علیــه حیــوان آزاری مبــارزه می کــرد و انجمــن دوســتی بــا حیوانــات 
ــن  ــکیل »انجم ــر تش ــدی ب ــع پیش درآم ــه در واق ــکیل داد ک را تش
ــواده  ــت. خان ــمار می رف ــه ش ــات« ب ــت از آزار حیوان ــلطنتی ممانع س
کدبــری بــه ایجــاد فرصت هــای شــغلی و فراهــم کــردن شــرایط کاری 
مناســب بــرای کارکنــان خــود شــهرت داشــتند. جــان کدبــری دو بــار 

ازدواج کــرد و از زن دومــش صاحــب هفــت فرزنــد شــد. 

ــه  ــری را -ب ــت، شــرکت کدب ــی کرف ــع غذای ــی صنای شــرکت آمریکای
عنــوان شــرکتی کــه در زمینــه تولیــد شــکالت، پــودر کاکائــو، 
ــال  ــد- در س ــت می کن ــس فعالی ــکالت داغ و... در انگلی ــس، ش آدام
ــد  ــال بع ــرد. دو س ــداری ک ــارد دالر خری ــه ارزش 1۶ میلی ۲010 ب
بخــش تولیــدات قنــدی کرفــت در قالــب شــرکت موندلیــز از آن جــدا 
شــد و کدبــری نیــز از آن پــس جزئــی از موندلیــز بــوده و بــه فعالیــت 

ــد.  ــه می ده ــود ادام خ
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چیپِس شکالت؛ قصه کاکائویی خانم روث و آقای ِنسِتله

ــادی در  ــرد زی ــه کارب ــرد ک ــرار می گی ــی ق ــکالت های تزئین ــته ش ــی در دس ــکالت چیپس ــا ش ــکالتی ی ــای ش چیپس ه
تزئیــن کیــک و شــیرینی دارد. دومیــن یکشــنبه مــاه مــی  بــه نــام روز جهانــی چیپــس شــکالت نامگــذاری شــده اســت 

بــه بهانــه ایــن روز در ایــن مطلــب بــا ایــن محصــول پرطرفــدار بیشــتر آشــنا خواهیــد شــد.

تاریخچه تولید چیپس شکالت 
ــا همــکاری همســرش Ken می گیــرد آن هــا  ــاز کــردن مســافرخانه کوچکــی ب ــه ب ــم روث Ruth، در ســال 19۳0 میــالدی تصمیــم ب خان
 The Toll ــل هــاوس ــای تُ ــه شــیرینی ها و غذا ه ــد. Ruth کلی ــن مســافرخانه رو تُل هــاوس The Toll House Inn می گذارن اســم ای
House Inn را شــخصا بــا اســتفاده از دســتور های خانوادگیشــون آمــاده می کــرد و بــا غــذای خانگــی و دقــت در ارائــه ســرویس خــوب، 

مسافرخانه شــان در عــرض یــک ســال محبوبیــت خاصــی پیــدا کــرد.

ــن  ــردن ای ــرای درســت ک ــود. او ب ــره ای شــکالتی ب ــی ک ــرد، کوک ــاده می ک ــافرخونه آم ــرای مس ــه روث Ruth ب ــیرینی هایی ک ــی از ش یک
دســتور، شــکالت تختــه ای مخصــوص شــیرینی پــزی رو آب و در مــواد بیســکویت مخلــوط می کــرد. یــک روز حیــن کار متوجــه شــد کــه 
شــکالت تختــه ای نــداره و بــه جــاش شــکالت نســتله ای کــه آقــای انــدرو نســتله بــه عنــوان نمونــه بهــش داده بــود رو ُخــرد کــرد و در مــواد 
ریخــت. او فکــر می کــرد کــه تکه هــای شــکالت در فــر کامــال آب می شــن و همــون کوکــی همیشــگی بدســت میــاد، ولــی شــکالت بصــورت 
تیکــه ای در شــیرینی باقــی مونــد. Ruth کوکــی جدیــد رو ســرو کــرد و وقتــی بــا اســتقبال مشــتری ها روبــرو شــد، شــروع بــه پختــن مــداوم 

ایــن کوکی هــا کــرد و بــا ایــن اتفــاق کوکــی شــکالت چیپســی Chocolate Chip Cookie در ســال 19۳۳ متولــد شــد.

