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Wheat Starch
﹡︪︀︨︐﹤ ﹎﹠︡م

Glucose
﹎﹚︤﹋﹢

Wheat Gluten
﹎﹚︡﹠﹎ ﹟︑﹢م

﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹩︐︫﹢
﹋﹫﹉ و ﹋﹚﹤﹢
︨︦ ﹞︀︤﹡﹢

︑︀﹁ ﹩و ﹎︨︤︀زی
﹞︣︋︀ ︨︀زی
︋︧︐﹠ ﹩و ︨︦ ﹋︙︀پ

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

︫︣﹋️ ︫︡﹠﹤ آران )︨︀﹞︀︠ ﹩ص(
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﹡︪︀︨ـ︐﹤﹁ـ﹢ق︑︭﹀ــ﹫﹤﹚︎،ـ️︋︀﹠ـــ︡ر
و ﹎﹚ـــ﹞﹢ـ︀︑ـ﹫ــ﹟

Maltose
ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺎﻟﺘﻮز

آ︋﹠︊︀ت﹨︀ی ︨️ و ژ﹛﹤ای
︋︧︐﹠ ﹩ژ﹛﹤﹐﹢︭﹞ ،ت
ژ ﹩﹠﹫︑﹐و ︎︀︨︐﹫﹏
﹡︀﹨﹤︋︀︫﹢ی ﹎︀زدار ،آ︋﹝﹫﹢ه﹨︀

Maltodextrin
ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ

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

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه:ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﻓﻮقﺗﺼﻔﯿﻪ ،ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﻣﺎﻟﺘﻮدﮐﺴﺘﺮﯾﻦ  ،ﻣﺎﻟﺘﻮز ،دﮐﺴﺘﺮوز ﻣﺎﯾﻊ
و اﻧـﻮاع روﻏـﻦ ﻫـﺎی ﺧﻮراﮐــﯽ ﺧــﺎص
و ﺧﻮراک دام ،ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

Corn Starch
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ذرت

﹡︀﹡ـ﹢اـ﹩
ا﹡﹢اع ︨︦
︨﹢پ﹨︀ی ﹡﹫﹝﹤ آ﹞︀ده
﹋︀︾︨︢︀زی و ورق︨︀زی

ﺷـﺮﮐﺖ ﺻﻨﻌﺘـﯽ ﮔـﻠﺸـﻬـﺪ ﻧﻘـﺶ ﺟﻬـﺎن )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

Glucose
ﮔﻠﻮﮐﺰ

﹞︽︤ی ﹋﹫﹉ و ﹋﹚﹤﹢
︋︧︐﹠ ﹩و د︨︣﹨︀ی ﹛︊﹠﹩
ا﹡﹢اع ﹎︤ و ﹚﹢ا
﹞︣︋︀ و ﹋﹠︧︐︀﹡︐︣ه ﹞﹫﹢ه︗︀ت
www.golshahd.com
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زنبور زمان می مکدش.
آنچه می ماند عسل خاطره هاست....

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
جمشید مغازه ای
سردبیرتحریریه:
علی اکبر علیان نژادی
دبیر اجرایی:
محمد علی شریف
مدیر فنی و هنری:
حمیدرضامغازه
کارشناس علمی:
زهرا علی درزی
تحقیق و ترجمه:
مریم خان بیگی
همکاران این شماره:
زهرا ســیاح نیری ،ملیکا لطیفی  ،نرگــس مغازهای و خانــم نیکدل،فرزانه
کسائیان ،رویا لسانی ،سیاوش احمدزادگان،
ویراستار:
زهرا کساییان ،محمد دربانی
طراحی گرافیک وصفحه آرایی :
آتلیه گیان گرافیک
بازرگانی و تبلیغات:
سعید زحمتکش
آدرس انجمن صنفی شیرینی و شکالت :
خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی ،کوچه نادر پالک  ،12طبقه 2
تلفن انجمن صنفی شیرینی و شکالت :
88558066
مجری طرح:
شرکت گیان گرافیک
آدرس دفتر تحریریه و صفحه بندی مجله:
خیابان بهشتی  ،خیابان پاکستان ،کوچه حافظی ،پالک  ،۱۸واحد ۳
تلفن دفتر تحریریه و بازرگانی :
88526765
09374306033
پست الکترونیکی:
Shahd_Mag@yahoo.com
صفحه اینستاگرام:
shahd_magazine
حقوق قانونی مطالب منتشر شده شهد متعلق به " انجمن صنفی صنایع بیسکوئیت شیرینی و
شکالت"بوده و هر گونه استفاده از آنها بدون ذکر منبع "نشریه شهد" پیگرد قانونی دارد.
نشريه شهد در ویرایش مطالب آزاد است

بانک ها در سال  99چقدر وام دادند؟

27

اسانس چای (برگاموت)
32

instagram: shahd_magazine

www.iranianacm.ir

18

s h a h d m a g a19
zin
iranicf.com

19

موانع را بردارید ،تولید جهش میکند

علی اکبر علیان نژادی  -سردبیر

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

دولــت ســیزدهم تــا چنــدی دیگــر ســکاندار قــوه مجریــه میشــود 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 دولتهــا علیرغــم شعارهایشــان
بــه آن تــن مــی دهنــد و مشــکالت متعــددی را در زمینــه هــای مختلــف اعــم؛ تامیــن ،تولیــد و صــادرات
ایجــاد میکننــد.
در بودجــه  1400کــه توســط دولــت دوازدهــم ارائــه شــده مجــدد میبینیــم کــه مبنــای ریالــی ارز در آن
بصــورت  4نرخــی لحــاظ شــده اســت دولــت  ۴نــرخ ارز را در الیحــه پیشــنهاد داده اســت کــه شــامل ارز
 ۴۲۰۰تومانــی ،ارز  11هــزار و  ۵۰۰تومانــی ،ارز  ۱۷هــزار و  ۵۰۰تومانــی و ارز حــدود  ۲۵هــزار تومانــی بــوده
اســت.
زیربنایــی کــه خــود یکــی از موانــع جــدی صنعــت اســت و بســتری اســت کــه فســاد را بیشــتر و بیشــتر
میکنــد ،دیگــر مشــکل ایــن سیســتم عــدم شــفافیت اســت کــه رانتهــا 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 هزینـهای 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  1400اســت.
در اینجــا ســوال پیــش مــی آیــد کــه فــروش نفتــی کــه بــا مشــکالت عدیــده همــراه اســت نمیتوانــد 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 برنامهریــزی بودجـهای 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.
ـی بیمــار ،کــه بصــورت عادالنــه در جامعــه مســتقر نشــده
ـ
مالیات
ـتم
چنــد نرخــی بــودن ارز ،رانتهــا و سیسـ
ِ
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  ۴۷۵میلیــون دالر (کاهــش
حــدود  ۱۸درصــدی) رســید .ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات انــواع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت در
ســال  ۱۳۹۸حــدود  ۵۸۰میلیــون 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
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مهمتریــن آثــار صنعــت نمایشــگاهی در انتقــال تبــادل ،ســرمایهگذاری و ارتقــای کمــی و کیفی اســت،
نمایشــگاهها ،ســرمایهگذاری 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 ،میتوانــد یــک راهــکار مهمــی بــر بــرون رفــت از ایــن شــرایط باشــد.
جمشــید مغــازه ای دبیــر انجمــن شــیرینی و شــکالت بــا بیــان
ایــن مطالــب گفــت :خســارت کرونــا در بخــش نمایشــگاهها بالــغ
بــر  ۱۰۰میلیــارد دالر در جهــان طــی ســال  ۲۰۲۰اعــام شــده
اســت و  ۲۲۴میلیــارد دالر از درآمــد نمایشــگاهی بــه دلیــل ضــرر
اقتصــادی ناشــی از آن ،حاصــل نشــده اســت ،نزدیــک بــه ســه هــزار
نمایشــگاه در دنیــا لغــو شــد و  ۱۲۴میلیــارد دالر بــرای غرفــهدار
و نمایشــگاهداران خســارت وارد شــد.که خــود همیــن آمــار نشــان
مــی دهــد کــه صنعــت نمایشــگاهی نیــز خســارت جــدی در بحــران
کرونــا دیــده اســت.
وی تاکیــد کــرد :حضــور مشــارکتکنندگان خارجــی از جملــه

شــرکتهای نمایشــگاهی بینالمللــی ،همــواره بایــد در یــک انســجام
اقتصــادی بیــن تمامــی عوامــل موثــر کشــور صــورت پذیــرد.
تعامــل بــا نمایشــگاه هــای بیــن المللــی بــا رفــع موانــع
اقتصــادی
جمشــید مغــازهای دبیــر انجمــن صنفــی شــیرینی و شــکالت بــا
بیــان اینکــه بــه عنــوان برگــزار کننــده نمایشــگاه تخصصــی صنعــت
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
کــه معتبرتریــن رویــداد صنعتــی جهــان در ایــن صنعــت هســت
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اشــاره کنیــم کــه بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی موجــود متاســفانه
بــه ســرانجام مــورد نظــر نرســیده اســت
دیپلماسی اقتصادی وظیفه کلیدی دولت
دیپلماســی اقتصــادی یکــی از شــرح وظایــف کلیــدی در دولــت
هــا بایــد باشــد ،همانطــور کــه مــی دانیــم صنعــت نمایشــگاهی نیــز
ویتریــن ایــن دیپلماســی اســت کــه موجــب رونــق در بخــش اقتصــاد
و تولیــد هــر کشــوری مــی شــود.
وی ادامــه داد :مــا امــروزه شــاهد نمایشــگاههای دورهای در
کشــورهای مختلــف نیــز هســتیم کــه بــا نامهــای واحــد ،نقــش
نمایشــگاهی ســیار را در ارتباطــات اقتصــادی صنعتــی ایفــا میکنــد و
در ایــن جــا بایــد اذعــان کــرد کــه نهادهــا و ســفارتخانهها در ایجــاد
زنجیــرهی نمایشــگاهی در موضــوع نمایشــگاههای ســیار و معرفــی
نمایشــگاههای معتبــر داخلــی بــه دیگــر کشــورها نقــش پررنگــی دارد
و دســتاوردهای تجــاری بزرگــی را بــرای صنعــت کســب مــی کنــد.
مغــازه ای بــا اشــاره بــه موقعیــت کنونــی صنعــت نمایشــگاهی
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
رشــد در قاعــده ملــی و بیــن المللــی بیمــار اســت کــه هنــوز هــم
اقــدام موثــر ،متحــد و منســجمی را در راســتای بهینــه ســازی ایــن
زیرســاخت و نزدیــک شــدن بــه اســتانداردهای جهانــی شــاهد نبودیــم.
و نیســتیم ،بــه همیــن خاطــر در بخــش بیــن المللــی شــاهد نقــش
آفرینــی محکمــی در اقتصــاد بــر بســتر نمایشــگاهی نبودیــم.

به دلیل مشکالت ناشی از تحریم و همهگیری
کوید  ،۱۹صادرات این محصوالت در سال گذشته
به  ۴۷۵میلیون دالر (کاهش حدود  ۱۸درصدی)
رسید .این در حالی است که صادرات انواع
بیسکویت ،شیرینی و شکالت در سال  ۱۳۹۸حدود
 ۵۸۰میلیون دالر بوده است.

قیمت مواد اولیه در سالهای اخیر به شکل
سرسام آوری افزایش داشته ،اما تولید کنندگان
شیرینی و شکالت نمیتوانند افزایش قیمت
زیادی اعمال کنند؛ چرا که بازار خود را بیش از
پیش از دست خواهند داد.
نقدینگــی باالیــی کــه بــه ســمت تولیــد نیامــده ،نفــس
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
اســت و روز بــه روز نقــش حمایتــی و پشــتیبانی را در عرصههــای
مختلــف توســط دولتهــا 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.
دالیــل برتــری نمایشــگاه هــا بــر ارتبــاط وفادارانــه
اقتصــادی
وی بــا اشــاره بــه تاثیــرات برگــزاری نمایشــگاهها عنــوان کــرد:
اگــر بخواهیــم بــه عوامــل تاثیرگــذار بــر ارتباطهــای میــان فــردی
اشــاره کنیــم ،بایــد بــه تاثیــر ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی حتمــا
اشــاره کنیــم ،محققــان معتقدنــد کــه ارتبــاط غیرکالمــی شــامل
زبــان بــدن و حــاالت لحنــی  ۹۳درصــد در برقــراری ارتبــاط موثرنــد
و تنهــا  ۷درصــد ارتبــاط کالمــی مــی توانــد تاثیرگــذار بــر برقــراری
ارتبــاط وفادارانــه شــود .حــاال نقــش نمایشــگاه و دیدارهــای متعــدد
بســیار مشــخصتر مــی شــود کــه جایــگاه بیبدیــل نمایشــگاهها
در توســعه ارتباطــات اقتصــادی هنــوز انکارناپذیــر اســت.
صــادرات شــیرینی و شــکالت بــا کمتــر از یــک ســوم
ظرفیــت!
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکویت ،شــیرینی و
شــکالت ایــران از کاهــش تقاضــا و افزایــش «سرســام آور»

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

وی عــدم برنامهریــزی قابــل اعتمــاد و بلنــد مــدت ،عــدم مدیریــت
در اســتفاده نمایشــگاههای 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؟
وی بــا تاکیــد بــر برگــزاری بهتــر نمایشــگاه هــا ،نقــش دولــت و
مســووالن دولتــی در ایجــاد زیرســاختها و امکانــات نمایشــگاهی،
را مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت :در رشــد اقتصــادی نقــش دولتهــا
و حکومتهــا حمایــت بیشــتر و مانــع زدایــی از ســر راه کســانی
اســت کــه اقــدام بــه تولیــد و اشــتغال میکننــد و بخــش خصوصــی،

شــرکتها و اتحادیههــا هــم نقــش ســرعت بخشــیدن بــه چــرخ
تولیــد را دارنــد.
مغــازه ای بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه اینکــه شــعار چنــد ســال
گذشــته مقــام معظــم رهبــری بــر محــور اقتصــاد و تولیــد بــوده
اســت ،پرســید؛ آیــا اقــدام پررنگــی را در تحقــق ایــن شــعارها شــاهد
بودیــم؟ امســال نیــز کلیــدواژه ی پشــتیبانی و مانــع زدایــی را بــه
عنــوان شــعار ســال  ۱۴۰۰توســط مقــام معظــم رهبــری شــاهد
بودیــم ولــی در همیــن  ۲مــاه و نیــم نیــز صنعــت بــا چالشهــای
بســیار زیــاد همــراه اســت کــه مهمتریــن آن تامیــن مــواد اولیــه بــا
ثبــات اقتصــادی اســت .
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قیمــت مــواد اولیــه خبــر داد و گفــت :در صــورت رفــع
مشــکالت ،امــکان صــادرات  ۱.۵میلیــارد دالری شــیرینی
و شــکالت بــه کشــورهای همســایه وجــود دارد ،امــا ســال
گذشــته ایــن رقــم  ۴۷۵میلیــون دالر بــود.
جمشــید مغازهای از کاهش صادرات شــیرینی و شــکالت در ســال
گذشــته خبــر داد و گفــت :بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از تحریــم و
همهگیــری کویــد  ،۱۹صــادرات ایــن محصــوالت در ســال گذشــته
بــه  ۴۷۵میلیــون دالر (کاهــش حــدود  ۱۸درصــدی) رســید .ایــن
در حالــی اســت کــه صــادرات انــواع بیســکویت ،شــیرینی و شــکالت
در ســال  ۱۳۹۸حــدود  ۵۸۰میلیــون 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
اســت ،تصریــح کــرد :البتــه بخشــی از صــادرات هــم بــه اروپــای
شــرقی ،روســیه ،چیــن و مقــدار کمــی هــم بــه آمریــکا انجــام
میشــود.
البتــه بــه گفتــه دبیــر انجمــن صنفی صنایع بیســکوئیت ،شــیرینی