نحــوه رســیدن بــه ایــن دســتور هــر چــه بــود، مــورد اســتقبال مشــتری ها قــرار گرفــت و خریــد شــکالت نســتله Nestlé بــرای تهیــه ایــن 
کوکــی توســط روث Ruth بیشــتر و بیشــتر شــد، کــه در نتیجــه بعــد از مدتــی انــدرو نســتله و Ruth بــا هــم قــرار دادی بســتند. بــر اســاس 
ایــن قــرارداد روث دســتور کوکــی شــکالت چیپســی رو بــه شــرکت نســتله Nestlé داد و بــه اون هــا تعلــق گرفــت و در مقابــل حــق اســتفاده 
از محصــوالت نســتله رو تــا آخــر عمــر بــه صــورت مجانــی پیــدا کــرد. ایــن قــرارداد در دهــه چهــل قــرن بیســتم میــالدی بســته شــد و بعــد 
از مدتــی شــرکت نســتله، شــکالت چیپســی رو بــه صــورت کارخونــه ای بــرای ایــن کوکــی تولیــد کــرد. روی بســته های شــکالت چیپســی 
ــه چشــم می خــورد. سال هاســت کــه شــرکت  ــول هــاوس Toll House Inn و پشــت بســته دســتور کوکــی روث ب ــه ت عکــس مهمانخان

نســتله عــالوه بــر شــکالت چیپســی، خــود کوکــی رو هــم در انــواع طعم هــا تولیــد و عرضــه می کنــد.

چیپس شکالت چه کاربردی دارد؟
چیپــس شــکالتی حــاوی درصــد باالیــی کاکائــو اســت کــه در مقابــل دمــای 
بــاال مقاومــت دارد و نســوز اســت. بــر همیــن اســاس شــکالت چیپســی نســوز 
نیــز نامیــده می شــود. شــکالت ها در هــر گروهــی کــه قــرار داشــته باشــند از 
ــر  ــن ام ــد و همی ــمار می آین ــه ش ــا ب ــن و پرطرفدار ترین ه ــه محبوب تری جمل
موجــب شــده تــا بــه عضــو فعالــی در کیــک پــزی و شــیرینی پــزی تبدیــل 

شــود.

ــا قهــوه ای تولیــد نمی شــود،  ــگ شــکالتی و ی ــه رن چیپــس شــکالتی تنهــا ب
ــرای تزئیــن کیک هــا و شــیرینی ها و دســر ها در رنــگ بنــدی متنــوع  بلکــه ب
و همچنیــن بــه صــورت شــکالت ســفید بــه بــازار عرضــه شــده اســت. عــالوه 
ــر رنــگ بنــدی، شــکالت چیپســی اشــکال متنوعــی ماننــد اشــکی، گــرد و  ب

یــا مکعبــی نیــز دارد.
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صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز به سامانه نیما ندارند
بر اساس مصوبات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته 
ماده دو که در ســال جاری به منظور حمایت از تولید و صادرات 
صادر شده است، صادرکنندگان دیگر الزامی به فروش ارز خود 

به سامانه نیما ندارند.
بر این اســاس صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را از 
طریق فهرســت 1000 گانه ای که از ســوی وزارت صمت تدوین شده 

است، برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند.
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرســتی را تهیه کــرده تا در قالب آن، 
اقالم مجاز به اســتفاده از ارز صادراتی برای واردات در آن جای گرفته 
و 1000 ردیف تعرفه را شامل می شــود؛ این در حالی است که به گفته 
مقامات این وزارتخانه، اگر تولیدکننده ای قصد داشــت از ارز صادراتی 
برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید خود استفاده 
کند، می تواند از طریق تشــکل های خود پیشــنهادات خود را به اتاق یا 
سازمان توســعه تجارت ایران ارایه دهد تا از طریق معاونت امور صنایع 
وزارت صمــت، کاالی مورد نظر در فهرســت مجــاز واردات در مقابل 

صادرات قرار گیرد.
======================================================

امکان مشاهده آنالین میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات
معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، از 
امکان مشــاهده اطالعات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات 

توسط صادرکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت خبر داد.
حمید زادبوم از امکان مشــاهده اطالعات میزان بازگشت ارز حاصل از 
صادرات توسط صادرکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت خبر داد 
و اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت 
ایران و اقدام ارزشــمند مرکز توســعه تجارت الکترونیکی، از این پس 
صادرکنندگان می توانند با مراجعه به ســامانه جامع تجارت و از طریق 
مســیر عملیات ارزی -مشــاهده اطالعات ارزی -بازگشت ارز حاصل از 

صادرات، میزان ایفای تعهدات ارزی خود را مشاهده کنند.
 