شــکل سرســام آوری افزایــش داشــته ،امــا تولیــد کننــدگان شــیرینی و
شــکالت نمیتواننــد افزایــش قیمــت زیــادی اعمــال کننــد؛ چــرا کــه
بــازار خــود را بیــش از پیــش از دســت خواهنــد داد.
شکری که باید  ۶۵۰۰تومان باشد را دو برابر میخریم
مغــازهای دربــاره مشــکالت تأمیــن مــواد اولیــه افــزود :قیمــت هــر
کیلــو شــکر ســال گذشــته حــدود  ۶۵۰۰تومــان بــود و حــاال دو برابــر
شــده و بــه بیــش از  ۱۲هــزار تومــان رســیده اســت .قیمــت روغــن
نیــز در دو مقطــع  ۴۵تــا  ۵۰درصــد افزایــش یافتــه اســت .تامیــن آرد
نیــز دشــوار شــده؛ چراکــه شــیرینی و شــکالت کاالی لوکــس محســوب
میشــود و آرد بایــد در بــازار آزاد تهیــه شــود کــه قیمــت آن از حــدود
هــر کیلــو  ۱۰۰۰تومــان بــه  ۵۵۰۰تومــان رســیده اســت؛ بنابرایــن
کمــاکان بحــران وجــود دارد .در مقاطعــی قیمتهــا بــاال مــی رود و در
مقاطعــی تامیــن مــواد اولیــه بــا مشــکل مواجــه میشــود .بــرای مثــال
در حــال حاضــر بــا وجــود اینکــه قیمــت هــر کیلــو شــکر  ۶۵۰۰تومــان
اعــام شــده ،تامیــن آن ممکــن نیســت و تولیدکننــدگان مجبــور بــه
تهیــه ایــن محصــول از بــازار آزاد بــه قیمــت باالتــر هســتند.
مجوز خرید گندم ،فقط برای  ۰.۱نیاز
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و شــکالت ،در حــال حاضــر صــادرات ایــن محصــوالت بــا کمتریــن
ظرفیــت انجــام میشــود؛ چــرا کــه تنهــا در کشــورهای اطــراف،
بــازار  ۱.۵تــا  ۲میلیــارد دالری صــادرات وجــود دارد؛ بنابرایــن اگــر
بســترها از جملــه رفــع شــدن مشــکالت ناشــی از تحریمهــا ،نقــل و
انتقــاالت پولــی و تامیــن مــواد اولیــه رفــع شــود ،امــکان صــادرات
تــا  ۱.۵میلیــارد دالری در ســال بــه کشــورهای اطــراف وجــود دارد.
شیرینی و شکالت ،کاالی لوکس شد
مغــازهای همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره وضعیــت تقاضــا
در ایــن بــازار اظهــار کــرد :محصــوالت مــا یــک کاالی لوکــس اســت
کــه در ســبد مصرفــی مــردم نیســت و اولویــت ســوم و چهــارم
مصرفکننــدگان اســت؛ بنابرایــن هرچــه قــدرت خریــد مــردم
کاهــش یابــد تقاضــا بــرای مصــرف ایــن محصــوالت کاهــش پیــدا
میکنــد .در حــال حاضــر نیــز مــردم عمومــاً بــه دنبــال تامیــن
کاالهــای اساســی هســتند و اگــر پــول اضافــی داشــته باشــند
شــیرینی و شــکالت هــم تهیــه میکننــد .البتــه در رابطــه بــا
کاهــش تقاضــا ،شــیوع ویــروس کرونــا ،گرانــی و تــورم نیــز مزیــد
بــر علــت شــده اســت.
افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه
بــه گفتــه وی قیمــت مــواد اولیــه در ســالهای اخیــر بــه

وی افــزود :در زمینــه تامیــن گنــدم نیــز اجــازه واردات بــه تولیــد
کننــدگان داده نمیشــود و اگــر هــم ایــن اجــازه داده شــود ،بــرای
تولیدکننــدگان کیلویــی  ۸۰۰۰تومــان تمــام میشــود کــه صرفــه
اقتصــادی نــدارد .در داخــل نیــز بــرای خریــد از کشــاورز بایــد مجــوز
دریافــت شــود ،امــا بــرای کارخانـهای کــه بیــش از  ۵۰۰تــن گنــدم
نیــاز دارد فقــط مجــوز خریــد  ۵۰تــن صــادر میشــود و اگــر مابقــی
نیــاز خــود را از بیــرون تهیــه کننــد هــم میگوینــد قاچــاق بــوده
اســت.
دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع بیســکوئیت ،شــیرینی و شــکالت
در پایــان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره میــزان افزایــش قیمــت نیــز
گفــت :در ســال گذشــته در مقاطعــی افزایــش  ۱۵و  ۲۰درصــدی
اعمــال شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن میــزان افزایــش قیمــت
مــواد اولیــه ،تولیــد کننــدگان نمیتواننــد محصــوالت خــود را بــا
ضــرر بفروشــند .در حــال حاضــر آنهــا کاالهــای خــود را در ســبد
میفروشــند؛ یعنــی بــرای برخــی از آنهــا ضــرر میکننــد و بــرای
برخــی ســود میکننــد تــا موازنــه برقــرار شــود امــا افزایــش قیمــت
در ســال جــاری بــا احتیــاط خواهــد بــود ،چــرا کــه افزایــش قیمــت
بیرویــه نوعــی خودزنــی اســت.
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ابرچالش مواد اولیـه در کمین تولیـد
چالشهــای حــوزه تولیــد بســیارند و نمیتــوان 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
روبــهرو میشــود و ایــن افزایــش قیمتهــا جــدا از رشــد شــدید مــواد اولیــه بســتهبندی و کارتــن اســت کــه در
مجمــوع باعــث میشــود هزینههــای تولیــد رشــد قابــل توجهــی را تجربــه کنــد.
متاســفانه ایــن مســاله از بزرگتریــن مشــکالت مــا و همــه همــکاران مــا در ایــن صنعــت اســت کــه هــم در بعــد خریــد
مــواد اولیــه داخلــی و هــم وارداتــی مشــاهده میشــود .بــه عبارتــی ،در داخــل نوســانات قیمــت مــواد اولیــه و در حــوزه
واردات ،نوســان شــدید قیمــت ارز باعــث شــده خریــد مــواد اولیــه و ماشــینآالت بــا چالشهــای زیــادی روب ـهرو باشــد
کــه همیــن امــر باعــث بــه تعویــق افتــادن قســمت عمــدهای از پــروژه طــرح و توســعه و ضعیــف شــدن نقدینگــی شــده
اســت .متاســفانه دولــت نیــز در ایــن مــدت نــه تنهــا حمایتــی از تولیــد در برابــر ایــن نوســانات قیمتــی و مشــکالت
ناشــی از آن نکــرده اســت؛ بلکــه بعضــا بــه خاطــر قوانیــن غلــط ،حتــی مشــکالت را افزایــش داده اســت.
ایــن وضعیــت در شــرایطی اســت کــه بنگاههــای فعــال در حــوزه صنایــع غذایــی بــرای توســعه مزیتهــای رقابتــی خــود
نیازمنــد تامیــن مــواد اولیــه باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب هســتند .تولیدکننــدگان حــوزه موادغذایــی در ســالهای
اخیــر توانســتهاند در حــوزه صــادرات موفقیتهــای خوبــی را کســب کننــد و برندهــای ایرانــی توانســتهاند بازارهــای
مناســبی را در اختیــار بگیرنــد کــه رشــد هزینههــای مــواد اولیــه ایــن فرصــت را از آنــان خواهــد گرفــت.

بــر ایــن اســاس در ســال «تولیــد؛ پشــتیبانیها و مانعزداییهــا» دولــت بایــد بــه یــک نیــاز جــدی تولیدکنندههــا
توجــه کنــد و آن جلوگیــری از ســلب قــدرت تفکــر و برنامهریــزی تولیدکننــده اســت .سیاس ـتهای دولــت در دو ســال
گذشــته قــدرت خالقیــت ،تفکــر و برنامهریــزی را از تولیدکننــده گرفتــه اســت و باعــث شــده تولیدکننــده از قــرارداد
بنــگاه خــود مطمئــن نباشــد .افزایــش شــدید قیمــت مــواد اولیــه یکــی از آن موضوعاتــی اســت کــه افــق برنامهریــزی
را بــرای تولیــد تیــره و کــدر میســازد و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت قــادر اســت بــا سیاس ـتگذاریهای درســت
در حــوزه تامیــن بــه موقــع مــواد اولیــه مشــکل را تــا حــدی برطــرف ســازد کــه متاســفانه در ایــن زمینــه در ســالهای
گذشــته توفیقــی حاصــل نشــده و کمبــود مــواد اولیــه ماننــد روغــن و شــکر و ...شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت.
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نکتــهای کــه در ایــن میــان حائــز اهمیــت اســت آن اســت کــه تولیدکننــدگان حــوزه صنایــع غذایــی بــا مشــکالت
متعــددی در شــرایط تحریــم روبــهرو بــوده و هســتند .مشــکالت و هزینههــای ناشــی از نقــل و انتقــال ارز و بازگشــت
منابــع ناشــی از فــروش بــه خــودی خــود میتوانــد 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.
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صــداي
مديـران
مهمترین موانع تولید از دیدگاه مدیران
ســالی کــه بــه نــام «تولیــد ،پشــتیبانیها ،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
مانــع هــای تولیــد برمــی دارد؟
حال ببینیم مدیران صنعت مهمترین موانع تولید را در چه می دانند:
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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 ( اقلیــت)
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
ادامــه داشــته باشــد تولیــد روی خوشــی در ارتقــاء تکنولــوژی ،پاییــن
آوردن قیمــت تولیــد ،عــدم دســتیابی بــه رقابــت ســالم هــم در داخــل و
هــم در خــارج از کشــوز میســر نخواهــد بــود.
اصالح نظام بانکی ،اصالح قوانین مالیاتی و قوانین کار
صنعــت غــذا در بحــث عــام و صنعــت شــیرینی و شــکالت بطــور خــاص

بعنــوان یکــی از صنایــع پیشــرو در صنایــع غذایــی نقــش بســیار موثــر و
تعییــن کننــده ای در توســعه اقتصــادی بویــژه در شــرایط حســاس فعلــی
ایفــاد مــی کنــد .توجــه ویــژه بــه ایــن بخــش از اقتصــاد کشــور عــاوه بــر
تأمیــن نیــاز هــای داخلــی و امنیــت غذایــی فرصتــی بــرای ارز آوری بــا
صــادرات خواهــد شــد.
تولیــد کننــدگان ایرانــی بــر اســاس پتانســیل هــای موجــود امکانــات باالیــی
بــرای صــادرات در اختیــار دارنــد .بــازار  400میلیــون نفــری اطــراف ایــران
یکــی از بهتریــن فرصــت هــا بــرای رونــق صــادرات غیرنفتــي بــا توجــه بــه
نیــاز غذایــی آنهاســت.
اصــاح نظــام بانکــی ،اصــاح قوانیــن مالیاتــی و قوانیــن کار از ملزومــات
بســتر ســازی بــرای حرکــت رو بــه رشــد در حــوزه تولیــد صنایــع غذایــی
اســت.
کاهــش ســود بانکــی بــرای تولیــد کننــدگان صنایــع غذایــی ،کاهــش مالیــات
عملکــرد ،مبــارزه بــا رانــت و فســاد ،مبــارزه بــا قاچــاق مــواد غذایــی ،رفــع
تأمیــن مشــکالت مــواد اولیــه میتوانــد موجــب ترغیــب و حمایــت تولیــد
کننــده و زمینــه ســاز توســعه تولیــد گــردد.
امیــد اســت بــا حمایــت هــا و پشــتیبانی هــای واقعــی مســئولین و مانــع
زدایــی هــا رشــد و توســعه واقعــی تولیــد را محقــق نمائیــم.
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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
عرضــه محصــوالت بــا کیفیــت مناســب مــی باشــد کــه الزمــه ایــن امــر
تامیــن مــواد اولیــه بــا کیفیــت و در دســترس بــودن آن میباشــد و بــا توجــه
بــه اینکــه در دو ســه ســال گذشــته ،بخاطــر تحریــم هــای ظالمانــه ای
کــه صــورت گرفتــه و بحــث قیمــت ارز درکشــورمان ،عمــده تریــن مشــکل
واحدهــای تولیــدی تامیــن مــواد اولیــه بــا کیفیــت بــوده و ســعی بــر ایــن
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
نقــش موثــری در حــل بخشــی از مشــکالت و موانــع تولیــد و همچنیــن
اشــتغال زایــی و کارآفرینــی واحدهــای تولیــدی داشــته باشــیم.
کیفیــت مــواد اولیــه مصرفــی ،ثابــت نگــه داشــتن و اســتمرار کیفیــت آن
در واحــد هــای تولیــدی مســئله مهمــی اســت کــه مــا ســعی داشــتیم در
تامیــن مــواد اولیــه از منابعــی اســتفاده کنیــم کــه عــاوه بــر اینکــه کیفیــت
ابتــدا بــه ســاکن آنهــا در ســطح عالــی باشــد ،بتواننــد ایــن کیفیــت را در
طــول ســالیان متوالــی بــه صــورت مســتمر حفــظ نماینــد .بنــده معتقــد
هســتم واحدهــای تولیــدی کــه مبنــای اصلــی آنهــا تولیــد محصــوالت بــا
کیفیــت مــی باشــد ،در کنــار اســتمرار ایــن کیفیــت موفــق تــر خواهنــد بــود
و پیشــرفت بهتــری خواهنــد داشــت .همانطــور کــه در دو ســه ســال اخیــر
شــاهد رشــد و پیشــرفت واحدهــا و مجموعــه هایــی بودیــم کــه در کنــار
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.

جواد فشنگچی

گروه صنعتی اطهر

حسین شیوایی

تامیــن مــواد اولیــه و عــدم ثبــات قیمــت مهمتریــن مانــع تولیــد
است
مشــکالت تامیــن مواداولیــه و عــدم ثبــات قیمتهــا از مهمتریــن مانــع
تولیــد اســت و همچنیــن خاموشــی مکــرر بــرق و افزایــش هزینههــای
انــرژی بــه همــراه کمبــود نقدینگــی بــا توجــه بــه تخصیــص ســهمیهها از
جملــه آرد ،شــکر ،روغــن در ازای پرداخــت نقــدی از چالــش هــا و موانعــی
اســت کــه صنعــت را بــا مشــکل جــدی همــراه کــرده اســت.

پایا صنعت سلیمی

شهرام سلیمی

تدوین قوانین دست و پاگیر بصورت جامع
مهمتریــن موانــع تولیــد از دیــد بنــده تدویــن قوانیــن دســت و پاگیــر
بصــورت جامــع  ،بــدون در نظــر گرفتــن قشــر یــا صنــف خــاص و اجــرای
آنهــا بصــورت ســلیقه ای مــی باشــد.

احمد رضائی

کیمیا چاشت ترشیز (بیسکوتو)

نوســان شــدید قیمــت مــواد اولیــه و کمبــود روغــن از مــوارد عمــده ای
اســت کــه امــروز صنعــت را دســتخوش مشــکالت کــرده اســت

محمد رضا واعظ شوشتری

شرکت نگین عسل هرند

 4عامل مهم چالش در تولید
 -1رفع تعهدات ارزی
 -2مالیات ارزش افزوده و عملکرد
 -3کاهــش قیمــت دالر درصورتــی کــه قیمــت مــواد اولیــه در حــال
افزایــش اســت .
 -4اســتان اصفهــان درخصــوص توزیــع عادالنــه مــواد اولیــه مظلــوم واقــع
شــده اســت

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

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
ادامــه داشــته باشــد تولیــد روی خوشــی در ارتقــاء تکنولــوژی ،پاییــن
آوردن قیمــت تولیــد ،عــدم دســتیابی بــه رقابــت ســالم هــم در داخــل و
هــم در خــارج از کشــوز میســر نخواهــد بــود.

گرجی
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علی میربلوکی
مدیرعامل مجتمع چاپ و بسته بندی راماپک

هفت مانـع موجود در صنـعت
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 قطع ـ ًا 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.

www.iranianacm.ir

در راستای شعار سال جاری ،مهمترین موانع تولید را می توان به شرح زیر بیان نمود:
-1عــدم امــکان مبــادالت ارزی و مالــی تولیــد کننــدگان بــه جهــت تامیــن مــواد اولیــه کــه متاثــر از تحریــم هــای ظالمانــه کشــور
عزیزمــان بــوده کــه امــکان دســتیابی بــه برخــی مــواد اولیــه را بــا چالــش روبــرو نمــوده اســت.
-2تامیــن 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.
-3قوانیــن 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.
-4افزایــش نــرخ هزینــه هــای ســربار تولیدکننــدگان ،اعــم از حمــل و نقــل کــه تاثیــر مســتقیم در قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی
و بــا نگــرش اصــاح 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 اعــام نمــود.
-5افزایــش 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 قطعـاً 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.
-6کاهــش قــدرت خریــد مــردم یکــی دیگــر از مشــکالت تولیدکننــدگان مــی باشــد.ناگفته پیداســت کــه عــدم وجــود تقاضــا و بــازار
ســاکن و ضعیــف ،مجالــی بــرای تولیــد باقــی نخواهــد گذاشــت و ســرعت چرخــش چــرخ هــای تولیدکننــدگان ارتبــاط مســتقیم بــا میــزان
تقاضــای بــازار خواهــد داشــت.
-7تامیــن 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 تحصیــات عالیــه  ،از بــدو شــروع کار بــه دنبــال
درآمدهــای نجومــی مــی باشــند کــه الزم اســت زیرســاخت و اطــاع 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.
قطعـاً 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 اعــام 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.
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منبــع :کســب و کار نیــوز

تســهیالت پرداختــی بانکهــا طــی  ۱۲ماهــه ســال  ۱۳۹۹بــه بخشهــای اقتصــادی مبلــغ ۱۸.۹۸۹.۲هــزار میلیــارد ریــال
اســت کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل مبلــغ  ۹.۲۳۹.۳هــزار میلیــارد ریــال معــادل  ۹۴.۸درصــد افزایــش
داشــته اســت.
جــدول  ۱بیانگــر هــدف از دریافــت تســهیالت پرداختــی در بخشهــای اقتصــادی طــی  ۱۲ماهــه ســال  ۱۳۹۹اســت .ســهم تســهیالت
پرداختــی در قالــب ســرمایه در گــردش در کلیــه بخشهــای اقتصــادی طــی  ۱۲ماهــه ســال جــاری مبلــغ ۱۱٫۶۳۵٫۳هــزار میلیــارد ریــال
معــادل  ۶۱٫۳درصــد کل تســهیالت پرداختــی میباشــد کــه در مقایســه بــا دوره مشــابه ســال قبــل مبلــغ  ۶٫۳۷۳٫۹هــزار میلیــارد ریــال
معــادل  ۱۲۱٫۱درصــد افزایــش داشــته اســت.
ســهم تســهیالت پرداختــی بابــت تأمیــن ســرمایه در گــردش بخــش صنعــت و معــدن طــی  ۱۲ماهــه ســال جــاری معــادل ۴٫۳۵۴٫۳هــزار
میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه حاکــی از تخصیــص  ۳۷٫۴درصــد از منابــع تخصیــص یافتــه بــه ســرمایه درگــردش تمــام بخشهــای اقتصــادی
مبلــغ  ۱۱٫۶۳۵٫۳هــزار میلیــارد ریــال اســت .مالحظــه میشــود از  ۵٫۷۹۷٫۲هزارمیلیــارد ریــال تســهیالت پرداختــی در بخــش صنعــت و
معــدن معــادل  ۷۵٫۱درصــد آن (مبلــغ ۴٫۳۵۴٫۳هــزار میلیــارد ریــال) در تأمیــن ســرمایه در گــردش پرداخــت شــده اســت کــه بیانگــر توجــه
و اولویتدهــی بــه تأمیــن منابــع بــرای ایــن بخــش توســط بانکهــا در ســال جــاری میباشــد.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

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
بانکهــا از طریــق افزایــش ســرمایه و بهبــود کفایــت ســرمایه بانکهــا ،کاهــش تســهیالت غیرجــاری و بازگردانــدن آنهــا بــه مســیر صحیــح
اعتباردهــی بانکهــا ،افزایــش بهــرهوری بانکهــا در تامیــن ســرمایه در گــردش تولیــدی ،پرهیــز از فشــارهای مضاعــف بــر دارایــی بانکهــا
و ترغیــب بنگاههــای تولیــدی بــه ســمت بــازار ســرمایه بــه عنــوان یــک ابــزار مهــم درتامیــن مالــی طرحهــای اقتصــادی (ایجادی)توجــه
ویــژهای کــرد.
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نیــروی انســانی بــه اســتناد اخریــن تئوریهــای تدویــن شــده ی علــم مدیریــت ,اصلیتریــن منابــع در محیــط کســب
و کار محســوب میشــود کــه هرچــه کارایــی ,تجربــه ,مهــارت و دانــش انهــا افزونتــر باشــد بــرای فعالیــت و اشــتغال,
مفیدتــر و مؤثرتــر خواهنــد بــود.
نیــروی کار ســاده یــا همــان کارگــر نیــز از ضروریــات غیرقابــل چشمپوشــی یــک مجموعـهی کاری باالخــص تولیــدی بحســاب میآیــد
چراکــه نیــازی نیســت همــه افــراد شــاغل ,دارای تحصیــات اکادمیــک و علمــی ســطح بــاال باشــند کــه صدالبتــه چنیــن اقدامــی در ابتــدا
باعــث هدررفــت منابــع و تحمیــل هزینههــای 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 بهــرهوری 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.
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چرایی کمبود نیروی انسانی برای تولید
ناگفتــه نمانــد انچــه کــه بیشــتر اینجانــب را ترغیــب و تشــویق بــه
نــگارش ایــن متــن کــرد؛ کمبــود نیــروی کار ســاده در حــال و
آینــده بویــژه بــرای حــوزه تولیــد برخــی از اســتانها اســت
کــه باعــث نگرانــی و اعتــراض مدیــران واحدهــای مختلــف
شــده اســت امــا دالیــل گوناگونــی را در بوجــود امــدن ایــن وضعیــت
میتــوان برشــمرد منجملــه:
 پیری جامعه تعــداد فرزنــد کم(وجــود یــک یــا دو فرزنــد در هــر خانــواده کــهوالدیــن حاضــر بــه کارگــری انهــا نیســتند)
کمی زاد و ولد طی سالیان گذشته تنبل شدن افراد جامعهکسب 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 کــمارزش شــدن پــول ملــی
بیماری کرونا-افزایش انچنانی هزینه های درمان

پنجاهه وو یکم
شــمارهه پنجا
شــهد شــمار
یه شــهد
نشریه
نشر
یکم
ت ایران
شــکالت
ینی وو شــکال
شــیرینی
یت ،،شــیر
بیســکویت
یع بیســکو
صنایع
صنفی صنا
نجمــن صنفی
اانجمــن
ایران

راهکارهای که برای رفع این مشکل
بــرای بــرون رفــت از ایــن شــرایط خــاص جامعــه در کمبــود نیــروی
انســانی در صنعــت پیشــنهاد میشــود:
 جابجایــی و انتقــال نیــروی کار بیــن اســتانها بــه کمــک مدیــراندولتــی و بخــش خصوصــی و صنــف کاریابــی هــا
 افزایش دستمزدها و مزایای شغلیلحاظ کردن محل اسکان رایگان اخذ مجوز بکارگیری مهاجرین خارجیبکارگیری زندانیان کم خطربرون سپاری بخشی از تولید مدرنیــزه کــردن تولیــد بــه کمــک رباتهــا بویــژه بــا بهرهمنــدی ازتجربیــات تلــخ دوران کرونــا
کــه البتــه تحقــق بعضــی از ایــن راهحلهــا مســتلزم هزینــه کــرد
قابــل توجهــی میباشــد کــه شــاید چــارهای دیگــری بعضــا نباشــد.
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علی فاضلی عضو هیاتمدیره انجمن روغن نباتی:

توقف فرصت صادراتی در حوزه روغن
تــا پیــش از تخصیــص ارز دولتــی بــه حــوزه روغــن ،صــادرات ایــن محصــول بــا چالشــی روب ـهرو نبــود و بــا توجــه بــه
ظرفیــت بالقــوه حداقــل ۳میلیــون تنــی ایــن محصــول در ســال و مصــرف نزدیــک بــه  ۲میلیــون تــن آن در داخــل،
همــواره ظرفیتهــای صادراتــی قابلتوجهــی وجــود داشــت ،امــا بــا شــروع تحریــم و کاهــش منابــع ارزی در کشــور،
دولــت بهناچــار بــا تخصیــص ارز  ۴۲۰۰تومانــی بــرای روغــن ،جلــوی صــادرات آن را نیــز گرفــت و بــهایــنترتیــب عمــا
فرصــت صــادرات را از دســت دادیــم.

www.iranianacm.ir

در ایــنبیــن مشــکل اساسـیتر زمانــی بــروز کــرد کــه دولــت بــا
یــک سیاســت ســختگیرانه در حــوزه روغــن ،صــادرات همــه انــواع
ایــن محصــوالت را اعــم از روغــن ذرت ،کنجــد و زیتــون ممنــوع
کــرد و ایــن در شــرایطی اســت کــه هیــچ ارز دولتــی بــه ایــن نــوع
محصــوالت تخصیــص نمییابــد.
چــرا بایــد بــه محصولــی ماننــد روغــن نباتــی یارانــه
ارزی تعلــق بگیــرد کــه ایــن قبیــل مشــکالت را بــا خــود
بــه همــراه داشــته باشــد؟
بررس ـیها نشــان میدهنــد حداقــل ۵۰درصــد روغــن در بخــش
صنــف و صنعــت مصــرف میشــود و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه
عمــا بــه دســت جامعــه هــدف مدنظــر دولــت نمیرســد؛ ایــن در
حالــی اســت کــه اصنــاف اصــوال تابــع قیمتگــذاری نیســتند و بــه
عبارتــی محصــول یارانـهای را بــه محصولــی آزاد تبدیــل کــرده و بــه
فــروش میرســانند یــا صــادر میکننــد.
ایــن در شــرایطی اســت کــه نهتنهــا در ایــن کاال ،بلکــه در ســایر
محصــوالت ماننــد محصــوالت پروتئینــی یــا دارو ،اصــوال تخصیــص
ارز دولتــی در هــر حــوزهای نتوانســته تاکنــون نتیجــه درســت را
حاصــل کنــد و تنهــا باعــث شــده دولــت بــا دخالــت در بــازار ،نظــم
آن را بــر هــم بزنــد و بایــد گفــت نهایتــا  ۲۰درصــد 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 ۲۰هــزار تومــان هســتند و
تنهــا بخــش کوچکــی از جامعــه ارز دولتــی دریافــت میکننــد و

امیدواریــم تخصیــص ارز بــه ایــن بخشهــا نیــز متوقــف شــود تــا
شــرکتها بــر اســاس تــوان رقابتــی خــود فعالیــت کننــد و عــاوه
بــر تامیــن نیــاز داخــل ،بازارهــای صادراتــی را نیــز احیــا کننــد و بــه
ای ـن ترتیــب منافــع ایــن اقدامــات درنهایــت منافــع مصرفکننــدگان
را تامیــن کنــد .یکــی از موضوعاتــی کــه بایــد بــه آن اشــارهکنیــم
تبعــات ناشــی از تخصیــص ایــن ارز در حــوزه تجــاری اســت .وقتــی
قیمــت ارز در بــازار آزاد باالتــر از  ۲۰هــزار تومــان اســت ،ارز دولتــی
باعــث تقویــت قاچــاق میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه صــادرات
نیــز متوقــف اســت.
چــرا بــا وجــود آنکــه تولیــد روغــن نســبت بــه ســالهای
قبــل بیــش از میــزان نیــاز داخــل بــود بــا کمبــود در بــازار
مواجــه شــدیم؟
دو پاســخ بــه ایــن ســوال میتــوان داد؛ اول ذخیرهســازی خانگــی
یــا نیــروی محتکــر روغــن توســط خانــوار یــا نیروهــای احتکارکننــده
دیگــر در بــازار اســت کــه از تــرس کمبــود کاال در کشــور محصــول
خریــداری و ذخیــره کردهانــد .دوم قاچــاق محصــول اســت کــه
بررســی بازارهایــی ماننــد افغانســتان و پاکســتان کــه در آن روغــن
ایرانــی بهوفــور یافــت میشــود حکایــت از قــوی بــودن موضــوع
قاچــاق دارد.
وظیفه دولت جدید در قبال ارز  4200روغن
حــال بــا توجــه بــه اینکــه کشــور در ایــام انتخابــات قــرار داشــت و
خوشــبختانه اکثــر کاندیداهــا بــر لــزوم حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی تاکید
داشــتند ،امیدواریــم بــا اســتقرار دولــت جدیــد شــاهد واردات روغــن
بــا ارز غیردولتــی و همچنیــن شــاهد آزادســازی روغــن باشــیم.
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مهدی کریمیتفرشی
عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران

مانـعهای توسعـه تولیـد
در ســال  ۹۹هرچنــد اقدامــات و تالشهایــی 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
دســتوپنجه نــرم میکننــد کــه نیــاز بــه یــک رویکــرد جدیــد و بازنگــری جــدی تمامــی دســتگاهها و
قــوا در ایــن حــوزه دارد.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

اگــر بخواهیــم بــه مشــکالت حــوزه تولیــد در کشــور اشــاره کنیــم،
فهرســت بلندباالیــی را بایــد ارائــه کــرد؛ امــا در ایــن نوشــتار بــه
بررســی هفــت مانعــی کــه بــر ســر راه تولیــد اســت ،اشــاره کــردهام.
عدم امنیت و ثبات اقتصادی ،مهمترین تهدید
نخســت آنکــه عــدم امنیــت و ثبــات اقتصــادی همــواره مهمتریــن
تهدیــد بــرای ســرمایهگذاران و تولیدکننــدگان اســت؛ قوانیــن متغیــر
و شــرایط پیشبینیناپذیــر بــازار و عــدم ثبــات بــازار ارز همــواره
انگیــزه و اطمینــان خاطــر را از تولیدکننــدگان و ســرمایهگذاران
میگیــرد و ایــن یکــی از عواملــی اســت کــه اقتصــاد داللــی را در
کشــور رونــق میدهــد؛ اقتصــاد بیمــاری کــه خــود ضربــه مهلکــی
بــرای تولیــد در کشــور اســت و مهمتریــن عامــل ایجــاد تــورم
محســوب میشــود.درمان ایــن عارضــه در کشــور نظــارت جــدی
و کنتــرل بیقیــد و شــرط تمــام دســتگاههای نظارتــی و قــوای
ســهگانه را میطلبــد و تــا زمانــی کــه ایــن عارضــه مهلــک در
کشــور وجــود دارد ،نمیتــوان بــه ایجــاد فضــای امــن تولیــد و
ســرمایهگذاری چنــدان امیــدوار بــود.
قاچاق کاال ،مشکل جدی
قاچــاق کاال ،دیگــر مشــکل جــدی در اقتصــاد ایــران اســت کــه
اصــاح و بازبینــی در قانونگــذاری ،اجــرا و نظــارت را بــه صــورت
همزمــان میطلبد.ضعــف نظــام بانکــداری و سیســتم ناعادالنــه
مالیاتــی هــم دو موضــوع دیگــر هســتند کــه از مهمتریــن موانــع
تولیــد در کشــور محســوب میشــوند .چــه بســیار تولیدکنندگانــی
کــه بــا وجــود تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت و نوآورانــه و تــاش
بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار مــورد بیمهــری نظــام بانکــی قــرار
گرفتــه و بــه تعطیلــی کشــیده شــدهاند.
تامین سرمایه و تسهیالت
تامیــن ســرمایه و ارائــه تســهیالت بــا تعرفه تولیــد و بخشــودگیهای
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
در حــوزه سیســتم مالیاتــی نیــز بازنگــری جــدی در شناســایی
تولیدکنندگانــی کــه بــه حمایــت در ایــن زمینــه نیــاز دارنــد و
نیــز شناســایی و برخــورد بــا فــرار مالیاتــی ضــرورت دارد.
بوروکراسیهای اداری عامل فرار سرمایه از بخش تولید
بوروکراســیهای اداری یکــی دیگــر از مهمتریــن عوامــل فــرار
ســرمایه از بخــش تولیــد ،ایجــاد بیانگیزگــی و خوابیــدن
چــرخ تولیــد در کشــور اســت .شــرکتهایی وجــود دارنــد کــه
محصــوالت بســیار خوبــی دارنــد؛ امــا یــک تــا چنــد ســال بــه
دنبــال گرفتــن مجــوز هســتند و حتــی بعــد از گرفتــن مجــوز
بــرای دریافــت اســتانداردهای الزم تــا انتشــار محصــول بــا موانــع
و بوروکراســیهای متعــددی مواجــه میشــوند کــه شــاید
ســالها کار تولیــد را بــا وقفــه مواجــه میکنــد.
خأل قوانین حمایتی برای تولید
از ســوی دیگــر ،خــأ قوانیــن حمایتــی بــرای تولیدکننــدگان
یکــی از موانــع موجــود اســت .در همــه جــای دنیــا بــرای
تولیدکننــدگان و کارآفرینــان شــرایط ویــژه تســهیلکننده و
فرآیندهــای بخششــی ویــژهای در نظــر گرفتــه میشــود کــه
متاســفانه ایــن مــوارد در کشــور مــا وجــود نــدارد.
موانع صادراتی،
بایــد گفــت تولیــد و صــادرات دو زنجیــره مکمــل متصــل بــه
هــم هســتند و صــادرات رو بــه رشــد موتــور محرکــه تولیــد
اســت .قطعــا رفــع موانــع صادراتــی و شناســایی درســت بازارهــای
صادراتــی و حرکــت اصولــی در حــوزه صــادرات میتوانــد بــه
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 عملگرایانــه بتوانیــم در ســال  ۱۴۰۰تحولــی
جــدی در توســعه تولیــد در کشــور ایجــاد کنیــم و شــاهد یــک
جهــش واقعــی در چرخــه تولیــد و اقتصــاد کشــور باشــیم.
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شرکت پویا فراز خالق

بــرای اینکــه مقــوا مناســب بــرای بســته بنــدی مــواد
غذایــی را انتخــاب کنیــد؛ ابتــدا بایــد بــه  2ســوال
اصلــی پاســخ دهیــد:
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جنس ماده غذایی چیست؟
آیــا مایــع اســت یــا جامــد یــا چیــزی میــان ایــن دو اســت؟ بــرای بســته بنــدی مقوایــی مایعــات از مقــوا لمینیــت شــده
بــا الیــه آلومینیــوم اســتفاده میشــود .امــا متداولتریــن مقــوا بــرای بســته بنــدی بیســکوئیت مقــوا ایندربــرد اســت.
بــرای مــواد غلیــظ ماننــد فرنــی یــا ماســت نیــز میتــوان 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
شو د .
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
کیــک اســتفاده میشــود.
وزن ماده غذایی چقدر است؟
بــرای مثــال در بســته بنــدی میــوه بــرای عرضــه در فروشــگاه یــا بســته بنــدی گوشــت منجمــد بــرای صــادرات بایــد از
ورقهــای 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.

هدف گذاری برای
توسعه صادرات شکالت!
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با وجود تداوم شیوع ویروس کرونا ،به نظر میرسد تجارت بین الملل توانسته خود را با
وضعیت فعلی وفق دهد و از این رو پیش بینی میشود آمار تجارت در سال جاری افزایش یابد.
تازهتریــن آمــار از تجــارت ایــران در ســال جــاری نشــان میدهــد
کــه صــادرات ایــران در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از
 ۸۰درصــد افزایــش یافتــه کــه نشــان دهنــده از ســرگیری تجــارت بــا
وجــود تــداوم شــیوع کروناســت .در فروردیــن ســال گذشــته ،بســیاری
از کشــورهای جهــان بــه دلیــل نداشــتن شــناخت از ماهیــت ایــن
ویــروس ،تصمیــم گرفتنــد بســیاری از فعالیتهــای مــرزی و گمرکــی
خــود را متوقــف کننــد کــه همیــن موضــوع بــه کاهــش جــدی تجــارت
منجــر شــد.
بــا وجــود کاهــش آمــار در ماههــای ابتدایــی ،در نیمــه دوم ســال،
ایــران نیــز توانســت ماننــد بســیاری از کشــورها بخشــی از تجــارت
خــود را جبــران کــرده و بــه آمــار ســالهای قبــل نزدیــک شــد تــا
جایــی کــه بــراورد ســازمان توســعه تجــارت نشــان مــی دهــد کــه
ایــران در ســال ،۱۳۹۹حــدودا  ۳۵میلیــارد دالر صادرات داشــته اســت.
هرچنــد ایــن عــدد نســبت بــه عملکــرد پیــش از کرونــا پایینتــر
اســت امــا نســبت بــه پیــش بینیهــای ابتدایــی از آغــاز شــیوع
ایــن ویــروس ،شــرایط بهتریــن را نشــان میدهــد .بــا وجــود آنکــه
واکسیناســیون در ایــران حداقــل تــا پایــان ســال جــاری طــول خواهــد
کشــید و مشــخص نیســت زندگــی چــه زمانــی بــه شــرایط پیــش
از کرونــا بــاز خواهــد گشــت امــا ســازمان توســعه تجــارت از هــدف
گــذاری بــرای افزایــش قابــل توجــه صــادرات ایــران در ســال ۱۴۰۰

خبــر داده اســت.
ایــن ســازمان اعــام کــرده کــه در ســال جــاری ،امــکان افزایــش
شــش میلیــارد دالری صــادرات ایــران وجــود دارد و بــه ایــن ترتیــب
 ۴۱میلیــارد دالر تــا پایــان اســفند آمــار صادراتــی ایــران خواهــد بود.
هرچنــد در ایــن زمینــه هنــوز جزییــات برنامــه ریــزی بــرای افزایــش
صــادرات اعــام نشــده امــا بــه نظــر میرســد در حوزههــای جزئــی
نیــز ایــران قصــد افزایــش فعالیــت دارد.
یکــی از حوزههــا ،صــادرات شــیرینی و شــکالت ایرانــی اســت .در
 ۱۲ماهــه ســال  ،۱۳۹۹صــادرات ایــن محصــوالت نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال قبــل از نظــر ارزشــی  ۷درصــد و بــه لحــاظ وزنــی
بــا  ۲۱درصــد افزایــش صــادرات روبــرو بــوده اســت و در ســال
گذشــته واحدهــای تولیــدی بــا ظرفیــت بیــش از  ۲میلیــون تــن
تولیــد در کشــور در صنعــت شــیرینی و شــکالت فعالیــت داشــتند
و حــاال ســازمان توســعه تجــارت اعــام کــرده کــه در ســال جــاری
امــکان صــادرات  ۵۴۴میلیــون 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 میشــود.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران
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گردآورنده :سید عباس موسوی
مدیـر روابط عمومی پگاه تهران

اخـالق در روابـط عمـومـی
اخــاق روابــط عمومــی نقطــه تالقــی علــم اخــاق و عمــل روابــط عمومــی اســت .بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه در
خصــوص ماهیــت اخــاق وجــود دارد ،اخــاق 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
اخــاق 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.
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حضــرت امیرالمومنیــن علــی (ع) در اهمیــت اخــاق مــی فرماینــد:
«خــوش اخالقــی  ،اســاس تمــام خوبیهاســت» و روابــط عمومــی
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 اخــاق 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
عمومــی بــدون اخــاق معنــا و مفهــوم واقعــی خــود را نخواهــد
داشــت چراکــه اســاس ارتبــاط و رابطــه انســانی و پایــداری آن بیــن
یــک ســازمان و مخاطبانــش را صداقــت و ایجــاد اعتمــاد متقابــل
تشــکیل مــی دهــد و روابــط عمومــی چیــزی جــز ایــن نیســت ،
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
روابــط عمومــی بــدون اخــاق دیگــر روابــط عمومــی نیســت ،

روابطــی اســت کــه بــر اســاس معیارهــای دیگــری چــون ســودجویی
 ،منفعــت طلبــی و ســازمان محــوری بنــا نهــاده شــده اســت و در
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.
بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع  ،نکتــه قابــل توجهــی کــه در ایــن
مبحــث وجــود دارد ایــن اســت کــه در حرفــه روابــط عمومــی پنــج
نــوع رابطــه اخالقــی وجــود دارد کــه شــامل :وظیفــه نســبت بــه
خــود ،نســبت بــه مخاطــب ،نســبت بــه کارفرمــا ،نســبت بــه حرفــه
و ســرانجام نســبت بــه جامعــه مــورد تأکیــد اســت .در عرصــه بیــن
المللــی انجمــن بینالمللــی روابــط عمومــی (ایپــرا) در ســال ۱۹۶۱
بــا الهــام از اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر پنــج اصــل پایــه و عــام را
بــه عنــوان اصــول اخــاق حرفـهای در روابــط عمومــی مــورد تصویب
قــرارداد کــه ناظــر برفعالیــت شــاغالن ایــن حرفــه در سراســر جهــان
اســت.
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معیارهــای اخالقــی در روابــط عمومــی همچــون حرفههــای دیگــر
هرگــز ثابــت نیســتند و همــراه بــا تحــوالت محیطــی و تجــاری ،بــه
ســرعت تغییــر و یــا توســعه مــی یابنــد  .هــدف اخالقــی روابــط عمومی
ایجــاد هماهنگــی اجتماعــی و ترویــج درک متقابــل و همزیســتی
مســالمت آمیــز میــان افــراد و نهادهــا اســت.
یــک مدیــر روابــط عمومــی میدانــد کــه بــرای روابــط عمومــی
 ،مســاله اصلــی اخالقــی ایــن نیســت کــه چگونــه مقــررات قیــد و
بندهــا را بشناســد بلکــه مهــم آنســت کــه چگونــه میتوانــد بــه آن
عمــل کنــد .بحرانهــای اخالقــی بــرای کارکنــان روابــط عمومــی هــا از
دو جنبــه مهــم اســت ،یکــی از جنبــه ماهیــت خــاص اخــاق حرفـهای
و دیگــری چگونگــی حفــظ و انجــام اعمــال اخالقــی اســت کــه بــر
اعتبــار ســازمان تأثیــر میگــذارد بــه نقــل ازیکــی از بــزرگان ،اخــاق
مــی توانــد جانشــین علــم ،مــال ،مقــام ،زیبایــی و ســایر مزایــا باشــد اما
هیــچ نعمتــی جــای آن را نمــی گیــرد.