وی افزود: همچنیــن صادرکنندگان می توانند اطالعات بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات خود را به تفکیک روشــهای مختلف بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات شــامل فروش ارز در ســامانه نیما، واردات در مقابل 
صادرات خود ، واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر، پرداخت بدهی ارزی 
، سپرده گذاری ارزی و فروش ارز به بانکهای عامل و صرافی های مجاز را 

در فاصله زمانی حداکثر ۲4 ساعت بعد از رفع تعهد مشاهده کنند.
 

اخبار انجمن و صنعت را در سایت www.iranianacm.ir پیگیری کنید
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معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: فروش ریالی 
ثبت و تایید شــده در بازه زمانی ۲۲ فروردین 9۷ تا 1۶ مرداد 9۷ نیز 

در این سامانه قابل مشاهده است .
زادبوم اعالم کرد با دسترسی ایجاد شــده امکان گزارش گیری میزای 
ایفای تعهــدات ارزی بر اســاس روشــهای مختلف با هــدف تحلیل 
کارشناسی و ارزیابی ایفای تعهدات ارزی و همچنین تهیه گزارش های 

تحلیلی و مقایسه ای فراهم شده است .
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در صورت ارسال اطالعات مربوط به 
کوتاژهای صادراتی به تفکیک زمان صادرات و ایجاد تناظر میان ایفای 
تعهدات ارزی ایفا شــده و کوتاژهای صادراتی، امکان مشاهده وضعیت 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بر اســاس تفکیک سالهای مختلف 
فراهم خواهد شــد و در این صورت امکان استفاده از ابزارهای تشویقی 
از جمله معافیت مالیاتی، اســترداد مالیات بر ارزش افزوده ، پرداخت 
مشوق های صادراتی و همچنین ایجاد محدودیت ها به صورت متمرکز 

و بر اساس صادرات و ایفای تعهدات ارزی سالیانه فراهم خواهد شد .
======================================================

سیاست های غلط ارزی، تهدید جدی برای تجارت است
رییس ســابق سازمان توســعه تجارت اظهار داشت: در مورد 
توانمندسازی بنگاه ها هم ضعیف عمل کرده ایم، از میان حدودا 
12 هزار شــرکت حقوقی و فرد حقیقی که صادرات می کنند، 
فقط حدود 450 شرکت صادراتی هستند که 90 صادرات را در 
اختیار دارند و این رقم بسیار کم است. باید این موضوع را در 
دستور کار قرار دهیم که تعداد این شرکت ها را ساالنه به بیش 
از 1000 شرکت افزایش دهیم که مستلزم یک برنامه ریزی دقیق 

از سوی متولیان امر است.
محمدرضا مودودی در مورد وضعیت تجاری کشور اظهار کرد: شرایط 
امروز بســیار خاص اســت، تجربه تلخی را با تحریم های اخیر و شیوع 
کرونا در بخش تجارت خارجی داشــتیم که منجر به افت شدید آمارها 
در ســال های اخیر به خصوص در صادرات شــد و شــاهد آنیم که در 
طول ۵ سال گذشته در حدود 1۷ میلیارد دالر از بازار خود را از دست 
داده ایــم و حدود ۷ میلیارد دالر آن فقط مربوط به ســال 99 بوده که 

عدد بسیار بزرگی و با اهمیتی است.
وی افزود:  اگر دولت آینده می خواهد در ایجاد اشتغال و توسعه درآمد 
ارزی تجربه موفقی کســب کند بایــد در این بخش ســرمایه گذاری، 
مدیریت و برنامه ریزی جدی داشته باشــد. بخش زیادی از بازاری که 
در تحریم از دســت دادیم به علت عدم برقراری روابط بانکی و نداشتن 

پیمان های تجاری و توجه بیش از حد به بازار داخلی بوده است.
مودودی تصریــح کرد: با یک نــگاه منطقی، بخش صــادرات نفتی و 
غیرنفتی ما تنها منابع ارزی کشور است که قادر به گرداندن چرخ های 
تولیدی و تجاری داخلی است و لذا در هر دو بخش 

باید به صورت جدی برنامه  ریزی و هدف گذاری کرد. البته در بخش نفت، 
ما یک وزارتخانه بزرگ با اختیارات و امکانات زیاد داریم که تمرکز باالیی 
هم از سوی حاکمیت متوجه آن اســت و همه تالش ها هم برای تسهیل 
تجــارت نفتی و برگشــت ارز حاصل از صادرات آن اســت ولی در مورد 