روابــط عمومیهــا بــه عنــوان مدافعــان حقــوق مشــتریان ،خــود بایــد از
تعهــد اخالقــی ویــژه ای برخــوردار باشــند و دفاعشــان نبایــد جانبدارانه
باشــد وتالششــان بــرای دســتیابی بــه موفقیــت بایــد بــه صــورت

کارکنــان روابــط عمومــی بایــد اخالقیتریــن فــرد در ســازما 
ن
باشــند .بــه طــوری کــه در جهــان کنونــی اخــاق و اصــول اخالقــی
محــور اساســی فراینــد روابــط عمومــی اســت ،زیــرا بــا بکارگیــری
اخالقیــات در فراینــد روابــط عمومــی اســت کــه میتــوان
عملکردهــای ســازمانی را بهبــود بخشــید.
در آخــر بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه امــروزه اخــاق در کســب
وکاربویــژه اخــاق در روابــط عمومــی بــا چالــش هــای عملــی و
نظــری متعــدی رو بــه رو اســت و بــا پیشــرفت جهانــی شــدن در
آینــده ایــن چالــش هاپیچیــده تــر خواهــد شــد .اخــاق در روابــط
عمومــی بــه عنــوان رشــته ی علمــی نیازمنــد شــبکه ســازی و
جهانــی شــدن اســت .در ایــن صــورت بهتــر مــی توانــد رهنمودهای
اخالقــی را بــرای انجــام کار عملــی تجــاری تــدارک بینــد .هــدف
نهایــی ایــن رشــته آن اســت کــه کیفیــت اخالقــی تصمیــم گیــری
هــا وعملکردهــا را در همــه ســطوح کســب و کار بهبــود بخشــد
کــه نهایتــاً منجــر بــه ســودآوری ســازمانی و افزایــش بهــره وری
خواهــد شــد .
همــه چیــز قابــل تغییــر اســت بــه جــز اخــاق ناپســند ،اگــر در
وجــودی جــای گرفــت بــه مشــکل بتــوان آن را خــارج کــرد.
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امــروزه ،حرفهایهــای روابــط عمومــی از قــدرت زیــادی در ســازمانها
و جوامــع برخوردارنــد و ایــن امــر ایجــاب میکنــد کــه مســئولیت
پذیــری اخالقــی آنهــا بیشــتر از دیگــران شــود .هرچــه شــخص یــا
حرفــه بــا نفوذتــر باشــد بــه اخــاق حرفـهای بیشــتری نیــاز دارد ،چون
خدمــات حرفــه ای را ارائــه مــی کنــد کــه اغلــب در تــوان ارزیابــی
مشــتری نیســت ولــی مشــتریان بایــد شــخص حرفــهای را مــورد
اعتمــاد بداننــد و از توانائیهــا و انگیــزه شــان اطمینــان داشــته باشــند.
در واقــع دانــش بــدون تکامــل اخالقــی ،خطرنــاک و نابودکننــده اســت.

همــه جانبــه و در محــدوده اخــاق حرف ـهای صــورت گیــرد .بــی
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.
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بهعنوان جایگزین برای محصوالت با هیدروکسی متیل
فورفورال( )HMFباال مانند قند اینورت
هيدروكســی متيــل فورفــورال ( )HMFیکــی از تركيبــات تشکیلشــده درنتيجــه فرآینــد حرارتــی و
نگهــداری در محصــوالت قنــدی ماننــد قنــد اینــورت اســت و طبــق اســتاندارد كدكــس حداكثــر مجــاز آن
در  ppm 40تعیینشــده اســت .شــربت فروکتــوز %55مایعــی شــفاف داراي مــزه شــیرین و بــدون هیــچ
طعــم مزاحــم و داراي شــیرینی و خــواص کاربــردي مشــابه بــا ســوکروز اســت .مطالعــات مختلــف نشــان
میدهنــد کــه بــا توجــه بــه فرآینــد تولیــد محصــوالت قنــدی کــه عمدتــ ًا بــا حــرارت همــراه هســت
میــزان  HMFبهشــدت بــاال م ـیرود و ایــن مــاده ســرطانزا تــا زمــان مصــرف بــا ایــن محصــوالت همــراه
اســت .ازجملــه محصــوالت بررسیشــده از جنبــه میــزان  HMFمیتــوان بــه قنــد اینــورت اشــاره کــرد.
تحقیقــات نشــان داده اســت بســیاری از محصــوالت صنعتــی ماننــد قنــد اینــورت کــه بــا اســتانداردهای
مناســب تولیــد نشــدهاند سرشــار از  HMFهســتند .امــا شــربت فروکتــوز %55بــه دلیــل تولیــد بــه روش
آنزیمــی و تصفیههــای صــورت گرفتــه در طــول فرآینــد نهایتــ ًا ،حــاوی مقادیــر بســیار ناچیــزی از ایــن
مــاده ســرطانزا اســت.
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بررســی میــزان هيدروكســی متيــل فورفــورال در
محصــوالت قنــدی مختلــف
هیدروکســی متیــل فورفــورال ( )HMFیکــی از ترکیبــات
تشکیلشــده درنتيجــه فرآینــد حرارتــی و نگهــداری در محصــوالت
قنــدی ماننــد عســل بــوده و طبــق اســتاندارد كدكــس حداكثــر
مجــاز آن در  ppm 40تعیینشــده اســت .مطالعــات مختلــف
نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه فرایندهــای تولیــد محصــوالت
قنــدی کــه عمدتــاً بــا حــرارت همــراه اســت میــزان HMF
بهشــدت بــاال مــیرود و ایــن ترکیــب ســرطانزا تــا زمــان
مصــرف بــا ایــن محصــوالت همــراه اســت ازجملــه محصــوالت
بررسیشــده از جنبــه میــزان  HMFمیتــوان بــه قنــد اینــورت
اشــاره کــرد۹.و۱۰و۱۲و ۱۳تحقیقــات نشــان داده اســت بســیاری
از محصــوالت صنعتــی ماننــد قنــد اینــورت کــه بــا اســتانداردهای
مناســب تولیــد نشــدهاند سرشــار از  HMFهســتند .امــا شــربت
فروکتــوز %55بــه دلیــل تولیــد بــه روش آنزیمــی و تصفیههــای
صــورت گرفتــه در آن حــاوی مقادیــر بســیار انــدک(در محــدوده
مجــاز) از ایــن ترکیــب ا اســت Shapla .و همــکاران ۱۴در ســال
 2018میــزان  HMFمحصــوالت مختلــف شــربتهای قنــدی
( 3500تــا  ، )11000مــاس ( ، )100شــربت نیشــکر ( 100تــا
 ، )237( Prunes ، )300و ســرکه بالزامیــک (3250 -316
 )ppmرا گــزارش کردنــد Ros-Polski .و همــکاران ۱۵در
ســال  2016میــزان  HMFدر شــربت فروکتــوز %55را کمتــر از 0/5
ppmگــزارش کردنــد .اســتفاده از شــربت فروکتــوز بــخ جــای قنــد
اینــورت عــاوه بــر تامیــن تاثیــرات قنــد اینــورت بــر محصــوالت
غذایــی میــزان هیدروکســی متیــل فورفــورال را کاهــش داده و بــه
تولیــد محصــوالت ســامت 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
کــه اســتفاده در شــرایط غیــر متعــادل موجــب کاهــش کیفیــت
محصــوالت تولیــد شــده میگــردد.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

هيدروكسی متيل فورفورال و معایب آن
در بيــن آالیندههــای متعــدد مطرحشــده طــی ســاليان اخيــر ،وجــود
هيدروكســی متيــل فورفــورال ()Hydrocy Methyl Furfural
 )(HNFدر شــیرینکنندهها بــه عنــوان یــک عامــل ســرطانزا
مــورد توجــه قــرار گرفتهاســت HMF ۱.ترکیبــی فورانــي اســت كــه
بهعنــوان یــک واســطه از طریــق واكنــش ميــارد و بهوســیله آبگيــری
مســتقيم شــکر تحــت تيمــار حرارتــی و شــرایط اســيدی تشــکيل
میگــردد ۲.دو مســير متابوليکــی متفــاوت بــرای هيدروكســی متيــل
فورفــورال شناساییشــده اســت اوليــن مســير اكسيداســيون گــروه
آلدئيــد بــه  ۵هيدروكســی متيــل  2فروایــک اســيد ( )HMFAو
ســپس اتصــال ایــن تركيــب بــا گليســين و تشــکيل  ۵هيدروكســی
متيــل  2فوروایــل گليســين ( )HMFGاســت .در مســير دیگــر كــه
ازنظــر ســميت بااهمیتتــر از قبلــی اســت ،گــروه هيدروكســی آليــل
 HMFســولفاته شــده و  ۵سولفوكســی متيــل فورفــورال ()SMF
تشــکيل میگــردد ۳.تحقيقــات نشــان داده اســت كــه  SMFیــک
تركيــب ژنوتوكســيک بــوده و باعــث جهــش ژنــی میگــردد۱.و۴
درخصــوص ســرطانزا بــودن  HMFیافتههــای متناقضــی توســط
محققــان بیانشــده اســت .در تحقيقــی ،تفاوتهــای معنــاداری بيــن
موشهــای تغذیهکننــده بــا مقادیــر  40و  80میلیگــرم HMF
بــه ازای یــک كيلوگــرم وزن بــدن را طــی  11مــاه مشــاهده ننمودنــد؛
درصورتیکــه در موشهــای دریافتکننــده  160میلیگــرم،
تغييــرات مشــخصی رؤیــت شــد [ .]5در مطالعــه  3ماهـهای كــه تحــت
عنــوان پــروژه بررســی ســميت در ایاالتمتحــده صــورت گرفــت در
دریافتکننــدگان دوزهــای پایینتــر از  94میلیگــرم بــه ازای یــک
كيلوگــرم وزن بــدن اثــرات نامطلوبــی مشــاهده نشــد امــا تغييــرات
كاهــش وزن و بافــت كليــه در دریافتکننــدگان مقادیــر باالتــر رؤیــت
شــد .بــا توجــه بــه ایــن یافتههــا مقــدار  80تــا 100-میلیگــرم بــه
ازای یــک كيلوگــرم وزن بــدن حداكثــر ميــزان دریافــت روزانــه HMF
اســت كــه عــوارض جانبــی در پــی نــدارد ۱.در خصــوص اندامهــای
هــدف ،بررســیها نشــان داده اســت كــه كليــه ،مثانــه و كبــد در
مقایســه بــا ســایر بافتهــا بيشــتر در معــرض اثــرات ســوء HMF
قــرار دارنــد
باتوجــه بــه نتایــج بررســیهای سمشناســی ،مقــدار HMF
بهعنــوان شــاخص كيفيــت عســل و برخــی دیگــر از مــواد غذایــی
مطــرح و طبــق اســتانداردهای جهانــی و ملــی حداكثــر غلظــت مجــاز
آن در عســل  40میلیگــرم در كيلوگــرم تعیینشــده اســت ۸.تأثيــر
فاكتورهــای متعــدد؛ ازجملــه فرآینــد حرارتــی ،تركيــب قندهــای
موجــود ،فعاليــت آبــی  ،فعاليــت آنزیــم اینورتــاز و دیاســتاز ،غلظــت
كاتيونهــای دوقطبــی ،اســيدیته و  pHبــر ميــزان  HMFبررســی
گردیــده اســت۹و ۱۰امــا جهــت دســتيابی بــه شــرایط بهينــه توليــد
و نگهــداری ،نيــاز اســت اثــرات مداخل ـهای ایــن عوامــل موردبررســی
قــرار گيــرد و مــدل پارامترهــای موردبررســی پیشبینــی گــردد.

شربت فروکتوز %55
شــربت فروکتــوز  ٪۵۵مایعــی شــفاف داری مــزه شــیرین و
بــدون هیــچ طعــم مزاحــم و دارای شــیرینی و خــواص کاربــردی
مشــابه ســوکروز اســت .شــربت فروکتــوز  ،)HFCS( ٪۵۵شــامل
محلولهــای غلیــظ فروکتــوز و دکســتروز بــا مقادیــر کمتــری از
قندهایــی بــا وزن مولکولــی باالتــر هســتند .شــربت  HFCSبــا 42
درصــد فروکتــوز کــه بهطــور مســتقیم از فرآینــد ایزومریزاســیون
شــربت گلوکــز ( )95=DEبــه دســت میآیــد ،نســبت بــه شــربت
 HFCSبــا  55درصــد فروکتــوز ،دارای کاربــرد نســبتاً کمتــری
اســت .شــربت  HFCSبــا  55درصــد فروکتــوز کــه از مخلــوط
کــردن شــربت فروکتــوز  42درصــد بــا شــربت فروکتــوز  90درصــد
بــه دســت میآیــد ،دارای کاربردهــای وســیعی در صنعــت غذاســت.
طبــق آمــار موجــود در ژاپــن و آمریــکا ،شــربت فروکتــوز  55درصــد،
حــدود دو برابــر شــربت فروکتــوز  42درصــد تولیــد میشــود۱۱.
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کیــک هــا خوراکــی هایــی هســتند و بــا قصــه پیونــد خوردهانــد .یکــی هنــر نگارگــری را نشــان داده و دیگــری
پرتــرهای از رضــا عطــاران خلــق کــرده اســت؛ مجســمههایی کــه بــا انبوهــی از کیــک ،شــکالت ،گانــاش و آبنبــات شــکل
گرفتهانــد.
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 میگذرد وای هب حال من و تو»
خالــق ایــن اثــر ســلمان نوروزیــان اســت کــه پنــج ســالی
میشــود 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.
دربــاره اثــری کــه خلــق کــرده میگویــد« :در ایــن کار پرنــدهای
بــا بالهــای بــاز میبینیــد کــه بــه زمیــن نــگاه میکنــد .تعــداد
پرهــای پرنــده بــه ســال تولــد حضــرت موالنــا ســاخته شــده اســت.
درخــت کار شــده در ایــن اثــر ارس اســت کــه ســالی یــک ســانت
عمــر میکنــد و یــک درخــت  ۱۰متــری انســانهای زیــادی در
طــول عمــرش دیــده اســت بــه همیــن دلیــل هــم حــدود  ۶۰۰انســان
بــا ادیــان مختلــف روی درخــت کار شــده .حضــرت موالنــا  ۶دفتــر
دارد کــه ایــن دفترهــا را در ریشــه درخــت کار کــردهام کــه در زمیــن
فــرو رفتــه و نشــان میدهــد کــه انســانها بــه خــاک برگشــتهاند.
حتــی در ایــن کیــک حضــرت شــمس را هــم در نظــر گرفت ـهام .کل
کار از  ۲۶هــزار قطعــه درســت شــده و هــدف نشــاندادن  ۲۶هــزار
بیــت از حضــرت موالناســت .ســاخت ایــن کیــک  ۲۱روز 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 فرشــتهای ســاخته باشــد کــه مجبــور اســت داخــل زبالههــا مــواد
بازیافتــی جمــع کنــد و آرزوهایــش را بــا دورریختنیهــای دیگــران
باورپذیــر کند.
او دربــاره ایــدهاش میگویــد« :مدتــی اســت کــه ذهنــم درگیــر
کــودکان کار اســت و دوســت داشــتم آنــان را بــه شــکلی بــه تصویــر
بکشــم .کــودکان کار از پاککــردن شیشــه گرفتــه تــا جمعکــردن
زبالــه و دستفروشــی کار میکننــد .ســعی کــردم فرشــتهای را نشــان
دهــم کــه بــه کــودک کار تشــبیه شــده باشــد و ابــزاری کــه روزی
آرزوهــای مــردم بــوده و حــاال دور ریختهانــد همچنــان بــرای کودکان
کار آرزو محســوب میشــوند؛ از خوراکیهــای نیمهخــورده گرفتــه
تــا عروســکهای رهاشــده در زبالههــا یــا کیــف و کتابهــای
کهنــه».

تمایــل ســازندگان کیکهــای تجســمی بــه فرهنــگ ایرانزمیــن
قابــل توجــه اســت .ســمیه غفــاری هــم کــه پنــج ســالی میشــود
دکوراتــور کیــک اســت ،تهمینــه مــادر ســهراب را بــا جزئیــات و
از جنــس کیــک تراشــیده اســت .کمربنــدی کــه بــرای لبــاس آن
طراحــی کــرده برگرفتــه از بازوبنــدی اســت کــه بــه رســتم میدهــد

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

کیک  15میلونی را طی دو هفته ساختم
حســینی حــدود چهــار ســالی میشــود کــه دکوراتــور کیــک
اســت و دو هفتــه بــرای ســاخت ایــن کیــک وقــت گذاشــته اســت.
بــه گفتــه ایــن هنرمنــد ارزش مــادی ایــن کار حــدود  ۱۵میلیــون
تومــان اســت و بــرای ســاختش دو میلیــون و نیــم هزینــه شــده
اســت .اثــرش نهایــت تــا  ۶مــاه دوام مـیآورد و ممکــن اســت بعــد از
ایــن زمــان فاســد شــود بــه همیــن دلیــل تصمیــم دارد آن را بــه اثــر
دیگــری تبدیــل کنــد.
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تــا بــا آن بتوانــد پســرش را پیــدا کنــد .او ســاز چنــگ را در دســتان
تهمینــه طراحــی کــرده کــه نشــاندهنده اصالــت موســیقی ایــران
باشــد .حتــی نگیــن انگشــتر کارشــده روی دســت شــخصیت
کیــک از ســنگ فیــروزه ســاخته شــده تــا نشــاندهنده خاســتگاه
خراســان ،دیــاری باشــد کــه فردوســی در آن میزیســته اســت .او
ایــن جزئیــات را طــی ســه هفتــه ســاخته اســت.

ســاخت کیــک  53کیلویــی بــه شــکل لبــاس محلــی
گیالنــی
علیرضــا جهانشــاهلو هنرمنــد دیگــری اســت کــه فــوق لیســانس
حســابداری دارد و  ۲۶ســالی میشــود در حــوزه قنــادی فعالیــت
میکنــد .بــا اینکــه اهــل اراک اســت امــا دســت روی فرهنــگ
گیــان گذاشــته اســت و ســازهای از چادرشــببافی و لباسهــای
رنگارنــگ قاســمآباد ســاخته اســت.
«لبــاس قاس ـمآبادی  ۴۸۰۰ســال قدمــت دارد امــا متاســفانه دیگــر
هیــچ زنــی در خطــه گیــان ایــن لبــاس را نمیپوشــد مگــر در
فســتیوالها .در واقــع ســعی کــردم بــا ســاخت ایــن کیــک نظرهــا را
بــه یــک اثــر ملــی جلــب کنــم تــا از هنــر چادرش ـببافی و لبــاس
رنگارنــگ محلــی ایــن خطــه حمایــت شــود .مــن بــرای کشــورم کار
میکنــم نــه شــهرم بــه همیــن دلیــل ســازه اولیــه را ســاختم و بعــد
از کیــک ،شــکالت ،گانــاش ،خمیــر شــکالت و فوندانــت اســتفاده
کــردم .وزن ایــن کیــک حــدود  ۵۳کیلوگــرم اســت و تــا ســالیان
ســال مانــدگاری دارد و بــه زبالــه تبدیــل نمیشــود و قــرار اســت آن
را در یکــی از شــعب فروشــگاههایم بــه نمایــش بگــذارم».
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حتــی پرتــرهای از رضــا عطــاران هــم توانســته موضــوع ســاخت
کیکــی باشــد کــه بــه ذهــن آرزو مظفــری رســیده اســت .او دربــاره
انتخــاب ایــن چهــره توضیــح میدهــد« :آقــای عطــاران بــرای
نســل دهــه  ۶۰نوســتالژی اســت و ســاعتهای خــوش زیــادی بــا
فیلمهــای او پشــت ســر گذاشــتهایم .حتــی بعــد از افطــار منتظــر
ســریالهای کمــدی بــا حضــور او بودیــم .هــر کســی کــه از دور
ایــن کیــک را میبینــد متوجــه میشــود چهــره متعلــق بــه رضــا
عطــاران اســت و بــا لبخنــد نزدیــک آن میشــود .بــه نظــر مــن
آقــای عطــاران یــک هنرمنــد مردمــی اســت».
ساخت کیک  ۴۰کیلویی در سه روز
او بــرای ســاخت ایــن کیــک  ۴۰کیلویــی ســه روز وقــت گذاشــته
اســت و روی آن را بــا گانــاش و خمیــر فوندانــت کار کــرده اســت.
بــرای ســاخت ایــن اثــر دو میلیــون تومــان هزینــه کــرده اســت و
حــاال ارزش مــادی کارش  ۹میلیــون تومــان اســت .ایــن هنرمنــد
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.

ارزش مــادی کار بــرای او مهــم نیســت و آنچــه برایــش اهمیــت
دارد ارزش معنــوی و فرهنگســازی اســت زیــرا اعتقــاد دارد ایــن
تمــدن اســت کــه یــک کشــور را نجــات مــی دهــد و درهــای توســعه
همیشــه روی کشــوری کــه تمــدن دارد بــاز اســت.
تلفیق هنر معماری و کیک
فهمیــه رضــوی هنرمنــد دیگــری اســت کــه مهنــدس معمــار
اســت و معمــاری و کیــک را بــا هــم تلفیــق کــرده اســت .او از
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مجتمــع تجــاریای کــه در آن کار میکنــد ایــده گرفتــه و زنبورعســلی
طراحــی کــرده کــه بدنــه آن هــر طبقــه یــک ســاختمان را نشــان
میدهــد طــوری کــه اگــر انســان داخــل مجموعــه قــدم بزنــد بــه
نظــر میرســد کــه در یــک کنــدو راه مـیرود .لنــد اســکیپ یــا منظــر
معمــاری کــه ایــن ســازه دارد برگرفتــه از مــوم زنبــور عســل اســت.
تمــام ســازه ،خوراکــی و از گانــاش و کیــک ســاخته شــده و میتــوان
آن را در دمــای محیــط ،خشــک کــرد .او حــدود یــک روز و نیــم روی
اثــرش کار کــرده اســت.
معرفــی جاذبههــای گردشــگری ایــران ،نجــات زمیــن و توجــه بــه
محیــط زیســت ،کرونــا و کادر درمــان و مــادران مجــرد از جملــه
موضوعــات دیگــری هســتند کــه در قالــب کیــک ســاخته شــده و
در چهارمیــن دوره مســابقات بینالمللــی طراحــان و ســازندگان
کیکهــای تجســمی بــه نمایــش گذاشــته شــدند.

امــا ســازندگان کیکهــای تجســمی نظــرات دیگــری
دارنــد« :گرســنگی را میتــوان بــا کیکــی کــه از ســوپرمارکت تهیــه
میکنیــم برطــرف کــرد .بــرای مهمــان هــم میتــوان کیکــی ســاده
در عیــن حــال زیبــا ســرو کــرد .امــا کیکهایــی کــه در ایــن مســابقه
عرضــه شــده نمایشــگاهی اســت و جذابیــت بصــری در آن نقــش
مهمــی دارد بــه همیــن دلیــل بــرای آنکــه نظــر افــراد مختلــف را جلب
کنیــم ســعی میکنیــم جذابیــت بصــری بیشــتری بــه آن بدهیــم.

نمایشگاه عامل دیده شدن هنرمندان است
«هــر هنرمنــدی دوســت دارد دیــده شــود بویــژه هنرمندانــی کــه
در خانــه کار میکننــد و اصــا دیــده نمیشــوند .ایــن مســابقات
و نمایشــگاهها بــه رونــق کســب و کار هنرمنــد و تشویقشدنشــان
کمــک میکنــد».
«زمانــی کــه مفهــوم هنــر مطــرح میشــود دیگــر کاری بــه
اینکــه کجــا اســتفاده میشــود نــدارد .مــا میبینیــم کــه حتــی
بــا شــنهای ســاحل مجسمهســازی میکننــد .در کیکســازی
هــم هنــر بــه شــکل یــک کیــک بــه نمایــش گذاشــته میشــود.
مــا کاری میکنیــم تــا زیبایــی کیــک در مجالــس نظــر همــه را
جلــب کنــد».
ما قناد نیستیم ،بلکه دکوراتیو کیکهای خاصیم
«مــا قنــاد نیســتم کــه هــر روز یکســری کیــک شــبیه بــه هــم
بســازیم بلکــه دکوراتــور کیکهــای خاصیــم و هنرمــان را هــر روز
بروزرســانی میکنیــم .مهــم خالقیتــی اســت کــه بــا اســتفاده از
ابــزار قنــادی خلــق میشــود .هنــر ،حیطههــای متفاوتــی دارد و
نمیتــوان آن را محــدود کــرد بویــژه در حــوزه کیکســازی».
نقدهــای دیگــری کــه بــه ایــن دوره از مســابقات وارد شــده غیبــت
اســتادان فعــال در ایــن حــوزه اســت و شــرکتکنندگان ایــن دوره
دلیــل آن را در نمایشــگاه ســال گذشــته میداننــد .همچنیــن بــه
گفتــه بســیاری از شــرکتکنندگان ســطح ایــن دوره از مســابقات
نســبت بــه ســالهای گذشــته پایینتــر آمــده اســت .از طرفــی
مناســبنبودن دمــای محیــط موجــب آســیب بــه برخــی کارهــا
شــد و بعضــی از کیکهــا بــه دلیــل گرمــا نشســت کردنــد .بــه
همیــن دلیــل عــدهای معتقدنــد ایــن مســابقات بایــد در فصــل
پاییــز و زمســتان برگــزار شــود.
امــا چــه بالیــی ســر کیکهــای تجســمی مــی آیــد؟ هــر قنــادی
معروفــی کــه قــدرت شــرکت در مســابقات طراحــان و ســازندگان
کیکهــای تجســمی را دارد ،گالریهایــی دارد کــه ایــن کیکهــا
را خریــداری و بــه گالــری منتقــل میکنــد تــا مشــتریهایی کــه
بــرای خریــد مراجعــه میکننــد بتواننــد کیکهــای طراحیشــده
را از نزدیــک ببیننــد .برخــی از کیکهــا هــم تبدیــل بــه زبالــه
میشــوند .کیکهــای خام ـهای هــم بیــن مــردم توزیــع میشــوند.
بســیاری از کیکهــا هــم ایــن قابلیــت را دارنــد کــه تخریــب شــوند
و بــا آنهــا اثــر دیگــری خلــق شــود.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

نقدهای نمایشگاه
البتــه نقدهایــی هــم بــه ایــن نمایشــگاه وارد شــد .برخــی قنادهــا،
شــیرینی و کیکپزهــا معتقدنــد بزرگتریــن ویژگــی کیــک،
شــیرینی و بیســکوییت ،خوشطعمــی ،تازگــی و زیبایــی آن اســت
کــه کیکهــای عرضهشــده در ایــن نمایشــگاه فقــط زیبایــی و
جذابیــت بصــری داشــتند در حالــی کــه کیــک بایــد حــس ســامت
را بــه خورنــده القــا کنــد و حتیاالمــکان اثــر انگشــت خالــق آن روی
اثــر پیــدا نباشــد .کیکهــای عرضهشــده در ایــن مســابقات از نظــر
طعــم حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد زیــرا اصــل کار اســتقامت کیــک
اســت نــه لطافــت.
اســتفاده از فوندانــت و اجــرای جزئیــات بــا رنــگ و قلــم حتمــا
از لحــاظ بصــری زیباییهایــی دارد امــا طعــم آن هــم مهــم اســت.
اگــر قــرار بــه ســاخت یــک ماکــت بــا جزئیــات فــراوان باشــد داســتان
متفــاوت اســت و مــواد اولیــه فــرق میکنــد .امــا اگــر موضــوع کیــک
و شــیرینی باشــد کارهــای عرضهشــده در ایــن نمایشــگاه کیــک و
شــیرینی محســوب نمیشــوند .ایــن کیکهــا داســتانهای زیبایــی
دارنــد و اجــرای بســیاری از آنهــا هــم حرف ـهای اســت امــا بــه نظــر
نمیرســد میلــی بــه خــوردن آنهــا باشــد چــون خیلــی زیــاد هــم
دســتمالی شــدهاند.

مــا میتوانیــم از هنــر اســتفادههای بســیاری در زندگیهایمــان
داشــته باشــیم و افــراد را مهمــان یــک تکــه هنــر کنیــم کــه
طعمــش را هــم دوســت داشــته باشــد .امــا شــک نکنیــد کــه ایــن
هنــر ســالهای پیــش رو در دانشــگاهها تدریــس میشــود».

instagram: shahd_magazine
42

ارسال شده توسط سید محمود نوربخش

چرایی اهمیت حضور در
نمایشـگاههای 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.
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طبــق گفتــه انجمــن هــای تحلیــل کننــده شــرایط صنایــع
مختلف،آمــار قبــل و بعــد حضــور صنایــع در نمایشــگاه
هــای تجــاری بــا توجــه بــه ارائــه مســتقیم محصــول یــا
خدمــات بــه شــرکت کننــدگان ،اعــم از رســانه  ،مشــتری و
صنایــع رقیــب و تســت کیفیــت آنهــا ،بــه گونــه ی حیــرت
انگیــزی مؤثــر بــر راندمــان فــروش و در نتیجــه رشــد
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
بیــن شــرکت کننــدگان  ،پرســنل مجــرب و رســانه هــا
تقســیم شــده اســت.
این نشــان مــی دهــد کــه حضــور باالیــی از بازدیدکنندگان
بــه شــما یــک اســتخر بــزرگ از بــازار نیــاز منــدی بــه
محصــول و یــا خدماتتــان مــی دهــد ،بــه ویــژه ایــن کــه
بــا حضــور در چنیــن بــازار گســترده ای ،ناخواســته بــه
منافــع دیگــری دســت پیــدا مــی کنیــد ،شــامل تحقیــق و
تحلیــل شــبکه ی فــروش ،گســترش نــام تجــاری ،توســعه
مذاکــرات فــروش و البتــه همــه اینهــا در کنــار فــروش
نهایــی.

اگــر شــرکت شــما بــه دنبــال حضــور فعــال در نمایشــگاه
هــای تجــاری مــی باشــد ،بهتریــن راه یافتــن لیســتی از
نمایشــگاه هــای تجــاری مرتبــط بــا صنعــت شماســت ،و بعــد
از پیــدا کــردن صنایــع مربــوط بــه کســب و کارتــان ،آن را
بــر اســاس تعــداد شــرکت کننــدگان در ان،قــدرت تآثیــر بــر
رســانه و مشــتری و تــوان ارائــه خــود ،فعاالنــه تریــن حضــور
را ایفــا کنیــد.