صادرات غیرنفتی مسائل پیچیده تر است.
=======================================================

الزام تعیین رشته فعالیت های کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه 
اعتبارسنجی و رتبه بندی

بازرگانان بر اســاس رتبه بندی تعداد محدودی رشته فعالیت را 
می توانند ثبت نمایند. با این وجود ملزم به انتخاب تمامی رشته 
فعالیت های خود نیستند و هر زمانی می توانند رشته فعالیت های 
باقیمانده را اضافه نمایند. باید توجه داشــت که چنانچه رشته 
فعالیتی انتخاب و ثبت نهایی گردد، تا ویرایش بعدی رتبه بندی 

امکان تغییر یا حذف آن میسر نخواهد بود.

 در اطالعیه گمرک آمده است:
 

قابل توجه کاربران محترم  سامانه جامع تجارت خارجی؛
پیرو اطالع رسانی قبلی با موضوع *الزام تعیین رشته فعالیت های کارت 
بازرگانی در ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و رتبه بنــدی* توضیحات 

تکمیلی به شرح ذیل ایفاد می گردد:
1- بازرگانانــی که تا تاریخ های اعالم شــده اقدام به ثبت نهایی رشــته 
فعالیت ها در سامانه مذکور نکرده  باشــند، هیچ رشته فعالیت فعالی در 

ثبت سفارش ها نخواهند داشت.
۲- بازرگانان محترم بعد از تاریخ های اعالم شــده نیز امکان ثبت نهایی 
رشــته فعالیت ها را خواهند داشت. الزام مطرح شده در اطالعیه اصلی به 
منظور اجتناب از مشکالت احتمالی در فرایند ثبت سفارش عنوان شده 

است.
۳- بازرگانان بر اســاس رتبه بندی تعــداد محدودی رشــته فعالیت را 
می توانند ثبــت نمایند. بــا این وجود ملــزم به انتخاب تمامی رشــته 
فعالیت هــای خود نیســتند و هر زمانــی می توانند رشــته فعالیت های 
باقیمانده را اضافه نمایند. باید توجه داشــت که چنانچه رشــته فعالیتی 
انتخاب و ثبت نهایی گردد، تا ویرایش بعــدی رتبه بندی امکان تغییر یا 

حذف آن میسر نخواهد بود.
در صورت بروز هرگونه ابهام یا مشکل در خصوص ثبت رشته فعالیت ها، 
بازرگانــان محترم می تواننــد از طریق ثبت *درخواســت بازبینی* در 
ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و رتبه بندی یا *واحد مشاوره سازمان 

مدیریت صنعتی* اقدام به پیگیری نمایند.

=======================================================
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زمینه برای جهش صادرات خشکبار ایرانی فراهم شده است
تقاضا برای خرید خشــکبار مرغوب ایرانی در بازارهای جهانی 
زیاد است و صادرات خشکبار ایرانی فرصت خوبی برای توسعه 

تجارت خارجی با سایر کشورهای جهان است.

هم اکنــون کشــورهای اروپایی و در حال توســعه و حتی کشــورهای 
همسایه، محل مناسبی برای عرضه خشکبار ایرانی محسوب می شود که 

باید از این فرصت به خوبی استفاده شود.
خشکبار ایرانی مثل پسته، زعفران، خرما، انجیر، کشمش، زرشک، بادام 
و مغز از مزیت های نسبی اقتصاد ایران است که به علت اقلیم چهار فصل 

در کشور می تواند برای تولیدکنندگان سودآوری بیشتری داشته باشد.
در ســال های اخیر، روند صادرات خشــکبار ایران همواره روند صعودی 
داشــته و توجه به ایــن مقوله اقتصــادی و کیفیت آن عــالوه بر ایجاد 
اشتغالزایی در کشــور، از این بخش ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور 

می شود.
آمارهای نشــان می دهد که در دو ماهه نخست سال جاری صادرات 9۶ 
هزار تن خشکبار ایرانی به بازارهای هدف بیش از ۲1۲ میلیون دالر بوده 
است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۳۶ درصد و به 

لحاظ وزنی ۲۵ درصد رشد داشته است.
=======================================================

امکان صادرات 6 میلیارد دالری صنایع غذایی و آشامیدنی ظرف 
مدت 5 سال

معاون امور صنایع وزارت صمت، رســیدن به صادرات حداقل 6 
میلیارد دالری ظرف مدت 5 ســال را با تدوین و اجرای برنامه 

عملیاتی زنجیره ارزش صنعت غذا امکان پذیر دانست.