2

تحقیـق

برگــزاری نمایشــگاه تجــاری یکــی از بهتریــن راه هــای
کســب و کار و ســازمان هــا بــرای شــناخت و درک درســت
از رقبــای آنهــا اســت .نمایشــگاه هــا اغلــب جایــی هســتند
کــه شــرکت هــا بــه عنــوان یــک موقعیــت تســت بــرای
محصــوالت ،فرایندهــا ،ایــده هــا و اســتراتژی هــای جدیــد
اســتفاده مــی کننــد .نظــارت بــر بــازار در کنــار رقابــت
بــه یــک شــرکت اجــازه مــی دهــد تــا ببینیــد کــه رقیــب
هــای آنهــا ممکــن اســت در مــاه هــای آینــده یــا حتــی
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
اســت از انهــا اطالعــات کافــی نداشــته باشــند و یــا بــه
برنامــه هــای آتــی ایــده آل تــر ســوق مــی دهــد.
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3

یادگیـری

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
هــا و یــک محیــط یادگیــری خــوب اســت کــه بــه نفــع
همــگان یعنــی هــم کارکنــان و هــم مشــتریان بــه عنــوان
راهــی بــرای آمــوزش مــی باشــد.
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 اطــاع رســانی در مــورد گواهینامــه هــا و
مجوزهــای مرتبــط کــه در صنعــت شماســت مــی باشــد .یک
نمونــه عالــی از ایــن رویــداد بیــن المللــی ( )TISEاســت
کــه دارای ســه گواهینامــه مختلــف و همچنیــن تعــدادی از
وبینارهــای مختلــف و محتــوای آموزشــی اســت.

4

آمـوزش

بلــه مخاطــب هــدف شــما ،درســت در مقابــل شماســت.
شــما هــم اکنــون مــی توانیــد بــه آنهــا محصــول خــود
معرفــی کــرده و پیشــنهاد ارزش منحصــر بــه فــرد خــود را
ارائــه دهیــد  ،بــه ایــن معنــی کــه شــرکت شــما متفــاوت

بســیاری از مــردم فرامــوش مــی کننــد کــه وقتــی کــه
بــه نمایشــگاه هــای تجــاری مــی آیــد“ ،آمــوزش” خیابــان
دو طرفــه اســت .حتــی اگــر شــما شــرکت کننــده گان در
غرفــه تــان را آمــوزش مــی دهیــد ،آنهــا نیــز بــه شــما
در مــورد آنچــه کــه کســب و کار نیــاز دارد آمــوزش
مــی دهنــد ،اینهــا اطالعــات ارزشــمندی اســت کــه
مــی توانیــد بــرای کمــک بــه شــکل گیــری پیشــرفت
محصــوالت شــرکت خــود در آینــده از آنهــا اســتفاده
کنیــد.

5

بازگشت سرمایـه

متاســفانه ،بســیاری از تاکتیــک هــای بازاریابــی ایــن
روزهــا هنــوز قمــار هســتند و هیــچ کــس نمــی خواهــد
پولــی را بــرای چیزهایــی کــه هدفــی در جهــت کســب
درآمــد ندارنــد هــدر دهــد.
جلــوه بازاریابــی و تبلیــغ محصــول یــا خدماتــی کــه در
نمایشــگاه هــای مرتبــط بــا صنعــت و یــا تجــارت مــورد
نظــر شماســت بــه قــدری برایتــان ملمــوس و دلنشــین
هســت کــه بــا تمــام وجــود آن را در آغــوش خواهیــد
گرفت.فرصــت فــروش مســتقیم و تجمیــع هزینــه هــای
تبلیــغ و بازاریابــی در یــک محیط،همــراه بــا حضــور جامع
شــرکت کننــدگان مرتبــط ،خــود معیــاری بــر عقالنــی
بــودن پذیــرش ایــن کــه نــه تنهــا بازگشــت ســرمایه
بلکــه رســیدن بــه منافــع کوتــاه و بلنــد مــدت مــی
باشــد.
اســتارت آپ هــای برنــد و نمایشــگاه هــای تجــاری مهــم
هســتند زیــرا آنهــا تأثیــر زیــادی بــر ایجــاد انگیــزه و
هــدف در مصــرف کننــدگان بــرای خریــد کاالهــا دارنــد،
بــر اســاس  Statistaکــه یــک بنیــاد معتبــر نظرســنجی
اســت  74 ،درصــد از پاســخ دهنــدگان گفتنــد احتمــال
بیشــتری بــرای خریــد محصوالتــی اســت کــه در یــک
نمایشــگاه تبلیــغ شــده باشــند.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

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.

اســت و رفــع ابهــام اینکــه چــرا شــرکت کننــده بایــد بــا
شــما کار کنــد.
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گسترش نام تجاری

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
هــا هســتند ،نــگاه و میــل بازدیدکننــدگان بــا طراحــان
شــما ارتبــاط نزدیکــی دارد :در طراحــی غرفــه تــان شــما
تصمیــم مــی گیــرد کــه چگونــه مشــتریها غرفــه شــما
را ببیننــد ،چــرا کــه آنهــا محصــول شــما را بــه راحتــی
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.
اگــر نمــی توانیــد بــا مشــتریان خــود بــه عنــوان یــک
غرفــه ارتبــاط برقــرار کنیــد ،هنــوز راه هــای زیــادی بــرای
ارتبــاط بــا آنهــا بــه عنــوان یــک شــرکت کننــده وجــود
دارد:
پوشیدن لباس شرکت
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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.
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شبـکه سـازی

یکــی از دالیــل دیگــر کــه نشــان مــی دهــد نمایشــگاه
تجــاری بــرای کســب و کار مهــم اســت ایــن اســت کــه
بــه آنهــا فرصــت حضــور در یــک شــبکه و چرخــه را مــی
دهــد .حتــی اگــر هیــچ چیــز را بــرای ارائــه و نمایــش
نداشــته باشــید ،مــی توانیــد زمــان را بــا دیگــران در
صنعــت خــود صــرف کنیــد و تجربیــات و تخصــص خــود
را بــه اشــتراک بگذاریــد.

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
بــا کســب خودتــان.
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مذاکرات و
سفارشات

نمایشــگاه تجــاری کمــک مــی کنــد تــا همــه جنبــه هــای
مختلــف یــک صنعــت اعــم از مصــرف کننــدگان ،توزیــع
کننــدگان ،تامیــن کننــدگان و تولیــد کننــدگان ،همــه را در
یــک مــکان بــه هــم متصــل کنیــد .بــا چنیــن مخاطــب
گســترده ای در یــک مــکان ،کســب و کار هــا قــادر بــه
برنامــه ریــزی جلســات ،مذاکــره بــا سفارشــات و فرصــت
هــای دیگــر ماننــد همــکاری در ســایر پــروژه هــا مــی
باشــند.
ایــن نمایشــگاه بــه کســب و کار اجــازه مــی دهــد کــه
نیــازش را بــا تامیــن کننــدگان خــود درمیــان بگــذارد ،و
همچنیــن پــروژه هــا را بــه ســطح ایــده آل تــری منتقــل
کنــد.
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فروش و مدیریت
قراردادها

نمایشــگاه هــا مهــم هســتند ،زیــرا آنهــا به شــما یــک پلت
فــرم از بــازار بــه مشــتریان خــود ارائــه مــی دهند و ســپس
محصــول خــود را بــه همــان مشــتریانی کــه نیــاز دارنــد،
بــه فــروش مــی رســانند .بــا وجــود اینکــه بازاریابــی
راهــی معمــول بــرای هدایــت مشــتری بــه فروشــگاه یــا
وب ســایت شماســت ،اکثریــت قریــب بــه اتفــاق فــروش
و قراردادهــا در برخــی تجــارت هــا مــی توانــد در محــل
نمایشــگاه انجــام شــود.
ایــن شــیوه فــروش در زمانــی کوتــاه ارائــه مــی شــود،
بــا ایــن حــال ،ایــن ارقــام اولیــه از قراردادهــا وفــروش
هســتند کــه منجــر بــه فــروش بیشــتر و بیشــتر مــی
شــود ،بــه ایــن معنــی کــه شــما بــرای بــه دســت آوردن
رونــد صعــودی بــازار و فــروش فقــط نیــاز بــه یــک خریــد
موفــق داریــد.
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صنایع کیمیاگر آریاناسانس

اسانس چای (برگاموت)
تاریخچه
تاریخچــه اســتفاده از اســانس چــای بــه اواخــر دهــه ۷۰
میــادی بــاز مــی گــردد .زمانیکــه دانشــمندان بــه اســتفاده از
مــوادی ماننــد لیمونــن و ژرانیــول عالقــه نشــان دادنــد.
البتــه تاریخچــه اســتفاده از چــای عطــری بــه حــدود ســده
هشــتم میــادی 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،
پرتقــال و لیمــو رواج داشــته اســت .امــا بــا گذشــت زمــان و
افزایــش دانــش بشــر در مــورد اســانس هــا ،اســتفاده از ایــن
مــواد در طعــم دار کــردن چــای هــا رونــق گرفــت.

بــا روش “کلــد پــرس” و از پوســت طبیعــی میــوه ترنــج حاصــل
میشــود .البتــه در گذشــته از روش اســفوموتورا بــرای اســتخراج
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
برگامــوت تولیــده شــده نســبت بــه درخواســت آن پاییــن اســت،
تقلــب در حــوزه ایــن اســانس بســیار باالســت .ایــن تقلــب به شــکل
اســتفاده از اســانس هــای پرتقــال کــم کیفیــت ومخلــوط کــردن
آن بــا کمــی لمونــن و ترکیبــات ترپنــی مــی باشــد .اســتفاده از
روش گاز کروماتوگرافــی بــرای شناســایی و خلــوص میــزان اســانس
برگامــوت ،روشــی معمــول و مطمئــن محســوب مــی شــود.
روش های اجرایی
چایــی هــا بیشــتر بوســیله اســانس هــای طبیعــی و یــا مشــابه
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  ۰.۵تــا  ۵درصــد
وزن میــزان چــای مــی باشــد .در روش معمــول اســانس چــای بــر
روی بــرگ هــای خشــک چــای اســپری مــی شــوند و ســپس
بــرگ هــا بــا هــم مخلــوط شــده تــا طعــم یکســانی شــکل بگیــرد.
زمــان متوســط بــرای ایــن کار حــدود  ۳۰دقیقــه مــی باشــد ولــی
بعضــی از اســانس هــا بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارنــد.

اسانس برگاموت
اســانس چــای (برگامــوت) ،از روغــن برگامــوت تهیــه مــی
شــود و منشــا طبیعــی دارد .گذشــته از صنایــع غذایــی اســانس
برگامــوت از تــاپ نــوت هــای محبــوب در صنعــت عطرســازی
محســوب مــی شــود .میــوه برگامــوت بیشــتر در فرانســه و
ایتالیــا کشــت میشــود ،بعضــی معتقدنــد ایــن میــوه محصــول
پرتقــال هــای تلــخ و لیمــو مــی باشــد .معمــوال روغــن برگاموت

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
برگامــوت تولیــد شــده پــس از انتخــاب دقیــق و بررســی تامیــن
کننــدگان معتبــر و ذائقــه مــورد نیــاز مصــرف کننــدگان محتــرم
انتخــاب و در طــی فرآینــد تولیــد تمامــی امــور بــا در نظــر گرفتــن
باالتریــن اســتانداردها مــورد نظــارت قــرار گرفتــه انــد

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

در حــدود ســال  ۱۹۳۰نخســت وزیــر انگلیــس “چارلــز گــری،
ارل گــری دوم” بــود .زمانیکــه او بــه شــهر کانتــون یــا گوانــژو
امــروزی ســفر کــرد ،بــا طعــمدلپســند چای هــای جدیــدی در
آنجــا آشــنا شــد .طولــی نکشــید بــا بازگشــت بــه کشــورش،
ایــن طعــم هــا بســرعت در نقــاط مختلــف اروپــا مــورد
اســتقبال قــرار گرفــت .بدیــن ترتیــب “چــای ارل گــری” بــا
مخلــوط کــردن چــای ســیاه بــا اســانس یــا روغــن برگامــوت
(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.
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بیســتمین نمایشــگاه بینالمللــی تهــران در محــل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران از
تاریــخ  22لغایــت  25شــهریور مــاه ســال  1400برگــزار خواهدشــد و مقدمــات ثبتنــام متقاضیــان
شــروع شــد.
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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.irنســبت بــه رزرو غرفــه و تکمیــل مــدارک
در تاریــخ هــای منــدرج در جــدول ذیــل نســبت بــه ثبــت نــام اقــدام فرماینــد.
بدیهــی اســت ثبــت نــام قطعــی و جانمائــی غــرف در صــورت احــراز بنــد  1شــرایط ذیــل امــکان پذیــر
خواهــد بــود
 -1تکمیــل کامــل فــرم هــا  ،پرداخــت  %100هزینــه اجــاره غرفــه بــر اســاس متــراژ درخواســتی و ســایر
هزینــه هــای جانبــی %9 +مالیــات بــر ارزش افــزوده ظــرف مــدت  24ســاعت از طریــق پرداخــت آنالیــن.
 -2نظــر بــه اینکــه رزرو آنالیــن ثبــت نــام امــکان حضــور چنــد مشــارکت کننــده همزمــان را خواهــد
داشــت بدیهــی اســت اولویــت بــا مشــارکت کننــده ای مــی باشــد کــه ســریعتر جانمایــی غرفــه و تکمیــل
فــرم اینترنتــی خــود را انجــام داده باشــد.
 -3دریافــت کدکاربــری و گــذرواژه بــه معنــای واگــذاری غرفــه بــه متقاضیــان نمــی باشــد ،واگــذاری
غرفــه بــه متقاضیــان بــر اســاس تائیــد مــدارک و فعالســازی کــد کاربــری مشــارکین از ســتاد برگــزاری
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.
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همــه مــا بــار هــا شــنیده ایــم کــه شــکالت فوایــدی بــرای ســامتی 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
را مشــاهده کنیــم .ایــن مــاده مغــذی مــی توانــد خطــر چاقــی را در افــراد افزایــش دهــد .قنــد و شــکر زیــاد
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 اص ـ ً
ا 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  ۷۵درصــد 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 ابتــا بــه بیمــاری هــا را نیــز کاهــش
خواهــد داد.
کاکائــو یکــی از مــواد غذایــی اســت کــه آنتــی اکســیدان بســیار باالیــی دارد و
مــی تــوان آن را در طبیعــت یافــت .در واقــع بســیاری از افــراد توصیــه مــی
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.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

بــه یــاد داشــته باشــید کــه شــیرین کننــده هــای مصنوعــی اصــ ً
ا
جایگزیــن ســالم و مناســبی نیســتند زیــرا شــاخص قنــد کربوهیدرات
در آن هــا بســیار باالســت .همــه شــکالت هــا هــم حــاوی کاکائــو
نیســتند و فقــط شــکالت هایــی کــه کاکائــو دارنــد ،گزینــه ســالمی
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.

instagram: shahd_magazine
50

ک
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
و
ت
ـ
ـ
ــــــا ه
ا
ز
گ
و
ش
ه
و
ک
ن
ا
ر
ج
ـ
ـ
ـ
ـ
ه
ا
ن
ترجمه

:تحریریه شهد

شکالت های تابستانی سیاتل
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برنــد ســیاتل ( )Seattle Chocolateشــکالت هــای جدیــدی بــا
نــام اســکوپ هــای تابســتانی ( ،)Summer Scoopsتولیــد و عرضــه
خواهــد کــرد.

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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جان کدبری ،موسس شرکت
جــان کدبــری ( )John Cadburyمالــک انگلیســی و موســس شــرکت شکالتســازی کدبــری در شــهر بیرمنــگام
بــود .او در  ۱۲اوت  ۱۸۰۱در بیرمنــگام بــه دنیــا آمــد .خانــواده ثروتمنــد وی جــزو فرقــه کوئیکــر بودنــد کــه از
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 دانشــگاهها داده نمیشــد وی نیــز نتوانســت
بــه دنبــال حرف ـهای همچــون پزشــکی یــا وکالــت بــرود .از دیگــر ســو بــا توجــه بــه رویکــرد آشــتیجویانه ایــن
رویکــرد مذهبــی شــغل نظامیگــری هــم نمیتوانســت مــورد توجــه وی باشــد.
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  ۱۸۱۸شــاگردی کــرد ،یــک خــوار بــار فروشــی در  ۱۸۲۴در بیرمنــگام افتتــاح
کــرد .او در آنجــا شــکالتهای آشــامیدنی آمــاده میکــرد و در نهایــت تصمیــم گرفــت تولیــد ایــن محصــول را بــا افتتــاح کارگاهــی
در کروکــد لیــن توســعه دهــد .در  ۱۸۴۲او  ۱۶نــوع شــکالت مایــع و  ۱۲نــوع کاکائــو میفروخــت .در ۱۸۴۶بــا بــرادرش وارد شــراکت
شــد ،کمپانــی «کدبــری بــرادرز» را تاســیس کــرد و آن دو یــک ســال
بعــد کارخان ـهای در بــری اســتریت راهانــدازی کردنــد .ایــن شــراکت
در  ۱۸۵۶بــه شــکل تراضــی بــه پایــان رســید و جــان کدبــری در پــی
مــرگ همســرش از کار تجــارت کنــاره گرفــت .او کنتــرل شــرکت
خــود را بــه دو پســرش ریچــارد و جــورج واگــذار کــرد.

شــرکت آمریکایــی صنایــع غذایــی کرفــت ،شــرکت کدبــری را -بــه
عنــوان شــرکتی کــه در زمینــه تولیــد شــکالت ،پــودر کاکائــو،
آدامــس ،شــکالت داغ و ...در انگلیــس فعالیــت میکنــد -در ســال
 2010بــه ارزش  16میلیــارد دالر خریــداری کــرد .دو ســال بعــد
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
خــود ادامــه میدهــد.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

او علیــه حیــوانآزاری مبــارزه میکــرد و انجمــن دوســتی بــا حیوانــات
را تشــکیل داد کــه در واقــع پیشدرآمــدی بــر تشــکیل «انجمــن
ســلطنتی ممانعــت از آزار حیوانــات» بــه شــمار میرفــت .خانــواده
کدبــری بــه ایجــاد فرصتهــای 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.
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چیپس شکالت؛ قصه کاکائویی خانم روث و آقای نِستِله
ِ
چیپسهــای شــکالتی یــا شــکالت چیپســی در دســته شــکالتهای تزئینــی قــرار میگیــرد کــه کاربــرد زیــادی در
ی بــه نــام روز جهانــی چیپــس شــکالت نامگــذاری شــده اســت
تزئیــن کیــک و شــیرینی دارد .دومیــن یکشــنبه مــاه م ـ 
بــه بهانــه ایــن روز در ایــن مطلــب بــا ایــن محصــول پرطرفــدار بیشــتر آشــنا خواهیــد شــد.

تاریخچه تولید چیپس شکالت

خانــم روث  ،Ruthدر ســال  ۱۹۳۰میــادی تصمیــم بــه بــاز کــردن مســافرخانه کوچکــی بــا همــکاری همســرش  Kenمیگیــرد آنهــا
اســم ایــن مســافرخانه رو تُلهــاوس  The Toll House Innمیگذارنــد Ruth .کلیــه شــیرینیها و غذاهــای تُــل هــاوس The Toll
 House Innرا شــخصا بــا اســتفاده از دســتورهای خانوادگیشــون آمــاده میکــرد و بــا غــذای خانگــی و دقــت در ارائــه ســرویس خــوب،
مسافرخانهشــان در عــرض یــک ســال محبوبیــت خاصــی پیــدا کــرد.
یکــی از شــیرینیهایی کــه روث  Ruthبــرای مســافرخونه آمــاده میکــرد ،کوکــی کــرهای شــکالتی بــود .او بــرای درســت کــردن ایــن
دســتور ،شــکالت تخت ـهای مخصــوص شــیرینی پــزی رو آب و در مــواد بیســکویت مخلــوط میکــرد .یــک روز حیــن کار متوجــه شــد کــه
شــکالت تختـهای نــداره و بــه جــاش شــکالت نســتلهای کــه آقــای انــدرو نســتله بــه عنــوان نمونــه بهــش داده بــود رو ُخــرد کــرد و در مــواد
ریخــت .او فکــر میکــرد کــه تکههــای شــکالت در فــر کامــا آب میشــن و همــون کوکــی همیشــگی بدســت میــاد ،ولــی شــکالت بصــورت
تیکـهای در شــیرینی باقــی مونــد Ruth .کوکــی جدیــد رو ســرو کــرد و وقتــی بــا اســتقبال مشــتریها روبــرو شــد ،شــروع بــه پختــن مــداوم
ایــن کوکیهــا کــرد و بــا ایــن اتفــاق کوکــی شــکالت چیپســی  Chocolate Chip Cookieدر ســال  ۱۹۳۳متولــد شــد.
نحــوه رســیدن بــه ایــن دســتور هــر چــه بــود ،مــورد اســتقبال مشــتریها قــرار گرفــت و خریــد شــکالت نســتله  Nestléبــرای تهیــه ایــن
کوکــی توســط روث  Ruthبیشــتر و بیشــتر شــد ،کــه در نتیجــه بعــد از مدتــی انــدرو نســتله و  Ruthبــا هــم قــرار دادی بســتند .بــر اســاس
ایــن قــرارداد روث دســتور کوکــی شــکالت چیپســی رو بــه شــرکت نســتله  Nestléداد و بــه اونهــا 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 میــادی بســته شــد و بعــد
از مدتــی شــرکت نســتله ،شــکالت چیپســی رو بــه صــورت کارخون ـهای بــرای ایــن کوکــی تولیــد کــرد .روی بســتههای شــکالت چیپســی
عکــس مهمانخانــه تــول هــاوس  Toll House Innو پشــت بســته دســتور کوکــی روث بــه چشــم میخــورد .سالهاســت کــه شــرکت
نســتله عــاوه بــر شــکالت چیپســی ،خــود کوکــی رو هــم در انــواع طعمهــا تولیــد و عرضــه میکنــد.
www.iranianacm.ir

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 میشــود .شــکالتها در هــر گروهــی کــه قــرار داشــته باشــند از
جملــه محبوبتریــن و پرطرفدارترینهــا بــه شــمار میآینــد و همیــن امــر
موجــب شــده تــا بــه عضــو فعالــی در کیــک پــزی و شــیرینی پــزی تبدیــل
شــود.
چیپــس شــکالتی تنهــا بــه رنــگ شــکالتی و یــا قهــوهای تولیــد نمیشــود،
بلکــه بــرای تزئیــن کیکهــا و شــیرینیها و دس ـرها در رنــگ بنــدی متنــوع
و همچنیــن بــه صــورت شــکالت ســفید بــه بــازار عرضــه شــده اســت .عــاوه
بــر رنــگ بنــدی ،شــکالت چیپســی اشــکال متنوعــی ماننــد اشــکی ،گــرد و
یــا مکعبــی نیــز دارد.
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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  1000ردیف تعرفه را شامل میشــود؛ 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 ،میتواند از طریق تشــکلهای 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.
======================================================

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

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 میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را از
طریق فهرســت  1000گانهای که از ســوی وزارت صمت تدوین شده
است ،برای واردات خود یا واردات سایر واردکنندگان هزینه کنند.

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 پیگیریهای انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت
ایران و اقدام ارزشــمند مرکز توســعه تجارت الکترونیکی ،از این پس
صادرکنندگان میتوانند 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 صرافیهای مجاز را
در فاصله زمانی حداکثر  ۲۴ساعت بعد از رفع تعهد مشاهده کنند.
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معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد :فروش ریالی
ثبت و تایید شــده در بازه زمانی  ۲۲فروردین  ۹۷تا  ۱۶مرداد  ۹۷نیز
در این سامانه قابل مشاهده است .
زادبوم اعالم کرد با دسترسی ایجاد شــده امکان گزارشگیری میزای
ایفای تعهــدات ارزی بر اســاس روشــهای مختلف با هــدف تحلیل
کارشناسی و ارزیابی ایفای تعهدات ارزی و همچنین تهیه گزارشهای
تحلیلی و مقایسهای 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
مشوقهای صادراتی و همچنین ایجاد محدودیتها به صورت متمرکز
و بر اساس صادرات و ایفای تعهدات ارزی سالیانه فراهم خواهد شد .
======================================================
سیاستهای غلط ارزی ،تهدید جدی برای تجارت است
رییس ســابق سازمان توســعه تجارت اظهار داشت :در مورد
توانمندسازی بنگاهها هم ضعیف عمل کردهایم ،از میان حدودا
 ۱۲هزار شــرکت حقوقی و فرد حقیقی که صادرات میکنند،
فقط حدود  ۴۵۰شرکت صادراتی هستند که  ۹۰صادرات را در
اختیار دارند و این رقم بسیار کم است .باید این موضوع را در
دستور کار قرار دهیم که تعداد این شرکتها را ساالنه به بیش
از  ۱۰۰۰شرکت افزایش دهیم که مستلزم یک برنامهریزی دقیق
از سوی متولیان امر است.
محمدرضا مودودی در مورد وضعیت تجاری کشور اظهار کرد :شرایط
امروز بســیار خاص اســت ،تجربه تلخی را با تحریمهای اخیر و شیوع
کرونا در بخش تجارت خارجی داشــتیم که منجر به افت شدید آمارها
در ســالهای اخیر به خصوص در صادرات شــد و شــاهد آنیم که در
طول  5سال گذشته در حدود  17میلیارد دالر از بازار خود را از دست
دادهایــم و حدود  7میلیارد دالر آن فقط مربوط به ســال  99بوده که
عدد بسیار بزرگی و با اهمیتی است.
وی افزود :اگر دولت آینده میخواهد در ایجاد اشتغال و توسعه درآمد
ارزی تجربه موفقی کســب کند بایــد در این بخش ســرمایهگذاری،
مدیریت و برنامهریزی جدی داشته باشــد .بخش زیادی از بازاری که
در تحریم از دســت دادیم به علت عدم برقراری روابط بانکی و نداشتن
پیمانهای 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 چرخهای
تولیدی و تجاری داخلی است و لذا در هر دو بخش

باید به صورت جدی برنامهریزی و هدفگذاری 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 تالشها هم برای تسهیل
تجــارت نفتی و برگشــت ارز حاصل از صادرات آن اســت ولی در مورد
صادرات غیرنفتی مسائل پیچیدهتر است.
=======================================================
الزام تعیین رشته فعالیتهای کارت بازرگانی در سامانه یکپارچه
اعتبارسنجی و رتبهبندی
بازرگانان بر اســاس رتبهبندی تعداد محدودی رشته فعالیت را
میتوانند ثبت نمایند .با این وجود ملزم به انتخاب تمامی رشته
فعالیتهای خود نیستند و هر زمانی میتوانند رشته فعالیتهای
باقیمانده را اضافه نمایند .باید توجه داشــت که چنانچه رشته
فعالیتی انتخاب و ثبت نهایی گردد ،تا ویرایش بعدی رتبهبندی
امکان تغییر یا حذف آن میسر نخواهد بود.
در اطالعیه گمرک آمده است:
قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت خارجی؛
پیرو اطالعرسانی قبلی با موضوع *الزام تعیین رشته فعالیتهای کارت
بازرگانی در ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و رتبهبنــدی* توضیحات
تکمیلی به شرح ذیل ایفاد میگردد:
 -1بازرگانانــی که تا تاریخهای اعالم شــده اقدام به ثبت نهایی رشــته
فعالیتها در سامانه مذکور نکرده باشــند ،هیچ رشته فعالیت فعالی در
ثبت سفارشها نخواهند داشت.
 -2بازرگانان محترم بعد از تاریخهای اعالمشــده نیز امکان ثبت نهایی
رشــته فعالیتها را خواهند داشت .الزام مطرح شده در اطالعیه اصلی به
منظور اجتناب از مشکالت احتمالی در فرایند ثبت سفارش عنوان شده
است.
 -3بازرگانان بر اســاس رتبهبندی تعــداد محدودی رشــته فعالیت را
میتوانند ثبــت نمایند .بــا این وجود ملــزم به انتخاب تمامی رشــته
فعالیتهــای خود نیســتند و هر زمانــی میتوانند رشــته فعالیتهای
باقیمانده را اضافه نمایند .باید توجه داشــت که چنانچه رشــته فعالیتی
انتخاب و ثبت نهایی گردد ،تا ویرایش بعــدی رتبهبندی امکان تغییر یا
حذف آن میسر نخواهد بود.
در صورت بروز هرگونه ابهام یا مشکل در خصوص ثبت رشته فعالیتها،
بازرگانــان محترم میتواننــد از طریق ثبت *درخواســت بازبینی* در
ســامانه یکپارچه اعتبارســنجی و رتبهبندی 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 عــاوه 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 ۹۶
هزار تن خشکبار ایرانی به بازارهای هدف بیش از  ۲۱۲میلیون دالر بوده
است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی  ۳۶درصد و به
لحاظ وزنی  ۲۵درصد رشد داشته است.
=======================================================
امکان صادرات  ۶میلیارد دالری صنایع غذایی و آشامیدنی ظرف
مدت  ۵سال
معاون امور صنایع وزارت صمت ،رســیدن به صادرات حداقل ۶
میلیارد دالری ظرف مدت  5ســال را با تدوین و اجرای برنامه
عملیاتی زنجیره ارزش صنعت غذا امکان پذیر دانست.

نشر یه شــهد شــمار ه پنجا ه و یکم
ا نجمــن صنفی صنا یع بیســکو یت  ،شــیر ینی و شــکال ت ایران

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 ،فروشگاههای زنجیره ای ،سرمایه گذاری
و تولید بدون کارخانه در چارچوب سند راهبردی صنعت غذا مدنظر قرار
گرفته خواهد شد.
وی با تشریح برخی ظرفیتهای صنعت غذایی بیان کرد :وابستگیها 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  4موضوع تولید ،تأمین و لجســتیک ،بازاریابی و
فروش و همچنین زیرساختها مورد توجه قرار گرفت.
گفتنی اســت که در این جلسه تشکلهای تخصصی بخش خصوصی
به بیان مهمترین نقطــه نظرات خود در زمینه تدوین برنامه عملیاتی
زنجیره ارزش صنعــت غذایی پرداختند و مقرر شــد تــا کمیتهای
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  ۱۵تا
۲۰هزار 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  ۹۶با تولید  ۲میلیون 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  ۲برابری قیمت
خرید تضمینی چغندر قند از  ۸۴۰به  ۱۲۴۷تومان در ســال زراعی
 ، ۹۹_۱۴۰۰تاثیر 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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