مهدی صادقی نیارکی در جلســه بررسی پیشــنهادات برنامه عملیاتی 
زنجیره ارزش صنعت غــذا که با حضور علــی آقامحمدی »عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی معاونت بررســی دفتر 
مقام معظم رهبری« و تشــکل های تخصصی و واحدهــای برتر صنایع 
غذایی برگزار شــد، با بیان این مطلب، افزود: تشکیل کنسرسیوم تولید 
صادراتی، برندینگ و بازاریابی، فروشگاه های زنجیره ای، سرمایه گذاری 
و تولید بدون کارخانه در چارچوب سند راهبردی صنعت غذا مدنظر قرار 

گرفته خواهد شد.
وی با تشریح برخی ظرفیت های صنعت غذایی بیان کرد: وابستگی ها به 
واردات در این حوزه حداقلی و میزان ارزآوری آن زیاد اســت، تاب آوری 

در این حوزه باالست و سبب امنیت پایدار خواهد شد.
تدوین برنامه عملیاتی کنسرسیوم تولید و صادرات صنعت غذا

معاون امــور صنایع وزارت صمت با اشــاره بــه اینکه برنامــه عملیاتی 
کنسرســیوم تولید و صادرات صنعت غذا تدوین شده است، گفت: برنامه 

زنجیره ارزش صنعت غذا نیز با محوریت مشارکت حداکثری و فعاالنه 
بخش خصوصی به زودی تدوین و در حضور وزیر صمت ارایه خواهد 

شد.
صادقی نیارکی بــا یادآوری اینکــه برنامه عملیاتی توســعه صنعت 
پوشاک و کفش با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد، 
گفت: در این برنامه 4 موضوع تولید، تأمین و لجســتیک، بازاریابی و 

فروش و همچنین زیرساختها مورد توجه قرار گرفت.
گفتنی اســت که در این جلسه تشکل های تخصصی بخش خصوصی 
به بیان مهمترین نقطــه نظرات خود در زمینه تدوین برنامه عملیاتی 
زنجیره ارزش صنعــت غذایی پرداختند و مقرر شــد تــا کمیته ای 
متشــکل از فعالین این بخش برای تدوین و نهایی سازی این برنامه 

تشکیل و جسات آن در اسرع وقت برگزار گردد.
=====================================================

خودکفایی به شرط توجه؛ کامی که با شکر ایرانی شیرین می 
شود

سال هاست ســخن از خودکفایی در تولید شکر و حل معضل 
گرانی آن شنیده می شود اما این روند چگونه محقق خواهد 

شد؟
ماجرای افزایش قیمت شکر و عرضه باالتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم 
بازار از سال گذشــته در کشور آغاز شد که بســیاری از فعاالن بازار، 

چند نرخی بودن شکر را علت اصلی این گرانی ها مطرح کردند.
بررســی ها از ســطح بازار نشــان می دهد که  با اتمام ماه رمضان و 
عرضه شــکر های تنظیم بازاری، قیمت هر کیلو شــکر با نرخ 1۵ تا 
۲0هزار تومان در مغازه های سطح شهر عرضه می شود که با ازدیاد 
تقاضا همزمان با پیک مصرف احتمــال مجدد افزایش قیمت در بازار 

وجود دارد.
گرچه در سال 9۶ با تولید ۲ میلیون تن شــکر به خوداتکایی نسبی 
دســت یافتیم، اما اتخاذ سیاست های نامناســب در خصوص قیمت 
خرید تضمینی منجر به شکســت این طرح شــد و هم اکنون کار به 
جایی رســیده که برای تامین نیاز کشــور چاره ای جز واردات یک 

میلیون تن شکر نداریم.
بسیاری از مســئوالن براین باورند که افزایش  حدود ۲ برابری قیمت 
خرید تضمینی چغندر قند از ۸40 به 1۲4۷ تومان در ســال زراعی 
1400_99 ، تاثیر خشکســالی بــر کاهش تولیــد و افزایش قیمت 
جهانی شــکر از علل اصلی گرانی این کاال در بازار به شــمار می رود 
که با توسعه کشــت چغندرقند پاییزه و استمرار سیاست حمایتی از 

کشاورزان دستیابی به خوداتکایی تولید شکر شدنی است. 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین علل گرانی بازار 
شکر، ناکامی خودکفایی شــکر و راهکار بی نیازی از واردات و تامین 

صد درصدی نیاز کشور در داخل با خبر شویم
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